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 ئةم تويَذينةوةية ثيَشكةشة بة: 

 دايكم صومبووىل مزؤظَيكى ضةوصاوة   

( و دكتؤر ) قيط الهورى (كة ثَيشةنطى سانضى  شاكر مصطفى سليمِرؤحى دكتؤر )  
 ئةنضزؤثؤلؤجياى لة عَيزاقدا.
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لة كؤتايى ئةو توَيرييةوةيةدا مةبةضتنة ضوثاضى ئةو بةِزَيصاىة بلةو كة ٍاوكازو بووٌ لة 
 ئةجنامداىى ئةو توَيرييةوةيةدا. 

( جناة حممد فزجد. ) يازيدةدةز ثِسؤفيطؤزى بةِزَيص دَلطؤش مامؤضتاى بَيجاياىى ضوثاضى 
وكاز لة ئةضتؤ طست، بةو ثةِزى تواىاوة ٍا ئةو توَيرييةوةيةىكة ئةزكى ضةزثةزشتى دةكةو، 

ِزَيينايى و ضةزىج و داىةكاىى، )ماىدووبووىى، ٍاىضوثاضىٍةميصة و ِزَيييصاىدةزو بوو، 
 دةكةو.  تَيبييييةكاىى( 

كة لة دةكةو، ضةزؤكى بةشى كؤمةَلياضى بةِزَيص دكتؤز ) ئازاو على فسج( ىضوثاض 
 ٍةَلبرازدىى بابةتى توَيرييةوةكة و ثَيداىى ضةزضاوةدا ٍاوكازى كسدو. 

ثِسؤفيطؤزى يازيدةدةز ( و بطالكتؤز )جةشا تؤفيق ثِسؤفيطؤز د :ضوثاضى بةِزَيصاٌ 
و دكتؤز )عبداهلل )جواٌ بةختياز( و دكتؤز )حمند شواىى ( ( و دكتؤز سليم بطزس)دكتؤز

 كة لةثَيداىى ضةزضاوةدا ٍاوكازيياٌ كسدو.  دةكةو، خوزشيد(

مامؤضتاى بةشى شماىى كوزدى لة ( دةكةو، بةِزَيص دكتؤز )ٍاوذيً صليوة عيطا ىضوثاض  
ؤية، كة ٍاوكازى كسدو لة دزوضتلسدىى ثةيوةىدى ثيصةيى لةطةَل مةضيخييةكاىى شاىلؤى ك

  كؤية و طوىدى ٍةزمؤتة. 

ضوثاضى بةِزَيص دكتؤز)ِزؤذاٌ ىوزى عبداهلل(دةكةو، مامؤضتا لةبةشى كوزدى شاىلؤى  
 كؤية، كة ثَيداضووىةوةى شماىةواىى بؤ توَيرييةوةكةو ئةجنامدا. 

لتووزى دةزبازةى كةضوثاس بؤ بةِزَيص )كامةزاٌ ئيطخاق ثةزى( كة لة ثَيداىى شاىيازي  
 ٍاوكازى شؤزى كسدو. مةضيخييةكاىى ضلَيناىيدا 

قةشةى كةىيطةى )مازيوضف( لة و  (ٍوزمصقةشة ) أميً عصيص : ضوثاضى بةِزَيصاٌ 
 ( لة طوىدى ٍةزمؤتةالعذراء مزيمضلَيناىى و قةشة )دحنا تؤما يوضف( قةشةى كةىيطةى )

 .  دةكةو

، دةكةو شازى ضلَيناىى و كؤية و طوىدى ٍةزمؤتة ضوثاضى ٍةموو ئةو مةضيخيياىةى 
 ئةجناو داووٌ و ماىدووو كسدووٌ. داضاوثَيلةوتيه لةطةَلكة 

  ليجةشا حةمةصاَلح وا                                                               
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 كة ى توَيريٍةوةثوختة
توَيريٍةوة لة  بةتَيكى ضةزةكى ئةٌطسؤثؤلؤجياية،لتووزى باكةلتووز و ضيطتةوى كة  

خةَلكى لتووزى و كةلتووزى ثَيكّاتة ئايٍى و ٌةتةوةييةكاُ كةلتووزى طةالُ و كة
توَيريٍةوةى ئةٌطسؤثؤلؤجياى بابةتَيكى طسٌط و ضةزةكى  ،ديازيكساويةكى ٌاوضة

 لتووزيية.كة
ٍةوةيةكى توَيري-لتووزى وةضيحييةكاُ () كةلة: بسيتيية توَيريٍةوةية ةًئ ٌاوٌيصاٌى  

بةتى ضةزةكى ئةً با لتووزيية، لة شازى ضمَيىاٌى و قةشاى كؤية.وةيداٌى ئةٌطسؤثؤلؤجي كة
قةشاى كؤية و طوٌدى  لتووزى وةضيحييةكاُ(ى )شازى ضمَيىاٌى وتوَيريٍةوةية )كة

ثَيكّاتةيةكى ئايٍى و ، ضمَيىاٌى و كؤيةشازى وةضيحييةكاٌى ضوٌكة ِةزوؤتة(ية،
ئةً توَيريٍةوةية بة . ِةية لتووزيياُيى و كةتايبةمتةٌدى ئايٍى و ٌةتةوة و نيٌةتةوةي

باضى ئةجناً دزاوة و بة ووزدى )وةضفى و وَيروويى و بةزاوزدكازى( توَيريٍةوةى ويتؤدى 
 دةكات.  ضمَيىاٌى و كؤيةشازى لتووزى وةضيحييةكاٌى كة

ى ئةً توَيريٍةوةية طسٌطرتيَ ئاوِساشةكاٌى كؤكسدٌةوةى شاٌيازيية وةيداٌييةكاٌ  
تَيبيٍى بة ضاوثَيكةوتَ لةطةَه ئةٌداواٌى كؤوةَلطةى توَيريٍةوةكة و ) لة بسيتيية

بة شَيوةيةكى بابةتى و كة  (لة وةزاضيي و بؤٌة ئايٍى و كؤوةآليةتييةكاٌياُ بةشدازيكسدُ
لةً  .لَيكداٌةوة و شيكسدٌةوةياُ بؤ كساوةتةوة و شاٌيازييةكاُ كؤكساوةبَياليةٌى، 

لتووزى وةضيحييةكاٌى كةضةز  لة ،واقعى و حةقيقىوةعسيفةيةكي شاٌيازى و توَيريٍةوةيةدا 
  .خساوةتة ِزوو ،شازى ضمَيىاٌى و كؤية

  -:باس ثَيكّاتووة ِةز بةشَيك لة )دوو(بةش ثَيكّاتووة،  ئةً توَيريٍةوةية، لة )ضواز(
) ِزةطةشة ضةزةكييةكاٌى توَيريٍةوة و ضيطتةوى ئيكؤلؤجى(  باضى :بةشى يةكةً  

ةكاٌى توَيريٍةوة ضةزةكييِزةطةشة  ؛لة باضى يةكةودا :ثَيكّاتووة باس و لة )دوو( دةكات
ئاواجنى توَيريٍةوة، كة بسيتني لة: ) بابةتى توَيريٍةوة، طسٌطى توَيريٍةوة،  دةضتٍيصاٌكساوة

كؤوةَلطةى توَيريٍةوة، ويتؤدى توَيريٍةوة، ئاوِساشةكاٌى كؤكسدٌةوةى شاٌيازييةكاُ، 
 ِزةِةٌدةكاٌى توَيريٍةوة.(

 و خةضَمةت شاٌيٍى لة: بسيتيية توَيريٍةوةية ئةً ضةزةكى ئاواجنى 
لة باضى ى شازى ضمَيىاٌى و قةشاى كؤية. ةكاٌيوةضيحي لتووزيةك كاٌىتايبةمتةٌديية

ِةزوةِا و  ئةكاتضيطتةوى ئيكؤلؤجى شازى ضمَيىاٌى و قةشاى كؤية باضى  ؛دووةودا
  ِزووٌكساوةتةوة.لة شازى ضمَيىاٌى و كؤية وةضيحييةكاُ ثَيكّاتةى ٌةتةوةيى و ذوازةى 

و لة  كاتةدمَيىاٌى لتووزى وةضيحييةكاٌى شازى ضوةضفى كةو باس : بةشى دووةً 
 كاٌى كةلتووزي وةعٍةويوةضفى تومخة :باضى يةكةً باس ثَيكّاتووة: (دوو)
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تى ئاييٍى، و، ضسو، كة ثَيكّاتووة لة: )شواُةكاتدوةضيحييةكاٌى شازى ضمَيىاٌى 
ية ٌةزيتى ِاوضةزطريى و خَيصاُ، ثةيوةٌديدابوتومخةكاٌى كةلتووزى كؤوةآليةتى، 

ى، ثصيصكى ويمم، كؤض، ضاالكى و ِزةفتازى ضياضى، ِوٌةزثةزوةزدة،  كؤوةآليةتييةكاُ،
ى وادي لتووزكاٌى كةوةضفى تومخة ؛لة باضى دووةودا (.ياضا و كؤٌرِتؤَلى كؤوةاليةتى

لة:) ثيصة، ئاضتى ئابووزى، كة ثَيكّاتووة  ةكاتد وةضيحييةكاٌى شازى ضمَيىاٌى
دابةشكسدٌى كاز، ِاوبةشى لة كاز و كةضابةت، كِسيَ و فسؤشنت، بةكسَيداُ، ووَلكايةتى، 

ش و ثَيكّاتةى خاٌوو، دابةشكسدٌى وريات، ِاوكازى كؤوةآليةتى، جموبةزط، خصَن، شَيوا
، و خوازدٌةوة ٌةزيتى خوازدُ، خوازدٌةوةخوازدُ و ٌاوواَه، خؤزاك و ثةىل وكةلشوَيٍةواز، 

خت و ِزؤٌى شةيتووُ، دةضتٍووس، ديازى بةزِةوَّيٍاُ، ئاوَيس و تةكٍؤلؤجيا، دزة
 (طؤِزيٍةوة، ئاوَيسةكاٌى طواضتٍةوة، 

و لة )دوو(  دةكاتى وةضيحييةكاٌى قةشاى كؤية لتووزوةضفى كة ؛لة بةشى َضيةودا 
كاٌى كةلتووزي وةعٍةوي وةضيحييةكاٌى تومخةباضى يةكةً: وةضفى باس ثَيكّاتووة:

تومخةكاٌى كةلتووزى كؤوةآليةتى، )شواُ، ضسووتى ئاييٍى، كة ثَيكّاتووة لة: ، ةكاتكؤية د
، ثةزوةزدة، ِوٌةز، كؤض، اُ، ثةيوةٌديية كؤوةآليةتييةكاٌُةزيتى ِاوضةزطريى و خَيصدابو

لة باضى  يةتى(.آلؤَلى كؤوةضاالكى و ِزةفتازى ضياضى، ثصيصكى ويممى، ياضا و كؤٌرِت
كة ثَيكّاتووة  ةكاتكاٌى كةلتووزي وادي وةضيحييةكاٌى كؤية دوةضفى تومخة ؛دادووةو

لة:) ثيصة، ئاضتى ئابووزى، دابةشكسدٌى كاز، ِاوبةشى لة كاز و كةضابةت، كِسيَ و 
فسؤشنت، بةكسَيداُ، ووَلكايةتى، دابةشكسدٌى وريات، ِاوكازى كؤوةآليةتى، جموبةزط، 

خوازدُ و ٌاوواَه، خؤزاك و كةلوثةىل خصَن، شَيواش و ثَيكّاتةى خاٌوو، شوَيٍةواز، 
ةخت و ، بةزِةوَّيٍاُ، ئاوَيس و تةكٍؤلؤجيا، دزو خوازدٌةوة ٌةزيتى خوازدُ خوازدٌةوة،

ئاوَيسةكاٌى طواضتٍةوة، ئاوَيسةكاٌى ديازى طؤِزيٍةوة، ِزؤٌى شةيتووُ، دةضتٍووس، 
 (  كسدُ كصتوكاَه

 ىةجناوةكاُ و ثَيصٍياز و ِزاضجازدةكاٌئئةجناً و دةز بةشى ضوازةودا لة 
ة ٍطةيصتيشيكسدٌةوةى ضاوثَيكةوتٍةكاُ و شاٌيازييةكاُ دواى توَيريٍةوةكة ٌووضساوة.

تايبةمتةٌدييةكاٌى كةلتووزى وةضيحييةكاٌى شازى  كة تَييدا ،ضةٌد ئةجناً و دةزئةجناوَيك
ضمَيىاٌى و شازى يةكاٌى ٌَيواُ وةضيحييةكاٌى تووزجياواشيية كةلضمَيىاٌى و كؤية و 

 توَيرةز جناوةكاٌى توَيريٍةوةكة،ِزؤشٍياي دةزئةلةبةز كؤية دةضتٍيصاُ كساوة.  قةشاى
 داوةشزاوةكاٌى و وةشازةت و كؤوةَلطة كة ،خطتووةتةِزوو ِزاضجازدةى و ثَيصٍياز كؤوةَلَيك
 و ٌاوخؤيى ِزَيكخساوة و وةدةٌى كؤوةَلطةى ِزَيكخساوةكاٌى و شاٌكؤكاُ و حكووةت

 . ضوودى لَيوةزبطسُ، دةتواٌَ توَيريٍةوة ودةشطاكاٌى ٌَيودةوَلةتييةكاُ
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 َبُغٌ يُكُ
 و ضًطتًُِ ئًلؤهؤجِ كُتىَيريُِوَطػتًًُكاُِ  ِزَطُشَ

 كُ تىَيريُِوَطػتًًُكاُِ  ِزَطُشَ :باضٌ يُكَُ
 

 تىَيرَز ثًَىيطتُكُ ئُوَ ٓاوِزاْ، هُضُز ، و شاُطتُ كؤًُآليُتًًُكاْ ئُُطسؤثؤهؤجًاشاُاياُِ  
ُُٓطاوَكاٌُ ثُيىَُدٍ و و  طسُطٌضىُلُ ، بلات دَضتًِػاْ تىَيريُِوَُشَ ضُزَكًًُكاُِ و ِزَط ثالْ

 يُتىَيريُِوَئَُ ِزَطُشَ ضُزَكًًُكاُِ ، (1)ئاِزاضتُ دَكات، كازّ ًُيداُِ تىَيريُِوَكُيداهًُاوٍَ 
  -:بسيتني هُ

  :بابُتٌ تىَيريُِوَ -1

، تىَيرَز دَيُوَيت ضِ بصاًَُت؟هُخؤ دَطسَيت، يُكَُ: ضُزَكِ  ثسضًازٍدوو بابُتِ تىَيريُِوَ  
لِ بابُتًَبؤ تىَيريُِوَ واتُ تىَيرَز دَبًَت باغرتيّ ِزَيطاكاُِ بُدَضتًَِٔاُِ ئُو شاًُازياُُ ضني؟، دووََ: 

 ضُزَكِ ئَُ تىَيريُِوَيُبابُتِ ، (2)، ُُن بابُتًَلِ تًَلَُي و فسَ ِزَُُٓدوزد و ديازيلساو َُٓهبرَيسَيت
ًًتؤدّ و  ديدطا هُ ئَُ تىَيريُِوَيُ هُ غازّ ضوًٌَاُِ و كؤيُ، (ُكاًًُْضًخًهتىوزّ )كُبسيتًًُ هُ: 

 آليُتِ و ئابىوزّ و ئايِِذياُِ كؤًُهتىوز و كُو غًلازّ  وَضف  ،(هتىوزيًُوَسؤثؤهؤجًاّ كُئُُط)
 . دَكات دا(ضوًٌَاُِ و كؤيُ)غازّ هُ ِ و ٓىُُزيِ و ضًاضٌ ًُضًخًًُكاْ ثُزوَزدَيِزَوغِ  و
 
 
 

                                                 
1
فتحّٕ ذلمد ابزايّم، مصطفٖ محدٓ الغهُانٖ، مدخل اىل مهاير البحح فٖ علم االنضاى، دار املزِخ، الضعُدِٕ،  - 

 . 103، ص1988
2
 . 105-104نفط املصدر، ص   - 


هُ دآًَِاُُكاٌُ  دَكاتهًَلؤَهًُِوَ ئُو شاُطتُيُ كُ : Cultural Anthropology  -هتىوزّئُُطسؤثؤهؤجًاّ كُ -
و  غًَىاش ،و ًُػتُجًَبىوًُاْ كاًُاْوَغًَىاشٍ ديصايين خاُىجؤز و  ضُكُكاًُاْ، ئاًًَسَكاًُاْ، ئاًِساشَكاًُاْ، كؤًَُهطُ،

داب و  و ئُدَبًاتًاْ، ٓىُُز ،و ئُو خػَى و جىاُلازيًاُُّ بُكازيدًََِّٓ غًَىاشٍ ِزاشاُدُُوًَِاْ، بُزطجؤغًىجوجؤزّ 
 ،دَكات هًَلؤيُِوَ هًُُٓىو بُزًُُٓ ِزؤحٌ و ًاديُكاٌُ كؤًَُهطُئُو شاُطتُيُ كُ واتُ  اُُكاًُاْ،فطو ئُ ضريؤنُُزيت و 
، هُ دَكاتكؤًَُهطُ  ُهتىوزّؤِزاُِ كو طكُهتىوزيِ طُغُّ  و هًَلؤَهًُِوَ هُ و وَزطستّ و خىاضتِِ كُهتىوزُٓزوَٓا 

تِ بآلوبىوُُوَّ  و ضؤًُُكُهتىوز هتىوز و غازضتاًُُت و فسَيِ و جؤزاوجؤزيِ ُزَتا و ِزيػُّ دزوضتبىوُِ كُض
 ،1981الطبعٕ األَىل، دامعٕ الهُِت،  قامُظ االنجزَبُلُدّا، عانز مصطفٖ صلّم، هتىوز دَكؤَهًَتُوَ.غازضتاًُُت و كُ

دابىُُزيت و ئُُطسؤثؤجًاّ كُهتىوزّ هكًَلُ هُ ئُُطسؤثؤهؤجًا، كُ هُ غًَىاشّ ذياْ و بريوباوَِز و زوَٓا ُٓ  . 224ص 
شاُطتِ غىَيُِواز، كُ طسُطِ دَدات بُ غىَيُِواز و  -1دَكؤَهًَتُوَ و دابُغلساوَ بؤضىاز بُؽ: كؤًَُهطُ ضسووتُكاُِ 

شٍ و هًَلؤَهًُِوَّ جًاوا بسيتًًُ هُئُضِؤهؤجًا  -2 ًًَروويِ كُهتىوز.طُغُّ اليُُُ ًاديًُكاُِ كُهتىوز و ثسؤضُّ 
دَدات بُ  : طسُطِاُطتِ شًاُُواُِش -4كُهتىوزّ كؤًَُهطُ. وَضفِ  –ئُضِؤطسافًا  -3. كُهتىوزيًُكاْبُزاوزدكازّ 

ّ طىاضتُِوَّ بريوبؤضىوْ و ظِ و ئاًِساشؤشًاْ وَن ِزَطُشَيلِ ضُزَكِ كُهتىوز و وَن ئاًِساشَيلِ ضُزَكِ ثُيىَُدّ ًس
دمغل، -ذلمد اخلطّب، األنجزَبُلُدّا الجكافّٕ، الطبعٕ الجانّٕ، دار عال٘الدِو، صُرِٕ. طىشازغت بُ وغُ و ئاًاذَ و ًٌَٓا

 . 19-16، ص 2008
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 : كُتىَيريُِوََُٓهبرازدُِ بابُتِ و ٓؤكازَكاُِ طسُطٌ  -2

  -:دَخُيُِ ِزوو داهَُ خاآلُُ ،تىَيريُِوَيُئَُ َُٓهبرازدُِ بابُتِ و ٓؤكازَكاُِ  ئُجناًداْطسُطِ    
شاُطتِ كؤًَُهِاضِ ياْ ئُُطسؤثؤهؤجِ دَزبازَّ  ّتىَيريُِوَ و ُىَيًُ بابُتًَلِتىَيريُِوَكُ  (أ 

يُكًُني تىَيريُِوَّ ئَُ تىَيريُِوَيُ ُُكساوَ.  كىزدضتاُدا ُٓزَيٌٌ هُ، ًُضًخًُكاْ هتىوزٍُك
دَبًَتُ ضوًٌَاُِ و كؤيُ ئُجناَ دَدزَيت، دَزبازَّ ًُضًخًًُكاُِ ُطتًًُ هُ بىازّ ئُُطسؤثؤهؤجًادا، شا

ٍَ هُ كتًَبداُُّ شاُلؤكاُِ كىزدضتاُدا  هَُ  و دَبًَتُ بِاغُيُن بؤ تىَيريُِوَّ ئايِدَتىَيريُِوَيُكِ ُى
  .(هتىوزيداكُتايبُت هُ بىازّ )ئُُطسؤثؤهؤجًاّ بُ، بىازَدا

جًٔاْ و ضُزَكًًُكاُِ هُ ئايِدازَ  بُغًَلّهتىوزيّ و كُِ ًخؤجًَثًَلٔاتُيُكِ  ؛ًُضًخًًُكاْ  (ب 
تايبُمتُُدّ ضتاٌُ عًَساق ثًَلدَيِّ و كىزدكؤًَُهطُّ  بِضًُِيِ ثًَلٔاتُيُكِ. كُ كىزدضتاْعًَساق و 

تايبُتٌ ِ توضسوو داب و ُُزيت و  و بُٓا و ياضا بريوباوَِزهتىوزيًاْ ُٓيُ و كُِ و ًُُتُوَيِ و ئايِ
، ئًُُؽ ٓؤكازَيلِ طسُط تًَبطُيّو هًًَاْ  هتىوزيًُكاًُاْ بصاُنيُطسُطُ تايبُمتُُديًُ ك ،خؤياْ ُٓيُ

 . و َُٓهبرازدُِ ئَُ بابُتُ بؤ ئُجناًداُِ ئَُ تىَيريُِوَيُ بىو

هتىوزٍ كُو  ِ كىزدضتاْهتىوزَ جًاواشَكاُُئايّ و كّ طًداْ بُ ثًَلُوَ ذياٌُ ئاغتًاُُطسُ (ج 
سُطِ ئَُ ط ،(1)ضوًٌَاُِّ شاُلؤداًُشزاوَّ  ثُياًُكاُِئاًاُج و يُكًَلُ هُ  ،هًَبىوزدَيِ  و دميىكساضِ
 هتىوزيِو هًَبىوزدَيِ ئايِِ و كُِاضِ كُ ُٓوَهًَلُ بؤ ًُعسيفُّ ئايِتىَيريُِوَيُؽ هُوَدايُ، 

 . هُكىزدضتاُدا

 ٌيزوهتىُك كاُِتايبُمتُُديًُوَضف و غًلازّ  كُ، يُئَُ تىَيريُِوَيُ ئُوَ ديلُّطسُطًُكِ   (د 
ٓؤكازَيلِ يازيدَدَزّ دَبًَتُ هُ ضرتاتًجدا، جناَ دَزئُكُ  ،دَكات ًُضًخًًُكاُِ ضوًٌَاُِ و كؤيُ

هُ كؤًَُهطُّ جًاواشَكاْ  و ئايِدازَ ُُتُوَهتىوز و كُّ و ثًَلُوَ ذياُِ ئاغتًاُُِ يثُيىَُدبؤ ، ئُزَيين
 كىزدضتاًُدا. 

كًَػُ ياضايًُكاُِ ًُضًخًًُكاْ،  ثُِزهًُاُِ كىزدضتاْ طسُطُ، بؤ  شاًُِِ  ئَُ تىَيريُِوَيُ بؤ (ه 
 داِزغتِِ ياضاّ ُىَيِ تايبُت بُ ًُضًخًًُكاْ. ثِسؤذَ ياضا و بؤ ُٓزوَٓا دَبًَتُ بِاغُيُن 

كازوبازّ كؤًُآليُتِ و ثُزوَزدَ و ئُوقاف و كازوبازّ ئايِِ و وَشازَتِ)ئَُ تىَيريُِوَيُ بؤ   (و 
دَتىاُّ ضىدبُخؼ دَبًَت و  ،كاُِ كؤًَُهطُّ ًُدَُِو ِزَيلدساوَ( ِزؤغِبريّ و ثالُداُاْ و ًافِ ًسؤظ 

  .بؤ كاز و ثالُِ خؤياْ ضىود هَُ تىَيريُِوَيُ وَزبطسْ

خاَهًَلِ تس هُ طسُطِ و ضىودَكاُِ ئَُ هًَلؤَهًُِوَيُ، ئاغِابىوُِ ُاوَُدَ ئُكادميًًُكاْ و  (ش 
هُ خاَهُ ئُزَيًًُِكاُِ ئايًُِكاْ  كؤًَُهطُيُ بُ طػيت، بُ ئايُِ جًاواشَكاُِ وآلتُكًُاْ و ثُُد وَزطستُِ

 و ٓاُداًُاُُ بؤ قبىوَهلسدُِ جًاواشيًُكاْ و ثًَلُوَذياُِ ئاغتًاُُ. 

                                                 
، http://univsul.edu.iq/en/ ،About ،Mission and Vission: ضايتِ شاُلؤّ ضوًٌَاُِ -1

vission-and-http://univsul.edu.iq/en/mission  . 

http://univsul.edu.iq/en/
http://univsul.edu.iq/en/mission-and-vission
http://univsul.edu.iq/en/mission-and-vission
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 هتىوزّ طػتِ كؤًَُهطُّهُ كَُ هتىوز(وزدَ كُهتىوزّ ًُضًخًًُكاْ( هُ ضوًٌَاُِ و كؤيُ ) )كُ (ح 
هتىوزَكاُِ كؤًَُهطُكًُاْ كُطسُطُ تىَيريُِوَ هُ وزدَ هُ ِزواُطُّ ئُُطسؤثؤهؤجًادا، ًدا، كىزدضتاُ

 هتىوزّ ًُضًخًًُكاْ. هُ ضُز كُ يُتىَيريُِوَئَُ ، ئًُُؽ ٓؤكازَيلِ تس بىو بؤ ئُجناًداُِ بلُيّ

 

 َ:ئاًاجنٌ تىَيريُِو -3

 (1) -جِ بُغًَىَيُكِ طػتِ بسيتًًُ هُ:تىَيريُِوَّ ئُُطسؤثؤهؤئاًاجنِ   
 . ًسؤظايُتِهتىوزّ ديازدَكاُِ ذياُِ كُ واقعِوَضفٌ وزد و  (أ 

   .تًُُكاُِ بىًُادّ كؤًُآليُتِطوَضفِ ضً (ب 

 .هتىوزّ و كُغًَىاشّ ذياُِ ًسؤظايُتِ ديازيلسدُِ   (ج 

  . طؤِزاُِ بىًُادّ كؤًُآليُتٌهتىوزّ و ُِ بًُِا و ٓؤكازَكاُِ طؤِزاُِ كُديازيلسد (د 
  -:بسيتني هُ ُ،ئَُ تىَيريُِوَيضُزَكًُكاُِ  ُئاًاجن  

قُشاّ و  ضوًٌَاُِغازّ ِ ُكاًُهتىوزيًُكاٌُ ًُضًخًُتايبُمتُُديًُ ك خُضَوُت وشاًُِِ وَضف و  (أ 
 .كؤيُ

ِ غازّ ضوًٌَاُِ و قُشاّ و ئابىوزّ و ٓىُُزّ ًُضًخًًُكاُ و ئايِِ يُتِآلذياُِ كؤًُشاًُِِ   (ب 
 . كؤيُ

 كؤيُ.قُشاّ ضوًٌَاُِ و غازّ ُكاُِ ًهتىوزيُكاُِ ًُضًخًُجًاواشيًُ كو  بُزاوزد شاًُِِ (ج 

شاُني و دَزخطتِِ ثسؤضُّ )طؤِزاُِ كُهتىوزّ( هُ كُهتىوزّ ًُضًخًًُكاُِ غازّ ضوًٌَاُِ و  (د 
 كؤيُدا. 

 : كؤًَُهطٍُ تىَيريُِوَكُ -4
دايم و باون و باثرياًُاْ كُ ًاُُّ ًُضًخًو ثًَلٔاتىوَ هُ كؤًَُهطٍُ ئَُ تىَيريُِوَيُ 

ّ دا داًُػتى(2003ثًَؼ ضاَهِ ) هُ)ًطًخِ( و ثًَِاضِ بازّ غازضتاًُاْ ُىضساوَو هُ ْ (ًُضًخٌ)
ضىُلُ  ،كؤيُدا دَذيّقُشاّ و تا ئًَطتاؽ هُغازّ ضوًٌَاُِ و  بىوْ (قُشاٍ كؤيُ)و (غازٍ ضوًٌَاٌُ)

ًُضًخًًُ ئاوازَكاْ و واتُ ئَُ تىَيريُِوَيُ . ِزَضُُِ ضوًٌَاُِ و كؤيُداًُػتىاُِ بُغًَلّ هُ ئًُاُُ 
 ( و ضاآلُِ دواتس2003هُ ضاَهِ)قُوَ دواّ ثسؤضُّ ئاشادّ عًَسا هُ كُئُو ًُضًخًًاُُ ُاطسَيتُوَ، 

 . ٓاتىوُُتُ ضوًٌَاُِ و كؤيُ
                                                 

- ُهتىوز وزدَ ك(elutluC blS): ئايِِ و ُُتُوَيًُكاْ، كُ هُ  كًًُُِ زٍوهتىُئاًاذَيُكُ  بؤ ك :هتىوزٍُياْ هكُ ك
، ٓاوبُغُكُهتىوزّ طػيت كؤًَُهطُدا  هُطَُيكؤًَُهطُيُكِ طُوزَدا دَذيّ، وزدَ كُهتىوز هُ ُُٓدَيم تىمخِ كُهتىوزيدا، 

 وزدَ ، هًُُٓاْ كاتداجًاواشَ كؤًَُهطُكُهتىوزّ طػتِ  هُدا، ىاشٍ ذياُغًَ ئاِزاضتُكاْ و و بريوباوَِز و بُٓا هُبُآلَ 
و ثُيىَُدّ كُهتىوزّ هُ ًَُىاًُاُدا  ْوضى كداُبُي وزد بُغًَىَيُكٌ و ُيُكُوَب ثُيىَضنتطػتِ  هتىوزٍُك و تىوزهُك

أندرَ اددار َبّرت صّد دُِو، مُصُعٕ الهعزِٕ الجكافّٕ، تزمجٕ: يها٘ اجلُيزٗ، الطبعٕ األَىل، املزنش الكُمٖ   .ُٓيُ
 . 240، ص 2009للرتمجٕ،الكايزٔ، 

، كُ هُ بُٓا و بريوباوَِز و غًَىاشّ ذياُدا ٓاوبُغّ و جًاواشَ كؤًَُهُ خَُهلًَلُتايبُتِ هتىوزّ كُ هتىوزّ:هكُ كُُٓزوَٓا 
دامعٕ االصههدرِٕ(، -نلّٕ االداب -مو أعطا٘ يّٕٚ التدرِط)قضم األنجزَبُلُدّاخنبٕ هُ كُهتىوزّ طػتِ كؤًَُهطُ. 

 .124، ص 2009االنجزَبُلُدّا، دار املعزفٕ اجلامعّٕ، 
1
 . 24-23، ص1985االردى، -دار الهزمل للهغز، عماىالطبعٕ الجانّٕ، ابزايّم ناصز، االنجزَبُلُدّا الجكافّٕ،  - 
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 :(Methodology)ًًَتؤدٍ تىَيريُِو -5

هُ بىازّ ًُٓىو هًَلؤَهًُِوَيُن ثًَىيطتِ بُ ًًتؤدَيم ياْ ضُُد ًًتؤدَيلِ طىجناو ُٓيُ،   
كُ ًُٓىوياْ بُ ) ِزَيطاكاُِ تىَيريُِوَّ دا كؤًَُهًَم ًًتؤد هُ تىَيريُِوَدا بُكازدَيّ، غئُُطسؤثؤهؤجًا

 . (1)ئُُطسؤثؤهؤجِ( ُاودَبسَيّ
ًًتؤد ئُو ِزَيطُ شاُطتًًُيُ كُ تىَيرَز بُكازيدًًَََِٓت بؤ كؤكسدُُوَّ شاًُازٍ و داتا  ُٓزوَٓا   

ًًتؤدَكاُِ تىَيريُِوَ هُ ، (2)ؤظُكسدًُاًُْكتُبِ و ًُيداًُُكاْ و وَضف و ِزَيلدطنت و غس
زَيم، ياْ وهتىازيدًًَََِٓت هُ هًَلؤَهًُِوَّ كُبُككُ تىَيرَز ّ ئُُطسؤثؤهؤجًدا ئُو ِزَيطُيُيُ، هًَلؤَهًُِوَ

هُ  ،بؤ ئُوَّ بتىاًَُت بطات بُئُجناًِ ِزاضت و دزوضتياْ ديازدَيُن، ياْ كؤًَُهطُيُكِ تايبُت، 
 . (3)داهتىوزيًُكاُديازدَ و تىمخُ كُوَضف و دَزخطتِِ 

طسُطرتيّ ًًتؤدَكاُِ  ،ًَِٓاوَ ضُُد ًًتؤدَيلِ شاُطتًٌاْ بُكازبؤ ئُجناًداُِ ئَُ تىَيريُِوَيُ   
  بسيتني هُ: ئَُ تىَيريُِوَيُ

 

 : (املهًر األثهُغزايف) ئُضِؤطسافًًِتؤدّ  .أ 

 ئُُطسؤثؤهؤجًاّ بُ ثُيىَضتُ و تىَيريُِوَ ِكاُضُزَكًًُ ئاِزاضتُ و ًًتؤد هُ يُكًَلُ ًًتؤدَ ئَُ
 . (4) كىهتىوزيًُكاُدا تىَيريُِوَ ُُدُِطُغُض هُ دَبًًَِت ضُزَكِ ِزؤَهًَلِ كىهتىوزيًُوَ

بؤ هًَلؤَهًُِوَّ وَضفِ بؤ غًَىاشّ ذياُِ كؤًَُهطُيُن ياْ ُُتُوَيُن، بُكازدَيت ئَُ ًًتؤدَ   
تىَيرَز دَتىاًَُت بَُ هتىوزيًُكاْ، ّ تايبُمتُُديًُ كُو وَضفلسدْ و ِزووُلسدُُوَ تىَيريُِوَبؤ ياْ 

ًَُهطُ كؤ هتىوزيًُكاُِوزدّ و ديكُت وَضفِ بابُتُ كُ بُو ًُيداُِ ًًتؤدَ بُ غًَىَيُكِ بابُتِ و 
 . (5)بلات

تىَيرَزاُِ ُٓزوَٓا ئَُ ًًتؤدَ  ،(6)بُكازٓاتىوَبىاع(ًاهًِؤفطلِ و )ضُزَتا هُاليُْ   
 ئُُطسؤثؤهؤجًا ضىودّ هًَىَزدَطسْ بؤ وَضفلسدُِ كؤًَُهطُ و بابُتِ تىَيريُِوَكُياْ.

شاُني بؤ ، وَزطستىوًًَتؤدّ )وَضفٌ(ضىودًاْ هُ ، ًُيداُِ و بابُتِ غًَىَيُكِهَُ تىَيريُِوَيُدا بُ  
  .(كؤيُقُشاّ ضوًٌَاُِ و غازّ )هتىوزّ ًُضًخًًُكاْ هُ وَضفلسدُِ تىخٍ و ِزَطُشَكاُِ كُ و

                                                 
1
 . 110، املصدر الضابل، ص فتحّٕ ذلمد ابزايّم، مصطفٖ محدٓ الغهُانٖ - 
 .  11،ص 2005عماى،-،األردى1مهاير البحح االدتماعٖ،دار َاٙل للهغز،طاحضاى ذلمد احلضو،  -2

3
فارَم أمحد مصطفٖ، ذلمد عباظ ابزايّم، املهاير األنجزَبُلُدّٕ َ تطبّكاتًا املّدانّٕ، دار املعزفٕ اجلامعّٕ،  - 

 .20، ص 2010
4

اجلُيزٗ، الطبعٕ األَىل، املزنش الكُمٖ أندرَ اددار َبّرت صّد دُِو، مُصُعٕ الهعزِٕ الجكافّٕ، تزمجٕ: يها٘  -
 .33، ص 2009للرتمجٕ،الكايزٔ، 

5
كؤزضِ ًاضتُز، ئُُطسؤثؤهؤجًا،شاُلؤّ ضوًٌَاُِ، دُاى خبتّار بًا٘الدِو، ذلاضزات فٖ طزم البحح االنجزَبُلُدٖ،  -

عٖ، رصالٕ املادضتري االختالف َالتهُع يف ظل التطامو االدتما ذلمد حضني ذلمد عُانٖ،. 2015بُغِ كؤًَُهِاضِ،
دّامبّرتَ دُبُ، ادزا٘ البحح االثهُدزايف،  .9-8، ص2005مهغُرٔ، تكدم بًا اىل دللط نلّٕ االداب يف اجلامعٕ املُصل،

 .  29-26، ص2014تزمجٕ: ذلمد رعدٓ، املزنش الكُمٖ للرتمجٕ، الطبعٕ األَىل، الكايزٔ، 
ٕ: دلمُعٕ مو أصاتذٔ علم االدتماع، الطبعٕ الجانّٕ، املزنش مسّح، مُصُعٕ علم االنضاى، تزمج-عارلُت صّمُر -6

 . 68-67، ص2009الكُمٖ للرتدٕ، 
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  :(dCtteM ltcteutsiu) يًًَِرووًًتؤدّ   .ب 

يُكًَلُ هُ  يُكًَلُ هُ ًًتؤدَ ضُزَكًًُكاُِ ئُُطسؤثؤهؤجًا و )ئًدواز تايوؤز(ًًتؤدّ ًًَرووّ   
تًَطُيػنت هُ  ئَُ ًًتؤدَ بؤ ،(1)هتىوزدا بُكازئًَِاوَُطسؤثؤهؤجًا كُ هُ تىَيريُِوَّ كُشاُاياُِ ئُ

هَُ بىازَدا ئُُطسؤثؤهؤجطتِ  طسُطُ،هتىوزّ طؤِزاُِ كُو ز هتىوثسؤضُّ ًًَرووّ دزوضت بىوُِ كُ
بريوباوَِزَكاُِ ُُزيت و شاًُِِ دابىتُُٔا ئًُسيلِ)بىاش( دََهًَت: ئاًاجنِ تىَيريُِوَّ ئُُطسؤثؤهؤجِ 

و ثًَىيطتُ تىَيرَز  بُو ٓؤكازَ ًًَروويًاُُّ كُ بىوُُتُ ٓؤّ دزوضتبىوًُاْ ُطُيػتًًُُِ، بَُهلى  ئًَطتا
كازَيلِ ضُزَكِ هتىوز ِ بؤ كُيتىَيريُِوَّ ًًَروو ،(2)هتىوزَيم بصاًَُتئاِزاضتُ ًًَروويًُكاُِ ُٓز كُ

دزوضت بىوُِ و بًُِا ًًتؤدّ ًًَرووّ طسُطِ دَدات بُ تىَيريُِوَّ هتىوزيًُ، ئُُطسؤثؤهؤجًاّ كُ
هتىوز هُ بُِِزَتدا ديازدَيُكِ كؤًُآليُتِ ضىُلُ كُ .(3)ّهتىوزو طؤِزاُِ كُ  طُغُثسؤضُّ و هتىوز كُ

 هتىوزّ خؤّ ُٓيُ. ، ُٓز قؤُاغًَلِ ًًَروويِ جؤزّ كًًَُروويًُ
فلسدُِ تىخٍ و شاُني و وَض) بؤ  وَزطستىوَتؤدّ ًًَرووٍ(ًً)ضىودًاْ هُ هَُ تىَيريُِوَيُدا   

طُغُ و  ئاِزاضتُكآُِؤكاز و و شاًُِِ هُ ) ئًَطتا و ِزابسدوودا( هتىوزيًُكاُِ ًُضًخًًُكاْ ِزَطُشَ كُ
دَضتِىوع و ِ و ًفُزً بَُهطُُاًُوَزطستِِ شاًُازّ هُ تؤًاز و و  (هتىوزيًُكاًُاُْكُلازيًُ طؤِزا

 فؤهلوؤزّ و كُهُثىزيًُكاْ. و ئاًًَس و غتُ  ًًَروويًُكاْغىَيُِوازَ 
 

  :( dCtteM eeitiuittoC)  بُزاوزدكازًًٍتؤدّ  .ج 

بؤ  اجًدتىَيريُِوَّ ئُُطسؤثؤهؤهُ هُ طسُطِ ئَُ ًًتؤدَ كسدووَ و  باضًاْشاُاياُِ ئُُطسؤثؤهؤجِ  
هُ ئَُ ًًتؤدَ ، (4)بُكازيأًَُِاوَهتىوزَكاْ( بُزاوزدّ كُذياُِ كؤًُآليُتِ و )بُزاووزدكسدُِ 

اليُُُ هًَلضىوْ و هتىوز و طُغُّ ًًَرووّ كُ خطتُِِزووّبؤ دا تىَيريُِوَّ ئُُطسؤثؤهؤجً
ًَُىاْ ضُُد  ) هًَُُىاْ يُن كؤًَُهطُدا و هُ يُن كاتدا، هُبُكازٓاتىوَ هتىوزكُ جًاواشيًُكاُِ
هتىوزَيلِ ٓاوبُغًاْ ُٓبًَت هُ يُن كاتدا، هُ يُن كؤًَُهطُدا و هُ ضُُد كاتًَلِ كُ كُكؤًَُهطُيُكدا 

. ُٓزوَٓا (5)هتىوزَيلِ جًاواشدا هُ ُٓز غىَيًَِم بًَت(كُكؤًَُهطُيُن ياْ ضُُد جًاواشدا، هُ ًَُىاْ ضُُد 
 .(6)جًاواشكؤًَُهطُّ هتىوز ياْ دوو كُدوو ًَُىاْ بؤ هًَلؤَهًُِوَ و بُزاوزدّ 

اليُُُ شاًُِِ وَضفلسدْ و بًُُبُضتِ بُكازٓاتىوَ،  )ًًتؤدّ بُزاووزدكازّ( هَُ تىَيريُِوَيُدا 
ًُضًخًًُكاُِ هتىوزّ كُهُ ًَُىاْ  (الجكافّٕ التغابٌ َاالختالفات)هتىوزيًُكاْكُ جًاواشيًُو  هًَلضىوْ

 .(قُشاّ كؤيُ)و  (غازّ ضوًٌَاُِ)
                                                 

1
. قبارٗ ذلمد 76-67،ص1978، ذلاضزات يف االنجزَبُلُدّا الجكافّٕ،دار الهًطٕ العزبّٕ،بريَت،امحد أبُ سِد -

 . 185-184، ص1977، رادنلّف بزاَى،مطبعٕ الُادٗ، الهاعز املعارف باالصههدرِٕ،امساعّل
2
 . 131 -130املصدر الضابل، ص  فتحّٕ ذلمد ابزايّم، مصطفٖ محدٓ الغهُانٖ، - 

3
ذلمد عباظ ابزايّم، املهاير األنجزَبُلُدّٕ َ تطبّكاتًا املّدانّٕ، دار املعزفٕ اجلامعّٕ، فارَم أمحد مصطفٖ،  - 

 . 86، ص 2010
  .127-117، 88-87، ص1977، رادنلّف بزاَى،مطبعٕ الُادٗ، الهاعز املعارف باالصههدرِٕ،قبارٗ ذلمد امساعّل -4

5
 . 21، ص2010عمز محادٔ، األنجزَبُلُدّا َ ثكافات الغعُب، دار املعزفٕ اجلامعّٕ، مصطفٖ  - 

6
علم االنضاى دراصات َحبُخ فٖ ثكافٕ الغعُب َاجملتمعات، املهتب اجلامعٖ احلدِح، االصههدرِٕ،   يفعُض،  حهفٖ - 

 . 141-140املصدر الضابل، ص  فتحّٕ ذلمد ابزايّم، مصطفٖ محدٓ الغهُانٖ،. 109، ص 2010
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 :كؤكسدُُوٍَ شاًُازٍغًَىاشَكاُِ  -6

هُ ًاوَّ  ،تؤدَ شاُطتًًُكاُِ تىَيريُِوًَبؤ جًَبُجًَلسدُِ ًئُُطسؤثؤهؤجِ، تىَيرَزاُِ شاُاياْ و  
هَُ تىَيريُِوَيُدا  ثُيِسَو دَكُْ. غًَىاشَيمضُُد بؤ طُيػنت بُ شاًُازيًُكاْ، ، تىَيريُِوَّ ًُيداًُدا

  هُ:بسيتني ُكاْ ًُ ًُيداًًُكؤكسدُُوَّ شاًُازيغًَىاشَكاُِ طسُطرتيّ 
 )املكابلٕ(:ضاوثًَلُوتّ (أ 

ئاًِساشَ هُ  يُكًَمبُ ضاوثًَلُوتّ ، ًُيداًُداو ئُُطسؤثؤهؤجِ كؤًُآليُتِ هُ تىَيريُِوَّ    
 ضاوثًَلُوتِِ ُاِزَيلدساوهَُ تىَيريُِوَيُدا،  .(1)شاًُازّ دادَُسَيتكؤكسدُُوَّ  بُِِزَتِ و طسُطُكاُِ 

 (2) -:ضىُلُبُكازٓاتىوَ،  (املكابلٕ غري املكههٕ)
تايبُمتُُدّ بُثًَِ ِِ غًَىاشّ ثسضًازَكاْ، بؤ طؤِزيايُ، تًَدبؤ تىَيرَز شياتسّ )املزَنٕ(كساُُوَّ  -1

 ثسضًازّ شياتس. بؤ وزوذاُدْ و دزوضتلسدُِ و ئُُداًاُِ كؤًَُهطُّ تىَيريُِوَ 

 خؤياْ بلُْ.   طىشازغت هُ، بىاز بؤ ئُُداًاُِ كؤًَُهطُّ تىَيريُِوَ دَِزَخطًًََِت  -2

بؤ وَزطستِِ شاًُازيًُكاْ هُ خىدّ كؤًَُهطُّ تىَيريُِوَكُوَ، بًُُبُضتِ تًَطُيػتًَِلِ واقعِ تس  -3
 بؤ بابُتُكاْ. 

هُ )غازّ كُضِ ًُضًخِ  (98َي )هُطُ (ِزَيلدساوُا)هَُ تىَيريُِوََدا ضاوثًَلُوتٌِاْ بُغًَىاشّ   
شاُني و وَضفلسدُِ ئاًاجنِ وَزطستِِ شاًُازّ و بُ، بًُُبُضتِ ئُجناًداوَضوًٌَاُِ و كؤيُ( 

  .كؤيُو قُشاّ ضوًٌَاُِ غازّ ًُضًخًًُكاُِ هتىوزٍ كُتىمخُكاُِ 
 

 (:  nScCuoitteO uttsttiOtai -)املالحعٕ باملغارنٕ  بُ بُغدازيلسدْتًَبًين (ب 

بُ  (ًاهًِؤفطلِ)هُ تىَيريُِوَّ ئُُطسؤثؤهؤجًدا،  ِزَيطُيُكِ ًًتؤديًُ تًَبًين بُ بُغدازيلسدْ  
هتىوزّ يُِوَّ ًُيداُِ ئُُطسؤثؤهؤجًاّ كُهُ تىَير دادًََُتو غًَىاشَيلِ ًًتؤدّ ِزَطُشَيلِ ضُزَكِ 

شاًُازٍ و بُدَضتًَِٔاُِ ُِِزَتًًُ بؤ طسُط و ب ِزَيطُ و غًَىاشَيلِ ، (3)كؤًُآليُتِ ٓاوضُزخداو 
  (4).بُكازيأًَُِاوَ تىَيريُِوَ ًُيداًًُُكاًُاُدا ئُُطسؤثؤهؤجًًُكاْ هُشاُا و  ِزاضتًًُكاْ

( هُ تىَيريُِوَّ ًُيداًُدا وَن بُ بُغدازيلسدْتًَبًِِ )ُُٓدَيم هُ شاُاياُِ ئُُطسؤثؤهؤجِ   
هُ ذياُِ بُكازيدًََِّٓ، بًُاُاّ تىَيرَز بُغدازّ دَكات ًًتؤدَيلِ تىَيريُِوَّ ئُُطسؤثؤهؤجِ 

هُ ًاوَّ  كؤًَُهطُّ تىَيريُِوَكُ كؤًُآليُتِ، ئايِِ و  ِزَيىِزَمسِالكِ و ضاهُ  كؤًُآليُتِ و
 . (5)دَكات هتىوزَكُياْتىَيريُِوَ هُ كُهُ ًًاُُّ ئُو بُغدازيلسدُُدا ، ئُجناًِ دَدَْتىَيريُِوَكُدا 

                                                 
 . 219 ،218، 207طزم البحح االدتماعٖ،املصدر الضابل،ص  عبداملهعم احلضهٖ، احضاى ذلمد احلضو،  -1

2
زِٕ، االصههدرِٕ، بدَى عبداهلل ذلمد عبدالزمحو، ذلمد علٖ البدَٓ، مهاير َ طزم البحح االدتماعٖ، دار الطباعٕ احل - 

 . 335،ص صهٕ الطبع
3
، االصههدرِٕ، 2008ذلمد عبدٍ ذلذُب َاخزَى، ختطّط َتطبّل البحُخ األنجزَبُلُدّٕ، دار املعزفٕ اجلامعّٕ،  - 

 . 167ص
 . 165،ص 1981عاطف َصفْ، االنجزَبُلُدّا االدتماعّٕ،الطبعٕ الجالجٕ، دار الهًطٕ العزبّٕ، بريَت،  -4

5
 284ص، 1971عاطف َصفْ، األنجزَبُلُدّا الجكافّٕ، دار الهًطٕ العزبّٕ، بريَت،  - 
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ضسووتُ ئايِِ و دابىُُزيت و ٍ و ًهُ ًُزاض ِزاضت و دزوضتَيُكِ ئُوَّ بُ غًَى بؤ  
ىَيُكِ ًُيداُِ بُغدازّ بُغًَ، هتىوزيًُكاْ بصاُنيو تايبُمتُُديًُ كُ كؤًُآليُتًًُكاْ تًَبطُيّ

  ًاْ كسدووَ.(كؤيُقُشاّ ضوًٌَاُِ و غازّ )ُكاُِ ًُزاضًٌُ ئايِِ و كؤًُآليُتًًُكاُِ ًُضًخًً
 

 (: املالحعٕ املباعزٔ) تًَبًِِ ِزاضتُوخؤ   (ج 

و ئاًِساشَيلِ طسُط دادَُسَيت هُ ئاًِساشَكاُِ كؤكسدُُوَّ شاًُازيًُكاْ هُ  تًَبًِِ بُ غًَىاش  
شاُاياُِ ئُُطسؤثؤهؤجًا غًَىاشّ تًَبًِِ بُ  يُتِ و ئُُطسؤثؤهؤجًدا، ُٓزوَٓاآلتىَيريُِوَّ كؤًُ

ُّ وَيِ وِزَفتاز و تًَطُيػتِ  ُيداًُدا، بُتايبُت بؤ شاُني و تؤًازكسدْهُ تىَيريُِوَّ ًثًَىيطت دَشاُّ 
، ضىُلُ تىَيرَز بُ واقعِ ِزَفتازّ ئُُداًاُِ كؤًَُهطُّ هتىوزيًُكاِْزاضتُقًُِّ ديازدَ و تىمخُ كُ

 .  (1)دَبًًَِت دا هُ كات و غىَيّ و َُٓهىَيطتِ جًاواشتىَيريُِوَكُّ 
هتىوزيًُكاُِ ًُضًخًًُكاُِ ضوًٌَاُِ تايبُمتُُديًُ كُتىخٍ و  بًُُبُضتِ شاُني و تًَطُيػتِِ  

ئَُ غًَىاشًَاْ بُكازًَِٓاوَ بؤ تًَبًِِ غًَىاشّ )تًَبًِِ ِزاضتُوخؤ(ّ بُكازًَِٓاوَ.  خىَيِدكازو كؤيُ، 
غًَىاش و جؤزّ جوىبُزط غًَىاشّ ِزَفتاز و ضؤًُُتِ جًَبُجًَلسدُِ ضسووتُ ئايِِ و كؤًُآليُتًًُكاْ و 

 . (ًُضًخًًُكاُِ ضوًٌَاُِ و كؤيُ)و كُهىثُىل ُاو ًاَهِ خاُىوُُزيتِ ُاْ خىازدْ و و خػَى و 
 

 : الت َالُثاٙل الزمسّٕ()الضذو بَُهطُُاًُّ فُزًِ تؤًازُاًُ (د 

، دَزبازَّ ًُضًخًًُكاُِ غازّ ضوًٌَاُِ و كؤيُ و بًُُبُضتِ وَزطستِِ شاًُازّ و ذًازَ  
دَضتِىوع و تؤًازُاًُ و كتًَب و ) خىَيِدكاز، جًاواشَكاُدا يًُوهُ ضُزدًَُ ًًَروطىُدّ ُٓزًؤتُ، 

  بُكاز ًَِٓاوَ. ُاًُّ فُزًٌ و باوَِزثًَلساوّ( بَُهطُ
 
 :بىازَكاٌُ تىَيريُِوَ -7

تىَيريُِوَكُّ ِ َكاُتىَيرَز بُ وزدّ و ِزووُِ بىازهُ تىَيريُِوَّ شاُطتًدا ثًَىيطتُ  
 :بسيتًني هُبىازَكاُِ ئَُ تىَيريُِوَيُؽ ، (2)بِىضًَت

  :بىازٍ ًسؤيٌ (أ 

قُشاٍ ) ًُضًخًًُكاُِ  و( ضوًٌَاٌُ غازٍ )ًُضًخًُكاٌُبىازّ ًسؤيِ ئَُ تىَيرُُوَيُ بسيتًًُ هُ: 
 قُشاّ كؤيُدا ذياوْ.ئُواُُّ كُ بُغًَىَيُكِ جًَطري هُ غازّ ضوًٌَاُِ و (و طىُدّ ُٓزًؤتُ  كؤيُ

ُشاّ كؤيُ و كُهتىوزّ ًُضًخًًُكاُِ غازّ ضوًٌَاُِ و قبؤ ئُوَّ تىَيريُِوَكُ بتىاًَُت طىشازغت هُ 
ٌَ غىَيِِ ُاوبساو  بىازّ ًسؤيِ تىَيريُِوَكًُاْ طىُدّ ُٓزًؤتُ بلات، ًُضًخًًُكاُِ ُٓز ض

ضاوثًَلُوتّ و تًَبًِِ و بُغدازيلسدُُكامناْ هُ غازّ ضوًٌَاُِ و ضُُتُزّ قُشاّ دَطسَيتُوَ، ضىُلُ 
  اَ داوَ. كؤيُ و طىُدّ ُٓزًؤتُدا ئُجن

 
 

                                                 
1
 111للطباعٕ، اصههدرِٕ، صذلمد حضو غامزٗ، املهاير األنجزَبُلُدّٕ، املزنش العزبٖ للهغز،الكايزٔ احلدِجٕ  - 
 . 47.ص2014بػداد،-مًدٗ ذلمد الكصاص،تصمّم البحح االدتماعٖ،الطبعٕ األَىل، دار نّبُر،العزام -2
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  :بىازٍ غىَيِِ (ب 

 ( و )طىُدّ ُٓزًؤتُ(قُشاٍ كؤيُ) ُاوَُدّ  و( )غازٍ ضوًٌَاٌُئَُ تىَيريُِوَيُ هُ   

ئُجناًدزاوَ، ضىُلُ غازّ ضوًٌَاُِ و كؤيُ ُاوَُدَيلِ طسُطِ بُيُكُوَ ذياُِ ثُيِسَواُِ ئايِِ 
جًاواشَكاُِ تًَدا دَذيّ. ُٓزوَٓا طىُدّ ًُضًخِ و جىهُكُ و ئًطالَ بىوَ و هُ ئًَطتاغدا ئايِدازَ 

ُٓزًؤتُؽ تاقاُُ طىُدَيلُ كُ خَُهلُكُّ بُُُذاد و بُ بُِضُ خَُهلِ ئُو طىُدَْ و ًُضًخني. ُٓزوَٓا 
  بُغًَم هُ ًُضًخًًُكاُِ ضوًٌَاُِ و كؤيُ هَُ طىُدَوَ ٓاتىوْ.

 

  :كات بىازٍ (ج 

( واتُ 1/11/2017( دَضتِ ثًَلسدووَ، تا )10/2/2016كاتِ ئُجناًداُِ ئَُ تىَيريُِوَيُ هُ )    
وَن غًَىاشَيلِ  ،ئاَهؤشّ بابُتِ تىَيريُِوَكُ و ئُجناًداُِ ضاوثًَلُوتّ يُن ضاَي و ُٓغت ًاُط.

كاتًَلِ ، بؤ ئُجناًداُِ ئَُ تىَيريُِوَيُِ و تًَبًِِ بُبُغدازيلسدْ، وايلسد يكؤكسدُُوَّ شاًُاز
  -:ُضىُلشؤزًاْ ثًَىيطت بًَت، 

 كاتًَلِ شؤزّ ثًَىيطتُ. ،تىَيريُِوَ هُ كُهتىوزّ ثًَلٔاتُيُكِ ًسؤيِ ،كُهتىوز ضًُلًَلِ ئاَهؤشَ  -1

 َوَيت.كاتًَلِ شؤزّ د ،ضاوثًَلُوتّ بؤ ئُجناًداْ و غًلسدُُوَّ -2

هُضُُد ًاُطًَلِ جًاواشدا بىوْ، ًُبُضتٌاْ بىو بُغدازّ ًُزاضًٌُكاٌُ كؤًَُهطُّ تىَيريُِوَؽ  -3
   تًَدا بلُيّ. 

 
 
 
 

                                                 

ووٍ كازطًَسيُوَ هُ ِز، يُكًَلُ هُ طىُدَكاٌُ ضِىزٍ قُشاٍ كَىيُطىُدّ ُٓزًؤتُ: طىُدَيلِ دَيسيِِ ًُضًخًًُكاُُ،  - 

 قُشاّ كؤيُوَ(كٍ هُ ضُُتُزٍ 3بُ ُصيلٍُ ) ،غازٍ كَىيُبُغِ باغىوزّ ِزؤذئاواّ تُ دَكُوَي(يُ، كَىيُ)ضُز بُ قُشاٍ 
كُ بِسيازّ ئُجنىًُُِ غازَواُِ كؤيُ، بُثًَِ ُُخػُّ ًاضتُز ثالُِ ُىَيِ غازّ كؤيُ و بُ دائًَطتاهُ، بُآلَ دووزَ

ُوَ ثُضُُدكساوَ، طىُدّ ُٓزًؤتُ بىوَ بُطُِزَكًَلِ غازّ ًهُاليُْ وَشازَتِ غازَواًُ دا،( 13/9/2012هُِزَيلُوتِ ) 
 كؤيُ بُُاوّ )طُِزَكِ ُٓزًؤتُ(. 

كؤُىوضِ و  (8/10/2012هُ ِزَيلُوتِ) (15304) ذًازَ، بُِزَيىَبُزايُتِ طػتِ غازَواًًُُكاُِ ُٓوهًَسُىضساوّ 
ًُػاْ  دا(2( و )1هُ ثاغلؤّ ذًازَ) ،(17/7/2012ِزَيلُوتِ)هُ  (26) ذًازَ ،ئُجنىًُُِ غازَواُِ كؤيُكؤبىوُُوَّ 

  دزاوَ. 
بًُاُاّ خاكِ  ،ُٓزًؤتُ ُاوَيلِ ئازاًًُ، هُ وغُّ هًَلدزاوّ شًاُِ ضسياُِ)ئُزعادًؤتا( ٓاتىوَهُ ِزووّ شًاُُواًًُُوَ، 

وويداوَ. هَُ ُاوضُيُدا ِزًسدْ، ئًُُؽ واتايُكِ طىجناوَ، ضىُلُ غُِزّ خىَيِاوّ بُٓؤّ ٓاتِِ ضىثاّ ئًطالًُوَ 
كُوا )ئُِزًؤتُ( بُشًاُِ ضسياُِ بُواتُّ ) ُُٓاز ( دَيت،  ،خَُهلِ ُٓزًؤتُدا ُٓيُبؤضىوًَُلِ تسيؼ هُُاو 

ًُضًخًًُكاُِ ُٓزًؤتُ بُُُٓاز دََهًَّ )ئُِزًؤتُ( واهًَلدَدزَيتُوَ كُ طىُدّ ُٓزًؤتُ ِزَشَيلِ شؤزّ ُُٓازّ هًَبىوَ، بؤيُ 
ياْ هًَِاوَ. ُاوّ ُٓزًؤتُ هُبُِضُدا )ئُزًؤتُ(يُ، بُآلَ بُٓؤّ ديازدَّ شًاُُواُِ طؤِزاُلازّ بُضُزدا ُاوّ )ُٓزًؤتُ(

ٓاتىوَ و هُشًاُِ كىزديدا بىوَ بُ )ُٓزًؤتُ(. ًُضًخًًُكاُِ كؤيُ و ُٓزًؤتُ ئُطُز بُشًاُِ ضسياُِ هُطَُي يُكرت قطُ 
 كىزدّ قطُ بلُْ بُ)ُٓزًؤتُ(ُاوّ دَبُْ.:  بلُْ بُ )ئُزًؤتُ(ُاوّ دَبُْ، بُآلَ ئُطُز بُشًاُِ
 .   309، 23، ي 2013ضوًٌَاُِ، ضاثِ يُكَُ،  -ٓاوذيّ ؾَوًَىَ، ًًَرووّ ُٓزًؤتُ، ضاثداُُّ شاُا
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  باضِ دووََ:
 ئًلؤهؤجِ غازّ ضوًٌَاُِ و قُشاّ كؤيُ  ضًطتًُِ

 

 كُ ،هتىوزيداتىَيريُِوَ هُ ئُُطسؤثؤهؤجًاّ كُ ُِيُكًَلُ هُ بىازَكا هتىوزّكُ ئًلؤهؤجًاّ 
ًاُُ غًلسدُُوَيُكِ ًادي ، ُٓوَهدَداتّ ضسوغتِذيِطُثُيىَُدّ ًَُىاْ داًُػتىاْ و طسُطِ دَدات بُ 

ُِ ًسؤظ هُطَُي بازودؤخِ وَن دَزَجناًِ خؤطىجناُد ،هتىوزّ بلاتبؤ كؤًَُهطُّ ًسؤظايُتِ و كُ
 .  (1)ذيِطُيِ
ضسوغتًًُّ تًايدا بُو ذيِطُّ ظ ًسؤثُيىَُدّ  واتُهُ شاُطتُ كؤًُآليُتًًُكاُدا،  ،ئًلؤهؤجًا 

هتىوزَكاْ و طىجناْ و ثُيىَُدّ كُهُ كازيطُزّ هًَلؤَهًُِوَ طسُطِ بُ ُطسؤثؤهؤجًا ئُ دَذّ،
ًُِوَ هُ خاضًُت و تايبُمتُُدّ ُٓزوَٓا هًَلؤَه ،دَدات جىطسافًًُوَبُ ذيِطُّ  ،ُكاْغازضتاًُُت

 . (2)دَكات ضسوغتًًُكاْ(بُثًَِ )ُاوضُّ جىطسافِ و ذيِطُ دابُغبىوًُاْ و هتىوزَكاْ كُ
خؤّ ديازيلساووّ يِطُيُكِ ضسوغتِ خان و بازودؤخِ جىطسافِ و ذًُٓىو كؤًَُهطُيُن،  

 ياْ ُاِزاضتُوخؤ كازيطُزّ هُضُز ذياُِِزاضتُوخؤ، ُٓيُ و تًًَدا دَذّ، ئُو ذيِطُيُؽ بُغًَىَيُكِ 
كُ ، جُخت دَكُُُوَ ئُُطسؤثؤهؤجًا ، شاُاياُِ كؤًَُهِاضِ وُٓيُ هتىوزّ(يُتِ و ئابىوزّ و كُآل)كؤًُ

جؤزَيلِ ديازيلساو هُ  ّ ًسؤظ و دزوضتبىوُِجُضتُ غًَىَ و ِزوخطازّهُ فاكتُزّ جىطسافِ كازيطُزّ 
ُٓزوَٓا شاُاياُِ ئُُطسؤثؤهؤجِ هُ ، دَكات و ضًطتًُُ كؤًُآليُتًًُكاْيُتِ آلكؤًُِزَفتازّ 

بىًُادّ )ضًطتًُُ كؤًُآليُتًًُكاْ و غًلسدُُوَ و تىَيريُِوَّ هُ و تىَيريُِوَّ ئُُطسؤثؤهؤجًدا 
ِ و ذيِطُيًُكاْ فاكتُزَ جىطسافِ و يتايبُمتُُدتىَيريُِوَ هُ بُ ثًَىيطتِ دَشاُّ  ،(كؤًُآليُتًدا

 . (3)بلسَيت
 ًَُىاْ ذيِطُّو كازهًَلِ ِ يثُيىَُدهُ  هًَلؤَهًُِوَبسيتًًُ هُو شاُطتُّ كُ ئًلؤهؤجًا كُواتُ  

ثًػُ و غًَىاشّ وغتِ كازيطُزّ هُ ديازيلسدُِ جؤز و ذيِطُّ ضسضىُلُ  ،دَكات ضسوغتِ و ًسؤظ
      . (4)دَكات هتىوزدائابىوزٍ و اليُُُ ًاديًُكاُِ كُهُ بىازّ ذياُِ  ضاالكِ ًسؤيِ بُتايبُت 

 ذيِطُكُيداهُ ًَُىاْ ًسؤظ و بؤ كازيطُزّ ٓاوبُؽ و دوواليُُُ ُٓزوَٓا ئًلؤهؤجًا ئاًاذَ  

                                                 
1
مسّح، مُصُعٕ علم االنضاى، تزمجٕ: دلمُعٕ مو أصاتذٔ علم االدتماع، املزنش الكُمٖ للرتمجٕ،  –عارلُت صّمُر  - 

 .  159، الكايزٔ، ص 2009الطبعٕ الجانّٕ، 
 . 290، ص 1981دامعٕ الهُِت،  عانز مصطفٖ صلّم،قامُظ االنجزَبُلُدّا، الطبعٕ األَىل، -2


ُدّ ًَُىاْ ضًطتَُ و داًُشزاوَ كؤًُآليُتًًُ جًاواشَكاُِ كؤًَُهطُ كُ : بسيتًًُ هُ كؤّ ثُيىَبىًُادّ كؤًُآليُتِ - 

ذياُِ كؤًُآليُتِ ِزَيلدَخُْ و هُ ُُٓدَيم كاتدا كسدازَ كؤًُآليُتًًُكاُِ ًسؤظ ئاِزاضتُ و بُزدَواَ دَكُْ. ئازاَ عوِ 
َهِاضًدا،تًَصّ دكتؤزا،شاُلؤّ فُزَج، بىًُاد و كسدازّ كؤًُآليُتِ وَن دوو ئاضتِ ضُزَكِ هُ هًَلؤَهًُِوَّ كؤًُ

 .14-10،ي2013ضوًٌَاُِ، كؤهًَرّ شاُطتُ ًسؤظايُتًًُكاْ، بُغِ كؤًَُهِاضِ،
 101-100،ص1978امحد أبُ سِد، ذلاضزات يف االنجزَبُلُدّا الجكافّٕ،دار الهًطٕ العزبّٕ،بريَت، -3
دِههو مّغّل، معذم علم االدتماع، تزمجٕ: احضاى ذلمد احلضو، دار احلزِٕ للطباعٕ،دار الزعّد للهغز، بػداد،  -4

 . 116،ص 1980
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يُتِ و آلاليُُِ ئابىوزّ و كؤًَُُهطُ و و طىشَزاُِ كؤً جؤزّ ذياْهُ كازيطُزّ ضىُلُ ، دَكات
 . (1)دَكات  هتىوزّكُ

ٌَ ِزواُطُ و قىتاخباُُّ جًاواش ثُيىَُدّ ًَُىاْ ًسؤظ و ذيِطُّ ضسوغتِ غًدَكُُُوَ:    ض
  :(ciiCtCuitOt)قىتاخباُُّ ذيِطُيِ .1

ًسؤظ كُضًَتِ  كازيطُزّ ِزاضتُوخؤ هُ ّ ضسوغتِكُ ذيِطُئَُ قىتاخباُُيُ باوَِزّ وايُ   
ًسؤظ هُ ذيِطُدا دَذّ و ذيِطُ دََهًَت: (1882فسدزيم زاتصي هُ كتًَبِ)جىطسافًاّ ئُجِاع دَكات، 

 ًِداَهًًََِِت، ًسؤظ بطىجن ًسؤظ ُاضازَ خؤّ هُطَُي ذيِطُكُيداّ دَكاتُ ضُز، كازيطُزيًُكِ طُوزَ
ِزَُطِ ثًَطت و ضاالكًًُ ئابىوزيًُكاُِ غًَىَ و ات و ذيِطُ ثُزوَزدَّ دَكذيِطُكُيُتِ و 

  . (2)ديازيدَكات

  (:aecctStutciقىتاخباُُّ بىوْ) .2

ذيِطٍُ ضسوغتِ كؤًَُهًَم برازدَ دَخاتُ بُز دَضتِ ًسؤظ، ثىختُّ ئَُ قىتاخباُُيُ ئُوَيُ كُ   
تىاُاكاُِ و ئاًاجنُكاُِ و داب و ُُزيتُكاُِ هُطَُي طىجناُِ و بُ ثًَِ خؤّ  بُ ويطت و ئريادًَّسؤظ 

ضوبِ ُابريكُزَوَ  وَن دزوضتلساوَيلِ. ًسؤظ تُُٔا و بُزًًُٓاْ بًًََِٔت رَيسَيتبهًًَاْ َُٓهئُتىاًَُت 
بريكُزَوَ  و هُذَيس كازيطُزّ ياضا ضسوغتًًُكاُدا ًًُُ، بَُهلى ًَٓصَيلِ ئُزَيِِ كازابُتُواوّ و ِزَٓايِ 

 . (3)دايِاًًلًًُ بؤ طؤِزاْ و طُغُكسدْ و خاوَْ تايبُمتُُديًُكِ

  :(aueSiStutci)قىتاخباُُّ ٓاوضُُطِ .3

بَُهلى ًسؤظ ًًُُ، تىاُاّ ئَُ قىتاخباُُيُ باوَِزّ بُ كازيطُزّ ِزَٓاّ ذيِطُ و كازيطُزّ ِزَٓاّ  
هُُُٓدَيم غىَيّ و كاتدا ٓؤكازَ ذيِطُيًُكاْ بُضُز ًسؤظدا شاَي دَبّ و هُُُٓدَيم غىَيّ و كاتِ تسدا 

 . (4)شاَي دَبًَت ذيِطُدابُضُز تىاُاّ ًسؤظ 
ّ واقعِ ثُيىَُدّ ًَُىاْ ًسؤظ و ذيِطُِزاضت و  تًَطُيػتًَِلِ بُ بِسواّ تىَيرَز قىتاخباٍُُ ٓاوضُُطِ 

ِزَيرَيِ بَُهلى بُ غًَىَيُكِ طُزّ ذيِطُّ ضسوغتِ ِزَٓا ًًُُ، ضىُلُ كازي، دَزدَخات ضسوغتِ
 . كًًُ ئابىوزيًُكاُِ ًسؤظ دَكاتضاالغًَىاشّ ذياْ و كازيطُزّ هُضُز ِزَفتاز و 

ضُزَتا هُ ذيِطٍُ  هتىوزّ ًُضًخًًُكاُِ ضوًٌَاُِ و كؤيُ، ثًَىيطتُبؤ تًَطُيػنت هُ كُ  
هُ  باع) كسوبس( ئُُطسؤثؤهؤجطتِ ئًُسيلِ تًَبطُيّ، ضىُلُ اْ غىَيِِ ًُػتُجًَبىوًُ ضسوغيت

دََهًَت: ) ُاتىاُني دَكات و  ثُيىَُدّ بًَُٓصّ ًَُىاْ ٓؤكازَ ذيِطُيًُكاْ و غًَىاشّ ذياْ هُ كؤًَُهطُدا
ٌَ ئاًاذَ و تًَطُيػنت هُ ٓؤكازَ ذيِطُيًُكاْهُ كُ  . (5)هتىوزَيم تًَبطُيّ بُب

                                                 
1
 . 57، ص2010مصطفٖ عمز محادٔ، االنجزَبُلُدّا َ ثكافات الغعُب، دار املعزفٕ اجلامعّٕ، االصههدرِٕ،  - 

2
 . 9، ص1981سِو الدِو عبداملكصُد، البّٕٚ َاالنضاى، دار عطٍُ للطباعٕ، الهاعز املعارف باالصههدرِٕ، الكايزٔ،  - 

3
 11املصدر نفضٌ،ص   - 

4
 12املصدر نفضٌ،ص   - 

5
 . 61،ص 2010مصطفٖ عمز محادٔ، االنجزَبُلُدّا َ ثكافات الغعُب، دار املعزفٕ اجلامعّٕ، االصههدرِٕ،  - 



14 

 

 بؤ )تىَيريُِوَّ ئُُطسؤثؤهؤجٌ( غىَيِِ جىطسافِ كؤًَُهطُّ تىَيريُِوَ،ذيِطُ و ُاضاُدُِ   
و تايبُمتُُديًُ  غىَيّ و (كؤًُآليُتِ ًؤزفؤهؤجًاّضُزَتا) ضىُلُ ثًَىيطتُ طسُطِ تايبُتِ ُٓيُ،

و  )غازّ ضوًٌَاُِ( ًّلؤهؤجًائباضِ ، بُغُدا هَُ ،ِزواُطُيُوَ هَُ .باع بلسَيتجىطسافًُكُّ 
 . كؤيُ( دَكُيّ )قُشاّ

 غازّ ضوًٌَاُِ يُكَُ: ضًطتًُِ ئًلؤهؤجِ 
  غىَيِِ جىطسافِ غازّ ضوًٌَاُِ: .1

ئُو ذيِطاٍُُ كُ   ُ هُطَُيُكاٌُ ذيِطُيُكًُ غىَيًِيىَُديًُثًُبُضت هُ غىَيِِ جىطسافِ  
ُٓيُ، بايُخًَلِ طسُطِ دَضتًِػاُلسدُِ غىَيِِ جىطسافِ ُاوضُّ هًَلؤَهًُِوَ  .(1)دَدَْضىازدَوزٍ 

واتُ  َخات،يِ و فاكتُزَ ضسوغتًًُكاْ دَزدضىُلُ غىَيِِ ُاوضُكُ بُثًَِ ُاوضُكاُِ دَوزوبُز
 .(2)َخاتُ ِزووتِ و ئابىوزّ و ضًاضِ(ّ ُاوضُكُ د)ضسوغ طسُطِ 

يُكًَلُ هُ ثازَيصطاكاُِ عًَساق و ُٓزَيٌِ ُ كُ قُشاّ ُاوَُدّ ثازَيصطاّ ضوًٌَاًًُضوًٌَاُِ غازّ  
 كىزدضتاْ ّؤذُٓآلتِ باغىزبُغِ ِز دَكُوَيتُ بُغِ باكىز و باكىزّ خؤزُٓآلتِ عًَساقُوَ،كىزدضتاْ، 

كٍ(،  هُ باكىز و باكىزّ خؤزئاواغُوَ بُ 378) زَيرّهُطَُي وآلتِ ئًَساُدا دزاوضًًَُ بُ د .ثًَلدَيًَِت
كٍ( دزاوضًَُ هُطَُي ثازَيصطاّ ُٓوهًَسدا، هُ خؤزئاوا و باغىزّ خؤزئاواغُوَ بُ دزَيرّ 161دزَيرّ )

كٍ( دزاوضًًَُ هُطَُي 36كٍ( ٓاوضِىزَ هُطَُي ثازَيصطاّ كُزكىكدا، هُ باغىزيػُوَ بُ دزَيرّ )197)
  .دا ًُػاْ دزاوَ(1)ذًازَ ُُخػُّهُ   .(3)ثازَيصطاّ دياهُدا

 
                                                 


ريُِوَّ )تًَبًًِلسدْ و وَضف كسدْ و بُزاوزدكسدُِ(ثسؤضُّ ذياُِ ريُِوَّ ئُُطسؤثؤهؤجِ بسيتًًُ هُ تىَيتىَي - 

 هُ ُاوضُيُكِ ُٓزَيٌِ ديازيلساودا و هُ ًاوَيُكِ كاتِ ديازيلساودا. كؤًُآليُتِ، 
 . 30، ص2009ذلمد عبدٍ ذلذُب، األنجزَبُلُدّا الضّاصّٕ، الطبعٕ الجالجٕ، دار املعزفٕ اجلامعّٕ، 


ًؤزفؤهؤجًاّ كؤًُآليُتِ: بسيتًًُ هُ هًَلؤَهًُِوَّ كازيطُزّ فاكتُزَ جىطسافِ و ذيِطُيًُكاْ هُضُز ضسوغت و  - 

 .غًَىَ و ديِاًًلًًُتِ كؤًَُهطُ و جؤزّ ذياُِ كؤًُآليُتِ و ذًازَ و دابُغبىوُِ جىطسافِ داًُػتىواْ
 .617،ص1999لبهاى،-االدتماع،الطبعٕ األَىل، دار العزبّٕ للمُصُعات،بريَتاحضاى ذلمد احلضو،مُصُعٕ علم 


 :ًًَروو ُىوضِ كىزد )حمٌد ئًُني شَكِ(هُبازَّ ًًَرووّ دزوضت بىوُِ غازّ ضوًٌَاًًُُوَ دَُىضًَت - 

ُصيم طىُدّ )ًَُهلُُدٍ( (ّ شايًِدا هُ 1781ئًربآًٍ ثاغاّ باباْ(هُ ُصيم ضُزاكُّ)حمٌىود ثاغاّ(ًاًِ، كُ هُضاَهِ ))
(ّ شايًِدا ئَُ غازَ تاشَيُّ تُواو كسدوو، ًُزكُشّ 1784دزوضتِ كسدبىو، دَضتِ كسدووَ بُبًِاّ غازَيم، هُضاَهِ)

 ُا ُاوّ بُغدادَوَ واىل ّ(ثاغا ضوًٌَاْ) بُُاوّ و ێّصايِِ( هُ)قُآلضؤالْ(َوَ بسدَ ئُو1851 -1663 –)ئًُازَتِ باباْ 
 (. ضوًٌَاُِ)

 غعاْ، ضاثداُُّ دووََ، ضاثِ ذيّ، بِلُّ هُبآلوكساوَكاُِ وآلتِ، و ضوًٌَاُِ تأزخيِ بُط، شَكِ ئًُني ُدحمًُ
، وَزطًَساُِ،حمًُُد حًُُباقِ، 1820جًٌَظ ِزيض، طُغتِاًُّ ِزيض بؤ كىزدضتاْ كوؤديىع  . 66ي ،2006 ضوًٌَاُِ،

   .137،ي 1992تُوزَيص،
1
 . 19، ص1981سِو الدِو عبداملكصُد، البّٕٚ َاالنضاى، دار عطٍُ للطباعٕ، الهاعز املعارف باالصههدرِٕ،  - 

2
دشا تُفّل طالب، املكُمات اجلُّبُلُتّهّٕ لألمو الكُمٖ فٖ اقلّم نزدصتاى، مزنش نزدصتاى للدراصات االصرتاتّذّٕ،  - 

 . 24، ص 2005الضلّمانّٕ، 
3
 فؤاد، ذلافعٕ الضلّمانّٕ، دراصٕ يف اجلػزافّا اإلقلّمّٕ ، أطزَحٕ دنتُراٍ )غ.م(، قضم اجلػزافّا ،مًّزباى نُعريَاى  - 

 .6-3،ص2014نلّٕ العلُم اإلنضانّٕ .دامعٕ الضلّمانّٕ ،
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 : غًَيُاْى)ثَيطةى ئةغرتؤْؤَى(ؾاضى ؾوَيٓى فةيةنى  -2

 و ْةطؤِضة، ططْطي و ؾوَيٓى فةيةنى ثَيطةيةنة باظْةي ثاْي و ٖيًََي زضَيصي زياضي زةنات، جَيطري 
واتة بةٖؤى ثَيطةى  ٖةواي شيٓطة زةبَيت، نةف وِضؤَيي يةوةزا زةضزةنةوَيت نة ناضيطةضي يةغةض 

 نةف وبعاْني، ئةَةف ططْطة نوْطة ٖةوا واْني خةغًَةتة غةضةنييةناْى ئاووئةغرتؤْؤَييةوة زةت
واتة ؾوَئ بةطوَيطةى باظْةناْى ثاْى و  ثَيطةى ئةغرتؤْؤَى.(1)ٖةواف ناضيطةضي يةغةض َطؤظ زةبَيت

  (2).ٖيًََةناْى زضَيصى
 ٖةضزوو بانوضو و (°35 38‘  10˝) و (°35‘31‘˝28)و باظْةى ثاْىوةوتؤتة َْيوإ ٖةضزن غًَيُاْىؾاضى 

   .(  3)ِضؤشٖةآلت (°45  ‘28  ˝23)  و  (°45‘17˝45زضَيصى) ٖيًََى
 
 ٖةواى ؾاضى غًَيُاْى: ئاوو -3

غطوؾتى  ى ناضاى يةغةضوٖةوا بةيةنَيو ية ططْطرتئ فانتةضى غطوؾتى زازةْطَيت، نة ِضؤَيئاو 
ٖةوا بةِضةطةظة جياواظةناْييةوة بةططْطرتئ ٖؤناضى وئاو .(4)ناالنيية َطؤييةناْى زاْيؿتوإ ٖةية

ئاووٖةوا تومخَيهة ، (5)غطوؾتى زازةْطَيت، نة ناضيطةضى ية شيإ و ثيؿة و ناالنييةناْى َطؤظ زةنات
غةض ( و ى َطؤيىيتووضةن) ةناْى َطؤظينة ناضزةناتة غةض ناالني يةتومخةناْى شيٓطةى غطوؾتى،

ضةْطى قصو ؾَيوةى يوت و ثَيػتى َطؤظ و ثؤؾانى َطؤظ و جؤضى خؤضانى،ٖةضوةٖا ناضزةناتة غةض 
ئةوةى يَيهؤَييٓةوة ية باضةى يَيطةزا بؤ  ، (6)َيطةناْى ٖاتوونؤناالنى ئابوضى و ؾوَيٓى ْيؿتةجَيبووٕ و ِض

نة بطيتني ية:  ،غةضةنييةناْى ئاو و ٖةوا بهةئ زةبَيت باغى تومخة ٖةواى ؾاضى غًَيُاْى بهةئ،ئاوو
 (. و با و باضإ باضئ ) ثًةى طةضَى

 ؾاضى غًَيُاْى: ىثًةى طةضَ - أ

يةغةض ناالنى َطؤظ و  ى اغتةوخؤناضيطةضى ِض ،ثًةى طةضَى بةططْطرتئ ِضةطةظى ئاووٖةوا زازةْطَيت
اغتةوخؤى بةشياْى ضؤشاْةوة ٖةية، نطزاضة جؤضبةجؤضةناْى زازةَْيت،ئةويـ بةٖؤى ئةوةى ثةيوةْسى ِض

ضط و اْهاضى يةخواضزٕ و جٌ و بةزةبَيتة ٖؤى طؤِض ٖةض طؤِضاْهاضييةنى طةوضة بةغةض ثًةى طةضَيسا بَيت،
 . (7)ناالنى و ٖةَيؼ و نةوتى َطؤظ 

                                                 
1
 . 19، ص1981الب٠ٗٛ ٔاالٌضاُ، دار عطٕٓ لمطباعٛ، سَٖ الذَٖ عبذاملكصٕد،  - 

2
 2015واْةى نؤَةَيطةى نوضزى، نؤضغى َاغتةض،ئةْػطؤثؤيؤجيا،ظاْهؤى غًَيُاْى، ،طالبجةظا تؤفيل  - 
 ،حٛ دنتٕرآ )غ.ً(، قضي اجلغزافٗإٌعرئاُ فؤاد، حمافظٛ الضمٗىاٌٗٛ، دراصٛ يف اجلغزافٗا اإلقمٗىٗٛ ، أطزٔوّٗزباُ  -3

 .6-3،ص4112نمٗٛ العمًٕ اإلٌضاٌٗٛ .جاوعٛ الضمٗىاٌٗٛ ،
4
ْاَةى َاغتةضى بآلونطاوة، ية بآلونطاوةناْى ناَةضإ تاٖري غةعيس، نؤية يَيهؤَييٓةوةيةى ية جوططافياى ٖةضَيُى،  - 

 . 36، ٍ 2008َةَيبةْسى نوضزؤيؤجى،ناثداْةى تيؿو، ناثى يةنةّ، غًَيُاْى، 
 . 111عبذالفتاح حمىذ ِٔٗبٛ،جغزافٗٛ االٌضاُ،دار الٍّضٛ العزبٗٛ،برئت،بذُٔ صٍٛ طبع،ص  -5
 .451،ص 1983بغذاد،ٔتكٜ الذباغ،عمي االٌضاُ الطبٗعٜ،جاوعٛ بغذاد، ٙقٗط الٍٕر -6
 .56، ص4117، دار املضريٚ، عىاُ، 1عبذ عم٘ اخلفاف ٔسوٗمْ، املٍاخ ٔاالٌضاُ، ط -7
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 زيهةى ةطةظةناْينةناضيطةضى يةغةض ِض ةطةظناْى ئاووٖةوا،يةنَيهة ية ططْطرتئ ِض ،ىثًةى طةضَ  
ظغتاْإ ثًةى  و ئاووٖةوا بةجَيسةٖيًَََيت، بةتايبةتى يةوْاوناْةى ٖاويٓإ ثًةى طةضَاى تَيسا بةضظة

 . طةضَاى تَيسا ْعَة
ؾاضى غًَيُاْى ظاْياضى تؤَاض نطاوى وَيػتطةى نةؾٓاغى غًَيُاْى  ىبؤ ظاْيٓى ثًةى طةضَ 

تَيهِطاى بةضظتطئ  (،ؽ°20زةناتة ) غًَيُاْيساًةى طةضَى غاآلْة يةؾاضى بةناض زةَٖيٓني، نة تَيهِطاى ث
غاضزتطئ  (.ؽ°14و تَيهِطاى ْعَرتئ ثًةى طةضَى غاآلْة زةناتة ) (ؽ°26ثًةى طةضَى غاآلْة زةناتة )

َاْطى ناْووْى زووةَة، ثاؾإ بةضة بةضة ثًةى طةضَا بةضظزةبَيتةوة تا زةطاتة  ؾاضى غًَيُاْيسا،َاْط ية
تةَوظة و زووباضة ثًةى طةضَا يةزواى َاْطى ئابةوة ْعّ زةبَيتةوة و بةّ  نةَاْطى ،طةضَرتئ َاْط

 ؾَيوةية غاآلْة زووباضة زةبَيتةوة. 
 

ية ؾاضى  ةضظتطئ و ْعَرتئ  ثًةناْى طةضَىتَيهِطاى َاْطاْة و وةضظاْة و غاالْةى  ب، (1)شَاضة خؿتةى
  ْيؿإ زةزات ( 1)( 2016 – 2005غًَيُاْى ية غاَيى )

 تَيهطاى ثًةناْى طةضَا  ت/ ْعَرتئ ت/ بةضظتطئ َاْطةنإ/ وةضظةنإ 
12 8:3? ;3= @39 
1 8.3? 93; =3= 
2 8:38 ; ?3< 

 38? <3: =893 وةضظى ظغتإ
3 8?3: ?3: 8:3: 
4 9:3; 893; 8>3@ 

5          :.    8?39  9;         

 ;3?8 :8 ;9 وةضظى بةٖاض
6 :=3<  9:3@ :.39 
7 ;8 9=3? ::3; 
8 ;8 9> ::3< 

 ;93: @3>9 >3@: وةضظى ٖاوئ
9 :<39 993; 9?3? 
10 9?39 8=39 9939 
11 8@ ?3@ 8:3@ 

 <983 ?3>8 >3<9 وةضظى ثايع
 9.38 =3;8 =9 تَيهِطاى غاآلْة

  
( 41غةضو)ثًةى طةضَا بؤ  طةضَةوة وظؤض  ةنةزا ئاَاشةى ثَيسضاوة ية ٖاويٓساوةى ية خؿتؾاضى غًَيُاْى 

ناْووْى نة تَيهِطاى ْعَرتئ ثًةى طةضَاى ية َاْطى ى غاضزة، يؿظغتاْ، بةضظ زةبَيتةوة ثًةى غةزى
ٍَ ثًةى طةضَى ؾاضى . ْعّ زةبَيتةوة (ثًةى غةزى2)زووةَسا بؤ  َةغيحييةناْى غًَيُاْي خؤيإ يةطة

                                                 
بةؾى ئاَاض،ظاْياضى  ناضى خوَيٓسناض بة ظاْياضييةناْى بةِضَيوةبةضايةتى نةؾٓاغى و بووَةيةضظةظاْى غًَيُاْى، -1

 . 12/4/2016،(2015-2005) بآلوْةنطاوة بؤ غاآلْى
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ٕ ية ٖاويٓسا غةفةضةى زةضةوةى بةؾَيهياٖاوئ و ظغتاْيإ جياواظة، غًَيُاْيسا طوجناْسووة، جًوبةضطى 
زةغت ية نؤتايى ٖاويٓسا وآلت زةنةٕ، ية بةٖاض و ٖاويٓسا طةؾت بؤ غةيطاْطاناْى نوضزغتإ زةنةٕ، 

ية  ؾةضاب،(زا زةغت زةنةٕ بةزضوغتهطزْى 9ية َاْطى )زةنةٕ بة زضوغتهطزْى غطنة بؤ تطؾيات، 
 ثايعزا زةغت زةنةٕ بةخؤؾهطزْى ظةيتووٕ. 

 

 باضإ باضئ:  - ب

و ئاوى ثًةى طةضَا باضإ باضئ يةنَيهة ية ِضةطةظة غةضةنييةناْى ئاووٖةوا و ناضيطةضى يةغةض   
ططْطييةنى ظؤضى بؤ شيإ و ناالنيية ئابوضييةناْى . ٖةية و نةضتى طةؾتياضىظةوى و شَيط ظةوى  غةض

 َطؤظ ٖةية.
 

 بؤ َاوةى غاآلْى ية ؾاضى غًَيُاْى تَيهِطاى نؤى باضإ باضيٓى وةضظاْة و غاالْة  (،2)شَاضة خؿتةى
 ْيؿإ زةزات (1)(  2005-2015) 

 نؤى غاَياْة وةضظى باييع  وةضظى بةٖاض  وةضظى ظغتإ
294 ًَِ 202 ًَِ 125  ًَِ 621  ًَِ 

 ية وةضظةناْى ٕ باضازا (ؾاضى غًَيُاْي)ية وة بؤَإ زةضزةنةوَيت خؿتةيةى غةضةئاَاشة بةو  
 زا باضإ ْاباضَيت. (ٖاوئ)ية وةضظى بةآلّ زةباضَيت، بة بِطَيهى باف ) ظغتإ و بةٖاض و ثايع (زا 

 
  با: - ت

ية ؾاضى غًَيُاْى بايةنى خؤجَيى ٖةَيسةنات، نة ثَيى زةوتطَيت )ِضةؾةبا(، ئةّ باية ِضاغتةوخؤ   
، بةجياواظى ثاَيةثةغتؤى ٖةوا ية َْيوإ ْاونة بةضظ و ية نواضنَيوةى ْاونةيةنى جوططافى زياضيهطاو

ْعَة جياواظةناْسا ٖةَيسةنات، بةظؤضى ية وةضظةناْى ظغتإ و ٖاويٓسا ِضووزةزات، ية ؾاضى غًَيُاْيسا 
   (2)ئةو باية ية نياى طؤيصةوة ٖةَيسةنات بة ئاِضاغتةى ْاو ؾاضى غًَيُاْى

 
 : ى غًَيُاْىطواغتٓةوة ِضَيطاناْى -4

ِضَيطاناْى ئوتوَبَيٌ ية ؾاضى غًَيُاْيسا تانة ٖؤناضى بةيةنطةياْسْى ْاونة جياواظةناْى   
بؤ ؾوَيٓى َةبةغت و نة ياضَةتى زةضزةبَيت ية طةيؿتٓى زةضاَةتة غطوؾتى و َطؤييةنإ ثاضَيعطانةية، 

 ؾاضةناْى طواغتٓةوةى وؾهاْى قرينطاوى ئوتوَبَيٌ بةى ؾاضى غًَيُاْى بةِضَيطابةناضَٖيٓاْيإ، 
   -بةّ ؾَيوةية:. بةغرتاوةتةوة ةوة(ٖةَيةظةى ؾةٖيس، نةضنوى، زياية، ٖةويَيط) 
 

                                                 
خوَيٓسناض بة ظاْياضييةناْى بةِضَيوةبةضايةتى نةؾٓاغى و بووَةيةضظةظاْى غًَيُاْى،بةؾى ئاَاض،ظاْياضى ناضى   -1

 . 12/4/2016( ، بةؾى ئاَاض،2015-2005بآلوْةنطاوة بؤ غاآلْى)
4
التخمٗن اجلغزافٜ خلصاٟص الزٖاح يف حمافظٛ الضمٗىاٌٗٛ ٔاوهاٌات اصتجىارِا، رصالٛ أوني أمحذ، ْ صٕراُ مح - 

 . 36،ص 4117واجضتري غري وٍغٕرٚ، جاوعٛ الضمٗىاٌٗٛ، نمٗٛ عمًٕ االٌضاٌٗٛ، 
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 (1)ثاضَيعطاى غًَيُاْى بة)نِ( ْيؿإ زةزات( زضَيصى ِضَيطا غةضةنييةناْى 3خؿتةى)
 نِزضَيصى بة  ى وؾهاْى قريتاونطاوْاوى ِضَيطا ش
 197 ٖةويَيط  –نؤية -نًهةمسام -زونإ-تاغًَوجة –ِضَيطاى غًَيُاْى  1
ٍَ-تاغًَوجة –ِضَيطاى غًَيُاْى  2  109 نةضنووى -نةَهةَا
 112 )بامشار( غٓووضى ئَيطإ -ثَيٓحوَئ -غيسقازم -عةضبةت –ِضَيطاى غًَيُاْى  3
  85 ٖةَيةظةى ؾةٖيس -غيسقازم -عةضبةت –ِضَيطاى غًَيُاْى  4
 150 خاْةقني-نةالض-زةضبةْسخيإ -عةضبةت –ِضَيطاى غًَيُاْى   5
 166 قةآلزظَي-ِضاْية-خةيةنإ-زونإ-تاغًَوجة  –ِضَيطاى غًَيُاْى  6
 25 ؾاضباشَيِط-نواضتا -غيتةى -ِضَيطاى غًَيُاْى 7

غًَيُاْى( ية َْيوزةوَيةتى بةْاوى) فِطؤنةخاْةى َةزةْى فِطؤنةخاْةيةنى َْيوزةوَيةتى ٖةضوةٖا   
 وة بةغتؤتةوة.ُاْى بة ظؤضبةى وآلتاْى جيٗاْةؾاضى غًَيُاْيسا ٖةية و ؾاضى غًَيِضؤشئاواى باؾووضى 

 ٖةية. و زبًؤَاغى و غياغى غووزَيهى ظؤضى بؤ اليةْى باظضطاْى و طةؾتياضى نة 
 

 ثَيهٗاتةى ْةتةوةيى َةغيحييةناْى ؾاضى غًَيُاْى:    -5

و بةٖا و ئائ و  ِضةطةظْةتةوة ططوثَيو خةَيهٔ نة ظَإ و ئةظَووٕ و ؾوَيٓى جوططافى و   
ٖاوبةف يةَْيواْياْسا ٖةية. و ٖةغت و غؤظ و ََيصووى بريوباوةِض و زابوْةضيت و ثَيوةضى نةيتووضى 

نةيتووضى و  ْةتةوة ْاغٓاَةىبةف و تةواوناضيإ بةيةنةوة ٖةية، ْةتةوة و نةيتووض ثةيوةْسييةنى ٖاو
ى ثَي زةْاغطَيتةوة و ية نة ْةتةوة ،زضوغت زةناتْى بؤ ئةْساَةنازياضيهطاو ْاغطاو نةيتووضَيهى 

 . (2)ْةتةوةناْى تطى جيازةناتةوة

غةباضةت بة ؾوْاغى ْةتةوةيى َةغيحييةناْى غًَيُاْى نة بةؾَيهٔ ية ؾوْاغى ْةتةوةيى   
نوضزةنإ بووبٔ  ٖةْسَيو يةطوَإ زةنطَيت  زةَيَيت:( ؾانط خكباى  ) زنتؤض َةغيحييةناْى نوضزغتإ،

 ٖةضوةٖا زةَيَيت: ططوثة ئةَةف) َيٓؤضغهى ( و ) زضايفط ( جةختى يةغةض زةنةْةوة، ،بةَةغيحى
 . (3)و )ئةضَةٕ( (نًسإ( و )ئاؾوضي)بطيتني ية:  تاْسا زةشئَةغيحى نة ية نوضزغغةضةنييةناْى 

ِضةْطة نةَى شَاضةى ، زا ِضَيصةيةنى نةّ ثَيسةَٖيٓٔ(نوضز)َةغيحييةنإ ية ْاو ْةتةوةى  
َيتةوة بؤ ئةو ٖؤناضةى نة زنتؤض )ؾانط َةغيحييةنإ و ظؤضى شَاضةى َوغوَيُاْةنإ يةنوضزغتاْسا بطةِض

 َيَيت: خكباى( زة
                                                 

1
 ، ئاَاضى بآلوْةنطاوة. 2017غًَيُاْى، بةؾى ثالْساْإ، ضايةتى طؿتى ِضَيطاوبإ و ئاوةزاْهطزْةوةى بةِضَيوةبة - 


 eca -cinhtc  -العرق -يَيطةزا َةبةغت ية ِضةطةظ واتة: ْةتةوة - 

2
 Conrad Phillip Kottak, Cultural Anthropology,Eleventh Edition,McGraw Hill Higher cduca-

tion , New York,USA,2006,P16 


و  (زةططَيتةوة، نوْهة )ئاؾوضى و نًسإغطيإ بواضى َطؤيي توَيصيٓةوةنةى ئَيُة َةغيحييةناْى)ئاؾووضى و نًسإ - 
( بووْى نؤَةآليةتيةتيإ ية غًَيُاْيسا ٖةية، بةآلّ ئةضَةْييةنإ ية ئَيػتازا بووْى نؤَةآليةتييإ ية غًَيُاْيسا غطيإ

 ْةَاوة.
. عانز خصباك، العزام 282ص  ،1974 بغذاد، دراصٛ جغزافٗٛ اثٍٕغزافٗٛ،وطبعٛ عفٗل، -االنزاد  عانز خصباك، - 3

 . 181،ص 1973الغىاىل، وطبعٛ عفٗل، الطبعٛ األٔىل، بغذاد،
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نة ئايٓى ٖاوبةؾى ؾتيةوة)ؤيإ طؤِضى ية ئايٓى ظةضزةئايٓى خ نؤنيسا(ى 20نوضزةنإ يةغاَيى )
  . (1)بةبَي ئةوةى بةئايٓى )َةغيحى(زا تَيجةِضبنب بؤ ئايٓى ئيػالّ، بوو، (نوضزةنإ

نةْس بريوِضايةنى جياواظيإ ٖةية، نة يَيطةزا زةضباضةى ْاغٓاَةى ْةتةوةى َةغيحييةناْى غًَيُاْى 
  -بريوِضاجياواظةنإ زةخةيٓة ِضوو:

 ،(2))نًسإ( غًَيُاْى ِضةنةَيةنى ْةتةوةييإ زةطةِضَيٓٓةوة بؤ ْةتةوةىظؤضبةى َةغيحييةناْى  (1
: بةؾَيهى نةَيؿيإ زةَيَئ)غطياْني(.  بةؾَيهى زيهةيإ زةَيَئ: ،ئاؾووضئ(تطيإ زةَيَئ: )بةؾَيهى 

 . نوضزئ()

تةْٗا ْاوى َةغيحيية  (نًسإ)و  (ئاؾووضئ)بةؾَيهى تطيإ يةو باوةِضةزإ نة ٖةَوويإ وةى ْةتةوة   (2
 نوضزغتاْة و َةظٖةبة ْةى ْةتةوة.  ناغؤييهةناْى

بةؾَيو يةَةغيحييةناْى غًَيُاْى بة ِضةنةَيةنى نة  ،بةؾَيو يةَةغيحييةناْى غًَيُاْى يةو باوةِضةزإ (3
ْةتةوةيى نوضزٕ و بةٖؤى ئةوةى نة يةغةضزةَى ٖاتٓى ئايٓى َةغيحى بؤ نوضزغتإ، بووٕ بةَةغيحيي 

بةَةغيحى بووٕ نة  ئةو نوضزاْةىو بةٖؤى ئايٓةنةوة  ةغيحيـ ظَاْى غطياْي بووةظَاْى ئايٓى َو 
و بةتَيجةِضبووْى ناتيـ ئةو ظَاْة  فَيطى ظَاْى غطياْى بووٕ و ظَاْى زايهيإ بووةتة ظَاْى غطياْى

 ئاؾووضئ(.، بةآلّ ظؤضيٓةيإ يةو باوةِضةزإ نة )نًسإ و (3)بووةتة ْاغٓاَةى ْةتةوةيؿيإ.!
و نوضزغتإ ية ْةتةوةى نًساْى ْاوةِضاغتى عَيطام  َةغيحييةناْىبة ثَيى بريوِضايةنى تط   

هو نوضزٕ و زاْيؿتووى نوضزغتأْ و بةٖؤى ٖةَيبصاضزْى ئايٓى ْني، بةَيغةضزةَى ئيُجطاتؤضيةتى بابًى 
ظَاْى غطياْى غةضزةَةزا، نوْهة يةو ، َةغيحييةوة فَيطى ظَاْى غطياْى بووٕ و قػةيإ ثَيهطزووة

                                                 

 .181ص  ،املصذر الضابل،االنزاد عانز خصباك، - 1

يةى يةْةتةوة بٓةِضةتييةناْى زاْيؿتواْى باؾووضى نوضزغتاْة. عةبسوآل غفوض،جوططافياى باؾووضى نًسإ:  - 

  .220،م 2012ٖةويَيط،ناثداْةى ضؤشٖةآلت،ناثى زووةّ، -بآلونطزْةوةى َونطياْىنوضزغتإ، زةظطاى توَيصيٓةوةو 

نًساْييةنإ بة بٓةنة و ظَإ ئاضاَني و بة ِضةنةَيةى زةنٓةوة غةض غاَييةنإ، ية نؤْسا نؤَةَية ٖؤظَيهى ئاضاَييإ 
 ثَيهَٗيٓاوة و ية وآلتى َْيوإ زووِضووباض)عَيطام(زا ية ََيصةوة شياووٕ. 
 ،1999 اضبيٌ، ؼ نًية االزاب جاَعة قالح ايسئغريوإ ؾابي بٗٓإ، نًسإ ايعطام، ضغاية َاجػتري، تكسّ بٗا اىل جمً

 .3ئةجناَى يَيهؤَييٓةوةنة بةظَاْى نوضزى ٍ
2
-  :ٍَ ، غًَيُاْى، عبذاالحذ ٖٕحٍا تٕوا. 15/8/2016غوعاز يوغف يعكوب حساز، غًَيُاْى، ناوثَيهةوتٔ يةطة
ْواٍ اغحام مشاؽ  .29/8/2016،ثيؿة:ئةْساظياض، غًَيُاْى، 1973. تواْا بةؾري زاوز، يةزايهبووى: 25/8/2016

، اصطٗفاُ ثؤيللطٗف  . 15/9/2016،ثيؿة ثعيؿهى زةضَاْػاظى خاْةْؿني، غًَيُاْى،1943عيػى،يةزايهبووى 
، ثيؿة: زازوةض و 1966يهبووى . بةيإ عيػى يوغف،يةزا1/2/2017، ثيؿة: خاْةْؿني، غًَيُاْى، 1937يةزايهبووى

، ثيؿة: خاْةْؿني، 1937، يةزايهبووىاصطٗفاُثؤيل  لطٗف، غًَيُاْى. 31/1/2017ئةْساَى زاواناضى طؿتى غًَيُاْى،
 1/2/2017غًَيُاْى، 

3
ٍَناوثَيهةوتٔ  - . ْةجًة ثةتطؤؽ ئةغهةْسةض، غًَيُاْى،  8/8/2016، غًَيُاْى، ثةضي ئيػحام ناَةضإ :يةطة
، ثيؿة: زازوةض و ئةْساَى 1966بةيإ عيػى يوغف،يةزايهبووى . 26/8/2016. اييعابَيت زاوز، غًَيُاْى  20/8/2016

 ، غًَيُاْى.31/1/2017زاواناضى طؿتى غًَيُاْى،
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، بؤ منووْة زةقى ؾعطى ظَاْى ئةزةبيات و ِضؤؾٓبرييـ بووةة يةوةى ظَاْى ئايٓى َةغيحى بووة، جط
  .(1)بةآلّ بة ظَاْى غطياْى ْوغطاوة ،زؤظضاوةتةوة نوضزيية

نوضزا بةؾَيو ية َةغيحييةناْى غًَيُاْى يةو باوةِضةزإ نة يةْاو ْةتةوةى بة بريوبؤنووَْيهى زيهة  (4
 ة و يةغةضزةَى ثاواخنواظى ئيػالَسا ْةتةوةى نوضز بووٕ بة َوغوَيُإ و غةضجةّيَةغيحى ْي

غطيإ(ٕ و نوضزيإ تَيسا ْية، ٖةضنةْسة ئاؾووضى،  )نًسإ،َةغيحييةناْى غًَيُاْى يةثَيهٗاتةناْى 
و بةٖؤى  ؽ نطزووةو(ظؤضبةَإ خؤَإ بة نوضز ْاوْو1977ية غةضشََيطى زاْيؿتووْى غاَيى)) زةَيَئ: 

ٍَ نوضزا خؤَإ بة )نوضزغتاْى( زةظاْني و ية ِضووى ٖةَيوَيػتةوة خؤَإ ية نوضز  ثَيهةوة شيامنإ يةطة
 . (2)جياْةنطزووةتةوة(

قةؾةى نةْيػةى َاض يوغف ية غًَيُاْى زةَيَيت: )) َةغيحييةناْى غًَيُاْى ية ْةتةوةى)نًسأْ(  (5
نة ية بابٌ بووة و  (نًسإ)خاوةْى ئيُجطاتؤضيةت بووٕ، ئيُجطاتؤضيةتى نة  نًسإ و ئاؾووض يةى ْةتةوةية،

بانوضى عريام بووة، يةزةغتوضى عرياقيؿسا بةيةى نوضزغتإ و نة ية ْةيٓةوا و  (ئاؾووض)ئيُجطاتؤضيةتى 
 نًساْى غطياْى)ْةتةوةى نوضزغتاْسا ْاويإ بة  ، بةآلّ ية(نًسؤئاؾووض)وة بةْاوى ْةتةوةى وْةتةوة ٖات

  . (3)ٖاتووة ئاؾوضى(

َةغيحييةناْى نوضزغتإ بةطؿتى ْاغٓاَةى ْةتةوةيى خؤيإ زةطَيِطْةوة بؤ طةىل)نًساْى   
ى ظَإ و نةيتووضيإ ٖةية، غطياْى ئاؾووضى( واتة: ئةَاْة ْاوى جياجيإ بؤ يةى ْةتةوة، نوْهة ية

 غطيإ( و نًسإ و )ئاغووضييةنإ ةَيَئ:ز ئاؾووضييةنإ جياواظٕ، (املذِب) ئايٓعازا ية بةآلّ
 .   (4) زةنٓةوة غةض )ئاؾووضييةنإ(يى ْةتةوة ىبةِضةنةَيةن

   

                                                 
، ؾعإجغزافٗا خاله مخضٛ االف عاً، الطبعٛ الجاٌٗٛ، وطبعٛ عبذالزقٗب ٖٕصف، حذٔد نزدصتاُ اجلٍٕبٗٛ تارخيٗا ٔ  -1

 . 212-367، ص 4115الضمٗىاٌٗٛ، 
2
ٍَ مسرية حٓا عاظض، يةزايهبووى:  ناوثَيهةوتٔ -  .  27/8/2016، ثيؿة: ئةَيٓساضى نتَيبداْة ، غًَيُاْى، 1956يةطة

ئةجنوَةْى ثاضَيعطاى غًَيُاْى، غًَيُاْى، ثيؿة: ئةْساَى  ،1959ئاَاْخ جنيب مشعوٕ قطاف، يةزايهبووى:
30/8/2016. 

ٍَ ناوثَيهةوتٔ  -3   20/4/2016غًَيُاْى، قةؾةى ؾاضى غًَيُاْى ية نةْيػةى َاض يوغف، ،ععيع ٖوضَع قةؾة ئةمئيةطة

يةغةزةى يةنةَى ظايٓيسا باوةِضيإ بة ئايٓى  ٖةض يةنؤْةوة يةخانى نوضزغتاْسا شياوٕ، يةئةّ ْةتةوة ئاؾووضى: - 

، َونطياْى بآلونطزْةوةىزةظطاى توَيصيٓةوةو  ٕ،عةبسوَيآل غةفوض،جوططافياى باؾووضى نوضزغتاَةغيحى َٖيٓاوة، 
تا  يةنَيهٔ يةترية ئاضاَييةنإ،(: ئاؾووضييةنإئاغووضييةنإ) .220ٍ ضؤشٖةآلت، ناثداْةى ،2012 زووةّ، ٖةويَيط،ناثى

ٖيٓطى )َةضطةوةِض و وضََي و وإ زةشيإ. يةْاونةى ٖةناضى و تةِضطةوةِض و ية نوضزغتاْسا ةضةتاى ئةّ غةزةيةف غ
( يةنتَيبى )ْةيٓةواو ثامشاوةناْى( ِضةنةَيةنى ئاغووضييةنإ زةطَيِطَيتةوة بؤ غةض ئيُجطاتؤضيةتى  1849الياضز(يةغاَيى) 

ٌَ و نوضزغتاْسا  يةو ية عَيطاقسا  هٔ يةؾاضغتاْيةتى ئاضاَىئاؾووضى، يةِضووى ظَإ و فةضٖةْطةوة بةؾَي ثاضَيعطاى َوق
 ظجنرية نتَيبى زةظطاى ناث و ثةخؿى غةضزةّ، ََيصووى ئاضاَيةنإ يةنوضزغتاْسا، بووٕ. ؾاغواض.ر.ٖةضؾةَى،ْيؿتةجَي

 .(227-220)ٍ  ، 1999 غًَيُاْى، ناثى زووةّ، ناثداْةى ئؤفػَيتى بابإ،
4
-ئةتٓؤططافى،ناثداْةى غجرِيَيع -يَيهؤَييٓةوةيةنى جوططافى ئاغووضييةناْى باؾووضى نوضزغتإ، غةفوض، عةبسوَيآل -

 56 -2010ٍ،53زٖؤى،ٖةويَيط،
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ٍَ َةغيحييةناْى   ية ئةجناَى ئةو ناوثَيهةوتٓاْةى زةضباضةى ؾوْاغى ْةتةوةييإ يةطة
  :غًَيُاْيسا ئةجنامماْسا طةيؿتيٓة ئةّ خاآلْةى خواضةوة

 (، غطياْـًسإ، ئاؾووضى) نثَيهٗاتةناْىية َةغيحييةناْى غًَيُاْى ية ئَيػتازا بة ؾَيوةيةنى طؿتى   -1
ى ظَإ )نًسإ و ئاؾووضى و غطيإ( يةى ْةتةوةٕ و غَي ْةتةوةى جياواظ ْني، غةض بٓةَاية، ثَيهٗاتووٕ

ظَاْى  ،ية غةزةى نواض تا غةزةى ٖةؾتى ظايٓىنة  ،(يةظَاْى غطياْينة )  نوْهة يةى ظَاْيإ ٖةية
وةى ئَيػتاى ظَاْى ، بووة (زوو ِضووباض و َيػيؤثؤتاَيا)وآلتاْى ِضؤؾٓبريى ْةتةوةناْى ٖوْةضو 

  .(1) ئيٓطًيعى

، بةآلّ (2)بآلوبووةتةوةظايٓيسا و زووةَى  نوضزغتاْسا ٖةض ية غةزةى يةنةّ ئايٓى َةغيحى ية  -2
 ْةتةوةى، بةآلّ بووةتة ئايٓى نوضز، بةَيهو ئايٓى نةَيٓةيةنى خةَيهى نوضز بووةْةبووةتة ئايٓى ظؤضيٓةى 

  . ) ئاؾووضى نًساْى غطياْى( 

و ئٓتيُايةنى يةغةض َةغيحييةناْى غًَيُاْى ٖةية  َةغيحى ناضيطةضييةنى بةَٖيعى ئايٓى  -3
بةجؤضَيو نة يَييإ جياواظى ْةتةوايةتى ية َْيواْياْسا بةزى ْانطَيت، بؤ ئايٓى َةغيحى ٖةية و بةَٖيعيإ 

ِضةطةظى َةغيحى بووٕ بووةتة ْاغٓاَةيإ. َةغيحني.  :ْةتةوةيةنيت؟ يةوةآلَسا زةَيَئزةثطغيت ض 
َةغيحييةناْى ئائ، وةى يةنَيو ية ِضةطةظة غةضةنييةناْى نةيتووض، بٓةَايةنى غةضةنى ْةتةوةيى 

 غًَيُاْيية.ؾاضى 

ظؤض ية ثَيهٗاتة ئايٓى ؾوَيٓى ْيؿتةجَيبووْى بةؾَيهى نوضزغتإ يةزَيط ظةَاْةوة الْهةى شيإ و  -4
ةغةْى ثَيهٗاتةى هى ططْط و ِضَينة ٖةض يةنةيإ بةؾبووة، (نوضز و نًسؤئاؾوض)جياواظةناْى ئتٓيهيية

و ئايٓى  هىئتٓي )فطةيى(يةتى نوضزغتإ ثَيهسةَٖيٓٔ و َؤضى و غطوؾتَيهى َؤظايهىةآلنؤَْةتةوةيى و 
 .(3)جياواظيإ بة ْاونةنة بةخؿيوة

اْى ِضةغةٕ و بٓةِضةتى ئةّ ْيؿتُإ و وآلتةٕ، نوْهة ظؤضبةيإ ية زاْيؿتو غًَيُاْىَةغيحييةناْى  -5
ٖةضوةٖا ؾاضى غًَيُاْى بةثَيواْة نةضنوى و قةضةزاغ و غٓة(وة ٖاتووْةتة غًَيُاْى، ٖةضَؤتة و )نؤية و 

ٍَ ؾاضةناْى يةو نؤْرت،  ضى ية ئَيػتازا تةَةْى ؾا ٖةويَيط، ؾاضَيهى ْوَيية،وةى ؾاضى يةطة
يةٖةَإ ؾوَيٓى بووْى ؾاضَيهى نؤٕ ية ْةخؿةناْى غةضزةَى ئاؾووضيسا، (غاَية، بةآلّ 233غًَيُاْى)

ٍَ ظياتطةٖةية( Asari)ئاغاضى بةْاوى ،ؾاضى غًَيُاْى ئَيػتازا   .(4)، نة تةَةْى ية ثَيٓخ ٖةظاض غا

 

                                                 
1
، وؤصضٛ ٍِذأٙ لمتعمٗي ٔالجكافٛ، حبح عمى٘ تارخي٘ أثزٙ، عصز الضزٖاُ الذِيب، فٗمٗب دٙ طزاسٙ - 

 13، ص 2062،الكاِزٚ
4
عشٖش عبذاالحذ، ٖٕوٗات جٕلٛ غبطٛ البطزٖزك وار رٔفاٟٗن االٔه بٗذأد، ألبزعٗات اقمٗي نٕردصتاُ، وطبعٛ ٔسارٚ  - 

 .12، ص1997نٍذا،  -صعذٙ املاحل، عٍهأا يف األصن ٔالفصن ٔوالحظات اخزٝ، وٌٕرتٖاه.  51،ص 1998الرتبٗٛ، 
3
ظاْهؤى غًَيُاْى، نؤيَيحى ظاْػتة و ئاغووضييةنإ، تَيعى زنتؤضا،  ثةيوةْسى َْيوإ نوضزئاَاْخ حةغةٕ ئةمحةز،  - 

 1، ٍ 2015-2014َطؤظايةتييةنإ، بةؾى ََيصوو،
4
طؤظاضَيهى  -فوئاز حةَة خوضؾيس، ؾاضى غًَيُاْى) يَيهؤَييٓةوةيةى ية جوططافياى ََيصوويى(، طؤظاضى طةضَيإ  - 

زةظطاى ِضؤؾٓبرييى و بآلونطزْةوةى نوضزى غةض بة وةظاضةتى ِضؤؾٓبريى حهوَةتى عَيطام  ،ِضؤؾٓبرييى طؿيت نوضزيية
 .   6،11،ٍ بغذاد، وطبعٛ دار الغؤُٔ الجكافٗٛ العاوٛ(ظ، 2009( غاَيى)29زةضى نطزووة، شَاضة)
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 : (شَاضةى َةغيحييةناْى ؾاضى غًَيُاْى) شَاضةى زاْيؿتوإ  -6

  -ئاَاضَيو و قؤْاغَيهى جياواظزا زةخةيٓة ِضوو:نةْس ية يةّ باغةزا شَاضةى َةغيحييةناْى غًَيُاْى  

 :ِضيضُؼ َينًوزيوؽ ج  (1

زوو ٖةظاض خاْووى  (2000)غًَيُاْىعايٓيسا ى(1820)يةغاَيى)) ية طةؾتٓاَةنةيسا ْوغيويةتى:  
ى نةْيػةيةن ،نًساْى تَيسايةؤ خاْووى َةغيحى (9ْ)غةزوغى خاْووى جوو، (130) وَوغًَُإ 

ئةَإ بةآلّ  ،ئةضَةْيؿى تَيسايةثَيٓخ خاْووى (5ٖةضوةٖا) ،حى بههؤيةى زاِضووخاويؿيإ ٖةيةَةغي
  (1)((.و نةْيػةيإ ْيية قةؾة

  :( trauHَػتةض)ٖاضت   (2

ى ظايٓيسا واتة يةزواى تةواو بووْى ؾاضى (1820يةغاَيى)))  :ْوغيوويةتى خؤيسا ضةنةىثْية ئة
ٍَ،(36)غًَيُاْى بة و  زةٖةظاض نةغَيو بووة(10شَاضةى زاْيؿتواْى ؾاضى غًَيُاْى)غى و ؾةف غا

ٍَ بووة،نةيةّ شَاضةية)2144)شَاضةى َاَيةناْيؿى َاَيى َةغيحى ْؤ (9)َاَيى جويةنةوغةزو غى (130(َا
  (2).((ثَيٓخ َاَيَيهيـ ئةضَةْى بووة (5)نًساْى و -

 :(lama kyL -َػتةض )ييو الَا  (3

 ظايٓيساى (1868)يةغاَيى)) ْووغيوويةتى: و  ةناْى ؾاضى غًَيُاْى زةناتيغيحيئاَاشة بةشَاضةى َة 
)  َةغيحى و-(غى َاَية نًساْى30)(ؾةف ٖةظاض َاَية نوضز و 6000ي بة)شَاضةى زاْيؿتواْى غًَيُاْ

 (3)ٖةشَاضنطزووة.(((ثاْعة َاَية جويةنة  15

 :)شاى ِضيتؤضى( (4

جةَى زاْيؿتواْى غةض)  يةتى:وغيووو ْو َيػيؤَْيطَيو غةضزاْى غًَيُاْى نطزووةوةى  (1878يةغاَيى)
بيػت َاَئ و  (20) ثاظزة ٖةظاض نةغة،نةيةّ شَاضةية َةغيحييةنإ(15غًَيُاْى ْعيهةى)

 (4)((و ثةجناَاَئ. زووغةز (250)جويةنةناْيـ

  :ةؾاضى غًَيُاْيسابةثَيى تؤَاضى نةْيػة ي  (5

نة  ؾةف بٓةَاَية َةغيحى يةغًَيُاْيسا شياووٕ،(  6) ، (1914تاغاَيى، ظايٓيةوة ى1784)غاَيى )يةزواى
 بٓةَاَيةى تؤَا، بٓةَاَيةى عةيةنة،-بٓةَاَيةى ثؤيل ئةواْيـ ئةَاْةبووٕ:)) بٓةَاَيةى ئيرباٖيِ تةثوْى،

يةؾاضى  َةغيحي( ٖةْسَيو بٓةَاَيةى تطى  ىبٓةَاَيةى قةزوض بٓةَاَيةى عةَطإ، ؾةَعوٕ قةضاف،
 (5)((ةوة ٖاتووٕ.ييةزواى جةْطى جيٗاْى يةنةّ و جةْطى زووةَى جيٗاْي بةآلّ ،شياوٕغًَيُاْيسا 

                                                 
ظطاى ناث و ، وةضطَيِطاْى:حمةَةز حةَة باقى، زة1820نًؤزيؤؽ جَيُؼ ِضيض،طةؾتٓاَةى ِضيض بؤ نوضزغتإ  -1

   125،ٍ 2002بآلونطزْةوةى ئاضاؽ، ناثى غَييةّ، ناثداْةى وةظاضةتى ثةضوةضزة، ٖةويَيط،
2

،ناثى 2006 يةبآلونطاوةناْى بٓهةى شئ،غًَيُاْى، تأضخيى غًَيُاْى وة وآلتى، حمةَةز ئةَني ظةنى بةط،  -
 .67ٍ ناثداْةى ؾعإ، زووةّ،

 .67،ٍغةضناوةى ثَيؿووغًَيُاْى وة وآلتى،حمةَةز ئةَني ظةنى بةط،تأضخيى  - 3
،وةضطَيِطاْى:ْةجاتى 1878َػَيؤَْيطَيو بؤ ْاونةناْى نةضنوى و غًَيُاْى غاَيى طةؾتٓاَةى شاى ِضَيتؤضَى،  -4

 . 2008ٍ،40عةبسوَيآل،يةبآلونطاوةناْى بٓهةى شئ،ناثى يةنةّ،ناثداْةى ؾعإ،غًَيُاْى،
ناثداْةى  ظ(ناثى زووةّ،1914 -ظ1784يةَْيوإ غاآلْى  –ة زَيطيٓةناْى غًَيُاْى ؾةجةضةى بٓةَاَي، عبساخلايس قابط -5

 1486-1466 ٍ ىعايٓى،2010بةيطوت،  –ًؤضى ططئ ط
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 : ََيحةضغؤٕ  (6

ةنإ زةنات و يشَاضةى َةغيحي ئاَاشة بة،وةوانُى غياغى غًَيُاْى بحظايٓى  (ى1919)يةغاَيى
شَاضةى  و  نةؽ بووٕؾةغت (60)ى َةغيحييةنإ يةؾاضى غًَيُاْيساشَاضة)) :غيوويةتىوْو

و جو (572)و نوضز (9728) (ََيحةضغؤٕ) اثؤضتىبةثَيى ٖةَإ ِض زاْيؿتواْى غًَيُاْى يةٖةَإ غاَيسا
  (1)((. ووةب

 ئةزَؤْسظ:   (7

اضى اوَيصنضِ (1945-1935غاَيى ) ية و بةغسا َيصناضى غياغى بةضيتاْيا يةاوضِ (1919 -1918يةغاَيى )
))  :ْوغيوويةتى و ةناْى غًَيُاْى نطزووةيباغى شَاضةى َةغيحي بووة، وةظاضةتى ْاوخؤى عَيطام

يةّ  ة،زةٖةظاض نةؽ بوو ( 10(شَاضةى زاْيؿتواْى غًَيُاْى)1925)يةغاَيى بةثَيى شَاضزَْيهى ؾاضةواْى
و بيػت  غةز(120) و و(حةوت غةزو ثةجنا نةؽ جو750)،و ْؤ ٖةظاضيإ نوضزى َوغوَيُإ(9شَاضةية)

يةنَيو  ْوغيويةتى:نتَيبى)نوضز توضى عةضةب(  ٖةضوةٖا ية ،نًساْى َةغيحى بووٕنةغيؿى 
 (30) ْعيهةى ووتى: ا ٖاتة الّ )قةؾةيةنى نًساْى(بوو،غةضةتاى زةغت بةناضنطزْس ية نةغاْةى نةيةو

 (2).ناضٕ ((زةشئ و ظؤضبةؾيإ ))َووتابهى((طةِضةنى))طؤيصة و ٖةَوويإ ية بٓةَاَيةٕ غى 
 : (5)(1977) و(4)(1957) و (3)(1947) غاَيةناْىغةضشََيطى زاْيؿتوإ ية ية    (8

 ( ْيؿإ زةزات1957،1977، 1947ية غةضشََيطى غاَيةناْى)شَاضةى َةغيحي و جووةنإ  (4خؿتةى)
ٍَ  شَاضةى جوو شَاضةى َةغيحى غا

1947 503 1515 
  1957 679 2 

1977 1253 8 

                                                 
ٍَ ٖاواض،ؾَيذ َةمحووزى قاضةَإ و زةوَيةتةنةى خواضووى نوضزغتإ،بةضطى يةنةّ، يةْسةٕ،حمُس  -1  106،ٍ  1990ِضةغو
– 107  . 

ةنى )طاوضإ ةنى غًَيُاْيسا ْيؿتةجَي بووٕ نة ئةويـ طةِضَةغيحيةناْى ؾاضى غًَيُاْى ظؤضبةيإ يةيةى طةِضغةضةتا  -

 نطنوى، نةْس َاَيَيهى َةغيحى يةنةْس ؾوَيَٓيهى وةى )نؤية، يةزواى زاَةظضاْسْى ؾاضى غًَيُاْى بةنةْس غاَيَيو،، ( بووة
،ٌَ و ثاؾإ  زواتط شَاضةيإ ظيازى نطزووة ةنة ْيؿتةجَيبووٕ،طةِضقةضةزاغ(ةوة ٖاتووْةتة غًَيُاْى و يةو  َوق

 ؤشٖةآلتى غًَيُاْى ْعيو بةةنةنة نةوتووةتة ِضطةِض وزٖي العذراٞ(ةنةزا زضوغت نطزووة بةْاوى )نةْيػةيةنيإ يةو طةِض
 .  54وو، ٍ ، غةضناوةى ثَيؿؾةجةضةى بٓةَاَية زَيطيٓةناْى غًَيُاْى، عبساخلايس قابط ةنى قابوْهةضإ.طةِض

نوضز توضى عةضةب،و:حاَيس طةوٖةضى،ناثى غَييةّ،يةبآلونطاوةناْى ْاوةْسى ئاوَيط بؤ ناث غيػَيٌ جؤٕ ئيسَؤْسؽ، -2
 114،115،122،ٍ 2004و بآلونطزْةوة،

،وطبعٛ 4،ج1927وذٖزٖٛ الٍفٕظ العاوٛ،احصاٞ الضهاُ لضٍٛ املىمهٛ العزاقٗٛ،ٔسارٚ الغؤُٔ االجتىاعٗٛ، -3
 . 164،ص 1952احلهٕوٛ،بغذاد

،لٕاٟٜ الضمٗىاٌٗٛ 1957اجملىٕعٛ االحصاٟٗٛ لتضجٗن العاً اجلىّٕرٖٛ العزاقٗٛ،ٔسارٚ الذاخمٗٛ،وذٖزٖٛ الٍفٕظ العاوٛ، -2
 .34،114بغذاد،ص -ٔنزنٕك،وطبعٛ العاٌٜ

،التٕسٖع الذٍٖٜ ،وهتب العمًٕ الٍفضٗٛ ٔاالجتىاعَٗٛ العاوٛ،وزنش االعذاد ٔالتطٕٖز الجكافٜٔسارٚ الذاخمٗٛ،وذٖزٖٛ االو -5
 15ص لمضهاُ العزاقٗني،وطبعٛ وذٖزٖٛ االوَ العاوٛ ،بغذاد،
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ية يةخؿتةنةوة زةضزةنةوَيت نة َةغيحييةنإ ية يةنةّ غةضشََيطى فةضَى حهوَةتي عَيطاقسا  
جطة ية  شَاضةى َةغيحييةناْى ْاوةْسى ؾاضى غًَيُاْىو  ية غًَيُاْيسا ٖةشَاض نطاووٕ(1947غاَيى )

نطزووة بؤ ( شَاضةيإ ظيازى 1957(نةؽ بووٕ، ٖةضوةٖا يةغةض شََيطى غاَيى)503)قةظا و ْاحيةنإ 
( شَاضةيإ بةِضَيصةيةنى بةضناوو ظيازى نطزووة بؤ 1977(نةؽ، بةٖةَإ ؾَيوةف ية غاَيى)679)
ئةَةف ئاَاشةيةنى ئةضَيٓيية بؤ طةؾةى زاْيؿتوواْى َةغيحى يةو غةضزةَةى ؾاضى نةؽ. (1253)

  (. 1977 – 1947غًَيُاْيسا واتة ية غاَيى)
(زا زةضزةنةوَيت، شَاضةى 1957غاَيى)واْى ؿتى زاْيوةى ية غةضشََيطيؾايةْى باغة  

 (171(نةغيإ ية غًَيُاْيسا يةزايهبووٕ، )345يةو شَاضةية)، بووةنةغ(679)َةغيحييةنإ ية غًَيُاْيسا
 .  (1)  ََي (174و) َْيط

شََيطى زاْيؿتوإ ثَيى زابةؾبووْى ئايٓى يةغةضشَاضةى زاْيؿتواْى ؾاضى غًَيُاْى بة ( 5خؿتةى ) 
 ْيؿإ زةزات (2)(1957 )غاَيى

 نؤى طؿتى  ئايٓةناْى تط يةظيسى قابيئة يةٖوزى َوغوَيُإ َةغيحى
679 48092 2 2 - 20 48812 
  

ى ؾاضى غًَيُاْيسا (يةْاو غةْتةض1957ى)شَاضةى َةغيحييةنإ يةغاَي ( زةضنةوتووة 5وةى يةخؿتةى) 
شَاضةى َةغيحيةناْى ْاو طةِضةنةناْى ئةو شَاضاْةى يةخؿتةنة ْوغطاوٕ تةْٗا (نةؽ بووٕ، 679)

، نة نؤَةَيطةى توَيصيٓةوةنةَإ زةططَيتةوة.(( وزنش قضاٞ)ساُاْني ية ْاوةْسى قةظاى غًَيُاْيؾاضى غًَي
(زا 1957غةضشََيطى غاَيى )نؤى ثاضَيعطاى غًَيُاْيسا ية يةناْى يةيبةآلّ شَاضةى َةغيح

 . (3)ةؽن(1925زةطاتة)
%ى غةضجةَى 6َيصةى َةغيحييةنإ ْعيهةى يةضِ(1957غاَيى)بةثَيى غةضشََيطى زاْيؿتوإ  

%ى غةضجةَى 42،5َيصةيةف زةناتة ئةو ِض شَاضةى زاْيؿتواْى ٖةضَيُى نوضزغتاْى عَيطام بووة،
 عَيطام،%ى غةضجةَى زاْيؿتواْى 3،2زةطاتة  يةٖةَإ ناتسا ضَيصةيإ يةعَيطاقسا، َةغيحييةناْى عَيطام،

 %ى غةضجةَى زاْيؿتواْى ٖةضَيِ،3ضَيصةيإ زازةبةظَي  و زةطاتة ية  (1977)بةآلّ يةغةضشََيطى غاَيى
ٖؤى ئةّ زابةظيٓةف بؤ ئةوة  %ى غةضجةَى زاْيؿتوإ بووة.2،1َيصةيإ يةعَيطاقسا يةٖةَإ ناتسا ِض

بعاوتى نؤض نطزْيؿيإ بؤ  ةنإ نةيفيإ بةغٓوضزاضنطزْى َٓاَيبووٕ زَي ويزةطةضَيتةوة نةَةغيحي
 . (4)ٖةَيؿة يةبطةوغةْسْسا بووة بةتايبةت بؤ بةغسا، ةناْى عَيطام،يزةضةوةى عَيطام و بؤ ؾاضة غةضةني

   

                                                 
1
،لٕاٟٜ الضمٗىاٌٗٛ ٔ 1957اجلىّٕرٖٛ العزاقٗٛ،ٔسارٚ الذاخمٗٛ،وذٖزٖٛ الٍفٕظ العاوٛ،اجملىٕعٛ األحصاٟٗٛ لتضجٗن عاً  - 

  .111بغذاد،ص-نزنٕك، وطبعٛ العأٌٜ 
2
 ،لٕاٟٜ الضمٗىاٌٗٛ 1957ٔاجلىّٕرٖٛ العزاقٗٛ،ٔسارٚ الذاخمٗٛ،وذٖزٖٛ الٍفٕظ العاوٛ،اجملىٕعٛ األحصاٟٗٛ لتضجٗن عاً  -

 34صبغذاد،-وطبعٛ العاٌٜ نزنٕك،
 26،ص املصذر الضابل-3
 ية نوضزغتاْى عريام،ْاَةى َاغتةضى بآلونطاوة،بايةخى جيؤثؤيةتيهى زاْيؿتواْى ٖةضَيُى  ،طالبجةظا تؤفيل  -4

 1999ٍ،165،167غًَيُاْى،ناثى يةنةّ، -بآلونطاوةناْى غةْتةضى يَيهؤَييٓةوةى غرتاتيحى نوضزغتإ
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 ْيؿإ زةزات  (1)( 1977)غاَيى  ئائ زاْيؿتواْى ثاضَيعطاى غًَيُاْى بةثَيىشَاضةى  (6شَاضة)  خؿتةى
 غةضجةّ تط ٖى     ْةظاْطاو قابئة وجو يةظيسى َةغيحى     َوغًَُإ

686942 1253 482 8 32 398 4 689119 
  

 بةزا،(1977ية غةضشََيطى غاَيى ) ،اْيساية خؿتةنةوة زةظاْني نة شَاضةى َةغيحييةنإ ية ؾاضى غًَيُ
ةؽ ظيازى ن (574) غاَيسا (20) ، واتة ية َاوةى( ظيازيإ نطزووة1957بةضاوضز بة غةضشََيطى غاَيى)

 نةغةى َةغيحييةناْى غًَيُاْى (1253) ْةتةوةى ئةو (2)(1977)غاَيى  شََيطىغةضٖةضوةٖا يةنطزووة. 
  : ، بةّ جؤضةزياضنطاوة
 .ْيؿإ زةزات(1977( ْةتةوةى َةغيحييةناْى ؾاضى غًَيُاْى يةغةض شََيطى غاَيى)7)شَاضة خؿتةى

 توضنُإ ْةظاْطاو ئةضَةٕ غطياْى عةضةب نوضز غةضجةّ
 6 91 39 410 477 230 1253بةشَاضة/
 %0,48 %7,26 %3,11 %32,72 %38,07 %18 %100بةضَيصة 

   
بة ْةتةوةى  ( نةغى َةغيحى غًَيُاْي477اْى )َسية قةَيةجَيطةى باؽ و غةضْخ و بةزوازانووْة 

ؾَيواْسْى ِضاغتييةناْة ية اليةٕ نة ئةَة  ،بؤَإ ئاؾهطا بوو زواى بةزوازانووْى توَيصةض، !عةضةب
بةثَيى نوْهة حهوَةتى فاؾى بةعؼ، وةى بةؾَيو ية ثطؤغةى بةعةضةبهطزْى َةغيحييةنإ، 

ٖةضوةٖا بةزوازانووْى توَيصةض زةضنةوت نة ٖيض َةغيحييةنى غًَيُاْى ْةتةوةى عةضةب ْةبووٕ، 
 . (3)ى و ئاؾووضى(بووٕنةغة ية ْةتةوةى) نًساْ (477ئةو ) ية ِضاغتيسانة  ئةوةف غةملا

ى َةغيحييةنإ، ؾتَيهى يؤجيهى ْيية، يْةتةوةؾوْاغى ٖةضوةٖا ٖةَيبصاضزْى )ْةظاْطاو( بؤ  
نًساْى و ) ةى بة ْةظاْطاو يةقةَيةّ زضاووٕ،نةغ ( 91بةثَيى بةزوازانووْى توَيصةض زةضنةوت ئةو ) 

 نةّ بهةْةوةنًساْى و ئاؾووضييةنإ يةتى شَاضةى َةغيحيية ، حهوَةتى بةعؼ ويػتو( بووٕئاؾووضى
 ،بةعؼى ِضةْطة َةغيحييةنيـ وةى خؤثاضاغتَٓيو ية زةظطا ئةَٓييةناْو بة)ْةظاْطاو(ية قةَيةَى زاووٕ، 

)نًساْيِ يإ  :يةتى ئةطةض بًََيتونوْهة ظاْيو)ْاظامن(،  :يةو ناتةزا و ية ثطغياضى ْةتةوةزا وتبَيتى
، ، يإ بةضشةوةْسييةناْى ئةنةوتة َةتطغييةوةو ظيٓساْى نطزٕ ئةبَيتوؾى ئاظاض ت (نوضزّئاؾووضيِ يإ 

(  978زةناتة )  زا(1977ية غاَيى)ية ؾاضى غًَيُاْيسا  َةغيحي) نًساْى و ئاؾووضى(نة واتة شَاضةى 
      (4).نةؽ

 

 

 

 

                                                 
،التٕسٖع الذٍٖٜ لمضهاُ ،وهتب العمًٕ الٍفضٗٛ ٔاالجتىاعٗٛوذٖزٖٛ االوَ العاوٛ،وزنش االعذاد ٔالتطٕٖز الجكافٜ - 1

 15ص وذٖزٖٛ االوَ العاوٛ ،بغذاد، العزاقٗني،وطبعٛ
 11،جذٔه 54،53ص،املصذر الضابل -4
ٍَناوثَيهةوتٔ  -3  .1/2/2017، ثيؿة: خاْةْؿني، غًَيُاْى، 1937، يةزايهبووىاصطٗفاُ ثؤيؼ لطٗف يةطة
ٍَ ناوثَيهةوتٔ  -4  .1/2/2017، غًَيُاْى، اصطٗفاُ ثؤيؼ لطٗفيةطة
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 :(ى ظايٓيسا2017)شَاضةى َةغيحييةناْى ؾاضى غًَيُاْى ية غاَيى (9

 ،(1)(نةغ250ٔو ) خَيعإثَيٓخ  حةفتاو( 75)ية ئَيػتازا شَاضةى َةغيحييةناْى ؾاضى غًَيُاْى،   
و  قةظا غةضجةَى شَاضةى زاْيؿتواْى ؾاضى غًَيُاْى)ْاوةْسى قةظا(جطة ية، جطة ية ئاواضةنإ

ٖةؾتا و و  و ٖةؾت غةز و زوو ٖةظاض حةوت غةز(  702,882 ) ،ظايٓيسا (ى2016 )ية غاَيى ىْاحيةناْ
(ى ظايٓييةوة، زةيإ خَيعاْى َةغيحى ية بةغساز و 2003ؾاياْى باغة ية زواى غاَيى). (2)زوو نةغة

ٌَ و زةؾتى ْةيٓةواوة، ٖاتووْةتة غًَيُاْى و بةؾَيهيإ تا ئَيػتاف ْةطةِضاوْةتةوة و ية غًَيُاْيسا  َوغ
ئةو تةْيا َيطةى توَيصيٓةوةنةَإ بةآلّ يةّ ئاَاضةزا ٖةشَاض ْةنطاووٕ، نوْهة نؤَةْيؿتةجَيبووٕ، 

 (ى ظايٓييةوة ية غًَيُاْيسا ْيؿتةجَيبووٕ. 2003َةغيحيياْة زةططَيتةوة نة ية ثَيـ غاَيى)

 

 شَاضةى ية زايهبووٕ و َطزْى َةغيحييةناْى غًَيُاْى:  (10

 ْسةنةيٓةوةوخواضةوةزا ِضوشَاضةى ية زايهبووٕ و َطزْى َةغيحييةناْى غًَيُاْى يةّ خؿتةيةى 
( 2017 -2010( شَاضةى ية زايهبووٕ و َطزْى َةغيحييةناْى غًَيُاْى ية غاَيى)8)شَاضة خؿتةى

 .(3)ْيؿإ زةزات
 ٍَ  شَاضةى َطزٕ شَاضةى ية زايهبووٕ غا

2010- 2017 45 16 
   

، ية خؿتةنةوة بؤَإ زةضزةنةوَيت نة شَاضةى ية زايهبووٕ الى َةغيحييةناْى ؾاضى غًَيُاْى نةَة
ةوة و غٓووضزاضنطزْى شَاضةى َٓساَيبووٕ ية اليةٕ َةغيحييةناْٖؤناضى ئةَةف زةطةِضَيتةوة بؤ ) 

 نؤنهطزْى شَاضةيةنى ظؤضى نوِضى طةْخ و خَيعاْى َةغيحييةناْى غًَيُاْى بؤ ئةوضوثا و ئةَطيها.( 
 

 ؾاضى نؤية: زووةّ: غيػتةَى ئيهؤيؤجى 

 :ؾوَيٓى جوططايف (1

يةَْيوإ  زةنةوَيتة بانوضى ضؤشٖةآلتى عَيطام، يةؾاضة زَيطيٓةناْى نوضزغتإ،يةنَيهة ؾاضى نؤية  
يةِضووى ناضطَيطييةوة غةض بة ثاضَيعطاى ٖةويَيطى  و نةضنوى و غًَيُاْى زاية، ٖةض غَي ثاضَيعطاى ٖةويَيط

 ْةخؿةىية  .(4)ؤشٖةآلتى ؾاضى ٖةويَيطثايتةخى ٖةضَيُى نوضزغتاْى عَيطاقة، نةوتؤتة بةؾى باؾووضى ِض
 . زا ْيؿإ زضاوة(2)شَاضة

 

                                                 
ٍَ قةؾةى نةْيػةى  ناوثَيهةوتٔ -1 غًَيُاْى  :،ؾوَيٓى ناوثَيهةوتٔ(ف قةؾة)ئةميةٕ ععيع ٖوضَع بؤتاْىَاضيوغيةطة

 .1/3/2016 ،نةْيػةى َاضيوغف
بةِضَيوةبةضايةتى ئاَاضى غًَيُاْى،ِضاثؤضتى ئةجناَى ثطؤغةى شَاضةيَيسإ و طةَاضؤغاظى،غةضشََيطى طؿتى زاْيؿتووإ  -2

 .  2020-2010ٍَ ثَيؿبيٓى شَاضةى زاْيؿتووإ بؤ غاآلْى بؤ ثاضَيعطاى غًَيُاْى يةطة 2009و ْؿيٓطةناْى غاَيى 
3
 (زا زاْطاوة.3(ى نةْيػةى َاضيوغف، ية ؾاضى غًَيُاْى، نة ية ثاؾهؤى شَاضة)127/2017ْوغطاوى شَاضة)  - 
4
 .92،ٍ 2002عةبسوَيآل غةفوض،فةضٖةْطى جوططافى نوضزغتإ،زةظطاى ناث و ثةخؿى غةضزةّ،غًَيُاْى، -
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 : ثَيطةى) ئةطرتؤُؤًي( -2

(ى 44،37(ى باكووسو َٓيَوى دسَيزى )36،02قةصاى كؤية دةكةوَيتة خاَهى يةكرت بِشى باصُةى ثاُى ) 
   (1)خؤسٓةآلت

 :ئاو و ٓةواى قةصاى كؤية -3

غ دةكةيّ كة باسيّ ( وةن طشُطرتيّ ِسةطةصةكاُى ئاووٓةوا باهَيشةػذا )ثوةى طةسًى و باساْ  
  -هتووسٓةية:كاسيطةسيياْ هةطةس كة

 ثوةى طةسًى:  (أ 

  -:كؤية دةبةطتنيكةػِاطى ثؼت بةوَيظتطةى  ُاوةُذى قةصاى كؤية،ى بؤ صاُيِى ثوةى طةسً  
و طوُذى هة ػاسى كؤية  ةسصتشيّ و ُضًرتيّ  ثوةكاُى طةسًىتَيلِشاى طاالُةى  ب (9)رًاسة خؼتةى

 ُيؼاْ دةدات 2(2016 – 2005هة طاَهى ) ٓةسًؤتة
 ثوةى طةسًى تَيلِشا ىُضًرتيّ ثوةى طةسًى تَيلِشا ىبةسصتشيّ ثوةى طةسًى تَيلِشا

26 16 21  
         

طةديية و (ثوةى 26ى قةصاى كؤية )كة تَيلِشاى بةسصتشيّ ثوةى طةسًؤًاْ دةسدةكةوَيت هةَ خؼتةيةوة ب    
( ثوةى طةديية، 21)قةصاى كؤية  (ثوةى طةديية و تَيلِشاى ثوةى طةسًى16تَيلِشاى ُضًرتيّ ثوةى طةسًى )

دةطاتة تَييذا قةصاى كؤية طةسًرتيّ ًاُطةكاُى )تةًوص و ئابة( تَيلِشاى بةسصتشيّ ثوةى طةسًى ٓةسوةٓا 
ُضًرتيّ ثوةى طةسًا هةو ًاُطةدا  لِشاى( ثوةى طةدى و طاسدتشيّ ًاُطيؼى )كاُووُى دووةًة( و تَي41)

 . (3)( ثوةى طةدى4دةطاتة )
كيية كؤية، كاسيطةسى ِساطتةوخؤى كشدووةتة طةس ثيؼة و ضاالو ئاووٓةواى ريِطةى طشوػتى          

كاسيطةسى كشدووةتة ثوةى طةسًى و وةسصةكاُى طاَي ، و ٓةسًؤتة كؤيةئابووسييةكاُى ًةطيخييةكاُى 
هة وةسصى بؤ منووُة ؤية و ٓةسًؤتة بةسٓةًى دةَٓيِّ، كة ًةطيخييةكاُى ك بةسوبووًاُةىئةو طةس جؤسى 

) بةسوبووًى ٓاويِذاوةسصى هة ٓةسوةٓا صطتاُذا) طةمن، جؤ( دةضَيِّ و هة وةسصى ٓاويِذا دةيذوسُةوة. 
 بةسٓةَ دةَٓيِّ.بيبةس(، تشؤصى، بايِحاْ، كوهةكة، هؤبيا، تةًاتة، خةياس، اًَي، بايِحاْ، كوهةكة، فاطؤهياب

(دا 10-9، هةًاُطى )هة وةسصى ثايضدا، صةيتووُةكاُياْ ثَيذةطات و دةطت دةكةْ بة ِسُيِى صةيتووُةكاُياْ
  . (4)(دا صةيتووْ خؤؾ دةكة10ْدسوطت دةكةْ، هةًاُطى) (ػةساب)
 

                                                 
توَيزيِةوةيةكى ئةُرتؤثؤهؤرى كؤًةآليةتية،  غفووسى، بوُيادى كؤًةآليةتى كؤية،ًاطتةس ُاًةيةكى بآلوكشاوةية،ئاالْ  -1

 11،ي ٓةوهَيش -،ضاثداُةى ػةٓاب2015، طاَهى ضاث حى ئةدةبياتى صاُلؤى ؿالح اهذيّكؤهَي

 اى كؤية و طوُذى ٓةسًؤتة وةن يةكّ. ٓةوئاوو - 
9

،بةػى ئاًاس،صاُياسى بآلوُةكشاوة بؤ كؤيةكاسى خوَيِذكاس بة صاُياسييةكاُى بةِسَيوةبةسايةتى كةػِاطى و بووًةهةسصةصاُى  -
 (2016 - 2005طاآلُى)

3
 ٓةًاْ طةسضاوة.  - 

4
ئاصاد . 27/7/2016، ثيؼة: خاُةُؼني، طوُذى ٓةسًؤتة، 1946هةدايلبووى بطسع،كةسيٍ عضيض  -:هةطةَيضاوثَيلةوتّ  - 

 .21/2/2017، ثيؼة: جوتياس و فةسًاُبةس، طوُذى ٓةسًؤتة 1962فةسةُظيع كشيٍ، هة دايلبووى 
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 باساْ باسيّ:  (ب 

باساْ باسيّ يةكَيلة هة ِسةطةصة طشُطةكاُى ئاووٓةوا و كاسيطةسى هةطةس ِسةطةصةكاُى تشى ئاووٓةوا  
و ئاوى طةس صةوى و رَيش صةوى ٓةية و وةن طةسضاوةيةكى طشُطيؽ هة قةصاى كؤية هة كؼتوكاَي و 

 صةوات. باخذاسيذا بةكاسدةَٓيِشَيت، بةتايبةتى بؤ بةسووبووًى)طةمن و جؤ( و باخذاسيى و طةو
بؤ ًاوةى بة )ًوٍ(تَيلِشاى كؤى باساْ باسيِى وةسصاُة و طاالُة هةػاسى كؤية (، 10)رًاسة خؼتةى

 ُيؼاْ دةدات 1(2015 – 2005) طاآلُى
 كؤى طاَهاُة وةسصى باييض وةسصى بةٓاس وةسصى صطتاْ

385  164 86 635 
 

  : باج( 
دةوتشَيت)ِسةػةبا(. ئةَ باية هة ٓةًوو وةسصةكاُذا  هة قةصاى كؤية بايةكى خؤجَييى ٓةَهذةكات، كةثَيى  

بةتايبةت هة ٓاويّ و صطتاُذا ٓةَهذةكات و بؤ ًاوةى ضةُذ ِسؤرَيم بةسدةواَ دةبَيت، ٓؤكاسى ٓةَهلشدُى ئةَ باية 
ثةيوةُذى بة جياواصى ثوةى طةسًا و ثاَهةثةطتؤى ٓةواوة ٓةية هة َُيواْ ُاوضة ػاخاويية بةسصةكاْ و ُاوضة 

ةكاُى دةوسوبةسى، واتة ٓةسضةُذ جياواصى ئاووٓةوا)ثوةى طةسًا و ثاَهةثةطتؤى ٓةوا( صياتش بَيت ئةطةسى ُضً
ِسووداُى ِسةػةبا صياتش دةبَيت. صجنريةى ضياى ٓةيبةت طوَهتاْ ِساطتةوخؤ كةوتووةتة باكوس و ِسؤرٓةآلتى قةصاى 

وة و هةطةس ضياكاُى دةوسوبةسيؼي ثوةى طةسًا ُضَ كؤية، ئةًةؾ وا دةكات هة ُاو ػاسةكة ثوةى طةسًا بةسص بَيتة
دةبَيتةوة، ئةًةؾ وادةكات ثاَهةثةطتؤى ٓةوا بةسص بَيت هةطةس ػاخةكاْ و ثاَهةثةطتؤؾ ُضَ دةبَيت هةُاو 

 .   (2)ػاسةكة و بةًةؾ ِسةػةبا ِسوودةدات
يِةوة)طوَيٌاُى و كؤية(كة ئةَ خةطَوةتة طشوػتييةى با، خةطَوةتَيلى ٓاوبةػة هة َُيواْ ُاوضةكاُى هَيلؤَه

كاسيطةسى هةطةس ضاالكى ًشؤيى و كؼتوكاهََى دةكات، بةتايبةت الى كؤًةَهطةى توَيزيِةوةكةًاْ هة كؤية و 
 طوُذى ٓةسًؤتة، ضوُلة طةسةكيرتيّ ضاالكى ئابووسي ًةطيخييةكاُى طوُذى ٓةسًؤتة كؼتوكاَهلشدُة. 

 

 كؤية: ِسَيطاكاُى ٓاتووضؤى  -4

ة) بةٓؤى ِسَيطاى طواطتِةوةى قريكشاوى باْ و طواطتِةووبةٓؤى تؤِسةكاُى بةطتِةوةى ِسَيطاقةصاى كؤية  
   (3)ٓةسطَي ثاسَيضطاى ٓةوهَيش و طوَيٌاُى و كةسكوكةوة بةطرتاوةتةوة بةَ ػَيوةية بةئوتوًبَيى( 

 (كٍ هة ٓةوهَيشةوة دووسة. 77ٓةوهَيش: قةصاى كؤية ) –ِسَيطاى كؤية  (أ 

(كٍ 119طوَيٌاُى(ُاطشاوة و )-دوكاْ -بَيظتاُة-ٓةيبةت طوَهتاْ –طوَيٌاُى: بةِسَيطةى )كؤية –ِسَيطاى كؤية  (ب 
 طوَيٌاُى(-دوكاْ-كولةمساق-هةطوَيٌاُييةوة دووسة، ٓةسوةٓا هة ِسَيطةيةكى تشةوة كة بةِسَيطةى)كؤية

 .(4)(كٍ هة طوَيٌاُييةوة دوسة110ُاطشاوة)

 (كٍ. 75كةسكون: دسَيزييةكةى دةطاتة)–ِسَيطاى كؤية  (ج 
                                                 

1
كاسى خوَيِذكاس بة صاُياسييةكاُى بةِسَيوةبةسايةتى كةػِاطى و بووًةهةسصةصاُى كؤية،بةػى ئاًاس،صاُياسى بآلوُةكشاوة  -

 (. 2015-2005بؤ طاآلُى)
9
كاًةساْ تآري طةعيذ، كؤية هَيلؤَهيِةوةيةن هة جوطشافياى ٓةسَيٌى، ُاًةى ًاطتةسى بآلوكشاوة، هة بآلوكشاوةكاُى  - 

 . 50،ي ، 2008ًةَهبةُذى كوسدؤهؤجى، ضاثداُةى تيؼم، ضاثى يةكةَ، طوَيٌاُى، 
3
 .  245-244ي ٓةًاْ طةسضاوة،  - 
  .27/6/2016كاسطَيِشى ٓاتووضؤ، هةبةسواسى  بةِسَيوةبةسايةتى ٓاتووضؤى قةصاى كؤية، بةػى - 4
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 ثَيلٔاتةى ُةتةوةيى ًةطيخييةكاُى كؤية و ٓةسًؤتة:  -5
خؤياُذا ٓاوِساُني و بريوِساى  هةَُيواْ هةطةس ػوُاطى ُةتةوةيياْ )ٓةسًؤتة(طوُذىكؤية و ًةطيخييةكاُى 
بِةضةى ُةتةوةيياْ ٓةُذَيلى ديلةياْ  ،(1))كوذاْ(يّ: دةَهَيّصؤسبةى ٓةسة صؤسياْ  ،جياواصياْ ٓةية

دةطةِسَيِِةوة بؤ )ئاػوسييةكاْ( و دةَهَيّ:) ئاػووسيّ(، قةػة و ػةًاػةى طوُذى ٓةسًؤتة دةَهَيّ: 
 . (2)ًةطيخييةكاُى ٓةسًؤتة)ُةتةوةى ئاػووسيّ(

و  و ٓةسًؤتة خؤياْ بة ٓاوئايّ و ٓاوُةتةوةى ًةطيخييةكاُى طوَيٌاُى و ػةقآلوة ًةطيخييةكاُى كؤية
بةآلَ خؤياْ  و توظكؤف دةصاُّ، حةًذاُية و دةػتى ًوؿَى)دةػتى ُةيِةوا(اهكوؾ و و  عةُلاوة

كة طةس بةكةُيظةى ئاػووسى ِسؤرٓةآلتّ) كةُيظةى  ،دةصاُّ بةجياواص هة ًةطيخييةكاُى ٓةكاسى و دياُة
  (3)ُةطتؤسى(.((

ًزدةدةسةكاُى ٓةسوةٓا بةػَيم هة ًةطيخييةكاُى كؤية و ٓةسًؤتة دةَهَيّ: كوسديّ و بةٓؤى  
وودا و هةطاَهةكاُى ضوُلة هةِسابشد ئايِى ًةطيخييةوة بوويّ بةًةطيخى و فَيشى صًاُى طشياُى بووْ،

 و قةػة و ٓةبووة قوتاخباُةيةن ُيظةيةكذاكة ٓةًوو هة ًةطيخى ئايِى بآلوبووُةوةى طةسةتاى
فةسةُظى)ران ِسيتؤسَى( بة ٓةسوةٓا ًظيؤَُيشى  .(4)خةَهلياْ فَيشى صًاُى طشياُى كشدووة ػةًاػةكاْ

 (5)ػَيم هة ًةطيخييةكاُى كؤية و ٓةسًؤتة بةكوسد ُاوياْ دةبات.
( هة ٓةسًؤتة دةَهَيتـ: وػةى كوذاْ هة وسيي العرزاءطةباسةت بة )كوذاْ( قةػةى كةُيظةى ) 

ًةصٓةبى ئايِيية و ًةبةطت و ًاُاكةى ُاطةِسَيتةوةى بؤ ُةتةوةى )كوذاْ(كة هة  دا)ٓةسًؤتة و كؤية(
ًَيزوودا خاوةُى ئيٌجشاتؤسى بابوى بووْ، بةَهلو )كوذاْ(ُاصُاوى كاطؤهيلةكاُى كوسدطتاُة و ئةو كاتةى 

اثاى ث، بووْ بة )كاطؤهيلى( ذاكوسدطتاُئاػووسى( هة ةُيظةى ِسؤرٓةآلتى كًةطيخييةكاُى)بةػَيم هة 

                                                 
1

هة طوُذى وسيي العرزاء( ،ثيؼة:قةػةى كةُيظةى)1957هةطةَي: قةػة)صةييا ػابا جحى(هةدايلبووى ضاوثَيلةوتّ  -
،ثيؼة 1969. طةًرية دحنا طةملاْ، هةدايلبووى 22/5/2016ٓةسًؤتة و كةُيظةى ًاسيوطف هة كؤية، طوُذى ٓةسًؤتة، 

،ثيؼة خوَيِذكاسى صاُلؤ،طوُذى ٓةسًؤتة، 1995. يوطى حيلٌةت حِا،هةدايلبووى 29/5/2016ًاًؤطتا، كؤية،
. ًشيةَ ئَيويا عٌاْ، هةدايلبووى 5/6/2016: خاُةُؼني، كؤية، ، ثيؼة1934. دحنا طةملاْ يةَهذا،هةدايلبووى 29/5/2016

،ثيؼة:ًاًؤطتا هة ثةمياُطاى تةكِيلى 1967كةراَي عٌاْ حِا، هةدايلبووى:.  5/6/2016،ثيؼة رُى ًاَي، كؤية، 1934
، ثيؼة: ًاًؤطتاو طةسؤكى بةػى ثةسطتاسى 1969. ِسوخؤؾ اطخاق ًيدا،هةدايلبووى 4/9/2016كؤية،كؤية،

،ثيؼة:خوَيِذكاسى صاُلؤ،كؤية، 1995. داُى طامل عيظا،هةدايلبووى .4/9/2016ةمياُطاى تةكِيلى كؤية،كؤية،هةث
 .5/9/2016،ثيؼة،رًَيشياسى كةُيظةى ًاس يوطف هةكؤية،كؤية، 1957. اُذسيا عٌاْ ئيويا،هةدايلبووى: 12/6/2016

9
هةطوُذى ٓةسًؤتة،ثيؼة:قةػةى كةُيظةى ًاسيوطف  1972هةطةَي )قةػة دحنا تؤًا يوطف( هةدايم بووى ضاوثَيلةوتّ  -

 .6/4/2016هة ٓةسًؤتة، عةُلاوة،  وسيي العرزاءهة كؤية و كةُيظةى 
،ثيؼة:ئةجنوًةُى طوُذى ٓةسًؤتةو ثَيؼٌةسطةى دَيشيّ، 1957ضاوثَيلةوتّ هةطةَي ٓشًض عيظى كشيٍ،هةدايم بووى  -3

  .17/5/2016طوُذى ٓةسًؤتة ،
4

. جاكوني 22/9/2016،ثيؼة: ًاًؤطتا،طوُذى ٓةسًؤتة،1971: بَيظتووْ عٌاْ حِا، هةدايلبووى هةطةَي ضاوثَيلةوتّ -
 .  22/9/2016ٓةسًؤتة،،ثيؼة ًاًؤطتا،طوُذى 1977كشيٍ عضيض، هةدايلبووى 

5
 هة عةبذوَهآل،،وةسطَيِشاُى:ُةجاتى 1878طةػتِاًةى ًظيؤَُيشَيم بؤ ُاوضةكاُى كةسكون و طوَيٌاُى طاَهى  ران ِسيتؤسَي، -

 .47،ي2008ضاثداُةى ػظاْ،طوَيٌاُى،ضاثى يةكةَ، بآلوكشاوةكاُى بِلةى ريّ،
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بؤ ئةوةى هة ًةصٓةبةكاُى ى ُاوة هة كاطؤهيلةكاُى كوسدطتاْ، ُاصُاوى )كوذاْ()ئؤجيِؤغ(  -ظاتيلاْ 
 (1).جيا بلشَيِةوة تش

دكتؤس )بِٔاَ ابو اهـوف( ًاًؤطتا هة بةػى ٓةسوةٓا طةباسةت بة ُةتةوةى ًةطيخييةكاْ،  
 بة كوذاُى ًَيزوو(دا دةَهَيت: ػوَيِةواسى صاُلؤى بةغذاد هة واُةى)ثةيوةُذى كوذاُى ئةًِشؤ

اهكوؾ، باتِايا، توظكف، كشًويع، قشقوؾ و ػوَيِةكاُى  خةَهلى ٓةًوو طوُذةكاُى ًوؿَى )تولَيف،) 
ديلةى ُضيلى ئةو ػوَيِاُة كة ثَيياْ دةوتشَيت)كوذاْ(، بة ِسةضةَهةن ئاػووسيّ و وةضةى ئيٌجشاتؤسيةتى 

تةُٔا ة ُةتةوةى كوذاُةوة ُيية، بةَهلو)كوذاْ(ةُذييةكياْ بئاػووسيّ و هة ِسووى ًَيزووييةوة ٓيض ثةيو
بةمنووُة ًّ هة ػاسى ًوؿَى هة دايلبووَ و ثةيِشةوى  ُاصُاوَيلى تاصةية و هة ) ِسؤًا (وة ٓاتووة،

  (2)(ةكاْ (ئاػووسيّبةآلَ وةن ُةتةوة ئاػووسيٍ و ٓةًووًاْ) كوذاْ و طشياُ كةُيظةى كوذاُيؽ ئةكةَ،
ة كوسدطتاُذا خؤياْ بةُةتةوةى ) ئةو ًةطيخيياُةى ئةًِشؤ هدةَهَيت: )بِٔاَ( دكتؤسٓةسوةٓا  

وذاْ( ئةُاطَيِّ، ئاػووسييةكاُى ًَيزووْ، ضوُلة ٓةًوو تايبةمتةُذييةكاُى ُةتةوةى ئاػووسيياْ )ك
 . (3)(هة)خان و ًَيزوو و صًاْ و كةهةثووس و داب و ُةسيتى كؤًةآليةتى و دآاتووى ٓاوبةؾ( تَيذاية

                                                 


 ِسؤرٓةآلت، كةواصياْ هة ًةصٓةبى ياْ دةوتشَيت )كوذاْ(، ئةو ئاػووسياُةْهة كوسدطتاُذا ثَيًةطيخيية كاطؤهيلةكاْ كة  -
ئةًةؾ دواى ئةو جيابووُةوةيةى هة كةُيظةى ِسؤرٓةآلتذا كاطؤهيلى. ئايِضاى َٓيِاوة و هة طةدةى ػاُضةيةًذا بووُةتة 

 ِسوويذاوة و كةُيظةى ِسؤًا كةُيظةيةكى جياى بؤ داًةصساُذْ و ُاوى)كوذاْ(ى داَُي. ئةَ ُاوةؾ ئةو
ئايِضاى ثَيِشةواُى كاطؤهيلى. طةسدةًاَُيم ًةطيخييةكاُى كوسدطتاْ، كة  ( دةطشَيتةوة كةبووُةتةئاػووسيياُة ) 

(ىضايِى هةاليةْ ثاثاى ظاتيلاُةوة بة 1553ةطاَهى)ةى ُةطتؤسى هْ ثَيلذةَٓيِا و دواى جيابووُةوةياْ هة كةُيظُةطتوسيا
(ى صايِى ثةيِشةواُى 1553)كوذاُى(ُاوُشاْ. ئةو كاطؤهيلياُةى ئةًِشؤ هة كوسدطتاُذا )بةكوذاُى( دةُاطشَيّ تا طاَهى)

ُةطتؤسى كشدووة و طةس ئايِضاى اْ هة يثَيِشةويةكاُى كوسدطتاْ ( ) ًةطيخييطةسةكى ُةطتؤسى بووْ، ئةو كاتاُةؾ كة 
 .بةيةن كةُيظةى ٓاوبةؾ بووْ

بةٓؤى كَيؼةى كؤًةآليةتى و دةطةآلتةوة كةُيظةى ُةطتؤسى هةكوسدطتاْ كَيؼةى  (ى صايِى،1553-1551هةطاآلُى)  
، )ػيٌوْ بةًريات هة باوكةوة بؤ كوِس بَيتٓةآلت ِساصى ُةبووْ)ثاتشياسكى(كةُيظةى ِسؤرَيلةوت و ًةطيخيية ُةطتؤسييةكاْ ت

طوالقاى كوِسى داُياَي( ئاكشةيى بةُوَيِةسايةتى ئةو دةطتة جيابووةوةية، هةِسَيطاى ئؤسػةهيٌى قودطةوة ضووة ظاتيلاْ و 
(ى 1553هةطةس دةطتى ثاث يوهيوطى طَييةَ، كاطؤهيم بووُى خؤى و ثَيِشةوةكاُى ِساطةياُذ، ثاثا هةطةسةتاى طاَهى)

صايِى، ًاسطوالقاى بة ثوةى ثاتشياسكى ًيضؤثؤتاًيا ُاسدةوة و ٓاوكات ُاصُاوى )كوذاْ(ى بةثَيِشةواُى تاصةى )كاطؤهيم( هة 
 كوسدطتاْ بةخؼى و هةو كاتةوة ثَيياْ دةوتشَيت )كوذاْ كاطؤهيم( و طةس بةكةُيظةى كاطؤهيلى ِسؤرئاواْ. 

ُاوضووى ُاوضةكة بةكاسٓاتووة، ثاثاى ظاتيلاُيؽ ئةو ُاوة كؤُةياْ وػةى كوذاُى هة )تةوسات(دا بؤ طةهَيلى هة
صيِذووكشدةوة و ُاوى) كوذاْ (ى هة ثَيِشةواُى تاصةى كاطؤهيم هة كوسدطتاْ ُاو و بةَ جؤسة كوذاُيية كاطؤهيلةكاُى 

، كةجاساْ باوبوو، وػةى (وسُةطتو)كوسدطتاْ، هةو طاَهة بةدواوة هةٓةًوو )طشوتة( ئايِييةكاُياُذا، هة جياتى ُاوَٓيِاُى 
(طاَي بةطةس 464)ثاثاى ظاتيلاْ( بةكاسدَيِّ. ئةواْ هةو كاتةوة و تا ئَيظتاؾ بةكوذاُى دةُاطشَيّ، واتة تا ئَيظتا)

داًةصساُذُى ) ئايِضاى كوذاُى ( طةس بةكةُيظةى )كاطوهيلى( هة كوسدطتاْ تَيذةثةِسَي. ػاطواس .خ.ٓةسػةًى،ًَيزووى 
سدطتاُذا، هةصجنرية كتَيبى دةصطاى ضاث و ثةخؼى طةسدةَ،ضاثى دووةَ،ضاثداُةى ئؤفظَيتى باباْ، ئاساًيةكاْ هةكو

 ( .339، 329( ، )105، 104،ي)1999طوَيٌاُى، 
1

 . 19/3/2017، طوُذى ٓةسًؤتةهةطةَي )قةػة دحنا تؤًا يوطف( ، ضاوثَيلةوتّ  -
2
 .21،ص 2992االغوزية،االغوزيون والتطىيات املتعددة )حبث(، قطي الثقافة واالعالً احلسكة الدميقساطية  - 
0

 املصدز ٌفطى -
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دةَهَيّ: )) ُاوى )كوذاْ(  )ذخرية األذهان(( هة كتَيبىبطسع ٌصسيقةػة )هة طةسضاوةيةكى تشدا  
ى دابةػبووُى كةُيظةى ِسؤرٓةآلت، بةٓؤ ة،يتةُٔا ُاوَيلى ًةصٓةبية و ُةتةوة ُيهة كوسدطتاُى عَيشاق 

 هة طاَهى ُةطتؤسى(ٓةبوو،كة باوةِسياْ بة )كةُيظةى ئاػووسى خؤسٓةآلتى كاتَيم ئاػووسييةكاْ، 
(َ كةُيظة و ًةصٓةبى خؤياْ طؤِسى و بووْ بةكاطؤهيلى و ثةيوةُذيياْ كشد بة كةُيظةى 1551)

 وذاُى هة ُاوهَيِاْ و هةدواى ئةوة كةُيظةى ك وذاْ(ىلاُيؽ ُاوى)كثاثاى ظاتي كاطؤهيلى هة ظاتيلاْ،
 ) كةُيظةى ئاػووسى ِسؤرٓةآلتى(ضةطجا و هة ُةطتؤسى وذاْ (طةىل ئاػووسى داًةصسا و )ُاوى ك

، وذاُى ُةبووْظتاى كوسدطتاْ و باكوسى عَيشاق كوذاُةكاُى ئَيًاُاية ثَيؽ ئةو ًَيزووة، ك ،جياكشاُةوة
    (1)(بةَهلو ئاػووسى بووْ.

بةآلَ ًةسج ُية طةس ٓةًوو ًةطيخييةكاُى كؤية و ٓةسًؤتة صًاُى دايلياْ صًاُى طشياُيية،  
ضوُلة صًاُى طشياُى: صًاُى ئايِى ًةطيخيية ُةن صًاُى ُةتةوةيةكى  بَيت،بةُةتةوةى طشياُيؽ 

و َٓيٌايةكى طياطى و  دياسيلشاو، جَيطشى ثةتشياسكى بؤ هَيلؤَهيِةوةى طشياُى دةَهَيت:طشياُى ِسةًض
 (. أٌطاكيةبةَهلو ُاوَيلى ئايِية بؤ كةُيظةى) ُةتةوةيى ُةبووة،

 طشياُى ئاًارة ُيية بؤ ُةتةوة ًةطيخييةكاْ و ئايِى ًةطيخى،ئاًارةيةكة بؤ  ٓةسوةٓاطشياُى: 
بةَهلو  و ٓيض واتايةكى طياطى ياْ ُةتةوةيى ُاطةيةَُيت و ُاوى طشياُى َٓيٌايةن ُةبووة بؤ ُةتةوةيةن،

ٓةًوو طشياُييةن ًةطيخيية،بةآلَ ٓةًوو  و ُةتةوةيةكنب، ئاًارةيةكة بؤ ًةطيخى هةٓةس ِسةطةص
  (2)ُيةًةطيخييةن طشياُى 

وةن ضؤْ صًاُى عةسةبى صًاُى ئايِى طةباسةت بةثةيوةُذى صًاُى طشياُى و ئايِى ًةطيخى،  
ة، ئةو كةطاُةى ئايِى ًةطيخيياْ هة ِسؤرٓةآلتى يئيظالًة، صًاُى طشياُيؽ صًاُى ئايِى ًةطيخي

 ئةو ًةطيخيياُةى هةُاوةِساطتذا بآلوكشدووةتةوة، بة صًاُى طشياُى ئايِةكةياْ بآلوكشدووةتةوة، ٓةًوو 
صاُظتى ئايِى خوَيِذووياُة دةبَيت طشياُى فَيشبّ، ٓةسوةٓا هة كةُيظةكاُيؽ طشوتةكاْ بةصًاُى 
طشياُى ثةيِشةودةكشَي، ٓةًوو ئةواُةى هةسؤرٓةآلت دةٓاتِة طةس ئايِى ًةطيخى، طةس بةٓةس ُةتةوةيةن 

 (كوذاُى و ئاػووسى و طشياُى)كاُى بووُاية، دةبوو فَيشى صًاُى طشياُى بّ، تا ئَيظتاؾ ًةطيخية
  (3)دةكةْ قظة (طشياُى)بةصًاُى 
كوسدطتاُذا ُةتةوة ياْ صًاْ ُيية، بةَهلو )ًةصٓةبَيلى  هة )كوذاْ( د.)ٓاوريّ ؿَوَيوة(دةَهَيت: 
ياْ بةصًاُة ئاساًييةكةياُةوة ُةًاوة، ثةيوةُذي(ٓةْ، كة )بِذياْرًاسةيةن دا،كؤية. هةدةػتى (4)ئايِيية(

                                                 
1

 .  22،ص 2،ج2991األذهان فى توازيخ املػازقة و املغازبة الطسيان،وطبعة االباء الدووٍيكان،ذخرية بطسع ٌصسي،  -
 .22،ص  2002،الطبعة الثالثةق ضاكا،كٍيطتى الطسياٌية،اضخ املطسان -2
.خ.ٓةسػةًى،ًَيزووى ئاساًيةكاْ هةكوسدطتاُذا،صجنرية كتَيبى دةصطاى ضاث و ثةخؼى طةسدةَ، ضاثداُةى ػاطواس  -3

 .69،76،ي1999ئؤفظَيتى باباْ، ضاثى دووةَ،طوَيٌاُى،
4
 4/5/2016ٓةسًؤتة، -هةطةَي ٓاوريّ ؿَوَيوة، كؤيةضاوثَيلةوتّ  - 
-  ،ْكة باثرية طةوسةياْ ًةطيخى بووة و دةَهَيّ ُاوى)يةهذا(بووة و خةَهلى طوُذى بِذياْ: ئةو خَيَوةية، ياْ ئةو كةطاُة

ٓاوطةسطريى هةطةَي كضَيلى خؤػةويظتييةوة بةٓؤى بؤ ئيؽ و كاس ضووةتة دةػتى ٓةوهَيش و هةوَي ٓةسًؤتة بووة و 
َيظتا ًوطوَهٌاُّ و بة واصى هة ئايِى ًةطيخي َٓيِاوة و بووة بة ًوطوَهٌاْ و ُةوةكاُيؼى ئكشدووة و ًوطوَهٌاْ 

 خَيَوى)بِذياْ(ُاطشاووْ. واتة ئةو ًوطوَهٌاُاُةْ كة بة ِسةضةَهةكى ئايِى بة ضةُذ ثؼتَيم ًةطيخى بووْ. 

   .182 ي ٓاوريّ ؿويوة، ًَيزووى ٓةسًؤتة، طةسضاوةى ثَيؼوو، 
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هةطةس ئايِى ًةطيخى ًاوُةتةوة، هةضواسضَيوةى صًاُى طشياُى و ئاطوسى و  بَيطوًاْ ئةو كوسداُةؾ كة
 (1)كوذاُيذاْ، بةآلَ هةطةَي ئةًةػذا صًاُى كوسدى صؤس باؾ دةصاُّ.

كة ئةو ئاػووسياُةْ طيخييةكاُى كؤية و طوُذى ٓةسًؤتة، كة ًةتوَيزةس هةو باوةِسةداية،  
ضووُة ِسيضى كةُيظةى  َٓيِا و (ئاػووسى واصياْ هة كةُيظةى )ِسؤرٓةآلتى صايِى(ى 1778هةطاَهى)

كؤية و تةقتةق طوَيٌاُى و ُاوضةى  ٓةسوةٓا هة ،(2)اثاى ظاتيلاْ( طةسثةسػتى دةكاتكة )ث)كاطؤهيم(ى، 
طةسدةًى ًَيزووةكةياْ دةطةِسَيتةوة بؤ كة  ،ضةُذيّ ػوَيِةواس دؤصساوةتةوةو ٓةوهَيش و طوَيٌاُى 

اُى ِسةطةْ و بِةِسةتى و داُيؼتو ْة ئاػووسييةكاْ هةَ وآلتةدا رياو، ئةًةؾ بةَهطةية ك(3)ئاػووسييةكاْ
  . ئةَ وآلتةْ

واتة )كةُيظة(، ضةُذيّ ُاوى طوُذ  (ٓةية بةُاوى)كَوَيظة َيمطوُذ ٓةسوةٓا هة كوسدطتاُذا ضةُذ
دَيش –ةطةِسَيتةوة بؤ طةس صًاُى طشياُى، وةكو: دَيشَي دكة ِسةطةكةى  ،ٓةيةذا هةُاوضةكاُى كوسدطتاُ

. ، بَيتواتةْالباوصَى، بَيذة، بَيٌوؾ، بَيلَوؤ، بَيؼري بَيطةآلغ، بَيِاغ،ُاوى ثةسطتطاى ًةطيخييةكاُة، 
كة ُيؼاُةية  ،ةوبو ى كوسدي ئَيظتاثَيؼطشى )بَي( و )بَيت(، هة صًاُى طشياُيذا ٓاوواتاى ثاػطشى )ئاوا(

كوذاْ و و بةَهطةى ئةوةْ كة  طريَيٓةًوو ئةًاُةؾ ثَيويظتة طةسجنى هَي ب. (4)ئاوةداُيو  بؤ دَي و طوُذ
 . و بةػَيلّ هة داُيؼتواُى بِضيِةيى ئةَ ُيؼتٌاُة ئاػووسييةكاْ و ًةطيخييةكاْ هةَ ُيؼتٌاُةدا رياوْ

 
 :و طوُذى ٓةسًؤتة ةكاُى قةصاى كؤيةيرًاسةى ًةطيخي -6

 
 : (ران ِسيتؤسَي  ) ًظيؤَُيشى فةسةُظى  -1

رًاسةى و  ًاَيطى (30)بةًةطيخييةكاُى كؤية رًاسةى  (1878هةطاَهى) هةطةػتِاًةكةى خؤيذا  
 .(5)دةكات حظاب بيظت ًاَي (20)ًةطيخييةكاُى طوُذى ٓةسًؤتةؾ بة

 دا: (1913هةطاَهى)  -2

و يةن  طةد كةغ ثَيلٔاتووة (100)هةهة تؤًاسى كةُيظةدا رًاسةى ًةطيخييةكاُى طوُذى ٓةسًؤتة 
 . (6)ةو يةن قةػةياْ ٓةيكةُيظة 

 

 
 

                                                 
 . 183-182ًَيزووى ٓةسًؤتة، طةسضاوةى ثَيؼوو، يٓاوريّ ؿويوة،  -1

2
. و ضعدي 220، ص 2919يف العصس احلديث، دوػق،  اآلغوزيون واملطألة اآلغوزية، )بازويت(.ب.واتفييفططٍطنيق - 

 . 22املاحل، املصدز الطابق، ص 
3
 . 8/9/9/2017، بةسُاًةى َٓيَوى طووس، ػةوىTRNكةُاَهى تةهةفضيؤُى  - 

4
ضةُذ بابةتَيلى كؤًةَهِاطى، كتَيبى يةكةَ، بةسطى دووةَ، ضاثى  -ُةوػريواْ ًظتةفا ئةًني، بةدةَ ِسَيطاوة طوَهضِني - 

 . 152، ي 2015، بريوت، الداز العسبية لمعموً الٍاغسونيةكةَ، 
5

اُى:ُةجاتى عةبذوَهآل، هة ،وةسطَيِش1878ِسيتؤسَي، طةػتِاًةى ًظيؤَُيشَيم بؤ ُاوضةكاُى كةسكون و طوَيٌاُى طاَهى ران  -
 .49-47،ي2008بآلوكشاوةكاُى بِلةى ريّ، ضاثداُةى ػظاْ،طوَيٌاُى،ضاثى يةكةَ،

 . 206،ص 2020،املطيخية فى كسكوك تأزيخ وبقاء،كسكوك،لويظ ضاكواملطسان  -6



05 

 

 :  2(1957و ) 1( 1947) طةسرًَيشى طاَهىهة ى طوُذى ٓةسًؤتة داُيؼتواُ ى رًاسة -3

( و 1947ٓةسًؤتة هة طةسرًَيشى طاَهةكاُى)رًاسةى ًةطيخييةكاُى طوُذى  (11)رًاسة خؼتةى
 ( ُيؼاْ دةدات.1957)

 ر. ًوطوَهٌاْ  ر. ًةطيخى  داُيؼتواْ.ر طاَي

1947 218 198 20  
1957 - 279 - 

 هة خؼتةكةوة بؤًاْ دةسدةكةوَيت، كة رًاسةى ًةطيخييةكاْ هة طوُذى ٓةسًؤتة هة َُيواْ طاآلُى 
  ( صيادي كشدووة. 1947-1957)

ُاوةُذى قةصاى هة طةِسةكةكاُى  ،و رًاسةى ًةطيخيةكاْاْ طةسجةًى داُيؼتوطةباسةت بة  
 دياسيلشاوة.   4( 1957)و  3(1947ةكاُى)طاَه واْ هةطةسرًَيشى داُيؼتهة  ،داكؤية

طةسجةًى داُيؼتوواْ و رًاسةى ًةطيخيةكاْ هة طةِسةكةكاُى ُاوةُذى قةصاى كؤية ( 12)رًاسةخؼتةى 
 ُيؼاْ دةدات. ( 1957( و )1947هة طاَهةكاُى )

ر.داُيؼتوواْ ُاوةُذى  طاَي
 قةصاى كؤية 

 ر.ًوطوَهٌاْ  ر.جوهةكة ر.ًةطيخييةكاْ 

1947  7703  280 430 6993 
1957 8482 293 - 8189 

   
كؤية و طوُذى ٓةسًؤتة بةثَيى ًةطيخييةكاُى ُاوةُذى قةصاى رًاسةى كؤى طؼتى (  13رًاسة)خؼتةى 

 ُيؼاْ دةدات 6(1957و)5(1947طاَهى)رًَيشى طةس
 رًاسة  طاَي 
1947 478 
1957 572 

                                                 
،اجلصء الثاٌى،لواء 2992املىمكة العساقية،وشازة الػؤون االجتىاعية،وديسية الٍفوع العاوة،احصاء الطكان لطٍة  -2

 . 296،299ازبين،ص 
،لوائى املوصن 2992اجلىووزية العساقية،وشازة الداخمية،وديسية الٍفوع العاوة،اجملىوعة األحصائية لتطجين عاً  -2

 219،ص بغداد-ادوازبين،طبعت مبطبعة االزغ
 ،اجلصء الثاٌى،2992العاوة،أحصاء الطكان لطٍة وشازة الػؤون االجتىاعية،وديسية الٍفوع  ة،ياملىمكة العساق -1

 299وك،لواء الطميىاٌية،لواء أزبين،ص لواء كسك -لواءاملوصن
،لوائى املوصن 2992اجلىووزية العساقية،وشازة الداخمية،وديسية الٍفوع العاوة،اجملىوعة األحصائية لتطجين عاً  -9

 ضعاجلدوه التا 212ص ،بغداد-ادوازبين،طبعت مبطبعة االزغ
5

،اجلصء الثاٌى،لواء 2992املىمكة العساقية،وشازة الػؤون االجتىاعية،وديسية الٍفوع العاوة،احصاء الطكان لطٍة  -
،اجلصء 2992املىمكة العساقة،وشازة الػؤون االجتىاعية،وديسية الٍفوع العاوة،أحصاء الطكان لطٍة  . 296،299ازبين،ص 

 . 299ىاٌية،لواء أزبين،ص وك،لواء الطميلواء كسك-الثاٌى،لواءاملوصن
6

،لوائى املوصن 2992اجلىووزية العساقية،وشازة الداخمية،وديسية الٍفوع العاوة،اجملىوعة األحصائية لتطجين عاً  -
 . اجلدوه التاضع 212. ص 219،ص بغداد-ادوازبين،طبعت مبطبعة االزغ
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 دا: (2016ى كاُووُى دووةًى طاَهى7ِسؤرى) هة -4

 ،(كةغ بوو425ْ(ًاَي و )102) بةثَيى تؤًاسى ئةجنوًةُى طوُذةكة ةكاُى طوُذى ٓةسًؤتةيًةطيخي
طؼتى كؤى  كةطّ.(150ُذة هةطةَي ًةطيخييةكاْ دةريّ كة)هةو طو(ًوطوَهٌاْ(ًاَهى)32ٓةسوةٓا )

ثَيلٔاتةى تةًةُى  .(1)(كةغ575) خَيضاْ و (134) ًوطوَهٌاْ و ًةطيخييةكاُى ئةَ طوُذة دةكاتة
 دابةػبووْ.  بَو طَي طشوثي جياواص( 2016داُيؼتواُى طوُذى ٓةسًؤتة هة طاَهى)

  (2)ُيؼاْ دةداتواُى طوُذى ٓةسًؤتة تةًةُى داُيؼت (14)رًاسةخؼتةى 
 كؤ ًَي َُيش ( ثَيلٔاتةى تةًةْ )ًةطيخى

 109 61 48 طاَي 15 -سؤر 1
 282 148 134 طاَي  65 - 15هة 

 34 18 16 صياتش  - 65هة 
 425 227 198 كؤى طؼتى 

 كؤ ًَي َُيش ثَيلٔاتةى تةًةْ )ًوطوَهٌاْ ( 
 37 19 18 طاَي 15 -سؤر 1
 103 56 47 طاَي  65 - 15هة 

 10 6 4 صياتش  - 65هة 
 150 81 69 كؤى طؼتى 

هةخؼـــــــــتةكةدا دةسدةكةوَيــــــــــت ًةطـــــــــيخييةكاُى طوُـــــــــذى ٓةسًؤتـــــــــة ِسَيـــــــــزةي ئةواُـــــــــةي   
%(، َٓوكـــــــاسي 25،6(دا دةطاتـــــــة ِسَيـــــــزةى )2015(طـــــــاَي كـــــــةًرتة، هةطـــــــاَهى)15كـــــــة تةًـــــــةُياْ هـــــــة)

ــةَ        ــيخييةكاُى ئــــــ ــةْ ًةطــــــ ــة اليــــــ ــة، هــــــ ــتِةوي وةضــــــ ــةًي خظــــــ ــَو كــــــ ــةوة بــــــ ــةؾ دةطةسَيتــــــ ئةًــــــ
ــةَ ط      ــاسةى ئــــــ ــةًي رًــــــ ــَوي كــــــ ــة ٓــــــ ــةؾ بَوتــــــ ــذةوة، ئةًــــــ ــاَ    طوُــــــ ــةْ ًــــــ ــى تةًــــــ ــة، طشوثــــــ شوثــــــ

ــةُى )  ــة دةكاتــــــة تةًــــ ــواْ ٓــــــةسدوو   64-15ُاوةُذييــــــةكاْ، كــــ ــة َُيــــ ــة دةكةوَيتــــ ــاَي، ئــــــةَ طشوثــــ ( طــــ
طشوثــــــي ًِــــــذاَي و ثــــــري، بــــــة طشوثــــــي ضــــــاالكيؽ ُاودةبشَيــــــت، ئةًــــــةؾ ئةواُــــــة دةطشَيتــــــةوة، كــــــة   

ــاَهي)       ــة طـــــ ــتةية هـــــ ــةَ دةطـــــ ــزةي ئـــــ ــة ِسَيـــــ ــةباسةت بـــــ ــة ، طـــــ ــاْ ٓةيـــــ ــاي كاسكشدُيـــــ (دا،  2015تواُـــــ
ــزةى ) دةط ــة ِسَيــــ ــةى       66،3اتــــ ــةسدوو طشوثةكــــ ــة ٓــــ ــةساوسد بــــ ــة بــــ ــة بــــ ــةسصتشيّ سَيزةيــــ ــةؾ بــــ %(، ئةًــــ

                                                 

( و هة ضةُذ طاَهَيلى تشى جياواصدا هة 1885هة طاَهى )ًوطوَهٌاُةكاُى ٓةسًؤتة: ئةو ًوطوَهٌاُاُةْ كة بؤ يةكةَ جاس  - 

طوُذى ٓةسًؤتة ُيؼتةجَيبووْ، يةكةَ كةطى ًوطوَهٌاْ كة هة طوُذى ٓةسًؤتة ُيؼتةجَي بووة ُاوى)حةطةْ عبذاهوة( 
َيم و ةن جوتياس و ِسةجنبةس( و1885بووة  و بة )حةطةْ طوَهتاْ(ُاطشاو بووة، طوَهتاْ ُاوى دايلى بووة و هة طاَهى )

طوُذى )مسايى بةطى( ُاوضةى ػواُةوة ٓاتووةتة ٓةسًؤتة ى ٓةسًؤتة ُيؼتةجَيبووة، هةطوُذدؤطتى)عةوآلئاغاى(كؤية هة 
ُةوةى ئةَ ثياوة تا ئَيظتاؾ هةطوُذةكةدا دةريّ، ة طوُذى ٓةسًؤتة بةسٓةًَٔيِاوة، و صةوى و باخى عةوآلئاغاى كؤيةى ه

بة ُاوى )عبذاهوة حةطةْ عبذاهلل( هة طوُذى ٓةسًؤتة هةدايم بووة، ثاػاْ هة  (1887يةكةَ كةطى ًوطوَهٌاْ هة طاَهى)
(كاْ ضواس ًاَهى تشى ًوطوَهٌاْ بة ِسةجنبةسى و ػواُى ضووُةتة طوُذةكة و ثاػاْ 1960و  1940و   1930طاَهةكاُى)

حةطةْ عبذاهلل( هةدايلبووى هةطةَي قاطٍ حوطَيّ عبذاهوة)ُةوةى وة و ُيؼتةجَيبووْ. ضاوثَيلةوتّ جَيداُووياْ كِشي
 .18/5/2016، ثيؼة:ًاًؤطتا، طوُذى ٓةسًؤتة، 1962

 .17/5/2016(ػوَيِى ضاوثَيلةوتّ:طوُذى ٓةسًؤتة،زياض عصيص بطسعهةطةَي )ضاوثَيلةوتّ  -1
 .17/5/2016ػوَيِى ضاوثَيلةوتّ:طوُذى ٓةسًؤتة،زياض عصيص بطسع(هةطةَي )ضاوثَيلةوتّ  -2
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ــة )    ــوواْ( هـــــ ــذاسةكاْ )بةطاآلضـــــ ــي تةًةُـــــ ــش، طشوثـــــ ــةَ    65تـــــ ــزةي ئـــــ ــةس، ِسَيـــــ ــةسة و طـــــ ــاَي و بـــــ (طـــــ
 %(. 8(دا دةطاتة ِسَيزةى ) 2015طشوثةؾ هة طاَهي)

 دا: (21/9/2016)هة   -5

و  ( كةطة156) رًاسةياْكة َهى ًةطيخى ُيؼتةجَيّ، (ًا36) دا،هة ُاو طةِسةكةكاُى ُاوةُذى قةصاى كؤية
 :بةَ ػَيوةية دابةؾ بووْ بةطةس طةِسةكةكاُى كؤيةدا

 طةِسةكى ٓةيبةت طوَهتاْ هة، (ًاَي16)طةِسةكى جةًعية هة(ًاَي، 3)دياُاْ( )طةِسةكى بةفشى قةُذي هة
 . (1) (ًاَي2هة طةِسةكى ػةٓيذاْ )، (ًاَي15) )صاُلؤ(

 َيى دةوتشَيتو ث بةًةطيخييةكاُى كؤية دساوة قةػو(36دا، )هةُاو ػوقةكاُى كؤيةٓةسوةٓا 
 (كةطة.72)( ًاَي و 21)رًاسةياْ  كة، ةَ ًاَهةكاُى ئةو ػوقةية ًةطيخنيطةسج)ػوقةى ًةطيخييةكاْ(، 

 ( 228و )  ًاَي (57) كؤيةطةِسةكةكاُى كؤى طؼتى ًاَهة ًةطيخييةكاُى جطة هة طوُذى )ٓةسًؤتة(، واتة 
 كؤى طؼتى ًةطيخييةكاُى طوُذى ٓةسًؤتة و ًةطيخييةكاُى ُاو طةُتةسى قةصاى كؤية. (2)كةطّ

(وة هة بةغذاوة 2003كة هة دواى طاَهى) ،ئةَ ئاًاسة ئةو ًةطيخياُةى تَيذا ُيية(كةغ. 653(ًاَي و )159)
 ٓاتووُةتة كؤية.  و ػاسةكاُى تشى عَيشاقةوة 

 
 : كؤية و طوُذى ٓةسًؤتةْ و ًشدُى ًةطيخييةكاُى رًاسةى هةدايلبوو -6

(دا، رًاسةى هةدايلبووْ و ًشدُى ًةطيخييةكاُى كؤية و طوُذى ٓةسًؤتة 15هة خؼتةى رًاسة)
  (3)دةخةيِة ِسوو

 رًاسة بابةت طاَي
 (84(، ٓةسًؤتة)28كؤية) هةدايلبووْ 2010-2017
 (30(، ٓةسًؤتة)10كؤية) ًشدْ  2017 -2010

   

بة ثَيى طةػةى داُيؼتواْ،  ،ِسَيزةى هةدايلبووْ و ًشدْكة تاِسادةيةن  ،خؼتةكةوة بؤًاْ دةسدةكةوَيتهة 
طوُذى ٓةسًؤتة بةٓؤى صؤسى رًاسةى ًةطيخييةكاُةوة، هةدايلبووْ و ًشدُيؼى ِسَيزةيةكى ئاطايية. 

 صؤستشة. 
 
 

                                                 
،ثيؼة:ًاًؤطتاى خاُةُؼني،ػوَيِى ضاوثَيلةوتّ: 1939ئيظخاق جشجيع يوطف،هةدايلبووى هةطةَي: ضاوثَيلةوتّ  -1

،ثيؼة:ًاًؤطتا هة ثةمياُطاى تةكِيلى كؤية، 1967. كةراَي عٌاْ حِا، هةدايلبووى:22/5/2016كؤية، هةبةسواسى 
ى بةػى ثةسطتاسى هة ثةمياُطاى ، ثيؼة: ًاًؤطتاو طةسؤك1969. ِسوخؤؾ اطخاق ًيدا، هةدايلبووى 4/9/2016كؤية،

 .  4/9/2016تةكِيلى كؤية، كؤية،
 .  21/9/2016، ثيؼة: رًَيشياسى كةُيظةى كؤية، كؤية، 1957أُذسيا عٌاْ ئَيويا، هةدايلبووى تّ هةطةَي: ضاوثَيلةو -2

 .  4/9/2016. ِسوخؤؾ اطخاق ًيدا ،كؤية،4/9/2016كةراَي عٌاْ حِا، كؤية،
3
 خشاوةتة ِسوو.  دا(4هة ثاػلؤى رًاسة) (25/10/2017هة ِسَيلةوتى)،كؤية و ٓةسًؤتةكةُيظةى (ى 8رًاسة)ُوطشاوى  - 
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 بُؾِ زووَّ
 يتىوضّ َُغًشًًُناِْ ؾاضّ غًًَُاِْ نُ

 
ٍَ زضوغت نطزِْ ؾاضّ غًًَُاًْسا  ئُو َُغًشًًإُْ؛َُغًشًًُناِْ غًًَُاِْ  نُ ظؤضبُيإ يُطُ

زضوغتبىوِْ ؾاضّ ُٖضوَٖا ئُو َُغًشًًإُْ نُ يُ غاَيُناِْ غُضَتاّ  .(1)ٖاتىوُْتُ غًًَُاِْ
)غُٓ -ٌَ و نُضنىى و نىضزغتاِْ ئًَطإ دًاواظ يُ ) قُضَزاغ و نؤيُ و َىغبُ قؤْاغ و غاَيِ  غًًَُاًْسا،

ٌَ( و تىضنًا   .(2)يُ غًًَُاًْسا ًْؿتُدًَبىوٕ(وَ  و وضَ
بهُئ( غًًَُاِْ يتىوضّ َُغًشًًُناِْ )اّ ئُّ بُؾُزا ثًَـ ئُوَّ باغِ نُيُ غُضَت 

 .ظاْاياِْ ئُْػطؤثؤيؤدِ زَضباضَّ خبُيُٓ ِضوويتىوض( تًَبطُئ  و بريوبؤنىوِْ ثًَىيػتُ يُ نَُهِ )نُ
يُو زا (1952)يُغاَيِٕ و ايفطز يىؽ نطوبط( ىنًىنٗ ئَُطيهِ )ناليس ظاْاياِْ ئُْػطؤثؤيؤدِ 

ئَُُف ، يتىوض نؤنطزَوَ(ثًَٓاغُّ دًاواظيإ بؤ ن160ُ)يتىوضإ نطز بُنَُهِ نًُنتًَبُّ تايبُتً
ًَٓاغُّ دًاواظ بؤ نَُهِ ، ئُْػطؤثؤيؤدًا ططْطِ بُ ث(3)نَُهُئاَيؤظّ ئُّ ططْطِ و بَُيطُيُ يُغُض 

ْاتىاْني يُى  ،يتىوضَنإِ و دًاواظّ نُييتىوضا يُغُض بَُٓاّ تًؤضّ ِضَيصَيِ نُ، ُٖضوَٖزَزات يتىوضنُ
 .  (4)يتىوض بهُئثًَٓاغُّ طؿتِ بؤ نُ

يتىوض ُن :ْىغًىويُتِ (ظ1843يتىوض)ُنتًَبِ ًََصووّ ن ئُغٓؤيؤدِ ئَُيُاِْ) طؤغتاظ نًِ( يُ 
و  زاب و ُْضيت و ظاًْاضّ و ؾاضَظايِ و شياِْ طؿتِ و تايبُتِ و ئائ و ظاْػت و ٖىُْض بطيتًُ يُ

يُ ُ ًض بطيتًويتىُن :(ظ1871بُضيتاٌْ )إزواضز تايًط ِ ئُْػطؤثؤيؤد ( 5 )و ئاؾتًسا. يُؾُِضَُٖىو ئَُاُْ 
 بُٖاو  و ٖىُْض ئاناضئائ و َِض و وُْضيت و بريوباو و زاب و ظاْػت و ظاًْاضٍ َُعطيفُيُ  ،ئاَيؤظًَهِ طؿت

زَططَيتُوَ نُ تاى يُ نؤََُيطُنُيسا  و ؾاضَظايًاُْف و زاب و بُٖطَ َُٖىو ئُو تىاْا و ياغاو 
 . (6)انُ ئُْساَُ تًايس غًفُتُّبُو  ،وَضيسَططَيت

                                                           
مجاٍ بابإ و ئُواِْ تط،غًًَُاِْ ؾاضَ طُؾاوَنُّ،زَظطاّ ناخ و ثُخؿِ غُضزَّ،بُضطِ غًًَُّ،ناثِ غًًَُّ،  - 1

 . 106 -105ظايِٓ،ٍ 2000غًًَُاِْ،
2  -  :ٍَ . غىعاز يىغف يعكىب سساز، غًًَُاِْ، 8/8/2016، غًًَُاِْ، ثُضٍ ئًػشام ناَُضإناوثًَهُوتٔ يُطُ
يطٝف . 26/8/2016، غًًَُاِْ ايًعابًَت زاوز يىغف.  20/8/2016ُْدًُ ثُتطؤؽ ئُغهُْسَض، غًًَُاِْ،   .15/8/2016

. ئاَاْر زلًب مشعىٕ قطاف، 1/2/2017، ثًؿُ: خاُْْؿني، غًًَُاِْ، 1937، يُزايهبىوّاضطٝفإ ثؤيل
ْىاٍ اغشام مشاؽ عًػِ، . 30/8/2016،  ثًؿُ: ئُْساَِ ئُزلىَُِْ ثاضَيعطاّ غًًَُاِْ، غًًَُاِْ، 1959يُزايهبىوّ:
. دىيًَت فايُم ععيع ؾًُٓ،يُزايهبىوّ 15/9/2016،ثًؿُ ثعيؿهِ زَضَاْػاظّ خاُْْؿني، غًًَُاِْ،1943يُزايهبىوّ 

 ، غًًَُاِْ.31/1/2017.  بُيإ عًػِ يىغف، غًًَُاِْ،10/11/2016، ثًؿُ: فُضَاْبُض، غًًَُاِْ، 1957
 .31، ف2009عبدايطالّ سُٝس، ف٢ ضٛضٝٛيٛدٝا ايجكاف١ ٚاملجكفني، ايػبه١ ايعسب١ٝ يالحباخ، ايطبع١ االٚىل، بريٚت،  -  3
4 بٝازبْٛت ٚ َٝػاٍ اٜصاز ٚاخسٕٚ، َعذِ االثٓٛيٛدٝا ٚاالْرتٚبٛيٛدٝا،تسمج١:َؿباح ايؿُد،املؤضط١ ادتاَع١ٝ  - 

 . 425يبٓإ،ف-بريٚت،2006يًدزاضات ٚايٓػس ٚايتٛشٜع،ايطبع١ االٚىل،
 . 78،ف 1975غانس َؿطف٢ ضًِٝ،املدخٌ اىل االْجسٚبٛيٛدٝا،َطبع١ ايعا٢ْ،بػداد، -  5
ًرتمج١، دْٝظ نٛؽ، َفّٗٛ ايجكاف١ ف٢ ايعًّٛ االدتُاع١ٝ، تسمج١: َٓري ايطعٝداْٞ، ايطبع١ األٚىل، املٓظ١ُ ايعسب١ٝ ي  - 6

 ،1980داز ايسغٝد يًٓػس، اسطإ ستُد اذتطٔ، تسمج١: االدتُاع،َعذِ عًِ  دٜٓهٔ َٝػٌٝ،. 31،ف2007يبٓإ، -بريٚت
 .  362ف
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ُنإ ًيُتًآلنؤَُ ًًُناالن َُٖىو يتىوضُن :(1923 نالضى ويػًُض)طؤثؤيؤدٌ ئَُطيهٌػئُْ 
 ظَإ،: وَى ،زَغت ٖاتىوٕبَُيطٍُ فًَطبىوُْوَ ض يُنُ  و ضَفتاضاُْيُ َُٖىو ئُو نطزاض َ،زَططَيتُو

 . (1)زاب و ُْضيت،ثًؿُغاظٍ ،ٖىُْض،ٖتسئُزَب و  غًػتٌَُ خاوَْساضيُتٌ، ،ٖاوغُضطريّ
نؤّ  يتىوض بطيتًُ يُُن :(Lowie Robert 1937  ضوبطت يىٍِ ئَُطيهِ) بُ بِطواّ ئُْػطؤثؤيؤد 
ئُوَّ وَى و  ِ و زاب و ُْضيتِ تايبُت بُخؤضاى خىاضزٕ و ثًؿُيٖىُْض ٍو ُْضيت و منىوُْ بريوباوَِض

نؤََُيطُنُيُوَ  تاى يُ زَطىَيعضَيتُوَ وُْوَيُنُوَ بؤ ُْوَيُنِ تط  يُ و َرياتِ ضابطزوو زًًََََٓتُوَ
  . (2)يإ ِضَيهدطاوَوَىوِْ ُِٖضََُنِ يُِضَيطُّ فًَطب فًَطّ زَبًَت،

بًترييِ غىضؤنني)نؤََُيٓاغِ ضوغِ  
 يتىوضّ)زيٓاًَهًُتِ نؤَُآليُتِ و نُيُ نتًَبِ (

و  نؤََُيًَو زاَُظضاوَ ئُّ َاْا، و ثًَىَض( و بُٖا نؤََُيًَو )َاْا ُ  يًُيتىوض بطيتًُن( ْىغًىويُتِ: 1941 
نًَىَيٍُ نُ تًًَسا زضوغت زَبًَت )ناضيًَهٌ ئاَيىطؤِضنطاوٍ بَُياّ ئُو نىاض زَطىاظُْوَ،و ثًَىَضاُْ  بُٖا

يتىوض ِضوزاوَيهٌ ُنبُواتاّ  ،ُناًُْْسيًُ نؤََُيايُتًنًَىٍَ ثُيىَواتُ نىاضًَْىإ َطؤظُناُْ(
 .(3)ًَُُيايُتًنؤَ

يتىوض َيصيُٓوَناًْسا زَضباضَّ ئُضنِ نُ(يُ تى1942َايًٓؤفػهٌ)ِ بُضيتاِْئُْػطؤثؤيؤدظاْاّ  
ٍَ و ِضَيهدُضٍ شياٌْ ِ ُناًْنؤََُيايُتً و ياغا ثًَهٗاتىوَ يُ ئاًََططؿتًَهُ يتىوض ُنْىغًىويُتِ:  نؤَُ

َطؤظ  زَبًَت ُْضيت و عىضفإُْ نُو زاب و  بريوباوَِضو  ُٖضوَٖا ئُو بريؤنُ ،دعاتُناٌْ ْاو نؤََُيطُ
دػتِٓ شيإ و ِضَيهزابًٓهطزِْ ثًَساويػتًًُ غُضَنًًُناِْ َطؤظ و بؤ  خؤّ يُطَُيًإ بطىزلًًََٓت

يتىوض بُ بؤنىوِْ َايًٓؤفػهِ نُ . (4)و ططفتُ دًاواظَناٌْ شياٌْ َطؤظ ناضَغُضنطزٌْ نًَؿُ
 . (5)ىيػتًًُناِْ َطؤظُوَتُواوَ و ثُيىَغتُ بُ ثًَفطَاِْ ثًَهٗاتُيُنِ طؿتِ 

َُٖىو )بطيتًًُ يُ  يتىوضُنزََيًَت:  (1949 نًىنٗىٕناليس ِ ئَُطيهِ )ظاْاّ ئُْػطؤثؤيؤد 
ثطؤغُيُنٌ  يُ نُ ًًُوَ،اٌْ و ْاعُقًَاْبُُٖضزوو بُؾٌ عُقًَ ،شيإؾًَىاظَ زياض و ْازياضَناِْ و  ُْخؿُ

و  بىوِْ ُٖيًََُصوويٌ ُٖض نؤََُيطُيُنسا  َاوٍَ يُو  طُؾٍُ نطزووَ و ًََصوويسا زضوغت بىوَ
 .  (6)(زَنُٕ تانُناٌْ نؤََُيطُخَُيو و ِضَفتاضٍ ّ ئاضاغتُ

                                                           
 2007ايكاٖس٠، ايداز ايدٚي١ٝ يالضتجُازات ايجكاف١ٝ،االْجسٚبٛيٛدٝا ٚقكاٜا االْطإ املعاؾس ، ع٢ً ستُد املها٣ٚ، -  1
  96ف ،

 . 72-71،ف 1964نالٜد نًٛنٗٔ،االْطإ ف٢ املسا٠،تسمج١ ٚتعًٝل،غانس َؿطف٢ ضًِٝ،بػداد، -  2
 - . زاَُظضَيُٓضو يُنُّ غُضؤنِ بُؾِ نؤََُيٓاغِ يُظاْهؤّ ٖاضظاضز 
 .  82طٛز عًِ ادتُاع املعسف١،داز ايطًٝع١ يًطباع١ ٚايٓػس،بدٕٚ َهإ ٚ ض١ٓ ايطبع، ف َعتٛم،ت ٜوفسدز - 3
، 1971عبداذتُٝد يطف٢، األْجسٚبٛيٛدٝا االدتُاع١ٝ، ايطبع١ ايجا١ْٝ، َطبع١ داز ْػس ايجكاف١، داز املعازف مبؿس،  -  4

 . 120ف ،1982قٝظ ايٓٛزٟ ،املدخٌ ايٞ عًِ االْطإ،داز ايهتب يًطباع١ ٚايٓػس،داَع١ املٛؾٌ،.  151-146ف
ايػعٛب ٚاجملتُعات، املهتب ادتاَع٢ اذتدٜح، االضهٓدز١ٜ، سٓف٢ عٛض، ف٢ عًِ االْطإ دزاضات ٚحبٛخ ف٢ ثكاف١  - 5

    .87، ف2010
ادتص٤ ،تسمج١ ستُد ادتٖٛس٣ ٚ ايطٝد ستُد اذتط٢ٓٝ،ايعا١َ،َكد١َ ف٢ االْجسٚبٛيبٛدٝا طهٖىيٖاز٣ ،بًٝص ٍ.زايف  - 6

 .  137 ،ف1977داز ايٓٗك١ املؿس١ٜ، ايكاٖس٠،) االٍٚ،
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يتىوض زَنات: بُّ دؤضَ ثًَٓاغُّ نُ(1952)ايفطز يىؽ نطوبط طؤثؤيؤدِ ئَُطيهِػئُْظاْاّ  
غُض َطؤظايُتِ  نُ ناضيطُضيًُنِ بًَُٖعّ ُٖيُ يُ ،بُضًََُٖٗٓطاوَناِْ َطؤظ نؤّ ُ يًُيتىوض بطيتًُن

 (1)ُوًَبَُُٖىو تاى و نؤََُيُناًْ
 Culture fo eeTT (1955)نتًَبِ  يُ طؤثؤيؤدًاّ ئَُطيهِ )ضايف يٓتىٕ(ئُْػظاْاّ  

 و وَآلَسَضَوٍَ غؤظزاضٍ َُضدساض و و فهط ٖعض و بري طؿيت نؤٍ يُ ًُبطيتً يتىوضُنْىوغًىويُتِ: 
طٍُ ئاضاغتُنطزٕ و ِضَي يُ تانُناٌْ نؤََُيطُ فًَطٍ زَبٔ و وَضٍ زَططٕ،نُ  ،ٍُْ ضَفتاضومنى و ؾًَىاظ

يتىوض نؤّ زآًَٖطاوَناِْ َطؤظُ ُٖضوَٖا نُ .(2)تًًَسا ٖاوبُؾٔ يـثًٍُ دًاواظ بُو  ناويًَهُضٍ
طىزلإ ٖؤناضّ بُ ظاًْاضّ َطؤظ بُضَ، وو تابًؤ ٖىُْضيًُنإ و خاْى زَغتٓىوغُنإبُزضَيصاّ ًََصوو: 

ٍَ شيٓطُّ غطوؾتِ و نؤَُآليُتِ و ظَإ و زاب و ؾًَىاظّ ِضَفتاض و  َُٖيػىنُوت و ئائ و ِضَوؾت يُطُ
  .  (3)َططَيتُوَزاناض و ئ

َاْايُنِ  (ngtgPidfP Ralph 1957 -ضايف بسْهنت )ِ بُضيتاِْ ٖاونُضرئُْػطؤثؤيؤد 
بُتُ فهطّ نؤّ ئاًََطَ َازيًُنإ و باثًَهسَيت يُ يتىوض فطاوإ بُ نُيتىوض زَبُخؿًَـت و زَْىوغًَت: نُ

ُناِْ و ًُ شياِْ و نؤَُآليُتًًبُناضّ زًًَََٖٓت بؤ تًَطنطزِْ ثًَساويػتً، نُ ُْتُوَيُى و ٖعضيًُنإ 
ٍَ شيٓطُنُيسا    . ( 4)خؤطىزلاْسِْ يُ طُ

يتىوض ضَيهدطاوَيهِ ًَُٖايِ و ضََعيًُ بؤ طُياْسِْ (: ن1968ُنؤََُيٓاغِ نُُْزّ )غِ ضوؾًُ 
يتىوض نؤََُيًَهِ نُ :نؤَُآليُتًسا. ُٖضوَٖا زََيًَتٕ و ثُيىَْسّ يًَُْىإ تانُناِْ ططوثًَهِ ووبؤنىوبري

 . (5)ثًَهُوَ ططَيسضاوَ يُنؤًًُْتِ برينطزُْوَ و ُٖغت و نطزاض
ئُو ؾت و َُٖىو يتىوض ( ْىوغًىويُتِ: نُ 1980) غانس َؿطف٢ ضًِٝئُْػطؤثؤيؤدِ عرياقِ  

غًفاتُ بُ زَض يُ  )َاوَتُوَ بؤ نؤََُيطُ ُْوَناٌْ ثًَؿىوَوَ يُزاب و ُْضيت و بري و باوَِضإُْ نُ 
 و بريوباوَِضٍ نؤََُيايُتٌ و غًػتُّ و بُٖا :يُ واتُثًَهسَيت (غطوؾتِ شيٓطُّ-شياًًُْ غطوؾتًًُنإ

بُٖؤياُْوَ َطؤظ و نُ  و يًَٗاتىوٍ تُنًٓهٌ و ٖىُْضٍ،ؾاضَظايٌ  و َفتاضفهطٍ و ئايين و ؾًَىاظٍ ِض
ٌْ و ُ شياًثًَىيػتًو  تًَٓخؤٍ يُطَُيسا زَطىزلًَ زَنات ونؤََُيطُ نؤْرِتؤَيٌ شيٓطُنٍُ 

 .  (6)عضَيتُوَُْوَيُنُوَ بؤ ُْوَيُنٌ تط زَطىَي يُو  زابني زَناتِ ُناًْيُتًآلنؤَُ
 (7).يتىوض ؾًَىاظّ شيإ و دؤضّ ِضَفتاضّ نؤََُيطُيًًُاّ ٖاويًع(ّ ئَُطيهِ زََيًَت نُ)وي 

خعَايُتِ و زابىُْضيتُ و ؾًَىاظّ شيإ و  ظَإ و ئائ يتىوضنُيُّ تىَيصيُٓوَيُزا َُبُغت يُ   
ِضَفتاضّ ٖىُْض و ثعيؿهِ ًًًَِ و ثُيىَْسيًُ نؤَُآليُتًًُنإ و بُٖا و ًَُٖا و نؤَُآليُتًًُنإ و 

                                                           
 97،فاملؿدز ايطابلع٢ً ستُد املها٣ٚ،االْجسٚبٛيٛدٝا ٚقكاٜا االْطإ املعاؾس،  -  1
 96املؿدز ايطابل،ف  -  2
-األْجسٚبٛيٛدٝا ٚأش١َ ايعامل اذتدٜح، تسمج١: عبد املًو ايٓاغف، َؤضط١ فساْهًني يًطباع١، بريٚت زايف يٓتؤٕ، - 3

 . 295، ٍ 1967ْٜٝٛٛزى، 
 . 72-71، ْفظ َؿدز، ف ف٢ املسا٠االْطإ  ،نالٜد نًٛنٗٔ -  4
  .32- 31عبدايطالّ سُٝس،ف٢ ضٛضٝٛيٛدٝا ايجكاف١ ٚاملجكفني،َؿدز ايطابل،ف  -  5
 230ف،1981ايطبع١ االٚىل،،ًادىيثىٚضًِٝ،قاَٛع االْجسَؿطف٢ غانس  - 6

 .  18،ف1982-1981دَػل، -االْرتٚبٛيٛدٝا االدتُاع١ٝ،داز ايطباع١ اذتدٜج١ ،ع٢ً دباٟٚ - 7
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ٌَ و خؤضاى و خاْىوبُضَ و غًاغِ و  ثُضوَضزَ و ثًؿُ و ناالنًًُ ئابىوضيًُنإ و دًىبُضط و خؿ
ٍَ و   زَططَيتُوَ.  ئاَِطاظَناِْ طىاغتُٓوَو ئاًََطَناِْ نؿتىناَيهطزٕ نُيىثُىل ْاوَا

، نُ ثًَهٗاتىوَ غًػتًََُهِ ِضَيهدطاوٓسناض: نُيتىوض بطيتًًُ يُ خىَيثًَٓاغُّ ِضَيههاضّ  
و ظَإ و بريوباوَِض و ٖىُْض و ياغا و ِ نؤََُيطُ ؾًَىاظّ شياْو ّ ِضؤشاُّْ تاى دؤضَناِْ ِضَفتاضيُ

بُٖا و ثًَىَضَ نؤَُآليُتًًُنإ، ُٖضوَٖا بُضَُُٖ َازيًُناِْ ُنإ و غطووتو زابىُْضيت و  ِضَوؾت
ٌَ، خؤضاى،  إ،بًٓاغاظّ،دًىبُضط،، ثًؿُ و ناالنًًُ ئابىوضيًُنظًـ يُ بُضًََُٖٗٓإَطؤ ؾىَيُٓواض، خؿ

، نُ زَططَيتُوَ َطؤظَُٖىو بُضَُُٖ زَغتًًُناِْ و نؤًُْتِ بُناضًَٖٓاِْ ئاًََطَنإ تُنٓؤيؤدًا، 
   يُُْوَيُنُوَ بؤ ُْوَيُنِ تط و يُ ؾىَيًَٓهُوَ بؤ ؾىَيًَٓهِ تط زَطىاظضَيتُوَ. 

ناِْ ًُدًٗاًْ تىخِ و ِضَطُظَ )نالضى ويػًط(ئَُطيهِ ئُْػطؤثؤيؤدػتِ بُ بريوبؤنىوِْ  
 (1) :بطيتني يُ Universal patterns of culture  -يتىوضُن
 ظَإ -1

و  ٖؤناضَناِْ طىاغتُٓوَ ؾىَيِٓ َاُْوَ )خاْىو(، ُْضيتِ خىاضزٕ،: يتىوضَُازيًُناِْ نِضَطُظَ  -2
 ، ُنإًو ثًؿُغاظي ثًؿُ نُى، و ئاَِطاظَنإ، ئاًََط دٌ و بُضط، طُؾت،

 ، فُّ ظاْػتِيعطُو َ ئُفػاُْ، و ئُزَبًات ٖىُْض : ثُيهُض تاؾِ و وَيُٓو َؤغًكاو طؤضاِْ و ؾعط -3

 غطوتِ َطزٕ و ثطغُ غطوتِ ُْخؤؾِ،وتِ ئايِٓ، ،غط: فؤضَُناِْ غطوت  -4

 َريات، يعبُْسّ خعَايُتِ،غًػتَُِ ِض ؾًَىاظّ ٖاوغُضطريّ،: خًَعإ و غًػتَُِ نؤَُآليُتِ -5
  نؤْرِتؤَيِ نؤَُآليُتِ

 ياضّ -6

 خاوَْساضَيتِ ؾتُ طىاغرتاوَنإ خاوَْساضَيتِ خاْىو،: خاوَْساضَيتِ -7

 باظضطاِْو  طؤِضئاغتُناِْ بُٖاّ ؾتُنإ و ئاَيى -8

 .و ئاًََطَناِْ ؾُِضنطزٕ ؾُِضو  ِضَيهاضَ ياغايِ و زازوَضيًُنإ ؾًَىاظَناِْ ِضاًَاضّ،: سهىَُتساضّ  -9

 يُّ تىَيصيُٓوَيُزا ئُّ زابُؾهاضيًُّ )نالضى ويػًط( وَى بَُٓا و ًَتؤزَيو بؤ وَغف و ؾطؤظُّ  
يتىوضّ ُو ِضَطُظَناِْ نباغِ تىخِ يُّ بُؾُزا يتىوضّ َُغًشًًُنإ( بُناضٖاتىوَ، )نُ

بُمشإ نطزووَ بؤ زوو ِضَُْٖسّ نُيتىوضّ: ) نُيتىوضّ َازّ و زَنُئ و زاغًًَُاِْ َُغًشًًُناِْ 
 نطاوَ بُ زوو باؽ:يتىوضّ َُغًشًًُناِْ غًًَُاِْ يُّ بُؾُزا نُ يتىوضّ َُعُٓوّ(.نُ

  : تىمخُناِْ نُيتىوضٍ َُعُٓوٍباغِ يُنُّ 
 . تىمخُناِْ نُيتىوضٍ َازٍ باغِ زووَّ:

 
 
 
 
 

                                                           
 .94-93يبٓإ،ف  -عاطف ٚؾف٢،االْجسٚبٛيٛدٝا ايجكاف١ٝ،داز ايٓٗك١ ايعسب١ٝ،بريٚت - 1
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 :باغِ يُنُّ
 يتىوضٍ َُعُٓوٍ َُغًشًًُناِْ غًًَُاِْناِْ نُتىمخُ 

 
يُ شياِْ ِضؤشاُّْ ؤَيًَهِ ططْط ضِ نُإُْ،يتىوضينُو تىمخُ ئُ ،َُعُٓوٍناِْ نُيتىوضٍ تىمخُ 

ظَإ ثًَىَضَ نؤَُآليُتًًُنإ، زابىُْضيت، بريوباوَِض، ئائ، ِضَفتاض، ) :بطيتني يُو  زَبًٓٔ تاى و نؤََُيطُزا
 تىمخُناِْ نُيتىوضّ َُعُٓوّ َُغًشًًُناِْ غًًَُاِْ زَخُيُٓيُنُْس تُوَضَيهسا  (1)و بُٖانإ (

 -ِضوو: 
  :غًًَُاِْؾاضّ ّ َُغًشًًُناِْ (ظَإ)يُنُّ: 
ظاْاياِْ ئُْػطؤثؤيؤدِ وَى  بىوٕ، ّنُ بُتُواوّ ئاوَيعاِْ يُنرت ،يتىوض زوو بابُتٔظَإ و نُ 

 ئُْػطؤثؤيؤدػتِ ئَُيُاِْ يتىوض نطزووَ، ًإ يُ ثُيىَْسّ ًَْىإ ظَإ و نُبابُتًَهِ غُضَنِ باغ
 ظَإ، و يتىضُن ًَْىإ ثُيىَْسيًُناٌْ زَضباضَّ بهاتُوَ وٕوضِ تًىضَيو زاوَ ُٖوَيٌ ( ثريغائًسواضز )  

 آلبادًاواظ و  بابُتًَهٌ وَى تُْٗا بُ ظَإ زائُْػطؤثؤيؤدًا ظاْػيت يُ تىَيصَضْانات  ثًَىيػتزََيًَت: 
 ضويتىُن يُ ًُٓوَيًَهؤَي ثًَىيػتُ بَُيهى ضيًُ،ويتىُن زياضزَيُنٌبُتُواوَتٌ  ظَإ ئُوٍَ يُبُض ببًًَٓت،

 . (2)ظَإواتُ يًَهؤَيًُٓوَ يُ يتىوض نُيًَهؤَيًُٓوَ يُ بُو غًفُتُّ  ،بهات
 ًَْىإ ثُيىَْسٍبًَُٖعّ و ئاَيؤظّ يُ  باؽ (رتاوؽغ ٌعيًئُْػطؤثؤيؤدػتِ فُِضَْػِ )نًىز  

 ضٍويتىُن ،نؤََُيطُزا يُ بُناضٖاتىو ظَاٌْ يتىضَ،ُن بُضٌَُٖ ظَإو زََيًَت: )  زَنات يتىضُن و ظَإ
 يُ بُؾًَهُ تط واتايُنٌ بُ ظَإ . ُٖضوَٖاو بُضدُغتُ زَناتزَزات ًْؿإ  زاًْؿتىإ بُ تايبُت طؿيت

  (3).(زَبًًَٓتيتىوض نُ ِضَطُظَناٌْ يُ َطُظَيوضِ ٌِضؤَي و يتىوضُن
ُٖضوَٖا ظَإ ئاَِطاظَيهُ نُ َطؤظ بُٖؤيُوَ ظاًْاضّ و بريوباوَِض و زابىُْضيتُناِْ يُ ُْوَيُنُوَ  

ئُظَىوُْناِْ بُؾًَىاظّ ُْوَيُى زَتىاًَْت  َُٖىوطىاظَيتُوَ، ُٖض بُٖؤّ ظَاُْوَ بؤ ُْوَيُنِ تط زَ
ٍَ بؤ  ُ يُ بريوباوَِض و فانتُضّ غُضَنًًُنطزْ ، ظَإ ئاَِطاظّ طىظاضؾتبطىاظَيتُوَ ًَُٖايِ بؤ ُْوَّ ْى

 . (4)و ثًَهسَيت يُ ًَُٖا و وؾُ و طىظاضؾتُنإ. َطؤظُنإًَْىإ و تًَطُيؿتِٓ ثُيىَْسّ 
غًػتًََُهُ  ،(5)ئُْػطؤثؤيؤدًاّ نُيتىوضٍ(ظَإ يُنًَهُ يُ ِضَطُظَ غُضَنًًُناِْ نُيتىوض و )  

يُٓوَّ َطؤظ بؤ تًَطُيؿنت و طؤِض ،زَنات و برينطزُْوَ َفتاضو ِض اظئاَِطو ئاَاشَ بُ  يُ ًَُٖاّ ظاضَنِ
ظَإ تايبُمتُْسيًُنِ َطؤظُو تُْٗا َطؤظ زَتىاًَْت بؤ ُٖضوَٖا  ،بُناضّ زًًَََٖٓت بريوبؤنىوٕ

ُٖضنُْسَ ُْٖسَيو يُ طًاْساضَناِْ  ،بُناضيبًًََٗٓت ُْناِْ خؤّونىؤبريوبتُعبرينطزٕ و ئاَيىطؤِضنطزِْ 
ٍَ و طؤِض بهُٕ تطيـ ئاَطاظّ طىظاضؾت نطزِْ خؤيإ ُٖيُ، بَُاْايُنِ تط  .بُآلّ ْاتىأْ بريوبؤنىوٕ ئا

ٌَ ظَإ قىضؽ زَبًَت و َُيػُض  ظَإ بُؾًَهِ ططْطِ نىيتىوضَ و ثُيىَْسّ و ٖاوناضّ نؤَُآليُتِ بُب
                                                           

 . 46، ف 2009فازٚم أمحد َؿطف٢، ستُد عباع أبساِٖٝ، االْجسٚبٛيٛدٝا ايجكاف١ٝ، داز املعسف١ ادتاَع١ٝ،  - 1
، تسمج١: َٓري ايطعٝداْٞ، ايطبع١ األٚىل، املٓظ١ُ ايعسب١ٝ يًرتمج١، دْٝظ نٛؽ، َفّٗٛ ايجكاف١ ف٢ ايعًّٛ االدتُاع١ٝ - 2

 . 75، ف 2007بريٚت، 
 76، ف املؿدز ْفط٘ - 3
 .  75، ف1983ايجكاف١ ٚايػدؿ١ٝ، داز ايٓٗك١ ايعسب١ٝ، ايطبع١ األٚىل، بريٚت، ضا١َٝ سطٔ ايطاعات٢،  - 4
5

 . 31،ف 1971يبٓإ،-ايعسب١ٝ،بريٚتعاطف ٚؾف٢،االْجسٚبٛيٛدٝا ايجكاف١ٝ،داز ايٓٗك١  -
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نىْهُ شيٓطُّ غطوؾتِ  ُوَ ُٖيُ،ًُٖضوَٖا ظَإ ثُيىَْسيًُنِ ثتُوّ بُ شيٓطُّ غطوؾتً ْابًَت.
 (1).ُٖيُ ُناِْ ظَإًَتًناضيطُضّ بًَُٖعّ يُغُض خُغًَُتُ بُِٓض

 تايبُتُ بَُطؤظ،و  ُ يُ طىظاضؾتهطزٕ يُ تىاْاو ويػتِ قػُنطزًٕبطيتً ظَإزَتىاْني بًًََني:  
ِ بُناضزًََٖٓٔ بؤ طىظاضؾتهطزٕ و ثُيىَْسّ و ًنؤََُيًَو ًَُٖاّ زَْطظ، َطؤَُٖىو نؤََُيًَهِ 

 (2).واتاّ تُواو زَطُئُْ ،نُغاِْ تطيُ بؤ تًَطُيؿنت  فئُو نؤََُيُ ًَُٖا زَْطًاُْ َفتاضنطزٕ،ِض
و  تايبُمتُْسو  ئاَاشَيُنُ بؤ غًػتٌَُ ثُيىَْسّ ظاضَنِ دًانُضَوَو نَُهًَهُ  ظَإيَُُٖإ ناتسا    

بُ ، ظَإ بؤ طُياْسِْ ثُياّ و بريوبؤنىٕ و تًَطُيؿنت يًَُْىإ خؤياْسا نُ َطؤظ بُناضٍ زًًَََٖٓت، ئاَيؤظ،
و ؾًَىاظَيهِ ئاَيؤظ يُ بُناضًَٖٓاِْ  ِ و طُؾُثًَساِْ غُضبُخؤيثػجؤِض غًػتًََُهِ خاوَٕ ثًُّ باآل يُ

 . ( 3) زَْاغطَيتُوَ اًَُٖ
و  ثُيىَْسيهطزُٕوَ يُ ظَإ زَنُٕ وَى غًػتٌَُ ؤدًًُنإ يًَهؤَيًٓئُْػطؤثؤيُٖضوَٖا  

ئُْػطؤثؤيؤدػتُنإ باوَِضيإ وايُ نُ يُ شياِْ ِضؤشاُّْ نؤََُيطُناْسا ثِطانتًعَ زَنطَيت،  ،طفتىطؤنطزٕ
غًفُتًَهِ ًًُْ، بَُيهى  يعَغُض قػُنطزٕبُآلّ َطؤظ ئاَازَيًُنِ غطوؾتِ تًَسايُ بؤ قػُنطزٕ، نُ 

ظَإ ُٖضوَٖا فًَطنطزٕ و وَضططتُٓوَ بُزَغت زَيت، ثِطؤغُّ بُٖؤّ ُٖيُ و و نؤَُآليُتِ نُيتىوضّ 
بُٖؤّ دًاواظيًُ ُٖض نؤََُيطُ و ُْتُوَيُى ظَاِْ تايبُت بُ خؤّ ُٖيُ، غًػتًََُهِ ًَُٖايِ ُٖيُ و 

اغتُّ ٖعضيِ و ُٖغت و ظَاًًُْناُْوَ، بُؾًَىَيُنِ طؿتِ َطؤظُناِْ ظَاُْ دًاواظَنإ ئاض
 . (4)تًَِطواْني و َُٖيػُْطاْسْسا زَبًَت زَضووًْإ دًاواظ زَبًَت و َُٖيىَيػتِ دًاواظيإ يُ

يُ طىظاضؾتهطزِْ  ،بؤَإ زَضزَنُوَيت، نُ ظَإ بطيتًًُ زايُئُزلاَِ ئُو ثًَٓاغاُّْ غُضَوَ 
شياِْ نؤَُآليُتِ و طؿت زياضزَ و ثُيىَْسيًُ نؤَُآليُتًُنإ و تىخِ و ِضَطُظَ نُيتىوضيًُنإ و 

يُُْوَيُنُوَ بؤ  ،ناضاتطئ ئاَِطاظَ بؤ زَضخػنت و  طىاغتُٓوَّ نُيتىوض و شياض و ؾاضغتاًًُْت
نؤََُيطُيُنِ فطَ نُيتىوضَ  ،طُّ فطَ ظَإُْوَيُنِ تط و يُ نؤََُيطُيُنُوَ بؤ نؤَُيًََطُيُنِ تط، نؤََُي

 و ثًَؿهُوتٔ و طُؾُثًَساِْ ظَإ، زَبًَتُ ٖؤّ ثًَؿهُوتٔ و طُؾُثًَساِْ نُيتىوض. 
 ططْط و غُضَنِ نُيتىوضّ واتايًُتىمخًَهِ بُؾًَو و ظَإ بُؾًَىَيُنِ طؿتِ زَتىاْني بًًََني  

طُيؿنت و ثًَهُوَ شيإ  ثُيىَْسيهطزٕ و يُ يُنرتثطؤغُّ طىتٔ و بًػنت، نُ بُٖؤيُوَ بطيتًًُ يُ و 
تايبُمتُْسيًُناِْ ُْتُوَ يُخؤزَططَيت. زواتط زَبًَتُ َُٖيططّ ثًَهٗاتُناِْ نُيتىوض و دًَبُدًَسَنطَيت. 

بَُٓاّ غُضَنِ و  نُغًًُوَ زضوغت زَبًَتناضيًَهِ  يُ ئُزلاَِنُ ،واتايُىنؤََُيُ ُٖضوَٖا بطيتًًُ يُ 
بُ نُْس يًَطَزا  خؤّ زَنات.يتىوضّ نُ يُطىظاضؾت خَُيو يُ ِضَيطُّ ظَاُْوَ  ،سيًُناُْغًػتَُِ ثُيىَْ

   -غًًَُاِْ ؾًسَنُيُٓوَ:ؾاضّ ًشًًُناِْ َُغزايو و قػُنطزِْ ظَاِْ  خاَيًَو

                                                           
 551،ف 1981غانس َؿطف٢ ضًِٝ،قاَٛع االْجسٚبٛيٛدٝا،ايطبع١ االٚىل، -1
 ،2006َؿباح ايؿُد،َعذِ االثٓٛيٛدٝا ٚاالْرتٚبٛيٛدٝا،ايطبع١ االٚىل،بٝاز بْٛت ٚ َٝػاٍ اٜصاز ٚاخسٕٚ،تسمج١: -2

 769بريٚت،فاملؤضط١ ادتاَع١ٝ يًدزاضات ٚايٓػس ٚايتٛشٜع، 
تسمج١ زتُٛع١ اضاتر٠ عًِ االدتُاع،باغساف ستُد ادتٖٛس٣،ايطبع١ َٛضٛع١ عًِ االْطإ،  ح،ٝمس-ضُٝٛز زيٛتاغ -3

 450،ف2009املسنص ايك٢َٛ يًرتمج١،ايجا١ْٝ،
 ، 1981قٝظ ايٓٛز٣، اذتكاز٠ ٚايػدؿ١ٝ، ٚشاز٠ ايتعًِٝ ايعاىل ٚايبشح ايع٢ًُ،داز ايهتب ، داَع١ املٛؾٌ،  -4

  .142 -136ف 
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  :ظَاِْ زايو  -1

نىْهُ يُ يُ، بُآلّ  بُؾًَىَيُنِ طؿتِ ظَاِْ زايهِ َُغًشًًُناِْ غًًَُاِْ ظَاِْ)غطياِْ(  
دًاواظ ثًَهٗاتىوٕ و ُٖض يُى يُو ئايٓعاياُْف، زيايًَهتًَهِ ظَاِْ تايبُت بُخؤّ  ٣)املرٖب( ئايٓعا

دًاواظبٔ، تا ِضازَيُى ظَاِْ زايهًاْسا نُ يُ زيايًَهتِ  ،شًًُناِْ غًًَُاِْ نطزووَيُ َُغًواّ ُٖيُ، 
    -بُّ ؾًَىَيُ:

 .   (1))زيايًَهتِ نًساِْ(يُظَاِْ غطياِْ : َُٕغًشًًُ نًساًًُْناظَاِْ زايهِ  - أ

  .(2)يُ ظَاِْ غطياٌْ زيايًَهتِ)ئاؾىوضّ( إ:َُغًشًًُ ئاؾىوضيًُنظَاِْ زايهِ   - ب

 ظَاِْ)غطياٌْ( يُ.    ًُنإ:َُغًشًًُ غطياًْظَاِْ زايهِ  - ت

                                                           
 -  :ِْ( ُٖشَاض ِضؤشُٖآلتِ ظَاِْ )ئاضاَِزيايًَهتُناِْ ظَاِْ )غطياِْ( يُ ُْٖسَيو غُضناوَزا بُ يُنًَو يُ ظَاِْ غطيا

دًاواظَناِْ يُْاو ظَاُْناِْ نؤََُيطُّ َطؤظايُتًسا، يُغُض ئُو نؤََُيُ ظَاْاُْ ثؤئًَ زيايًَهتُ نطاوَ، ظَاِْ ئاضاَِ و 
  .69)غاًًَُنإ( ْاغطاووٕ، ؾاغىاض. ر. ُٖضؾَُِ، غُضناوَّ ثًَؿىو، ٍ نطاوَ نُ بُ ظَاُْ 

( ثًت ثًَهٗاتىوَ، ِضَطِ ئُّ ظَاُْ زَطُِضَيتُوَ بؤ  22)) يُنًَهُ يُ ظَاُْ غاًًَُنإ و يُ )  ايطٛزٜح(:ظَاِْ غطياِْ)
يُ زيايًَهتُناِْ ظَاِْ ئاضاَِ و يُ  نُ ظَاِْ قػُنطزِْ سُظضَتِ عًػابىوَ. ظَاِْ غطياِْ زيايًَهتًَهُ -)ظَاِْ ئاضاَِ(

ظَاُْ نؤُْناِْ ِضؤشُٖآلتِ ْاوَِضاغتُ و يُ غُضناوَ ظَاُْواًًُْناْسا بُ يُنًَو يُّ ْاواُْ ) ئاضاَِ، غطياِْ، نًساِْ ( 
طُٝجاٚع ازَٝا َكدضٞ)املطسإ(،قٛاعد ايًػ١ ايطسٜا١ْٝ،َطبٛعات زتُع ايًػ١ ايطسٜا١ْٝ،َطبع١ اٚفطٝت ٖاتىوَ. 

ُٖضوَٖا ظَاِْ غطياِْ بىوَ بُ ظَاِْ َُغًشًًُ ئاضاًًَُ ِضؤشُٖآلتًًُنإ و دًَططَوَّ  .6-5،ٍ 1978سم،بػداد،املػ
ظَاِْ ئاضاًٌَ)ظَاِْ ئاضاَِ ِضؤشُٖآلتِ(، ؾاضّ ِضَٖا)ازيػا(ئىضفاّ ئًَػتا يُ تىضنًا ْاوَْسّ غُضَنِ ئُّ ظَاُْ بىوَ و 

. ايبري ابْٛا)االب(قٛاعد ايًػ١ االزا١َٝ،َطبع١ ت بآلوبىوَتُوَ و طُؾُّ نطزووَيُوَيىَ بؤ ْاونُناِْ عًَطام و زدًُ و فىضا
 . 17-16،ٍ 2001اٚفطٝت ١ٖٚيَٝس،ايطبع١ االٚىل،ازبٌٝ،

َاٌْ غطياٌْ، بُ ظَاٌْ )نًساٌْ(ف ْاو زَبطَيت، بَُياّ ظَاُْواْإ يُو باوَِضَزإ نُ ِضاغترتَ بُ ظَاٌْ )غطياٌْ، يإ ظ
ًْؿتُدًٌَ ْاونُ نىضزيًُناٌْ تىضنًا و عًَطام و وَياتٌ ئًَطإ بُ )ظَاٌْ دىيُنُناِْ َُغًشٌ و  ئاضاٌَ( ْاوبٓطَيت،

داى زٜتٛزٜ٘)األب(، قٛاعد يػ١ ايطٛزٜح، تسمج١: ًٜدا تَٛا نهٛ،  ئاضاٌَ( نُ ْاو زَبطَيت بُ )ظَاٌْ غطياٌْ( قػُ زَنُٕ.
نًُْػُوَ  و  َُغًشٌ  ئايًين بُٖؤّ ظَاٌْ غطياٌْ، .13،ف 2012دٖؤى،  -ايطبع١ االٚىل، داز املػسم ايجكاف١ٝ

ِ ُٖض بُظَاْظاًْىَ، بُآلّ   عًربيؿٌ  َُغًح طُضنٌ سُظضَتٌ، ئاضاًًَُ  ظَاٌْ  وٍوظيٓسو زيايًَهتًَهِ  يهطزووَطُؾُ
زَّ ( بُؾِ ظَاِْ غطياِْ يُ نؤيًَصّ ثُضوَض2017-2016نطزووَ، ؾايُِْ باغُ بؤ غاَيِ خىَيٓسِْ )طفتىطؤٍ  غطياِْ

 ٍَ ، 1975، يُزايهبىوّ نٛثس صتٝب عبداالسدظاْهؤّ قالح ايسئ يُ ُٖويًَط نطاوَتُوَ. ناوثًَهُوتِٓ خىَيٓسناض  يُطُ
 ،  ُٖويًَط. 21/2/2017، 6/9/2016ثًؿُ: غُضؤنِ بُؾِ ظَاِْ غطياِْ يُ نؤيًَصّ ثُضوَضزَّ ظاْهؤّ قالح ايسئ، 

ٍَناوثًَهُوتٔ  - 1 . 8/8/2016غًًَُاِْ، ، ضؤشْاَُْىؽ ْىغُضو، ثًؿُ:1975، يُزايهبىوّ:ثُضٍ ئًػشام ناَُضإ :يُطُ
. ُْدًُ ثُتطؤؽ 15/8/2016، ثًؿُ:َاَؤغتاّ خاُْْؿني، غًًَُاِْ، 1944غىعاز يىغف يعكىب سساز، يُزايهبىوّ 

 . 20/8/2016، ثًؿُ:َاَؤغتا، غًًَُاِْ، 1967ئُغهُْسَض، يُزايهبىوّ 

 - ٖ َُِزيايًَهتِ نًساِْ ظَاِْ غطياِْ.) ٖاوؾًَىَّ دًاواظّ ًَْىإ ؾًَىَظاضّ دًاواظيًُنِ ظؤض ن ٍَ ُيُ يُطُ
نطَازلِ خىاضووّ ظَاِْ نىضزّ(، واتُ )نًساِْ  -)وَنُ زيايًَهتِ(غًًَُاِْ و ُٖويًَطّ يُ زيايًَهتِ نطَازلِ ْاوَِضاغت

 و ئاؾىوضّ( ُٖض يُى زيايًَهتُ، تُْٗا يُ ْاوزا دًاواظٕ.
ٍَ: ِضَيعني ْىفٌ بابايىغف، يُزايهبىوّ  - 2 ، ثًؿُ:شًََطياضّ نًُْػُو فُضَاْبُض يُبُضَيىَبُضايُتِ 1985ناوثًَهُوتٔ يُطُ

،  ثًؿُ: 1959ئاَاْر زلًب مشعىٕ قطاف، يُزايهبىوّ: .10/8/2016ناضوباضّ َُغًشًًُناِْ غًًَُاِْ، غًًَُاِْ، 
 .30/8/2016اِْ، ئُْساَِ ئُزلىَُِْ ثاضَيعطاّ غًًَُاِْ،  غًًَُ
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ًسأْ، زَتىاْني بًًََني بُؾًَىَيُنِ يُ ُْتُوَّ نًشًًُناِْ غًًَُاِْ َُغظؤضبُّ ئُوَّ يُبُض 
ُٖضنُْسَ  (1)ُ.ينًساٌْ(زيايًَهتِ طؿتِ ظَاِْ زايهِ َُغًشًًُناِْ ؾاضّ غًًَُاِْ ظَاِْ )غطياِْ 

شًََطّ غُض بىوَ يُ شَاضَّ ئُو نُغاُّْ ظَاِْ زايهًإ)ظَاِْ نًساِْ و غطياِْ(ؾاضّ غًًَُاًْسا  يُ
  نُؽ بىوٕ.  (214)، (2)(1957غاَيِ)

 (16خؿتُّ )
غُضشًََطّ زاًْؿتىوإ يُ غاَيِ   بُ ثًَِ  ظَاِْ زايهِ زاًْؿتىواِْ ؾاضّ غًًَُاِْ ًْؿإ زَزات،

(1957)(3)  
 %  ِضَيصَ شَاضَ ظَإ

 0,1 214 نًساِْ و غطياِْ
 98,6 47072 نىضزّ
 1 1047 عُضَبِ
 0,1 151 تىضنِ

  25 ئًَطاِْ 
ئُوََإ بؤ زَضزَنُوَيت نُ ْعيهُّ يُى يُغُض غًَِ َُغًشًًُناِْ غًًَُاِْ  (15ُّ)خؿتيُ  

سا يُنَُبُؾِ زَغتًٓؿاْهطزووَ، نىْهُ ُٖض وَى يُ  (نًساِْ و غطياِْ)ظَاِْ زايهًإ بُ ظَاِْ 
 (نُؽ بىوٕ. 679)  (غًًَُاِْؾاضّ َُغًشًًُناِْ )شَاضَّ (زا، 1957غاَيِ ) بامساْهطزووَ يُ

 

ٍَ  يُ َُغًشًًُناِْ ؾاضّ غًًَُاِْ :ئاخاوتٔظَاِْ   -2 ٍَ يُنرتّ و يُطُ َاَيُناِْ خؤياْسا يُطُ
زيايًَهتِ ظَاِْ غطياِْ قػُ زَنُٕ،  نًساِْ و  نىضزّ(زيايًَهتِ -غطياٌْ) ٌُناْبُظَآَْساَيُناًْإ 

اِْ زَؾتِ ُْيُٓوا دًاواظَ يُو زيايًَهتُ نًساًًُّْ َُغًشًًُننًساِْ َُغًشًًُناِْ غًًَُاِْ، 
ٍَ بىوَ و ناضيطُضّ ظَاِْ نىضزّ يُغُضَيُ غًًَُاِْ قػُّ ثًَسَنُٕ، نىْهُ   . (4)وؾُّ نىضزّ تًَهُ

 ئُو ،ُٖيُ ًإًتايبُت هتًَهٌزيايًَ غطياٌْ بُظَاٌْ سائاخاوتًٓاْ يَُُغًشًًُناِْ غًًَُاِْ  
، (ؽ)زَْطِ بُ زَنُٕ(  ٍ ت،  ،  خ) زَْطِ زاؾُو ظؤضبٍُيُو  ْاغطاوَ( ؽ) ثًيت هيتبُزيايًَ زيايًَهتُ

(  ايُرت)  بًًََٔ ئُوٍَ يُدًاتٌ، ٖامت واتُ(  ئًػًًٌَ)  زََئًَ ،( ئًتًًٌَ)  بًًََٔ ئُوٍَ يُدًاتٌ: ُْومنى بؤ
 ئُوٍَ يُدًاتٌ.  َطزّ واتُ(  َػًٌ)  ٔزََيًَ( َتًٌ)  بًًََٔ ئُوٍَ يُدًاتٌؤ، ت بؤ واتُ ،( تاغُر)  ًَٔزََي

 واتُ( نػًَػُ)  ًَٔزََي(  نتًَتُ)  بًًََٔ ئُوٍَ يُدًاتٌ.  ْايُّ واتُ( يُناغٔ)  ًَٔزََي(  ٔيُنات)  بًًََٔ
)نًساِْ بُزيايًَهيت َونطزو واٍ ئَُُ. (غُبًػُ)  زََئًَ ،( غُبًتُ)  بًًََٔ ئُوٍَ يُدًاتٌ. َطيؿو

 . (5)زَضبهات ْاوباْطغًًَُاِْ(

                                                           
ٍَ ايًعابًَت زاوز يىغف، يُزايهبىوّ  - 1  26/8/2016، ثًؿُ:َاَؤغتا، غًًَُاِْ 1955ناوثًَهُوتٔ يُطُ
2 ، يٛا٥ٞ  1957ايعساق١ٝ،ٚشاز٠ ايداخ١ًٝ، َدٜس١ٜ ايٓفٛع ايعا١َ، اجملُٛع١ األسؿا١ٝ٥ يتطذٌٝ عاّ ادتُٗٛز١ٜ  - 

 . 107ايطًُٝا١ْٝ ٚ نسنٛى،َطبع١ ايعاْٞ،بػداد،ف 
3 ، يٛا٥ٞ  1957ايعساق١ٝ،ٚشاز٠ ايداخ١ًٝ، َدٜس١ٜ ايٓفٛع ايعا١َ، اجملُٛع١ األسؿا١ٝ٥ يتطذٌٝ عاّ ادتُٗٛز١ٜ  - 

 .  107ايطًُٝا١ْٝ ٚ نسنٛى،َطبع١ ايعاْٞ،بػداد،ف 
4 -  ٍَ  ، غًًَُاِْ.31/1/2017يىغف، غًًَُاِْ، بُيإ عًػِناوثًَهُوتٔ يُطُ
ٍَ ناوثًَهُوتٔ  - 5  .8/8/2016غًًَُاِْ،  ناَُضإ ئًػشام ثُضّ،يُطُ
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 (زَظأْ وؾاضّ غًًَُاِْ ظَاِْ قػُنطزِْ)غطياَُِْغًشًًُناِْ ظؤضبُّ ُٖضَظؤضّ   
 َُتطاُْنإ و قُؾُ و ِضاًٖب يُغُضزَغيت و نًُْػُنإ و زَيطَنإزايو و باوى و يُِضابطزووزا بُٖؤّ 

قػُنطزِْ زايو و باونًاُْوَ فًَطّ ظَاِْ بُٖؤّ َٓساَيُناًْإ  ؾسائًَػتا يُفًَطّ ظَاِْ غطياِْ بىوٕ، 
و طُزلإ بُتايبُتِ  و ظؤضبُّ َُغًشًًُناِْ غًًَُاِْ بُطؿتِ،  ٕآلَٓسا ُٖضنُْسَ، غطياِْ زَبٔ

بُآلّ ئُو  و تُْٗا زَتىأْ بُغطياِْ قػُبهُٕ و تًَبطُٕ. ْاظأْو خىَيٓسُْوَّ غطياِْ  ْىغني
آلوّ( يُ َاَيُوَ بُ ظَاِْ عُضَبِ )َىغ ٌَ(َوَ ٖاتىوُْتُ غًًَُاِْ بُؾًَهًإَُغًشًًاُّْ نُ يُ )َىغ

ٌَ يإ يُ ؾاضّ بُغسا و ، ُٖضوَٖا قػُ زَنُٕ ئُو نُغاُّْ نُ زايهًإ يإ باونًإ يُ ْاو ؾاضّ َىغ
   (1)بُغطَوَ ٖاتىوٕ ظَاِْ غطياِْ ْاظأْ.

ٍَ نىضزَنإ بُ غُضدُّ َُغًشًًُناِْ غًًَُاِْ   ظؤض بُباؾِ فًَطّ ظَاِْ نىضزّ بىوٕ و يُطُ
ئُطُض ُٖض  زَبًٓٔ يُنرتٍُ يُ زَضَوَّ َاَيُناًْإ نَُغًشًًُناِْ غًًَُاِْ ، ظَاِْ نىضزّ قػُ زَنُٕ

ٍَ بًَت ئُوا ب ُظَاِْ نىضزّ قػُ خؤيإ بٔ ئُوا بُظَاِْ غطياِْ قػُ زَنُٕ، بُآلّ ئُطُض نىضزَيهًإ يُطُ
َُُف زَظأْ و ئنىْهُ ظَاِْ نىضزّ بُتُواوّ زَظأْ و ْىغني و خىَيٓسُْوَّ نىضزّ بُباؾِ زَنُٕ، 

وَ  و قىتاخباُْ و طُِضَى و تُيُفعيؤٕ(ََٓساآلٕ يُ ) باخهُّ بُٖؤّ ثُيىَْسّ و ناضيًَهِ نؤَُآليُتًإ 
ٍَ يُنرتّ بُظَاِْ غطياِْ و نىضزّ قػُ زَنُٕ ٕ،فًَطّ بىو  ًإئُو خًَعاْاُّْ نُ زايه (2).ظؤض داض يُطُ

ٍَ َٓساَيُناًْإ بُ نىضزّ و عُضَبِ قػُ    .(3)َنُٕزيإ باونًإ ظَاِْ غطياِْ)نًساِْ( ْاظأْ يُطُ
 
  ظَاِْ عُضَبِ:  -3

ٍَ خَُيهِ عُضَب بُ ظَاِْ عُضَبِ قػُ زَنُٕ و ظَاِْ عُضَبِ زَظأْ،  َُغًشًًُناِْ غًًَُاِْ يُطُ
 (4):ئَُُف بُٖؤّ

 و ؾاضّ نُضنىنُوَ ٖاتىوُْتُ غًًَُاِْ.  ُْيُٓواُ بُِٓضَتُوَ يُ زَؾتِ بُؾًَهًإ ي  - أ

ٍَ َُغًشًًُناِْ ؾاضَناِْ بُغساز و نُضنىى   - ب ثُيىَْسّ نؤَُآليُتِ و خعَايُتِ و ْاغًاويإ يُطُ
ٌَ  ، ِضوويساوَ يُ ًَْىاًْاْسا و شٕ و ششلىاظّ  ُٖيُ و َىق

ئُو قُؾاُّْ بؤيإ ٖاتىوَ ظَاِْ قػُنطزًْإ عُضَبِ بىوَ و يُزَيطّ ؾاضَ عُضَب ْؿًُٓناْسا  - ت
 خىَيٓسووياُْ. 

                                                           
 - نؤنطاوٍَ ،زَنُئ(  غىضايُ)  يإ غطياٌْ يُظَاٌْ نُباؽ: تًَبًين ٌَ ، نًسإ)  :نُئُواًْـ زيايًهتُناُْ ُٖضغ

 . يُ( غطياٌْ،  ئاؾىضٍ
ٍَ ناوثًَهُوتٔ - 1  ، يُزايهبىوّاضطٝفإ ثؤيليطٝف  ، غًًَُاِْ.31/1/2017غًًَُاِْ، يىغف، بُيإ عًػِ :يُطُ

 خاُْْؿني،: ثًؿُ ،1954 يُزايهبىوّ دُضدًؼ، ثُتطؤؽ َُتا ُْظُٖت. 1/2/2017، ثًؿُ: خاُْْؿني، غًًَُاِْ، 1937
 .5/6/2017 غًًَُاِْ،

ٍَناوثًَهُوتٔ  - 2  يُزايهبىوّ عُيُنُ، وززا بُؾري ًْإ ، غًًَُاِْ.31/1/2017عًػِ يىغف، غًًَُاِْ، بُيإ :يُطُ
 .  8/6/2017 غًًَُاِْ، شًََطياض،: ثًؿُ ،1965

ٍَ ناوثًَهُوتٔ - 3  .  8/6/2017 غًًَُاِْ، ،عُيُنُ وززا بُؾري ًْإ يُطُ
ٍَناوثًَهُوتٔ  - 4 ؾىإ مجًٌ  . 29/8/2016، ثًؿُ:ئُْساظياض، غًًَُاِْ، 1973تىاْا بُؾري زاوز، يُزايهبىوّ: :يُطُ

 .8/2/2017، ثًؿُ: فُضَاْبُض، غًًَُاِْ، 1969عًػِ، يُزايهبىوّ 
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بُ  نًُْػُ ئًٓذًٌ و خىَيٓسِْ غطوتُ ئايًًُٓنإ يُبُضْاَُّ تُيُفعيؤٕ و خىَيٓسِْ بًًِٓٓ  - خ
 . عُضَبًًُ

 عُضَبِ زَخىَيٓٔ. قىتاخباُّْ  يُئًَػتاؾسا ُْٖسَيهًإ َٓاَيُناًْإ يُ  - ز

 

 : وتِ ئايِٓوظَاِْ غط  -4

تِ ونًساًًُْ و ُْٖسَيو غطو زيايًَهتِ غطياِْ ئايِٓ َُغًشًًُناِْ غًًَُاِْ ظَاِْ وتِ وظَاِْ غط
ناِْ نىضزغتإ، نًساًًُْ ناغؤيًهُوتِ ئايِٓ وغطغُباضَت بُ ظَاِْ ، (1)ئايًٓؿًإ بُظَاِْ عُضَبًًُ

َُٖىويإ ثُيِطَوّ يُى  نىضزغتإ ْاغطاوٕ بُ ناغؤيًهِ نًساِْ، يُتِ: نًساُْناًََِْذُضغؤٕ ْىغًى
 . (2)ُ و بُظَاِْ غطياًًًُْتِ نًساًْوَنُٕ ئُويـ غطوز ئايِٓوتِ وغط
 

 : زّ ئايِٓوظَاِْ غطو  -5

 بُ ئايًٌٓ وزٍوغط ًَطامع ئاغيت يُغُض نًساٌْ نًُْػُّ يًََُصووٍ داض يُنَُني بؤ ،يُ ِضابطزووزا
 ُْوَزَناٌْ يُْاوَِضاغيت غًًَُاٌْ يُؾاضٍ نًسإ نًُْػٍُ يُ، نًُْػُ نؤضاَيٌ يُاليُٕ نىضزٍ ظَاٌْ

 (قُضزاغٌ سُغًب)  ؾًَذ َاَؤغتا  وَضطًَِطاٌْ يإ ْىغني تًَهػتُنإ وتطاوَ، غُضدُّ ِضابِطزوو غُزٍَ
بُ يُ نًُْػُزا وزَ ئايًًُٓنإ و. بُآلّ يُ ئًَػتازا غُضدُّ غطبىوٕ (يؤسُْٓا ويًُّ)  َاَؤغتا ئاواظٍ و

ٍَ َؤغًكانُزا زَيًًََُٓوَ، ووزَنإ ِضيهؤضزَ و ططوثِ ٖىُْضّ نًُْػُ ظَاِْ عُضَبًًُ، نىْهُ غط يُطُ
نىْهُ ئُْساَاِْ ططوثِ َىظيهِ  تًجِ َىظيهِ تايبُت بُخؤّ ًًُْ. يُبُض ئُوَّ يُ ئًَػتازا، نًُْػُ

 صَٕ ْني. ( َىظيهادتٛق١نًُْػُ)
ٍَ َٓساَيُناًْاْسا،  ُنِ طؿتِ َُغًشًًُناِْ غًًَُاِْ يُْاوَاَيِبُ ؾًَىَي  بُ خؤيإ و يُطُ

ٍَ نىضزَ َىغىَيُاُْناْ ٍَ و يُطُ بُ ظَاِْ  سا،ظَاِْ غطياِْ زيايًَهتِ)نًساِْ( قػُ زَنُٕ، يُ زَضَوَّ َا
 نىضزّ قػُ زَنُٕ. 

 
 ئايِٓ:وتِ وو غطغًػتُّ : زووَّ

 
يُغُض  ، نُغطووت ثًَهٗاتىوَو دًَبُدًَهطزِْ نؤََُيًَو بريوباوَِض و ًَُٖا يُ ( Religion)ئائ 

َطؤظ بُ ًَٖعَ ثُيىَغت بُ ثُيىَْسيًُناِْ  ِضَفتاضٍئائ بطيتًًُ يُ  (3)زَبٔ ثُيسابَُٓاّ بريؤنُّ ثريؤظ 
  . (4)ًَٖعاُْ غًػتَُِ بريوباوَِضَنإ و غطووتُناِْ ثُيىَغت بُ ثريؤظنطزِْ ئُوْازياضَنإ و 

                                                           
1 ٍَناوثًَهُوتٔ  -  ؾىإ مجًٌ عًػِ، غًًَُاِْ،   ، غًًَُاِْ.31/1/2017عًػِ يىغف، غًًَُاِْ، بُيإ :يُطُ
8/2/2017. 

2 االٍٚ،ايطبع١ االٚىل،،َطابع  زس١ً َتٓهس اىل بالد َابني ايٓٗسٜٔ ٚنسدضتإ،تسمج١:فؤاد مجٌٝ،ادتص٤ َٝذسضٕٛ، - 
 183،184،ف1970ادتُٗٛز١ٜ،بػداد،

دٛزدٕٚ َازغاٍ، َٛضٛع١ عًِ االدتُاع، تسمج١: ستُد ادتٖٛس٣ ٚ اخسٕٚ، اجملًد ايجا٢ْ، ايطبع١ ٚدٕٛ ضهٛت  - 3
 .  157، ف 2011ايجا١ْٝ، املسنص ايك٢َٛ يًرتمج١، ايكاٖس٠، 

زايف ٍ. بًٝص ٚ ٖاز٣ ٖٛظتس، َكد١َ ف٢ األْجسٚبٛيٛدٝا ايعا١َ، تسمج١: ستُد ادتٖٛس٣، ايطٝد ستُد اذتط٢ٓٝ، ادتص٤  - 4
 . 174، ف 1976األٍٚ، داز ْٗك١ َؿس، َؤضط١ فساْهًني يًطباع١، 
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 خىزابريؤنُّ يُ  ئائ (طبارىيف طيىزفً و نىْت ئؤطػت) ْؤظزَ غُزٍَ بريَُْساٌْ 
 دُخيت فىيطبار ،بُضَُِٖ َطؤظ خؤيُتِئايني باوَِضيإ وابىوَ نُ  بريَُْساُْ ئُّ، بُتاَيهطزووَتُوَ

دُخت  (َاضنؼناضٍ ). (خؤيُتٌ َطؤظ خىزٍ تُْٗا ريؤظث بىوُْوَض يإ خىاّ) نُ يُوَنطزوَتُوَ
 ناضا غًاغُتًَهٌ بُضدُغتُنطزٌْ يُثًَٓاوٍ ئَُُفِضظطاضنطزِْ َطؤظايُتِ يُ ئايني، يُ  زَناتُوَ
ططْطِ  (ناضٍ َاضنؼ) ٓاوَ،ًَٖ بُضٌَُٖئايني  نُ ًٍُنؤََُيايُتً غًػتَُُ ئُو ِضاَاَيًين ٖؤٍ نُببًَتُ

زاوَ بُ ِضؤَيِ ئائ يُ نؤََُيطُ نًٓايُتًًُناْسا، نُ ئائ نؤٕ بُؾساض زَبًَت يُ الواظنطزٕ يإ 
طُؾُنطزِْ وؾًاضّ نًٓايُتِ يُ ًَْىإ تانُناِْ نًِٓ ُٖيجُضغت و نُوغًَُٓضزا، ُٖضوَٖا َاضنؼ 

ٌَ) بُّ ؾًَىَيُ طىظاضؾت يُ ئائ زَنات:  ٍَ و ب ٌَ ز ُْٖاغُّ ئائ ( و )بُظَيًُ ئائ زَيِ دًٗاًَْهِ ب
  . (1)(خؤيُتٌ َطؤظ خىزٍ ثُيجًَربزًَْهٌ و ٌيخىز ُٖغتًَهٌ)ِ نُوغاوَيُ و ئائ تًًانِ طُيُ، َطؤظ

 ُْوَضَناُْوَوبى ٕيا َيوُْوَضوبى بُ َطؤظ ثُيىَْسٍئُزلاَِ يُ يُتًًُ،آلنؤَُ غًػتًََُهٌ ٔئاي 
 ثًًَُتٌ باوَِضٍَطؤظ نُ  ،خىزايُى ٕيا ،َطؤظُوَيُغطوؾت و  يُغُضو نُ ًَٖعاٍُْ ئُو ٕيا ،زازََُظضَيت

 ، ئائزَنُٕ ئُو ْىَيُٓضايُتٌ ئُواُْ نُ يُوباوَِضَزايُ َطؤظ، زَيجُضغيَتْاوَْسَيهُوَ  يُِضَيطٍُ و
 خىزاثُضغت و خىزا ًَْىإ ثُيىَْسٍ ُٖضوَٖا زَبًَت، بُضدُغتُ ِضَوؾت و ِضَفتاض غًػتٌَُ ّبُؾًَىَ

 ئايِٓ نُباوَِضّ وايُ  يُىُنؤََُيط َُٖىونىْهُ ، وَضزَططَيت دًَطري و يُتٌآلنؤَُ غًػتًََُهِ ؾًَىَ
بطيتًًُ  ئائ تايبُمتُْسيًُناٌْ ططْطرتئ يُ، وُْيًُىمن ِضَفتاضَيهٌ و َُٖيػىنُوت و ِضاغت ئايًَٓهِ ئُو

 نُ َُٖيػىنُوتًَو و ِضَفتاضو  (خىزا) ثُضغرتاو بُضاَبُض غؤظزاضياُْيُ َُٖيىَيػتًَهٌ وٌْىب،  باوَِضيُ: ) 
 . (2)ئايين( غطوتٌ و طئاُْٖ غاظزاٌْ، هاتُوَب ْعيهٌ خىزا يُ

ئُْػطؤثؤيؤدػتِ فُضَْػِ )َاضغًٌ َىؽ( زََيًَت: نؤََُيُ ئاَاشَيُى ُٖيُ زَضباضَّ  
نَُهِ يُ ًَْىاًْاْسا و ٔ و دازوو، َاضغًٌ َىؽ دًاناضّ ُْنطزووَ ًَْىإ ئايثُيىَْسّ دُزَىل 

يإ يُ دازووَوَ غُضناوَّ  ،ئ دؤضَيهُ يُ دازوو، بُو َاْايُّ نُ ئا(3))غشطّ ئايِٓ( بُناضًَٖٓاوَ
 . ططتىوَ

 ئ يُ ئُزلاَِئاغُضناوَّ  ئُْػطؤثؤيؤدػتِ بُضيتاِْ)ئًسواضز تايًُض( باوَِضّ وايُ نُ 
ئائ زياضزَيُنِ و  ثُيسابىوَ( يُخُوُٖغتإ، خُوْبًٓني و ِضانًَُنني) خؤؾُويػتِ و تطؽ، ْىغنت و 

ثُيسابىوَ.  (Animism)ثُضغتًًُوََّ َطؤظُ و غُضَتا يُ ِضؤح يُتًًُ و زَضئُزلاَِ برينطزُْوآلنؤَُ
ِ ُْٖسَيو زياضزَٕ، زلاَِ نؤََُيُ َُٖيُ و ئُظَىوُْٖضوَٖا َُٖىو غطووت و باوَِضَ ئايًًُٓنإ، زَضئُ

 . (4)وَى خُوٕ بًٓني و ُْخؤؾِ و َطزٕ و شيإ

                                                           
 . 314 -313أْدزٚ ادداز ٚبٝرت ضٝد دٜٛو، املؿدز ايطابل، ف  - 1
َكد١َ يف االْجسٚبٛيٛدٝا االدتُاع١ٝ، تسمج١: غانس َؿطف٢ ضًِٝ، داز ايػؤٕٚ ايجكاف١ٝ ايعا١َ، بػداد، يٛضٞ َري،  - 2

 . 461ف
ايطبع١ األٚىل، داز ايهتاب ادتدٜد َازضٌٝ َٛع، ايؿال٠ )حبح يف ضٛضٝٛيٛدٝا ايؿال٠(، تسمج١: د.ستُد اذتاز ضامل،  - 3

 . 12، ف 2017يبٓإ، -املتشد٠، بريٚت
اٜفاْص بسٜتػازد، األْجسٚبٛيٛدٝا األدتُاع١ٝ، تسمج١: أمحد أبٛ شٜد، َٓػأ٠ املعازف، االضهٓدز١ٜ، ايطبع١ األٚىل،  - 4

 . 60، ف 1958
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ٔ زََيًَت: ) ئائ زضَيصَ ثًَسَضّ زَضباضَّ ئاي (دًُؼ فطَيعَض)ظاْاّ ئُْػطؤثؤيؤدػتِ بُضيتاِْ 
ثُيسابىوِْ ئايُٓنإ  غُضَتاٍَ و غُضناوَّ ططتىو (ايطشسدازووطُضيًُوَ)و بٓهًُّٓ ئائ يُ دازووَ 

 زياضزَ ططتين اززَغتبُغُض يُ ،َطؤظ خىاغيت بُزيًَٗٓاٌْ يُ، دازوو ؾهػيت بؤ زَطُِضَيًَٓتُوَ
 ،بهات غطوؾت غُضووبُتىاْاّ  ًَٖعَيهٌ بُبىوٌْ باوَِض نُواّ يُ َطؤظ نطز،  ئَُُف ،ساغطوؾتًًُناْ

  .(1).دازووَوَ ِضنًَعٌ شَيط نُْانًَتُ
ٔ نؤََُيًَو بريوباوَِضَ، نُ نؤََُيًََو َطؤظ باوَِضّ ثًَسًََٖٓٔ و زَبًَتُ غًػتًََُو و ثًَىَّ ئاي 

ئ  دًَبُدًَهطزِْ َُضاغًِ غطوؾت. ُٖضوَٖا ئا غُضووبُدًٗاِْ  ثابُْس زَبٔ و ظؤضبُّ نات ثُيىَغتُ
َطىزلًَت فطَ ِضَُْٖس يإ تاى اليُٕ بًَُٖعّ ضؤسِ باآل، ئُّ ًَٖعَف ز و غطوتِ ثريؤظَ و باوَِضبىوُْ

ٍَ با وَِضبىوٕ بُ ٖاتُٓ خىاضَوَّ بًَت، ئايِٓ غطوؾتِ واتُ باوَِضبىوٕ بُ بىوِْ خىا و َُْطّ ضؤح يُطُ
 . (2)غطوؾِ خىايِ، ئايِٓ زاْطاويـ يُغُض بَُٓاّ غطوؾِ و يصزإ و عُقًَُ

و ئُو بُٖا ريوباوَِضَنإ و دًَبُدًَهطزِْ غطووتُنإ ٔ بطيتًًُ يُ غًػتَُِ بُٖضوَٖا ئاي 
 ظطاضبىوٕ يُِضاُّْ نُبُغرتاوٕ بُ بُزياضيهطزِْ ؾتُ ثريؤظَنإ و تًَطُيؿنت يُشيإ و ًفُيػُفً

 .زازَْطَيت نًَؿُناِْ بىوِْ َطؤظ، ئَُُف بُ ِضَيباظَيهِ زاَُظضاوَيِ يإ الغايهطزُْوَ بُضَو ِضظطاضبىوٕ
بؤ ثُيىَغتبىوٕ بُ بريؤنُ فُيػُفِ و   ُاَِ ُٖوَيساِْ بُضزَواَِ َطؤظزَضَزلُنإ، ًزاب و ُْضيتُ ئايًٓ

 . (3)ثُْاّ بؤ بُضَيت ئاَيؤظيًُنإ و نًَؿُناِْ شيإ بىويُوَبُضَْطاضّ َطؤظ ُٖض ناتًَو ؤسًًُنإ، نُ ِض

ُ، يُ ئُزلاَِ ثُيىَْسّ َطؤظ بُ نائًًَٓو يإ نُْس نائًًَٓو، يإ ًَٖعّ ًغًػتًََُهِ نؤَُآليُتً ٔئاي   
غُضوو غطوؾت، يإ خىا، يإ نُْس خىايُى، نُ َطؤظ ئًُاِْ ثًًَإ ُٖيُ و ئُياْجُضغتًَت زضوغت 

يُ  ئَُُف يُِضَيطُّ نُْس ًَْىَْسَيهُوَ نُ بِطواّ وايُ ْىَيُٓضايُتِ زَنُٕ.ُٖضوَٖا ئاينيزَبًَت، 
 . بُضدُغتُ زَبًَتزَضزَنُوَيت و غًػتَُِ ِضَفتاضيِ و ياغايِ و ِضَوؾتًسا 

ٔ زََيًَت: ئُو بريوباوَِض و ِضَوؾت و ًَُٖا و غطوتإُْ، نُ نؤََُيطُ زوضنٗايِ زَضباضَّ ئاي 
صووّ شياِْ َطؤظايُتًسا زضوغت و ثريؤظّ نطزووٕ، نىْهُ يُ ِضواْطُّ زؤضنٗاميُوَ يَُاوَّ ًََ

نؤََُيطُ تُْٗا نؤََُيًَو تاى ًًُْ نُ يُ ؾىَيًَٓو و باضوزؤخًَهِ َازّ زياضيهطاوزا ئُشئ، نؤََُيطُ ثًَـ 
ؿًإ بؤ بىوِْ َُٖىو ؾتًَو نؤََُيًَو ئُفهاض و بريوباوَضٍِ و ِضَوؾتِ منىوُْيًُ و ٖؤناضّ غُضَنً

. ُٖضوَٖا بُ بِطواّ زوضنٗايِ ئايني زاَُظضاوَيُنِ يُنططتىوَ يُ بريوباوَِض و (4)نؤََُيطُ خؤّ زَطُِضَيتُوَ
 . (5)ِضَفتاض و غطووتِ تايبُت بُناضوباضّ ثريؤظيًُنإ و سُضاَهطاوَنإ

ًَٔ: ئائ يُ ئُزلاَِ بريوبؤنىوِْ نؤََُيٓاغُنإ و ئُْػطؤثؤيؤدًػتُنإ زَتىاْني بًَ 
ٍَ و ُٖغتُناِْ برينطزْبُضَُِٖ ُٖغتًَهِ ِضؤسًًُ و نؤَُآليُتًًُ و ًََصوويِ زياضزَيُنِ  ُوَ و خُيا

تَُُناِْ تطّ بىًْازّ ػَطؤظُ، ُٖضوَٖا غًػتًََُهِ نؤَُآليُتًًُ و ثُيىَْسّ ِضاغتُوخؤّ بُ غً

                                                           
 . 135، ف 2009ستُد ارتطٝب، األثٓٛيٛدٝا، ايطبع١ ايجا١ْٝ، داز عال٤ايدٜٔ، دَػل،  - 1
 .  353،ف1982امحد شن٢ بد٣ٚ،َعذِ َؿطًشات ايعًّٛ االدتُاع١ٝ،َهتب١ يبٓإ،بريٚت، -2
 . 815،ف 1979ستُد ادتٖٛس٣،قاَٛع عًِ االدتُاع،اهل١٦ٝ املؿس١ٜ ايعا١َ يًهتاب،ايكاٖس٠، -3
ايدٜٔ،تسمج١:دزٜٚؼ اذتًٛد٢،اجملًظ األع٢ً يًجكاف١،ايطبع١  غىغًىيىنًا،نإ بىٍ ويالّيٝذٝ٘ ظًُٖريداْٝاٍ  -4

 .  204-203،ف 2005األٚىل،ايكاٖس٠،
 .  310-309س١ٜ ايجكاف١ٝ، املؿدز ايطابل، فظأْدزٚ ادداز ٚبٝرت ضٝد دٜٛو، َٛضٛع١ ايٓ - 5
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شياِْ ِضؤشاُّْ  يُ، نُ بُخؤّ ُٖيُتايبُت زابىُْضيتِ بُٖا و ثًَىَض و آليُتًًُوَ ُٖيُ و غطووت و نؤَُ
زَضباضَّ طُضزووٕ و شيإ و َطزٕ و ِضووزاوَنإ بؤ وَآلّ و ثًَساِْ ُْٖسَيو َاْا، تانُناْسا، 

ُ َطؤظُناِْ تطَوَ ثُيىَْسّ َطؤظ بثُيىَْسّ ًَْىإ َطؤظ و خىزا و دًَبُدًَسَنطَيت، ُٖضوَٖا ئائ 
يِ بُٖؤّ دًاواظ، نىْهُ دًٗاًًُْ و بُٖايُنِ ِضَيصَيٌ ُٖيُنِ ؾاياِْ باغُ ئائ زياضزَيُسَخات. ِضَيه

. دًاواظَو فطَيِ ئايًًُٓوَ يُ نُغًَهُوَ بؤ نُغًَهِ تطو يُ نؤََُيطُيُنُوَ بؤ نؤََُيطُيُنِ تط 
ئىًََس بُ َطؤظُ نُوغاوَنإ و ُٖشاض و ثًَىيػتًًُنِ ِضؤسِ و نؤَُآليُتًًُ و ئائ  ُٖضوَٖا

 ت. بُمشُيُٓتُنإ زَبُخؿًَ
 سُظضَتِ ًُ،ًئايًٓهِ دًٗاَُْغًشًًُت،  :(Christianityغُباضَت بُ ئايِٓ َُغًشِ) 

يُتِ يُ نىاض آلئُّ ئايُٓ يُ غُضَتازا وَى بعوتُٓوَيُنِ نؤَُ بُ زاَُظضيُٓضّ زازَْطَيـت، (َُغًح)
ّ (70)غاَيِيُ  زاطريناضّ ضؤَاِْغُضزََِ يُ  زَضنُوت، )ئؤضؾُيًِ(ىَّ ئايِٓ دىيُنُزا يُ قىزؽنًَ

نِ ُىَيئَُُف بُؾًَ ئايِٓ دىيُنُ، وّ غُضبُخؤ يُوبُ ئايًٓهِ طُؾُ نطز وُت بىًَُغًشًظايِٓ، 
نىْهُ ئايِٓ َُغًشِ بآلونطزَوَ و بىو،  ّ ًَْطزضاو(يؼؤث)ُناِْ ًُزلاَِ ئاَؤشطاضيئَيصَيِ زَضِض

 .(1)زاَُظضاْسّ نًُْػُّ غُواضَناِْ )ئاواضَنإ(
ٌَ ئايُٓ ئامساًْ ُٖضوَٖا َُغًشًًُت    يُ و َُغًشِ و ئًػالّ(نُ ُنُ )دىيُنًُيُنًَهُ يُ غ

فُيُغتني غُضّ  نؤتايِ غُزَّ يُنُّ و غُضَتاّ غُزَّ زووََِ ظايِٓ يُ زواّ ئايِٓ دىيُنُوَ يُ
 .  (2)تاطُيؿتُ ًَعؤثؤتاًَاو نىضزغتإ و تىضنًاو يىبٓإ و ئًَطإ َُٖيساو بآلوبىوَوَ،

دًٗإ بؤ زوو  ،ُٓ زَضنُوتئُّ ئاي وناتًَ ئامساًًُْنإ، ُٓئاي يُ يُنًَهُ َُغًشٌ ينئاي 
ُجطاتؤضيُتٌ ِضؤَإ ظؤضبٍُ ووَياتاٌْ ئُوضوثا و ئً ،نطا بىو زابُف(ِضؤَإ و فاضؽ) ُجطاتؤضيُتٌئً

 (ِضؤَا)ؾاضٍ  ئًُجطاتؤضيُتُنُفْاوَْسٍ زَططتُوَ و غًاٍ بهىى و غىضياٍ ئائُفطيكا و بانىوضّ 
َازاٍ و فاضغٌ و(زؤَيٌ ِضافًسَئ و ئاؾىض و نًس و ممًه١ ايفسثٝني)ئًُجطاتؤضيُتِ فاضغًـ. َبىو

ٍَ يُ ظاْاياٌْ َصزَزَضٍ َُغًشٌ يُْاونُنُ زََئًََ، َُزائٔ بىوَنُؾِ ْاوَْسو  يُخؤزَططت ئُّ  :ُْٖس

                                                           
- :ٗا ثاؾا و ثًَػَُبُض و يُوؾُّ )َُؾًًاّ(عًربيًُوَ ٖاتىوَ،بُواتاّ زَغت ًْؿاْهطاو.الّ دىيُنُنإ تُْ َُغًح

ناٖني بُنُوضنطزًْإ زَغتًٓؿإ زَنطإ،بُثًَِ ثًَؿبًًًُٓناِْ ثُمياِْ نؤٕ)تُوضات و ظَبىوض( دىيُنُنإ ناوَِضَيِ 
ئُو نُغُيإ زَنطز نُزَيت و ِضظطاضيإ زَنات يُزَغتِ ِضؤَُنإ و يَُُٖإ نات ناضّ ثاؾا و ثًَػَُبُض و نآًًٖـ 

اوَِضيإ ثًَِ ُْنطز، نىْهُ باوَِضيإ وابىو يُشَيط زَغتِ ِضؤَُنإ ِضظطاضيإ زَنات، ُْياْعاِْ زَنات، بُآلّ نُٖات ب
 . 618ئًٓذًًِ ثريؤظ، بُظَاِْ نىضزّ،ناثِ زووَّ،ٍ ٖاتىوَ يُطىْاُٖناًْإ ِضظطاضيإ بهات. 

 - ِضَطُظ ِضؤَاِْ بىوَ، يُ ؾاضّ طُوضَّ ئايِٓ َُغًشِ بىوَ، يُٖىزّ بىوَ و بُ (املبػس): َصزَزَضَيهِ ثؤيؼ
 .  ئؤضؾُيًِ َاَؤغتاّ ئايِٓ يُٖىزّ بىوَ، ئايِٓ َُغًشِ يُ غىضيا و قربم و يؤْإ و ضؤَاًْا بآلونطزووَتُوَ

 .69 -68، ف 1993َٛضٛع١ ايهتاب املكدع، داز ٌَٓٗ اذتٝا٠ ٚ داز ايهتاب املكدع، يبٓإ،  
1

املسنص ايك٢َٛ ،دتُاع،تسمج١:ستُد ادتٖٛس٣ ٚاخسٕٚ،اجملًد ايجايحدٕٛ ضهٛت، ٚ دٛزدٕ َازغاٍ،َٛضٛع١ عًِ اال -
 ،179ف،2011يًرتد١،ايطبع١ ايجا١ْٝ،ايكاٖس٠،

 . 61،ف2008،داز ازاع يًطباع١ ٚايٓػس،ازبٌٝ،ت َسع٢،دزاضات ف٢ تأزٜذ ايٝٗٛد١ٜ ٚاملطٝش١ٝ ف٢ نسدضتإفسض -2
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ياخىز يُ  ،ٌ(ًب)اض سسيابيُٖىزٍ يُ فُيُغتًُٓوَ ٖاتىوَ بؤ  -يُغُض زَغيت نؤََُيًَو َُغًشٌ  ئايُٓ
 ( 1).ُوَ ٖاتىوَتآلِضؤشُّٖ ًْازْاٌْ نًُْػُىب نُِضؤَيٌ ُٖبىوَ يُ (ئُْتانًا)ِضَيطٍُ نًُْػٍُ 

 غِ غاَيًسا، يُ(30)ّ نىِضّ َطيُّ، يُتَُُِْ ئايِٓ َُغًشِ، ئُو ئايُٓيُ نُ سُظضَتِ)عًػا( 
بُيُنًَو  وو يُْاو ئايِٓ دىيُنُ باْطُؾُّ بؤ نطز و يُدًٗاْسا بآلوبىوَتُوَ، زواتطيـ بى )ئىضؾُيًِ(

دًاواظ يُغُض بَُٓاّ  ئايٓعاّطُوضَتطئ ئايِٓ ئامساِْ يُدًٗاْسا، ئايِٓ َُغًشِ يُ نُْسئ  يُ
)نًُْػُّ  و ناغؤيًهِزؤنػِ ُضغ: ئًََُصووّ ثُيسابىوٕ و شَاضَ و ؾىَيِٓ دىططافِ، ثًَهٗاتىوَ، وَى

 .  (2)غُضدَُِ( و ثطؤتػتاْتِ)ْاِضاظيًُنإ(
زَخُيُٓ َُغًشًًُناِْ غًًَُاِْ (غطووتِ ئايِٓ)بُنُْس خاَيًَو غًػتُّ و  يُّ باغُزا 

   -ِضوو:

 :  (َُغًشًًُنإياغاّ باوَِضّ )َُغًشِ خىزاْاغِ -1

 يُ ثًَهٗاتىوَنُ ا، زباوَِضبىوٕ بُيُى خىيُ بطيتًًُ ا الّ َُغًشًًُناِْ غًًَُاِْ زباوَِضبىوٕ بُخى 
)ايجايٛخ بَُُف زَوتطَيت غًاُّْ ثريؤظ ، (ٚايسٚح ايكدع األب ٚاالبٔ)طًاِْ ثريؤظباوى و نىِض و 

   (3)يُى خىزإ( ايكدع ٚايسٚح ٚاالبٔ االب)ُٖض غًَهًإ  األقدع(

 يُغاَيِ، و باوَِضّ تُواويإ ثًَِ ُٖيُ يُغُض )ياغاّ ئًُإ(ٖاوِضإغًًَُاِْ َُغًشًًُناِْ      
 زاياِْطؾتىوَ، نُ بُّ ؾًَىَيُّ خىاضَوَيُ:ظاْاناِْ ئايِٓ َُغًشِ يُ دًٗاْسا،  ظايًٓسا، (451)

نُ ظَوّ و ئامسإ و (اهلل -األبنُثًَِ زََئًَ)، تًُْايِ خىزا ُٖيُاو بُتاى و زباوَِضيإ بُيُى خى
 -ُٖضوَٖا باوَِضيإ بُ تاقاُْيِ نىِضّ خىاف ُٖيُ، نُ )عًػاّ َُغًشُ ُٖغاضَناِْ زضوغت نطزووَ، 

ُٖضوَٖا يُ َُٖإ ناتًؿسا خؤّ خىزايُ، ، ايُز، باوَِضيإ بُوَ ُٖيُ نُ َُغًح نىِضّ خىيػىع املػًح(
ًًََِ زََئًَ)  ًؿًإ يُى ( واتُ ضؤسِ ثريؤظ، ُٖضغًَهايسٚح ايكدعباوَِضيإ بُ ِضؤسِ خىزاف ُٖيُ نُ ث

                                                           
)َؤضط١ َطازات يًت١ُٝٓ ايجكاف١ٝ ٚاالعال١َٝ :1ط،ايسا١ٖٓاملطٝشٕٝٛ يف ايعسام تازٜذ غاٌَ ٚايتشدٜات ؛ ضعد ضًّٛ -1

 .138ف، (2014،بريٚت،
- :يُؾىع( واتُ خىزا)ِضظطاضّ بُخؿُ(فطيازِضَغُ. ئًٓذًًِ  يُ)ئًػؤؽ(ّ يؤْاِْ وَضطرياوَ، عًػا(ٍَ بُعًربّ ثًًَسَوتط

 . 615بُؾًَىَّ نىضزّ غؤضاِْ،ناثِ زووَّ،ٍ  ثريؤظ،
 -  ِْوآلتِ ئًػطائًٌيُنًَهُ يُؾاضَنا . 

 ، ي2010ُئُتٓؤططافِ، ُٖويًَط،  -يًَهؤَيًُٓوَيُنِ دىططافِ -ز.عُبسوآل غفىض،ئاغىوضيًُناِْ باؾىضّ نىضزغتإ -2
 95،ٍزٖؤى،-ناثداُّْ غجرِيَيع بآلونطاوَناِْ ئُنازميًاّ نىضزّ،

 - وغط(وتsgdTR نؤََُيُ دىَيُ و نطزَوَ و ناالنًًُنِ ُْضييت :)َبُظؤضّ ثُيىَغنت بُ ئايني و يُزووباضَنطاو ،
دازوطُضيًُوَ، زاب و ُْضيت ٖؤناض و َُبُغتُناِْ غطووت زياضٍ زَنات، ُٖضوَٖا غطوت ًَُٖؿُ ثُيىَغتُ بُ شياِْ 

يٛضٞ َري، َكد١َ يف االْجسٚبٛيٛدٝا االدتُاع١ٝ، تسمج١: غانس ئُو نؤََُيطُيُّ نُ ئُزلاَِ زَزَٕ)َىَاضَغُّ زَنُٕ(. 
غطووتُنإ بطيتني يُ ئاَِطاظّ  زََيًَت: بِطاوٕضازنًًف  .400ؿطف٢ ضًِٝ، داز ايػؤٕٚ ايجكاف١ٝ ايعا١َ، بػداد، ف َ

، بؤ ياغا ِضَوؾتًًُناْسا نؤَُآليُتِ و نُيتىوضّ و زَضووِْ ناالى، نُ خعَُتِ نؤََُيطُ زَنات بُتايبُت يُ بىاضَناِْ
قٝظ ايٓٛزٟ، األضاطري ٚعًِ االدٓاع، َؤضط١ . يُغُض َُٖيػىنُوتُناِْ َطؤظبىًْازّ نؤَُآليُتِ نؤْرِتؤَيِ  غُملاْسِْ

 .  95، ف1981داز ايهتب، داَع١ املٛف، 
، 2000ز.ى.ضربٍٚ، سكا٥ل ٚأضاضٝات االميإ املطٝشٞ،تسمج١: ْهًظ ْطِٝ ضال١َ، َهتب١ املٓاز، داز ْٛباز، قاٖس٠،  - 3

 .40ف
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ٍَىزإ، خ خىزا يُ ؾًَىَّ َطؤظسا)نُ عًػاّ َُغًح ( بىو، ٖاتُ  ،باوَِضيإ وايُ نُ ثًَـ زوو ُٖظاض غا
ٌَ ؾًَىَ خؤّ غُملاْسووَ بؤ َطؤظغُض ظَويِ و خؤّ نطزَ قىضباِْ بؤ َطؤظايُتِ.   . (1)واتُ خىزا بُغ

 (نىِض و ِضؤسِ ثريؤظباوى و ) يُتِ خىاو خىا  ايِدُخت يُ تاى و تُْٗ)ئًٓذًٌ(ثريؤظ نتًَبِ  (أ 
 زَناتُوَ. 

ٌَ  (ب  و  ضبىوُْوَ(األب)، بؤ منىوُْ باوى بُناضّ دًاواظ دًازَنطَيُٓوَ (غًاُّْ ثريؤظ)بُؾُنُّ ُٖض غ
 ايسٚح)طًاِْ ثريؤظ  خؤّ نطزووَتُ قىضباِْ طىْاُٖناِْ َطؤظ، (االبٔ)دًٗاِْ زضوغت نطزووَ، نىِض 

و  بُؾساض زَبًَت يًُٖسايُتِ خَُيو بؤ ئايِٓ َُغًشِثريؤظنطزٕ ئُزلاّ زَزات و تاظَطُضٍ و  (ايكدع
 . زَضّ َطؤظُ بؤ ئُوَّ طىْاه ُْنات ُتِياضَ

بُّ ؾًَىَيُ  ،(ايكدع ٚايسٚح ٚاالبٔ االب) ثريؤظ ِضؤسِ و خىزا نىِضّ و خىزابُ َاْايُنِ تط باوَِضّ  (ز 
 خىاّ. ُٖغاضَنإ و ئامسإ و ظَويِ و َطؤظ زضوغتهُضّ واتُ: (األب)باوى خىاّتُفػري زَنطَيت: 

 ِضؤح خىزاّ واتُ: (ايكدع ايسٚح) .َطؤظايُتًًُ ِضظطاضنُضّ خىاّ نُ َُغًح، سُظضَتِ واتُ(: االبٔ)نىِض
 و يًَدؤؾبىوٕ بؤ زَزات َُغًشِ باوَِضزاضّ ياضَُتِ واتُ ياضَُتًسَض، اّزخى واتُ، ثريؤظ ِضؤسِ يإ

 . (2)نطزٕ ثاضَيعطاضّ

 

 ئًٓذًٌ)نتًَبِ ثريؤظ(:  -2

ٍَ)، (َعطًَِٓ)واتُ وؾُيُنِ يؤْاًًُْ ئًٓذًٌ   ٍَبُ ئًٓذًٌ زَوتط نىْهُ )نتًَبِ ثريؤظ( ، (ثُمياِْ ْى
سُظضَتِ َىغاّ تُوضاتِ ) ثُمياِْ نؤٕ( واتُ  :ًَِ زََئًَيُ زوو بُف ثًَهٗاتىوَ، بُؾِ يُنُّ ث

ٍَ( واتُ ئًٓذًًِ سُظضَتِ َُغًح،زََئًَ)ثُمياِْ ْدىيُنُنإ، بُؾِ زووًََـ ثًَِ  غُضَتا ئًٓذًٌ  ى
ظؤضبُّ ئُو ِضووزاواُّْ  ،)َُغًح(ْىغطاوَتُوَُنًُّيُ اليُٕ )َُتتا( نُ يُنًَو بىوَ يُ زواْعَ قىتابً

ىوَ يُ قىتابًُناِْ َُغًح، نُ يُنًَو ب (يؤسُْٓا )ثاؾإ  باغِ زَنات بُ ناوّ خؤّ بًًٓىويُتِ.
 ْىوغًىياُْتُوَ.  َُضقؤؽ، يؤقا،()ُٖضوَٖا زوو نُغِ تطيـ بُْاوَناِْيُتًُوَ، ْىغًى

قىتابًاِْ َُغًح و  ْاَُناِْشيإ و وتُ و بُغُضٖاتُناِْ َُغًح و ئًٓذًٌ ثًَهٗاتىوَ يُ 
 بؤ نُْستُفػري زَنُٕ و ئًٓذًٌ  ئُّ ْاَاُْ) ثؤيؼ و ثُتطؤؽ و يؤسُْٓا(  -)َصزَزَضَنإ(ًَْطزضاوإ

 . (3)وآلت و ؾاضيإ ْاضزووَ
 
 (4): ثًُناِْ ئايِٓ َُغًشِ  -3

 : ثاثا - أ

 غُضثُضؾتِ غُضدُّ َُغًشًًُناِْ دًٗإ زَنات و يُ )ظاتًهإ(زازًَْؿًَت و يُ ئًَػتازا ْاوّ
 . ( ايبابا فسْطٝظ -فسْطٝظ األٍٚ)فُضَْػًػِ يُنَُُ

                                                           
ٍَ خىَيٓسناضناوثًَهُوتِٓ   - 1 قُؾُّ نًُْػُّ ، ثًؿُ: 1982يُزايهبىوّ  ٖىضَع بؤتاِْ،ععيع قُؾُ ئُميُٕ  :يُطُ

 . 1/9/2017َاضيىغف يُغًًَُاِْ، غًًَُاِْ ، 
ٍَ قُؾُ ئُميُٕ  خىَيٓسناضناوثًَهُوتِٓ  - 2  .11/9/2017غًًَُاِْ ،  ٖىضَع بؤتاِْ،ععيع يُطُ
ٍَ قُؾُ ئُميُٕ  ناوثًَهُوتٔ - 3  .11/9/2017غًًَُاِْ ، ، ٖىضَع بؤتاِْععيع يُطُ
ٍَ قُؾُ ئُميُٕ  ناوثًَهُوتٔ - 4  . 18/8/2017، غًًَُاِْ، ٖىضَع بؤتاِْععيع يُطُ
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 : ىضُثُتطي  - ب

ز.يىيؼ نِ عًَطام و نىضزغتإ ْاوّ)ضُئًَػتازا ثُتطيغُضثُضؾتِ َُغًشًًُناِْ وآلتًَو زَنات، يُ 
نًسإ ناغؤيًهُناِْ عًَطام و دًٗاُْ، واتُ ، يَُُٖإ ناتسا غُضؤنِ و يُ ؾاضّ بُغساز زَشّ يُ(غانؤ

  .  ناغؤيًونًسإ نُ بىوٕ بُ  ،ِضؤشُٖآلتًاُْيُئاؾىوضيًُ ئُو غُضؤنِ 

  :َُتطإ  - ت

ؾاضَيهسا زَنات، يُ ئًَػتازا َُتطاِْ غًًَُاِْ و نُضنىى نُْس نًُْػُيُى يُ نُْس غُضثُضؾتِ 
 غُضثُضؾتِ نًُْػُناِْ ؾاضّ نُضنىى و غًًَُاِْ زَنات. و  يُ(ز.يىغف تؤَاْاوّ)

  قُؾُ:  - خ

قُؾُ: ئُو ُٖضوَٖا  يُؾاضزا بًَت، يإ قُظا، يإ طىْس.غُضثُضؾتِ نًُْػُيُى يإ زوو نًُْػُ زَنات، 
نُغُيُ نُ نًُْػُيُى بُِضَيىَ زَبات و ثًَـ ْىَيصّ بؤ َُغًشًًُنإ زَنات و شًْإ بؤ َاضَ زَنات و 
َٓساَيًِ َُغًشًًُنإ يُ ئاوَُٖيسَنًَؿًَت و ْاوّ زًََْت، غُضدُّ غطوتُ ئايًًُٓنإ و َُضاغًُُ 

ٌَ زَنات و يًَجطغطاوّ َُغًش ًًُناِْ غٓىوضّ نًُْػُنُّ نؤَُآليُتًًُنإ يُ نًُْػُزا دًَبُد
 .(1) يُ َُتطاًًُْ َىنُ وَضزَططَيتخؤيُتِ، َىنُّ يُ سهىَُت ًًُْ و 

  ؾَُاؾُ: - ز

ْاؾتِٓ ياضَُتِ قُؾُ زَزات يُ ْىَيص و غطووتُناِْ دُشٕ و َُضاغًُِ َاضَنطزٕ و غطووتِ نُغًَهُ 
غًًَُاِْ ؾُف ؾَُاؾُّ . زَطىزلًَت ثًاو بًَت يإ ئافطَت بًَت، يُ ئًَػتازا نًُْػُّ َطزووزا

و  غُضَتايًُقؤْاغ٢  )قاز٤ٟ(ؾَُاؾُّ خىَيٓسَواض -1( ثًُّ ُٖيُ: 3(نض. ؾَُاؾُ )3(نىِض و )3ُٖيُ،)
ثُياَِ )ثؤيؼ( يُناتِ ْىَيصّ ؾَُاؾُّ ضغائًِ: واتُ  -2 .ثُمياِْ نؤٕ)تُوضات(زَخىَيًَٓتُوَ

 ُض قُؾُ يُ نًُْػُزا ئاَازَُْبىو،ئُطؾَُاؾُّ ئًٓذًًِ:  -3 خىَيًَٓتُوَ.زَ زايُ نًُْػُبُنؤََُيسا 
 . (2)خىَيًَٓتُوَ، ًٌ يُْىَيصّ بُنؤََُيِ نًُْػُزا زَئًٓذ

 
 نًُْػُناِْ ؾاضّ غًًَُاِْ:  -4

 يُ ؾاضّ غًًَُاًْسا َُغًشًًُنإ زوو نًُْػُيإ ُٖيُ: 
 يُ طُِضَنِ قابىْهُضإ: ( َسِٜ ايعرزا٤نًُْػُّ )  - أ

 ْىغطاوَ ًََصووّ غًًَُاِْؾاضّ ّ نًُْػُ زَيطيُٓئُّ زيىاضّ زَضَوَّ  يُ نُ غًُّٓوئُو ْى  
  -:زَقُنُّ بُظَاِْ نىضزّ ئَُُيُو  بًٓازْاِْ ئُو نًُْػُيُ زَضزَخات

ظايِٓ يُغُضزََِ ثاثا ثًىغِ  ّ(1862)يُغاَيِ، عرزا٤ايَسِٜ )) نًُْػُّ نًساِْ يُغًًَُاِْ بُْاوّ 
َاؽ يَُيساّ بُياضَُتِ ؾُ، ثؤيًكا َٝطساْؤيُّ و َاض يىغف ئؤزؤّ بُتطيهِ بابٌ و َاض ؾَُعىوٕ 

 (3)((بًٓات ْطاوَ.، ؾاضَناِْ  ئًَطإ و نؤَهاضّ ثريؤظ نُ يُنًَهُ يُ -غُٓ  باظضطاِْ زاًْؿتىوّ
                                                           

ٍَ قُؾُ ئُميُٕ ععيع ٖىضَع بؤتاِْ، غًًَُاِْ ،  ناوثًَهُوتٔ - 1  20/1/2017يُطُ
 (٤ٟقازؾَُاؾُّ خىَيٓسَواض)ثًؿُ: خىَيٓسناضّ ظاْهؤ يُ نؤيًَصّ ئُْساظياضّ و ، 1996زفٌ شٜد أْٝظ، ي١داٜهب٣ٚٛ  - 2

  . 10/7/2017غًًَُاِْ،  ،يُنًُْػُّ َاضيىغف يُ غًًَُاِْ
3 ، ظ(ناثِ زوو1914َّ -ظ1784يًَُْىإ غاآلِْ  –ؾُدُضَّ بَُٓاَيُ زَيطيُٓناِْ غًًَُاِْ ، قابط عبساخلايس - 

 .1464ٍ ، ّعاي2010ِٓ، بُيطوت –ناثداُّْ ططئ طًؤضّ 
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 بُآلّ ئًَػتا غُض بُ، (1)ئًَطإ ؾاضّ غُٓ بىوَ يُثُيىَغتِ َُتطاِْ نًساِْ ئُّ نًُْػُيُ يُغُضَتازا 
 . (2)نُضنىنَُُتطاًُّْ 

2ٍَو ) ( شووض7ئُّ نًُْػُيُ ثًَهٗاتىوَ يُ )   ، ، شووضّ ِضاًٖبُنإنتًَبداُْ: ) يُبطيتني نُ  ،(ٖؤ
ٖؤَيِ ، (َُغًشِِ ) خىَيٓسْشووضّشووضّ ثًَؿىاظّ ًَىإ، ، نًَؿتداُْْىغًٓطُّ قُؾُ، ًَىاشلاُْ، 
بُض و بُضاْيُفًتُضّ ( خاْىو و طُضادًَهِ 5ُٖضوَٖا ئُّ نًُْػُيُ ) ،(ٖؤَيِ ْىَيصنطزٕنؤبىوُْوَ،

ّ، 75)  :ثًَهٗاتىوٕ يُ خاْىوَناًْـ نُ غُضدًَُإ َىَيهِ نًُْػُٕ، ِضووبُضّ ،ُٖيُ تًُْؿتِ خؤيسا
يُنًَهًإ نُ َاَيِ دطُ يُ اُْ وئُّ خاْىيُ ئًَػتازا َُتطَ( 220ّ، طُضادُنُف 140ّ، 250ّ، 250ّ، 90

ٌَ ئاواضَبىوِْ َُغئاواضَّ َُغًشًًإ تًَسايُ، بُآلّ ثًَـ ئُواِْ زيهُ قُؾُّ تًَسايُ،  ًشًًُناِْ َىق
ٍَو زَؾتِ ُْيُٓوا   . (3)يُ َىغىَيُاُْناِْ غًًَُاِْ ثًَهٗاتىوٕنُ ظؤضبُّ نطَيهًًُناًْؿًإ زضاوٕ،  بُنط

 . (3)ثًَهٗاتىوٕ
نُ  (َيٓؼ بًتعؤٍ)قُؾُ  ئُّ نًُْػُيُ قُؾُّ و  )زَيط( ئُّ نًُْػُيُ بىوَ بُيُ ئًَػتازا   
ٍَ (15)و  و دٓػًُّ غىيػطّ ُٖيُ ُاًُْئَُي ِضَطُظ بُُاًُْو )ضاًٖب(َ، ئَُي  اٖبُُّْالّ ِضيُ غىضيا غا

  . (4)ِضاًٖب بىوَ )َىغِ احلبؿِ( يُ زَيِط (ابطاًِٖ اخلًًٌ)
 نًُْػُّ ) َاضيىغف (:   - ب

 (1993يُ غاَيِ )، تًُْؿت)ٖؤَيِ ِضؤؾٓبريّ غًًَُاِْ(يُ  ُ،ئُْساظياضاْطُِضَنِ  يُئُّ نًُْػُيُ  
يُنُّ قُؾُّ  ف أيًاؽ ()ئًرباًِٖ يىغقُؾُ ،تُواو بىوَ (2003)يُغاَيِ، زضوغتهطزِْ زَغتهطاوَ بُ

ٖؤَيًَو بؤ ) ئُّ نًُْػُيُف ثًَهٗاتىوَ يُ زوو ْٗؤّ، ْٗؤَِ يُنُّ ثًَهٗاتىوَ يُ ، (5)يُ بىوَئُّ نًُْػُ
، شووضّ ًَىاشلاُْ 3زيىاِْ نًُْػُ، شووضّ قُؾُ، نًَؿتداُْ،  –شووضّ ثًَؿىاظّ ًَىإ ثًَؿىاظّ، 

و ٖؤَيًَهِ طُوضَّ ْىَيص ْٗؤَِ زووَّ ثًَهٗاتىوَ يُ ٖؤَيِ بؤُْنإ، َاَيِ قُؾُ، َاَيِ ؾَُاؾُ(، 
 . (6)غُضباًَْو

 َُٓوَ بُْاوٍ غًإ ياخىز إوزو، يُُٖضؾىَيًَٓهسا ) :يُتٌووتى َُغًح ثريؤظ ئًٓذًًٌ بُثًٌَ  
 . (7)(زَمب ًَْىاًْاْسا يُ َٔ ئُوا،وَُْونؤبى

                                                           
1 -  ،ٍَ ، وَضطًَِطاِْ:ُْداتِ عُبسوَيآل، 1878طُؾتٓاَُّ َػًؤًَْطَيو بؤ ْاونُناِْ نُضنىوى و غًًَُاِْ غاَيِ شاى ِضَيتؤض

 40، 2008ٍيُبآلونطاوَناِْ بٓهُّ شئ، ناثِ يُنُّ، ناثداُّْ ؾعإ، غًًَُاِْ، 
ٍَ قُؾُ ئُميُٕ  ناوثًَهُوتٔ - 2  .1/3/2016، غًًَُاِْ ، ٖىضَع بؤتاِْععيع يُطُ
ٍَ عبساملػًح يىغف يعكىوب، يُزايهبىوّ  - 3 َسِٜ ايعرزا٤، ، ثًؿُ: ؾَُاف يُ نًُْػُّ 1957ناوثًَهُوتٔ يُطُ

 . 20/7/2016 غًًَُاِْ،
 -  :زَيط ئُو ؾىيُٓيُ نُ ضاًٖبُنإ تًًَسا زَشئ، َاَيًَهُ يإ خاْىيُنُ نُ نًُْػُيُنِ بهىنِ تًَسايُ بؤ ْىَيصنطزٕ، زَيط

ؤ خىَيٓسُْوَ، َُٖىو ضاًٖبًَو يإ ضاًٖبُيُى شوضّ تايبُتِ خؤّ ُٖيُ بؤ خُوتٔ، غُضزاِْ نًُْػُّ َُنتُبُّ تًَسايُ ب
 ئُو ؾىَيُٓف زَنُٕ نُتًًَسا زَشئ.

4 ٍَ ئُميُٕ ععيع ٖىضَع بؤتاِْ،  ناوثًَهُوتٔ -   ، غًًَُاِْ،غًًَُاِْيُ قُؾُّ نًُْػُّ َاضيىغف ثًؿُ: يُطُ
1/3/2016. 
ٍَ ئُميُٕ ععيع ٖىضَع ناوثًَهُوتٔ - 5  ، َُٖإ ناوثًَهُوتٔ. يُطُ
 تًَبًِٓ ِضاغتُوخؤّ تىَيصَض.  - 6
 14/24 َُتتا - 4
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 ئُزلاّ زَزَٕ نُْس ناالنًًُنِ تطٍ ِضؤؾٓبريّ، ئايًًُٓناًْإدطُ يُ ئُضنُ  نًُْػاُْئُّ   
نازضطُ، و طُؾت غاظنطزِْ ، نطزُْوَّ خىىل َؤغًكا) نطزُْوَّ خىىل ظَاِْ غطياِْ،  -:يُواُْ

ناِْ َٓاآلٕ و الواِْ نىِض و نهِ َُغًشًًُغُضدُّ ئُّ ناالنًًاُْ نطزُْوَّ خىىل ثُضوَضزَّ ئايِٓ( 
ٌَ دًاواظّ ِضَطُظّ  و تًَهَُيِ بُغًًَُاِْ   . (1)بُؾساضّ تًَسا زَنُٕب

ّ ؾاضّ غًًَُاِْ نًُْػُيُنِ تايبُت بُ َُظُٖبِ (نىاضنطا)(وَ يُ طُِضَنِ 2007يُ غاَيِ ) - ت
(، ئُّ نًُْػُيُ ظياتط بؤ ئُو َسِٜ ايعرزا٤ ٚ َازَسقظ)  زضوغتهطاوَ، بُ ْاوّ نًُْػُّ )ئُضغُزؤنؼ(

و َُظُٖبًإ ئُضغُزؤنػُ و يُ ثاضَيعطاّ غًًَُاًْسا نُخَُيهِ وآلتِ )َكط(ٕ ُ زضوغتهطاوَ، َُغًشًًاْ
 . (2)ناض زَنُٕ
 

 : (املرٖبئايٓعا ) -5
بُّ ؾًَىَيُّ ثُيىَغتُ بُ ُْتُوَوَ و غًًَُاِْ تاِضازَيُنِ ظؤض ؾاضّ َُغًشًًُناِْ ئايٓعاّ  
ٌَ( ئايٓعازا بُغُض  خىاضَوَ  -:زابُؾبىوٕ)غ

ثُيىَْسيساضٕ  و (ِ ِضؤشئاواؤيًهغنا ئايٓعاّ)بُثُيىَغنت  ُاٌْغًًَغُضدُّ َُغًشًًُ نًساُْناِْ  (أ 
ًشًًُناِْ َُغظؤضبُّ  ئَُاًْـ، زَظأْ خؤيإ )ْاوَْسّ(بَُُضدُعٌثاثاّ ظاتًهإ  و ظاتًهإبُ 

 .(3)غًًَُاِْ ثًَهسًََٖٓٔؾاضّ 
بىوَ، يُ  يُزايو (َُضيَُِ ثانًعَيُ )ايُ و زنىِضّ خى (َُغًح)باوَِضيإ وايُ نُ ئايٓعايُ ئُّ ثُيِطَواِْ 

ايِ و غطوؾتًَهِ َطؤظِ، ززوو غطوؾتُ، غطوؾتًَهِ خى (َُغًح)بُض ئُوَ باوَِضيإ وايُ نُسُظضَتِ 
ناغؤيًو ثُيىَْسيساضَ بُ ِضؤَا، يُِضووّ َُظُٖبِ اوَْسياُْيُ، زخىؾًَىاظَ يُيُى نُغسا، ئُويـ يُى 

باوَِضيإ بُيُى .(4)ظايًِٓهِ زَطُِضَيتُوَ بؤ غُزَّ ؾُؾَُِ ًََصوويًُوَ زَغُآلتِ ِضؤَاّ ناغؤيً
(نُ ظَوّ و ئامسإ و ُٖغاضَناِْ زضوغت اهلل -األبخىزاو بُتاى و تًُْايِ خىزا ُٖيُ، نُثًَِ زََئًَ)

يػىع املػًح(،  -نطزووَ، ُٖضوَٖا باوَِضيإ بُ تاقاُْيِ نىِضّ خىاف ُٖيُ، نُ )عًػاّ َُغًشُ 
باوَِضيإ بُوَ ُٖيُ نُ َُغًح نىِضّ خىزايُ، يُ َُٖإ ناتًؿسا خؤّ خىزايُ، ُٖضوَٖا باوَِضيإ بُ 

ًًََِ زََئًَ) ايط وح ايكسؽ( واتُ ضؤسِ ثريؤظ، ُٖضغًَهًؿًإ يُى خىزإ، ِضؤسِ خىزاف ُٖيُ نُ ث
ٍَ، خىزا يُ ؾًَىَّ َطؤظسا)نُ عًػاّ َُغًح ( بىو، ٖاتُ غُض  باوَِضيإ وايُ نُ ثًَـ زوو ُٖظاض غا

ٌَ ؾًَىَ خؤّ  غُملاْسووَ بؤ زَضخػتىوَ و ظَويِ و خؤّ نطزَ قىضباِْ بؤ َطؤظايُتِ. واتُ خىزا بُغ
األب ٚ االبٔ ٚ (باونِ َُغًشُ، َُضيُّ زايهِ خىزايُ، واتُ باوَضيإ بُ )هللا-األبا)زخىايُتِ. َطؤظ

                                                           
ٍَ قُؾُ ئُميُٕ  ناوثًَهُوتٔ - 1  .3/7/2017ٖىضَع بؤتاِْ، غًًَُاِْ ، ععيع يُطُ
ٍَ ْٗاز زلِ يعكىوب، يُزايهبىوّ،  ناوثًَهُوتٔ - 2 ِضاًٖبُّ نًُْػُّ َُظُٖبِ ، ثًؿُ: فَُاْبُض و ؾَُاؾُ و 1972يُطُ

 .10/6/2017(، َسِٜ ايعرزا٤ ٚ َاز َسقظ نًُْػُّ)ئُضغُزؤنؼ يُ طُِضَنِ نىاضنطاّ ؾاضّ غًًَُاِْ
ٍَ: ناوثًَهُوتٔ  - 3 .  25/8/2016عبساالسس يىسٓا تىَا، غًًَُاِْ،  .8/8/2016، غًًَُاِْ، ثُضٍ ئًػشام ناَُضإيُطُ

 .20/8/2016ُْدًُ ثُتطؤؽ ئُغهُْسَض، غًًَُاِْ،   .26/8/2016ايًعابًَت زاوز، غًًَُاِْ،  
دزاض١ اْجسٚبٛيٛد١ٝ،زضاي١ َادطتري غري َٓػٛز٠،داَع١ بػداد،ن١ًٝ  -طا٥ف١ ايهًدإ ف٢ ايعسام عؿاّ ابساِٖٝ ستُد، - 4

 .33،ف 2007االداب،قطِ االدتُاع،
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-األب ا)زخى بَُيطُيُف ئُّ يُبُض زضوغتبىوَ، يُ ضؤسِ خىزاسُظضَتِ َُغًح (ُٖيُ، ايسٚح ايكدع
 . (1)، َُضيُّ زايهِ خىزايُباونِ َُغًشُ(اهلل

 ثُيىَْسيساضٕ بُو  (ِضؤشُٖآلتِ ئاؾىوضّ)ئايٓعاّثُيىَغنت بُ  ،ِ غًًَُاِْناْئاؾىوضيًَُُغًشًًُ   (ب 
يُبُض ئُوَّ نًُْػُّ )ِضؤشُٖآلتِ ئاؾىوضّ( يُ غًًَُاًْسا . هٓٝط١ ايػسق١ٝ(اي) ؤشُٖآلتنًُْػُّ ِض

تِ َُضاغًُُناِْ خؤيإ يُّ نًُْػُيُزا وو غطو ًًُْ، غُضزاِْ نًُْػُّ)نًسإ ناغؤيًهِ( زَنُٕ
ٌَ زَنُٕ  .ئاؾىوضّ، نًُْػُيُنِ ُْتُوَيًُ و تايبُتُ بُ ئاؾىوضيًُنإنًُْػُّ ِضؤشُٖآلتِ  .(2)دًَبُد

(ُٖيُ، ؾًَىاظ-ح زوو غطوؾت و زوو)ئُقٓىّسُظضَتِ َُغًوايُ، نُ  ثُيِطَواِْ ئُّ ئايٓعايُ باوَِضيإ
، بُ غطوؾتُ َطؤظًًُنُّ طؤظُنىِضّ َ زووًََإ، بُ غطوؾتُ خىزاوَْسيًُنُّ يُنًَهًإ نىِضّ خىزايُ

ٌَ بىوَ و َطؤظ سُظضَتِ َُغًشِ وَى َطيَُِ ثانًعَ  ٌَ ُْبىوَ، بَُيهى ي خىزايُنِ بُضدُغتُّ ي
ٌَ بىوَ، ئُو َطؤظُف)َُغًح(َ و زواّ يُزايو بىوٕ وؾُّ خىزاّ تًَسا تىايُوَ،  ،َطؤظًَهِ ئاغايِ ي

ٍَ )زايهِ خىزاوَْس(،   (3).بَُيهى ئُو )زايهِ َُغًشُ( بُّ بَُيطُيُ ْابًَت بَُُضيُّ بطىتط
 . (4)زَنُٕ (ئُضغُزؤنؼ) ثُيِطَوّ ئايٓعاّ ؾاضّ غًًَُاَُِْغًشًًُ غطياًًُْناِْ ظؤضبُّ  (ز 

ٍَ زتًَِطوآًًْإ بؤ خى يُئايٓعايُ ئُّ  تًَطُيؿتًٓإ يُ ناغؤيًو ٖاوِضإ، بُآلّ ئايٓعاّ ايُتِ َُغًح يُطُ
ٍَ )زايهِ خىزاوَْس(، بَُيهى بؤ َُضيَُِ ثانًعَ دًاواظٕ، ئَُإ باوَِضيإ وايُ: نُ ْابًَت بَُُضيُّ  بىتط

 ايُ، )ايطوح ايكسؽ(زعُقًَِ خى ()االبٔايُ، ز( خىاألبئُو )زايهِ َُغًشُ(، ئَُإ باوَِضيإ وايُ نُ)
إ، َُغًح زوو غطوؾتِ ُٖيُ، يُنًًَإ َطؤظُ)ْاغىت(، ئُوّ زايُ، نُ ُٖض غًَهًإ يُى خىزِضؤسِ خى

خىزايًُنُّ نىوَتُ ْاو بُؾُ َطؤيًُنُيُوَ، َُغًح نُيُ خاض زضا اهلل(، بُؾُ -زيهُيإ خىزايُ)الٖىت
 . (5)ئامسإ ِضؤش َطز، ثاؾإ ُٖغتايُوَ بؤ (3)تُْٗا بُؾُ َطؤظًًُنُّ بؤ َاوَّ

 ئايٓعاَُغًشًًُ ُْنطزووَ، و ظّ َُظُٖبًإ ثُيِطََُغًشًًُناِْ غًًَُاِْ دًاواؾاياِْ باغُ  
ؾاضّ يُ بَُُٖإ ؾًَىَّ َُغًشًًُ)نًسإ ناغؤيًهُنإ(  ،ئُضغُزؤنػُنإئاؾىوضّ و (َُظُٖب)

ٌَ دًاواظّ غًًَُاًْسا ٚ  نًُْػُّ َاضيىغف -غطوتُ ئايًًُٓناًْإ يُ )نًُْػُّ نًسإ ناغؤيًو  ،بُ ب
 ؤيًهٌغناًُْػُّ ن) يُ ٔئُْساَ اِْ دًَبُدًَسَنُٕ، ئُّ نًُْػاُْف( يُ غًًََُسِٜ ايعرزا٤ نًُْػُّ
ٍَ  (َسِٜ ايعرزا٤ ٚ َازٜٛضف)نًُْػُناِْ، دًٗاًْسا(  قُؾُناٌْ غُضدُّ ًََصوو يِبُزضَيصا ئُوٍَيُطُ

 نات ًٖض، َُغًشًًُنإ َُٖىو بؤ ٕوىبنًُْػُيُى ، بىوٕ( ناغؤيًهِ - نًسإ) َُظُٖبٌ بُ غُض
بَُيهى ، نًسإ بُ ُتايبُتنًُْػُيُنُ ، زَنًَت بؤٍنًُْػُيُّ ئُو  وَوبُوَُْنطز ُٖغيت ضيًُىوىؾئا

   .ظاًْىَ يإخؤ ًُْػُّبُندًاواظَنإ  ئايٓعاَُٖىو 
                                                           

ٍَ قُؾُ ئُميُٕ ععيع ٖىضَع بؤتاِْ،  ناوثًَهُوتٔ - 1  .27/3/2016غًًَُاِْ ، يُطُ
2 -   :ٍَ ، ثًؿُ: غُضؤنِ نؤََُيُّ ضؤؾٓبريّ نًسإ، غًًَُاِْ، 1967ٖاوٍ خعقًُ َؿى، يُزايهبىوّ ناوثًَهُوتٔ يُطُ
 . 10/8/2016ِضَيعني ْىفٌ بابايىغف،  غًًَُاِْ،   .8/2/2017
َادطتري غري َٓػٛز٠،داَع١ بػداد،ن١ًٝ دزاض١ اْجسٚبٛيٛد١ٝ،زضاي١ -عؿاّ ابساِٖٝ ستُد،طا٥ف١ ايهًدإ ف٢ ايعسام - 3

ؾاغىاض.ر.ُٖضؾَُِ، ًََصووّ ئاضاًَُنإ يُ نىضزغتإ، غُضناوَّ  .34، 31،ف 2007قطِ االدتُاع، االداب،
 . 46،ف2007طسإ اضشل ضانا، نٓٝطت٢ ايطسٜا١ْٝ، ايطبع١ ايجايج١، دَػل،امل. 94ثًَؿىو،ٍ

ٍَ مسريَ سٓا عاظض، يُزايناوثًَهُوتٔ  - 4  . 27/8/2016، ثًؿُ: ئًَُٓساضّ نتًَبداُْ ، غًًَُاِْ، 1956هبىوّ: يُطُ
ٍَ ْٗاز زلِ يعكىوب، يُزايهبىوّ،  ناوثًَهُوتٔ - 5 ، ثًؿُ: فَُاْبُض و ؾَُاؾُ و ِضاًٖبُّ نًُْػُّ َُظُٖبِ 1972يُطُ

 .10/6/2017 (،َسِٜ ايعرزا٤ ٚ َاز َسقظئُضغُزؤنؼ يُ طُِضَنِ نىاضنطاّ ؾاضّ غًًَُاِْ بُْاوّ نًُْػُّ)
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  (1):ْىَيص -6
حبح يف -ايؿال٠ (يُ نتًَبِ )1950-1872ظاْاّ ئُغٓؤيؤدِ فُضَْػِ)َاضغًٌ َىؽ  

بُ نُ  زياضزَيُنِ طُؾُنطزووّ نؤَُآليُتًًُ،يُ بُِٓضَتسا ْىغًىويُتِ: ْىَيص  (ضٛضٝٛيٛدٝا ايؿال٠
غطوتًَهِ ئايِٓ ظاضَنًًُ، ، و بُضزَواًَـ يُ طؤِضاْسا زَبًَت بُغُضزاٖاتىوَ تًَجُِضبىوِْ نات طؤِضاِْ

يىتهُّ يُنًَهُ يُ زياضزَ غُضَنًًُنإ يُ شياِْ ئايًٓسا، ِضاغتُوخؤ ثُيىَغتُ بُ ؾتُ ثريؤظَناُْوَ، 
ًَٖعّ ئاِضاغتُّ ، يُتًًُآلنؤَُنطزاضَيهِ و ْاوَِضؤنًَهِ نؤَُآليُتِ ُٖيُ زياضزَ ئايًًُٓناُْ، 

دُغتُّ َطؤظ بُ و نطزاضَيهِ ُْضيتًًُ و  ًَهِ ئايينغطوتْىَيص يُ ْاوَِضؤنسا . ئايِٓ)خىا(زَنطَيت
ٍَ يُ ُٖغتِ َطؤظناضيئُزلاَِ زَزات و نؤََُيُ ؾًَىَ و دىوَيُيُنِ زياضيهطاو    . (2)زَنات ساطُضّ قىو

و ناتِ بىوَ و بؤ بُضشَوَْسّ  ا طىظاضؾتًَهِ غازَيُ غُضَتازض( ْىَيص تايًُ بُ بِطواّ )ئًسواضز 
  . (3)ئُزلاّ زضاوَ بؤ ِضؤسُنإغطوؾتًًُنإ نطاوَ و  غُضووتُّ ًَٖعَ ، نُ ئاِضاغئُزلاّ زضاوَِ يَاز

 .(4)نطزُْوَّ بُخت بىوَخؤثاضاغنت و  طُضّْىؾتُّ دازوويُ بُِٓضَتسا  (ؾال٠ اهلُر)ّ ْىَيصُٖضوَٖا 
ْىَيص طُؾُّ نطزووَ و طؤِضاِْ َاضيت( زََيًَت: ِضؤبطت ضاْىيف )ظاْاّ ئُْػطؤثؤيؤدػتِ بُضيتاِْ 

و يُ ًَهُنًسا  طؤِضاوَ بؤ ْىَيصو ىوَ ضَتا يُ دازووطُضيًُوَ غُضناوَّ ططتبُغُضزاٖاتىوَ و غُ
 .(5)زَوَغتًَت

 نطزٕباوَِض ثاف يُبَُٓا،  وَُٖنيوز بُ ،خىزا يُ اُْوَثاِضو  ْعاص و ْىَيسا َُغًشً ئايينيُ  
ِ طُؾُنطزْ بؤ َُغًشٌ ئًُاْساضٍوَاْايُّ بُ، تزَنطَي ُٖشَاض، باوَِض طُؾُنطزٌْ بؤ ،بُخىزا

ووَنإ زووِض وَى زَنُٕ صنُْىَي وناتًَ)):تًَزََي نطزٕ صْىَي يُباضٍَ َُغًح .زَنات صْىَي َنٍُباوَِض
 ضاغتًتإ، بًإ بًٓٔتا خَُيهِ  بهُٕ صْىَي ؾُقاَُنإ غىنٌ و ًُْؿتتيُ ىَبُثًَ سُظزَنُٕنُ، َُبٔ

 زَضطا و شوضَنُت ؤبِط،  زَنُيت صْىَي وناتًَ بُآلّ تؤ، ىوَخؤيإ وَضططت:بَُُ ئُوإ ثازاؾتِ ًَِسََيثًَ
 ثازاؾتت ئُو، ئُو باونُّ َُٖىو ًًَُْٗٓى زَبًًَٓت، ُْبًٓطاوتِ باون بؤ بهُ صْىَيو  زاخبُ يُغُضخؤت

 . (6)((.زَزاتُوَ
 وَى ،َُنُُْوَوؾُنإ ئُوَْسَ زووباضَ ، زَنُٕ صْىَي وناتًَ ُٖضوَٖا َُغًح زََيًَت: 
، وَى ئُوإ َُبٔ، وَآلّ وَضزَططٕ بُزووباضَنطزُْوَنُ ئُوإ وابريزَنُُْوَ ، ُنإ زَيهُٕبتجُضغت

ٌَ ثًَىيػتًتإ بُنًُ   :ْىَيص بهُٕبُّ ؾًَىاظَ زَتىأْ ، ثًَـ ئُوَّ زاواّ يًَبهُٕ، نىْهُ باونتإ زَظاْ

                                                           
1 -  :ٍَ ٍَ قُؾُ ئُميُٕ ععيع ٖىضَع بؤتاِْ، غًًَُاِْ ،  ناوثًَهُوتٔناوثًَهُوتٔ يُطُ . 6/1/2017، 27/3/2016يُطُ

. غىعاز يىغف يعكىب 10/8/2016. ِضَيعني ْىفٌ بابايىغف،  غًًَُاِْ، 8/8/2016، غًًَُاِْ، ثُضٍ ئًػشام ناَُضإ
، غًًَُاِْ، عبداالسد ٜٛسٓا تَٛا.   20/8/2016. ُْدًُ ثُتطؤؽ ئُغهُْسَض، غًًَُاِْ،  15/8/2016سساز، غًًَُاِْ، 

 . 29/8/2016 زاوز، غًًَُاِْ، . تىاْا بُؾري26/8/2016، غًًَُاِْ،  ايًعابًَت زاوز يىغف .  25/8/2016
َازضٌٝ َٛع، ايؿال٠ ))حبح يف ضٛضٝٛيٛدٝا ايؿال٠((، تسمج١: د.ستُد اذتاز ضامل، ايطبع١ األٚىل، داز ايهتاب  - 2

 . 12-8، ف 2017يبٓإ،-ادتدٜد املتشد٠، بريٚت
  92املؿدز ْفط٘ ف  - 3
  94املؿدز ْفط٘ ف - 4
  95املؿدز ْفط٘ ف  - 5

 (6-5/ 6)َُتتا - 6
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خىاغتت يُغُض ظَوّ ثُيِطَو با، بًَتباثاؾايُتًًُنُت ، تبًَ ثريؤظ باْاوت، يُئامسإ باونُإ ئٍُ))
ٍَ، بهطَيت وَى يُ ئامسإ ثُيِطَو زَنطَيت ، ُبيُطىْاُٖإ خؤف ب، ْاِْ ِضؤشاَُْإ َُٖىو ِضؤشَيو بسَض

بَُيهى ، هطزُْوَتاقًََُاشلُضَ ، ئًَُُف يَُُٖيُّ ئُواُّْ نَُُٖيَُإ بُضاَبُض زَنُٕ خؤف زَبني
  . (1 )(( .هُ يُؾُيتإب ظطاضَإِض

 (ؾال٠ ايطالّ املال٥هٞ)ؤشاُْ زَخيىَيٓٔ و ْاغطاوَ بُْىَيصّ نُ ِضَُغًشًًُنإ زيهُّ ْىَيصَيهِ  
َبازن١ اِْت يف ايٓطا٤ َٚبازن١ مثس٠ .ايسب َعو ، ٜا ممت١٦ً ْع١ُ ، ايطالّ عًٝو ٜا َسِٜ))  بطيتًًُ يُ:

اآلٕ ٚيف ضاع١  ، ؾًّٞ الدًٓا ضتٔ ارتطأ٠ ، ٜا ٚايد٠ اهلل ٜا َسِٜ ايكدٜط١ .ٜطٛع املطٝحبطٓو ضّٝدْا 
 . (2).((آَني، َٛتٓا

بُؾًَىَيُنِ طؿتِ ِضؤشاُْ بُياًْإ و ، ِ ْاوَيتططتٓ زَغتٓىَيصْىَيصّ َُغًشًًُنإ ؾاياِْ باغُ 
يُ ِضؤشاُْ يُ ئًَػتازا  ْىَيص زَنُٕ،بُظؤضّ ؾُوإ ُٖضنُْسَ  ئًَىاضإ ناتِ ْىَيصّ َُغًشًًُناُْ،

نُ تُْٗا قُؾُ و ؾَُاؾُ بُؾساضّ زَنُٕ، بُآلّ ِضؤشاِْ  نًُْػُ ْىَيص زَنطَيت يُ ( ئًَىاضَ 5ّغُعات) 
ْىَيصّ َُغًشًًُناِْ غًًَُاِْ  ،ّ ئًَىاضَ(يُ نًُْػُ ْىَيص زَنطَيت5ّ بُياِْ و 8)غُعاتيُى ؾُممإ 

 (3):ُٖيُ يُواُْؤشاِْ يُى ؾُمماْسا نُْس تايبُمتُْسيًُنِ يُ ِض
ٌَ دًاناضّ و شٕ و ثًاو  - أ ٍَ بُؾساضّ تًَسا زَنُٕ و ب  زازًَْؿٔ. بُيُنُوَنىِضو نض و َٓسا

 نُْس غطوزَيهِ ئايِٓ بَُؤغًكاوَ زََئًَ. ( ٛق١ادتَىظيو )ططوثِ   - ب

يُ الّ ِضاغتِ  زازًَْؿٔ و ططوثِ َىظيوقُؾُ  نُثِيُ الّ ُّ نًُْػُنُ و ؾَُاؾنُْس َٓساَيًَو  - ت
 قُؾُوَ زاًْؿتىوٕ. 

ٍَ بُؾساضبىواِْ ْىَيص   - خ ٍَ ططوثِ زوعا زَنُٕ و نُْس داضَيو بُ نؤَُ وزّ ئايِٓ وغطَىظيو يُطُ
 ثاِضاُْوَيُنِ بُنؤََُيِ ٖاوبُؾُ. خىاثُضغتِ و ْىَيص ّ يُى ؾُمماِْ نًُْػُ واتُ زََيًَُٓوَ. 

 َخيؤٕ. زئُواًْـ و  غُضدُّ بُؾساضبىواِْ ْىَيصبُ  زَزضَيت (قىضبإ)اليُٕ قُؾُوَ سا يًُيُ نؤتاي  - ز

 .ًََٖٓٔزوعا بؤ َطزووَنإ زَنُٕ و ْاويإ ز  - ح

 ْعيهُّ يُى غُعات بؤ غُعات و ًْىَيو زَخايًَُْت.   - ر

                                                           
 (  14-6/7َُتتا/ - 1
ٍَيُ ناوثًَهُوتٔ - 2  .. 7/4/2016، 1/3/2016، غًًَُاِْئُميُٕ ععيع ٖىضَع بؤتاِْ،  طُ
 تًَبًِٓ بُ بُؾساضّ ِضاغتُوخؤّ تىَيصَض يُ ْىَيصّ ئًَىاضَّ ِضؤشاِْ يُى ؾُمماِْ نًُْػُّ َاض يىغف، يُ  - 3
(28/3/2016 ،1/1/2017 ،8/2/2017 ،26/2/2017 ،19/3/2017 ،14/4/2017 ،16/4/2016 ،28/5/2015 ،

15/8/2017 ،14/9/2017 . 
 - ( ُططوثًَهِ ٖىُْضّ َىظيهُ و تايبُتُ بُ نًُْػُ و يُ نىِضإ و نهاِْ َُغًشِ ادتٛق١ططوثِ َىظيهِ نًُْػ :)

ٍَ: يًعًاض ثًَهاتىوَ، يُ ناتِ ْىَيصّ يُنؿُممإ و يُ د ُشُْناْسا، يُ نًُْػُزا غطووزّ ئايِٓ زََئًَ. ناوثًَهُوتٔ يُطُ
، ثًؿُ: ناضَُْسّ نؤَجاًْاّ نُضتِ تايبُت و ئُْساَِ ططوثِ دُوقُ يُ نًُْػُّ 1992ُْظُٖت َُتتا، يُزايهبىوّ 

 . 12/8/2017َاضيىغف يُ غًًَُاِْ، غًًَُاِْ،
 - َنطَيت و ًَُٖاّ زضوغت ز وزا يُ ئاضز و ؾُضابو يُ قاَيبًَهِ زياضيهطا بهىونُثاضنُيُى ْاِْ  (:قىضبإ)ْاِْ ثريؤظ

  .دُغتُّ َُغًشُ
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ؾُوإ نُزَنُٓ دًَطُّ ناتِ عُغط يإ ذاض ؤشاُْ يُنِضَُغًشًًُناِْ غًًَُاِْ بُؾًَو يُ 
عُغطّ  ِ غًًَُاًِْشًًُناَُْغُٖضوَٖا بُؾًَو يُ، ْىَيص زَنُٕيُ َاَيُوَ يإ بُياًْإ نت ْىغ
 (ّ ئًَىاض5َغُعات )يُنؿُممإ  ،نُ ظؤضبُيإ ئافطَتٔ بُؾًَهِ زيهُؾًإ، ؿُممإ ْىَيص زَنُٕيُن

ٍَ  زَنٔ بؤ نًُْػُ ٍَ يُطُ ٍَ بُ نؤَُ  . (1)زَنُْٕىَيص قُؾُ و يُو
َُغًشًًُنإ يُناتِ ظؤضبُّ نات ، ْىَيص زَنُٕ زاثطغُ و يُ دُشُْنإَُغًشًًُنإ يُظؤضبُّ   

)بطِ االب ٚاالبٔ ئايُتِ:ِضؤشاُْ و  ّ ثًَِ بُخؿًىوُٕئُو ًْعُُتْاشلىاضزٕ غىثاغِ خىا زَنُٕ بؤ 
وَى  َُغًشًًُنإْىَيصنطزٕ الّ  دؤضَيهُ يُئايُتُف  ئُّزَخىَيٓٔ، ٚايسٚح ايكدع ٚاالي٘ ايٛاسد اَني( 

 . (ّ َىغىَيُاُْنإ وايُبطِ اهلل ايسمحٔ ايسسِٝ)
 

  :ِضؤشوو -7
 زاضاٌْباوَِض ٖاٌْ َُغًحيُنًَهُ يُ غطوتُ ئايًًُٓنإ و  َُغًشًسا يُئايين، بُِضؤشوو بىوٕ 

زَضباضَّ )يُ ئًٓذًًسا(  يَُعطًًًَُٓنُيسا َُغًح نىْهُ ،ُْبٔ خؤزَضخُض ططتٓسا ِضؤشوو ناتٌ يُ َزاتز
 َُٖإ ْىَيصيؿسا يُ نؤٕ ُٖضوَى زَناتُوَ خىزا و َطؤظ ًَْىإ ثُيىَْسٍ يُغُض دُختِضؤشوو 

 : زا زََيًَتثريؤظ ئًٓذًًٌ َُغًح يُ باضَيُوَ يُّ. ُٖبىوَ ِضاغجاضزٍَ

 زَضخبُٕ خَُيهٌ ئُوَّ بؤ بؤ، نُ ِضوو ططش زَنُٕ َنإزووِضوو وَى َُبٔ ِضووططش زَبٔ ؤشووبُِض ناتًَو)) 
ٌَ ِضاغتًتإ، بُِضؤشووٕ نُ ، زَبًت بُضؤشوونُ تؤ بَُياّ، وَضططتىَ خؤيإ ثازاؾيت ئُواُْ زََيًَِ ث

 بؤ نُبُضؤشوويت ٍَزَضُْنُو خَُيو بؤ ُٖتا، بسَ غُضت نُوض بهُ و بؤِْ خؤف يُخؤت بؿؤ زََىناوت
  (2)((.زَزاتُوَ ثازاؾتتئُو ، ئُو باونُّ َُٖىو ًًًَُْٗٓى زَبًًَٓت، ُْبًٓطاوت ُْبًَت باونٌ

 يُاليُٕ يُتاقًهطزُْوٍَ َُغًح ،يؤقا و َُتتا طًَِطاُْوٍَ و ئًٓذًٌ بُثًٌَ ساَُغًشًئايِٓ يُ  
 تاقًهطزُْوٍَ ثريؤظ ئًٓذًًٌ بِطواُْ باضَيُوَ يُّ ،بًَتوو شؤبُِض ؤشِض( 44)ويُتٌىتىاًْ ؾُيتإ

 ئًبًًػُوَ ؾُيتاٌْ يُاليُٕ ئُوٍَ بؤ، زَضزَؾتى بطايُبُٖؤّ ِضؤسِ ثريؤظَوَ  عًػا))  (َُغًح)عًػا
  3.((بىو بطغٌ ، وبى بُِضؤشوو ؾُو نٌ و ؤشضِ نٌ زواٍ، بهطَيتُوَ تاقٌ

ٌَ( دؤضّ ِضؤشوو ِ غًًَُاِْغًشًًُناْالّ َُ دؤضَناِْ بُِضؤشوو بىوٕططْطرتئ    (4)-:بطيتني يُ)غ

 : (ؾّٛ قٝا١َ املطٝحيإ  ؿّٛ ايهبرياي) طُوضَ ِضؤشووٍ  (أ 
ؤشّ ثًَـ زَنُوَيتُ ثُزلا ِض و زَغتجًَسَناتَُٖىو غاَيًَو  (ؾىباتِ )َاْطِيُ  طُوضَ ٍوؤشوضِ 

ٍَ ،ؤشَضِ(44)َاوَنٍُ)دُشِْ ُٖغتاُْوَ (  ُْوٍَوبىوظيٓسو ؤشٍضِ يُبُضئُوٍَ يُنؿُممُ ؤشاٌْضِ يُطُ
ؾُممُّ ثًَـ دُشِْ ُٖضوَٖا يُنُّ ثًَٓر  ،ْابٔ بُِضؤشوو َُغًشًًُنإ، ُتًَُُغًشً ثريؤظٍ و َُغًح

                                                           
 .  يُ ْىَيصّ بُنؤََُيِ ِضؤشاِْ يُنؿُممُّ نًُْػُّ َاض يىغف يُ غًًَُاِْ تًَبًِٓ ِضاغتُوخؤّ خىَيٓسناض - 1
 14-6/16َُتتا - 2
 3-1/  4 َُتتا - 3
4 -  :ٍَ . 10/8/2016. ِضَيعني ْىفٌ بابايىغف،  غًًَُاِْ، 8/8/2016، غًًَُاِْ، ثُضٍ ئًػشام ناَُضإناوثًَهُوتٔ يُطُ

عبداالسد .   20/8/2016. ُْدًُ ثُتطؤؽ ئُغهُْسَض، غًًَُاِْ،  15/8/2016غىعاز يىغف يعكىب سساز، غًًَُاِْ، 
. مسريَ سٓا عاظض،  غًًَُاِْ،  26/8/2016، غًًَُاِْ،  ايًعابًَت زاوز يىغف.  25/8/2016، غًًَُاِْ، ٜٛسٓا تَٛا

ٍَ قُؾُ ئُميُٕ ععيع ٖىضَع بؤتاِْ، غًًَُاِْ ،  ناوثًَهُوتٔ.   27/8/2016  .28/3/2016يُطُ
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ِضؤشّ  ُناِْ زَؾىات وًؤشَّ َُغًح قانِ قىتابًواتُ ئُو ِض(ُثًَِ زَوتطَيت)مخًؼ ايفكحُٖغتاُْوَ ن
 زَناتُ طؿيت نؤٍ، بُضؤشوو ْابٔ ( نُ زَنُوَيتُ يُى ِضؤش ثًَـ دُشِْ ُٖغتاُْوَ،وْانٌضِ ؾٍَُُ)

نُ  ؤشَزا(ِض40يَُاوَّ ئُو )بُِضؤشوو زَبٔ. (ِضؤش 40ؤشَزا )( ِض50) واتُ يُْاو ئُو ،ؤشضِ (50)ْعيهٍُ
ْابًَت طؤؾت و ؾريََُِْ يُو َاوَيُزا و  ؤشوو زَؾهًَِٓٔضزا (ّ ًْىَِضؤ12غُعات ) ؤشوو زَبٔ يُبُِض

نٌ ضؤشَزا َُغًشًًُنإ يَُاوَّ ئُو ُٖضوَٖا  .َيطُثًَسضاوَ بًدؤِٕضنُ  ،طؤؾتِ َاغِدطُ يُ ، خبؤٕ
 و زَبٔ و (ِضؤشَ بُِضؤشو40بُؾًَو يَُُغًشًًُناِْ غًًَُاِْ ئُّ )زَنُٕ، ؾاياِْ باغُ خًَط 

 بُؾًَىَيُنِ طؿتِ شْإ ظياتط يُثًاوإ بُِضؤشووو  زَبٔ و بُؾًَهًؿًإ تُْٗا ِضؤشاِْ ُٖيِٓ بُِضؤشو
 زَبٔ. 

 :طٝد املطٝح(ايؾّٛ َٝالد  - ؿّٛ ايؿػرياي) وّ بهىوىوؤشضِ  (ب 

ئُو ، ّهاْىوِْ يُنُّ(24) ناْىوِْ يُنُّ(زَغت ثًَسَنات تا 1ّو يُ ) ضؤشَ (25) ؤشووَئُّ ِض 
ِضؤشَ بُتُواوّ بُِضؤشوو  (25) ئُّٕ َُظُٖبِ)ئُضغُزؤنؼ(و ئُواُّْ  (ئاؾىوضئنُ )َُغًشًًاُّْ 

و  ؤشَغًًَُاِْ تُْٗا يُى ِضّ )نًسإ ناغؤيًهُنإ(َُغًشًًُ ؤشووَ الّبُآلّ ئًَػتا ئُّ ِض، َبٔز
 . ؤش ثًَـ دُشِْ يُزايهبىوِْ سُظضَتِ َُغًحيُى ِض واتُ يُنُّ( ّ ناْىو24ِْزَنُوَيتُ)

  ا:ايباعٛث ؾّٛ  (ز 

َُغًشًًُنإ  نىضزغتإ ُٖضَيٌُ و ًَطامع ئاغيت يُغُض ،زوًْا زيهُّ ناًٌُْْػُيُن بُدًا  
ٍَيُ ٌَ) بُِضؤشوٍو  (ِضؤش3َ) نُ ُٖيُ ًإتطيؿ ويُنٌوِضؤش، ؤشووّ بهىىو ِض طُوضَ ِضؤشوٍ طُ  (ِضؤشاُْ غ

ٌَ ؾُممُ و  زووؾُممُيُنُّ ) ناتُنُّ زَنُوَيتُو  (اايباعٛث ؾّٛ) زَوتطَيت ثًٌَ و ْاغطاوَ و غ
ئَُُف ُْضيتًَهِ نؤُْ و زَطُِضَيتُوَ بؤ ئُو ناتُّ نُ  .ِ َُٖىو غاَيًَوؾىبات َاْطٌ نىاضؾُممُ(ّ

 ُْيُٓوا ثايتُختِ ئًُجطاتؤضيُتِ ئاؾىوضّ بىوَ. 

 

 ِ غًًَُاِْ: ُناًَُْغًشًِ دُشْ -8

 
 دُشٌْ) يُنًَُإ:، ثابُْسٕو ثًَىَّ  ُٖيُ  إًغُضَنً دُشٌْ زوو غًًَُاٌْ َُغًشًُناٌْ  

 دُشٌْ) :زووًََؿًإ ،َُٖىوغاَيًَوّ (ناْىوِْ يُنُّ ٍ 25)زَنُوَيتُ نُ ،(َُغًح ٌْوبى يُزايو
و  يُؤشَضِ(40)ؤشوٍِض( واتُ ثاف )ؾّٛ ايهبري ثاف يُنٌَُ يُيُنؿٍَُُ نُ (،َُغًح بىُْوٍَوظيٓسو

ٍَ و شٕ و  غُضدُّ َُغًشًًُناِْ غًًَُاِْ بُثري .ُوًَْػاْ َاْطٌ زَنُوَيتُ نات ظؤضبٍُ و طُْر و َٓا
بُّ  تطدُشُْناِْ ا باغِ ئُو زوو دُشُْ غُضَنًًُ و يًَطَز وَ بُؾساضّ ئُّ زوو دُشُْ زَنُٕ.ثًاوَ

  (1)-:زَنُئ ؾًَىَيُّ خىاضَوَ
 

                                                           
 - ٍُ(تُاعاليا - زاوانطزٕ)  بَُاْاٍ ،نؤُْ ٌئاضاَظَاِْ  وؾُيُنٌ باعٛخ وؾ 
1 -  :ٍَ . غىعاز يىغف يعكىب سساز،  غًًَُاِْ، 8/8/2016، غًًَُاِْ، ثُضٍ ئًػشام ناَُضإناوثًَهُوتٔ يُطُ
 25/8/2016، غًًَُاِْ، عبداالسد ٜٛسٓا تَٛا.   20/8/2016. ُْدًُ ثُتطؤؽ ئُغهُْسَض، غًًَُاِْ،  15/8/2016

ٍَ قُؾُ  ناوثًَهُوتٔ.  27/8/2016مسريَ سٓا عاظض، غًًَُاِْ،  .26/8/2016ايًعابًَت زاوز، غًًَُاِْ،   ئُميُٕ يُطُ
 .28/3/2016ععيع ٖىضَع بؤتاِْ، غًًَُاِْ ، 
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 :  َُغًح ٌْوبى يُزايو دُشٌْ  - أ
 

 ٌْويُزايهبىزَضباضَّ  ثريؤظ ئًٓذًًٌ، يُزايو بىوَ َُغًح يُ ؾاضّ)بُيت يُسِ(سُظضَتِ  
 : زََيًَت (بُيت يُسِ)ؾاضّ يُ  (َُغًح) عًػاٍ

ّ ؾاضَزا يُ نىْهُ، اييُٖىز ؾاضَناِْ زيهُّيُ ًْت نَُرت، يُٖىزا خانٌ يُمحٌ بُيت ئٍُ تؤ))
  1((.بؤ بُِضَيىَ زَبات ئًػطائًًِ طُيٌ ، زَضزَنُوَيت فُضَاِْطَوايُى

 يُزايهبىوِْ )َُغًح( نطاوَ: يُ ئًٓذًًسا بُّ ؾًَىَيُ باغِ
بطىَيعضَيتُوَ، بُٖؤّ ِضؤسِ ثريؤظ غهِ يُ ناتًَهسا )َُضيُّ( زَظطرياِْ )يىغف(بىو، ثًَـ ئُوَّ ) 

ٌَيىغفِ زَظطرياِْ نىِضَيهِ ناى بىو، ُْيىيػت ئابِطووّ ببات، ثِطبىو.   بِطياضيسا بُ ًَِْٗٓ واظّ ي
بًًََٗٓت. ناتًَو بريّ يَُُ زَنطزَوَ، فطيؿتُيُنِ خىزاوَْس، يُخُوزا ثًَِ وت: ) ئُّ يىغفِ نىِضّ 

 نىِضَيهِ زاوز، َُتطغُ يُوَّ َطيُّ بًًَٗٓت، نىْهُ ئُوَّ ئُو غهِ ثًَِ ُٖيُ يُ ِضؤسِ ثريؤظَ.
ناتًَو يىغف خُبُضّ  ُ طىْاُٖناًْإ ِضظطاض زَنات.، نىْهُ طُيُنُّ ي(َُغًح)زَبًَت ْاوّ زًًََْت 

ٌَ ئُوَّ يُطَُيِ دىوت بًَتَطيَُِ ًَٖٓايُ الّ خؤّ، بىوَوَ،  ، تا يُزايهبىوِْ َٓساَيُنُ، ناتًَو يُ ب
   . (2)زايو بىو ْاوّ ْا)َُغًح(

بُ باوَِضّ ئُوإ  نىْهُ ،تايبُتًًُدُشًَْهِ ثريؤظ و  َُغًح وٌْىيُزايهب َُغًشًًُنإ الّ 
 غُضدُّ يُئُّ ِضؤشَ ، بىوَ يُزايو ظَوّ يُغُض خىزا ثازؾايُتٌ و َطؤظايُتٌ ِّضظطاضيُو ِضؤشَزا 
 ْىَيصٍ يُ ئاَازَبىوٕ :يُ بطيتنيئُّ دُشُْ  ِضَيىِضَمسُناٌْ. بُدُشٕ نطاوَ ًساَُغًش ئايين َُظُٖبُناٌْ

 تينطوَضط و ئايين غطوزٍ و ْىَيص بُ ِضؤشَ ئُو ؾهؤزاضنطزٌْ يُ بُؾساضيهطزٕ و نًُْػُ يُ دُشٕ
 ُْٖسَيو، خعَإ يإ ْاغًاوَنإ يُ يُنًَو َاَيٌ يُ خًَعاٌْ ُْوٍَونؤبى ثاؾإ، َُغًح ئاؾيت وٍآلغ

 يُ نًُْػُ قُؾٍُُٖضوَٖا ، غاظ زَنُٕ خؤياْساًَْىإ  يُ َُغًشًًُنإ خًَعاٌِْ ئاُْٖط يـداض
يُ َُٖإ ناتسا  ، دُشٕنطزِْ ايِ ثريؤظب بؤ زَنات َُغًشًًُنإ َاَيُ َُٖىو غُضزاٌْ سادُشْ ؤشاٌِْض

 (3). زَنُٕ يُنرتٍ غُضزاٌْثريؤظَ  دُشُْ بؤ خؤياْساًَْىإ  يُ َُغًشًًُنإ

 يُبُآلّ  ،زَنطا نًُْػُ يُ ّ ناْىوِْ يُنُّ(25ِضؤشّ) بُياٌْ يُ دُشٕ ْىَيصٍِضابطزووزا  يُ 
َُغًشًًُنإ زََئًَ:  نىْهُ، (4)زَنطَيتنًُْػُ  يُ يُنُّناْىوِْ  ٍ( 25/ 24 )يُؾُوٍ ئًَػتازا

زَضباضَّ يُزايهبىوِْ َُغًح ُٖضوَٖا ِضايُنِ تطيـ . (5)بىوَ يُزايو يًُْىَؾُوزا َُغًح يُبُِٓضَتسا

                                                           
 -  نِ يُباؾىوضّ ضؤشئاواّ ئؤضؾُيًِ)قىزؽ(َوَ زوضَ، َُغًح و سُظضَتِ زاوز يُّ ؾاضَ يُزايو 8ؾاضَيهِ بهىونُ و

 607(ئًٓذًًِ ثريؤظ، بُ ظَاِْ نىضزّ زيايًَهتِ غؤضاِْ، ناثِ زووَّ، ٍ 2/5بىوٕ.)َُتتا 
 2/6 َُتتا - 1
 . 25-18: 1َُتتا  - 2
، يُ 24/25/12/2016بُؾساضّ و تًَبًِٓ ِضاغتُوخؤّ خىَيٓسناض يُ ْىَيصّ دُشِْ يُزايهبىوِْ َُغًح، ؾُوّ  - 3

 نًُْػُّ َاضيىغف، غًًَُاِْ. 
4 -  ٍَ  1/2/2017، ثًؿُ: خاُْْؿني، غًًَُاِْ، 1937، يُزايهبىوّاضطٝفإ ثؤيليطٝف ناوثًَهُوتٔ يُطُ
ٍَ قُؾُّ نًُْػُّ َاضيىغف قُؾُ)ئُميُٕ ععيع ٖىضَع بؤتاِْ، غًًَُاِْناوثًَهُوتٔ  - 5  .1/3/2016،يُطُ
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ٍَ ؾُوٍ زضَيصتطئ يُ َُغًحزََيًَت: ُٖيُ   ؤشٍضِ يُزضَيصتطئو  بىوَ يُزايوواتُ يُ )ؾُوّ يَُيسا( غا
  .! (1)ئُزضَيت يُخاض غاَيًـ

 

 :  (عٝد ايكٝا١َ)َُغًح ُْوٍَووبىوظيٓس دُشٌْ  - ب
 

واتُ بُظؤضّ زَنُوَيتُ )ِضؤشووّ طُوضَ(،زواّ نؤتا ِضؤشّ ِضؤشّ زَنُوَيتُ ِضاغتُوخؤ ئُّ دُشُْ  
 َُغًشًًُنإ تًايسا دُشًَْهُ قًاَُ دُشٌَْاْطِ)ًْػإ(ّ َُٖىو غاَيًَو،  غُضَتا يإ ْاوَِضاغتِ

 بُٖؤٍ غاَياُْ ُٖضنُْسَ َُغًح،  عًػاٍ  سُظضَتٌ ظيٓسووبىوُْوٍَ بُبؤٍُْ زَطًَِطٕ ئاُْٖط
ٍَ ظؤضبٍُ بَُياّ زَطؤِضَيت، قًاَُف دُشٌْ بُضواضٍ ظايًًٓسا ِضؤششًََطٍ يُ طؤِضاْهاضٍ  زَنُوَيتُ غا

 : ْىغطاوَضَّ ظيٓسووبىوُْوَّ َُغًح زَضبا سائًٓذًًيُ ( ًْػإ 16ٍ بؤ ئاظاض 21ٍ) ًَْىإ ِضؤشاٌْ
  :وت(َُدسَيٌ َُضيُّ)بُ عًػا ))

ٌَ زَغتِ ٌَ ثًًَإ و بطايامن الٍ بِطؤ ّآلبُ، َُتُوَوبُضظُْبى باوى الٍ بؤ ًَٖؿتا نىْهُ، َُزَ ي  َٔ: بًَ
  2.((خىزاتإ و خىزاّ  باونتإ و باونِ الٍ بؤ بُضظزَمبُوَ

ئًَىاضَّ ِضؤشّ ُٖيِٓ نُ َُغًح يُ خاض زَزضَيت، زواّ يُ خاض زاُْنُّ َُيتُنُّ زَخُُْ  
بُضزَيهِ طُوضَ ئُخُُْ بُضزَّ ئُؾهُوتُنُ، ضؤشّ زواتط واتُ ِضؤشّ ؾُممُ )َُضيَُِ ئُؾهُوتًَو و 

نُ  ثانًعَ(واتُ زايهِ َُغًح و َُضيُّ َُدسَىل و نُْس نُغًَهِ تط زَنُٓوَ بؤ ئُو ئُؾهُوتُّ
تُنُّ ئُبًٓٔ بُضزَنُ البطاوَ و َُي نُوتَُُغًشِ تًَسا ؾاضزضابىوَوَ، بُآلّ نُ زَنُٓوَ ئُؾهُ

ِضؤشّ زواتط واتُ ، ، بُّ ِضؤشَ زََئًَ)ؾُممُّ ِضوْانِ(يُ ثِط ِضوْانًًُى ئُبًٓٔ َُغًشِ تًَسا َُْاوَ،
 ،الؾُّ َُغًحبُغتِ غؤضاغِ بَُُ ،نُِضؤشّ يُى ؾُممُ َُٖإ ئُو نُغاُْ زَنُٓوَ بؤ الّ ئُؾهُوتُ

 (3).يُو ِضؤشَزا َُغًح بُ ظيٓسووّ زَضزَنُوَيتُوَ، ئُّ دُشُْ يازّ ئُو ظيٓسوبىوُْوَيُ
الّ َُغًشًًُنإ تايبُمتُْسّ و  زَشًََطَيت َُغًشًًُنإ غُضَنٌ دُشٌْ بُزووَّئُّ دُشُْ  

َُغًح خىزايُتِ خؤّ خؤّ ُٖيُ و ظؤض ططْطُ يُاليإ، نىْهُ بُٖؤّ ئُّ ُٖغتاُْوَيُوَ، 

                                                           
 - َاَؤغتا عُبسويهُضميِ َىزَِضيؼ يُ يًَهساُْوَّ ٖؤْطاوَّ )ؾُوّ يُيسايُ، يا زَصلىضَ ئَُؿُو، نُ زيسَّ  :سايُي

واتُ )يُزايهبىوٕ(، زضَيصتطئ ؾُوّ غاَيُ، نُ  ُغطياًًْظَاِْ وؾُيُنِ  :سازووض يُ تؤ بًَٓىوضَ ئَُؿُو ؟! ( زََيًَت: يُي
زوا ؾُوّ زوا َاْطِ وَضظّ ثايًعَ. بؤيُ ْاوْطاوَ ؾُوّ يَُيسا، نىْهُ سُظضَتِ عًػا يُو ؾُوَزا يُزايهبىوَ. 
 ْاىل)زيىاِْ ْاىل( يًَهؤَيًُٓوَ و يًَهساُْوَّ َُال عبسايهطميِ َسضؽ و فاتح عبسايهطيِ، ناثِ ْؤُّٖ، بآلونطزُْوَّ

 .  398-397نىضزغتإ، غُٓ، ٍ
ٍَ ناَُضإ ئًػشام ثُضّ،هُوتٔ ناوثًَ - 1 ٍَ قُؾُ ئُميُٕ ععيع . 8/8/2016 غًًَُاِْ،يُطُ ٍَ: يُطُ ناوثًَهُوتٔ يُطُ

 .27/3/2016ٖىضَع، غًًَُاِْ،
 -  زَّ  و ناوّ ئُو شُْيُ نُيُغُضزََِ َُغًشسا ئًُاِْ بُ سُظضَتِ َُغًح ًَٖٓاوَ و يُناتِ يُخانساِْ َُغًشسا

سُظضَتِ َُغًشِ ثانطزووَتُوَ، يُناتِ ظيٓسووبىوُْوَّ سُظضَتِ َُغًشسا يُنُّ نُؽ بىوَ سُظضَتِ َُغًشِ 
ٍَ ناَُضإ ئًػشام ثُضّ،غًًَُاِْ،   .8/8/2016ْاغًىوَتُوَ.  ناوثًَهُوتٔ يُطُ

 24/14يؤسُْٓا - 2
ٍَ قُؾُ ئُميُٕ ععيع ٖىضَع،  - 3 ٍَ: يُطُ  .27/3/2016غًًَُاِْ،ناوثًَهُوتٔ يُطُ
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ئاُْٖط غُملاْسووَ. يُّ دُشُْزا بؤَاوَّ )يُى ُٖفتُ( َُغًشًًُناِْ غًًَُاِْ ؾازّ زَضزَبِطٕ و 
  زَطًَِطٕ و غُيطإ و طُؾت زَنُٕ. 

 (اْاؾؤئ ٍُممؾُ)بُ  غُضَتانٍُزوو ِضؤشَ و  َُغًح ظيٓسوبىُْوٍَ دُشٌْ َمسُناٌَْيىِضضِ 
 -طُوضَ سُؾطٍ ُٖيين) و)مخًؼ ايفكح(َٓساَيإ ؾتين قاض ٍُممؾُ ثًَٓر ثاؾإ ،ثًَسَنات زَغت

 زَضنُوتينَُغًح و  ُٖغتاُْوٍَ  ٍُمميُنؿُو  (ِضوْانٌ ؾُممٍُ)و (الّمجع١ اال-ُٖيِٓ خَُباضّ
يازّ )دُشِْ ُٖغتاُْوَ(قىتابًًُناِْ،  و َُغًح)َُضيَُِ ثانًعَ( زايهٌ و َُدسَيٌ َطيُّ بؤ َُغًح

 ،و زوو ؾُممُ يُى ؾُممُو بُياِْ  ؾُممُئًَىاضَّ بُّ ؾًَىَيُ  ،نُ زوو ِضؤشَئُو ُٖغتاُْوَيُ 
  (1).زَنطَيت ساتًَ ٌيثريؤظبا و دُشٕ ْىَيصٍ و ُنًًُئايٓ َُضاغًُُ

  (2)-َُغًشًًُناِْ غًًَُاِْ بُّ ؾًَىَيُّ خىاضَوَ َُضاغًُُناِْ ئُّ زوو دُشُْ ثُيِطَو زَنُٕ:
 : َُغًحِ يُزايهبىوِْ ْىَيصّ دُشْ  -1

(ّ ؾُو يُ ٖؤَيِ ْىَيصنطزِْ نًُْػُّ )َاض يىغف( 9غُعات )(12ّ َاْطِ 24/25ؾُوّ)  
َٓساآلٕ و ُْودُواْإ و طُْر و ثري و شٕ ، وِْ َُغًح)دُشِْ نطيػُؼ(زَنطَيتيُزايهبىْىَيصّ دُشِْ 

غُضَتا ططوثِ زواّ ٖاتُٓ شووضَوَّ خَُيهُنُ و قُؾُ بُؾساضٍ يُ ْىَيصّ دُشْسا زَنُٕ، و ثًاو 
ٍَ ِضاًٖبُنإ غطوزَيو ئَُئًَ، زواّ ئُو نُغًَو  (ٛق١ادتَىظيو) َنات و ْاوّ زووعا بؤ َطزووَنإ زيُطُ

نىِض و نهًَو يُ زواتط  زَخىَيًَٓتُوَ،يُوَ نًُْػُ ثُيىَغتبىوٕ بُّ اُّْ نُ ثًَـ َطزًْإ َطزووئُو 
َخىَيًَٓت، ثاؾإ قُؾُ ْىَيص زوَ، يُبُضزايُ زَئ وتاضَيو زَخىَيُٓٓ ُْودُواْإ نُ دًِ غجِ غازَيإ

اتط قُؾُ زوزواتط نُغًَو يُ ْىَيصخىَيٓإ نُ ئُْساَِ يًصُّْ نًُْػُيُ وتاضَيو بُنىضزّ زَخىَيًَٓتُوَ، 
ثاؾإ  ثًَؿهُف زَنات،بُ ظَاِْ عُضَبِ َخىَيًَٓتُوَ، ثاؾإ قُؾُ وتاضَيو نُْس ئايُتًَهِ ئًٓذًٌ ز

ََئًَ، غطوزَيو زَىظيو نُٕ، زواتط ططوثِ َىَيُٓنإ زَنُٓ غُض ؾاْؤ و زوعا زيُ ْىَيصخشٕ و ثًاوَيو 
ٍَ َخىَيًَٓتُوَبُؾساضبىوإ زّ زوعاوتاضَيو زَخىَيًَٓتُوَ و ثاؾإ قُؾُ  ، ثاؾإ ْىَيصّ بُنؤَُ

ثاؾإ قُؾُ )قىضبإ(زَخاتُ ََئًَ، و غُضدُّ ئاَازَبىوإ غطوزَيو ز َىظيوَنطَيت، ثاؾإ ططوثِ ز
ثاؾإ يُ نؤتايسا قُؾُ زوعا زَنات و  غُض ظَاِْ َُغًشًًُ بُؾساضبىوَنإ و ْىَيصخىَيُٓنإ،

  . (3)(ّ ؾُو نؤتايِ زَيت12َنات بؤ بُؾساضبىوًْإ و ْىَيص غُعات)غىثاغِ خَُيهُنُ ز
 
 

                                                           
 - )يُنُّ ؾُممُّ ثًَـ يُخانساِْ َُغًشُ، ئُو ضؤشَيُ)ئُو ؾُممُيُ(بىوَ نُ َُغًح ؾُممُّ ئؤؾاْا)ئؤؾُعٓا :

 ئُنًَتُ ْاو ؾاضّ ئىضؾُيًِ )قىزؽ(و خَُيهُنُف بُنًَِ ظَيتىوٕ و بُزَضبِطيِٓ خؤؾِ و ؾازّ ثًَؿىاظّ يًَسَنُٕ.
 -  ٕيُّ ثًَٓر ؾُممُيُزا َُغًح قانِ قىتابًًُناِْ خؤّ زَؾىات و َانًإ زَنات و باغِ يُخانساُْنُّ خؤؾًا

ٍَ قىتابًُناِْ. ثًَٓر ؾُممُّ ثًَـ يُ خانساُْنُيُتِ.َُغًش ئًَىاضَخىاٌْ زواَُٖنيبؤ زَنات و   ُ يُطُ
 - ُِْٖغتاُْوَيُ و زَنُوَيتُ غُضَتاّ َاْطِ  يُنُّ ُٖيِٓ ثًَـ دُشِْ ُٖغتاُْوَيُ، واتُ ُٖيِٓ ثًَـ دُش

.ٍَ  ًْػإ ئُو ِضؤشَيُ نُ سُظضَتِ َُغًشِ تًَسا يُخاض زَزض
ٍَ قُؾُّ نًُْػُّ َاضيىغف قُؾُ)ئُميُٕ ععيع ٖىضَع بؤتاِْ،  ناوثًَهُوتٔ - 1  .1/3/2016، غًًَُاِْيُطُ
2
ٍَ ناوثًَهُوتٔ  -   . 1/2/2017، غًًَُاِْ، اضطٝفإ ثؤيليطٝف يُطُ

3 ، 24/25/12/2016تًَبًِٓ بُبُؾساضّ ِضاغتُوخؤّ خىَيٓسناض يُ ْىَيصّ دُشِْ يُزايهبىوِْ َُغًح، ؾُوّ  - 
 نًُْػُّ َاضيىغف،غًًَُاِْ.
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 ْىَيصّ دُشِْ ُٖغتاُْوَّ َُغًح:   -2

ئُّ ْىَيصَف وَى َُٖىو ْىَيصَناِْ تطّ نًُْػُ، ْىَيصَيهِ بُ نؤََُيُ و ثًاو ئافطَت و ثري و طُْر و 
ٍَ بُؾساضّ تًَسا زَنُٕ،  غُضَتا ططوثِ دُوقُ بُظَاِْ عُضَبِ غطوزَيهِ ئايِٓ زََئًَ، زواتط َٓسا

َ غطوزَيهِ ئايِٓ بُظَاِْ ، زواتط ططوثِ دُوقُ بُ َؤغًكاوو ْىَيص زَنات بُ ظَاِْ غطياِْ قُؾُ زوعا
يُ اليُٕ بُؾساضبىويُنِ ْىَيصَنُوَ زَخىَيٓطَيتُوَ، زواتط قُؾُ  ُضَبِ زََئًَ، زواتط ثُياَِ )ثؤيؼ(ع

و  يُ نؤتايسا قُؾُ قىضبإ زَزات بُ بُؾساضبىوإزَخىَيًَٓتُوَ، و عُضَبِ ئًٓذًٌ بُظَاِْ غطياِْ 
 . (1)ٕئُواًْـ ئُخيؤ

  :دُشٕ ْاٌْ -3

بُياًْاِْ ِضؤشّ دُشٕ نًَؿتِٓ دُشًْإ ؾُوّ دُشٕ و َُغًشًًُناِْ غًًَُاِْ يُ ِضابطزووزا   
ًْىَِضؤّ ِضؤشّ ثًَـ ، بُآلّ يُ ئًَػتازا و زواّ طُِضاُْوَيإ يُ نًُْػُ ْاِْ دُشًْإ خىاضزووَ يًَٓاوَ

)طؤؾت و بطياِْ و ظياتط نُ  ،نًَؿتِ دُشٕ زَخؤٕو ًْىَِضؤّ ِضؤشّ دُشٕ  دُشٕ نًَؿت يًَسًََْٔ
 ْاٌْ، )قٍُ(يًَسًََْٔ ِ يُ زايهبىوٕ و ُٖغتاُْوَزاو ُْٖسَيو يُ َاَيُ َُغًشًًُنإ يُ دُشْ قُيػًًُ(

ٍَ َُغًشٌ دُشٌْ  َُٖىو نُزَنُووٕ  َيوضِ واَاَيُ َُغًشًًُنإ  نات ظؤضبٍُ ،زَخىضَيت بُنؤَُ
ٍَ بٔووازابِط خًَعاًَْهٌ خًَعاُْنُ ئُطُض بُآلّ، ؤٕخب دُشٕ ْاٌْبُيُنُوَ خًَعاُْنُ ٍَ زَزَٕ ُٖو  يُطُ

  (2).خبؤٕ دُشٕ ْاٌْ ثًَهُوَ خعًََهًإ يإ ْاغًاوَيهًإ

ٌَ َىغىَيُاُْناًْإ    َُغًشًًُناِْ غًًَُاِْ يُ ِضؤشّ دُشْسا نًَؿتِ دُشًْإ بؤ زضاوغ
ٌَ زضاونًَؿتِ دُشًْإ بؤ  ؾًَىَ بَُُٖإ قىضباْسا و ََُظإضِ يُدُشٌْ َىغىَيُاُْناًْـ، بطزووَ غ

نُ يُ نًُْػُ ِضؤؾتُٓوَ بؤ ُغتاُْوَ، بُياًْإ زواّ ْىَيص، ِضؤشّ دُشِْ ٖ، ( 3).َُغًشًًُناًْإ بطزووَ
 َاَيُوَ، يَُاَيُوَ ًًَٖهُ زَخؤٕ و ًْىَِضؤنُّ نًَؿتِ خؤف يًَسًََْٔ. 

  :نًُْػُ زيىَخاٌْ  -4

 ثًَؿىاظيهطزٕ بؤِ نًُْػُ زيىَخاْ زَنًَتُ نًُْػُ َُتطاٌْ يإ قُؾُ دُشٕ ْىَيصٍ تُوانطزٌْ ثاف
 (1991غاَيِ )خَُيهِ نىضزغتإ يُ ِ اثُِضيٓضِ نطزٕ، يُثًَـ ٌيثريؤظبا بؤ زَئنُ يُوخَُيهاٍُْ

 (دُالٍ َاّبُِضَيع )ِضاثُِضئ  يُثاف ،نًُْػُ نىوَتُ  دُشٕنطزِْ  ٌيثريؤظبا بؤ غًًَُاٌْ ثاضَيعطاضّ
ثاؾإ دُشٕ، نطزِْ  ٌيثريؤظبا بؤ نًُْػُ نىوُْتُ ثاضَيعطاضّ غًًَُاِْغهطتًَطّ طؿتِ )ّ ٕ ى( و 

  .نىوُْتُ نًُْػُ دُشٕثريؤظبايِ  بؤ سًعبًًُنإ و سهىٌَ بُضثطغُ ظؤضيٍُٓ
 ،زَنطَيت زابُف دُشٕنطزِْ  ٌيثريؤظبا بؤ نُزَئ ئُواٍُْ بؤ ؾرييِٓ و قاوَ زا،نًُْػُ زيىَخاٌْ يُ

 . (4)زَنُٕ بُِضَيًإ و زَنُٕ ًَىاُْنإ طٖاتينبُخًَ َُغًشٌنًُْػُ و نُْس ثًاوَيهِ  قُؾُّ
 

                                                           
تًَبًِٓ بُ بُؾساضّ ِضاغتُوخؤّ تىَيصَض يُ َُضاغًُِ ْىَيصّ دُشِْ ُٖغتاُْوَ، يُ نًُْػُّ َاضيىغف يُ غًًَُاِْ،  - 1

16/4/2016.  
ٍَ ؾىإ مجًٌ عًػِ، غًًَُاِْ، ناوثًَهُ - 2  . 8/2/2017وتٔ يُطُ
3 -  ٍَ   .1/2/2017،  غًًَُاِْ، اضطٝفإ ثؤيليطٝف ناوثًَهُوتٔ يُطُ

تًَبًِٓ بُ بُؾساضيهطزِْ خىَيٓسناض يُدُشِْ ظيٓسووبىوُْوَّ عًػاّ َُغًح، يُنًُْػُّ َاضيىغف يُ غًًَُاِْ،  - 4
27/3/2016، 
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  دُشُْ ثريؤظَ: -5

َُغًشًًُناِْ غًًَُاِْ يُ نًُْػُ دُشُْ ثريؤظَ يُ يُنرتّ زَنُٕ، بُؾًَهًؿًإ بؤ دُشُْ ثريؤظَ 
 دُشُْ بؤ زَنُٕ َُغًشًًُنإ َاَيُ غُضزاٌْ ًـَىغىَيُاُْناْغُضزاِْ َاَيِ يُنرتّ زَنُٕ، ُٖضوَٖا 

 . زازَْطَيت ًَىَ و قاوَ و نا و ؾرييين و تنهًًَ ثًَؿىاظيؿسا يُو  ثريؤظَ

 
 :(١ ٚ زأع ايط١ٓ املٝالد١ٜ)عٝد ارتتاْخُتُُْنطزٕدُشِْ  - ت

تَُُِْ  َ نُ يُ(َُغًح)يازّ خُتُُْنطزِْ سُظضَتِ و  ّ ناْىوِْ زووَّ(ّ َُٖىو غاَيًَو1زَنُوَيتُ )
   نطاوَ.  خُتُُْبُ ثًَِ ِضَيُٓايًُناِْ ئايِٓ دىويُنُ ُٖؾت ِضؤشيسا 

 

  :(عٝد عُاد املطٝح-عٝد ايعُاذ -عًس ايسْح -املػًح تعًُس)عًس  يُئاوَُٖيهًَؿاِْ َُغًحدُشِْ   - خ

 َُٖىو غاَيًَو.  ّ ناْىوِْ زووََِ(6)ئُّ دُشُْ زَنُوَيتُ
 

  )عًس ايكعىز(: دُشِْ غىالقا  - ز

ئُّ دُشُْ زَنُوَيتُ نٌ ِضؤش زواّ دُشِْ ُٖغتاُْوَ، يُّ دُشُْزا َُغًشًًُناِْ غًًَُاِْ ئاو   
 ئًٓذًٌ طًَِطاُْوٍَ بُثًٌَ .ئامسإ بؤ بُضظبؤتُوَ َُغًح نُ وَىٖات (زائًٓذًٌ)يُبُيُنرتيسا زَنُٕ، 

ٍَ (ِضؤش 44 )َاوٍَ بؤ، زَبًَتُوَ وظيٓسوَُغًح  نُ ئُوٍَ ثاف شياوَ، يُغُض ظَوّ  طزضاواًٌَْْ يُطُ
 بُضظبىُْوٍَ ئايًًُٓوَ ئامسإ، يُِضوٍ بؤ بُضظبؤتُوَ (ٕظَيتى) نًَىٍ يُ ثًَٓذؿُممُ ؤشٍضِ يُ زواتط

و ئُّ دُشُْ  زَظاْطَيت َُغًح ظيٓسوبىُْوٍَ و َطزٕ و شيإ وزاوٍضِ ططْطرتئ بُ ئامسإ بؤ َُغًح
 . (1)يازّ ئُو بُضظبىوُْوَيُ

)ئاياض( و ئَُُف  َاْطٌنُ زَنُوَيتُ  نطزُْ بُيُنسيسا ئاو)غىالقا(  دُشٌْ غًُاناٌْ يُ يُنًَو 
 ُْضيتًَهٌو  َ(َُغًح)ئامساٌْ بؤ ٕونى بؤٍُْ ططَيسضاوٍو  َُغًشًًُ ئايين غطوتًَهٌ ٌْبُدًًََٗٓا

 . غُضظًََُٓ ثازؾاٍ نُ َُغًح تٍُو بُٖاتُٓزٍ ؾازٍ و خؤؾٌزَضبِطيِٓ  بؤ نؤُْ بُدًَُاوٍَ
 ئُْساَاٌْ طُوضٍَ و بهىى بَُيهى ،ْابًَتُوَ قؤضغ َٓساَيُناًْسا و زايو ىإًَْ يُ تُْٗا نطزٕ ابُيُنس ئاو

يُ ِضابطزووزا يُ طُِضَنِ ، نطَيتزَ منايـسا هًَُْظاَينُِض ىٍَؾًَ يُو  بُؾساضَ تًَسا َُغًشٌ ٍُنؤََُيط
ُْضيتِ ئاو بُيُنسا زا يُ غًًَُاٌْ ئًَػتاّ ؾاضّ غًًَُاِْ ثُيِطَو نطاوَ، يُ (َُغًشًًُنإغابىْهُضإ)

وَى نىْهُ َُغًشًًُناِْ غًًَُاِْ يُ ئًَػتازا ُٖض َاَيُيإ يُ طُِضَنًَهٔ و دُشُْزا ْانطَيت. نطزٕ يُّ 
 ِضابطزوو َُٖىويإ يُ يُى طُِضَنسا ًْؿتُدًَٓني. 

  عًس سًىٍ ايطوح ايكسؽ عًِ ايطغٌ: - ح

يُّ ِضؤشَزا ِضؤسِ ثريؤظ زَنُوَيتُ ْاوَِضاغتِ َاْطِ ئاياض يإ غُضَتاّ َاْطِ سىظَيطإ   
 زَنًَتُ غُض قىتابًًُناِْ َُغًح. 

 دُشِْ بُضظبىوُْوَّ َُضيَُِ ثانًعَ بؤ ئامسإ: - ر

ضؤشَيُ نُ َُضيَُِ ثانًعَ  يازّ ئُوئُّ دُشُْ ، ّ ئابِ(َُٖىو غاَيًَو15زَنُوَيتُ)ئُّ دُشُْ  
 يُ َُٖىو غاَيًَويُ ئًَىاضَّ ئُو ِضؤشَزا شًًُناِْ غًًَُاِْ َُغً، َبًَتُوَ بؤ ئامسإبُضظ ز

                                                           
 - :ِٕضؤشُٖآلتِ ؾاضّ قىزؽ)ئؤضؾُيًِ( نُوتىوَتُ نًَىّ ظَيتىو 
 11:1 نطزاضّ ًَْطزضاوإئًٓذًًِ ثريؤظ/   - 1
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ٍَ  )قساؽ(ّتِ ئايِٓبؤ ئُزلاَساِْ غطوىغف(نؤزَبُٓوَ نًُْػُّ)َاض ي  ( غُعات2)ْعيهُّ و بُنؤَُ
ٍَ ئاَازَبىوإ  و قُؾُ ْىَيص زَخىَيًَٓت، بُضزَواّ زَبًَت و طُْر و  ثريو ئافطَت و ثًاو ، َيًًََُٓوَزبُنؤَُ

ٍَ يُّ دُشُْزاسَٓ ططوثِ َٓساآلٕ ، ساالٕ و ُْوادُواْاًْـ بُؾساضّ زَنُٕزوو ططوثِ َٓ، بُؾساضٕ ا
، ُناِْ سُظضَتِ َُغًحًو بؤ قىتابًوَى ِضََعَي زَنُٕيُبُض  ِضَْط غىضّ تايبُتٌدًِ  بُؾًَهًإ

دًِ ططوثِ ُْودُواْاًْـ ، ؾَُاغُ بىوٕ وَى ًَُٖاٍ يُبُضزَنُٕ ًَهِ تطيؿًإ دًِ غجٌبُؾ
بُو ططوثُ  ايين بُؾساضيٌ يُدُشُْنُزا زَنُٕ وبُخىَيٓسِْ نُْس غطوزَيهِ ئ يُبُض زَنُٕ و ئاغايٌ

ٍَ ِ نًُْػُ ٖؤَي يُيُنؤتايؿسا زَوتطَيت)ططوثِ دُوقُ(    (1)ؾرييِٓ زَخىٕ.بُؾساضبىوَنإ بُنؤَُ

 

 :)عٝد ايؿًٝب( ثريؤظِ دُشِْ خان - ز

ٍَ يُخانساِْ َُغًح( 300 )ئُّ دُشُْ يازّ ئُو ِضؤشَيُ نُ زواّ  ئُو َُغًشًًُنإ ، غا
ٌَ يُخاض زضابىو ّ 13/14)ًُناِْ غًًَُاِْ ئًَىاضَّ ِضؤشَُّغًشً، خانُيإ زؤظيًُوَ نُ َُغًشِ ث

غُضَتا غطوزَيهِ ئايِٓ ، يُدُشُِْضؤشّ ئُّ  (ّئُيًىو14ٍِضؤشّ )و  َنُُْوَئاطط زيُ نًُْػُ  ئُيًىوٍ(
ٍَ زوعا زَنُٕ، زواتط و ٍَ زَخىَيٓٔ، زواتط بُنؤَُ  . (2)تاضّ قُؾُ زَخىَيٓطَيتُوَبُ نؤَُ

 (ثًَٓر و غِ زَقًكُ ْىَيص5,30ّئُيًىوٍ(ّ َُٖىو غايًَََو ئًَىاضَنُّ غُعات)14ُٖضوَٖا ِضؤشّ)
و نُ خانًَهِ بُزَغتُوَيُ قُؾُ  زواتطغطوزَيو زََئًَ، ( ٛق١ادتَىظيو)زَنطَيت، غُضَتا ططوثِ 

يُ غُضَتاّ ٖؤَيُنُوَ بُ ٖؤَيُنُزا زَِضؤٕ و  ،َيًَو نُ خىَيٓسناضّ نًُْػُٕنُْس َٓساؾَُاؾُنإ و 
ٍَ نُْس زوعايُى زَخىَيٓٔ، زَنُٓ غُض ؾاْؤّ ٖؤَيِ ْىَيصنطزِْ نًُْػُ،  قُؾُ و خَُيهُنُ بُ نؤَُ

غطووزَيو زََئًَ، زواتط قُؾُ وتاضَيو ُضوَٖا ططوثِ َىظيو ، ٖزواتط ؾَُاؾُ وتاضَيو زَخىَيًَٓتُوَ
ٍَ قُؾُ زَنُٓ غُض زَخىَيًَٓتُوَ.  ؾَُاؾُنإ دًِ غجِ غازَ يُبُضزَنُٕ، َٓساآلٕ )ئُواُّْ يُطُ

  . (3)و غجِ يُبُض زَنُٕ.ؾاْؤ( دًِ غىوض 
 

  :ائؤؾُعٓدُشِْ   - ش

( 6)، ئُو ِضؤشَيُ نُ سُظضَتِ َُغًح ُٖغتاُْوَِضؤشّ يُى ؾُممُّ ثًَـ دُشِْ زَنُوَيتُّ   
نىوَ بؤ ؾاضّ ئؤضؾُيًِ و خَُيو بُنًَِ ظَيتىوُْوَ ثًَؿىاظيًإ ِضؤش ثًَـ ئُوَّ يُ خاض بسضَيت 

ٍَ ئُّ دُشُْ ِضؤشّ). (4)يًَهطزووَ يُ ئًَىاضَّ ياز نطايُوَ، زا ( يُ نًُْػُّ )َاض يىغف(8/4/2017ئُّ غا
ثري و طُْر و شٕ و ثًاو َٓساآلٕ يُ ْىَيص و َُضاغًُِ ٕ زَِضاظَيُٓٓوَ، ىوبُ نًَِ ظَيتنًُْػُ ئُو ِضؤشَزا 

ّ ئًَىاضَ (5:30غًُِ ئُّ دُشُْ يُ غُعات)ضاَُ ْىَيص و، ِ زَنُٕييُ نًُْػُ بُؾساض ئُّ دُشُْزا
، يإ زَيهُٕ بُيُخُياُْوَ زَغت ثًَسَنات، َُٖىو بُؾساضبىوإ نًًََو ظَيتىوٕ بُزَغتُوَ زَططٕ،

                                                           
تًَبًِٓ بُبُؾساضّ ضاغتُوخؤّ خىَيٓسناض يُ غطوتِ ئايِٓ َُضاغًُِ دُشِْ بُضظبىوُْوَّ َُضيَُِ ثانًعَ بؤ  - 1

 . 2016ئابِ /15 ، غًًَُاِْ، ئامسإ نًُْػُّ َاض يىغف
يُ َُضاغًُِ دُشِْ خاض، يُ نًُْػُّ َاض يىغف يُ غًًَُاِْ، خؤّ خىَيٓسناض ِضاغتُوتًَبًِٓ بُ بُؾساضّ  - 2

 ّ ؾُو. 8-6، غُعات 13/9/2016
 . يُ نًُْػُّ َاضيىغف يُ غًًَُاِْ (14/9/2016تًَبًِٓ بُبُؾساضّ ِضاغتُوخؤّ خىَيٓسناض يُ ْىَيصّ ِضؤشّ ) - 3
4 -  ٍَ  .1/2/2017غًًَُاِْ، ، اضطٝفإ ثؤيؼيطٝف ناوثًَهُوتٔ يُطُ
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ٍَ خؤيإ بؤ ظنًًََو ُٖض يُنًَهًإ زواّ ْىَيص ئاَازَبىوإ ثريؤظبايِ يُيُنرتّ زَنُٕ و  َيتىوٕ يُطُ
   (1).زَبُُْوَ َاَيُوَ

 
  :ِ َُغًشًًُناِْ غًًَُاِْيازنطزُْوَ ئايًًُٓناْ -9

َُغًشًًُنإ يُ يازّ ِضووزاوَيهِ ئُو يازنطزُْوإُْ نُ ، ترناز(يازنطزُْوَ ئايًًُٓنإ)   
بُ َُضاغًِ و غطوتِ تايبُت يازّ زَنُُْوَ، يُ ؾاضّ غًًَُاِْ َُغًشًًُنإ َُضاغًُِ نُْس ئايًٓسا 

  -يازنطزُْوَيُنِ ئايِٓ ئُزلاّ زَزَٕ:

 : َاْطِ ئاياض ) َاْطِ َُضيَُِ ثانًعَ( (أ 

 . و يُ َاْطُناِْ تط ظياتط غُضزاِْ نًُْػُ زَنُٕ َنُٕاْطُزا ْىَيص بؤ َُضيَُِ ثانًعَ زيُّ َ

  : َاْطِ زَيِ َُغًح(َاْطِ سىظَيطإ)   (ب 

 . يُّ َاْطُزا يُنًُْػُ يازّ سُظضَتِ َُغًح زَنُُْوَ و ْىَيص و قساؽ بؤ َُغًح زَنُٕ

  :(ِ يُنُّ)خىاضزْعٝد ايتٓاٍٚ األٍٚ -ٍتُْاو  (ز 

 يُ نُ ِ،(غاَي12-11تَُُٕ )َُغًشِ َٓساآلِْ تايبُتُ بُ  تُْاوٍ ْاوّ َُضاغًًَُهِ ئايًًُٓ،  
ٍَ داضَيو  َُٖىو غاَيًَو نًُْػُ غاظّ زَنات.يُى َاْطُّ ثؿىوّ ٖاويٓسا نؤتايِ خىيًَهِ  يإ زوو غا

. ئُو َٓساآلُّْ نُتًَُُْإ زَطاتُ َيىَ زَنًَتنًُْػُّ َاضيىغفِ غًًَُاِْ بُِض َُضاغًُِ تُْاوٍ يُ
(11-12 )ٍَ يُو َاْطُزا ، ثؿىوّ ٖاويٓسا خىيًَهِ يُى َاْطًًإ يُاليُٕ نًُْػُوَ بؤ زَنطَيتُوَ يُ ،غا

و  ثًَسَوتطَيتُوَواٍُْ ئايًًٓإ  (ِضاًٖبُناُْوَ)يُاليُٕ نًُْػُ  يُؤشَيو يُ بُياِْ تا ًْىَِضؤ َُٖىو ِض
َُضاغًًَُو بؤ َٓساَيُ  (نًُْػُ)يُنؤتايِ خىيُنُزا ، فًَطّ ِضَيُٓايًُناِْ ئايِٓ َُغًشِ زَنطَئ

 َٓساَيُ بُؾساضبىوَناِْ خىيُنُ يُ، بُو َُضاغًُُ زَوتطَيت)تُْاوٍ(و  ِضَيهسَخات بُؾساضبىوَنإ
ٍَ، ُٖضوَٖا َُضاغًِ و ئاُْٖطِ تُْاويسا دًًَهِ تايبُتِ غجٌ يُبُضزَنُٕ ، نُ ًَُٖايُ بؤ ثانِ َٓسا

 َىظيوُنُزا ططوثِ ًنؤتايِ َُضاغًُُ ئايًٓ يُ، زَنُُْ ًٌَ َٓساَيُ بُؾساضبىوَنإ ظزلريَيهِ خانًـ
َُغًشًًُناِْ َُتطاِْ يُّ َُضاغًُُزا ، ئايِٓ زََيًَُٓوَ تُْاوٍ غطوزّ يُ بىوو َٓساآلِْ بُؾساض

ِ َٓساَيُ و خعَ و ؾَُاغُنإ و زايو و باوى و خىؾو و بطا و قُؾُنُضنىى و غًًَُاِْ 
 .زَنُٕ بؤُْيُزايُو بُؾساضبىوَناِْ خىيُنُ بُؾساضّ 

                                                           
نًُْػُّ َاضيىغف،  -تًَبًِٓ بُ بُؾساضّ ِضاغتُوخؤّ تىَيصَض يُ ْىَيص و َُضاغًُِ دُشِْ ئؤؾُعٓا، غًًَُاِْ - 1
8/4/2017 . 
 - ُْٕغتينُب بُ ُْنطزٕ، ونطزُْ، بُؾى تُضخإ ئُّ نطزوَ، تُضخإ َُغًشٌ ئايين بؤ خؤيإ شياٌْ نُ ئُوشْا 

 بؤ (طَنإزَي)يُ يُنًَو ونطزُْوضِ و طؿيت شياٌْ يُ واظًَٖٓاُْ بُ ئُويـ ،وخىزا خؤٍ ًَْىإ يُ خىزايِ ططَيبُغتًَهٌ
 زا، ( ٌيضؤشَُٖياتٌ، خؤضئاوا) ؤيًهٌغنا َُغًشٌ ٍُنؤََُيط وًُْػُ ن يُ زَبًٓٔ طُوضَ ِضؤَيًَهٌ ئُوإ ،  ْىَيص و تُئَُىٍ

ُوَ، تزَطُِضَي ٖؤناض نؤََُيًَو بؤ بىوُْنَُ ئُّتىَيصَض  واٍبُبِط زايُ، ُوَْونَُبى يُ ِضاًٖبُنإ شَاضٍَ يُئًَػتازا
ٍَ ِضَيصٍَ بىُْوٍَ نُّ): ططْطرتيًٓإ ٌَ، ِضَطُظٍ بؤ خىَيٓسَواضٍ بُزَغتًَٗٓاٌْ َُغًشٌ، تىاْاٍ يُخًعاٌْ بىوٕ َٓسا َ 

 بؤ َُغًشٌ ئايين نُ َوططتى اوٍَنغُض يُوَيىَ ؾىُْنطزًْإ، ضاًٖبُ ؾىنطزٌْ يُ ِضَيططٍ زواتط. ُٖشاضٍ ُْوٍَونَُبى
 و خًَعإ ثًَهًَٗٓاٌْ نُ وايُ تًَِطوآًًْإ ،ئائ خعَُتهطزٌْ يُ بطيتًًُ نُ ،ئايُٓنُ ضونين نىاضَّ بُدًًََٗٓاٌْ

 .قُؾُناُْ ًَُْٖٓاٌْ شٕ بؤ ٖؤ َُٖإ. زَخاتُوَ يإزوض ثُياَبُضَنٍُ و خىزا خؤؾُويػيت يُ شيإ َيًًُناٌْاغُضق
ٍَ ناوثًَهُوتٔ  .20/4/2016، غًًَُاِْ ، ٖىضَع بؤتاِْععيع قُؾُ ئُميُٕ : يُطُ
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نُ ًَُٖايُ وَضزَططٕ،  بؤ يُنُدلاض )قىضبإ(غُضدُّ َٓساَيُ بُؾساضبىوَناِْ خىيُنُ  ّ َُضاغًُُزايُ 
ٍَ َُتطإ و قُؾُ َٓساَيُ بُؾساضبىوَنإ يُ نؤتايسا بؤ دُغتُّ َُغًح و شياِْ تاظَ،  زَططٕ و وَيُٓ يُطُ

ٍَ َٓساَيُ بُؾساضبىوَنُيإ خًَعاُْناًْـثاؾإ  ٍَ َُتطإ و قُؾُ و  يُطُ زَبًَتُ ٍُٖ زَططٕ و وَيُٓ يُطُ
 . (1)ُٖيُ يًَسإ و ؾهىالتُ َُٖيسإ و ؾرييِٓ و ْإ خىاضزٕ

َتُاُْ و ُٖغتهطزٕ بُ بُضثطغًاضَيتًإ اَيُ بُؾساضبىوَنإ، نُ سئُّ َُضاغًُُ ثُياًََهُ بؤ َٓ 
ٌَ ز ُْساَِ نُ ئ ،ؾاْاظّ بُخؤياُْوَ بهُٕو  سَنات ُٖغت بُ بُضثطغًاضَيتِ بهُٕيًَ وايإ، َبُخؿًَتث

ٍَ يُزواّ قؤْاغ و َُضاغًُِ، نؤََُيِ َُغًشِ و نًُْػُٕ  و ْاوٍ زَنًَتُ قؤْاغِ ُٖضظَناضيًُوَُت َٓسا
 غُضزاِْ نًُْػُ يُ نُشٕ و بؤُْ ئايِٓ نؤَُآليُتًًُناْسابُؾًَىَيُنِ طؿتِ ُٖضظَناضَيهِ َُغًشِ 

زَيهاتُوَ وَى يُ ثؿىوّ ٖاويٓسا غاآلُْ بُؾساضّ يُو خىالُْزا زَنات نُ نًُْػُ ُٖضوَٖا  ،زَنات
 ناالنِ ِضؤؾٓبريّ.( ، ظَإ، َُغًشِخىَيٓسِْ خىىل)

 
 ُٖيِٓ خَُباضّ:   (ز 

يُّ ِضؤشَزا  ْاغطاوَ،(  ئاظاضَنإ ُٖيين) بُ نُ َُغًشًُناُِْضؤشّ  خَُباضتطئئُّ ُٖيًًُٓ  
بُ تؤَُتِ ئُوَّ نُ خَُيو ٖاْسَزات زشّ ئًُجطاتؤضيُتِ ِضؤَاُْنإ و ثًاواِْ  و زَزضَيت ئاظاض َُغًح

ٍَ خاضيُاليُٕ ناضبُزَغتاِْ ئًُجطاتؤضيُتِ ِضؤَاُْنإ يُ ئؤضؾُيًِ يُئايِٓ دىويُنُ  ئُّ ُٖيًًُٓ  ،زَزض
 (2).)عٝد ايكٝا١َ(( ِضؤش ثًَـ دُشِْ ُٖغتاُْو3َزَنُوَيتُ)

(ئًَىاضَ يُ نًُْػُ ْىَيص و تُضاتًٌ و يازنطزُْوَّ ئُّ ِضؤشَ 5:30)ناتصًََطيُّ ُٖيًًُٓزا  
ظؤضيُّٓ بُؾساضبىوإ يُّ يازَزا (ناتصًََط زَخايًَُْت، ئافطَتإ 2ئُّ ياز نطزُْوَيُ)زَغتجًَسَنات، 

ّ ئافطَتُ بُؾساضبىوَنإ دًِ ِضَف زَثؤؾٔ، قُؾُ بُٖاوناضّ ِضاًٖبُنإ ثًَهسًََٖٓٔ، ظؤضبُّ ُٖضَظؤض
زَخىَيًَٓت، يُّ يازَزا قُؾُ وتاضَيو و ططوثِ دُوقُ و ؾَُاؾُ و قىتابًًُنإ ْىَيص و زوعا و َىْادات 
ثُيهُضّ ظيىيِٓ يُّ يازنطزُْوَيُزا ثًَؿهُف زَنات، نُ باؽ يُخؤؾُويػتِ َُغًح و خاض زَنات، 

بُ خانًَهِ تُختُزا يُ ٖؤَيِ ْىَيصنطزِْ نًُْػُ َُٖيسَواغٔ و نًُْػُ بُ وَيُّٓ َُغًح َُغًح 
ؾَُاؾُنإ ثاؾإ ثُيهُضّ َُغًح يُ خانُنُ زَنُُْوَ و زَخيُُْ زاضََُيتًَهُوَ و زَِضاظَيُٓٓوَ، 

َزَٕ و َانِ خَُيهُنُف زَغتِ يًَسبُؾإ َُٖيِ زَططٕ و بُْاو ٖؤَيِ ْىَيصنطزِْ نًُْػُزا زَيطًَِطٕ، 
سًََْٔ و يزَنُٕ، ثاؾإ زاضََُيتُنُ نُ ثُيهُضّ َُغًشِ تًَسا زاْطاوَ يُ ْاوَِضاغتِ نًُْػُزا زا

ئاَازَبىوإ بُِضيع زَنٔ زَغتِ يًَسَزَٕ و َانِ زَنُٕ و نُغًَهًـ يُتًُْؿت زاضََُيتُنُ 
 ٍَ   (3) زَئ ُ زَنات نُ بؤ تُوافِ َُغًحثًَؿهُف بُو نُغاْزَوَغتًَت و طى

 
 

                                                           
1 . 19/8/2016تًَبًِٓ بُبُؾساضّ خىَيٓسناض يَُُضاغًِ و ئاُْٖطِ تُْاوىل نًُْػُّ َاضيىغف يُغًًَُاِْ،  - 

ٍَ: تىاْا بُؾري زاوز، غًًَُاِْ،  . 30/8/2016. ئاَاْر زلًب مشعىٕ قطاف،  غًًَُاِْ،   29/8/2016ناوثًَهُوتٔ يُطُ
 .19/8/2016ئاظإ زلًب مشعىٕ قطاف، غًًَُاِْ، 

ٍَ قُؾُ ئُميُٕ  ناوثًَهُوتٔ - 2  .20/4/2016ٖىضَع بؤتاِْ، غًًَُاِْ ، ععيع يُطُ
 . 14/4/2017تىَيصَض يُ ْىَيص و يازّ ُٖيِٓ خَُباضّ، نًُْػُّ َاضيىغف، غًًَُاِْ، تًَبًِٓ بُبُؾساضّ  - 3
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 تًَطُيؿتِٓ َُغًشًًُنإ بؤ بُُٖؾت و دُُُّْٖٓ:   -10
زَنات  ئُوَّ ناضّ باؾُو  يُشياِْ زوًْازايُبُُٖؾت و دُُُّْٖٓ  َُغًشًًُنإ باوَِضيإ وايُ 

زوًْاّ زواّ َطزٕ َشّ، نات ئاغىوزَ ًًُْ و يُ ْاخؤؾًسا زََشّ و ئُوَّ ناضّ خطاثُ زئاغىوزَ ز
ٌَ باوَِضّ  َُغًشًًُناْساباوَِضّ ئايِٓ يُ تُواوناضّ ئُّ زوًْايُيُ،  دُُُّْٖٓ ؾىَيًَٓو ًُْ نُ َطؤظِ ب

ؤشّ بَُيهى دُُُّْٖٓ ئُوَيُ نُ يُِض، و غىتإ ؾىَيًَٓو ًُْ بؤ ئاططتًَسا بػىتًَٓطَيت و 
بُآلّ نُغِ ، ؤسُنُّ زَنًَتُ ؾىَيًَٓهِ ْاخؤفو ِض سػابسا)زَيٓىوُْ(نُغِ دَُُُِْٖٓ خىا ْابًًَٓت

، واتُ يُ ئايِٓ َُغًشًسا َنًَتُ ؾىَيًَٓهِ خؤفزو ِضؤسُنُّ  َبًًَٓتوَيُ نُ خىا زبُُٖؾتِ ئُ
ُٖضوَٖا يُباوَِضّ ، ، تُْٗا ِضؤسًاُْت زَنًَتُ بُُٖؾت يإ دُُُّْٖٓظيٓسووبىوُْوَّ دُغتُيِ ًًُْ

  (1)ُ.ًًْ عُظابِ قُبطَُغًشًًُناْسا 
 

 : ثابُْسبىوِْ ئايِٓ -11

و ؾاْاظٍ  باوَِضيإ بُ ئايِٓ َُغًشِ ُٖيُّ ُٖضَ ظؤضّ َُغًشًًُناِْ غًًَُاِْ ظؤضبُ  
وَى باوَِضزاضّ ئايُٓناِْ تط  ثابُْس و ْا ثابُْسيإ ُٖيُ و  باوَِضزاضّ َُغًشِ غًًَُاٌْ، ثًَىَزَنُٕ

تًََُُْهُوَ بؤ  َُِطُظَيهُوَ بؤ ِضَطُظَيهِ تط و ي نُغًَهُوَ بؤ نُغًَهِ تط و يُض ِضازَّ ثابُْسبىًْإ يُ
ٌَ ظياتط يُ  تًََُُْهِ تط دًاواظَ. بُؾًَىَيُنِ طؿتِ يُْاو َُغًشًًُناِْ غًًَُاًْسا ِضَطُظّ َ

ُطُزلُنإ ِضَطُظّ ًَْط ثابُْسٕ بُ غطوت و ِضَيُٓايًُ ئايًُٓناُْوَ، ُٖضوَٖا نُغاِْ بُغاآلنىو ظياتط ي
 . (2)شًًُوَثابُْسٕ بُ ئايِٓ َُغً

نؤَُآليُتِ( تُْاُْت ُْضيتًَهِ الّ َُغًشًًُناِْ غًًَُاِْ بىوَتُ ) ثابُْسبىوِْ ئايِٓ 
) ْىَيصّ : ئايًًُٓناٌْ وَى ، غطوتُُظؤض نَُيُ غًًَُاًْسا نُ ِضَيصَيإ بًَباوَِضَناًْؿًإ ؾًىعِ و 

ٍَ ْاوْإ و يُ  ئاوَُٖيهًَؿإ يُ نًُْػُ، غطوتُناِْ ثطغُ(يإ دُشٕ، شٕ َاضَنطزٕ يُ نًُْػُ، َٓا
 (3)دًَبُدًَهطزووَ.

ناتِ  ُناْسا ْىَيص زَنُٕ، يًُدُشُْنإ و يازنطزُْوَ ئايًٓ ظؤضيُّٓ َُغًشًًُناِْ غًًَُاِْ يُ 
ُناْسا غُضزاِْ ًيُ دُشُْنإ و يازنطزُْوَ و بؤُْ ئايِٓ و نؤَُآليُتًِضؤشووبىوْسا بُضؤشو زَبٔ و  بُ

ِضؤشاِْ يُى ؾُممُزا غُضزاِْ نًُْػُ  يُ نًُْػُ زَنُٕ، شَاضَيُنِ نَُِ َُغًشًًُناِْ غًًَُاِْ
ِ و يٖاوغُضطري) زَنُٕ و يُو شَاضَيُف ظؤضيُٓيإ ئافطَتِ ثًَطُيؿتىو و بُغاآلنىوٕ. ُٖضوَٖا يُ 

غُضدُّ َُغًشًًُناِْ اَيُناًْإ يُ خىىل تُْاويسا ( سنطزٕ و بُؾساضيجًَهطزِْ َٓعًُسُدُشُْنإ و ت
  (4).ثابُْسٕ َُغًشًًُوَِضَيُٓايًُناِْ ئايِٓ  غًًَُاِْ بُ

                                                           
ٍَ ِضَيعني ْىفٌ بابايىغف،  غًًَُاِْ، ناوثًَهُوتٔ  - 1  .11/8/2016يُطُ
ٍَ قُؾُ ئُميُٕ  ناوثًَهُوتٔ، تًَبًِٓ ِضاغتُوخؤّ تىَيصَض  - 2  .20/4/2016ٖىضَع بؤتاِْ، غًًَُاِْ ، ععيع يُطُ
3 -  ٍَ  ، غًًَُاِْ.31/1/2017عًػِ يىغف، غًًَُاِْ، بُيإناوثًَهُوتٔ يُطُ
ٍَناوثًَهُوتٔ  - 4 . غىعاز يىغف يعكىب سساز، غًًَُاِْ، 10/8/2016ِضَيعني ْىفٌ بابايىغف،  غًًَُاِْ،  :يُطُ
. 26/8/2016غًًَُاِْ ، يىغف .  ايًعابًَت زاوز 20/8/2016. ُْدًُ ثُتطؤؽ ئُغهُْسَض، غًًَُاِْ،  15/8/2016

بُيإ عًػِ يىغف،  .30/8/2016.   ئاَاْر زلًب مشعىٕ قطاف،  غًًَُاِْ،  27/8/2016مسريَ سٓا عاظض، غًًَُاِْ، 
 ، غًًَُاِْ.31/1/2017غًًَُاِْ،
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 : يُئاوَُٖيهًَؿإ ) ايتعًُس ( -12
 يىسٓا"ئاوَُٖيهًَـ َاضيؤسُْاٍ" نُُدىي غُضزٌََ نانٌ ثًاو زَغيت يُغُض َُغًح 

 َُغًح هًَؿاٌْيُئاوَُٖيناتِ  يُ تُوغطو ئُّ بُثًٌَ اوَ، طيُئاوَُٖيهًَؿ ئىضزٕ وباضٍضِ يُ" املعُسإ
 زَْطًَو) نؤتطَيو يُ غُضّ ًْؿتىوَتُوَ و يُ ؾًَىَّ ، خىزاثريؤظّ  ِضؤسِ ئىضزٕ وباضٍويُِض

  (1)(.زَيؿازّ ثًٌَ ئُوٍَ ،خؤؾُويػتِ ِضؤَيٍُ تؤٍ: ىويُتِتو و ُوَؤتبُضظب يُئامساُْوَ
 ثًًَإ و هًَؿٔيُئاوَُٖي َُغًشًًُنإ نُ يًَسَنات زاوايإ ،ًَْطزضاواٌْ بؤ سازواِضاغجاضَزَناًْ يُ َُغًح
 ،َُٖيبهًَؿٔ يُئاويإ ثريؤظ ضؤسٌ و نىِض و باوى بُقىتابٌ، بُْاوٍ بهُٕ ُْتُوَنإ َُٖىو بِطؤٕ) :زََيًَت
ٌَ فُضَامن ئُوٍَ َُٖىو بهُٕ فًَطيإ  ٌينؤتا تا يُطَُيتامن ِضؤشَيو َُٖىو ئُوَتا ،جاضَيعًٕب نطزووٕ ث
  (2)(.ِضؤشطاض

و  ُوًَتُ ئايًٓوبُّ غطوِضابطزوو ئًَػتاؾسا ثابُْسٕ  غُضدُّ َُغًشًًُناِْ غًًَُاِْ يُ 
ٍَ ؤشّ ( ِض 40تا 8اِْ خؤيإ يَُاوَّ تَُُِْ ) َٓساَيُن  ئاويُ َٓساَيُنُ  قُؾُزَبُٕ بؤ نًُْػُ و يُو

ْاوّ قُؾُ نًُْػُ  ؤشَف يُُٖض ئُو ِض)غٗاد٠ ايعُاذ(بَُُف ئُو َٓساَيُ زَبًَتُ خاوَِْ  ،َُٖيسَنًَؿًَت
  (3).بؤ غاظ زَنُٕ ساٖؤَيًَه يإ يُ ،ُوََاَي يُِ ئاُْٖطًَهِ بهىنُْٖسَيو خًَعإ ، زًََْت

(وَ ْاوّ ئُو 1901تؤَاضَيهِ زَغت ْىوؽ يُ نًُْػُّ )َاضيىغف(يُ غًًَُاًْسا ُٖيُ، نُ يُ غاَيِ)
، يُ ئاو َُٖيهًَؿطاوٕو نًُْػُّ)َاضيىغف(زا، ( َسِٜ ايعرزا٤نًُْػُّ) َٓساآلُّْ تًَسا ْىغطاوَ، نُ يُ

ٍَ بُْاوّ) َُٖيهًَؿطاوَ، نؤتا َٓساَيًـ  ويُ ئازا (19/3/1901يُ بُضواضّ) ْع٢َٛ زشٚق٢ عًه١(يُنُّ َٓسا
، واتُ يُ (يُ ئاوَُٖيهًَؿطاوَيطٝف بؤيظبُْاوّ) ئُئ زيالٕ  (1344بُ شَاضَ)(13/10/2017بُضواضّ )تا 

ٍَ يُ غًًَُاًْسا يُ ئاو َُٖيهًَؿطاو1344َ، )(13/10/2017( تا )1901غاَيِ)   . (4)(َٓسا
  غىَيٓس:  -13

خاض( غىَيٓس  ،قُبطّ باوى، غُضّ باوى، َسِٜ ايعرزا٤)خىا، بُ َُغًشًًُناِْ غًًَُاِْ   
وَى ُْضيت و ِضَيُٓايِ ئايِٓ سُظ بُ بُ ؾًَىَيُنِ طؿتِ يُ شياِْ ِضؤشاُْياْسا غىَيٓس ْاخؤٕ.  (5)زَخؤٕ.

خىاضزٕ ْانات، ئُطُض  بُ غىَيٓسنىْهُ زََئًَ: ئُطُض َطؤظ ِضاغت بهات ثًَىيػت  ،غىَيٓسخىاضزٕ ْانُٕ
يُ ئاَؤشطاضيًُناِْ )سُظضَتِ َىغا و سُظضَتِ  ُيُنًَهـ ُْنات، غىَيٓس ُْخىاضزٕ بُ زضؤ، ًِضاغت
 يُشياِْ ِضؤشاُْزا، ظياتط زََئًَ: باوَِضبهُ.  ، (حَُغً

 

                                                           
 11-1/9  َُضقؤؽ - 1
 24-24/13َُتتا - 2
3 ٍَ: ُْدًُ ثُتطؤؽ ئُغهُْسَض، غًًَُاِْ،   -   ضٓا٤ ْاؾس قدٚزٟ، ضًَُٝا٢ْ،.  20/8/2016ناوثًَهُوتٔ يُطُ
 .1/2/2017، غًًَُاِْ، اضطٝفإ ثؤيؼيطٝف .  .6/2017/ 19، غًًَُاِْ، ثُضوئ ئًًًَا سٓا  .13/8/2017

ٍَ، يُ نًُْػُّ  - 4  .13/10/2017)َاضيىغف(، يُ غًًَُاٌْ،  تؤَاضّ زَغتٓىوغِ تايبُت بُ يُ ئاوَُٖيهًَؿاِْ َٓسا

(، نًُْػُّ َاضيىغف، يطٝف تًَبًِٓ بُ بُؾساضّ ِضاغتُوخؤّ خىَيٓسناض يُ َُضاغًُِ يُ ئاوَُٖيهًَؿاِْ)ئُئ زيالٕ
 . 13/10/2017غًًَُاِْ، 

ٍَ ناوثًَهُوتٔ - 5  .5/6/2017 غًًَُاِْ، خاُْْؿني،: ثًؿُ ،1954 يُزايهبىوّ دُضدًؼ، ثُتطؤؽ َُتا ُْظُٖت: يُطُ
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 (1)َُضز و بَُٓاناِْ بىوٕ بُ قُؾُ:  -14

 و (مسًًَٓط) زَبًَت قؤْاغِ ِ ُٖبًَت،ييُناضّ قُؾُو خىيًاّ  زَبًَت نُغُنُ َُغًشِ بًَت، سُظ
ظؤض ظيطَنٔ  و ٕ(ضاًٖبِ زَيط)يإ ئُواُّْ ،. ّ خىَيٓسبًَت )نؤيًَصّ بابٌ بؤ فُيػُفُ و الٖىوت(

  زَبٔ بُ قُؾُ. 
 

 طىْاه و تاوإ :   -15

ُٖضوَٖا ، طُوضَِٕ تاواْنت، زظّ( طىْاه و نىؾ، خًاُْتِ ٖاوغُضطريّيُ ئايِٓ َُغًشًسا )  
ٍَ، ئريَيِ ،، ِضَيعُْططتِٓ زايو و باوىدىَيٓسإ )زضؤنطزٕ، ِضم،  سُغازَت، ،تىْسوتًصّ بُضاَبُض َٓسا

   (2)نؤَُآليُتِ َُغًشًًُناْسا طىْاُٖ.يتىوضّ نُيُ (غىَيٓسخىاضزِْ زضؤ، 
 

 خُتُُْنطزٕ:   -16

 و َُغًشٌ)دىيُنُ و ساْاوَضاغت ِضؤشَُٖياتٌ طُالٌْاو ئايُٓناِْ ْ يُ ُْضيت وَى خُتُُْنطزٕ 
 ًًُْ زَقًَهًؿٌ ًٖضنىِضّ وادب ُْنطزووَ و  خُتُُْنطزٌْ َُغًشٌ ئايين، زَنطَيت و ثُيِطَ (ئًػالّ

نض، َُغًشًًُناِْ غًًَُاِْ يُ ِضابطزوو ئًَػتازا َٓساَيِ نهًإ خُتُُْ ُْنطزووَ و يُ  خُتُُْنطزٌْ بؤ
ِضابطزووزا نىِضيؿًإ خُتُُْ ُْنطزووَ، بُآلّ يُ ئًَػتازا غُضدُّ َُغًشًًُناِْ غًًَُاِْ َٓساَيِ نىِض 

  (3)َظأْ.يُبُض ئُوَّ بُٖؤناضّ تُْسضوغتِ زخُتُُْ زَنُٕ، 
، (4)نطاوَ خُتُُْ(ِضؤشيسا َُغًح 8يُ تَُُِْ ) َىغا ؾُضيعُتٌ غُض يُّ ئًٓذًٌ بُثًَِ طًَِطاُْوَ 
 بِطيين ُْى ،طىْاُٖناٌْ يُ َطؤظ بِطيين يُ بطيتًًُ َُغًشًسا ئايين يُ خُتُُْنطزٕؿتِٓ تًَطُي ّآلبُ

ٍَ ًساًَُغًش ئايين يُ خىزا، بُ ثابُْسبىًَْو وَى َطؤظ دُغتٍُ يُ بُؾًَو  ُٖوَيٍُ ئُو زضاوَ ُٖو
ّ ئايُٓزا خىزا، يُ ثازؾايُتٌ يُ ًْت ئُْساًََو واتا ،ُْنطابًت خُتُُْ ئُطُض نُ ثىنَُيبهطَيتُوَ دىيُنُ

                                                           
ٍَ قُؾُ ئُميُٕ  ناوثًَهُوتٔ - 1  .20/4/2016، غًًَُاِْ ، ٖىضَع بؤتاِْععيع يُطُ
 - ،ٍَ زاَُظضاوَيُنُ و ئُو قىتابًاُّْ نُ زَياُْوَيت بنب بُقُؾُ تًًَسا مسًًَٓط: وؾُيُنِ فُِضَْػًًُ واتُ باخهُّ طى

نؤيًَصّ زواْعَّ ئاَازَيِ زَضنىوٕ و نىوُْتُ) ًًَٓط واتُ ئُو قىتابًاُّْ نُ يُ قىتابِ مس زَخىَيٓٔ و زًَََُٓٓوَ.
ٍَ يُ)6فُيػُفُ و الٖىت( بؤ َاوَّ) يُ عُْهاوَيُ و خىَيٓسٕ يُّ  ؾُو و ِضؤش تًًَسا زًَََُٓٓوَ(َعٗد ايهٗٓٛت٢ يطُٝٓري(غا

ٍَ  ناوثًَهُوتٔ َبًَت بُقُؾُ.خؤّ ويػتِ زيُ تُواو زَنات ئُطُض (غاَيُ، ئُو نُغُّ ئُّ ثُمياْطا6ثُمياْطايُزا) يُطُ
 .20/8/2017ٖىضَع بؤتاِْ، غًًَُاِْ ، ععيع قُؾُ ئُميُٕ 

 - (غاَيُ و يُ عُْهاوَيُ و تايبُتُ بُ خىَيٓسِْ ئايِٓ َُغًشِ بؤ 6: غاَيِ خىَيٓسٕ)نؤيًَصّ بابٌ بؤ فُيػُفُ و الٖىوت
 ثًَطُياْسِْ قُؾُ و ؾَُاؾُ و َُتطإ. 

 - ُزَيِط: ئُو نىِضإُْ نُ يُ زَيطَناْسا زَشئ و خؤيإ بؤ خعَُتهطزِْ ئايِٓ َُغًح ِضاًٖبِ زَيِط يإ ِضَب ِْ
 تُضخاْهطزووَ و ٖاوغُضطريّ ْانُٕ.

ٍَ ايًعابًَت زاوزناوثًَهُوتٔ  - 2  غًًَُاِْ، ،دُضدًؼ ثُتطؤؽ َُتا ُْظُٖت .26/8/2016، غًًَُاِْ يىغف يُطُ
5/6/2017. 

3 ٍَناوثًَهُوتٔ  -  . ُْدًُ ثُتطؤؽ ئُغهُْسَض، غًًَُاِْ،  8/8/2016، غًًَُاِْ، ثُضٍ ئًػشام ناَُضإ :يُطُ
 ..   25/8/2016، غًًَُاِْ، عبداالسد ٜٛسٓا تَٛا.   20/8/2016

 ( 24-21:  2 )يؤقا - 4
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 نُ ئُوَيُ ئُويـ ،ُٖيُ ِضؤسٌ بَُيهى ِضَُْٖسَيهِ ،ًًُْ فًعيهٌ هًٌَهاًْعًََ و بُبِطئ خُتُُْنطزٕ
   (1)(ُ َُغًحخُتُُْنطزٕ غىوزّ ًًُْ، بَُيهى ئًُإ بًَٗٓٔ ب) : زََيًَت

 
 يتىوضٍ نؤَُآليُتٌ:تىمخُناِْ نُ :غًًَُّ

 : (eriirraM) ٖاوغُضطريّبَُٓاناِْ  -1
 

ِضووّ نؤَُآليُتًًُوَ يًَُْىإ شٕ و ثًاوَ، نُ نؤَُآليُتِ و بايؤيؤدِ  ٍثُيىَْس ٖاوغُضطريٍ 
) شٕ و خُغًَُتِ يُ ئُزلاَسا  ثُيىَْسيًُ ئُّ ثِطانتًعَبىوِْ بُ، و ِضَظاَُْسّ يُغُض زضاوَ نطاوَُْسثُغ

 ،زَضبِطيِٓ غًفُتِ قبىوَيهطزِْ نؤَُآليُتِ و ئايِٓ بَُُبُغتِ ،زَنُغجًَت بُغُضزا يإ (ًََطزايُتٌ
 ثُيىَْسيًُبُ زضوغتبىوِْ ئُّ ، بؤ ئُزلاّ زَزضَيتئاؾهطاّ تايبُت بُخؤّ  زابىُْضيتِئاُْٖط و 

 ،بؤ شٕ و ًََطزَنُ َٓساَيُناًْإ زَبًَتُ ُْوَيُنِ ؾُضعِ، بًَتَزَٓساَيًإ  َبًَت وخًَعاًَْو زضوغت ز
 .(2)دػتىوَِضَيهًَْىاًْاِْ و خعَايُتِ ثُيىَْسّ ياغا و زاب و ُْضيتِ نؤَُآليُتِ 

يتىوضّ بؤ بِطياضزاِْ باونايُتِ بطيتًًُ يُ نؤََُيًَو دؤضّ نُٖاوغُضطريّ، يُ ثًَٓاغُيُنِ تطزا   
ئاضاّ بؤ بايُخسإ بُ دًَطري و زابًٓهطزِْ بَُٓايُنِ تًَطنطزِْ ثًَساويػتِ غًَهػِ و و زايهايُتِ و 

ٍَ و  بُضزَواّ بىوِْ خًَعإ و زَيًٓايِ ُ بؤ ًبُِٓضَتً يتىوضّنُو ٖؤناضَيهِ  ثُضوَضزَنطزًْإَٓسا
 . (3)خعَايُتِ

و تا  ًَْىإ شٕ و ثًاوَ ّيُتًًُ و ثُيىَْسيًُنِ ِضَيهدطاوآلزياضزَيُنِ نؤَُ ُٖضوَٖا ٖاوغُضطريّ
زابًٓهطزِْ ثًَساويػتًًُ نؤَُآليُتِ و زَضووِْ و بايؤيؤدًًُنإ، بُئاَازلِ  ،ِضازَيُى ًَُٖؿُيًُ

ٍَ يُشياِْ شٕ و ثًاو يُِضَيطُّ ٖاوغُضطرييًُوَ خًَعإ ثًَهسَيت و  ئُضى و َاف و بُضثطغًاضَيتِ ْى
  .(4)وَضزَططٕ ٖاوغُضطرييسا

ِ و ططَيبُغت و بُيُنُوَ شياِْ يزياضزَيُنِ نؤَُآليُتًًُ و بطيتًًُ يُ ثُيىَْسٖاوغُضطريّ  
شٕ و ثًاوَيو، نُ بُِضَظاَُْسّ نؤََُيطُ ثُيىَْسّ غًَهػِ يُ ًَْىاًْاْسا ُٖيُ و يُ يُنُيُنِ 
ًْؿتُدًَبىوِْ زياضيهطاوزا بُيُنُوَ زَشئ، بُ ثًَِ قؤْاغُناِْ ثًَؿهُوتِٓ َطؤظايُتِ طؤِضإ يُ 

دؤض و ؾًَىاظ و ُْضيتُناًْسا ِضوويساوَ، يُ نؤََُيطُيُنًؿُوَ بؤ نؤََُيطُيُنِ تط ؾًَىاظ و و غًػتُّ 
، ٖاوغُضطريّ ثُيىَْسيًُنِ ِضَيطُثًَسضاوّ ًَْىإ شٕ و ثًاوَ، نُ يُ (5)ثًَهٗاتُنُّ دًاواظَ

 . (6)بًَتَشُْنُ زيُ زَزضَيت بُو َٓساآلُّْ نُ نىاضنًَىَيسا ؾُضعًًُت 

                                                           
1 - ٍَ  ، غًًَُاِْ، قُؾُ ئُميُٕ ععيع ٖىضَع بؤتاِْ :ناوثًَهُوتٔ يُطُ
2 يٛضٞ َري، َكد١َ يف االْجسٚبٛيٛدٝا . 601غانس َؿطف٢ ضًِٝ، قاَٛع األْجسٚبٛيٛدٝا، املؿدز ايطابل، ف - 

 . 386االدتُاع١ٝ، تسمج١: غانس َؿطف٢ ضًِٝ، داز ايػؤٕٚ ايجكاف١ٝ ايعا١َ، بػداد، ف 
 . 85، ف2007ستُد ادتٖٛس٣، عًٝا٤ ايػهس٣، َكد١َ ف٢ دزاض١ األْجسٚبٛيٛدٝا، ايكاٖس٠،  - 3
 197-196،ف1989االضس٠ ف٢ ايعامل املتػري، االضهٓدز١ٜ، داز املعسف١،، ٞضٓا٤ ارتٛي - 4
 173-172، ف2009ايطبع١ ايجا١ْٝ، داز عال٤ايدٜٔ، دَػل، ستُد خطٝب، األثٓٛيٛدٝا،  - 5
، اثٓٛيٛدٝا ٚ اْرتٚبٛيٛدٝا، تسمج١: َؿباح ايؿُد، ايطبع١ األٚىل، املؤضط١ فاضًًُْدإ. بٝاز تىيطا،  -فًًًب الثىضت - 6

 . 66، ف2004املؤضط١ ادتاَع١ٝ يًدزاضات ٚ ايٓػس، بريٚت،
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ُٖضوَٖا ٖاوغُضطريّ ثُيىَْسيًُنِ غًَهػًًُ نُ يُ ًَْىإ زوو ِضَطُظّ دًاواظّ َطؤظِ  
َيػاّ تايبُتِ ثًَطُيؿتىوزا ِضووزَزات و يُاليُٕ نؤََُيطُوَ ؾُضعًًُتِ ثًَسَزضَيت، ياغا و غطوت و ِض

 .(1)يتىوضَيهِ تط دًاواظَخؤيِ ُٖيُ و يُ نُيتىوضَيهُوَ بؤ نُ
و زابىُْضيتِ تايبُتِ خؤيإ  ِ َُغًشِ ئايِٓضَيُٓايًُناِْ ِ بُثًَِ َُغًشًًُناِْ غًًَُاْ 

 (2): يُ بطيتنيًًُ و نَغُض بَُٓاٍ نىاضزَنُٕ. نُ  بَُٓاناِْ ٖاوغُضطريّ زياضٍ

  :ئايين اليٌُْ -1

 نُ َُٖيبصَيطَيت ٖاوغُضَيو ْابًَت َُغًشٌنُغًَهِ  بُثًَِ ياغا و ِضَيُٓايًُناِْ نًُْػُ يُ غًًَُاًْسا،
نىِض و بؤ ٖاوغُضطريّ  نًُْػُ و زايو و باوىَُضدِ غُضَنِ يُ ئًَػتا و ِضابطزووزا  ،ُْبًَت َُغًشٌ

ٍَ نُغًَهِ َُغًشًسانُ  ئُوَيُ ،نض  . بهُٕ ٖاوغُضطريّ زَبًَت يُطُ
  :ِضَظاَُْسّ و خؤؾُويػتِ و طىزلإ -2

ٌَ ًَْط ِضَطُظٍ ُٖضزوو ٌَ ،اظينبضِ بُيُى زَبًَت ٖاوغُضطريٍ ثطؤغٍُ بُدًًَٗٓاٌْ بؤ وَ  ظؤضيًَهطزٌْ بُب
 ،نُغىناض بؤ ُْى ،زَيًَٓت خؤٍ بؤ شٕ نىِض نُ باوَ ظؤض زياضزَيُ ئُو ساناًَُُْغًشً يُْاو ، نُغىناض
   .ناض و نُؽ بؤ ُْى ،ؾىزَنات خؤٍ بؤ نض ُٖضوَٖا

  زايو و باوى: َظاَُْسٍضِ -3

يُِضابطزووزا يُْاو َُغًشًًُناِْ غًًَُاًْسا زايو و باوى بِطياضّ يُناليهُضَوَيإ زاوَ زَضباضَّ 
ٖاوغُضطريّ نىِض و نهُناًْإ، بُآلّ يُئًَػتازا نىِض و نض ئاظازٕ يَُُٖيبصاضزِْ ٖاوغُض، بَُُضدًَو ئُو 

 نُغُّ َُٖيًسَبصَيطٕ َُغًشِ بًَت. 

  تَُُٕ:  -4

ًٌََْط و  َطُظٍضِ بؤ غاَيٌ( 14 )تٌَُُْيُ غًًَُاِْ،  ؤيًهٌغنانًسإ  نًًََػاٍ يِو ِضَيُٓا ياغا بُثًٌَ َ، 
 و ئُبًَت نض و نىِض بؤ ٖاوغُضطريّ تًَُُْإ يُ زياضيهطاوَٖاوغُضطريٍ  بؤ طُثًَسضاوِضَي تٌَُُْ بُ
ٍَ نَُرت ُْبًَت، ُٖضنُْسَ يُِضابطزووزا يُْاو ؾاضّ غًًَُاًْسا شَاضَيُى نهِ َُغًشِ  18)   ( غا

ٖاوغُضطرييإ نطزووَ، بُٖؤّ ئَُُؾُوَ واظيإ يُخىَيٓسٕ ًَٖٓاوَ. ظياتط ( غاَيًٌ و 16 – 14يُتَُُِْ) 
اَيٌ ٖاوغُضطريّ زَنات، (غ25-20)تَُُِْ نض بُظؤضّ يُ ،نؤَُآليُتِبُآلّ يُئًَػتازا وَى واقعًَهِ 

 َباؾرتبُثًَِ ئُظَىوِْ نؤَُآليُتًًإ بُالياُْوَ (غاَيِ ٖاوغُضطريّ زَنات، 30-25)نىِضيـ يُتَُُِْ
  ت. بًَ ظياتط نضتَُُِْ يُ نُْس غاَيًَهِ نُّ  نىِض تٌَُُْ

                                                           
 . 195، ف 1980َعذِ عًِ االدتُاع، تسمج١: اسطإ ستُد اذتطٔ، داز اذتس١ٜ يًطباع١، بػداد، دٜٓهٔ َٝػٌٝ،  - 1
ٍَناوثًَهُوتٔ  - 2 . 10/8/2016ِضَيعني ْىفٌ بابايىغف،  غًًَُاِْ،  .8/8/2016، غًًَُاِْ، ثُضٍ ئًػشام ناَُضإ :يُطُ

ايًعابًَت زاوز،  . 25/8/2016، ضًَُٝا٢ْ، عبداالسد ٜٛسٓا تَٛا .15/8/2016غىعاز يىغف يعكىب سساز، غًًَُاِْ، 
،  غًًَُاِْ ، قطافئاَاْر زلًب مشعىٕ  . 29/8/2016تىاْا بُؾري زاوز،  غًًَُاِْ،  .26/8/2016غًًَُاِْ،  

ًْإ  .11/11/2016بُيإ طىضطًؼ ئُوزيؿؤ، غًًَُاِْ،  .10/11/2016دىيًَت فايُم ععيع ؾًُٓ، غًًَُاِْ، .30/8/2016
، ثًؿُ: باظضطإ، غًًَُاِْ، 1973ئُزَؤٕ أْىَض ًْػإ، يُ زايهبىوّ.  12/8/2017يعكىب طىضطًؼ، غًًَُاِْ، 

29/4/2017 . 
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نهإ بؤ ِ نىِضإ و ٖاْو  ثًَسَزضَيت ططْطٌ ًَٖٓإ شٕ و َُغًشًسا ؾىنطزٕ ئايين يُُٖضوَٖا   
 ئافطَتٌ، قُيطَ نهِ َُغًشِ)غًًَُاٌْ ؾاضٍ يَُُٖإ ناتسا غُباضَت بُ، زَزضَيت ٖاوغُضطريّ
 (1):زَطُِضَيتُوَ خاَياُْ ئُّ بؤاضَناًْؿِ ٖؤن(ّ ظؤض تًَسايُ، ؾىُْنطزوو

  :خىَيٓسَواضٍ (أ 

 ثُمياْطا، و نؤيًَص تُوانطزٌْو  غًًَُاٌْ َُغًشٌ نهاٌِْْ خىَيٓس بُ َيطُزإضِ و ئاضَظوَُْسٍ
ٖاوغُضطريّ   ُْبىوٕ اظٍضِ ئُوَّيُبُضُٖضوَٖا  ،هُووٕبزوا ٖاوغُضطريٍ ثطؤغٍُ يُنهإ  ووَهطزواي

ٍَ نىِضَيه  َُغًشٌ نهاٌْ خىَيٓسَواضٍئاغتِ ، ُْبًَت زائُو خىَيٓسُْنٍُ يُ ئاغتِ بهُٕ سايُطُ
 . ىوَدًًََٗؿتبُ ؾىنطزًْإ يُغُض  ُْضَيين ناضيطُضٍ

  :خؤبُِضَيىَبطزٕ تىاْاٍ (ب 

، بىوُْتُ ٖؤّ ئابىضٍ بصَيىٍ بُزَغتًَٗٓاٌْ و يُفُضَاْطُنإ نهإ سٌْْزاَُظضا و خىَيٓسَواضيٌ
  نَُبىوُْوَّ ثاَيُٓضّ ٖاوغُضطريّ الّ نهاِْ َُغًشِ. 

  :نؤض (ز 

هطزووَ واي، يُنُْس قؤْاغًَهِ دًاواظزا ُْٖسَضإ بؤ غًًَُاٌَُْغًشِ  نىِضاٌْ ظؤضٍ شَاضَيُنٌنؤنِ 
ٌَ َطُظٍضِ شَاضٍَيُْاو َُغًشًًُناِْ ؾاضّ غًًَُاًْسا   . ًَتب ظياتط ًَْط َطُظٍضِ يُ َ

  ئاظازّ: (ز 

 خًَعاُْنإبُٖؤّ ئَُُؾُوَ  ،فؿاض يُ نىِض و نض ْانطَيت بؤ ٖاوغُضطريّ َُغًشًسا ئايين يُ
 . بسَٕوبُؾى نهُناًْإ بُظؤض ُْياْتىاًْىَ

  زَغت تًَىَضزاِْ زايو و باوى: (ه 

ٖاوغُضطريّ ، يإ نىِضَنُيإ ،تاِضازَيُى ُْياًَْٗؿتىوَ نهُنُيإ، ِضابطزووزا زايو و باونِ َُغًشِ يُ
ٍَ  . نُ بُزَيًإ ُْبىوبًَت ،نُغًَهسا بهُٕ يُطُ

 
 :َُغًشًًُناِْ غًًَُاِْ ٖاوغُضطريّ زاب و ُْضيتُناِْقؤْاغ و  -2
 

زابىُْضيت تىمخًَهِ َُٖيػىنُوت و ِضَفتاضّ خَُيهُ، زاب فُضُْٖط و فؤيهًؤضَ و ُْضيت   
يتىوضَ و بُؾًَهٔ يُ شياِْ نؤَُآليُتِ، يُ نؤََُيطُزا ؾًَىَّ ًُْهُ ياغايُنِ ْافُضَِ غُضَنِ نُ

َطؤِضَئ، نؤََُيًَو ّ خَُيهسا نؤٕ و نُغجاوَ و ظؤض زًَََُٓٓوَ و زضَْط زوَضططتىوَ و يُ ِضووْانبري
َُآليُتِ و باوَِضّ ئايِٓ و ئُزَبِ ًًًَِ و ئُفػاُْ و خىضافًات و ظاًْاضّ بريوباوَِض و بُٖاّ نؤ

طؿتًًُ، يُ ِضَفتاض و َُٖيػىنُوتِ تانُناِْ نؤََُيطُزا ُٖغتًًإ ثًَسَنُئ و زَياْبًٓني، زابىُْضيتِ 
اوَ، ئُطُض نؤَُآليُتِ َُضز ًًُْ ؾتًَهِ يؤشيهِ و بُٖاّ عُقآلِْ ُٖبًَت، بَُيهى تُْٗا ظاْطاوَيهِ وَضطري

نؤََُيطُ بهىوى و زاخطاوبًَت ئُوا زابىُْضيت ظؤض باآلزَغت ئُبًَت بؤ ئاِضاغتُنطزٕ و بِطياضزإ يُغُض 
ِضَفتاضّ نؤَُآليُتِ، ُٖضوَٖا زابىُْضيت اليُُْناِْ بريوباوَِض و ِضَفتاض و َُٖيػىنُوت زَططَيتُوَ، يُ 

غتُّ ِضَفتاضَناِْ خَُيو زَنات، بُغُض َطؤظسا ظاَيُ و ثًَؿًٓاُْوَ َاوَتُوَ و ئاغإ و بُضزَغتُ و ئاضٍِِا

                                                           
 .26/8/2016، ، ثًؿُ، َاَؤغتا، غًًَُا1955ِْيىغف، يُزايهبىوّ ايًعابًَت زاوز  - 1
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َطؤظ ْاتىاًَْت بُئاغاِْ خؤّ يًًَإ ِضظطاض بهات، ثُيِطَوّ ُْنطزًْإ بُالزإ و نَُتُضخَُِ زازَْطَيت، 
باض و غًػتَُِ ئابىوضّ و غًاغِ و ثُيىَْسيًُ نؤَُآليُتًًُنإ و دؤض و ئاغتِ ظاًْاضّ، ناض يُ 

ٍَ زَنُٕثًَهًَٗٓاِْ ُْضي  . (1)تُناِْ نؤَُ
ًُ، يُ شياِْ نؤَُآليُتًسا زضوغت زابِ نؤَُآليُتِ زياضزَ و ؾًَىاظَيهِ نؤَُآليُتًُٖضوَٖا   

ٍَ تانُنإ و نؤََُيُناِْ نؤََُيطُ ثِطانتًعَ زَنطَيت، زاب ز َبًَت و يُ ناضيًَهِ نؤَُآليُتِ يُطُ
(moRdfC ََُّٖىو ِضَفتاضَيهِ زووباضَبىَو ) نؤَُآليُتًًُ، ُْضيتًـ َُٖىو زابًَهِ ثُغُْسنطاوَ و

طؿتطريَ نُ يُ ياغاوَ ْعيهُ، يإ غًُايُنِ ياغايِ ُٖيُ و ُْْىغطاوَتُوَ، الزإ يًَِ تاواُْ و غعاّ 
 . (2)نؤَُآليُتِ يُغُضَ

ضؾتهطزٕ يُ نؤّ زابِ نؤَُآليُتِ ظاضاوَيُنُ بُناضزًََٖٓطَيت بؤ طىظائًسواضغاثري زََيًَت:   
 .(3)، نُ ططوثًَو ئُزلاَِ زَزَٕ و بُؾًَىَّ الغايهطزُْوَ بُضدُغتُّ زَناتدؤضَناِْ ِضَفتاض

يتىوضّ َطؤظايُتًًُ و َُٖىو نؤََُيطُ و ُْتُوَ و ئايًَٓو زابىُْضيت بُؾًَهِ غُضَنِ نُ  
ىنُوت و خاوَِْ زابىُْضيتِ تايبُت بُخؤيُتِ، نُ ِضَفتاضّ تانُنإ ئاِضاغتُ زَنات و نؤًُْتِ َُٖيػ

غاظنطزِْ َُضاغًُُ ئايِٓ و نؤَُآليُتًًُنإ  فًَطّ تانُناِْ نؤََُيطُ زَنات، ِضؤَيِ غُضَنًـ 
تًًُناْسا ئائ زابىُْضيت زضوغت زَنات، زَبًًَٓت يُ ِضَيهدػنت و ئاضاَِ نؤََُيطُزا، يُ نؤََُيطُ ُْضي

ات و تانُناِْ نؤََُيطُّ يُغُض ضوغت زَنيُنؤََُيطُ ثًَؿهُوتىوَناًْؿسا ثُضوَضزَ زابىُْضيتُنإ ز
 .  ِضازًًَََٖٓت

زابىُْضيت بُؾًَهِ ططْطِ نُيتىوضَ و نؤََُيًَو ِضَفتاضٍ نؤَُآليُتًًُ، نُ َطؤظُنإ فًَطّ بىوٕ   
و يُ شياِْ ِضؤشاُْياْسا ئُزلاَِ زَزَٕ و زووباضَّ زَنُُْوَ و بُؾًَهُ يُ شياِْ نؤَُآليُتِ و يُ 

و بؤ َاوَيُنِ ظؤض بُضزَواّ زَبًَت و دًَطط زَبًَت و يُ اليُٕ  تط زَطىَيعضَيتُوَُْوَيُنُوَ بؤ ُْوَيُنِ 
، زاب و ُْضيت ٖؤناضَيهُ بؤ ِضَيهدػنت و َاُْوَّ شياِْ نؤَُآليُتِ  و (4)نؤََُيطُوَ ثُغُْس زَنطَيت

ُضدُ يُ ُٖيىَِضَفتاضّ خَُيو ئاِضاغتُ زَنات و فًَطيإ زَنات، نُ نؤٕ َُٖيػىنُوت و ِضَفتاض 
نؤََُيطُزا بهُٕ، ُٖضوَٖا ناضيطُضّ يُغُض اليُٕ و ناالنِ ئابىوضّ و نؤَُآليُتِ و دًاواظَناِْ 

  .(5)غًاغِ و ئايِٓ ُٖيُ
بُؾًَىَيُنِ طؿتِ زابىُْضيت ؾًَىاظّ شياِْ ِضؤشاُّْ خَُيهُ، ئاَاشَيُ بؤ دؤضّ برينطزُْوَ و   

نُ ؾًَىاظّ قػُنطزٕ و بُناضًَٖٓاِْ ا منايؿِ زَنات، ِضَفتاضّ بُضزَواّ و دًَطري، نُ تاى يُ نؤََُيطُز
و يُ  و غطووتُنإ زَططَيتُوَ اشَنإ و ِضَفتاضو َُٖيػىنُوتُ بُضزَواَُناِْ شياِْ ِضؤشاًَُُْٖا و ئاَ

 .نُيتىوضَيهُوَ بؤ نُيتىوضَيهِ تط دًاواظَ
 

                                                           
 . 31-30،ٍ 1992، بُغساز، اذتٛادخ ناثداُّْسىغًَِٓ خُيًكِ، نؤََُيٓاغِ نىضزَواضّ، بُضطِ زووَّ،  - 1
 105 -104، 36،ف1980فٛشَٜ٘ دٜاب،ايكِٝ ٚايعادات االدتُاع١ٝ،داز ايٓٗك١ ايعسب١ٝ،ايطبع١ ايجا١ْٝ،بريٚت، -2

 . 133-119املؿدز ْفط٘، ف  - 3
 . 94، ف 1982أمحد شنٞ بدٟٚ، َعذِ َؿطًشات ايعًّٛ االدتُاع١ٝ، َهتب١ يبٓإ، بريٚت،  - 4
ايعسام، -عادات ٚ تكايٝد اذتٝا٠ ايػعب١ٝ ايعساق١ٝ، ايطبع١ األٚىل، داز ايػؤٕٚ ايجكاف١ٝ، بػدادباضِ عبداذتُٝد محٛٚد٣،  - 5

 .  6،ف 1986
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نُ  غًػتَُِ نؤَُآليُتِ  ،بُِضَيىَزَنًَتُْضيتاُْ اب و ُْضيتِ ٖاوغُضطريّ و خًَعإ، بُ ثًَِ ئُو زابىز
 ِضَيهًدػتىوَ.  يُ نىاضنًَىَّ )بىًْازّ نؤَُآليُتًسا(

يًَطَزا زاب و ُْضيتِ ثطؤغُّ نُْس زابىُْضيتًَهُ، ُٖض نُيتىوض و وضزَ نُيتىوضَيو، خاوَِْ  
 (1) -ِضووْسَنُيُٓوَ:بُ نُْس خاَيًَو َُغًشًًُناِْ غًًَُاِْ ٖاوغُضطريّ 

  -زَنًَت: بُِضَيىَ ُْٖطاواُُّْ ب ِ غًًَُاِْقؤْاغُناِْ ٖاوغُضطريّ الّ َُغًشًًُناْبُ طؿتِ 
 ْاغني:  (أ 

نىْهُ ظؤضبُّ َاَيُ َُغًشًًُناِْ ظؤضبُيإ يُنرتّ زَْاغٔ، نىِض و نهِ َُغًشِ يُ غًًَُاًْسا 
ايُتِ يُ ًَْىاًْاْسا زضوغت بىوَ. غًًَُاِْ يُنرتّ زَْاغٔ و بُٖؤّ شٕ و ششلىاظيًُوَ ثُيىَْسّ خعَ

ئُّ بىوى طىاغتُٓوَزا يُنرتّ زَبًٓٔ،  ِ نًُْػُ و يُ ئاُْٖطَِىظيهيُ دُشُْنإ و يُ ططوثِ ُٖضوَٖا 
بؤ  ّيُنرتيُنرت بًٓني و يُنرت ْاغًُٓ غُضَتايُى بىوَ بؤ ثُيىَْسّ خؤؾُويػتِ يإ بؤ ثُغُْسنطزِْ 

  ٖاوغُضطريّ. زاوانطزِْ 

 ثُيىَْسّ خؤؾُويػتِ:  (ب 

ثُيىَْسّ خؤؾُويػتِ قؤْاغًَهِ غُضَنًًُ يُ قؤْاغُناِْ ٖاوغُضطريّ نىِض و نهِ   
الّ َُغًشًًُناِْ غًًَُاِْ نىِض و نض وَى يُى ئاظازٕ نُ خؤؾُويػتِ َُغًشًًُناِْ غًًَُاِْ، 

ٖاوغُضطريّ بًَت و خؤؾُويػتًًُنُ بؤ ئُو نُغُّ خؤؾًاْسَوَيت َُغًشِ بًَت و بهُٕ، بَُُضدًَو 
 يُ غٓىوضّ ئائ و زابىُْضيتِ نؤَُآليُتًسا بًَت.

ظؤضبُّ داض نىِض و نهِ َُغًشًًُناِْ غًًَُاِْ خؤؾُويػتِ يًَُْىاًْاْسا زضوغت بىوَ، يإ   
ٍَ يُن  َنُ، زواتط نىِضرتيساِضَظاَُْسّ يُنرتيإ بُزَغت ًَٖٓاوَ بؤ ئُزلاَساِْ ٖاوغُضطريّ يُطُ

 خؤّ زَيُوَيت. نُ زاواّ ئُو نهُّ بؤ  ازاض نطزووَتُوَ بؤ ئُوَّ بهٔئاطخًَعاُْنُّ 
 :  (ارتطٛب١)خىاظبًَِٓ -زاوانطزِْ شٕ  (ز 

ثُيىَْسيًإ بُيُنُوَ زَْاغٔ يإ رتّ تجًَسَنات نُ نىِضو نض يُنئُّ ثطؤغُيُ زواّ ئُوَ زَغ 
زاوانطزٌْ . نهُّ بؤ زاوا بهُٕ زاوا يُ زايو و باونِ زَنات نُ ئُوو  يإ نىِضَنُ نهُنُّ بًًٓىَ، ُٖيُ

 نىِضَنُ (ِ)زايو و خىؾهغُضَتا غًًَُاِْ، ؾاضّ نؤَُآليُتًًُ الّ َُغًشًًُناِْ و ُْضيتًَهِ  شٕ زاب
غُباضَت بُ ٖاوغُضطريّ  ،و زايو و باونِ نهُنُ زَنُٕ بؤ وَضططتِٓ ِضَظاَُْسّ نهُنُ َاَيٌ غُضزاِْ

ٍَ نىِضَنُياْ زواّ نُْس ِضؤشَيو ، واتُ قػُوَضططتٔ)َُمشًَتُ(:بَُُف زَوتطَيت، بُظَاِْ غطياِْ سايُطُ

                                                           
 -  بىًْازّ نؤَُآليُتِ: ثًَهسَيت يُ نؤّ ئُو ثُيىَْسيًُ ِضَيهدطا و بُضزَواَاُّْ نُ تانُناِْ نؤََُيطُيُنِ زياضيهطاو و

بُيُنُوَ زَبُغتًَتُوَ و ُٖضوَٖا ثًَهسَيت يُو ثُيىَْسيًاُّْ ًَْىإ ططوخ و غًػتُّ و زاَُظضاوَناِْ نؤََُيطُ بُيُنُوَ 
عاطف ٚؾفٞ، دػنت و دًَطريّ و َاُْوَ و بُضزَواَِ و طؤِضإ و ْىَيبىوُْوَّ نؤََُيطُ. زَبُغتًَتُوَ، بُ َُبُغتِ ِضَيه

 . 82، ف1981االْجسٚبٛيٛدٝا االدتُاع١ٝ، ايطبع١ ايجايج١، داز ايٓٗك١ ايعسب١ٝ،بريٚت،  
اِْ نؤََُيطُزا. نُ بطيتًًُ يُ ثُيىَْسٍ ناضيًَهِ ِضَيهدطاو، يُ ًَْىإ غًػتَُُ دًاواظَن بىًْازّ نؤَُآليُتُِٖضوَٖا 

دٕٛ ضهٛت ٚدٛزدٕٚ َازغاٍ، َٛضٛع١ عًِ ثًَىَض و بُٖا و زابىُْضيت و ِضؤَيُ نؤَُآليُتًًُناِْ نؤََُيطُ زَططَيتُوَ. 
 . 283اجملًد األٍٚ، املؿدز ايطابل، ف تسمج١ ستُد ادتٖٛس٣ ٚاخسٕٚ،  االدتُاع،

ضٓا٤ ْاؾس  .11/11/2016تىَيصَضّ نؤَُاليُتِ، غًًَُاِْ، ، ثًؿُ: 1961بُيإ طىضطًؼ ئُوزيؿؤ، يُزايهبىوّ  - 1
 6/2017/ 19ثُضوئ ئًًًَا سٓا، غًًَُاِْ،  .13/8/2017، غًًَُاِْ،قدٚزٟ
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 نىِضَنُنُ زَنطَيت،  ، غُضزاِْ زووَّبىوٕ و وَآلَِ ئُضَيًٓإ زايُوَ ِضاظّو نُؽ و ناضّ  نهُنُئُطُض 
 ظؤضبٍُ، زَنُٕ زاوا نهُنُو  غُضزاِْ َاَيِ نهُنُ زَنُُْوَباوى و زايو و خىؾو و بطاناِْ نىِضَنُ و 

 و َُٖيهُْني ئًَىَ َاَيُنٍُ يُباخهٍُ طىَيًَو ٖاتىوئ ئًَُُ: ٔزََيًَ نهُنُ يُزاوانطزٌْ نىِض َاَيٌ نات
َاُْوَيت بًبُئ يإ)طىَيًَهِ دىإ يُباخهُّ َاَيُنُتاْسايُ ئُ بهُيُٓوَ دًٌَ خؤَاْسا َاَيُنٍُ يُباخٌ

بؤ نىِضَنَُإ ئُطُض  (خىؾهُنُتإ ،نهُنُتإ)زاواٍ بؤ ٖاتىئيإ زََئًَ: ، (بؤ باخهُّ خؤَإ
ٍَ طُوضٍَيإ ، نهُ باونٌيُوناتُزا ، َُْاعُتتإ ًًُْ  بُّ تِضاظيايا ئ زَثطغًَت نهُنٍُ يُ  َا

ٌَ ئُطُض ؟ؾىونطزُْ و زايو و باونِ  نهُنُ، زَنُٕ َاض يُنرتٍ و َُٖيسَغنت َُٖىويإ ئُوا، بىو بَُي
و نُؽ و  يُّ غُضزاُْزا بُنىِضَنُيُ ئاَيتىوٕ و يإ ُٖض ؾتًَهِ تط نهُنُ ُٖض زاواناضيًُنًإ ُٖبًَت 

 (1)ناضّ نىِضَنُ زََئًَ.

 زازَْطَيت ًَىإ نُبؤ ؾتاٍُْ يُو ْاخؤٕ ؾتًَو ًٖض نض َاَيٌ نُزَيُٓ ،نىِض َاَيٌ ُْضيت وَى 
ئُو نىِض ُٖفتُّ نؤتايِ قؤْاغِ ختىوبُزا  يُ .بُنىِضَنُ بسَٕ نهُنُيإ بُوٍَ ُْبٔ ِضاظٍ نهُ َاَيٌ ُٖتا

واُْ  بؤ نًُْػُ زَنُٓبؤ َاوَّ ُٖفتُيُى  ،نهُّ نُ بِطياضيإ زاوَ بُيُنُوَ ٖاوغُضطريّ بهُٕو 
نُثًَِ زَوتطَيت)زَوضَّ  َُغًشًسا ئايين يُ ٖاوغُضطريٍ ؾًَىاظٍ يُغُض ِضآًَٖإ و وَضططتٔ

، َطؤظ زوو بؤ زَبًًَٓتُوَ َُغًح و ًُْػُن ئاَؤشطاضيًُناٌْ يُ خؤٍ ئُوِضآًَٖاُْ ًَهٌؾبُ، (خطٛبني١َ
 و نهُنُ زَوتطَيتُوَ يُاليُٕ قُؾُوَ واُْ بُنىِضيُّ خىيُزا ، بًَٓٔ ثًَهُوَ ٖاوغُضطريٍ شياٌْ نُبًُْاظٕ

ٖؤؾًاض زَنطَيُٓوَ  و ٖاوغُضطريّ َُغًشًسا تُآلقسإ ًُْ يُ بؤيإ باغسَنطَيت نُ و
، ُوت و ثُيىَْسّ شٕ و ًََطزايُتِننؤًُْتِ َُٖيؼ و ، غُضنُوتىوزَضباضَّ)بَُٓاناِْ ٖاوغُضطريّ 

نؤًُْتِ ناضَغُضنطزِْ ، ططْطِ ٖاوغُضطريّ، ضطريّ َُغًشِتايبُمتُْسيًُناِْ ٖاوغُ
  (2)ٖاوغُضطريّ َُغًشِ.شياِْ زَنطَئ بؤ  ئاَازَو نهُنُ  نىِض(يُِضَيطُّ ئُّ واْاُْوَ نًَؿُ

بِطياضّ ًْؿإ زَزَٕ غُضنُوتىوبىو ئُوا نىِضو نهُنُ  )َاوَّ زَظطرياِْ(ختىوبَُاوَّ ئُطُض  
ئُطُض يُقؤْاغِ ختىوبُزا بُآلّ ، ًْؿإو ِضؤشَيو زياضيسَنُٕ بؤ ًْؿاُْنطزِْ نهُنُ و ئاُْٖطِ 

ُاليُٕ ٖاوغُضطريّ ْانُٕ و ئُو ئاَيتىوْاُّْ نُيئُوا ، نىِضو نهُنُ بُيُنُوَ ْاطىزلًَٔ زَضنُوت نُ
 .  (3)و ختىوبُنُ َُٖيسَوَؾًَتُوَ تُوَ بؤ نىِضَنُٓسضَيٕ زَطُِضَينىِضَنُوَ بؤ نهُنُ نِطاو

 بُطؿيت، نىضت يإ بًَت زضَيص ّ ختىوبَُاوَ نُ يُوَبهات باؽ ًًُْ نطاو زياضٍ َاوَيُنٌ 
ٌَ ،َوبى نىضت(فرت٠ ارتطٛب١)زَظطرياِْ َاوٍَ يُضابطزوزا  ئًَػتازا يُ، بؤ غاَيًَهِ خاياْسووَ َاْط غ

ٍَ  بؤ َاْط ؾُف، نؤََُيايُتٌو  ئابىضٍ اْهاضٍطؤِض بُٖؤٍ  ثًَىيػتُ ناتًَهٌ ئَُُف، ًَْتُزَخايزوو غا

                                                           
ٍَناوثًَهُوتٔ  - 1 .  10/8/2016. ِضَيعني ْىفٌ بابايىغف،  غًًَُاِْ، 8/8/2016، غًًَُاِْ، ثُضٍ ئًػشام ناَُضإ :يُطُ
ايًعابًَت زاوز،  .11/11/2016غًًَُاِْ، نؤَُاليُتِ، تىَيصَضّ ثًؿُ: ،1961يُزايهبىوّ ئُوزيؿؤ، طىضطًؼ ُيإب

 .30/8/2016 اْر زلًب مشعىٕ قطاف، غًًَُاِْ،. ئا29/8/2016َبُؾري زاوز، غًًَُاِْ، . تىاْا 26/8/2016غًًَُاِْ، 
ٍَناوثًَهُوتٔ  - 2  .8/2/2017مجًٌ عًػِ، غًًَُاِْ، ؾىإ . 29/4/2017، غًًَُاِْ، ئُزَؤٕ أْىَض ًْػإ :يُطُ

 - ِْ(: الّ َُغًشًًُنإ َاوَّ ًَْىإ ِضَظاَُْسّ نىِض و نض و زايو و باونِ نىِض و نهُ، تا فرت٠ ارتطٛب١)َاوَّ زَظطريا
ِضؤشّ َاضَنطزٕ و طىاغتُٓوَ)واتُ نض يُّ قؤْاغُزا َاضَ ُْنطاوَ، بَُاوَّ ثًَـ َاضَنطزٕ زَوتطَيت َاوَّ زاوانطزٕ و 

 زَظطرياِْ(. 
3  - :ٍَ غًًَُاِْ، ، ثًؿُ:تىَيصَضّ نؤَُاليُتِ،1961بىوّ بُيإ طىضطًؼ ئُوزيؿؤ،يُزايهناوثًَهُوتٔ يُطُ
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يُنرت ْاغني و َُٖيػُْطاْسِْ يُنرتّ تابعأْ ئايا بؤ و  ؾىنطزٕ و ًَٖٓإ شٕ بؤئاَازَناضيًُناٌْ
ظؤض ططْطِ  ِ غًًَُاَُِْغًشًًُناْ، و اْػذاّ( )تعاضوف و اختباض طىزلًَٔ؟ئُطىزلًَٔ يإ ْابُيُنُوَ 

 يُ ِضَيططٍبؤ  نىْهُ ، زَنُٕ ؿتطريّ َاوَ زضَيصّ ختىبُو ث بُزضَيصنطزُْوَّ َاوَّ ختىوبُ زَزَٕ
ٍََاوَّ ؾُف َاْط بؤ  تُالم و ٖاوغُضطريٍ َُٖيىَؾاْسُْوٍَ و فطَشٌْ  بؤٔ زَظاْططْط  بُ زووغا

   (1).ختىبُقؤْاغِ 
 
  ًْؿإ: (ز 

قؤْاغِ)ًْؿإ(َ، يُّ قؤْاغُزا وَى ًَُٖايُى بؤ ًْؿاُْنطزِْ ٖاوغُضطريّ ثًَـ قؤْاغًَهِ تطّ   
يإ ظزلري و خانًَهِ ئاَيتىوٕ بؤ نهُنُ زَنُٕ،  ( َىغتًًُيُى) نهُنُ، نىِض يإ زايو و باونِ نىِضَنُ، 

(خًَعاِْ بؤ ختىوبُ غاظ زَنُٕ، 20بؤ  15ُٖضوَٖا َُغًشًًُناِْ غًًَُاِْ ئاُْٖطًَهِ بهىونِ)
ٍَ، ثًَِ زَوتطَيت:  يُو ِضؤشَزا غُضَتا قُؾُ زَنًَت بؤ َاَيِ  (ْٝػإ ئاُْٖطِ)يَُاَيُوَ بًَت يإ يُٖؤ

ٍَ  و ْىَيص نىِض و نهُنُ ئَُيكُّ ٖاوغُضطريّ و َيو يُغُض ئَُيكُّ نىضِ و نهُنُ زَنات نهُنُ يإ بؤ ٖؤ
زَنُُْ زَغتِ ِضاغتِ يُنرتّ، ثاؾإ قُؾُ َُضاغًُُنُ دًَسًًًََََٖت، يُو ئاُْٖطُزا خعَُ ْعيهُناِْ 

ٌَ و ٖاوِضَيِ ظؤض ْعيو(ّ ٍَ،  ثىض،  ئاَؤظا،  خاَيؤظا،  ثىضظا، زضاوغ و  نىِض وَى)خىؾو و بطا،  َاّ،  خا
ٌَ زَزضَيت، غُضدُّ خُضدًًُناِْ ئُّ ئاُْٖطُ و نِطيِٓ  نهُنُ باْط زَنُٕ و ُٖض َاَيُّ ؾُنطاوَيهِ ث

بُيُنُوَ ُ قؤْاغِ ًْؿاُْزا طىزلإ و يئُطُض نىِض و نهُنُ  ؾُنطاو يُغُض بىى و َاَيِ بىنًًَُ.
بِطياضّ َاضَنطزٕ زَزَٕ و ِضؤشَيو ، ئُوا سا نُ ٖاوغُضطريّ بُيُنُوَ بهُٕنؤتايًاْبِطياضّ ئاغىزَبىوٕ 

، بُآلّ ئُطُض يُّ قؤْاغُزا نىِض و نهُنُ ُْطىزلإ ئُوا زَتىأْ زياضّ زَنُٕ بؤ َاضَنطزٕ و طىاغتُٓوَ
ئُو ، يُّ قؤْاغُزا ئُطُض نىِض يُ ٖاوغُضطريّ ثُؾًُإ بًَتُوَ، ئُوا َاضَنطزٕ ِضووْازاتدًاببُٓوَ و 

ئُو ئُبًَت  ،بؤ نهُنُ زَبًَت، بُآلّ ئُطُض نض ثُؾًُإ بًَتُوَ وَ،ئاَيتىوْاُّْ نُ بؤ نهُنُّ نطزو
  . (2) ئاَيتىوْاُّْ بؤّ نطاوَ و ئُو ثاضَيُّ نىِضَنُ خُضدِ نطزووَ بؤ نىِضَنُّ بطُِضَيًَٓتُوَ

 
 :  َاضَنطزٕ (ه 

َُغًشًًُناِْ ثطؤغُّ َاضَنطزٕ يُ ْاو ، نَُهِ)َاضَنطزٕ(زََئًَ:)بىضار(َُغًشًًُناِْ غًًَُاِْ بُ 
  -نُْس تايبُمتُْسيًُنِ ُٖيُ نُ ئَُإُْ: غًًَُاًْسا

بىوى ّ َِضؤشئُو َُٖإ واتُ  ،ظاوا يَُُٖإ ِضؤشزا ِضوو زَزاتَاضَنطزِْ نض و طىَيعاُْوَّ بؤ َاَيِ    -1
  َطىاظُْوَ. زبىوى  ،يُ نًُْػُ َاضَ زَنطَيت

ناضيإ زَنٔ بؤ نًُْػُ و َاضَنطزٕ نُغىو ، نهُنُ و نىِضَنُ زواّ تُواو بىوِْ بىوى يُ ئاضايؿتطا -2
 ئُزلاّ زَزضَيت. يُ اليُٕ قُؾُوَ يُ نًُْػُ 

 . ُْساظض( ،) ُْقُضظ ًٖض بِطَ ئاَيتىًَْو يإ ثاضَيُى ْانُُْ َاضَيِ  -3

                                                           
1 ٍَناوثًَهُوتٔ  -  ًْإ يعكىب طىضطًؼ، غًًَُاِْ،  .11/11/2016بُيإ طىضطًؼ ئُوزيؿؤ، غًًَُاِْ، : يُطُ
 .5/6/2017 غًًَُاِْ، ،دُضدًؼ ثُتطؤؽ َُتا ُْظُٖت  .12/8/2017
2 ٍَناوثًَهُوتٔ  -  ، ثًؿُ: تىَيصَضّ نؤَُاليُتِ، غًًَُاِْ، 1961ئُوزيؿؤ، يُزايهبىوّ بُيإ طىضطًؼ : يُطُ
 . 29/4/2017، غًًَُاِْ، ئُزَؤٕ أْىَض ًْػإ  .11/11/2016
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 ئُزلاّ زَزات ٖاوغُضطريٍَاضَنطزِْ  ثطؤغٍُ نًُْػُيُ ّ غًًَُاِْ ًًُنِ ؾاضَُغًش َُٖىو  -4
  (1):بُّ ؾًَىَيُّ خىاضَوَ

  :(ايصٚاز ايهٓطٞ) ٖاوغُضطريّ نًُْػُ  (أ 

ثًَِ نُ زَنطَيت،  نىِض يُاليُٕ قُؾُوَ َاضَ ناتِ)ئًَىاضَ(زا نض يُ يُ نًُْػُ و يُثطؤغُّ َاضَنطزٕ 
 .(ايهٓطٞ ايصٚاز)نًُْػُيُ  ٖاوغُضطريٍ زَوتطَيت

 نًُْػُزا ْاوٍيُ تؤَاضّ ٖاوغُضطريّ َُٖإ ِضؤشّ َاضَنطزٕ و يُنؤتايِ ناتِ َاضَنطزْسا   
 . (2)ِ ٖاوغُضطريّ نًُْػُيإ بؤ زَناتططَيبُغتِ فُضَنًُْػُ تؤَاض زَنطَيت و  بىوى و ظاوا

 :  ٖاوغُضطريّ ياغايِ ططَيبُغتِ  (ب 

 نىِضَنُ و نضزواّ نُْس ِضؤشَيهِ نُّ طىاغتُٓوَّ بىوى، زواّ زواّ َاضَنطزٕ يُ نًُْػُ و   
يُ ٖاوغُضطريّ ياغايِ و ططَيبُغتِ  زَنُٕ تُواو ٖاوغُضطريّ ياغايًُناِْ ِضَيهاضَ و زازطابؤ  زَنٔ
بُآلّ الّ قاظّ و يُ زازطاّ باضّ نُغًَتِ ْاَئًَ ثطؤغُّ طىاغتُٓوََإ ئُزلاّ زاوَ،  ،ًََٖٓٔزَضززازطا 

ثطؤغُّ نىِض و نهًَو  ،ٖاوغُضطريّياغايِ نىْهُ بُثًَِ ياغا ئُطُض ثًَـ زَضًَٖٓاِْ ططَيبُغتِ 
  . (3)، زوو ًًَؤٕ زيٓاض غطاَُ زَنطَئئُزلاّ زابًَت يإطىاغتُٓوَ

 نًُْػُ وٍََيُزَض ٖاوغُضططٍ ثطؤغٍُ، نًسإ ؤيًهٌغنا نًُْػُّ ياغاناٌْ بُثًٌَ 
 وَى فزازطايُ ئُطُض تط ، بَُاْايُنٌثريؤظّ نطزبٔ قُؾُ زانًُْػُ يُْاو ِضَوايُتِ ثًَٓازضَيت و َُضدُ

 خعَإ بُئاَازَبىوٌْ ٖاوغُضطريٍ ثطؤغٍَُاضَنطزٕ)بىضار( و  يُنًُْػُ ُٖتا بهطَئ تؤَاض زووٖاوغُض
ِضَوايُتِ و ؾُضعًًُت وَضْاططَيت و  ٖاوغُضطرييًُ ئُو ُْزضَيت ئُزلاّ  ئًؿبًًُنإ و ؾاًَٖسَنإ و

بُِضَيىَ َاضَنطزٕ بُّ ؾًَىَيُ ِضَيىِضَمسِ ِضؤشّ َاضَنطزْسا  . يُبطىاظَيتُوَ نهُنُ ْاتىاًَْت نُنىِضَ
  (4)زَنًَت:

زَطُُْ نًُْػُ، زواتط بىوى و زايو و باوى و نُؽ و باوى و خعَُ ثًاوَناِْ ظاوا غُضَتا ظاوا و   -1
 ٍَ  . خعَُ ئافطَتُناِْ ظاوا زَطُُْ نًُْػُناضّ بىوى يُطُ

                                                           
ٍَناوثًَهُوتٔ  - 1  .13/8/2017، غًًَُاِْ،ضٓا٤ ْاؾس قدٚزٟ. 8/8/2016، غًًَُاِْ، ثُضٍ ئًػشام ناَُضإ :يُطُ

، عبداالسد ٜٛسٓا تَٛا. 20/8/2016. ُْدًُ ثُتطؤؽ ئُغهُْسَض، غًًَُاِْ،  6/2017/ 19ثُضوئ ئًًًَا سٓا، غًًَُاِْ، 
، 1961طىضطًؼ ئُوزيؿؤ، يُزايهبىوّ بُيإ . 26/8/2016، غًًَُاِْ،  يىغف .  ايًعابًَت زاوز 25/8/2016غًًَُاِْ،  

 .5/6/2017 غًًَُاِْ، دُضدًؼ، ثُتطؤؽ َُتا ُْظُٖت.  11/11/2016ثًؿُ: تىَيصَضّ نؤَُاليُتِ، غًًَُاِْ، 
 زاوز بُؾري ًْإ. 8/2/2017ؾىإ مجًٌ عًػِ،غًًَُاِْ،   .11/11/2016بُيإ طىضطًؼ ئُوزيؿؤ، غًًَُاِْ،  - 2

 .  8/6/2017 غًًَُاِْ، عُيُنُ،
ٍَ ناوثًَهُوتٔ - 3   .5/6/2017 غًًَُاِْ، دُضدًؼ، ثُتطؤؽ َُتا ُْظُٖت: يُطُ
 - ٕثًَهٗاتىوٕ يُ نىِض و نهًَهِ طُْر، نُ ًَٖؿتا ٖاوغُضطرييًإ ُْنطزووَ.نىِضَنُ خعَِ  قُضوتا(:)قُضيىا و ئًؿبًًُنا

ظاوايُ و نهُنُف خعَِ بىونُنُيُ، يُ ناتِ َاضَنطزْسا يُ نًُْػُ، نىِضَنُ يُ تًُْؿتِ ظاوا و نهُنُف يُتًُْؿتِ 
 و نهِ طُزلُ بؤ ٖاوغُضطريّ.  بىوى زَوَغتًَت، ئاَاْر يُّ ئًؿبًالُْ ٖاْساِْ ئًؿبًًُنإ و نىِض

تًَبًِٓ بُ بُؾساضّ ِضاغتُوخؤّ خىَيٓسناض يُ َُضاغًُِ شٕ َاضَنطزِْ ) يًعًاض ُْظُٖت َُتا (، يُ نًُْػُّ  - 4
 (21/4/2017َاضيىغف، غًًَُاِْ. ) 
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زَيبات بَُُضاغًًَُو زَططَيت و نهُنُّ زَغتِ يُ بُضزَضطاّ نًُْػُوَ بُتُْٗا باونِ بىوى خؤّ   -2
ٍَ طُيؿتِٓ بىوى بُ نًُْػُ تا ْاوَِضاغتِ ٖؤَيِ ْىَيصنطزِْ نًُْػُ،  زَغت زَنُٕ بُ  ئافطَتإيُطُ

 .ُٖهلُيُ يًَسإ

 . زوو طىَيًإ بُزَغتُوَيُزَضؤٕ و  ( ئًؿبًًُنإ) نِ بىونُنُوَ يُ ثًَـ بىوى و باو  -3

بىوى يُ خُظووضّ وَضزَططَيت و ئَُالوالّ خُظووضّ يُ ْاوَِضاغتِ ٖؤَيِ ْىَيصنطزِْ نًُْػُ، ظاوا   -4
 َاض زَنات. 

 نُْس ئايُت و ْىَيص و زوعايُىقُؾُ ، بىوى و ظاوا و ئًؿبًًُنإ يُبُضزَّ قُؾُ ِضازَوَغنت  -5
ٍَ يُنرتّ بهُٕ؟  ،زَناتيُ بىوى و ظاوا ثطغًاض زَخىَيًَٓت و  زواّ نُ ئايا ِضاظئ ٖاوغُضطريّ يُطُ

و بُ ئاؾهطا ِضَظاَُْسبىوِْ خؤيإ ِضازَطُئُْ، قُؾُ بىوى يُ ظاوا َاضَ بُدًا ئُوَّ بىوى و ظاوا 
بىوى و ظاوا ئَُيكُ يُ زَغتِ ِضاغتُوَ زَنُُْ زَغتِ نُثِ يُنرت، زواتط قُؾُ . يُو ناتُزا زَنات

 زَناتُطىَيساض قطزَيًُيُنِ غجِ و زَناتُ غُضّ بىوى و ظاوا ظَضز نُ يُ ؾًَىَّ ئَُيكُزايُ،  تادًَهِ
    قؤَيِ بىوى و ظاوا و ئًؿبًًُنإ. 

يُٕ يُالثُمياِْ ٖاوغُضطرييًُنُ ئًُعا زَنُٕ و بىوى و ظاوا و باونِ بىى و ظاوا و ئًؿبًًُنإ  -6
ٍَ بىوى و  ًـُْٖسَيو نُغُيُ يًَسإ و َبًَتُ نُثًَُيًَسإ و غَُاو ُٖهلناضّ نىِض و نهُنُوَ زنُغى يُطُ
طِ بىوى بُضَو ٖؤَيِ ئاُْٖبىوى و ظاوا ِضاغتُوخؤ يُ نؤتايًسا يُ نًُْػُوَ زَططٕ، وَيُٓ ظاوا 

 . طىاغتُٓوَ بُِضَيسَنطَئ

تا  2010يُ غاَيِ)يُ غًًَُاًْسا، نًُْػُّ )َاضيىغف (تايبُت بُ ٖاوغُضطريّ، يُ بُثًَِ تؤَاضّ 
15/10/2017( ،)22) ّنطاوَ.تؤَاض  ٖاوغُضطري 

 .(1)َُغًشًًُناِْ غًًَُاِْ يُ نًُْػُّ)َاضيىغف(زا ًْؿإ زَزات ( شَاضَّ ٖاوغُضطري17ّخؿتُّ)
 ٍَ  شَاضَّ ٖاوغُضطريّ  غا

2010- 2017 22 
 
  ِ بىوى طىاغتُٓوَطىاغتُٓوَّ بىوى و ئاُْٖط (و 

 ٌْوتُوابىيُثاف ، زَطىاظضَيتُوَ، يُ نًُْػُزا َاضَزَنطَيت ٍَِضؤشئُو بىونِ َُغًشِ، َُٖإ  
يُ َاَيِ ظاوا يُ ِضابطزووزا زَطىَيعضَيتُوَ،  ىوبىِضاغتُوخؤ  ،زايُ نًُْػُ ( تهًًٌ) َُضاغًُِ َاضَنطزٕ

بؤ َُضاغًُِ ئاُْٖط و  ظاوا باونٌ َاَيٌبىوى و ظاوا زَنىوُْ و  ئاُْٖطِ بىوى طىاغتُٓوَ ئُزلاَسضاوَ
ٍَ و َُٖإ  بؤ طىاغتُٓوَ زَنٔئاُْٖطِ بىى  بؤ ظاوا و بىوى  ئًػتازا يُبُآلّ ؾُوّ ظاوايُتِ،  ٖؤ

 بؤ بُغُضبطزِْ ؾُوّ ظاوايُتِ.  ئىتًٌَؾُويـ زَنُٓ 
                                                           

 -  /ًِٓغًًَُاِْ و ؾاضّ ٖاتىوُْتُ (وَ، 2003يُ زواّ غاَيِ)تًَسا ًًُْ، نُ  ئُّ شَاضَيُ، ئُو َُغًشًًُ ئاواضاُّْتًَب
 . ٖاوغُضطرييإ نطزووَيُ نًُْػُّ )َاضيىغف(زا 

(زا ًْؿإ 3، نُ يُ ثاؾهؤّ شَاضَ)2/11/2017(يُ 127/2017ْىغطاوّ نًُْػُّ َاضيىغف يُ غًًَُاِْ، شَاضَّ) - 1
 زضاوَ.  

 -  َُٕغًشًًُ ئاؾىوضيًُنإ بُ َاضَنطزٕ ئَُئًَ)تُنًًٌ( و يُظَاِْ ْىغني و ِضَيعَاًْؿسا بُناضّ زًََٖٓٔ،بُآلّ نًساُْنا
 ثًَِ زََئًَ)بىضار( و يُ ظَاِْ قػُنطزًْؿسا بُناضيسًََٖٓٔ.  
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زايهِ  بُغاآلنىو ًَهِشْيُ ِضابطزووزا بؤ ِضَيُٓايهطزِْ بىوى و ظاوا زَضباضَّ ؾُوّ ظاوايُتِ،  
 نؤََُيًَو ضؤش يَُُٖإ ُٖض يإ بُضؤشَيوطىاغتُٓوَ  ثًَـ، ئُظَىْساض طُوضٍَ خىؾهٌ بىى بًَت يإ

ٌَ زَزات شْاُْ ئاَؤشطاضٍ  ِ ظاوا بًَت يإ بطايُنِ طُوضََّيٖاوِض، ثًاوَيهِ ئُظَىْساضيـ ُٖضوَٖا ،بُبىن
ٍَ ئُوَيُ زَزضَيت نُبُُٖضزووال ئاَؤشطاضٍ ططْطرتئ، ظاوا بُ زَزات ثًاواُْ ئاَؤشطاضٍ  بسضَيت ُٖو

ٌَ و بًَُُٖين  َُغًشٌ خًَعاًَْهٌ ْىَيُٓضايُتٌ ئُوإ نىْهُ، بسَٕ ئُزلاّ ثطؤغُيُ ئُو ظؤضيًَهطزٕ ب
و ْابًَت  بسضَيت ئُزلاّ يًَططتٔ َيعضِ و خؤؾُويػيت بَُٓاٍ يُغُض زَبًَت ٕوبى دىوت، زَنُٕ

  (1)تًَسا بهطَيت. ظؤضيًَهطزِْ

ٌَ َاَيٌ ُْضيت وَى   بؤ خؤيإ َاَيٌ بؤ زَنُٕ تباْطًَٗؿ وظاوا بىىّ طىاغتُٓوَ، زوا ِضؤشٍ بىن
ٌَ َاَيٌ زَنُٓ ٖاوغُض زوونُغٌ وَى داضَ بؤيُنَُني نُ خىاًَْو  ئُوَيُ بؤ يُِضاغتًسا ئَُُف، بىن
ٌَ َاَيٌ بهًَتُ نىِضَنُ و ئَُُف  ٖاوغُضٍ بؤتُ بُضَوؾت و ثانًعَ نهًَهٌ نُ غىثاغهطزًْإ بؤ بىن

 .(2)ًًُْ ِ َُغًشًًُوَ بُئايٓ ثُيىَْسيُنٌ ًٖض و نؤََُيايُتًًُ ُْضيتًَهٌ

يًَطَزا  نًُُنِ ُٖيُ، تايبُمتُْسي نُْسًًُناِْ غًًَُاِْ َُغًشِ بىوى طىاغتُٓوَّ ئاُْٖط 
ٍَ ِضووِْ زَنُيُٓوَ  (3):بُخا

 غطوتٌ يُو وَى بُؾًَو  زَخىضَيتُوَ بُئاؾهطا  ٍَُ ساَُغًشًًُناْ خؤؾٌ بؤٍُْ و يُئاُْٖط -1
ٍَ َاََُيٍُ ئاُْٖطُنُ  و زايهٌ و َُغًح :ثًَُإ زََيًَت ثريؤظ ئًٓذًًٌ باضَيُوَ يُّ، نىْهُ زَنطَيت يُطُ

 ، (4)و باؾرتئ ؾُضابًإ خىاضزووَتُوَ يُ ئاُْٖطِ بىوى طىاغتُٓوَزا بىوٕ ًَىإ سُواضيُناًْـ

 ٍَُ دؤضٍ باؾرتئًسا خؤؾ ّبؤُْ و ئاُْٖط يُ ِ َُغًشِخَُيه ُِْضيتًَه ىوَتُب فئَُُ
  . تضَيزَز بًَُىاُْنإ

 نُشاوَنُ نُثٌ و ِضاغت يُزَغيت بُدًاو  نضو  نىِضِ خًَعاْ ُٖضزووبؤ  دًازَنطَيتُوَ ًََع زوو  -2
 . زازًَْؿٔ

 غُضغتًَض زَنًَتُ ظاوا َاَيٌ طُوضٍَ ،ًَىاُْنإ َُٖىو زاًْؿتين و طؤضاًًُْى نُْس يُثاف -3
 ظاوا و بىى َاَيٌ طُوضٍَ نُغِ زَنات، ُٖضزوو ًَىاُْنإ بُخًَطٖاتين خًَعاُْنُ ووُٖضز بُْاوٍ
 ًَُْٖؿتِٓ نَُىنىِضّ ًَىاْساضّ.  و بُخًَطٖاتٔ بؤ وإىئاَازَب َُٖىو غُضًََعٍ زَنُٓ ثًَهُوَ

ٍَ ٌيؤشئاواضِ غَُاّ ًَٖىاؾِ ظاوا و بىى -4  طؤضاٌْ يُو  بُزواياْسا ،زَنُٕ خاوزا طؤضاٌْ ُّيُن يُطُ
ٍَ بًُوَيت ُٖضنُغًَو ،زووُّٖ طؤضاٌْ بُزواٍ ،غُضغتًَض زَيُٓ ئًؿبًًُناًْـ سازووَُٖ  يُطُ

 .غَُا زَنات خؤٍ ئاظيعٍ نُغًَهٌ يإ خؤؾُويػتُنٍُ

ٌَ دًاواظّ بُ يُنُوَ َُٖي -5   َثُِضٕ و غَُا زَنُٕ. سشٕ و ثًاو و نىِض و نض ب

                                                           
1 -  ٍَ  .1/2/2017، غًًَُاِْ، اضطٝفإ ثؤيليطٝف ناوثًَهُوتٔ يُطُ
 غًًَُاِْ، دُضدًؼ، ثُتطؤؽ َُتا ُْظُٖت .8/8/2016، غًًَُاِْ، ثُضٍ ئًػشام ناَُضإٍَ: يُطُ ناوثًَهُوتٔ - 2
5/6/2017. 
تًَبًِٓ بُ بُؾساضّ ِضاغتُوخؤّ تىَيصَض يُ ئاُْٖطِ بىوى طىاغتُٓوَّ ) َطيِ فًكٌ عبسايهطيِ بؤ يًعًاض ُْظُٖت  - 3

 . 21/4/2017َُتا( ، يُ ٖؤَيِ ياُّْ نؤَُآليُتِ، غًًَُاِْ،
 (2/10)يؤسُْا  - 4
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 ئُوٍَ بؤ زَنُٕ زضوغت بؤ ِضَيِطَوَيهًإ ًَىاُْنإ و خًَعإ ،ظاوا و بىى شوضَوٍَ ٖاتُٓبؤ  -6
 ُْضيتُ ئُّ نؤْسا يُ زاًْؿتًًٓإ،  ؾىَيين تازَطُُْ تًَجُِضٕ تٔو طؤضاٌْ و سإيًَ بُُٖهلُيُ ىياْسابًَُْ

ٍَ ُٖض والوُٖضز خعَاٌْ و ئاظيعإ َ،بىو ظادًاو  غَُانطزٕ و ُٖهلُيُ بُ ظاوا و ىوبى طُيؿتين يُطُ
ٌَ زَغتًإ يُبُضزًََإ ٍَ نُ ئاُْٖطاٍُْ ئُو بُتايبُت ،زاًْؿنت ؾىَيين زَطُيؿتُٓ ُٖتا زَنطز ث  يَُا

 . زَزضا ئُزلاّ

 زياضيًُنإ طؤِضيُٓوٍَ ثاؾاًْـ، زَنطَئ باْط بِطئ نًَو بؤ ظاوا و بىى ئاُْٖطُنُزا يُْاوَضاغيت -7
 بؤ ظاوا َاَيٌ نُ ُ،ئاَيتىْ ظياتطزياضيًُنإ  َاَيِ بىنًَـ بؤ ظاوا،اليُٕ و يُ بىى بؤ ظاوا َاَيٌ اليُٕيُ

ٍَو  نِطيىَ بىنًٌَ  . ثًَؿهُؾسَنطَيت يُو

 .زَنُٕ زابُف ساًَىاُْناْ بُغُض ؾُنطاوَنُيإو ًَىاُْنإ  الٍ بؤ زَنٔ ثًَهُوَ ظاوا و بىى -8

 يُغُض َُٖىو ًََعَنإ َُؾطوب زاْطاوَ.  -9

 .  زَبٔ بُؾساضئاَازَ زَبٔ و   ظاوا و بىى ئاُْٖطٌ يُ (قُؾُ)و  (اًٖبُضِ و ِضاًٖب) ئايين نُغاٌْ -10

 َُٖيجُضنًٌَ طؤضاٌْ ًإبُؾًَه ،ٔزَوتطَيبُ نُْس ظَاًَْو  طؤضاًًُْنإيُ ئاُْٖطِ بىوى و ظاوازا  -11
، يُ ٌيخؤضئاوا ّغَُا بُؾًَهٌو  عُضَبٌ َُٖيجُضنًٌَ بُؾًَهٌ غطياٌْ،  َُٖيجُضنًٌَ ، بُؾًَهٌٔنىضزي

 ظاواٍ و بىى ئاُْٖطُناٌْ، نطاوَ ظياز بؤ ئُوضوثًؿٌ زيػهؤٍ غَُاٍ بُؾٌ ِضابطزووف زَغاَيٌ
 نؤيُ غًَجًٌَ و غًًَُاٌْ) ؾًىاظَنٍُ بُُٖضزوو نىضزيًُ َُٖيجُِضنًٌَ بؤظؤضّ  بُؾٌ غًًَُاٌْ َُغًشٌ

  .غطياٌْ َُٖيجُضنًٌَو  (ؾُقًَاوَ و

غُضدُّ َُغطَف و خُضدًًُناِْ ئاُْٖطِ بىوى طىاغتُٓوَ يُغُض ثاضَّ نىِضَنُ و َاَيِ   -12
 نىِضَنُيُ. 

ٌ و زياضٍ يظاوا بؤ ثريؤظبا و الٍ بىىبؤ  تُ زَنٔسا َُٖىو ًَىاُْنإ زَغتُ زَغًيُ نؤتاي  -13
ٍَ بىوى و ظاوا زَوَغنت و وَيُّٓ  ثًَؿهُؾهطزٕ، ظؤضبٍُ زياضيًُنإ بِطَيو ثاضَيُ و نُغُ ْعيهُنإ يُطُ

 . يازطاضّ زَططٕ

ٍَ بىى و -14 بُِضَيهطزًْإ بؤ  ظاوا زًَََُٓٓوَ تا بُطؤضاٌْ باٍ باٍ نؤتاٍ زَيت و ُْٖسَيو يُْعيهُنإ يُطُ
 .وَئىتًٌَ يإ َاَيُ

 

 غًًَُاِْ: َُغًشًًُناِْ ؾاضّ ٖاوغُضطريّ تايبُمتُْسيًُناِْ  -3

 دؤضّ ٖاوغُضطريّ:  - أ

يُى -َُغًشًًُناِْ غًًَُاِْ يُى دؤض ٖاوغُضطريّ ثُيِطَو زَنُٕ، نُ بطيتًًُ يُ: ) تاى ٖاوغُضّ
يُ ِضابطزوو ئًَػتاؾسا ُٖض ئُّ دؤضَ يُ ٖاوغُضطريّ يُ ًَْىاًْاْسا ثُيِطَو نطاوَ، يُبُض ئُوَّ  ٖاوغُضّ(

  .      (1)ئايِٓ َُغًشِ بًُٖض ؾًَىَيُى و يًُٖض ناتًَهسا ِضَيطا بُ فطَ ٖاوغُضّ ْازات
 

                                                           
 -  :ّيُى شْساٖاوغُضط ثُيىَْسّبطيتًًُ يُ تاى ٖاوغُض ٍَ املدخٌ اىل عًِ االْطإ،  ،قٝظ ايٓٛز٣. ريّ يُى ثًاو يُطُ

 . 134ابساِٖٝ ْاؾس، االْجسٚبٛيٛدٝا ايجكاف١ٝ، املؿدز ايطابل، ف  .232املؿدز ايطابل، ف 
ٍَ ناوثًَهُوتٔ - 1  .5/6/2017 دُضدًؼ،غًًَُاِْ، ثُتطؤؽ َُتا ُْظُٖت: يُطُ
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 : ئايِٓ ٖاوغُضطريّ ْاوخؤيِ  - ب

بُثًَِ زاب و ُْضيت و ياغا و ِضَيػاناِْ خؤّ ٖاوغُضطريّ نطزووَ، َىو ثًَهٗاتُيُنِ ئايِٓ ُٖ  
ٖاوغُضطريّ واتُ تُْٗا يُ ًَْىإ َُغًشًًُناْسا ٖاوئايِٓ خؤياْسا َُغًشًًُناِْ غًًَُاِْ تُْٗا يُْاو 

ٍَ و شْىششلىاظّ ئُنُٕ، ئاَازَْني    . (1)نُغاِْ ئايُٓناِْ تط بهُٕٖاوغُضطريّ يُطُ
ٍَ  - ت  :خعّٖاوغُضطريّ يُطُ

ٍَ ئاَؤظا ثُغُْس ًًُْ، ٖاوغُض)ناغؤيًو(  نًُْػُّبُ ثًَِ ِضَيُٓايِ     الّ نًُْػُّطريّ يُطُ
ٍَ ِضؤشُٖآلتِ ئاؾىوضّ() ) ئاَؤظا، خاَيؤظا، ثىضظا( ثُغُْس ًًُْ، ئَُُف ثُيىَْسّ بُ  ٖاوغُضطريّ يُطُ

 ٖاوغُضطريٍ يُ َيططٍضِ ثؤيًَٓهطزٌْ ،و ثًَؿرت سا(نا1950ْغاآلِْ ) يَُاوَيًُناُْوَ ُٖيُ، ُْخؤؾًًُ بؤ
 ٍَ  يُو ُٖض ّآلبُ، نطاوَ( ثىضظا ، خاَيؤظا،  ئاَؤظا) يُالّ نًسإ ناغؤيًهُناِْ غًًَُاِْ  خعّيُطُ

يُْاو ُٖضوَٖا ضاوَ، ز (خاَيؤظا و ثىضظا) ٖاوغُضطريٍ بُ ِضَظاَُْسّ  ساَيُتسا يُُْٖسَيو غُضزََُزا
ٍَ)ئِ نُّ ُتًَهساَي نُْس ساغًًَُاًْ ؾاضٍَُغًشًًُناِْ  بُ ِضَظاَُْسّ  اَؤظا(ٖاوغُضطريّ يُطُ

  .(2)ئُزلاّ زضاوَ (ًًَُُتطاْ)
ٍَ خعّ  يُْاو َُغًشًًُ نًساًًُْناْسا تُْٗا يًَُْىإ )ئاَؤظا و ئاَؤظا(  ْابًَت و  ٖاوغُضطريّ يُطُ

ػت و يُساَيُتِ ظؤض ثًَىي ،و بُطىْاه زَظاْطَيتثًَٓازضَيت  ِضَيطُّ (سائاَؤظاناْ) ىإيًَُْ ٖاوغُضطريٍ
ٍَ خعَِ ٖاوغُضطريّ َُغًشًًُ نًسإ ناغؤيًهُناِْ غًًَُاِْ يُ ئًَػتازا  بَُياّزَطُُْسا ُْبًَت،  يُطُ

خاَيؤظا )، (ثىضظا و ثىضظا)ٖاوغُضطريّ يُ ًَْىإ  ،بُتايبُت يُ ًَْىإ ثىضظانإ و خاَيؤظاناْسا ،ْعيو زَنُٕ
، بُآلّ َُغًشٌ خًَعاٌْ ظؤضنطزٌْ بُبًاْىٍ ،نطاوَ بؤ اضٍئاغاْه، يُاليُٕ نًُْػُوَ (و ثىضظا

 ٍَ   (3).زَطُُُْ (ئاَؤظا)ٖاوغُضطريّ يُطُ
ٖاوغُضطريّ ، ّ ِضؤشُٖآلتبُ ثًَِ ِضَيُٓايًُناِْ نًُْػُ ِ غًًَُاٌْضيًُناْواؾىئؾايُِْ باغُ  

ٍَ ٍَ . (4)ِ زَظأْو بُطىْاٖ ْانُٕئاَؤظا و خاَيؤظا و ثىضظا ( ) يُطُ بُؾًَىَيُنِ طؿتِ ٖاوغُضطريّ يُطُ
بُضاوضز بُ ئًَػتا،  بُ ِضويساوَِضابطزووزا ظياتط  يًًُُْ و  ثُغُْسخعّ الّ َُغًشًًُناِْ غًًَُاِْ 

و ئُضغُزؤنػُنإ  غطياًًَُُْغًشًًُ بُضاوضز بُ َُغًشًًُ نًساُْناْسا ظياتطَ، بًَُْىإ  يُُٖضوَٖا 
  (5). ناِْ نًُْػُّ ِضؤشُٖآلتئاؾىوضيًُ

                                                           
1  -   :ٍَ ًْإ يعكىب طىضطًؼ، غًًَُاِْ،  .11/11/2016بُيإ طىضطًؼ ئُوزيؿؤ، غًًَُاِْ، ناوثًَهُوتٔ يُطُ
12/8/2017 
 - غطاوّ قُؾُنإ و َُغًشًًُناُْ يُ ؾاضَيو يإ َُتطاًُْ ئُو زاَُظضاوَيُيُ نُ َُتطإ يًَجطغطاويُتِ، َُتطإ يًَجط

ٍَ ناوثًَهُوتٔ.  زوو ؾاضزا  .20/4/2016، غًًَُاِْ ، قُؾُ ئُميُٕ ععيع ٖىضَع بؤتاِْ يُطُ
ٍَ ناوثًَهُوتٔ - 2 . 10/8/2016ِضَيعني ْىفٌ بابايىغف،  غًًَُاِْ،  .8/8/2016، غًًَُاِْ، ثُضٍ ئًػشام ناَُضإ :يُطُ

بُيإ طىضطًؼ ئُوزيؿؤ،  .26/8/2016ايًعابًَت زاوز، غًًَُاِْ،   . 25/8/2016، غًًَُاِْ، عبداالسد ٜٛسٓا تَٛا
،  غًًَُاِْئاَاْر زلًب مشعىٕ قطاف،  .29/8/2016. تىاْا بُؾري زاوز، غًًَُاِْ، 11/11/2016غًًَُاِْ، 

30/8/2016.  
ٍَ ناوثًَهُوتٔ  - 3  .1/2/2017، غًًَُاِْ، اضطٝفإ ثؤيليطٝف يُطُ
4 - ٍَ  12/8/2017ًْإ يعكىب طىضطًؼ، غًًَُاِْ،  .11/11/2016غًًَُاِْ، بُيإ طىضطًؼ ئُوزيؿؤ، :ناوثًَهُوتٔ يُطُ
5 -  :ٍَ  ، غًًَُاِْ.31/1/2017يىغف، غًًَُاِْ، بُيإ عًػِناوثًَهُوتٔ يُطُ
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 دًاواظَناِْ َُغًشِ: ٖاوغُضطريّ ئايٓعا  - خ
 شَاضٍَ ظؤضٍ بُسىنٌُنًُْػُيُف  ئُو ،وَىب نًُْػُ يُى خاوٌَْ غُضَتا غًًَُاٌْ ؾاضٍ 

 ثانًعٍَ َطيٌَُ نًُْػٍُ) ْاوّ، بىوٕ ناغؤيًو بَُُظُٖبٌ غُضُْتُوَّ نًسإ نُ  َُغًشًًُناٌْ
 ٌْبُدًًََٗٓا بؤ دًاواظَنإ َُظُٖبُ َُٖىوَُغًشِ  َونطزو واٍ ئُّ تانُ نًُْػُيُف، وَبى (نًسإ
ٌَ و َُضاغًُِ دُشٕ ْىَيص ٍَو  نًُْػُيُ ئُوبهٔ بؤ  دًاواظٍ ب ئَُُف بىوَتُ ، ئاؾٓابٔ ٍرتبُيُن يُو

نًسإ و ئاؾىضّ و غطيإ و ناِْ يُ غًًَُاًْسا َُغًشًًُ، ًاْسايًَُْىاْ ىاظٍششل و شٕ ٖؤناضّ
ُٖضوَٖا َُغًشًًُ َُظُٖب ئُضغُزؤنػُنإ و  ،بُيُنُوَ نطزووَئُضًًَُُْنإ ٖاوغُضطرييًإ 

 (1)ناغؤيًهُنإ ٖاوغُضطرييًإ بُيُنُوَ نطزووَ.
، ًَطامع ئاغيت يُغُض سا،دًاواظَناْئايٓعا َُغًشًًُ  ًَْىإ ششلىاظٍ و شّٕ تايبُمتُْسيًُ ئُّ 
 ُْضيتِ بَُُٖإ ُٖض، ًُْػُّ تًَسايُن زووغًًَُاِْ  نُ ئَُِطؤف، يُ ثًَؿُْطسا بىوَ غًًَُاٌْؾاضّ 
نطاُْوَيُنِ زا ئًَػتايُ ، ْانطَيت دًاواظَنإ ئايٓعاَُغًشًًُ  ًَْىإ ٖاوغُضطريّ يُ  ِضَيططٍ، داضإ

   (2).بؤ ٖاوغُضطريّ و ثُيىَْسيًُ نؤَُآليُتًُنإ ظياتط ُٖيُ
 
ٍَ َىغىَيُإ:  - ز  ٖاوغُضطريّ يُطُ

 دؤضَ َُٖىو يُ َٕيططضِ ،و خًَعاِْ َُغًشًًُناِْ غًًَُاِْ بُطؿيتَُغًشِ  ًُْػُّن 
ٍَ ِ نُغًَهِ َُغًشِ ٖاوغُضطرييًُن  ًُْػُن ئُوٍَ يُبُض. ُْبًَت َُغًشٌنُ  سا،نُغًَهيُطُ

ؤََُيطُّ ن زواتط نُ، َُغًشًسايُ زوو ٌْوثًَهُوَبى و ٖاوغُضطرييِ يُ َُغًشٌ خًَعاٌْ بؤ ؿتِٓتًَطُي
ٍَ نُغًَو ئُزلاّ  ْابًَت ٖاوغُضطريٍ ثطؤغٍُ، ثًَهسَيٓٔ َُِغًش نُ َُغًشِ  بسضَيت ئُزلاّيُطُ
ِضاظّ ْابًَت   ًُْػُ، نَُغًشٌ ُْبىبًَتُ (يُئاوَُٖيهؿإ) بُتعًُس نُغًَو تط بَُاْايُنٌ ،ُْبًَت

  .(3)ْازاتو ثِطؤغُّ َاضَنطزًْإ بؤ ئُزلاّ بهات  سايُطَُي نُغًَهِ َُغًشِ ٖاوغُضطرييٌ
ٍَ ًإيٖاوغُضطري َُغًشٌ نهٌ (نىاض)، ساغًًَُاًْؾاضّ َاوَّ شياِْ َُغًشًًُناِْ  يُ   يُطُ

ٍَ نهِ َىغىَيُاَُْغًشِ ٖاوغُضطريّ  ًٖض نىِضَيهِبُآلّ ، نطزووَ ساَىغىَيُاْ نىِضٍنىاض   سايُطُ
طؤِضيِٓ  َُضدٌ و بُياغا ناض ،يساوَوِضو يُغًًَُاًْساٖاوغُضطرييًُّ  (نىاض)ئُو  يُنؤٍُْنطزووَ. 

ثاؾإ ، نطاووٕ بَُىغىَيُإ ُ ثًَٓاغِ باضّ ؾاضغتاًْساي و بؤ ئًػالّ نطاوَ َُغًشٌ نُغٌ ئايِٓ
عًَطام و ِ ًَتباضّ نُغّ ياغا بُثًٌَئَُُف ، يُزازطا َاضَنطاووٕ و ططَيبُغتِ ٖاوغُضطرييًإ بؤ نطاوَ

                                                           
ٍَ ناوثًَهُوتٔ - 1  .13/8/2017، غًًَُاِْ،ضٓا٤ ْاؾس قدٚزٟ. 8/8/2016، غًًَُاِْ، ثُضٍ ئًػشام ناَُضإ :يُطُ

تىاْا بُؾري زاوز،   .11/11/2016بُيإ طىضطًؼ ئُوزيؿؤ، غًًَُاِْ، . 6/2017/ 19غًًَُاِْ، ثُضوئ ئًًًَا سٓا، 
: دىيًَت فايُم ععيع .30/8/2016، . ئاَاْر زلًب مشعىٕ قطاف،  غًًَُاِْ 29/8/2016غًًَُاِْ، 

 .1/2/2017، غًًَُاِْ، اضطٝفإ ثؤيليطٝف  .10/11/2016ؾًُٓ،غًًَُاِْ،
ٍَ ناوثًَهُوتٔ - 2  .5/6/2017 غًًَُاِْ، ،دُضدًؼ ثُتطؤؽ َُتا ُْظُٖت: يُطُ
ٍَ ناوثًَهُوتٔ - 3 . 10/8/2016ِضَيعني ْىفٌ بابايىغف،  غًًَُاِْ،  .8/8/2016، غًًَُاِْ، ثُضٍ ئًػشام ناَُضإ :يُطُ

ايًعابًَت   .20/8/2016. ُْدًُ ثُتطؤؽ ئُغهُْسَض، غًًَُاِْ، 15/8/2016غىعاز يىغف يعكىب سساز،  غًًَُاِْ، 
ًْإ يعكىب طىضطًؼ، غًًَُاِْ،  .11/11/2016بُيإ طىضطًؼ ئُوزيؿؤ، غًًَُاِْ، . 26/8/2016زاوز، غًًَُاِْ 

 .30/8/2016،  غًًَُاِْ ، ئاَاْر زلًب مشعىٕ قطاف .12/8/2017
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ئُطُض نهًَهِ َُغًشِ ؾىو بُنىِضَيهِ بُ ثًَِ ياغاّ باضّ نُغِ عًَطاقِ،  نىْهُ ،نىضزغتإ
 زواّ ئُوَ ،بَُىغىَيُإ بًَتب يُ ثًَٓاغِ باضّ ؾاضغتاًْسا نهُ َُغًشًًُنُ زَبًَتَىغىَيُإ بهات، 

  (1).و ططَيبُغتِ ٖاوغُضطرييًإ بؤ زَناتزَنات  َاضَئُو نهُ يُ نىِضَنُ زازطا 

بُ نىِضّ نُ يُ غًًَُاًْسا ؾىويإ (نهُ َُغًشًًُّ 4ئُو)ٖؤناضّ ٖاوغُضطريّ ؾايُِْ باغُ  
بَُيهى بُ ٖؤّ ، و ؾُضيعُتِ ئًػالَِباوَِضبىوًْإ بُ ئائ ْاطُِضَيتُوَ بؤ ، نطزووََىغىَيُإ 

غُضطرييإ نطزووَ، واتُ ٖؤناضّ زضوغتبىوِْ خؤؾُويػتًإ بؤ ئُو نىِضَ َىغىَيُاْاُْ ٖاو
نُْس نُغًَو يُو نهاُّْ نُ خؤؾُويػتِ بىوَ، ُْى قُْاعُتِ ئايِٓ، نىْهُ  ٖاوغُضطرييًُنُيإ

ٍَ نىِضّ َىغىَيُاًْإ يٖاوغُضطري ُٖض ئًَُُ بُ بريوباوَِض  :وياُْىالّ َُغًشًًُنإ وت، نطزووَ سايُطُ
ثًَٓاغِ باضّ ؾاضغتاًُْإ ياغا ْاناضّ نطزووئ  ،زاطازاز ني، بُآلّ يُ ثًَٓاو َاضَنطزمنإ يًَُُغًش

 . (2)يُ ثًَٓاغِ باضّ ؾاضغتاًُْإ بٓىغطَيت َىغىَيُإ)َػًِ(بطؤِضئ و 

، نُ ياغايُنِ َُزَِْ زَططٕ ّ باضّ نُغِ عًَطاقِياغاِضَخُٓ يُ ِ غًًَُاِْ، َُغًشًًُناْ 
تِ ٖاوغُضطرييإ و ئاظازّ ٖاوغُضطريّ ْاثاضَيعَيت و يُ ساَيًًُُْ و َافُناِْ َطؤظ يُ ئاظازّ ئايِٓ 

 ٍَ َُغًشًًُناِْ غًًَُاِْ ثًًَإ يإ زَنات نُ ئايُٓنُيإ بطؤِضٕ، ْاناض ،سانُغًَهِ َىغىَيُاْيُطُ
َُزَِْ بٔ و يُ غُض بَُٓاّ ئائ زاُِْضَيصضابٔ، وَى يىبٓإ و وآلتُ خؤؾُ ياغاناِْ باضّ نُغِ 

ٍَ يُنرتيسا نُغاِْ ئائ دًاواظ بتىأْ ٖاوغُضطريّ  ،ئُوضوثًًُنإ ٌَ ئُوَّ يُطُ  ياغا و زازطابهُٕ، بُب
 .(3)( يُنًًَهإ يإ ُٖضزوونًإ ْاناض بُ ئائ طؤِضئ بهُٕ

 ّآلبُ، ِضويساوَ َُغًشٌَىغىَيُإ و  نىضٍ و نض ىإًَْ يُ خؤؾُويػيت نريؤنٌ ئنُْس 
ٌَ زواداض بُٖؤّ ؾُضيعُتِ ئًػالّ و  نىضزغتإ َىغًَُاٌْ ٍُنؤََُيطئُوَّ  يُبُض ،َاوُْتُوَ ئُزلاّ ب

ْاتىاًَْت  َىغىَيُإ نهًَهٌ ًٖض، خًًََُنٌ ُْضييت زابىو  ئًػالٌَ ؾُضيعُتٌ بُثًٌَ ياغانإِضؾتِٓ زا
ٍَ نىِضَيهِ َُغًشِ بهات  نهًَهٌْاتىاًَْت  َُغًشًـ َيهٌنىِض ًٖضيَُُٖاْهاتسا  ،ٖاوغُضطريّ يُطُ

 ظؤض زووئائ ؾُِضٍنىْهُ ، بهات ناتسا يُيُى َىغىَيُإ و َُغًشٌ تٌُيآزوشَ و بًًََٓت َىغًَُإ
يُ غًًَُاًْسا  َىغىَيُإ و َُغًشٌ ثًَهُوَشياٌْ ْىَيٌ و نؤٕ صووًٍََ يُ، يُيُنهاتسا ظَمحُتُ

ٍَ   َىغىَيُإ نهًَهٌ ِضويُٓزاوَ  .(4)نطزبًَت َُغًشٌ َيهٌنىِضٖاوغُضطريّ يُطُ
 
 
 
 
 

                                                           
1 -   ٍَ  ، غًًَُاِْ.31/1/2017بُيإ عًػِ يىغف، غًًَُاِْ،ناوثًَهُوتٔ يُطُ
ٍَ ناوثًَهُوتٔ - 2  بُؾري ًْإ . 8/6/2017 غًًَُاِْ، ئُْساظياض،: ثًؿُ ،1961 يُزايهبىوّ ضظوقِ، ًَدائًٌ بُٖطؤظ يُطُ
 .  8/6/2017 غًًَُاِْ، ،عُيُنُ وززا
3 ٍَ ناوثًَهُوتٔ -  بُيإ طىضطًؼ ئُوزيؿؤ، غًًَُاِْ، .  8/6/2017 غًًَُاِْ، ،عُيُنُ زاوز بُؾري ًْإ يُطُ
 . 12/8/2017طىضطًؼ، غًًَُاِْ، ًْإ يعكىب   .11/11/2016
ٍَ ناوثًَهُوتٔ - 4  .  8/6/2017 غًًَُاِْ، ، عُيُنُ، زاوز بُؾري ًْإ يُطُ
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ٍَ ًُنإغشًَُ ُْاخًَع ناضزاُْوَّ - ح  : نطزووَ َىغىَيُإ بُنىِضٍ يإوؾى نهاٍُْ ئُو يُطُ

ٖاوغُضطريّ  يُ ِضَيططتٔ بؤ ثُيِطَو نطزووَ يإُْٖطاو نؤََُيًَوَُغًشًًُناِْ غًًَُاِْ  
ٍَ نىِضّ َىغىَيُإ و نهِ َُغًشِ ٖؤؾًاض  ُٖض يُقؤْاغِ ُٖضظَناضيًُوَ نىِض تاَغُض ،نهُناًْإ يُطُ

ٍَ َىغىَيُاْنُْابًَت ٖا ،زَنطَيُٓوَ ثاؾإ ئُطُض ئريازَيُى ُٖبىو يُاليُٕ ، بهُٕ ُناْساوغُضطريّ يُطُ
ٍَ َىغىَيُإ  ٍَنهًَهِ َُغًشِ بؤ ٖاوغُضطريّ يُطُ نُؽ و ناضّ زايو و باونِ و  يُِضَيطاٍ زَزضَيت ُٖو

َيهِ نىِض زؤظيُٓوٍَ بؤ ثُْا، ُٖوَيُ ئُّيُناتِ ؾهػتًَٗٓاِْ ، بطريَيت ؾىنطزُْ يُو ِضَيطُو قُؾُوَ 
ٍَ بهات ئُوٍَ بؤ زَزضَيت َُغًشٌ و  ُْطُيؿتئاناّ بُ ُٖوَيُف ئُّ ئُطُض بَُياّ، ٖاوغُضطريّ يُطُ

 ئُؾهُزلُزاٌْ) :يُواُْ بُضطرياوَتُ تىْسوتًصٍ ناضٍ نؤََُيًَويُِضابطزووزا ، غُضنُوتىو ُْبىو
ٍَ ،دُغتُيٌ ٌَ نهُنٍُ نىؾتين بُزَطُُٕ تىْسوتًصيًُ ئُّ (ِضَيطُططتٔ يُنىوُْزَضَوَّ يَُا  ي

 ُٖضنهُنُ ئُطُض زواداض، خىزا اغجاضزٍَيُِض الزاُْ َُغًشًسا يُئايين نىؾنت نىْهُ ،نُوتىوَتُوَ
 و نًُْػُ ٖاَىؾؤٍ ْازضَيت َيطُضِ و يًَسَنات ساؾاٍ خًَعاُْنٍُ ،نطز َىغىَيُإ َيهٌنىِض بُ ٍوؾى

 (1).بهاتو زايو و باوى و خعّ و نُؽ و ناضّ  َُغًشٌنؤبىوُْوَّ 
 و فطَشٌْ)، َىغىَيُإ اٌْبُنىِض سانهُناًْاْ نطزٌْوؾى يُ َُغًشٌ عاٌْخًَ طُوضٍَ خٌَُ 

و  فطَشٌْ)بُِضَظاَُْسّ ئًػالّ  ئايينيُبُض ئُوَّ ، نهُنُياُْ ٍ(تَُياقسإ ئُطُضٍو  َىغىَيُاْبىوٕ
 . (2)ثًَُٓزضاوَِضَظاَُْسّ  َُغًشًسا ئايين يُ (فطَشِْ و تُآلم) ناتًَهسا يُ ، زاوَ (تُالقسإ و ُْوَودًابى

ٌَ ِضَظاَُْسّ زايو و باوى و خعّ و نُغىناضيإ،  َُغًشٌ نهٌ( 4 )غًًَُاًْسا ؾاضٍ يُ  بُب
يُ ثًَٓاغِ باضّ  ،نىضزغتإِ بُٖؤّ ياغاّ باضّ نُغو  وَونطز َىغىَيُإ نىِضٍ بُ يإوؾى

ُْبًَت بَُىغىَيُإ نهُ َُغًشًًُنُ نىْهُ بُثًَِ ياغانُ  ئُطُض ، َىغىَيُإ بُ ؾاضغتاِْ نطاووٕ
 (3)ططَيبُغتِ ٖاوغُضطريّ بؤ ْانات.َاضَّ ْانات و  إيُ نىِضَيهِ َىغىَيُزازطا 

ىويإ نطزووَ بُنىِضّ ئُو نهُ َُغًشًًاُّْ نُ ؾّ نُغىناضزايو و باوى و يُناضزاُْوَّ  
  (4)-:بُّ ؾًَىَيُ دًاواظ بىوٕناضزاُْوَّ خًَعاُْناًْإ َىغىَيُإ، 

 . وَنىشضا بطانٍُ بُزَغيت نإ(1980يُ غاَيِ)  يُنًَهًإ  -1

و تا نُْس غاَيًَو  يًَهطاوَ زايو و باوى و خعَُناًْاُْوَ ساؾايإٕ يُاليُ تطيإئافطَتِ  (2)زوو   -2
ٍَ زايو و باوى و خىؾو و بطاناًْإ  ساقػُيإ يُطَُي ُْنطزووٕ، بُآلّ زواّ نُْس غاَيًَو يُطُ

 ُٖتا، ْانُٕ يُنرتٍ ٖاتىنؤٍ خَُيو اوٍنيُبُضنطزووَتُوَ و  ثُيىَْسيًإ بُؾًَىَيُنِ ًَِْٗٓ زضوغت
   (5).غًًَُاًْسا زَشئ يُ و ُٖيُ َٓساَيًؿًإ و ُضطرييًُنُيإ بُضزَواَُٖاوغ فئًَػتا

                                                           
ٍَ ناوثًَهُوتٔ - 1 . 10/8/2016ِضَيعني ْىفٌ بابايىغف،  غًًَُاِْ،  .8/8/2016، غًًَُاِْ، ثُضٍ ئًػشام ناَُضإ :يُطُ

بُيإ طىضطًؼ  .30/8/2016،  غًًَُاِْ ، ئاَاْر زلًب مشعىٕ قطاف . 25/8/2016، غًًَُاِْ، عبداالسد ٜٛسٓا تَٛا
 .11/11/2016ئُوزيؿؤ، غًًَُاِْ، 

2 - :ٍَ   .11/11/2016بُيإ طىضطًؼ ئُوزيؿؤ، غًًَُاِْ،  ناوثًَهُوتٔ يُطُ
3 -  ،ٍَ  ، غًًَُاِْ.31/1/2017بُيإ عًػِ يىغف، غًًَُاِْ،ناوثًَهُوتٔ يُطُ

4  -  :ٍَ بُيإ طىضطًؼ ئُوزيؿؤ، غًًَُاِْ، . 29/4/2017ئُزَؤٕ أْىَض ًْػإ، ، غًًَُاِْ، ناوثًَهُوتٔ يُطُ
 .5/6/2017 غًًَُاِْ، ،دُضدًؼ ثُتطؤؽ َُتا ُْظُٖت  .11/11/2016
ٍَ  ناوثًَهُوتٔ - 5  .1/2/2017، غًًَُاِْ، اضطٝفإ ثؤيليطٝف يُطُ
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ا بُآلّ تًُْ، نطزووَ َىغىَيُإ ِ تطّ َُغًشِ ؾىوّ بُنىِضَيهِزا نهًَهنىاض غاَيِ ِضابطزوو يُ  -3
(1)و بُيُنُوَ زَشئ. و زايهًؿِ ساؾاّ يًَُٓنطزووَ زايهِ يُشياْسا َاوَ

 

و ِضاظّ ْني نهًَو  ًُدؤف ًْثًَ ئُو ساَيُتُيإِ غًًَُاِْ َُغًشًًُناْو  نًُْػُ سائًَػتاؾيُ  
ٍَ َىغىَيُاْانىِضَيهًإ ٖيإ  ثُيىَْسّ بُ ئايِٓ  َئُّ ِضاظّ ُْبىوُْف نُْس، بهات ساوغُضطريّ يُطُ

 يُ ُٖض َُغًشًًُى، ُوَ ُٖيًَُُآليُتًُْضيتِ نؤًَٖٓسَّ ئُوَف ثُيىَْسّ بُزابى ،يَُُغًشًًُوَ ُٖ
ٍَ َىغىَيُاْغًًَُاًْسا  بُض يُ اليُٕ َُغًشًًُناُْوَ خًَعاُْنُّ  و خؤّبهات ًَهسا ٖاوغُضطريّ يُطُ

و  زَبُٓوَ (االدتُاع٢ تشكرياي)ؾِ وبُغىوى غُيط زَنطَئ و تىو تُؾُضّ نؤَُآليُتِ زَنُوٕ و  اُْت
ٍَ خؤّ و خًَعاُْنُيناضخعّ و نُغى ٍَ زَثهِطَيٓٔ سا ْانُٕ و ثُيىَْسيًإَنُّ قػُ يُطُ   . (2)يُطُ

 
 و شًَْٗٓاُْوَ :  ؾىونطزُْوَ - ر

ٌَ شُٕوًََٖٓاْ شٕ و بًَىَشّٕ ؾىنطزُْوَِضَظاَُْسّ زاوَ بُ  َُغًشٌ ئايين   ّآلبُ ،ّ ثًاوّ ب
 يُنُّ بؤ ٖاوغُضطريٍ ثطؤغٍُ ثًَهًَٗٓاٌْ ئاغيت بَُُٖإ نُ، ْاطَُيًَٓت ئُوَ َاْاٍِضَظاَُْسيًُ  ئُّ
 ئايين باوَِضزاضاِْ بؤ (ثؤيؼ) ِضاغجاضزٍَ ثًٌَُب باضَيُوَ يُّ، تَُاؾابهطَيت وَنًُْػُ يُاليُٕ داض

 خؤيإ ئُطُض بَُياّ ،باؾرتَ وَى َٔ مبًَُٓٓوَبؤيإ ئُواُّْ شٕ و ًََطزيإ َطزووَ ) ) َوٖاتى َُغًشٌ
  (3)((.َباؾرتبُُٖوَغُناِْ يُف غىوتإ يُ ٖاوغُضطريٍ نىْهُ ،بهُٕ وغُضطريٍاٖ با اُْططتِض

  يُ َطؤظُ زوضخػتُٓوٍَ بؤ َُغًشًسا ئايين يُ ًَٖٓاُْوَ شٕو  ُوَؾىنطزْ بؤ تًَِطوآًُْنإ 
 ِضَيططيًُنٌ ًٖض، بُآلّ ًًُْ خؤفو ؾىنطزُْوَّ بُالوَ  شًَْٗٓاُْوَنًُْػُ  ساؿِضاغتً يُ( ظيٓانطزٕ)

 َطزِْ ثاف ،زًًَََٖٓتُوَ شٕ ظياتط(  ثًاو) دًَطُّ غُضزلُ ًًُْ، ُوَ و شًَْٗٓاُْوَزاؾىنطزْ يُ ئايين
 .شُْنٍُ

 نُْس نُغًَهًإ نُ ًََطزَناًْإ َطزووٕ و بًَىَشٕ بىوٕ، يُؾاضّ غًًَُاًْسا ئُو شْاُّْ  
ُٖضوَٖا ، ؾىويإ ُْنطزووَتُوَ ظؤضبُيإبُآلّ ، زازطا َاضَنطاوٕو  نًُْػُ يُ و ؾىوياْهطزووَتُوَ

 َُغًشِ يُتائًَػتا تُْٗا يُى شٌْ ، آلقسضاويـ ئُتىاًَْت ؾىو بهاتُوَتُو  دًابىوَوَبًَىَشِْ 
ُناًْإ َطزووَ ئُو ثًاواُْؾِ نُ شْ، و ثاؾإ ؾىوّ نطزووَتُوَ تُآلقسضاوَ غًًَُاًْسا

و  شًْإ ًَٖٓاوَتُوَ ،وُْتُوَ يإ شُْناًْإ تُآلقساوَىشُْناًْإ دًاب يُ ئُواُْؾًإ نُ، شًْاًَْٗٓاوَتُوَ
   (4).بؤ نطاوَو ططَيبُغتِ ٖاوغُضطرييإ  ْهطزووَنًُْػُف َاضَيا و يُ زازطا يُ
 

                                                           
ٍَ ناوثًَهُوتٔ - 1    .8/6/2017 غًًَُاِْ، ،عُيُنُ زاوز بُؾري ًْإ يُطُ

2  - :ٍَ ًْإ يعكىب طىضطًؼ، غًًَُاِْ،  .11/11/2016بُيإ طىضطًؼ ئُوزيؿؤ، غًًَُاِْ،  ناوثًَهُوتٔ يُطُ
12/8/2017 . 
 3-4/ 7 ،ْاَُّ يُنُّنؤضْػؤؽ بؤ ثؤيؼئًٓذًًِ ثريؤظ/ ْاَُّ  - 3
ٍَ ناوثًَهُوتٔ - 4 غىعاز يىغف يعكىب سساز،  غًًَُاِْ،  .8/8/2016، غًًَُاِْ، ثُضٍ ئًػشام ناَُضإ :يُطُ
  . 25/8/2016،  غًًَُاِْ، عبداالسد ٜٛسٓا تَٛا 20/8/2016. ُْدًُ ثُتطؤؽ ئُغهُْسَض، غًًَُاِْ،  15/8/2016

. 18/8/2017، ثًؿُ: ئاضايؿتطا، 1963، يُزايهبىوّضٓا٤ ْاؾس قدٚزٟ .26/8/2016ايًعابًَت زاوز، غًًَُاِْ 
  .30/8/2016،  غًًَُاِْ ، ئاَاْر زلًب مشعىٕ قطاف . 29/8/2016زاوز،  غًًَُاِْ، تىاْا بُؾري غًًَُاِْ، 
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غُ و َُتطإ و ؾَُا)قُؾُ و  نُٖٓىتٌ نُغٌ ٖاوغُضطريّ بؤ ًُْػُن ياغاٍ - ز
   (1):(يُضىتطثُ

، بُآلّ ئُطُض ثًَـ ْابًَت شِْ ُٖبًَتناغؤيًهِ بُِٓضَتسا قُؾُّ يُ  ( قُؾُ) نُغِ نُٖٓىوتِ  
نُغُ ُٖبًَت بؤ قُؾُ، ئُوا ثًَىيػتًإ بُو  بًَت ـًقُؾُ شِْ ًَٖٓابىو، ُٖضوَٖا يُ ؾىَيًَٓه بىوِْ بُ

شُْنُّ َطز، ْابًَت شٕ بًًََٗٓتُوَ، َُطُض واظ يُ  بُقُؾُ ِزواّ بىوْبُآلّ ئُطُض ، قُؾُ زَيهُٕ بُ
واتُ ثًَـ ئُوَّ ببًَت بُقُؾُ زَتىاًَْت شٕ بًًََٓت و ثاؾإ ئُطُض ثًَىيػت بىو ببًَت  بًًََٗٓت. قُؾُيِ

ُْبىو، ئًرت ْاتىاًَْت شٕ بًًََٗٓت، َُطُض واظ يُ قُؾايُتِ  بُقُؾُ، بُآلّ ئُطُض بىو بُ قُؾُ و شِْ
ثًُّ  بُآلّ يُ ،ئاغايًُ شٕ بًًََٗٓت ،ُّ ئاغايِؾَُاؾ. َُتطإ ْابًَت بًُٖض دؤضَيو شِْ ُٖبًَتبًًََٗٓت. 

ْابًَت شِْ  ضىيُتطثُ. يِ بًًََٗٓتَُطُض واظ  يُ ؾَُاؾُْاتىاًَْت شٕ بًًََٗٓت،  ؾَُاؾُّ ئًٓذًًًسا
نؤيًَصّ فُيػُفُ و زَنًَت  ،بؤ قُؾُو ثًَىيػت بًَت  و اَُاؾُيُى ئُطُض شِْ ُٖبًَت و طىزلؾُٖبًَت. 
 زَبًَت بُقُؾُ.و ثاؾإ  زَخىَيًَٓتالٖىوت 

تُواو زَنُٕ  ئُطُض شًْإ فُيػُفُ و الٖىوت( نؤيًَصّ )ئُواُّْ و  (مسًًَٓط)قىتابِ ُٖضوَٖا   
فُيػُفُ و الٖىوتِ و ئُطُض نؤيًَصّ  ًُبًُٖض دؤضَيو شًْإ ًْ ضاًٖبِ زَيطزَبٔ بُ قُؾُ.  ُْبًَت،

قُؾُّ زَيط بؤّ ًًُْ بًُٖض دؤضَيو ٖاوغُضطريّ بهات. ِضاًٖبُ بؤيإ ًًُْ خىَيٓس، زَبًَت بُقُؾُ. 
بًَٗٓٔ.  بُآلّ ئُطُض ويػتًإ ٖاوغُضطريّ بهُٕ، ئُوا زَبًَت واظ يُ ِضَبُِْٖاوغُضطريّ بهُٕ، 

 ُٖتا ئَُطٕ ِضاًٖبُٕ يإ غُضؤنِ زَيطٕ. ُٖضنُْسَ ئَُاُْ ْابُٓ قُؾُ و 
 
  :َُغًشًسا ئايين يُ فطَشٌْ - ش

قُزَغُ  فطَشًْـ ،مآلتُ بَُُٖإ ؾًَىَّ زَضزَنُوَيت بؤَإئًٓذًٌ و ياغاٍ نًُْػُ  بُثًٌَ 
 زَنطَيتئَُُف  ،زَنُٕ ًََطز يُى تُْٗا شْاًْـ و زًََٖٓٔ شٕ يُى تُْٗا َُغًشٌاِْ ثًاو. نطاوَ

 يُى ئُّ، عاْنيب ًساَُغًش ئايين يُ زاثًاو و شٕ ًَْىإ يُ َاف و ئُضى يُ يُنػاٌْ ططْطٌ بُخاَيًَهٌ
 يُغُضدُّ بَُيهى ،ًًُْ غًًَُاٌْ وَى ؾاضَيهٌ يإ نىضزغتإ ُٖضَيٌُ باوَِضزاضٌْ يُْاو تُْٗا شًًُْ

 شٕ ئُطُض ،بسات فطَشٌْ بُ َيطاضِ ًًُْ نًُْػُ نٌُياغاي ًٖض. سُضاَُ فطَشٌْ ِ دًٗاْسا،ناًُْْػُن
 واتُ .َاضَّ ْاناتنًُْػُ و  تبًًََٗٓ بُغُض شٌْثًاو  ْابًَتبًَت،  خؤفَٓساَيِ ببًَت، يإ ُْ تىاًَْتُْ

ُٖض يُبُض ئُّ ٖؤناضَ ئايًًُٓ . (2)ِضَيطا بُ فطَشِْ ْازات ،ئايِٓ َُغًشِ يُ ًٖض باضوزؤر و ساَيُتًَهسا
 بًُٖض دؤضَيو ساَيُتِ فطَشِْ يُ ْاو َُغًشًًُناِْ غًًَُاًْسا ِضووّ ُْزاوَ. 

 

بًُٖض ، ، تُآلم بُ تُآلمبهىى، ؾريبايِ، ناضَغُضنطزِْ زوشَٓايُتِ بُ شٕ ، طُوضَ بُزياضزَناِْ - ض
  .(3)دؤضَيو و يُ ًٖض غُضزًَََهسا يُْاو َُغًشًًُناِْ غًًَُاًْسا ِضووّ ُْزاوَ

                                                           
ٍَ  ناوثًَهُوتٔ - 1  .20/4/2016، غًًَُاِْ ، قُؾُ ئُميُٕ ععيع ٖىضَع بؤتاِْيُطُ

2 ٍَ:  ناوثًَهُوتٔ -  . غىعاز يىغف يعكىب سساز، غًًَُاِْ، 8/8/2016، غًًَُاِْ، ثُضٍ ئًػشام ناَُضإيُطُ
 . 25/8/2016، غًًَُاِْ، عبداالسد ٜٛسٓا تَٛا. 15/8/2016
 19/9/2017، غًًَُاِْ، عاي١ٝ بطسع اضهٓدز عًه١. 17/9/2017ئاظإ زلًب مشعىٕ قطاف، غًًَُاِْ، - 3
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يُْاو َُغًشًًُناِْ ؾاضّ غًًَُاًْسا وَى ُْضيتًَهِ ٖاوغُضطريّ ِضووّ  بُشٕ( غُباضَت بُ )شٕ 
، بطاّ نهُنُ زواّ ٖاوغُضطريّ نىِض و نهًَوبَُاوَيُى نُ  ساَيُت ِضووّ زاوَ،ُْزاوَ، بُآلّ 

ٍَ خىؾهِ نىِضَنُ  ٖاوغُضطريّ   نطزووَ. يُطُ
 

  :)حتسِٜ ايصْا باحملازّ(ٖاوخىَيًًُٓنإيُ ًَْىإ ُْٖسَيو يُخعَُ ْعيهُ سُضاَهطزِْ ٖاوغُضطريّ  - ظ

يُ ًَْىإ خعَايُتِ يتىوضَيو ياغا و زابىُْضيتًَهِ تايبُتِ ُٖيُ بُ ِضَيهدػتِٓ ٖاوغُضطريّ َُٖىو نُ 
 يُ ئايِٓ َُغًشًساهطزٕ يُ َاُْوَ و ئاضاَِ بُضزَواَِ خًَعإ، بَُُبُغتِ ثاضَيعطاضيخىَيِٓ، 

ٍَ )زايو، خىؾو، و  ( ِضَيطُثًَسضاو ًًُْخاَيؤشٕ، بطاشٕئاَؤشٕ، ، ثىوضبطاظا، خىؾهُظا،  ٖاوغُضطريّ يُطُ
  .(1)سُضاَُ

 

  :erroiiM(مآلتُ) دًابىُْوَ -4

 ساَُغًشً ئايين يُتُآلم  .(2)ٖاوغُضطرييًُثُيىَْسٍ َُٖيىَؾاُْوَيُنِ ياغايِ ُْوَ دًابى 
 يُ يُنًَو بُ ،ُٖيُ خؤٍ ٌيثريؤظ َُغًشًسا ئايين يُ ٖاوغُضطريٍ ثطؤغٍُ نىْهُ ،قُزَغُنطاوَ
 بؤ تًَِطواًْين نًُْػُ تُْاُْت ،ْاوزَبطَيت َُغًشٌ خًَعاٌْ ٌيويُنططتى و َاُْوَ ًًًَُْٗٓناٌْ
 َُغًح. زَبًًَٓتُوَ زاويُنططتى خًَعاًَْهٌبىوٕ و بُضزَواَِ  يُ ٖاوغُضطريٍ ثطؤغٍُ غُضنُوتين

 َُغًشٌ ئايين زَضزَنُوَيت بَُُف (3)(ْاناتُوَ دًاٍ َطؤظ طُياْسووَ بُيُنرتٍ خىزا ئُوٍَ) :زََيًَت
 . نًُْػُ ِضَظاَُْسّ بُ تُآلقسإ ْازاتو 

 ُْطىزلاٌْ ثًَهُوَ و خًَعاٌْ نًَؿٍُ ٌْوظؤضبى يُبُض ؤيًهٌغنا نًُْػُّ ئًَػتازا يُ 
ٍَ  خؤطىزلاْسًَْو وَى ،ٖاوغُضَنإ  يُو الُْزإ ٖاونات وِ و ئاَيؤظيًُناِْ غُضزَّ يطؤِضاْهاضيُطُ

 ثِط ٖاوغُضطرييًُ نُ َيطُزضاوَضِ ،ْطاوَ زابىًْ يُغُض َُغًشٌ خًَعاٌْ نُ طؿتًًٍُ ثطَْػًجُ
 ئُّ، زوضخبطَيُٓوَ يُى يُ َاوَيُى و ثًاوَيو نًَؿُيإ ُٖبًَت و بُيُنُوَ ُْطىزلًَٔ( )شٕنًَؿُنإ

ٌَ) نَُاوَ  نَُرتئ يُ غُضَتا ( اْفؿاٍ -قتؤَ تفسٜل) زَوتطَيت ثًٌَ ثطؤغُيُف  َاْطُ (غ
ٍَ خؤيإ  بُئاَازلٌ، غاَيُ (نىاض) َاوَّ زضَيصتطئو  زَغتجًسَنات ٍَ بسض ئُوَّ يُو َاوَيُزا ُٖو

ناضَغُض بؤ و قُؾُ بتىأْ بُيُنًإ بطُيُُْٓوَ و نًَؿُنُيإ  يإناضيإ خعّ و نُغى، بهُوُْوَهِضَي
 بُُٓنُوتُٓوَ و ُْنىوُْوَ الّ يُى ه، بُآلّ ئُطُض يُو َاوَيُزا ِضَيرتّبهُٕ و بطُِضَيُٓوَ بؤ الّ يُن

ٍَ نُغًَهِ تط بهُُْوََتىأْ ٖاوغُضزيُيُى دًازَبُٓوَ و  بِطياضّ )زازطاّ نُُْغِ(  . (4)طريّ يُطُ
                                                           

 .15/8/2016غىعاز يىغف يعكىب سساز، غًًَُاِْ،  - 1
 . 116، ف 2014املايهٞ، املدخٌ اىل االْجسٚبٛيٛدٝا االدتُاع١ٝ، ايطبع١ األٚىل، داز ْٝبٛز، ايعسام، ضًُإ عبد عًٞ  - 2
  9/ 10َُضقؤؽ:  - 3
 - ،يُغُض ئاغتِ  زازطايُنُ تايبُتُ بُ يُناليهطزُْوَّ نًَؿُّ ياغاّ َُغًشًًُنإ بُتايبُت نًَؿُّ تُآلم و ظيٓا

ٍَ:  َُتطاًُْ ُٖيُ و يُغُض ئاغتِ نًُْػُ ًًُْ، بؤ منىوُْ يُُٖضَيُِ نىضزغتاْسا تُْٗا يُ عُْهاوَ ُٖيُ. ناوثًَهُوتٔ يُطُ
 .  ، غًًَُا31/1/2017ِْبُيإ عًػِ يىغف، غًًَُاِْ،

4 ٍَ:  ناوثًَهُوتٔ -  مشعىٕ قطاف، غًًَُاِْ، ئاظإ زلًب . 8/8/2016، غًًَُاِْ، ثُضٍ ئًػشام ناَُضإيُطُ
  20/8/2016. ُْدًُ ثُتطؤؽ ئُغهُْسَض، غًًَُاِْ،  15/8/2016غىعاز يىغف يعكىب سساز،  غًًَُاِْ،  . 19/7/2017

 .11/11/2016بُيإ طىضطًؼ ئُوزيؿؤ، غًًَُاِْ،   .25/8/2016، غًًَُاِْ، عبداالسد ٜٛسٓا تَٛا
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 (2) ،(غاَيِ ِضابطزووزا7)بُدؤضَيو يَُُغًشًًُناِْ غًًَُاًْسا زَطُُُْ، ساَيُتِ تُآلم يُ ًَْىإ  
  .(1)ِضوويًإ زاوَزا (2017و  2013نُ ئُواًْـ يُ غاَيُناِْ) ،ِضوويساوَساَيُتِ دًابىوُْوَ 

ٍَ َُغًشٌ ئايين   خًَعاٌْ نُْسئ بؤيُ ،  ٖاوغُض يُ دًابىُْوَ بؤ ْاظاًَْت بُٖؤ وًْـىُْب َٓسا
ٍَ خاوٌَْ ،َُغًشٌ  ٖؤناضٍيُ ئايِٓ َُغًشًسا  تط بَُاْايُنٌ. وُْتُوَىدًاُْب يُيُى ّآلبُ، ْني َٓسا

ٍَ  ٖؤناضٍ ئُطُض ؾًَىَ بَُُٖإ ،ُْوَودًابى بؤ بُٖاُْ بًهاتُشٕ  ْابًَت ،بًَت ثًاو ئُطُض ٕوُْبى َٓسا
ٍَ  و بًَت ُْخؤف ُٖضوَٖا ئُطُض شٕ .وُْوَىب دًا بؤ بُٖاُْ ُبًهات ًًُْ بؤٍ ثًاو ،بًَت شٕ وٕىُْب َٓسا

  (2).دًابًَتُوَ يًٌَ ْاتىاًَْت ثًاو، ُْبًَت غًَهػِ تىاْاٍ
يُبُض ئُوَّ زازطاّ نُُْغِ يُ )زَنطَيت ْهاوَيًصُْ يُ عُ و بُزازطاّ نُُْغِ بُ تُآلم  

ُطُض ثًاويـ ُٖضوَٖا ئ، بػُملًَٓطَيتيُ زازطا  ٖؤّ تُآلم و يُيُنذابىوُْوَنُزَبًَت ، (غًًَُاِْ ًًُْ
ٍَ شُْنُّ، ْاثانِ ٖاوغُضّ بهات،  زاواّ يُ زازطاّ نُُْغِ شُْنُّ زَتىاًَْت يإ خطاخ بًَت يُطُ

ٌَ بهات  . دًابىوُْوَّ ي
نًَؿُّ  (غاَيِ ٖاوغُضطريّ نطزبًَت و18ئُطُض نض يإ نىِضَيو يُ خىاض تَُُِْ )ؾايُِْ باغُ  

ٍَ ٖاوغُضَنُيسا ُٖبًَت ُْطىزلابٔ يإ شٕ و ثًاوَيو دًاواظيًُنِ ظؤضّ تًَُُْإ ُٖبًَت و ، يُطُ
تُواوُْنطزِْ  ٖؤناضّبُػُ و زازطاّ نُُْغِ نًُُْٖض دؤضَ نًَؿُيُنًإ ُٖبىوبًَت،  يإ، بُيُنُوَ

 ابطاٍ) ْسووَتُوَاَُٖيىَؾ ِٖاوغُضطرييًُنُياْ)دًاواظّ تَُُٕ(  ٖؤناضّيإ بُ  ،(غاَي18ِ) تَُُِْ
 . (3)( ُٖشَاضُْنطاوَُ بُ )تُآلم الّ نًُْػو  (ايصٚاز

ُْٖسَيو يُ َُغًشًًُنإ ئُّ ثِطَْػًجُّ نًُْػُ نُ ِضَيطُ بُتُآلم ْازات، بُؾتًَهِ باف ْاظأْ،  
بُضزَواّ ْاطىزلًَٔ و  بُو شٕ و ثًاواُّْ نُبسات دًابىوُْوَ ُٖقُ نًُْػُ ِضَظاَُْسّ  ىْهُ زََئًَ:ن

 . (4)َنُٕ دًاببُٓوَز سُظنًَؿُيإ ُٖيُ و 
 -ِضَُْٖسّ ُٖيُ:ِضَيطُ ُْزإ بُتُآلم زوو 

وا يُ شٕ و َيت و ، خًَعاُْنإ يُ َُٖيىَؾاْسُْوَ زَثاضَيعِضَيطُ ُْزإ بُتُآلم ِضَُْٖسّ ئُضَيِٓ: -1
بُٖؤّ ئُّ ِضَُْٖسَوَ ُٖوَيبسَٕ بُيُنُوَ بطىزلًَٔ و بُئاغىوزَّ بصئ، ًََطز زَنات 

ئُو َٓساآلُْ زَبًَتُوَ وبُِضوّ نُ ِضوزَثاضَيعٕ،  َٓساَيُناًْإ يُو نًَؿُ زَضووِْ و نؤَُآليُتًًاُْ
 . زايو و باونًإ دًابىوُْتُوَنُ 

ٍَ بُ نًَؿُو ِضَيطُ ُْزإ بُتُآلم ِضَُْٖسّ ُْضَيِٓ: -2 ، وا يُ شٕ و ثًاو زَنات نُ نُْسئ غا
ؿُو ئاشاوَّ خًَعاِْ تًَسابًَت و ثُيىَْسّ شٕ و ًََطزايُتًًإ بُضزَواّ نًَْائاغىوزَيِ بصئ و 

 نًَؿُّ زَضووِْ و نؤَُآليُتِ و ِضَوؾتِ ببُٓوَ. زَطىزلًَت تىؾِ  بُٖؤّ ئَُُؾُوَ

 
 

                                                           
 (زا ًْؿإ زضاوَ.  3. يُ ثاؾهؤّ شَاضَ)2/11/2017، يُ 127/2017ْىغطاوّ نًُْػُّ َاضيىغف يُ غًًَُاِْ، شَاضَ  - 1
 .11/11/2016بُيإ طىضطًؼ ئُوزيؿؤ، غًًَُاِْ،  - 2
ٍَ بُيإ عًػِ يى ناوثًَهُوتٔ - 3  .31/1/2017غف، غًًَُاِْ،يُطُ
4 ٍَ ناوثًَهُوتٔ -  بُيإ طىضطًؼ ئُوزيؿؤ، غًًَُاِْ،  .8/6/2017 غًًَُاِْ، عُيُنُ،، زاوز بُؾري ًْإ يُطُ
 19/9/2017، غًًَُاِْ، عاي١ٝ بطسع اضهٓدز عًه١. 17/9/2017ئاظإ زلًب مشعىٕ قطاف، غًًَُاِْ، .11/11/2016
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  خًَعاِْ َُغًشًًُناِْ غًًَُاِْ(: ِئُضنخًَعإ: )دؤض و   -5

 
ططوثًَهِ نؤَُآليُتٌ و يُنُيُنِ بُِٓضَتِ نؤََُيطُيُ، يُْاو َُٖىو طٍُ و نؤََُيطُيُنِ خًَعإ،  

َٓساَيُناًْإ ثًَهٗاتىوَ، بُ ِضَظاَُْسّ نؤََُيطُ ثُيىَْسّ بىوِْ ُٖيُ، يُ شٕ و ثًاو و َطؤظايُتًسا 
ٍَ(زا زغًَهػِ يُ ًَْىإ شٕ و ثًاوَنُزا ئُزلاَسَزضَيت، ئُ َشئ و ثُيىَْسّ ْساَُناِْ يُ يُى خاْىو)َا

خعَايُتِ و ٖاوناضّ ئابىوضّ يُ ًَْىاًْاْسا ُٖيُ، خًَعإ بُٖؤّ ثطؤغُّ َٓساَيبىوُْوَ تىاْاّ 
 . (1)ْىَيبىوُْوَّ ُٖيُ، ، َُٖىو ئُْساًََو يُ خًَعاْسا َاف و ئُضنِ زياضيهطاوّ ُٖيُبُضزَواَِ و 

خًَعإ بطيتًًُ يُ يُنُيُنِ نؤَُآليُتِ و يُ شٕ و ثًاوَيو نُ ٖاوغُضطرييًإ بُيُنُوَ نطزووَ و   
ٍَ خػتُٓوَ ثًَهٗاتىوَ، خًَعإ ئُضنِ  يهبىوٕئُو َٓساآلُّْ يُ ئُزلاَِ ئُو ٖاوغُضطرييًُوَ يُ زا َٓسا

ٍَ و بُخًَىنطزًْإ و تًَطنطزِْ  و ثِطنطزُْوَّ ثًَساويػتِ غًَهػِ شٕ و ًََطز و ثُضوَضزَنطزِْ َٓسا
 ٌَ ثًَساويػتًًُ زَضووًًُْناِْ ئُْساَُناِْ و فًَطنطزِْ غطوتُ ئايِٓ و نؤَُآليُتًًُنإ دًَبُد

و زَغُآلت و ئُضنُناِْ طؤِضاِْ زَنات، يُ غُضزًَََهُوَ بؤ غُضزًَََهِ تط غطوؾت و ثًَهٗاتُ 
 . (2)بُغُضزا ٖاتىوَ

 ُٖضوَٖا خًَعإ بطيتًًُ يُو يُنُ نؤَُآليُتًًُّ نُ تًًَسا بُٖؤّ ثطؤغُّ ثُضوَضزَ و بُ  
 .(3)َيتُوَُوَيُنُوَ بؤ ُْوَيُنِ تط زَطىاظيتىوضيًُناِْ نؤََُيطُ يُ ْزابىُْضيتُ نُ،نؤَُآليُتًبىوُْوَ

نؤَُآليُتِ دًٗاٌْ و زاَُظضاوَيُنِ نؤَُآليُتًًُ، يُ) شٕ و ثًاو( و َٓاَيُناًْإ خًَعإ زياضزَيًُنِ 
ثًَهٗاتىوَ و يُ ؾىَيًَٓهِ زياضيهطاوّ ٖاوبُؾسا زَشئ و يُ زواّ َُضاغًُِ ٖاوغُضطريّ 
ثُيىَْسيًُنِ غًَهػِ فُضَِ و ِضَيطُثًَسضاو يُ ًَْىإ )شٕ و ثًاو(زا ُٖيُ و ئُضنِ َٓاَيبىوٕ و 

ٌَ زَنُٕ و ٖاوناضّ ئابىوضّ يُنرتّ زَنُٕثُضوَ . ُٖضوَٖا خًَعإ بٓاغُّ (4)ضزَّ َٓاَيُناًْإ دًَبُد
  .(5)غُضَنِ نؤََُيطُيُ يُ ِضووّ ئُضنُ نؤَُآليُتِ و نُيتىوضيًُناًًُْوَ

خًَعاِْ َُغًشِ يُغُض بٓهًُّٓ ٖاوغُضطريّ شٕ و ثًاو زضوغت بىوَ، ئًٓذًًِ ثريؤظ   
ٌَ و بًَُْطَطؤظِ  خىزابىوُْوَ غُضَتاّ زضوغتيُ)زَضباضَّ ثًَهًَٗٓاِْ ٖاوغُضطريّ و خًَعإ زََيًَت:  َ 

ٍَ ٖاوغُضو ي ًَتًَبُدًَسًََٖ ٌباون و زايو ئُو ثًاوَّ ٖاوغُضطريّ زَنات، زضوغتهطز ، زَشّ َنُيساُطُ
 َطؤظ، طُياْسووَ ِبُيُن خىزا ئُوٍَزوو ْني، بَُيهى يُى يُؾٔ، و  يُف يُىبُ زَبٔ نًإوُٖضزو ئًرت

 و بُدًًََٗٓإ يُ بُؾًَهُالّ َُغًشًًُنإ دًابىوُْوَ يُ َاَيِ باونِ نىِض  (6)(.ْاناتُوَ دًاٍ
غًًَُاِْ نُ دًابىوُْتُوَ ُْنىوُْتُ ، بُآلّ نىِضَ َُغًشًًُناِْ ٖاوغُضطريٍ ثطؤغٍُ تُوانطزٌْ

 . (7)نطَيهًًُوَ، بَُيهى نىوُْتُ خاْىوّ خؤيإ يإ ْٗؤَِ زووََِ َاَيِ باونِ
                                                           

 .  328غانس َؿطف٢ ضًِٝ، قاَٛع األْجسٚبٛيٛدٝا، املؿدز ايطابل،ف   - 1
 . 219-213قٝظ ايٓٛزٟ، املدخٌ اىل عًِ االْطإ، املؿدز ايطابل، ف  - 2
َكد١َ ف٢ األْجسٚبٛيٛدٝا االدتُاع١ٝ، تسمج١ ٚغسح: غانس َؿطف٢ ضًِٝ، ايطبع١ ايجا١ْٝ، داز اذتس١ٜ يٛض٢ َري،  - 3

 . 580، ف1983يًطباع١ ٚايٓػس،بػداد، 
 91،ف 1981ايجايج١، داز ايٓٗك١ ايعسب١ٝ،بريٚت، االْجسٚبٛيٛدٝا االدتُاع١ٝ، ايطبع١ ،عاطف ٚؾفٞ -4
 . 54،ف1977،زادنًٝف بسإٚ،َطبع١ ايٛاد٣،ايٓاغس املعازف باالضهٓدز١ٜ،قباز٣ ستُد امساعٌٝ -5

   14-14/4 َُضقؤؽ - 6
7 -  :ٍَ  .11/11/2016بُيإ طىضطًؼ ئُوزيؿؤ، غًًَُاِْ، ناوثًَهُوتٔ يُطُ
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زَشيإ،  زانىِض باونٌ يَُاَيٌ َنإوبُيُنطُيؿتى تاظَ ٖاوغُضَُٖشاضيًُوَ  بُٖؤٍِضابطزووزا  يُ  
ُْٖسَيهًؿًإ ئُطُض تىاْاّ زاضايؿًإ باف طزَوَ، دًازَن خؤيإ َاَيٌزواّ نُْس غاَيًَو  ثاؾإ

ُتُوَ، يُ ئًَػتازا ئُو نىِضَ َُغًشًًاُّْ يُ غًًَُاًْسا ٖاوغُضطريّ ْبىوبًَت تا نُْس غاَيًَو دًاُْبىو
ٍَ َاَيِ باونًإ زَشئ، ئُواُّْ  زَنُٕ، ظؤضبُيإ غُضَتا دًاْابُٓوَ و وَى )خًَعاٌْ زضَيصنطاوَ( يُطُ

ٍَ َاَيِ باونًاْا زَشئ و ْاشلىاضزٕ و زاًْؿتًٓإ  تىاْاّ زاضايًإ باف ًًُْ دًاُْبىوُْتُوَ و ُٖض يُطُ
بُيُنُوَيُ و تُْٗا شووضّ ْىغتًٓإ دًايُ، يإ يُ قاتًَهِ خاْىوّ َاَيِ باونًاْسإ، ئُطُض تىاْاّ 

ٍَ اغتُوخؤِضزاضايًإ باف بًَت خاْىويُى يإ ؾىقُيُى زَنِطٕ و دًازَبُٓوَ، ُْٖسَيهًؿًإ   يُنُّ يُطُ
  ( 1)زَشئ.وَى )خًَعاِْ ْاونِ( خؤيإ َاَيٌ يُ ظاوا و وىىب ٖاوغُضطريٍ ؤشٍِض
ُ و ثُيىَْسّ ًَاَيِ دًا بؤ ٖاوغُضطريّ الّ َُغًشًًُناِْ غًًَُاِْ َُضدِ نض و َاَيِ نض ًْ   

بُ)بِطياض و باوَِض و تىاْاّ زاضايِ( نىِض و نهُنُوَ ُٖيُ، نض و َاَيِ نهُنُ ًٖض فؿاضَيو ْاخُُْ غُض 
ٖؤناضَناِْ ئَُُف زَطُِضَيتُوَ بؤ ثُيىَْسّ باؾِ يُ نىِضَنُ تا دًا ببًَتُوَ يَُاَيِ باونِ، يُنًَو 

شِ بُ زايهِ ًََطزَنُّ ْاَيًَت)خُغىو( نُ ًَْىإ بىوى و خُغىو يُْاو َُغًشًًُناْسا، بىنِ َُغً
بُظَاِْ نًساِْ واتُ)مخاتُ( بَُيهى ثًَِ زََيًَت زايُ)ميٌ( و بُ باونِ ًََطزَنُّ ْاَيًَت خُظووض و بُ 

ّ بىونُنُّ ناوثؤؾِ َاَُ)عٌُ( باْطِ زَنات. ُٖضوَٖا زايهِ نىِض يُبُض خاتطّ نىِضَنُّ يُ َُٖيُ
ٍَ ّ ْاتىاًَْت شُْنُّ تُآلم بسات و بىونُنُف َُٖيَظاًَْت نىِضَنُزَنات نىْهُ ز ُّ خُغىوّ قبىو
  (2)ًَتُوَ.بَظاًَْت نُ ْاتىاًَْت يُ ًََطزَنُّ دًابزَنات، نىْهُ ز

                                                           
 - َنض و َٓساَيُناًْإ و دؤضَيهُ يُ دؤضَناِْ خًَعإ و ثًَهٗاتىوَ يُ باوى و زايو و  املُتد٠(:ايعا١ً٥ )خًَعاِْ زضَيصنطاو

نىِضَناًْإ  نُ ٖاوغُضطرييًإ نطزووَ و َٓساَيُناًْإ، نُ بُخًَعاِْ )ٖاوخىَئ( زَْاغطَيت. ئُّ خًَعاُْ زضوغت زَبًَت 
ٍَ َاَيِ زايو و  يُ ئُزلاَِ بُضزَواَِ ْؿًٓطُّ نىِض و نض زواّ ئُوَّ ٖاوغُضطريّ زَنُٕ و َٓساَيًؿًإ زَبًَت ُٖض يُطُ

 ،1982بػساز،  ،داز ايهتب يًطباع١ ٚايٓػسنُوَ ئُشئ. قًؼ ايٓىضّ، املسخٌ اىل عًِ االْػإ، باونًإ ئًََُُٓٓوَ و بُيُ
 .  315املكسض ايػابل، م  ،األْطام -أمحد أبٛ شٜد، ايبٓا٤ االدتُاع٢.   221م 

غُضطرييإ نطزووَ و خًَعاِْ زضَيصنطاوَ: ثًَهٗاتىوَ يُ زايو و باوى و َٓاَيُناًْإ و ئُو نىِض و نهاُّْ نُ ٖاوُٖضوَٖا 
ٍَ ٖاوغُض و َٓاَيُناًْإ يُ َاَيِ باونًإ يإ يُ يُى ؾىَيِٓ ًْؿتُدًَبىوْسا زَشئ و ٖاوناضّ ئابىوضّ يُ ًَْىاًْاْسا  يُطُ

 .163-161، دَػل، ف2009داز عال٤ايدٜٔ، ايطبع١ ايجا١ْٝ، ستُد ارتطٝب، األثٓٛيٛدٝا، ُٖيُ. 
 -  .خًَعاِْ ْاونِ: دؤضَيهُ يُ خًَعإ و يُ زايو و باوى و ئُو َٓساآلُْيإ نُ ٖاوغُضطرييًإ ُْنطزووَ ثًَهسَيت 

  .61، ف2007ستُد ادتٖٛس٣، عًٝا٤ غهس٣، َكد١َ ف٢ دزاض١ األْجسٚبٛيٛدٝا، ايكاٖس٠،    
 ؾىَيِٓ ًْؿتُدًَبىوْسا زَشئ.  خًَعاِْ بهىوى ثًَهٗاتىوَ يُ يُى )شٕ و ثًاو( و َٓاَيُناًْإ نُ يُ يُى  

  .91ف ،املؿدز ايطابلعاطف ٚؾفٞ،االْجسٚبٛيٛدٝا االدتُاع١ٝ،
ئُّ خًَعاُْ بُ خًَعاِْ ؾاضغتاِْ زَْاغطَيت و بهىنرتئ يُنُّ نؤَُآليُتِ ؾاض و نؤََُيطُيُ و يُنُيُنِ بُِٓضَتًًُ بؤ 

 .94ملؿدز ايطابل، ف قٝظ ايٓٛزٟ، األْجسٚبٛيٛدٝا اذتكس١ٜ، اتًَطُيؿنت يُ ؾاض.  
ٍَ ناوثًَهُوتٔ - 1   . 10/8/2016، غًًَُاِْ ، . ِضَيعني ْىفٌ بابايىغف8/8/2016، غًًَُاِْ، ثُضٍ ئًػشام ناَُضإ :يُطُ

عبداالسد .   20/8/2016 ، غًًَُاِْ، ُْدًُ ثُتطؤؽ ئُغهُْسَض . 15/8/2016، غًًَُاِْ ، غىعاز يىغف يعكىب سساز
بُيإ طىضطًؼ ئُوزيؿؤ، غًًَُاِْ،   .26/8/2016غًًَُاِْ ، ايًعابًَت زاوز . 25/8/2016 ،غًًَُاِْ، ٜٛسٓا تَٛا

 .10/11/2016دىيًَت فايُم ععيع ؾًُٓ، غًًَُاِْ،  .30/8/2016، غًًَُاِْ، ئاَاْر زلًب مشعىٕ قطاف  .11/11/2016

2 -  ٍَ  .1/2/2017، غًًَُاِْ، اضطٝفإ ثؤيليطٝف ناوثًَهُوتٔ يُطُ
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بُؾًَىَيُنِ طؿتِ بىى و ظاواّ ْىَيِ َُغًشًًُناِْ غًًَُاِْ ئُطُض تىاْاّ َازيًإ باف   
خًَعاِْ َُغًشِ يُ  تًَبًًًُٓ دًَطٍُ ئُوٍَ بَُياّبًَت، يُ َاَيِ باونًإ دًازَبُٓوَ و بُدًا زَشئ، 

ٍََ يإ نىِضّ بهىوى(بًَت، ئُنىِضَناْ يُ يُنًَوغًًَُاًْسا،  طُض باضّ ئابىوضيؿِ ًإ)نىِضّ طُوضَّ َا
و دًاْابًَتُوَ، بُؾًَهًؿًإ سُظ زَنُٕ نىِضّ طُوضَيإ يُغُض  زًًََََٓتُوَ باونٌ َاَيٌ يُبًَت،  باف

ا زايهِ يَُاَيُنُزا َابًَتُوَ ُٖضوَٖا نىِضّ َُغًشِ ئُطُض تًُْ َاَيِ باونِ مبًًََٓتُوَ و دًا ُْبًَتُوَ،
، ساَيُتِ زَطًُُْـ ُٖيُ نُ نىِضَنُ نىوَتُ غُض َاَيِ (1)ْابًَتُوَئُوا زايهِ بُتُْٗا دًَٓاًًًَََٖت و دًا

نهُنُ و َُغًشًًُنإ ثًَِ زََئًَ)خنت عًِ بًت( يُنىضزَواضيسا ثًَِ زَوتطَيت)ظاوا ِضَيىّ(، ئُّ نَُهُ 
ٍَ ٖاوغُضَنُّ يُ  بُ بِطواّ ئًَُُ ؾًاو و ثُغُْس ًًُْ، نىْهُ ساَيُتًَهِ ظؤض ئاغايًُ ئُطُض نىِض يُ طُ

َاَيِ خُظووضّ بصّ، ئُطُض يُبُض خاتطّ خُظوضّ يإ خُغىّ بًَت بؤ ناوزَيطّ و بُخًَىنطزًْإ ئُوَ 
 دًَطُّ ِضَيع و ثًَعآًُْ و ناضَيهِ َطؤظسؤغتاُْيُ. 

و تًَطنطزِْ ثًَساويػتِ غًَهػِ شٕ و ثًاو  -ئُضنِ) بايؤيؤدِيُ َُٖىو نؤََُيطُيُنسا خًَعإ   
خًَعاِْ ُٖيُ و دًَبُدًًَإ زَنات.  (2) ثُضوَضزَيِ و نؤَُآليُتِ و زَضووِْ( ئابىوضّ،َٓساَيبىوٕ، 

ٌََُغًشًًُناِْ غًًَُاِْ  ٌَ زَنُٕ ِئُضن غ   (3) -ئاَاشَيإ ثًَسَنُئ:، نُ يًَطَزا غُضَنِ دًَبُد
ٍَ بىو  (أ    ٕ:ئُضنِ غًَهػِ و َٓسا

 شٕ وًََطزّ غًَهػِ شٕ و ًََطزَ،تًَطنطزِْ ثًَساويػتِ  خًَعإيُ ئُضنُ غُضَنًًُناِْ  يُنًَو
ثًَساويػتًًُ غًَهػًًُناِْ خًَعاِْ خؤياْسا، يُ ِ و يَُغًشًًُناِْ غًًَُاِْ يُ ِضَيطاّ ٖاوغُضطري

َُٖىو ثُيىَْسيًُنِ غًَهػِ ِ ئُو ثُيىَْسيًُؾسا َٓساَيًإ زَبًَت. َيُ ئُزلاخؤيإ زابني زَنُٕ و 
 خًَعإ ِضَت زَنُُْوَ. ٖاوغُضطريّ و يُزَضَوَّ 

 

  :ئُضنِ ثُضوَضزَ (ب 

، َٓساَيُناًْاُْ، ُغًشًًُناِْ غًًَُاِْ ثُضوَضزَ نطزِْ يُنًَو يُ ئُضنُ غُضَنًًُناِْ خًَعاِْ َ
خًَعإ يُ ْاو َُغًشًًُناِْ غًًَُاًْسا ناضيطُضّ بًَُٖعّ ُٖيُ يُ غُض َٓاَيُناًْإ، َطؤظِ ُٖضوَٖا 

و زاب و ُْضيتُ بُٖا َُغًشِ يُ غًًَُاًْسا يُ ْاو خًَعاُْنُّ خؤيسا فًَطّ قػُ و ظَاِْ ئاخاوتٔ  
ِضَيُٓايًُناِْ ئايِٓ نؤَُآليُتًًُنإ بىوَ، غُضَتا يُْاو خًَعاُْنُيسا ظاًْىويُتِ ئايُٓنُّ نًُ و بُ 

َٓساَيُناًْإ يتىوضٍ خؤيإ بؤ نَُُغًشِ ئاؾٓا بىوَ و ثُضوَضزَ نطاوَ، ُٖضوَٖا بُٖؤّ خًَعاُْوَ 
 طىاغتىوَتُوَ.
و  ططْطِ بَُٓساَيُناًْإ زَزَٕ و ناوزَيطيًإ زَنُٕاِْ َُغًشًًُناِْ غًًَُاِْ، ُٖضوَٖا خًَع

ظؤض دسئ يُ و باونِ َُغًشِ يُ غًًَُاًْسا، زايو زَبِطٕ. ع و ثُغُْسنطزًْإ بؤ زَضخؤؾُويػتِ و ِضَي
ٖاْسإ و ٖاوناضّ نطزٕ و ناوزَيطّ نطزِْ َٓساَيُناًْإ بؤ خىَيٓسٕ و غُضنُوتًٓإ يُ قىتاخباُْ، 

                                                           
1 -  :ٍَ  .11/11/2016بُيإ طىضطًؼ ئُوزيؿؤ، غًًَُاِْ، ناوثًَهُوتٔ يُطُ
 .  101-100عبد عًٞ ضًُإ املايهٞ، املدخٌ اىل األْجسٚبٛيٛدٝا االدتُاع١ٝ، املؿدز ايطابل، ف - 2
3 -   :ٍَ ، 1952ثُضوئ ئًًًَا سٓا، يُزايهبىوّ  .11/11/2016بُيإ طىضطًؼ ئُوزيؿؤ، غًًَُاِْ، ناوثًَهُوتٔ يُطُ

 عاي١ٝ بطسع اضهٓدز. 17/9/2017مشعىٕ قطاف، غًًَُاِْ، اظإ زلًبئ .6/2017/ 19 ثًؿُ: خاُْْؿني، غًًَُاِْ،
 19/9/2017غًًَُاِْ، عًهُ، 
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بُٖؤّ ئَُُؾُوَ شَاضَيُنِ ظؤضيإ ظاْهؤ و ثُمياْطايإ خىَيٓسووَ و خاوَِْ بِطواْاَُّ بُضظو 
 ثػجؤِضّ ططْطٔ. 

 

  ِ ئابىوضّ:ئُضن (ز 

َٓساَيُناًْاُْ،  بُخًَىنطزِْئُضنِ ئابىوضّ و ئُضنًَهِ تطّ غُضَنِ خًَعاِْ َُغًشًًُناِْ غًًَُاِْ 
بُؾًَىَيُنِ طؿتِ زايو و باوى تا ئُو ناتُّ َٓساَيُناًْإ خىَيٓسٕ و تُواو زَنُٕ و ناضّ تايبُتِ 

شٕ و ًََطزّ َُغًشًًُناِْ غًًَُاِْ ُٖضزوونًإ ناض  خُضدِ ِضؤشاُْيإ بؤ زابني زَنُٕ،خؤيإ زَبًَت 
و ثاضاغنت و  و زابًٓهطزِْ خؤضاىبؤ خؤيإ و َٓساَيُناًْإ زَنُٕ بؤ زابًٓهطزِْ ؾىَيِٓ ًْؿتُدًَبىوٕ 

زابًٓهطزِْ خُضدِ شٕ يُ  ، بُؾًَو يُ خًَعاُْنإ ٖاوناضّ نىِضَنُيإ زَنُٕبُخًَىنطزِْ َٓساَيُناًْإ
 . ساهطزِْ ؾىَيِٓ ًْؿتُدًَبىوْزابًٓ ًَٖٓإ و

 
 ثُيىَْسيًُ نؤَُآليُتًًُنإ:  -6

ثُيىَْسيًُ نؤَُآليُتًًُنإ بطيتًًُ يُو ثُيىَْسيًاُّْ نُ تانُناِْ نؤََُيطُ ثًَهُوَ   
زَبُغتًَتُوَ، نُ يُ خًَعإ و خعَايُتًِ و زاَُظضاوَ نؤَُآليُتًًُناِْ تطّ ْاو نؤََُيطُزا ِضووزَزات 

 ناضيًَهٌ ٖؤٍ زَبًَتُنُ  ُ،نؤََُيط ططوثُناٌْ و ئُْساّ ًَْىإ ثُيىَْسٍبطيتًًُ يُ ُٖضوَٖا  .(1)
 .(2)ُتًٌبىًْ بُضزَواّ ثًَىيػيت َُضدًٌُ و نؤََُيايُتً ناضيًَهٌ  بَُٓاٍ ثُيىَْسٍ نؤََُيايُتٌ،

َُغًشًًُناِْ غًًَُاًِْ ِضايَُيُيُنِ فطاواِْ ثُيىَْسّ نؤَُآليُتًًإ ُٖيُ، نُ يُّ باغُزا زابُمشإ 
   -نطزووَ بؤ ؾُف ئاغت ، يإ ؾُف دؤضّ ثُيىَْسّ نؤَُآليُتِ:

 
 :(Social Contactثُيىَْسّ نؤَُآليُتِ ًَْىإ َُغًشًًُناِْ غًًَُاِْ ) (أ 

ًَْىإ َُغًشًًُناِْ ؾاضّ غًًَُاِْ ثُيىَْسيًُنِ بًَُٖعَ و غُضزاِْ  ثُيىَْسّ نؤَُآليُتِ  
يُنرتّ زَنُٕ و بُؾساضّ خؤؾِ و ْاخؤؾِ يُنرتّ زَنُٕ، ُٖضنُْسَ يُ ِضابطزووزا ثُيىَْسيًُ 

 -نؤَُآليُتًًُناًْإ بًَُٖعتط بىوَ، نىْهُ ئُو نات َُٖىويإ يُ يُى طُِضَنسا)طُِضَنِ غابىْهُضإ
ٌَ بىوٕ و ظياتط تًَهَُيِ يُنرتّ بىوٕ، بُيُنُوَ طُِضَنِ طاوضا  يُ َٓساَيُنإ ٌْوطُوضَبىٕ( ًْؿتُد

و  شُْنإ بُضزَضطاٍ باغٌ و قػُو  ناخياُْنإ بؤ باونإ و بُيُنُوَ ِضؤؾتِٓ طاوضإ طُِضَنٌ
تايبُتِ يُ ثُيىَْسّ  دؤضَيهٌ باغهطزِْ ئًؿِ ِضؤشاُْ بؤ يُنرتّ، و ؾتُظغُضطى طًَِطاُْوٍَ

بىو، ُٖضوَٖا يُ ِضابطزووزا نطز زضوغتوغًًَُتِ و نؤَُآليُتِ يُ ْاو َُغًشًًُناِْ غًًَُاًْسا زضا
ناالنِ ِضؤؾٓبريّ و ئاُْٖط و نؤبىوُْوَّ طُزلإ و خًَعاُْناًْإ ظياتط بىوَ، بُآلّ يُ ئًَػتازا ُٖض 

  (3)و يُ طُِضَنًَهٔ و شَاضَيُنِ ظؤضيؿًإ نؤنًإ بؤ ئُوضوثا نطزووَ. َاَيُ

                                                           
 . 71، ف 1986ًَٝش١ ع٢ْٛ ايكؿري، َعٔ خًٌٝ عُس، املدخٌ اىل عًِ االدتُاع، داَع١ بػداد،  - 1
 895األْجسٚبٛيٛدٝا، املؿدز ايطابل، ف غانس َؿطف٢ ضًِٝ، قاَٛع  -- 2
3
 غًًَُاِْ، ،دُضدًؼ ثُتطؤؽ َُتا ُْظُٖت . 8/2016/ 29يُطُأل: تىاْا بُؾري زاوز، غًًَُاِْ، ناوثًَهُوتٔ - 

 19/9/2017غًًَُاِْ،  عاي١ٝ بطسع اضهٓدز عًه١،. 17/9/2017ئاظإ زلًب مشعىٕ قطاف، غًًَُاِْ،  .5/6/2017
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ٍَ زايو و باونًإ و نُغاِْ بُغاآلنىوزا،    ُٖضوَٖا ُْوَّ ْىَيِ َُغًشًًُناِْ غًًَُاِْ يُطُ
، نىْهُ طؤِضإ يُ غًػتَُِ نؤَُآليُتِ و ئايًٓاْسا ًًُْ (بُٖا ئاناضّ و نؤَُآليُتًًُناًْإ)ًَُالًَِْ 

ؿتًَٓهِ ٖاوبُؾًإ بؤ بُٖا تًَطُيِضَيهُوتىوٕ و  ِضووّ ُْزاوَ و يُغُض )ثًَىَضَ نُيتىوضيًُنإ(
ِضَيهُوتًٓإ يُغُض ثًَىَضَ  ًشِ ِضؤَيِ غُضَنِ طًَِطاوَ يُئايِٓ َُغنؤَُآليُتِ و ئاناضيًُنإ ُٖيُ. 

 نُيتىوضيًُنإ و ياغا ِضَوؾتًًُنإ و زابىُْضيتُناًْإ. 
 

 ثُيىَْسّ شٕ و ًََطزايُتِ:  (ب 

 شُْناًْإ ثًاوإ ثًَىيػتُزَضباضَّ ثُيىَْسّ شٕ و ًََطزايُتِ ئًٓذًًِ ثريؤظ زَفُضَىَيت:)   
 ِضقٌ نُؽ نىْهُ زَوَيت،  خؤف خؤٍ ،بىَيت خؤف خؤٍ شٌْ ئُوٍَ بىَيت،  خؤف خؤيإ يُؾٌ وَى

 شُْنٍُ يُ ئًَىَ باُٖضيُى، زَنات بايُخِ ثًَسَزات و ٌَزَزات خؤضانِ بَُيهى ْابًَتُوَ،  خؤٍ يُؾٌ يُ
ٌَ  شًْـ ،بىَيت خؤف خؤٍ وَى   1(.بططَيت ًََطزَنٍُ يُ ِضَيعزَب

شٕ و ًََطزّ َُغًشِ يُ ؾاضّ غًًَُاًْسا ِضَيع يُيُى زَططٕ و بريوبؤنىِْ يُنًإ بُالوَ ططْطُ   
 يُ َُغًشِ ثًاوّ و ثُيىَْسيًُنِ باؾِ خؤؾُويػتِ يُ ًَْىاًْاْسا ُٖيُ، بُ ؾًَىَيُنِ طؿتِ

ٍَ و ظؤضبٍُ ُٖضَ ظؤضيإ يُّ غُضزََُزا يُ شٕ ْازَٕ و دًَٓى بُشٕ  باؾُ ًََطزَيهِ شٕ غًًَُاًْسا يُطُ
ْازَٕ. ٖؤناضّ غُضَنِ ئَُُف زَطُِضَيتُوَ بؤ ئايِٓ َُغًشِ، نُ ِضَيعَيهِ ظؤض بؤ ئافطَت زازًََْت، 

ُدًَهطزِْ غطوتُ ئايًًُٓناْسا ُٖضوَٖا ًٖض دًاناضّ و دًاواظيًُى يُ ًَْىإ ئافطَت و ثًاوزا يُ دًَب
ْانطَيت، ئايِٓ َُغًشِ َُٖإ ئُو َافاُّْ زاوَ بُ ئافطَتإ نُ ثًاوإ ُٖياُْ، ئَُاُْف بىوٕ بُ 
بَُٓاّ ثُيىَْسّ ًَْىإ شٕ و ثًاو، نىْهُ بُثًَِ ِضَيُٓايِ ئايِٓ َُغًشِ و ياغاناِْ نًُْػُ، ثًاو 

َبُض شُْنُّ ئُزلاّ بسات، ثًاو ْاتىاًَْت شُْنُّ تُآلم ْاتىاًَْت تىْسوتًصّ دُغتُيِ و زَضووِْ بُضا
 . (2)بسات، ثًاو ْاتىاًَْت فطَشِْ ئُزلاّ بسات 

                                                           
 -  و وَظيفًًإ بُ غًػتَُِ نؤَُآليُتِ و ييُ َُٖىو قؤْاغًََهسا ثُيىَْسيًُنِ بىًْاز: نؤَُآليُتًًُنإبُٖا ئاناضّ و ِ

. ئايًًُٓوَ ُٖيُ، بُٖؤّ ئُوَّ َُٖىو طؤِضاًَْو يُو غًػتَُاُْزا زَبًَتُ ٖؤّ طؤِضاِْ بُٖا نؤَُآليُتِ و ئاناضيًُنإ
 .77،ف 1967املعازف،االضهٓدز١ٜ،، دزاضات ف٢ عًِ االدتُاع ايكسٟٚ،داز ستُد عاطف غٝح

 -  ٍَ ثًَىَضَ نُيتىوضيًُنإ: نؤََُيًَو ثًَىَضٕ نُ تانُناِْ نؤََُيطُ يُ غُض بَُٓاّ طىزلاٌْ ئُو ثًَىَضاُْ يُطُ
 نُيتىوضَنُيإ يُغُض قبىوَيهطزِْ ِضَيههُوتىوٕ. 

 .304،ف1990قٝظ ايٓٛزٟ، االْجسٚبٛيٛدٝا ايٓفط١ٝ، داز اذته١ُ، املٛؾٌ، 
 ( 33-5/24 ئُفُغؤؽ باوَِضزاضاٌْ بؤ ثؤيؼ ْاٍَُ - 1
ٍَ ناوثًَهُوتٔ - 2 . 29/4/2017ئُزَؤٕ أْىَض ًْػإ، غًًَُاِْ،  . 25/8/2016عبساالسس يىسٓا تىَا، غًًَُاِْ،  :يُطُ

ئُوزيؿؤ، بُيإ طىضطًؼ .  8/6/2017 غًًَُاِْ، ،عُيُنُ زاوز بُؾري ًْإ .8/2/2017ؾىإ مجًٌ عًػِ، غًًَُاِْ، 
، غًًَُاِْ، عاي١ٝ بطسع اضهٓدز عًه١. 17/9/2017ئاظإ زلًب مشعىٕ قطاف، غًًَُاِْ، .11/11/2016غًًَُاِْ، 

19/9/2017 . 
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 يُّو يُنػأْ،  ٖاوغُْط ساٖاوغُضطريي َايف و ئُضى بُدًًََٗٓاٌْ يُشٕ و ثًاو يُ ئايِٓ َُغًشًسا، 
 بُشُْنٍُ غُباضَت طزايُتًٌََ و شٕ ُناَِْاف باًََطز) ): زََيًَتْػؤؽ(نؤِض) بؤ ثؤيؼ ْاٍَُ باضَيُوَ

 تٌآلزَغُ شٕ نىْهُ ،بسات ًََطزَنٍُ َافِ شًْـ ُٖضوَٖا ، ت بُ شُْنُّبسانُ زَنُوَيتُ ئُغتؤّ 
 ُوَخؤي يُؾٌ بُغُض تٌآلزَغُ ًََطزيـ ُٖضوَٖا طزَنُيُتٌ،ًََ ٌٖ بَُيهى، ًًُْ ُوَخؤي يُؾٌ بُغُض

ٌَ خؤٍ شُْنُيُتٌ، نُغتإ ٌٖ بَُيهى ،ًًُْ ٌَ ناتًَو تُْٗا ،زيهُ يُوٍَ ُْنات ُفب ب  نُ ُْب
،ئًٓذا بطُِضَيُٓوَ بؤ شياِْ شٕ ْىَيص بؤ نطزٕ تُضخإ نات بَُُبُغيت ،ئُوَِضَيهُوتنب يُغُض ُٖضزوونتإ
  (1)((.و ًََطزايُتِ

نًُْػُّ شٕ و ًََطزّ َُغًشًًُناِْ غًًَُاِْ ِضَيعو خؤؾُويػتِ يُ ًَْىاًْاْسا ُٖيُ، يُبُض ئُوَّ 
ٍَ يُنرتّ بطىزلًَٔ و ناغؤيًو  ِضَيطُ بُ تُآلم و دًابىوُْوَ ْازات، َُٖىو ُٖوَيًَو زَزَٕ بؤ ئُوَّ يُطُ

ٍَ شُْناًْإ ُْضَرتٕ، بُ  يُنرتّ ِضاظّ بهُٕ، ئُوَّ ؾايُِْ غُضزلُ ثًاواِْ َُغًشِ نًساِْ يُطُ
) يُ ْاو َُغًشًًُ نًساًًُْناْسا شٕ  :َوتطَيتًشِ ئاؾىوضّ، بُزَضبِطيًَٓهِ تط زبُضاوضز بُ ثًاوّ َُغ

 .(  ُناًْـ ثًاو يُ خًَعاُْنُيسا زَغُآلتِ ظياتطََُغًشًًُ ئاؾىوضيً، يُ ْاو خًَعاْسا زَغُآلتِ ظياتطَ
 
  (kinshipَُغًشًًُناِْ غًًَُاِْ) خعَايُتٌ ثُيىَْسٍ (ز 

 

بىوَ، نُ ثُيىَغنت بُ زضوغت خعَايُتِ يُ بُِٓضَتسا يُ غُض )ثُيىَْسّ خىَئ و ششلىاظّ(  
طؤثؤيؤدًسا، نىْهُ خًَعإ و ٖاوغُضطرييًُوَ، خعَايُتِ بابُتًَهِ غُضَنًًُ يُ تىَيصيُٓوَّ ئُْػ

. (2) ناضيطُض زَطًَِطَيت يُ شياِْ َطؤظسا، بُتايبُت يُ نؤََُيطُ غُضَتايِ و ُْضيتًًُناْساِضؤَيًَهِ 
نؤَُآليُتًًُ و يُ غُض بَُٓاّ ) ثُيىَْسّ خًَعاِْ  خعَايُتِ ثُيىَْسيًُنِ ثُغُْسنطا و باوَِضثًَهطاوّ

 .(3)و خىَيِٓ و ِضَنَُيُى  و بُٓنُّ زايو و باوى و ٖاوغُضطريّ و شٕ و ششلىاظٍ(يُوَ زضوغت زَبًَـت

                                                           
 -  َُصزَزَضَناِْ نؤضْػىؽ: يُ غُزَّ يُنَُِ ظايًٓسا نؤضْػؤؽ ؾاضَيهِ يؤْاٌْ بىوَ، ثؤيؼ نُ يُنًَو بىوَ ي

َىغىعُ ايهتاب  .و نًُْػُيُنِ تًَسا زاَُظضاْسووَ َُغًشًًُناِْ ئُو ؾاضَ ْاضزووَ، زوو ْاَُّ بؤ ئايِٓ َُغًشِ
 .  270، م 1993املكسؽ، زاض ٌَٓٗ احلًاَ، وزاض ايهتاب املكسؽ، يبٓإ، 

 6-4/3 يُنُّ ْاٍَُ نؤِضْػؤؽئًٓذًًِ ثريؤظ/  - 1


ثُيىَْسّ ششلىاظّ: بُٖؤّ ثطؤغُّ ٖاوغُضطرييًُوَ زضوغت زَبًَت، نُ ثًاو بُخعّ و نُغِ شٕ، يإ شٕ بُ خعّ  -  
و نُغِ ثًاو زَبُغتًَتُوَ، بُآلّ ثُيىَْسّ خىَيِٓ يُ ئُزلاَِ ثُيىَْسّ ٖاوغُضطريّ و ِضَنَُيُنُوَ زضوغت ئُبًَت، 

 وَى ِضَنَُيُنِ زايهايُتِ و باونايُتِ. 
، ف 1975داضِ ايبٝات٢، ايبٓا٤ االدتُاع٢ ٚايتػري ف٢ اجملتُع ايسٜف٢، ايطبع١ ايجا١ْٝ، داز ايرتب١ٝ، بػداد، عال٤ايدٜٔ 

159-160. 
َدخٌ يدزاض١ اجملتُع، األْطام، ادتص٤ ايجا٢ْ، ايطبع١ ايجايج١، اهل١٦ٝ املؿس١ٜ  -ايبٓا٤ االدتُاع٢أمحد أبٛ شٜد،  - 2

 . 380، 341، ف1979ايعا١َ يًهتاب، االضهٓدز١ٜ، 
، دٜٓهٔ َٝػٌٝ، َعذِ عًِ االدتُاع، تسمج١: 531غانس َؿطف٢ ضًِٝ، قاَٛع األْجسٚبٛيٛدٝا، املؿدز ايطابل،ف  -3

يٛضٞ َري، َكد١َ يف االْجسٚبٛيٛدٝا . 183، ف1980اسطإ ستُد اذتطٔ، داز ايسغٝد يًٓػس،داز اذتس١ٜ يًطباع١،بػداد، 
 .  354االدتُاع١ٝ، تسمج١ ٚغسح: غانس َؿطف٢ ضًِٝ، داز ايػؤٕٚ ايجكاف١ٝ ايعا١َ، بػداد، ف
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ًػتُّ و زياضزَ بايؤيؤدًًُناُْوَ، غَيُنِ نؤَُآليُتًًُ، ثُيىَغتُ بُ خعَايُتِ زياضز  
يتىوضَيهِ تط دًاواظَ، ُٖضوَٖا ٖاوغُضطريّ و شٕ و نُيتىوضَيهُوَ بؤ نُبَُٓاناِْ خعَايُتِ يُ 

 . (1)ششلىاظيـ بَُٓايُنِ تطّ زضوغتبىوِْ خعَايُتًًُ
ثُيىَْسّ خعَايُتِ بطيتًًُ يُو ثُيىَْسيًاُّْ نُ يُغُض بَُٓاّ ناضيًَهِ ِضاغتُوخؤ و   

ثؿت بُ ِضَنَُيُى)ايٓػب( زَبُغتًَت و ٖاوخىَيِٓ و شٕ و ششلىاظّ زضوغت زَبًَت، ُٖضوَٖا خعَايُتِ 
ُٖضوَٖا غًػتَُِ خعَايُتِ بُؾًَهِ غُضَنِ ثًَهٗاتُ و . (2)ئاَِطاظَيهِ بًَُٖعّ نؤْرِتؤَيِ نؤَُآليُتًًُ

 . (3)زًًَََٖٓت و بىًْازّ نؤَُآليُتِ نؤََُيطُ ثًَو
ُٖيُ، يًَطَزا تايبُمتُْسيًُناِْ َُغًشًًُناٌْ غًًَُاًْـ غًػتَُِ خعَايُتِ تايبُت بُ خؤيإ 

 (4) -ِضووْسَنُيُٓوَ:ثُيىَْسّ خعَايُتِ َُغًشًًُناِْ غًًَُاِْ يُّ نُْس خاَيُّ خىاضَوَزا 
 ِضايَُيُّ خعَايُتِ )ٖاوخىَيِٓ و شٕ و ششلىاظّ( بَُٓاّ غُضَنِ خعَايُتًًُ يُ ًَْىاًْاْسا.  -1

 عَايُتني. ثُيىَْسيًُ خىَيًًُٓنإ)بايؤيؤدِ(بًَُٖعتطئ دؤضّ خ -2

َؤبايٌ و فُيػبىوى و ئًٓتُضًَْت، تاِضازَيُى طؤِضاِْ بُغُض ثُيىَْسّ خعَايُتًسا ًَٖٓاوَ و  -3
 تاِضازَيُى ؾىَيِٓ غُضزاِْ ِضاغتُوخؤّ ططتىوَتُوَ.  

بُٖؤّ نؤنهطزِْ بُؾًَو يُ َُغًشًًُناِْ غًًَُاِْ بؤ ئُوضوثا و ئاَيؤظّ شياِْ ئُّ غُضزََُ و  -4
بآلوبىوُْوَيإ بُطُِضَنُناِْ ؾاضّ غًًَُاًْسا، نُ داضإ يُ يُى طُِضَنسا ًْؿتُدًَبىوٕ، ثُيىَْسّ 

 اِْ يُنرتّ زَنُٕ. خعَايُتِ َُغًشًًُناِْ غًًَُاِْ طؤِضاِْ بُغُضزاٖاتىوَ و نَُرت يُ داضإ غُضز

و شٕ و ششلىاظّ، دؤضَيهِ زيهُّ خعَايُتِ يُ  خىَئ بَُٓاٍ يُغُض خعَايُتٌ ثُيىَْسٍدطُ يُ   -5
ًَْىإ َُغًشًًُناِْ غًًَُاًْسا ُٖيُ، نُ بطيتًًُ يُ خعَايُتِ يُغُض بَُٓاّ ) ؾىَيِٓ ًْؿتُدًَبىوٕ( 

ٌَيُ غًًَُاًْسا  نُ ،يُبُِٓضَتسا َُغًشًًُنإ ُوَتزَطُِضَي ئُوَ بؤ ٖؤناضَنُؾٌ ٌَ  وَى زَبٔ، ًْؿتُد خًَ
ٌَ ْابٔ،  و ًسا ًْؿتُدًَسَبٔ، بُؾًَهًإ غًًَُاْ يُ ىوبهى خًَعاٌْ ؾًَىَّ يُ ئُوإ بَُيهىبَُٓاَيُ ًْؿتُد

ٌَ زَبٔ و ٖاوغُضطريّ  بُظطىضزَيتِ بُٖؤّ زاَُظضاْسِْ سهىٌَ و فُضَاْبُضيًُوَ يُ غًًَُاًْسا ًْؿتُد
 خاَيؤظا و ثىضظا و ئاَؤظا نُْسئ خاوٌَْ ساغًًَُاًْ يُ َُغًشٌ خًَعاًَْهٌ زَبًًٓت بُزَطُُٕ زَنُٕ،

ٌَ يُ اُْزابِط ئُّ زَضَزلاّ  بًَت،  بُٖؤٍ و بَُٓاَيُ بىوَتُ ٖؤّ ئُوَّ َُغًشًًُناِْ غًًَُاِْ خًَ
تطّ خعَايُتِ يُغُض بَُٓاّ )ؾىَيِٓ  ثُيىَْسيًُنٌثًَهُوَ شياًْإ يُ يُى طُِضَى و يُ يُى ؾاضزا، 

 . (5)بهُٕ زضوغتًْؿتُدًَبىوٕ( 

                                                           
زايف ٍ. بًٝص ٚ ٖاز٣ ٖٛظتس، َكد١َ ف٢ األْجسٚبٛيٛدٝا ايعا١َ، تسمج١: ستُد ادتٖٛس٣ ٚ ايطٝد ستُد اذتط٢ٓٝ،  - 1

 . 462-461، ف 1976فساْهًني يًطباع١ ٚايٓػس، ادتص٤ األٍٚ، داز ْٗك١ َؿس، َؤضط١ 
 202-201قٝظ ايٓٛزٟ، املدخٌ اىل عًِ االْطإ، املؿدز ايطابل، ف  - 2
 . 35، ف2006فاتٔ غسٜف، االضس٠ ٚايكساب١ دزاضات ف٢ االْجسٚبٛيٛدٝا االدتُاع١ٝ، ايطبع١ األٚىل، داز ايٛفا٤، َؿس،  - 3
ٍَ ناوثًَهُوتٔ - 4 بُيإ طىضطًؼ ئُوزيؿؤ، غًًَُاِْ،  .5/6/2017 غًًَُاِْ، ،دُضدًؼ ثُتطؤؽ َُتا ُْظُٖت: يُطُ

ٍَ ناوثًَهُوتٔ .11/11/2016  غًًَُاِْ، سٓا، ئًًًَا ثُضوئ.  13/8/2017غًًَُاِْ، ،قدٚزٟ ْاؾس ضٓا٤: يُطُ
 19/9/2017عاي١ٝ بطسع اضهٓدز عًه١، ضًَُٝا٢ْ، . 17/9/2017صتٝب مشعٕٛ ؾساف، ضًَُٝا٢ْ، ئاظإ .6/2017/ 19 

5 ٍَ ناوثًَهُوتٔ -  ، غًًَُاِْ، عبداالسد ٜٛسٓا تَٛا .15/8/2016، غًًَُاِْ، غىعاز يىغف يعكىب سساز :يُطُ
ئاَاْر زلًب مشعىٕ .  27/8/2016مسريَ سٓا عاظض، غًًَُاِْ،  .26/8/2016ايًعابًَت زاوز، غًًَُاِْ  . 25/8/2016

  .30/8/2016،  غًًَُاِْ ، قطاف
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 بُ زَياْهات زاؾُممُ يُى ِضؤشاٌْ يُ نًُْػُ بؤ ٕونىو  ْاخؤؾًًُنإ و خؤؾٌ بُؾساضيهطزٌْ -6
 ئُزلاٌَ يُئاظازاُْوَيُ و  َُٖيبصاضزٌْ ِضَيطٍُ يُ بَُيهى، ًًُْ خىَيُٓوَ يُ نُ خعًََو، خعّ يُ تط دؤضَيهٌ

و يُغُض بَُٓاّ )ثُيىَْسّ  ْطاوَ بىًْاز يُنرتٍ بؤو ثًَىيػتِ  خؤؾُويػيت و وٕىبُزَْطُوَن
 . نؤَُآليُتًًُ(

بُؾًَىَيُنِ طؿتِ ظؤضبُّ َُغًشًًُناِْ غًًَُاِْ يُغُض بَُٓاّ)ٖاوئايِٓ(خؤيإ بُدؤضَيو يُ  -7
 خعَِ يُنرتّ زَظأْ. 

ٍَ ئُو خعَاُْزا، نُ يُ بُؾًَىَيُنِ طؿتِ ثُيىَْسّ خعَايُتِ َُغًشًًُناِْ  -8 غًًَُاِْ يُطُ
(غاَيِ ِضابطزوو يُؾاضّ غًًَُاًْسا بُٖؤّ شٕ و ششلىاظيًُوَ بؤيإ زضوغت بىوَ، ثُيىَْسيًُنِ 200)

ثتُوَ و ٖاتىنؤّ يُنرتّ زَنُٕ و يُ ناتِ )ُْخؤؾِ و دُشٕ و ثطغُ(زا ُٖواَيِ يُنرتيِ زَثطغٔ و 
 (1)ضّ خؤؾِ و ْاخؤؾِ يُنرتيِ زَنُٕ.بُؾسا

 بُّ دؤضَيُ:  خعَايُتٌ غًػتٌَُ يعبُْسٍضِ -9

ٍَ،  َاّ، خىؾهُظا، بطاظا ،  خىؾو،  بطاباوى، زايو، نىِض، نض،  ) . (2)( ثىضظا، خاَيؤظا ، ئاَؤظا ، ثىض ، خا
 ُٖضنُْسَ ئَُُ دًَطري ًًُْ و يُ خًَعاًَْهُوَ بؤ خًَعاًَْهِ تط زَطؤِضَيت. 

ثُيىَْسّ خعَايُتِ بىوى و خُغىو، باؾُ و نًَؿُّ بُضزَواًَإ ًًُْ و ظؤضبُيإ بُيُنُوَ يُ  -10
 يُى خاْىوزا زَشئ. 

ثؿت و ِضَنَُيُنِ )باوى و زايو( ُٖضزوونًإ بُ يُنػاِْ ثُيىَْسّ خعَايُتِ زضوغت زَنُٕ و   -11
ٍَ خعّ و نُغُناِْ )زايو و باونًإ(زا ُٖيُ. ئُّ  َُغًشًًُناِْ غًًَُاِْ ثُيىَْسّ خعَايُتًًإ يُطُ

 (ْطب ثٓا٢٥ -دؤضَ يُ ُْغُبِ خعَايُتِ يُ ئُْػطؤثؤيؤدًازا ثًَِ زَوتطَيت) ِضَنَُيُنِ زوواليُِْ

ٖؤناضّ ئَُُف زَطُِضَيتُوَ بؤ بًَُٖعّ ثًَطُّ شٕ يُ زابىُْضيتِ َُغًشًًُناْسا و بؤ ثريؤظّ شٕ يُ 
 ئايِٓ َُغًشًًسا. 

يإ ُٖيُ. بَُٓاَيُناًْإ ()ًٌَ و ٖؤظيإ ًًُْ. تُْٗا خًَعإ و )بَُٓاَيُ(َُغًشًًُناِْ غًًَُاِْ خ -12
ُٖض يُنُيإ بُْاوّ باثريَ طُوضَياُْوَ ْاغطاوَ. وَى بَُٓاَيُّ ) عُيُنُ، ثُضّ، قُضاف، ًْػإ، 

  عَُطإ، قُزوضّ، تؤَا(

 
ٍَ َىغىَيُاُْناِْ غًًَُاًْساَُغًشًًُنإ ثُيىَْسّ نؤَُآليُتِ  (ز   : يُطُ

ٍَ َىغىَيُاُْناْسا يُغُضَتاّ زضوغتبىوِْ  َُغًشًًُناِْ غًًَُاِْ ثُيىَْسّ نؤَُآليُتًًإ يُطُ
ِضابطزووؾسا ُنإ بؤ غًًَُاِْ زَغت ثًَسَنات،يُ ؾاضّ غًًَُاِْ و يُ ناتِ ٖاتِٓ َُغًشًً

ٍَ َىغىَيُاُْناْسا باف بىوَ، )ًََذُ ضغؤٕ( يُ َُغًشًًُناِْ غًًَُاِْ ثُيىَْسّ نؤَُآليُتًًإ يُطُ
 -يُتِ:ُاِْ بىوَ، يُ طُؾتُنُيسا ْىغًىنُ يُ غًًَ (1909) غاَيِ

                                                           
1
ٍَناوثًَهُوتٔ  -   .8/2/2017ؾىإ مجًٌ عًػِ، غًًَُاِْ، . 29/4/2017، غًًَُاِْ، ؤٕ أْىَض ًْػإئُزَ :يُطُ

ٍَ ئُزَؤٕ أْىَض ًْػإناوثًَهُوتٔ  - 2  . 29/4/2017، غًًَُاِْ، َىغِ يُطُ
 - ُِْ(ْطب ثٓا٢٥) ِضَنَُيُنِ زووالي ٌَ : ئُو ِضَنَُيُنُيُ نُ تاى باوَِضّ بُ ثُيىَْسّ خعَايُتِ يُ ِضَيطُّ ًَْط و َ

 . 50، ف 1975َطبع١ ايعا٢ْ، بػداد، غانس َؿطف٢ ضًِٝ، املدخٌ اىل األْجسٚبٛيٛدٝا،  )باوى و زايهِ( ُٖيُ.  
 -  ُنُوتىوُْتُوَيُ يُى باوى نُ : نُْس خًَعاًَْهٔ يإ بُضَباب بَُٓاَيُيًَطَزا َُبُغت ي . 
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ٌَ( ْاوّ)َُتِ(بىو، بؤّ 1909)نىوَُ غًًَُاِْ، يُ غاَيِ) (يُ ْاوباظاِضزا، َُغًشًًُنِ خَُيهِ)َىق
(بًػت غاَيُ يُ غًًَُاًْسا خُضيهِ ناغجِ و باظضطاًًُْ و تا ئُو ناتُ تىؾِ 20باغهطزّ: نُ َاوَّ)

ٍَ و نًَؿُيُى ُْبىوَ(ًٖض ط  .  (1)ًَهُ
ٍَ َىغىَيُاُْناًْاْسا    ٌَ و ٖاوِض ٍَ زضاوغ َُغًشًًُناِْ غًًَُاِْ ثُيىَْسّ نؤَُآليُتًًإ يُطُ

ثُيىَْسيًُنِ ظؤضباؾُ و ثًَهُوَ شياًَْهِ ئاؾتًاُّْ ِضاغتُقًُٓ يُ ًَْىاًْاْسا ُٖيُ، بُؾساضّ خؤؾِ و 
خًَعاًْإ ُٖيُ و بُيُنُوَ غُيطإ زَنُٕ و بُؾساضّ ئاُْٖطِ ْاخؤؾِ يُنرتّ زَنُٕ و ٖاتىونؤّ 

بىوى طىاغتُٓوَ و ثطغُّ يُنرتّ زَنُٕ، يُساَيُتِ ُْخؤؾٌ و يُ دُشُْناْسا غُضزاِْ يُنرتّ زَنُٕ 
 .  (2)و دُشُْ ثريؤظَ يُيُنرتّ زَنُٕ

ُوَ، بَُيهى بُنُْسئ َُغًشًًُناِْ غًًَُاِْ يُ ئًَػتازا يُ طُِضَنًَهِ زياضيهطاوزا نؤُْبىوُْت  
ٍَ َىغىَيُاُْناِْ  طُِضَنِ ؾاضّ غًًَُاًْسا بآلوبىوُْتُوَ، بُٖؤّ ثتُوّ ثُيىَْسّ نؤَُآليُتًإ يُطُ
ٍَ َىغىَيُاُْنإ ًًُْ، ثُيىَْسّ نؤَُآليُتًًإ  ؾاضّ غًًَُاِْ ُٖغت بُْاَؤيِ ْانُٕ و نًَؿُيإ يُطُ

ٍَ ُْٖسَيو يُ نىضزَ َىغىَيُاُْناِْ زضاوغًَ ًإ يُوَزا زَضزَنُوَيت نُ َىغىَيُاُْنإ فًَطّ يُطُ
يُ ًَْىاًْاْسا زضوغت  نُ )ثُيىَْسّ نُيتىوضّ(ُ ظَاِْ غطياِْ بىوٕ، ئَُُف ئاَاشَيُ قػُنطزٕ ب

 .(3)بىوَ
دًَطُّ غُضزلسإ و ئاَاشَيُ َُغًشًًُناِْ غًًَُاِْ زََئًَ: ثُيىَْسّ نؤَُآليُتِ ًَْىإ   

ُناِْ غًًَُاِْ، يُ ِضابطزووزا باؾرت و ثتُوتط بىوَ، نىْهُ بىوِْ سًعبِ َُغًشًًُنإ و َىغىَيُاْ
ئًػالَِ غًاغِ و ُْٖسَيو َُالّ ئًػالَِ تىْسِضَو، ناضيطُضّ ُْضَيِٓ نطزووَتُ غُض ثُيىَْسّ 

بؤ بُ ئًػالَِ ، ُٖضوَٖا بىوِْ ثِطؤططاَِ فطاواِْ ئًػالًًَُنإ َُغًشِ و َىغىَيُاُْناِْ غًًَُاِْ
ناضيطُضّ ُْضَيِٓ نطزووَتُ غُض ثُيىَْسّ َُغًشِ و َىغىَيُاُْناِْ غًًَُاِْ،  ،ؤََُيطُنطزِْ ن

زَيإ وتاضبًَصّ تىْسِضَوّ بُتايبُت بىوِْ نُْسئ تُيُفعيؤِْ ئًػالَِ و غُزإ نتًَبِ دؤضاودؤض و 
غُض ُٖغت  ناضيطُضّ ُْضَيًٓؿِ نطزووَتُٓساآلٕ، ئًػالًًَُنإ بؤ َثطؤططاَِ ثُضوَضزَيِ غُيُفِ و 

 (4)و ثُيىَْسّ َٓساآلٕ و ُْودُواْاِْ َُغًشِ و َىغىَيُاُْناِْ غًًَُاِْ.

                                                           
ٍَ ٖاواض، بُضطِ يُنُّ، يُْسَٕ،   - 1 ، ٍ 1990ؾًَذ َُمحىوزّ قاضََإ و زَوَيُتُنُّ خىاضووّ نىضزغتإ، ذلَُُز ضَغى
 ٍ80-81 . 
ٍَ ناوثًَهُوتٔ  - 2 ، غًًَُاِْ ، غىعاز يىغف يعكىب سساز. 11/8/2016، غًًَُاِْ ، ِضَيعني ْىفٌ بابايىغف :يُطُ

. ئاَاْر  29/8/2016، غًًَُاِْ، .  تىاْا بُؾري زاوز 20/8/2016 ، غًًَُاِْ، ثُتطؤؽ ئُغهُْسَض. ُْدًُ 15/8/2016
 .5/6/2017 غًًَُاِْ، ،دُضدًؼ ثُتطؤؽ َُتا ُْظُٖت .30/8/2016،  غًًَُاِْ ، زلًب مشعىٕ قطاف

 -  ّنُيتىوضَ دًاواظَنإ، ثُيىَْسّ نُيتىوضّ: ثطؤغُيُنُ يُ نىاضنًَىَيسا بُؾًَو يُ تىخِ و تايبُمتُْس
زَطىاظضَيُٓوَ يُ نؤََُيطُيُنُوَ بؤ نؤََُيطُيُنِ تط، بُٖؤّ ثُيىَْسّ نُيتىوضيًُوَ ُْتُوَ و نؤََُيطُ دًاواظَنإ 
تىمخِ نُيتىوضّ يُيُنرتّ زَخىاظٕ و ئَُُف زَبًَتُ ٖؤّ بآلوبىوُْوَّ نُيتىوضّ نُ يُنًَهُ يُ ٖؤناضَ غُضَنًًُناِْ 

  .164، ف١2009، ٝطتب١ َٔ أعكا٤ ١٦ٖٝ ايتدزٜظ، األْجسٚبٛيٛدٝا، داز املعسف١ ادتاَع طؤِضاِْ نُيتىوضّ.
ٍَ ناوثًَهُوتٔ  - 3 ُْدًُ .  2017/ 10/2 غًًَُاِْ،ـ فُضَاْبُض،: ثًؿُ ،1971 يُزايهبىوّ يىغف، عًػا ئاضاّ: يُطُ

 .30/8/2016غًًَُاِْ،  . ئاَاْر زلًب مشعىٕ قطاف،   20/8/2016ثُتطؤؽ ئُغهُْسَض، غًًَُاِْ،  
َيىَبُضّ طؿتِ يُ زيىاِْ ناوزَيطّ زاضايِ ياضيسَزَضّ بُِض -، ثًؿُ: شًََطياض1957ُْبًٌ ؾَُعىٕ زاوز، يُزايهبىوّ  - 4

 .10/2/2017غًًَُاِْ، غًًَُاِْ، 
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ؾاضّ غًًَُاِْ ُٖض يُغُضَتاّ زضوغتبىوًًُْوَ غًُايِ فطَئايِٓ و ثًَهٗاتُّ دًاواظّ ثًَىَ   
زياضبىوَ و َىغىَيُإ و دىيُنُ و َُغًشِ و نانُيِ، بُيُنُوَ و بُئاؾتِ يُّ ؾاضَزا شياووٕ، بُآلّ يُ 

يُ وتاضّ ُْٖسَيو  ( بُٖؤّ ًَٖطؾهطزُْ غُض َُغًشًًُنإ يُ تؤِضَنؤَُآليُتًًُنإ و1991زواّ غاَيِ)
ٌََُالّ ئًػالَِ غًاغِ غُيُفِ تىْسِضَوزا،  و طىَاِْ الّ َُغًشًًُناِْ غًًَُاِْ زضوغت  زَيُِضاون

ٍَ َىغىَيُاُْناْسا.   نطزووَ، غُباضَت بُ ئايٓسَّ ثُيىَْسيًُناًْإ يُطُ
غًًَُاِْ، يُ  بَُٓاّ برينطزُْوَّ ئُّ ثُيىَْسيًُ باؾُّ ًَْىإ َُغًشًًُنإ و َُغىَيُاُْناِْ  

تًَِطوآًًْإ بؤ نُيتىوضّ خؤيإ و بؤ نُيتىوضّ َىغىَيُاُْنإ غُضناوَ زَططَيت، نُ يُ 
نىْهُ باوَِضيإ وايُ نُ ُٖض نُؽ و ئايًَٓو  ئُْػطؤثؤيؤدًازا ثًَِ زَوتطَيت:) ِضَيصَيِ نُيتىوضّ(

ٍَ نُيتىوضّ خؤيسا طىزلاوَ و ُٖض نُيتىوضَيو بؤ نؤََُيِ خؤّ باؾ  ُ.يُطُ
 
 ٖاوِضيًََُتِ:  (ه 

 

َُغًشًًُناِْ غًًَُاِْ ٖاوِضَيًُتِ َُغًشِ و َىغىَيُإ زَنُٕ و بؤ ٖاوِضَيًُتِ غٓىضَيهِ   
ئايًًٓإ ًًُْ و دًاواظّ ْانُٕ يُ ًَْىإ نُغِ َُغًشِ و َىغىَيُاْسا، يُو ٖاوِضَيًُتًًُزا غُضزاِْ 

طُؾت و غُيطإ زَنُٕ. ظؤضبُّ َاَيِ يُنرتّ زَنُٕ، زَعىَتِ يُنرتّ زَنُٕ، بُيُنُوَ 
َُغًشًًُناِْ غًًَُاِْ، ظؤضبُّ ٖاوِضَيهاًْإ َىغىَيُأْ، ُْٖسَيهًإ ٖاوِضَيِ َُغًشًًإ ًًُْ و 

ٍَ ظؤض تايبُت و ْعيهُناًْإ َىغىَيُأْ  . (1) .ٖاوِضَيِ َىغىَيُاًْإ ُٖيُ و ظؤضبُيإ ٖاوِض
 

                                                           
 - ُيتىوضّزََئًَ: ِضَيصَيِ نُ تط ئَُطيهًُناٌْ ئُْػطؤثؤيؤدًُ ظاْابًًٓسيهت(  زٚخو  بىاؽ: وَى ) يتىوضِّضَيصَيِ ن 

َُٖىو نُيتىوضَيو تايبُمتُْسّ خؤّ ُٖيُ و َُٖىو نُيتىوضَيو ئُبًَت يُغُض بَُٓاّ باضوزؤخِ تايبُت و واقعِ  واتُ
خؤّ َُٖيبػُْطًَٓطَيت و َُٖىو نُيتىوضَيو نات و ؾىَيِٓ زياضيهطاوّ خؤّ ُٖيُ و نُْسئ دؤض و ؾًَىاظّ نُيتىوضّ 

نُيتىوضَيو بُ ؾًَىاظّ زياضيهطاوّ خؤّ دًازَنطَيتُوَ و دًاواظَ يُ نُيتىوضَيهِ تط، َُٖىو دًاواظ ُٖيُ و ُٖض 
نُيتىوضَنإ بُضَُِٖ ُْٖسَيو ٖؤناضّ ًََصوويِ دًاواظَ، نُ َاْا و واتاّ ْاونُيِ ُٖيُ، َُٖىو نُيتىوضَيو يُغُض 

هطَيت، ُٖضوَٖا َُٖىو نُيتىوضَيو نُيتىوضَيهِ بَُٓاّ باضوزؤخِ تايبُت و واقًعُنُّ زَتىاْطَيت َُٖيػُْطاْسِْ بؤ ب
ٍَ ئاَازلُناِْ خؤيسا.   طىزلاوَ يُطُ

ستُد ستُٛد ادتٖٛس٣، عًٝا٤ عًٞ غهسٟ، ايتػري االدتُاع٢ ٚايجكايف، ايطبع١ ايجا١ْٝ، داز املطري٠،  عًٞ ستُٛد ي١ًٝ،
. دْٝظ نٛؽ، َفّٗٛ ايجكاف١ يف ايعًّٛ االدتُاع١ٝ، تسمج١: َٓري ايطعٝداْٞ، ايطبع١ 440-439، ف 2015األزدٕ، -عُإ

  .63، ف2007األٚىل، املٓظ١ُ ايعسب١ٝ يًرتمج١، بريٚت، 
يتىوضَنإ  و ؾًهطزُْوَّ دًاواظّ ًَْىإ نُبؤ تًَطُيؿنت (يتىوضّ)ِضَيصَيِ نُاِْ ئُْػطؤثؤيؤدِ نَُهِ ظاْاي

بُضُّٖ  ،و تايبُمتُْس نُيتىوضَيهِ دًاواظ ،نًىز يعِ ؾرتاوؽ زََيًَت: ُٖض واقعًَهِ نؤَُآليُتِ و ئابىوضّ  بُناضزَيٓٔ.
  يِ نُيتىوضيًُ.زًًَََٖٓت، ئَُُف بَُٓايُنِ بَُيطُُْويػتِ ِضَيصَ

غرتاٚع، ايعسم ٚايتأزٜذ، تسمج١: د. ضًِٝ سداد، املؤضط١ ادتاَع١ٝ يًدزاضات ٚايتٛشٜع، ايطبع١ ايسابع١،  ِيًعنًٛد 
 . 13-9، ف 2008بريٚت، 

ٍَ ناوثًَهُوتٔ - 1 ، 1986ًْإ يعكىب طىضطًؼ، يُزايهبىوّ . 10/8/2016، غًًَُاِْ ، ِضَيعني ْىفٌ بابايىغف :يُطُ
ئاَاْر زلًب مشعىٕ .   20/8/2016ُْدًُ ثُتطؤؽ ئُغهُْسَض، غًًَُاِْ،    . 11/8/2017 َاَؤغتا، غًًَُاِْ،ثًؿُ: 
  .30/8/2016،  غًًَُاِْ ، قطاف
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 ثُيىَْسّ خؤؾُويػتِ:  (و 
يُٕ نًُْػُ و َُغًشًًُناِْ غًًَُاِْ، خؤؾُويػتِ يًَُْىإ خؤياْسا زَنُٕ و يُالنىِض و نهِ   

ناضياُْوَ، ِضَيطُ ثًَسضاوَ و بُثًَِ زاب و ُْضيتِ نؤَُآليُتِ نؤََُيطُّ نىضزغتاِْ زايو و باوى و نُغى
ٍَ ي ُنرتّ ثطانتًعَّ زَنُٕ. ظؤضبُّ ُٖضَظؤضيإ يُ ئُزلاَِ ئُو خؤؾُويػتًًُوَ ٖاوغُضطريّ يُطُ

  .  (1)زَنُٕ
 
 ؾًَىاظّ شيإ:  -7

ؾًَىاظّ شياِْ َُٖىو نؤََُيُيُنِ نُيتىوضّ يإ  ،ؾًَىاظّ شياِْ َُٖىو نؤََُيطُيُى 
ت: فُيػُفُيُى زلاَِ بريوباوَِض و َُعطيفُ و ظاْػت و ٖؤؾًاضّ نؤََُيطُيُ، ناليس نًىنٗىٕ زََيًَزَضئُ

ثطؤغُيُنِ ًََصوويسا زضوغت بىوَ، يَُُٖىو غُضزًَََهسا يُ نُ يُ  يإ ؾاضغتاًًُْتِ نؤََُيطُيُى،
 . (2)ؾًَىاظّ شياِْ ئُو نؤََُيطُيُزا ِضَْطسَزاتُوَ 

ؾًَىاظّ شياِْ نؤَُآليُتِ بطيتًًُ يُ ؾًَىاظّ شيإ و طىظَضإ و ؾًَىَّ َُٖيػىنُوت و  
ا بطيتًًُ يُ ؾًَىاظّ ناضو ثُيىَْسيًُ نؤَُآليُتًًُنإ، نُتانُناِْ نؤََُيطُ زضوغتِ زَنُٕ، ُٖضوَٖ

ثًؿُ و ِضَفتاضو َُٖيػىنُوت، نُ تايبُمتُْسّ بُ نؤََُيطُيُى زَبُخؿٔ و يُنؤََُيطُيُنِ تط دًاّ 
  (3)زَنُُْوَ

 يُّ ِضواْطُيُوَ َُغًشًًُناِْ غًًَُاِْ، نُ يُْاو غُْتُضّ ؾاضّ غًًَُاًْسا شياوٕ و )ؾاض(  

ْؿًٓٔ و َؤضنِ ؾاضغتاًًْإ ثًَىَ زياضَ و ظؤضبُيإ خىَيٓسَواضٕ، يُ زاَُظضاوَ ئًساضيِ و غًاغِ و 
ئابىوضّ و ثُضوَضزَيِ و ئايِٓ و تُْسضوغتًًُناٌْ ؾاضّ غًًَُاًْسا ناضيإ نطزووَ،  بؤيُ زَتىاْني 

َناِْ تطّ عًَطاقُوَ ظؤضبُيإ يُ ؾاضبًًََني َُغًشًًُناِْ غًًَُاِْ خَُيهاًَْهِ ؾاضئ، نىْهُ 

                                                           
ٍَ ناوثًَهُوتٔ - 1   .11/8/2017، غًًَُاًِْْإ يعكىب طىضطًؼ،  .10/8/2016، غًًَُاِْ ، ِضَيعني ْىفٌ بابايىغف :يُطُ

 .   20/8/2016ُْدًُ ثُتطؤؽ ئُغهُْسَض، غًًَُاِْ،  
 . 379، ف 1964نالٜد نًٛنٕٗٛ، االْطإ ف٢ املسا٠، تسمج١: غانس َؿطف٢ ضًِٝ، َطبع١ أضعد، بػداد،  - 2
3

 261،ٍ 1999يبٓإ،  -اسطإ ستُد اذتطٔ،َٛضٛع١  عًِ االدتُاع،ايطبع١ األٚىل،داز ايعسب١ٝ يًُٛضٛعات،بريٚت -
 -  :شياض و ؾاضغتاًُْتِ تًَسا ُضناوَّ بُٖا ؾاضغتاًًُْنإ و زآًَٖإ و ِضوخػاضَناِْ ئُو غُْتُضَيُ نُ غغاز

ع٢ً ايٛزد٣، : زَضزَنُوَيت و ثًؿُّ دؤضاو دؤضّ ؾاضغتاِْ و باظضطاِْ و ثًؿُغاظّ و نطَيهاضّ و زوناْساضّ تًَسايُ.
 . 260، بريٚت، ف2008ٛزام يًٓػس احملدٚد٠، دزاض١ ف٢ طبٝع١ اجملتُع ايعساق٢، ايطبع١ االٚىل، داز اي

(بُ يُى َاْا بُناضٖاتىوَ، وؾُّ ؾاضغتإ ئاَاشَيُ بؤ nebrP( و ؾاضغتاِْ)ygdcُٖضوَٖا ظؤضبُّ نات نَُهِ ؾاض)
دؤض و غتايًِ شيإ نُ يُ ؾاضزا تًَبًِٓ زَنطَيت، ُٖضوَٖا ) بىوِْ ثًؿُّ دؤضاودؤض و باظضطاِْ و زضاو باظاِضَنإ، 

ئُضنِ تايبُت بُؾاض و دًَبُدًَهطزِْ ئُو ئُضنُ ْاوَْسًًْاُّْ نُ ثُيىَْسيًإ بُيُنُوَ ُٖيُ و بُيُنُوَ  بىوِْ
بُغرتاووٕ، بىوِْ زاَُظضاوَّ ياغايِ بؤ نؤْرِتؤَيهطزٕ و بُِضَيىَبطزِْ ناضوباضَناِْ سهىَُتِ خؤدًَِ، تايبُمتُْسّ 

 . ُ بَُٓا و َاْاناِْ ؾاض زَْاغطَئُْضيتِ ِضاقِ و باآل و ٖؤؾًاضّ زاًْؿتىواُْنُّ( ب
قٝظ ايٓٛزٟ، األْجسٚبٛيٛدٝا اذتكس١ٜ بني ايتكًٝد ٚايعٛمل١، ايطبع١ األٚىل، َؤضط١ محاد٠ يًدزاضات ادتاَع١ٝ، األزدٕ، 

 .18، ف2001
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ٍَ َؤضنِ ؾاضغتاِْ ؾاضّ غًًَُاًْسا خؤيإ طىزلاْسووَ و بىوٕ بُخَُيهِ  ٖاتىوُْتُ غًًَُاِْ و يُطُ
 .     (1)ؾاضّ غًًَُاِْ

 
 : Toleration ىضزَيٌبيًَ وئاؾتِ  -8

 بؤ خؤؾُويػيتو  ٍرتيُن بؤ خؤؾُويػيت نَُهٌ يُغُض بُطؿيت َُغًشٌ ئايين نؤَيُنٍُ  
 َُغًشٌئايِٓ  دُختهطزٌْ ساًَهؾىَيٓ نُْس يُ بِطواْني ْطاوَ، ئُطُضزبىًْا زوشًَٓـ بؤ تُْاُْت خىزا، 

 : َوٖاتى (يؤقا و تاتَُ) طًَِطاُْوٍَ بُثًٌَ نُئُواًْـ ،زَنُئ بُزٍ يًَبىضزَيٌ بؤ

 بَُياّ ، يُ َُٖيُناْتإ خؤف زَبًَت ئامساًْتإ باونٌ ئُوا يَُُٖيُّ خَُيهِ خؤف بىوٕ، ئُطُض)  -1
  (2)(.ْابًَت خؤفَُٖيُناْتإ يُ باونًؿتإ ئُوا ، يُ َُٖيُّ خَُيهِ خؤف ُْبىوٕ ئُطُض

ٍَ بهُٕ نانُ ،  بىَيت خؤف زوشَُٓناْتإ :زََيًَِ ثًَتإ ،طىَيططإ ئٍُ)   -2  يًَتإ ِضقًإ ئُواٍُْ يُطُ
 بُضاَبُض خطاثُتإ ئُواٍُْ بؤ بهُٕ يًَسَنُٕ، ْىَيص ُْفطَتتإ ئُواٍُْ بؤ بهُٕ ثريؤظٍ زاواٍ زَبًَتُوَ، 

 نانُتُنٍُ يُنًَو طُض ابططَ، ضِ بؤ تطيؿٌ النٍُ بُ اليُنِ ِضووَُتت، نًَؿاٍ ئُوٍَ زَنُٕ، 
ٍَ ،يًَسَنات ؾتًَهت زاواٍ ئُوٍَ، ببات بانطاغُنُؾت يًَُُططَ،  ِضَيٌ يُبُضزانًُْت،   ئُوٍَ بًسَض

ٌَ نُؾتًَهت    (3)(.زاواَُنُوَ يًٌَ زَنات زاطري ي

 يُغُض َاف و ئُضى و ُْبًَت غُضوَض ساًتًَ ياغا نُ ٔبصي ساؾىَيًَٓه يُ ْٔاتىاْ ًُنإَُغًشً  
نُ  زَنات ئُوَ زَيًٓايِ ًًاُْئاؾت هُوَشياٌْثًَو  ياغا ُْنطابًَت، زابُف تًبىوٕآلٖاو بَُٓاٍ

ٌَ بصئ و ئاغىوزَبٔ ِخؤؾبُ  ًُنإَُغًشً ٌَ تطؽ و زَيُِضاون  َُغًشٌ ،غُضوَض ُْبًَت ياغا ،و ب
 َايف(  بايػٔ ايػٔ و بايعني ايعني) ًَتؤزٍ بُ ْاتىاًَْتَُغًشِ  واتُ ،بهاتُوَ خؤٍ تؤَيٍُ ْاتىاًَْت

 زاوايإ (ئُفُغىؽ) زاضاٌْباوَِض بؤ ْاَُيُنًسا يُ (ثؤيؼ) باضَيُوَ يُّ ،بًًََٓتُوَ بُزَغت خؤٍ
 : زََيًَت و سَناتيًَ
خؤتإ زووض خبُُْوَ يُ تاَيِ، يُ ِضم و نًُٓ، يُ تىِضَيِ، يُ ٖاواض بُغُض يُنرتيسا، يُ بىختإ و يُ ) 

ٍَ يُنرتيسا ظَإ ؾريئ بٔ  يُ يُنرتيِ خؤف بٔ، ُٖض وَى نؤٕ بٔ،  بُظَيٌ بُ ، َُٖىو زَيِطَؾًًُى، يُطُ
   (4)(.خىزا بُٖؤّ َُغًح يُ ئًَىَ خؤف بىوَ

 : تُٖضوَٖا َُغًح زََيًَ

ٌَ طًُيٌ ،نطز َُٖيٍُ بطانُت طُض)   داض سُوت يُِضؤشَيهسا ئُطُض ،  ببىضَ يًٌَ نطز تؤبٍُ طُض بهُ،  ي
 يًٌَ يُغُضتُ تؤ ،زَنُّ تؤبُ َٔ: بؤ الت و وتِ طُِضايُوَ داضَنُف سُوت ُٖضو  نطز تبُضْبُضا َُٖيٍُ
  (5)(.ببىضٍ

                                                           
1 -  :ٍَ ِْ، بُيإ عًػِ يىغف، غًًَُا .8/8/2016، غًًَُاِْ، ثُضٍ ئًػشام ناَُضإناوثًَهُوتِٓ خىَيٓسناض يُطُ

 ،  غًًَُاِْ.31/1/2017
 15 ، 14:  6تاتَُ - 2
 34، 24:  6يؤقا - 3
 -  :طُوضَّ زَيطيِٓ ِضؤَاًًُْ،  زَنُوَيتُ ِضؤشئاواّ تىضنًاّ ئًَػتا. ؾاضَيهِ أفطظ  

 32-4/31 ئُفُغىؽ - 4
 5-14/3 يؤقا - 5
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َُغًشًسا، نىْهُ يًَبىوضزَيِ يُ َُٖيُناِْ  يًَبىوضزَيِ بَُٓايُنِ غُضَنًًُ يُ ْىَيص و ئايِٓ  
يُطىْاُٖإ خؤف بُ، خَُيو يُ اليُٕ َُغًشًًُناُْوَ ئايُتًَهُ يُ ئايُتُناِْ ْىَيصّ َُغًشًًُنإ)

، َُغًشًًُنإ َُٖىو ِضؤشَيو ئُّ (1)(ئًَُُف يَُُٖيُّ ئُواُّْ نَُُٖيَُإ بُضاَبُض زَنُٕ خؤف زَبني
و تًَع ئُّ يُغُض ثُضوَضزَ و خىَيٓسِْ َُغًشًسا يُ َُغًشٌؤظًَهِ َط َُٖىوْىَيصَ زَخيىَيٓٔ و 

 ، (2)البسات تًَِطوآًُْبَُٓا و  يُّ ّ َُغًشِِضاغتُقًُٓ ئًُاْساضٍو ئُغتَُُ  ازًََٖٓطَيتضِ ثِطَْػًجُ
يًَبىوضزَيِ بىوَتُ بُؾًَو يُ تىاْاّ ْاوَنِ ، بُٖؤّ نُيتىوضَنُياُْوَ َُغًشًًُناِْ غًًَُاِْ

، ُٖضوَٖا يًَبىوضزَيِ بىوَتُ بُؾًَو و نُغًَتًًإ نُ يُ نؤََُيٓاغًسا ثًَِ زَوتطَيت)ٖابًتىؽ(
  َُغًشًًُناِْ غًًَُاِْ.   ) نُغًَتِ غُضَنِ و بُِٓضَتِ(خُغًَُتِ 

 تطَوَ خَُيهٌ يُاليُٕ غاْاتط َونطزو واٍ َُغًشًًُنإ يُْاو يًَبىضزَيًُ ئُّ داض ُْٖسَيو  
ٌَ و تطغٓؤى بُبَُُٖيُف يًَهسضاوَتُوَ و  ، تُْاُْتهطَيتثًَب طًَهَُيًإ  يُ ّآل، بُبطاوْٕاو غريَتًـ ب

ٌَ ُْو  تطغٓؤنًًُ ُْ اغتًساِض  . (ََُغًح) ئاَؤشطاضيًُناٌْ بُدًًََٗٓاٌْ بَُيهى، غريَتٌ ب
 
 : (االدتُاع٢ تٓظِٝاي) نؤَُآليُتِِضَيهدػتِٓ  -9

ٓطَيت و ثطؤغُيُنِ نؤَُآليُتًًُ و نؤََُيٓاغًسا بُناضزًََٖئُّ نَُهُ بُظؤضّ يُ ظاْػتِ   
بطيتًًُ يُ ِضَيهدػتِٓ ِضَفتاضّ تاى و ططوثُناِْ ، نُ ئاَاْر و َُبُغتًَهِ زياضيهطاوّ خؤّ ُٖيُ

بريوباوَِض و ثًَىَض و ، ئُّ ثِطؤغُيُف يُ نىاضنًَىَّ ئُو بُٖا و و زاَُظضاوَ نؤَُآليُتًًُنإ نؤََُيطُ
يُ نؤََُيطُيُنِ زياضيهطاوزا ُٖيُ بُِضَيىَزَنًَت، ٖؤناض و ئاَِطاظَناِْ ِضَيهدػتِٓ ياغاياُّْ 

                                                           
 . 14-6/7َُتتا/ - 1
ٍَ ناوثًَهُوتٔ - 2  .  2017/ 10/2 غًًَُاِْ،ـ فُضَاْبُض،: ثًؿُ ،1971 يُزايهبىوّ يىغف، عًػا ئاضاّ: يُطُ
 - (ٖابًتىؽHabitus :) ِيُ ًَٖعو يُ ْاوَضؤى و نطؤنِ نُيتىوض، بطيتًًُ ُ ًبطيتًٖابًتىؽ ريبؤضزؤزا ثيُ نؤَُيٓاغ

دؤضَناِْ  .ػىنُوتزَبًَتُ ٖؤّ بُضًَُٖٗٓاِْ نؤَُيًَو َُٖيزَططَيت و تاى يُ نُيتىوضَوَ وَضّ نُ ، تىاْايُنِ ْاوَنِ
نؤََُيُ ططوثًَهِ  تايبُت بُ ططوثًَهِ ئًتًٓهِ ُْتُوَيِ زضوغت زَنات، يإ يُ نؤََُيطُ ْىَيًُناْسا دؤضَناِْ ٖابًتىؽ 

ٖابًتىؽ نؤََُيُ ططوثًَهِ زياضيهطاو بُ نًًَٓهِ نؤَُآليُتِ تايبُتِ وَى) نطَيهاضإ، غُضَايُزاضإ، ِضؤؾٓبريإ( 
(َطؤظ، يُبُض ئُوَ ظؤض ئُغتَُُ  تاى الٚاع١ًٝتىوؽ بُ ؾًَىَيُنِ طُوضَ بُؾًَهٔ يُ ُْغتِ )ثًَهسًًَََٖٓت، دؤضَناِْ ٖاب

 طؤِضيِٓ ئًٓتًُاّ نؤَُآليُتًًُوَ، ُٖوَيِ طؤِضاْهاضيًإ بسات. يُ ِضَيطُّ 
سطٔ،  تػٝٝد اهلٜٛات، تسمج١ د. اٜاع -طبٝع١ ايجكاف١ -، بني ايهْٛٞ ٚارتؿٛؾٞ، ايبشح عٔ ايبٝداٜات ْ٘ٝهٛال دٛزْ

 . 473،ف 2014دَػل، -ايطبع١ ايجا١ْٝ، داز ايفسقد، ضٛز١ٜ
 - (ِبطيتًًُ يُ دؤضّ خُغًَُتِ نُغًَيت، نُ نُيتىوضَيو يُ ِضَيطُّ ايػدؿ١ٝ األضاض١ٝنُغًَتِ بُِٓضَت :)

نؤََُيطُيُنسا زاَُظضاوَناِْ بُ نؤَُآليُتًبىوُْوَ زضوغتِ زَنات و ثًَِ زَْاغطَيتُوَ و يُ نُغًَتِ ظؤضبُّ تانُناِْ 
( نُغًَتِ بُِٓضَتِ واتُ: نُغًَتِ تاى َازطسَٜت َٝد ٚ زايف يٝٓتٕٛ ٚ زٚخ بٝٓٝدنتِضَْطسَزاتُوَ، بُ بؤنىوِْ )

ِضاغتُوخؤ ثُيىَغتُ بُو نُيتىوضَّ تًًَسا ثُضوَضزَ بىوَ، َُٖىو نُيتىوضَيو يُ ِضَيطُّ ثُضوَضزَ و بُ نؤَُآليُتًبىوُْوَ 
. 95، فاملؿدز ايطابلغانس َؿطف٢ ضًِٝ، قاَٛع األْجسٚبٛيٛدٝا، نُغًَتِ زضوغت زَنات.  ؾًَىاظَيهِ زياضيهطاو يُ

 . 68-65. دْٝظ نٛؽ، املؿدز ايطابل، ف347مسٝح، املؿدز ايطابل، ف-غازيٛت ضُٝٛز
 ِضَوؾيت غًػتٌَُيُنِ زياضيهطاو، خُغًَُت و نؤََُيطُ تانُناٌْواتا: بُؾًَىَيُنِ طؿتِ  بُِٓضَتٌِ تًنُغًَُٖضوَٖا 

 و ٖاوبُؾًإ ُٖيُ و يُ نُغًَتًاْسا زَبًٓطَيت. طؿيت غؤظزاضٍ و فًهطٍ و
 .105،ف 1981قٝظ ايٓٛزٟ، اذتكاز٠ ٚايػدؿ١ٝ، ٚشاز٠ ايتعًِٝ ايعاىل ٚايبشح ايع٢ًُ، داز ايهتب، داَع١ املٛؾٌ، 



145 
 

نؤَُآليُتِ و ئُو زاَُظضاواُّْ نُ بُ ئاِضاغتُّ ِضَيهدػتِٓ نؤَُآليُتًسا ناض زَنُٕ، ثُيىَْسيًإ 
ُٖيُ و زَبُٓ ّ خؤيإ يُنُيإ تايبُمتُْسيٌ زياضيهطاو بُيُنُوَ ُٖيُ و يُنرتّ تُواو زَنُٕ و ُٖض

ٍَ يُنرتيِ و ثُيىَْسّ ًَْىإ ٖؤناضّ  زاَُظضاوَ غًػتَُِ نؤَُآليُتِ و تاى و طىزلاِْ تانُنإ يُطُ
و غًػتُّ و  و غُقاَطريّ نؤََُيطُ بؤ بُضزَواَِ، نُ ثًَىيػتُ ِضَيهسَخاتنؤَُآليُتًًُناًْـ 

 . (1)زاَُظضاوَ نؤَُآليُتًًُنإ
َ و ِضَيطُثًَسضاو نؤَُآليُتًًُوَ ِضووٍ يُئُو ؾًَىاظَ دًاواظإُْ نُ  نؤََُيايُتٌ نؤْرِتؤَيِ 

 نؤََُيطُزا، يُ غُقاَطريّ و ئاضاٌَ و غًػتُّ بُضزَواٌَنؤََُيطُ بِطياضّ يُغُض زاوَ و زَبُٓ ٖؤّ 
، ثًَؿدُضٍت زَغاْسإ، ٖ هطزٕ،يِضَيطري و ٔتططِضَخُٓ ،غُضظَْؿت نطزٕ ،تُضيكهطزُْوَ ،زإغعا) :وَى
ٍَ ُنؤََُيط ططوثُناٌْ و ئُْساّ ئُوٍَبؤ  ،(ثازاؾت و ايـغت  .بطىزلًَٔ ساُناًْنؤََُيايُتً َثًَىَض يُطُ

تانُنإ و نؤََُيُنإ بُدؤضَيو   نؤََُيطُ ِضَفتاض و ناالنٌ ،نؤْرِتؤَيِ نؤَُآليُتًسا يُ ئُزلاَِ
زياضيسَنات نُ ببًَتُ ٖؤّ زضوغتبىوٕ و زياضيهطزِْ ثًَىَضَناِْ نؤََُيطُ و دًَبُدًَهطزِْ 

 .  (2)ئاَازلُناِْ
 نُ بُْسَيو، و نؤت و فؿاض دؤضَناٌْ َُٖىوُٖضوَٖا نؤْرِتؤَيِ نؤَُآليُتِ ثًَهٗاتىوَ يُ  

 ناٌَْاظئاَِط بؤ ئاَاشَيَُطؤظايُتًسا و  نؤََُيطٍُ يُ ُْضيتُنإو زاب و  َنإثًَىَض بؤ منايٓسَٕ
ٌَ ىَبطزٌْبُِضَي  ياغاٍ ِضَيهدػتين و فُضَِْا غعازاٌْ نُ زا،ُيُنؤََُيط ياغايٌ غًػتٌَُ و ًَُالْ

 . (3)وَزَططَيتُفُضَِ 
ئُْػطؤثؤيؤدًسا، نىْهُ نؤََُيطُ و نؤْرِتؤَيِ نؤَُآليُتِ بابُتًَهِ ططْطُ يُ تىَيصيُٓوَّ نؤََُيٓاغِ و 

بُٖؤّ نؤْرِتؤَيِ نؤَُآليُتًًُوَ ٖاوغُْطِ و دًَطريّ و َاُْوَ و  غًػتُّ و )بىًْازّ نؤَُآليُتِ(
 طؤِضإ و بُضزَواَِ خؤٍ زَثاضَيعَيت.  

نؤْرِتؤَيِ نؤَُآليُتِ: بطيتًًُ يُ ثِطؤغُّ ِضَيهدػتِٓ نؤََُيطُ بُٖؤّ ثُيِطَونطزِْ ياغا و   
ِضَيىَبطزِْ ثُيىَْسيًُ نؤَُآليُتًًُنإ و بُضقُضاضنطزِْ زازثُضوَضّ و زياضيهطزِْ غعا و ثازاؾت يُ بُ

 ططْطرتئ ِضَطُظَناِْ نؤْرِتؤَيِ نؤَُآليُتِ بطيتني يُ:  بُضاَبُض ناضَ باف و خطاثُناْسا،
 . (4)زاب و ُْضيت و ئايني و ياغا

َُغًشًًُناِْ غًًَُاِْ ثطؤغُّ ِضَيهدػتِٓ نؤَُآليُتِ بُ ٖاوناضّ نُْس اليًَُْو  
 ( 1) -بُِضَيىَزَبُٕ و زََىزَظطاّ فُضَِ و ْافُضَِ بُؾساضٍ تًَسا زَنُٕ:

                                                           
 -فادٜا أبٛ خًٌٝ، أثس ايجكاف١ ٚ ايتٓػ١٦ االدتُاع١ٝ يف تهٜٛٔ غدؿ١ٝ ايفسد، ايطبع١ األٚىل، داز ايٓٗك١ ايعسب١ٝ، بريٚت - 1

 . 235، ف 2014يبٓإ، 
 . 895غانس َؿطف٢ ضًِٝ، قاَٛع األْجسٚبٛيٛدٝا، املؿدز ايطابل،ف  - 2
 369، ف ، َٛضٛع١ عًِ االْطإ، املؿدز ايطابلمسٝح -غازيٛت ضُٝٛز - 3
 - ِو بُضزَواًَإ بُيُنُوَ نُ ثُيىَْسّ ِضاغتُوخؤ  : يُ نؤََُيًَو غًػتَُِ نؤَُآليُتِ ثًَهٗاتىوَبىًْازّ نؤَُآليُت

نُ ثُيىَْسّ و ئُضى و  ،ُٖيُ، ُٖض يُنًَو يُّ غًػتَُاُْف يُ نؤََُيًَو ثُيىَْسّ و ياغا و ِضَيػا و ثًَىَض ثًَهٗاتىوٕ
 ِضَفتاضّ تاى و زاَُظضاوَناِْ نؤََُيطُ ِضَيهسَخات،

 .355-350، ف1977قباز٣ ستُد امساعٌٝ)د(، زادنًٝف بسإٚ،َطبع١ ايٛاد٣، ايٓاغس املعازف باالضهٓدز١ٜ، 

 . 421،ف ١1979، ، ايبٓا٤ االدتُاع٢، االْطام،ايطبع١ ايجايج١، َطبع١ ايٓاغس ادتاَع٢،االضهٓدزٜامحد ابٛ شٜد -4
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يُ ِضَيهدػتِٓ ِضؤَيًَهِ ظؤض ناضيطُض و خىيُناِْ خىَيٓسِْ َُغًشِ، ئايِٓ َُغًشِ بُتايبُت  (أ 
اَيًًُوَ بُٖؤّ واُْناِْ ئُّ خىيُوَ بَُٓاناِْ ئايِٓ َُغًشِ سنىْهُ ُٖض يَُٓ، ًٓٔزَب ساًاْنؤَُآليُتً

 فًَطزَبٔ و يُغُض بُٖاو ثِطَْػًح و ثًَىَضَ ئايِٓ و ِضَوؾتًًُنإ ِضازًََٖٓطَئ. 

، بُٖؤّ ِضَيُٓايًُناِْ ْىَيصّ زَبًًَٓت اْساًقُؾُ ِضؤَيِ غُضَنِ يُ ثِطؤغُّ ِضَيهدػتِٓ نؤَُآليُتً  (ب 
، ُٖضوَٖا بُٖؤّ غُضزاِْ بؤ َوَيُنؿُممإ و ِضؤشاِْ دُشٕ و َُضاغًُُ نؤَُآليُتًًُناِْ تط

ئُطُض نًَؿُيُنِ نؤَُآليُتِ ْاوخؤيِ يإ زَضَنًًإ َاَيُناًْإ و ناضَغُضنطزِْ نًَؿُناًْإ. 
ٍَ زَزَٕ ناضَغُضّ بهُٕ. ُٖبًَت، ظؤض داض يُ ِضَيطُّ قُؾُوَ   ُ و قػُناًْسايُ واْقُؾُ يُ وتاض و ُٖو

 . يًَبىضزَ بًَت بُض ُْياضَناِْبُضاْ ،َطؤظِ َُغًشِزَبًَت زَناتُوَ، نُ دُخت  

 اْساًِضؤَيِ ططْط يُ ثطؤغُّ ِضَيهدػتِٓ نؤَُآليُتً ،زابىُْضيتُ نؤَُآليُتًًُناِْ تايبُت بُخؤيإ (ز 
 .زَبًًَٓت

، زضوغت نطزووَ ناضوباضّ نًُْػُ(نًُْػُّ )َاضيىغف( يُ غًًَُاًْسا، يًصُْيُنِ بُْاوّ)يًصُّْ  (ز 
نُ بُضثطغُ يُ بُِضَيىَبُضزِْ ناضوباضّ نًُْػُ و َُغًشًًُنإ، ئُطُض َُغًشًًُى يُ غًًَُاًْسا تىؾِ 

 نًَؿُيُنِ خًَعاِْ يإ نؤَُآليُتِ ببًَت، ئُوا ئُّ يًصُْيُ ُٖوَيِ ناضَغُضنطزِْ زَزات، 

بُ ت، بُتايبُت نًَؿُّ)تُآلم( ئُوا نًُْػُ ئُطُض نًَؿُيُى بُ نًُْػُ و قُؾُ ناضَغُضُْنطَي (ه 
و يُ َُتطاًُْ يُ )زازطاّ نُُْغِ( ُٖوَيِ  زًََْطَيت (َُتطاًُْ)فُضَِ نًَؿُنُ بؤ ْىغطاوّ 

 ناضَغُضنطزٕ و يُنالّ نطزُْوَّ زَزضَيت. 

ٍَ زَبًٓٔ يُ ناضَغُضنطزِْ نًَؿُ نؤَُآليُتِ و ياغايًُناًْاْ  (و  بُت ، بُتايساياغا و زازطاناًْـ ِضؤ
ٍَ نُغًَهسا بًَت نُ َُغًشِ ُْبًَت، ُٖضوَٖا يُ ِضَيهدػنت و زابُؾهطزِْ  ئُطُض نًَؿُنُيإ يُطُ

  َرياتًؿسا ُْٖسَيهًإ بُ ياغاّ زازطا ناضزَنُٕ. 

 َُغًشٌنُغِ  (3يُ ؾاضّ غًًَُاًْسا، ) ،(غُز غاَيِ ِضابطزووّ ًََصووّ َُغًشًًُنا100ٕيُ ) 
، يُنًَهًإ بُْاوّ )ؾُونُت عُظيع ؾًُٓ(، يُ نىشضاوٕ)زوو ثًاو نهًَو( بُزَغتِ نىضزَ َىغىَيُاُْنإ 

 ، غًًََُٗإ بُْاوّ(1986))يًٓسا دُيًٌ ًْػإ، يُغاَيِ و زووًََإ بُْاوّ (1/1/1970)
ُٖؤّ واتُ ب بُآلّ ئُّ نىؾتٓاُْ بُٖؤّ دًاواظّ ئايًًُٓوَ ُْبىوَ، ،(1997) َُغًح ًْػإ( يُغاَيِ)

 ٕ،نىشضاوو بُغُزض  ٕ، بَُيهى بُٖؤّ ِضم و نًُّٓ نُغِ يإ بؤ ثاضََُغًشٌ بىوًْاُْوَ ُْنىشضاو
، زاوايإ يُ زازطا نطزووَ بًاْهىشُْوَتؤَيُ يُ بهىشَنإ بهُُْوَ و  ُْزاوَ ئُوَيإ ُٖوَيٌ َُغًشًًُنإ

ُْزؤظضاوُْتُوَ و َُغًشًًُناًْـ  غعاّ تاواْباضإ بسات، بُآلّ يُ ُْٖسَيو ساَيُتسا بهىشَنإ
غُض ئُو تاواْاُْ زَغتطري ُْنطاوٕ و غعا بُزوازانىوًْإ بؤ ُْنطزووَ و بهىش و تاواْباضَناًْـ يُ 

 . (2)ٕ!ُْزضاو

                                                                                                                                                                                     
1 ٍَ ناوثًَهُوتٔ -  ، ثًؿُ: تىَيصَضّ نؤَُاليُتِ، غًًَُاِْ، 1961بُيإ طىضطًؼ ئُوزيؿؤ، يُزايهبىوّ  :يُطُ
، ثًؿُ: 1957ُْبًٌ ؾَُعىٕ زاوز، يُزايهبىوّ  .5/6/2017 غًًَُاِْ، ،دُضدًؼ ثُتطؤؽ َُتا ُْظُٖت .11/11/2016

 .10/2/2017يُ زيىاِْ ناوزَيطّ زاضايِ غًًَُاِْ، غًًَُاِْ، َيىَبُضّ طؿتِ ياضيسَزَضّ بُِض -شًََطياض
ٍَناوثًَهُوتٔ  - 2  .1/2/2017 غًًَُاِْ، ،ٝفإطاض ثؤيل يطٝف. 8/8/2016 غًًَُاِْ، ثُضٍ، ئًػشام ناَُضإ :يُطُ

 .29/4/2017ئُزَؤٕ أْىَض ًْػإ، غًًَُاِْ،  .5/6/2017 غًًَُاِْ، ،دُضدًؼ ثُتطؤؽ َُتا ُْظُٖت
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ٌَ نَُهٌ غًًَُاٌْ ؾاضٍ ئاغيت يُغُض   َ، وُٖضُْبى الّ َُغًشًًُنإ ئاغا و َػهًَٔ و خًَ
ٌَبُ ُْى زَْاغطَيتُوَ بُنطزاضَناٌْ َُغًشٌ خَُيهٌ  خاوَٕ عُيُنُ نُضميٌ بؤ منىوُْ ئاغانٍُ،  و خًَ
 ٌَ  و غاَإ ًساغًًَُاْ( يُ 1918-1916ًُنُّ)ططاًْ يُناتٌ ،وَىب َُٖيىَيػت خاوَٕ بُالّ ،وَىُْبخًَ

ٌَ ؾاضَنٍُخَُيهِ  خعَُت زَخاتُ زاٖاتُنٍُ  َُغًشٌ يُْاو باف بُثًاوَيهٌ زَيهات دًاواظٍ، ئَُُ ب
 . َعًُتضِ و بَُػهًَْٔانات  تطيـ َُغًشًًُناٌْ و بُئاغا ْايهات ّآلبُ َىغىَيُاُْناْسا، و
 

  :يُتٌآلنؤَُ تٌآلزَغُ بَُٓاناٌْ (ظ 

 زَنُٕ، يِفُضَاِْطَوا ُْتُوَنإ غُضؤى زَظأْ ئًَىَزَضباضَّ زَغُآلت َُغًح زََيًَت: ) 
 زَيُوَيت ُْبًَت، ئُوٍَ ىاْتاْسايًَُْ ئُوَ با ئًَىَ ُٖيُ، بَُياّ بُغُضياْسا تًإآلزَغُ طُوضَناًْإ

 وَى با ،بًَت يُنُّ يُْاوتاْسا زَيُوَيت نُ فئُوَ ،بؤتإ بًَت خعَُتهاض وَى با ،بًَت َُظٕ يُْاوتاْسا
و  بهات خعَُت تا وَىٖات بهطَيت، بَُيهى خعَُت تا وَىُْٖات َطؤظ ِضؤَيٍُ ٕنؤ وَى بًَت، ُٖض تإنؤيًُ
 (1) (.نُؽ ظؤض ِضظطاضنطزٌْ بؤ بهات بُخت خؤٍ

َُغًشًًُنإ َُٖىويإ  ،ًًُْ إًَعًُتضِ نًين و زاضآلزَغُ نًين َُغًشًًُناِْ غًًَُاِْ 
 و َطؤظايُتٌ ظطاضنطزٌِْضبؤ  َُغًح نُنىْهُ باوَِضيإ وايُ،  ،بُ غُضوَضّ خؤيإ زَظأْ  (َُغًح)

ُٖض يُّ ِضواْطُيُوَ و يُغُض ئُّ بَُٓا ئايًًُٓ  .َطؤظايُتًًُ خؤبُختهُضٍطىْاُٖناًْإ  يُ ٕويًَدؤؾبى
  َيعَيهِ بًَجاباًْإ ُٖيُ بؤّ. َُغًشًًُناِْ غًًَُاِْ )قُؾُ(بُ غُضوَضّ خؤيإ زَظأْ و ِض

يإ ياغايًإ ُٖبًَت، ئُو نًَؿُيُ نًَؿُيُنِ نؤَُآليُتٌ ئُطُض َُغًشًًُناِْ غًًَُاِْ  
ٍَ َيطُّ قُؾُّ نًُْػُنُّ خؤياُْوَظؤض داض يُ ِض بًَت يإ زَضَنٌ،ْاوخؤيِ   ّناضَغُض زَزضَيت ُٖو

و نُغًإ قُؾُ َُضدُعِ نؤَُآليُتِ و ئايًًٓاُْ يُ اليإ و  ُٖيُ نىْهُ قُؾُ ِضَيعَيهِ تايبُتٌ ،بهُٕ
إ زَنات و  ِضَيُٓايًقُؾُ يُ ناتِ نًَؿُ و يُناتِ و تاض و ِضَيُٓايِ ئايًٓسا   . (2)قػُّ قُؾُ ِضَتٓانُُْوَ

 ئُطُض زوشَُٓناٌْ،  و ُْياض بُضاَبُض يًَبىضزَبًَتَطؤظِ َُغًشِ  تزَبًَ نُ ،اتزَن ئُوَ يُغُض دُخت
 و خىزا ْاوٍ ثريؤظٍ يُبُض خاتطّ ْانؤنًًُ ئُو زَبًَت، ًَْىاًْاْسا ُٖبًَت يُنًَؿُيُنًـ  و ْانؤنٌ
 . (3)هُٕبناضَغُض  خؤياْساًَىإ ْ يُ، َُغًح

    
 غُضزاِْ ُْخؤف:زابِ  -10

َُغًشًًُناِْ غًًَُاِْ ناتًَو نُغًَهًإ ُْخؤف زَنُوَيت غُضزاِْ ثعيؿو و ُْخؤؾداُْ  
َاَيُوَ غُضزاِْ زَنُٕ، نُ طُِضاؾُوَ  زااُْ زاخًَهطا، ئُوا يُ ُْخؤؾداُْزَنات، ئُطُض يُ ُْخؤؾد

ُْخؤؾُنُ  ئُطُضغُضزاِْ زَنُٕ و وَى زابًَهِ نؤَُآليُتِ ثانُتًَو ؾرييِٓ يإ ُْغتُيُّ بؤ زَبُٕ. 
 .(4)قُؾُ غُضزاِْ زَنات و ْىَيصو زوعاّ بؤ زَخىَيًَٓت  ًٖالى بًَت و َُتطغِ يُغُض شياِْ ُٖبًَت،

                                                           
 24-24/25 َُتتا - 1
ٍَ بُيإ عًػِ يىغف، غًًَُاِْ،ناوثًَهُوتٔ  - 2  ، غًًَُاِْ.31/1/2017يُطُ

ٍَ ناوثًَهُوتٔ - 3  .5/6/2017 غًًَُاِْ، ،دُضدًؼ ثُتطؤؽ َُتا ُْظُٖت: يُطُ
ٍَ: بُيإ طىضطًؼ ئُوزيؿؤ، غًًَُاِْ،   - 4 ، 1986ًْإ يعكىب طىضطًؼ، يُزايهبىوّ  .11/11/2016ناوثًَهُوتٔ يُطُ

 . 12/8/2017ثًؿُ: َاَؤغتا، غًًَُاِْ، 
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 ناوثًػِ(:  -ثًػٌ ُْفُؽ و ظاضَناودازووطُضّ ) -11
وت و وثؿت بُ نُْس غط ،دًَبُدًَهطزًَْهُ و بريوباوَِض نؤََُيُ (crigyدازووطُضّ) 

زَنات و زَبًَتُ ٖؤّ ِضوزاِْ ناضّ  (غطوؾت غُضو)نُ ناضيطُضّ يُ ًَٖعّ ، زَبُغتًَتَُٖيػىنُوتًَو 
 . (1) ططّ زَنات يُ ِضووزاًْإَُبُغتِ خىاغرتاو يإ ِضَي

ُْٖسَيو داض داوو ِضَُْٖس و ثاَيُٓضَيهِ ) ناليس نالنٗىٕ( يُ نتًَبِ)دازووّ ٖؤظّ ْافاٖؤ(زا زََيًَت: 
ؾًَُشإ ئُو  ِضؤَيٌ يُ نَُهطزُْوَّ (ْافاٖؤ)طُضّ الّ ٖؤظّ وبريوبؤنىوِْ دازونىْهُ  ،زَضووِْ ُٖيُ

  . (2)نطزبىو غتًإوَٓايُتِ ظؤضيُّٓ غجِ ثًَػت زضو، نُ زوشُٖبىو زاؾُِضَْطًَعيًُو 
بُّ و ( بُ ووضزّ باغِ نطزووَ ايرٖيب ايػكٔئُْػطؤثؤيؤدػتِ بُضيتاِْ ) دًُؼ فطَيعَض( يُ نتًَبِ )

 ٕيا ُناُْ،ًغطوؾتً ياغا  نُواؾُناضٍ غًػتٌَُ دازوو: نطزووَؾًَىَيُ ثًَٓاغُّ دازووّ 
 ثًٌَنُ ،ُنُواؾُناضيً ظاْػيت ياخىز َُٖيػىنُوتُناُْ، و ئاناض َُٖيدَُيُتًَُٓضٍ ِضَيًٓؿاْسَضَيهٌ

ٍَ  .(3)و يُخؿتُبطزٕ يُباضبطزٕ ٖىُْضٍ زَوتط

 نُ بَُٓاياٍُْ بُو ياخىز زازًََْني، غطوؾيت بُياغاٍ دازوو ناتًَوىيُتِ ُٖضوَٖا ْىغً 
 زايسًََْني ناتًَو وَ ،تًؤضّ دازووٍ ْاوّ بًَٓني زَتىاْني زَنُٕ، زياضٍ دًٗإ ِضووزاوَناٌْ ِضيعبُْسٍ

ْاوّ بًَٓني  زَتىاْني ،بَُُبُغتُناٌْ طُيؿنت بؤ زَنُوَيت ؾىَيًٓإ َطؤظ نُ بَُٓايُى نؤََُيُ بُ
  .نطزاضٍ دازووٍ

 (4) -دازوو بؤ زوو دؤض زابُف زَنات: (دًُؼ فطيعَضُٖضوَٖا )
  :ثُيىَغتبىوٕ دازووٍ  -1

 ،ثُيىَغتبىوبٔ بُيُنُوَ داضَيو نُ ،زووؾت ٕيا ،َاززَ زوو نُ ،زازََُظضَيتُ بَُٓايئُو  يُغُض
 .بُضزَواَبًَتزاٖاتىزا  يُ ئُويرتيإ غُضيُ ،يُنًَهًإ ناضيطُضٍزَطىزلًَت 

  :ٖاوغؤظٍ دازووٍ  -2

 .ُٖيُ رتّيُن يُغُض يًإناضيطُض َنإويًَههى نُ، زَزات بَُٓايُ بُو ططْطٌ
ٌَ( دؤضّظاْاّ ئُْػطؤثؤيؤدِ بُضيتاِْ،  (فريخضميىْس )    (5) -:دازووّ زَغتًٓؿإ نطزووَ )غ

 

 

                                                           
 -  :بُ بىوًْإ ُٖيُ و زَنُوُْ ثًَـ يإ زواّ َُٖىو ئُو ؾتاُْ زَططَيتُوَ نُ َطؤظ باوَضّ ًَٖعّ غُضوو غطوؾت

غؤظَ َطؤظًًُنإ. بريوباوَِضّ غُضوو غطوؾتِ: نؤََُيُ بريوباوَِضَيهِ ِضَيهدطاوو ثُيىَْس بُيُنٔ، ُٖغت و بُ  غُملاْسٕ
، أْجسٚبٛيٛدٝا ايطشس يف سهُت دٛإ خبتٝاز بٗا٤ايدٜٔنُ ثُيىَغنت بُو ًَٖعاُّْ زَنُوُْ زَضَوَّ ُٖغتِ َطؤظِ. 
 . 14، ف 2003ع١ بػداد، قطِ االدتُاع، اجملتُع ايعساق٢، زضاي١ َادطتري غري َٓػٛز٠، ن١ًٝ االداب، داَ

 . 462يٛضٞ َري، املؿدز ايطابل، ف  - 1
َٛضٛع١ عًِ االدتُاع، اجملًد ايجا٢ْ، ايطبع١ ايجا١ْٝ، املسنص ايك٢َٛ يًرتمج١، دٛزدٕٚ َازغاٍ، دٕٛ ضهٛت ٚ - 2

 . 219،ف 2011
3 ، ايػؿٔ ايرٖيب: دزاض١ يف ايطشس ٚايدٜٔ، تسمج١: ْاٜف ارتٛف، داز ايفسقد، ايطبع١ زز فساٜصزٛدُٝظ د - 

 . 29، ف2014دَػل، -األٚىل،ضٛز١ٜ
 . 331مسٝح، َٛضٛع١ عًِ االْطإ، املؿدز ايطابل، ف  -غازيٛت ضُٝٛز - 4
 ، 148عبد عًٞ ضًُإ املايهٞ، املدخٌ اىل األْجسٚبٛيٛدٝا االدتُاع١ٝ، املؿدز ايطابل، ف  - 5
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  بُضَُٖساض: دازووٍ (أ 

و باضإ ِ ناض ظيازنطزِْ ضظم و بُضَنُتَٓساَيبىوٕ و )بؤ ثُغُْس نطاوَ و  وَنؤََُيطُ يُاليُٕئُّ دازووَ 
ٌَ زَنطَيت ثُْاّ بؤ زَبطَيت (بُ يُنطُيؿتِ زوو خؤؾُويػتباضئ و    . و دًَبُد

  نت:دازووّ خؤثاضاغ (ب 

ئاغىوزَيِ و زَيًٓايِ يُ )َُُبُغتِ بنؤََُيطُوَ ثُغُْس نطاوَ و ئُّ دؤضَف يُ دازوو يُ اليُٕ 
ظياُْناِْ دازووّ خطاخ و ظيإ يُ غُالَُتِ طُؾت و ؾًفاّ ُْخؤؾِ و خؤثاضاغنت يُ ناوّ ثًؼ و 

 دًَبُدًَسَنطَيـت.  (بُخـ

  :ّ ِضَف(و) دازوظيإ بُخـ وٍوداز  (ز 

بَُُبُغتِ ظيإ طُياْسٕ ئُّ دؤضَ يُ دازوو يُ اليُٕ نؤََُيطُوَ ثُغُْس نطاو ًًُْ و ضَتهطاوَتُوَ، 
ٌَ زَنطَيت.   بُخَُيو دًَبُد

 ،ناضيطُضٍ ِضَيصَيًُ)نطزاضّ( غطووتِنؤََُيًَو دازووطُضّ)ايػشط(، بُ بِطواّ )يًعِ ؾرتاوؽ(  
و  ِضَيػا غطوؾيت زياضزَ وو ظاَيبىوٕ بُ غُض  ُٖوَيسإ بؤ نؤْرتؤَيهطزٕ ظاًْاضٍ و بؤ بُزَغتًَٗٓاٌْ
دازووٍ  (فػهٌؤًَٓاي)بُضيتاِْ  ئُْػطؤثؤيؤدػتِظاْاٍ سا. ُٖضوَٖا ًُناْيشيٓطُنؤَُآليُتِ و 

بؤ  ،، بُوثًًٍَُ ُٖوَيساًَْهٌ ِضََعٍ ْاعُقالًًُْؾىوبٗاْسووَئاواتُ زووضَنإ  بُٖاتُٓزٍ خؤظطُ و
  .(1)َطؤظ ناِْ زَضَوَّ تىاْاّ يُِضووزاوَّ ناضيطُض

 بُُٖغتُناِْ َطؤظنُ ّ اُْْازياضَ ًَٖعبُو  باوَِضبىوٕبُ ؾًَىَيُنِ طؿتِ دازوو بطيتًًُ يُ   
و  يُ ِضَيطُّ دًَبُدًَهطزِْ ُْٖسَيو ناض ،ثًًَاُْوَ ْعيو بىوُْوَ و ثُيىَْسيهطزٕ، بُضدُغتُ ْابٔ

و نُضَغتُ و  بُناضًَٖٓاِْ ُْٖسَيو ئاَِطاظ: ) ئَُاُْ زَططَيتُوَ نطزاضّ غطووتًًُوَ زَبًَت، نُ
و وتُٓوَّ تُضاتًٌ و غطووزّ تايبُت(يُاليُٕ دازووطُضَوَ، بؤ ْىوؾتُنطزٕ زووباضَنطزُْوَ و 

آليُتِ ئُو ئاَازلاُْ نؤَُئُطُض ػُثًًََٓت، بً نؤََُيطُواقعِ نُ  ،ربُدًًََٗٓاِْ نؤََُيًَو ئاَاْ
  .  (2)يإ غطوؾتِ بٔ)باضإ باضئ(ُ نؤَُآليُتًًُنإ( بٔ)ثُيىَْسيً

ُْٖسَيو يُ َُغًشًًُناِْ غًًَُاِْ باوَِضيإ بُ ناو ثًػِ ًًُْ، بُآلّ ُْٖسَيهِ تطيإ باوَِضيإ  
ٌَ  ئريَيًإبُناضيطُضّ ناو و زَضووٕ ثًػِ ُٖيُ، باوَِضيإ وايُ نُ نُغًَو بُغًٌ بًَت بُضاَبُضيإ و  ث

 َُغًح خانٌ ،خانُنٍُ و بَُُغًح باوَِضيإ بًَُٖعّ يُ َُغًشًًُنإببات ِضَْطُ ظَضَضيإ يًَبسات، 
 ، نىْهُ(، ئريَيٌناو و زَضووٕ ثًػِبَُيانإ،  )زوضخػتُٓوٍَو  وُْوَىبُضَْطاضب ًَُٖاٍ بُ زَنُٕ

 يُّ ،ٕوبهُ زواٍ بُخانًَهُوَ ؤ بًَٗٓ إيُخؤي واظ يًَسَنات زاوايإ ثريؤظ ئًٓذًًٌ بُثًٌَ َُغًح
 خانٌ و بًًََٗٓت يُخؤٍ واظ بِطوات، با بُزواَُوَ زَيُوَيت ئُوٍَزَفُضَىَيت: ) ثريؤظ ئًٓذًًٌ باضَيُوَ

ٍَ خؤٍ  .  (3)(.بهُوَيت زواّ و َُٖيطط
) َٓاَيبىوٕ و ؾىونطزٕ و باف بىوِْ َاَيِ بؤُٖضوَٖا نُْس نُغًَو يُ َُغًشًًُناِْ غًًَُاِْ  

ٌَ و ، زَيط يُ بُغساز نُ زَيطَيهُ، نٓٝط١ َطه١ٓ -)نًُْػُّ َُغهُُْخُغىو(غُضزاِْ  َُتِ يُ َىغ

                                                           
 . 393، ف1990قٝظ ايٓٛزٟ، االْجسٚبٛيٛدٝا ايٓفط١ٝ، داز اذته١ُ، املٛؾٌ، -1

االداب،  دٛإ خبتٝاز بٗا٤ايدٜٔ سهُت، أْجسٚبٛيٛدٝا ايطشس يف اجملتُع ايعساق٢، زضاي١ َادطتري غري َٓػٛز٠، ن١ًٝ - 2
 .15، ف 2003داَع١ بػداد، قطِ االدتُاع، 

 4/34 َُضقؤؽ ، 16/24 َُتتا - 3
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و باوَِضيإ وابىوَ بُ ظياضَتهطزِْ ئُو ؾىَيٓاُْ َىضاز و ِضاظو ًْاظيإ  نؤيُ(نطزووَ َُضبًَُٓ قُزيؿُ يُ
 .  (1)بُزّ زَيت

 َُغًح خانًَهٌ يُئؤتؤَبًًُنُيساو  ٌيَاَيُنُ يُ َُغًشًًُى َُٖىو نطزوَ واٍ ئَُُ 
 ، باوَِضيإ وايُ ئُوناوَظاض دًاتٌ يُ زَنات ٌَ يُ خانًَو ُٖضوَٖا ناوَظاض، دًاتٌ يُ َُٖيبىاغًَت

ٍَ و ناض و نُغابُتُوَ، ُٖضوَٖا يُ خانُ يُ زَضز و بُآلو ُْٖاَُتِ زَياْجاضَيعَيت و بُضَنُت ز َخاتُ َا
ٍَ يُ ناو ثًػِ َىضوويُنِ ؾًًٓإ بُدًُناًْا َُٖيىاغًىَ و يُناتِ خُوزا  ِضابطزووزا بؤ ثاضاغتِٓ َٓسا

ٍَ بؤ ثاضاغتِٓ يَُُٖىو خطاثُ و زَضز و بُاليُىخانًإ خػتىوَ   .  ( 2)تُ شَيط غُضيِٓ َٓسا

 ُْبًَت تًَسا َُغًشٌ خانٌ َُغًشٌ ُٖضَاَيًَهٌ وايُ َُغًشِ باوَِضيإ ئايين ثًاواٌْ 
َنِطٕ، ًًَٖهُيُى يُ تايُنُيا ئُؾهًَٓٔ، . ُٖضوَٖا نُ غُياضَيُى زئُوَاَيُ ِضوْاناتُ خؤؾٌ و بُضَنُت

ئُبِطٕ و طؤؾتُنُّ و زََئًَ بؤ ناو و ْفىوؽ باؾُ، بؤ نِطئ يإ زضوغتهطزِْ خاْىو، َُِضَيو غُض
َزَٕ بُخَُيو، َبِطٕ و طؤؾتُنُّ زُخؤؾٌ َطيؿو، يإ ئاشََيًَو غُض زبُخؿُٓوَ، بؤ ْغُضوثًَهُّ زَ
ٌَ  َنُُْوَ زََئًَ: خىايًَُط، ُٖضوَٖا نُ بُياًْإ زَضطا زَنُٕ بُخيإ ؾرييِٓ ز بُخًَط و بُضَنُت و ب
  (3)قُظا و قُزَض.

 
 : فؤيهًؤض و ثًَؿًٓإ ثُْسٍ -12

باغهطزووَ ثًَؿًٓاًْإ  ِ يُ شياِْ نؤَُآليُتًًاْسا نُْس ثُْسَيهِغًًَُاْؾاضّ َُغًشًًُناِْ  
  (4):يُواُْ

 ـُُْْٖطت  ،ُُْْٖطىيٓت :واتُ(  الزَبُؾتؤر،  يُزوؾؤر)  (أ 

ٌَ طُْاوَ َُضبًَػُ تا)   (ب  ٌَ َاضبًَػُ طُْاوَ ،  تُئاضَيً ٍَ تاخاوَٕ واتُ(  تُئاضَيً  زظخاوَٕ ،  ططت زظٍ َا
 .ططت َاَيٌ

 ئًػتا ،بىو يُثاف ئُوٍَ ،يُثاؾُ ئًػتا ،بىو يُثًَـ ئُوٍَ واتُ(  قَُايُ خُضايُ ، خُضايُ قَُايُ)   (ز 
 .يُثًَؿُ

ٌَ)  (ز  ٍَ يٍُ ضَيؿ ٌَ ثُغاغُ طؤ َاض   .ثًَهًتُوَ ئٍُ بُثُِضؤ ْاَيؿًَت غُضٍ واتُ(  غازَيً

ٌَ بًَػُ ، مخاغٌ َػًُ)  (ه  ٍَ و َطز خُغىّ واتُ(  بُياغٌ ُٖضتطتى طؤ ضَقسَٕ ، ئًساغٌ ئًُجً  َا
 . َُٖيسَثُِضّ قانِ بُُٖضزوو ،زَغتِ شَيط نُوتُ

 بًهُ ئًػالّ: ) وتطاوَنُ  َُٖبىو ثًَؿًٓاًْإ ثُْسَيهٌ َُغًشًًُنإ نؤْسا يُ ُٖضوَٖا 
 ،طريفاْت بًدُضَو  ٕىتئاَيُب بًهُ ئًػالّ) ،( زَبِطَيت طريفاْت بًدُضَطريفاْتو  ئاَيتىٕ بَُػتًًٍُ

َوَضيسا يُياز  َُغًشًًُنِ غًًَُاِْ ئُّ ثُْساُْيإَُٖىو ( زَبًَت ٕوو يًَت و زَنات نىٕ طريفاْت
ٌَ ثُْسَيإ ئُّ باثرياٌْ ووبا َُغًشٌ تانًَهٌ َُٖىو نىْهُ ،ُٖيُ  ًَٖؿتا ساؾىَيٓ ُْٖسَيو يُ ،وَىوت ث

                                                           
 11/11/2016. يُتِ، غًًَُاِْآل، ثًؿُ: تىَيصَضّ نؤ1961َُبُيإ طىضطًؼ ئُوزيؿؤ، يُزايهبىوّ  - 1
2 -  ٍَ  .1/2/2017، غًًَُاِْ، اضطٝفإ ثؤيليطٝف ناوثًَهُوتٔ يُطُ
3  -  :ٍَ . عبساالسس يىسٓا تىَا، غًًَُاِْ، 20/8/2016ُْدًُ ثُتطؤؽ ئُغهُْسَض، غًًَُاِْ، ناوثًَهُوتٔ يُطُ
 .10/11/2016دىيًَت فايُم ععيع ؾًُٓ، غًًَُاِْ،  . 25/8/2016
4 - ٍَ  .1/2/2017، غًًَُاِْ، اضطٝفإ ثؤيل. يطٝف 8/8/2016، غًًَُاِْ، ثُضٍ ئًػشام ناَُضإ :ناوثًَهُوتٔ يُطُ
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 يُغُض ،ُْنات َىغىَيُإبُ َتُاُْ  َُغًشٌئُوَّ  بؤ زَظاْطَيت ٖؤ ناضيطُضتطئ يُ بُيُنًَو ثُْسَ ئُّ
 ًَْىإ ئاَيؤظٍَ ثُيىَْسيًُ ئُو بُٖؤٍ فُئَُ، تطاوَوو ظؤض ثُْسَ ئُّ يُ ِضابطزووزا غًًَُاٌْ ئاغيت
 يُ ُنإّ َىغىَيُاْوُْوَىثاؾطُظب بُٖؤٍ َْطُضِ نُ ،َوبى زضوغت ُنإَىغىَيُاْ و ًًُنإَُغًش
 َتُاُْ َاْاٍ اغتًًُنٍُضِ نُ ،ئاضاوَ ًَٖٓابًَتُ ثُْسٍَ ئُّ زا(غًاغًًُنإ ،ئابىضٍ ،يُتٌآلنؤَُ)ثُمياُْ
 . ًَْتُزَطُي َىغىَيُإ بُخَُيهٌ ُْنطزٕ

 (1):ئَُإُْ وتىوياُْ يُْاوخؤياْسا غطياٌْ بُظَاٌْ غًًَُاٌْ ؾاضٍَُغًشِ  نُ ثُْسإُْ ئُو باوتطئ

ٍَ يُِ َاَي خاوَٕ ،َاَيُوَ ٖاتُ ْاَؤ َطيؿهٌ واتُ( َاضبًَػُ تُثَُيتاَيُ شلِطَيتُ نػًَػُ ئًػًًَُ) (أ   َا
 ، بىوى تاظَ بؤ زَوتطا وخُغى يُاليُٕ غًًَُاٌْ ؾاضٍ َُغًشًًُناٌْ فُضُْٖطٌ يُ ثُْسَ ئُّ، نطززَض

ٌَ يُ تىاْر يػتايُبًى ئُطُض خُغىو ٌَ ئٍَُُ ئُوغُضيبُيُ نُ بسات بىن  .  وتوزَ ث

 : واتُ زَياْطىت يُْاوخؤياْسا نهإ ثُْسَ ئُّ(  ئُخين نىيىطىَيطوثًـ ،ئُخين ُخينئ ُخينئ)  (ب 
  .(ُوََايٓ ئًَُُ بُؽ نطز ؾىٍ َُٖىوٍ ،ئًَُُ ئًَُُ ئًَُُ ئٍُ )

ٍَ يُثاف ًَتزََي نُ َُٖاُْ بُنىضزٍ نُ ثُْسَ َُٖإ ثُْسَ ئُّ( عُغطايُ ؾطَُ عىضتًتُ بُغِط)  (ز   تِط
ٍَ خَُؿٍُ  .  بِط

 زَوتطَيت بُنُغًَو ،زَططَيت نُوضٍ ،زَبًَت قَُيُو نُ َطيؿو واتُ( طُضيُ تُِضبُ نُؾَُُٓ نػًَػُ)  (ز 
 .  بًَت َظيٌضِ و ببًَت زَوََيَُُْس نُ

ٍَ تامسًدُ)  (ه   ئُّ ،  ْانُوَيتُوَ بري زايهِ وَغتابًَت زََِ ُٖتا واتُ(  ميٌ بايٌ يُيًُثًُ نٌُ ٖاو
 .  خؤيُ بؤ ُٖضنُؽ ٖؤيُ ٖؤيُ وايُ ئُوَ وَى ثُْسَ

ٌَ طُْسِض طُْسِض َُضطًَُ)  (و  ٌَ َُؾتدً ٍََُ واتُ( قُثاخ  ثاخٌُغُضق تا َيتُوَئُغىِض، ئُغىِضَيتُوَ زلُ
 .  ئُزؤظَيتُوَ خؤٍ

 .  غُضزايهٌ َنًَتُوَز نض واتُ( ميا ئًٌ ثَُيتا بطاتا)  (ظ 

ٌَ  (ح  ٌَ، ِضَيؿُر ِضَسُتًًَ  واتُ ) ظَاْت بططَ، غُضت ِضَسُتُ(يًؿاْذ ِضَيً

 
 : ئافطَت ؤَيٌضِ و ثًَطَُاف و  -13

 يُ ،نؤََُيطُزا يُ ئافطَت ِضؤَيٌ و ثًَطُ بًَُٖعٍ بؤ َُغًشٌ باوَِضٍ غتايؿٌ بُؾًَهٌ 
 يُنُّ يُو  (َطيُّ نىِضٍ عًػاٍ)َطؤظايُتٌ ّظطاضضِ زوًْاٍ بؤًَٖٓاُْ ثانًعَ َطيٌَُ ٌْوغهجِطبى

  (2).ىوَططت غُضناوٍَ (َُدسَيٌ َُضيُّ)بؤ ّظيٓسوبىُْوَ يُثاف َُغًح زَضنُوتين
 ْىغًين نُ ئُوٍَ وَيطاٍ ،ْانطَيت بُزٍ تًَسا ئافطَتٌ و ثًاوٕ (ايطغٌ)َُغًحِ ًَْطزضاواْ ُٖضنُْسَ

 يُئايين ئافطَت ثًَطٍُ بَُياّ، ئاضاغتُنطاوٕ و ْىغطاوٕ ًَْط َطُظٍضِ بُزَغيت ًَْطزضاوإ ْاٍَُ و ئًٓذًٌ
 يُئايين شٕ ، ْطاوَزابىًْ ثًاو و شٕ ىإًَْ يُ َاف و ئُضى يُ يُنػاٌْو  ِضَيع بَُٓاٍ يُغُض َُغًشًسا

                                                           
ٍَ ناوثًَهُوتٔ - 1 .  13/8/2017غًًَُاِْ، ،قدٚزٟ ْاؾس ضٓا٤.  7/8/2016، غًًَُاِْ، ثُضٍ ئًػشام ناَُضإ: يُطُ

 .1/2/2017، غًًَُاِْ، اضطٝفإ ثؤيل يطٝف  .6/2017/ 19 غًًَُاِْ، سٓا، ئًًًَا ثُضوئ
 - َُضيُّ يُوَيىَ ئًسٍزَضزَنُوَيت،  َُدسَيٌ َُضيُّ بؤ ُْوٍَووبىوظيٓس ثاف زَضنُوتين يُنُّ يُ َُغًح ناتًَو 

 . ْاوزَبطَيت(ايطغٌ ضغىيُ) بُ َُغًشًسا الٖىتٌ يُ َُدسَيٌ
ٍَ ناوثًَهُوتٔ - 2  .22/2/2017، غًًَُاِْ ، قُؾُ ئُميُٕ ععيع ٖىضَع بؤتاِْ يُطُ
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 شٕ بًَُٖعٍَ ثًَطُ ئُو بٓاغٍُ و ظيِطئ بُغُضزٌََ َُغًح غُضزٌََ و ًًُْ زوو ثًُ ٖاوَياتٌ َُغًشًسا
   (1).زازَْطَيت
 ُٖضٌََ ًُنِِضيعبُْسي  ًٖض ٌْوُْبى ،ساَاف و ئُضى يُ يُنػاٌْ، بِطئِضازَض َايف زَغتُبُضنطزٌْ 

         (2).زَنات بًَُٖع ساَُغًشً ٍُنؤََُيط يُ شٕ طٍُثًَ ئَُاُْ َُٖىو  ،ئايِٓ َُغًشًسا يُدًَٓسَضّ 
ٍَ ثًاوإ بُيُنُوَ ْىَيصنطزْسا ناتٌ يُو  زانًُْػُ يُغًًَُاِْ  َُغًشٌ ئافطَتاِْ  ًٖض، زازًَْؿٔ يُطُ

ٌَ و ًَْط زاًْؿتين ثًَهُوَ بؤ دًاناضيًُى دؤضَ  وَى ؾاضَيهٌ يُ َُغًشٌ شٌْ، ْانطَيت بُزٍ َ
 ًٖضو  خؤٍ خؤضغهٌ و ئاغايٌ يُِضؤَيطًَِطاٌْ بُؾساضَ َُغًشٌ ثًاوٍ ٖاوؾاٌْ ساغًًَُاًْ

، (زاُيُنؤََُيط َُٖيهُوتين، ناضنطزٌْ، ِْخىَيٓس)  يُ َوُْبى ِضَيطط زابىُْضيت يإ ئايين بُضبُغتًَهٌ
 (3).ئًَػتاف يُ نًُْػُّ غًًَُاًْسا ظؤضبُّ ُٖضَ ظؤضّ ْىَيص خىَيُٓنإ ئافطَتأْ

 ادتٛق١)  زَوتطَيت ثًٌَ ُٖيُ َؤغًكاٍ تًجًَهٌ نًُْػُيُى َُٖىو ٖاوؾاٌْ غًًَُاٌْ نًُْػٍُ 
  بُؾساضٕ سائايًٓ وزٍوغط وتين نؤضغٌ يُ ئُْساظَ بُيُى نهإ و نىِضإ، نًُْػُ نؤضغٌ واتُ(  ايهٓط١ٝ

  (4).نؤضغُزا يُو بُؾساضيهطزٕ بؤ زَزات نهإ ٖاٌْ نًُْػُو 
شٕ وَى بُضاَبُض ئافطَت ئُزلاّ ْازَٕ و  تىْسوتًصّ ،ٖؤّ ِضَيُٓايِ ئايُٓنُياُْوَبَُناًْإ ثًاو 

، بؤنىوِْ ُٖيُبِطياض و و  و باوَِض خؤّ ُٖيُنُغًَتِ َطؤظًَو بَُيهى شٕ وَى ، ناآليُى غُيط ْانُٕ
 يِئاغىوزَبُ ُٖضوَٖا بُٖؤّ ئُوَّ نُ تُآلم يُْاو َُغًشًًُناْسا ًًُْ شٕ و ثًاو ُٖوَيسَزَٕ 

  (5).بُيُنُوَ بصئ
 نًسإ َُتطاٌْ طُوضَ و (ثُضٍ يىغف قُؾُ)ُاليُٕ يو  ساغًًَُاًْ نًُْػٍُيُ  

 نًُْػٍُ نؤضغٌ يُ ئُْساّ و بُؾَُاؽ ٕوبى َُغًشٌ نهاٌْ يُ ظؤضَيو (َبإعُبسويئُسُزِض)
، ثًَهسًََُْٖٓٔ دًاواظَناِْ نًُْػُّ غًًَُاٌْ ، يُ ئًَػتاؾسا نُْسئ ئافطَت ئُْساَِ يًصساغًًَُاًْ

ٍَ نىِضإ  ُٖضوَٖا نُْسئ نض ئُْساَِ ططوثِ دُوقُ و ؾَُاؾُٕ يُ نًُْػُّ َاضيىغفسا و يُطُ
َٕ و إ و نهإ بُيُنُوبُيُنُوَٕ، ؾاياِْ باغُ يُ خىيُناِْ خىَيٓسِْ َُغًشًؿسا يُنًُْػُ، نىِض

 ًٖض دًانطزُْوَيُى ْانطَيت. 
ٖؤناضَناِْ غُضنُوتًٓإ يُ خىَيٓسٕ و يُ  يُنًَو يُ َُغًشِ يُ ؾاضّ غًًَُاًْسا ئافطَتاِْ 

خًَعاُْناًْإ بُٖؤّ  ،بُٖؤّ ئايِٓ َُغًشًًُوَ ُٖياْبىوَُٓوَ بؤ ئُو ئاظازيًُّ َيِٓضسا زَطُناضَناًْاْ
   (6)نطزووَ. ظازئايُ خىَيٓسٕ و ناضنطزْسا ئافطَتُناًْإ  ،َُغًشًًُوَئايِٓ ِضَيُٓايًُناِْ 

                                                           
ٍَ قُؾُ ئُميُٕ ععيع ٖىضَع بؤتاِْ ، غًًَُاِْ ،  ناوثًَهُوتٔ - 1  .22/2/2017يُطُ
ٍَ ناوثًَهُوتٔ - 2 ، 1986ًْإ يعكىب طىضطًؼ، يُزايهبىوّ  .11/11/2016بُيإ طىضطًؼ ئُوزيؿؤ، غًًَُاِْ، : يُطُ

 .12/8/2017ثًؿُ: َاَؤغتا، غًًَُاِْ، 
 تًَبًِٓ ِضاغتُوخؤ بُبُؾساضّ ِضاغتُوخؤّ تىَيصَض يُ ْىَيصّ يُنؿُمماِْ نًُْػُّ َاضيىغف يُ غًًَُاِْ.  - 3
4 - ٍَ  .6/2017/ 19 غًًَُاِْ، سٓا، ئًًًَا ثُضوئ.  13/8/2017غًًَُاِْ، قدٚزٟ، ْاؾس ضٓا٤ :ناوثًَهُوتٔ يُطُ
5 -  :ٍَ . 26/8/2016، غًًَُاِْ يىغف . ايًعابًَت زاوز 25/8/2016، غًًَُاِْ، عبداالسد ٜٛسٓا تَٛاناوثًَهُوتٔ يُطُ

،ثًؿُ ثعيؿهِ 1943ْىاٍ اغشام مشاؽ عًػِ، يُزايهبىوّ  .30/8/2016ئاَاْر زلًب مشعىٕ قطاف،  غًًَُاِْ،  
 .15/9/2016زَضَاْػاظّ خاُْْؿني، غًًَُاِْ،

6  -  :ٍَ بُيإ طىضطًؼ ئُوزيؿؤ، غًًَُاِْ، . 26/8/2016ايًعابًَت زاوز يىغف، غًًَُاِْ ناوثًَهُوتٔ يُطُ
 .12/8/2017ُاِْ، ، ثًؿُ: َاَؤغتا، غ1986ًًًَْإ يعكىب طىضطًؼ، يُزايهبىوّ   .11/11/2016
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 : ()تىْسوتًصّ بُضاَبُض ئافطَت -14

يُ  باضَيُوَ يُّيُ ئايِٓ َُغًشًسا ًٖض ؾتًَو ِضَوايُتِ ْازات بُ يًَسإ و نىؾتِٓ شْإ،  
 ٖعضٍ منىُْيُ ئُّاوَ، ز زاتاواْباض شًَْهٌ بُغُض خىزاٍ سىنٌُ َُغًح نُنؤٕباغهطاوَ، سا ئًٓذًً
 ساْاثانِ ٖاوغُضي يُناتٌ شُْ ئُّ ؤغتاََا )ئاؾهطا زَنات: ) طىْاٖباض َطؤظٌ بؤ تًَِطواًْين و َُغًح

ٌَ وإ شُْ ئُّ وَى ئُواٍُْ وئوايػجاضزضِ يُؾُضيعُتسا َىغا طرياوَ،   تؤنٌ بهطَئ،  بُضزباضإ زَب
ٌَ خَُيهُنُ ُٖض  ؟تًزََيًَ َُغًح غُضّ زاططت و بُ ثُزلُّ يُغُض ظَوّ زَغتِ نطز بُ ْىوغني، نات

ٌَ ناَتإ :وتٔ ثًٌَ و َُٖيرِبٍ غُضٍ ّ َُغًحعًػاغىوض بىوٕ يُغُض ثطغًاضَنُيإ،   بايُنُّ طىْاُٖ ب
ٌَ بُضزٍ ، بىو ُيُقػ يُّ طىَيًإ نُ، زيػإ غُضّ زاططتُوَ و زَغتِ نطز بُْىغني يُغُض ظَوّ، بسات ي

، عًػا بُتُْٗا َايُوَ، شُْنُف يُؾىَيِٓ َوَْسنؿا خؤيإ يُى يُزواٍ يُى َُٖىويُ ثريَناًْاُْوَ 
 :وت ثًٌَيًََُٓابىو،  تطٍ نُغٌتُْٗا شُْنُّ بًِٓ و  ،بُضظنطزَوَ غُضٍنُ  عًػاخؤّ وَغتا بىو، 

 عًػاف(طُوضَّ ُْخًَط: )زايُوَ ٌَآلوَ ئُويـ ؟ُْنطزٍ تاواْباضٍ نُغًإئُوإ يُنىَئ؟  ئافطَت ئٍُ
  (1).((َُنُ طىْاه تط داضَيهٌ بِطؤ،  ْانُّ تاواْباضت ًَٓـ :وت ثًٌَ

، يُ (باوى و بطا بُضاَبُض نض و خىؾو)و  (ًََطز بُضاَبُض بُشٕ)زَضباضَّ تىْسوتًصّ خًَعاِْ  
 ئُزلاَسا، سانُ ناوثًَهُوتُٓإ يُطَُيًاْ ،يَُُٖىو ئُو نض و شْاَُْإ ثطغِئُّ تىَيصيُٓوَيُزا،  اًَُّْ

ئُزلاّ ًَطزَناًْإ، يإ باوى و بطاناًْإ، بُضاَبُض نُ ئايا تىْسوتًصّ زَضووِْ و دُغتُّ يُ اليُٕ َ
 زََيًَت:( يُ غًًَُاِْ َاضيىغف)قُؾُّ نًُْػُّ  ؟ غُضدًَُإ بُُْخًَط وَآلًَإ زايُوَ.زضاوَ

َُغًشِ (يُى ساَيُتِ غهاآلّ تىْسوتًصّ خًَعاِْ 1تا ئًَػتا) قُؾُّ،) َٔ سُوت غاَيُ يُّ ؾاضَزا 
. (2)(، ئُواًْـ دًابىوُْوََ و وتىيُتِ ثًاوَنُّ يًَِ زاوّٖاتىوَتُ الّ، نُ شُْنُ غهاآلّ نطزوو

 (3)ٖؤناضّ ئَُُف زَطُِضَيتُوَ بؤ: 
 ئاغتِ ِضؤؾٓبريّ خًَعاِْ َُغًشًًُنإ نُ َُٖىويإ خَُيهِ خىَيٓسَواضٕ -1

و بُضزَواّ قُؾُ يُ وتاضّ يُى ؾُممإ و  ئايِٓ َُغًشِ، نىْهُ ِضَيعَيهِ ظؤضّ بؤ ئافطَت زاْاوَ -2
 ًصّ زَناتُوَ. واُْناِْ خىىل ثُضوَضزَّ َُغًشِ دُخت يُ ئاؾتِ و يًَبىضزَيِ و ْاتىْسوت

  ِضَيطُ ُْزإ بُ تُآلم و دًابىوُْوَ يُاليُٕ نًُْػُ و ئايِٓ َُغًشًًُوَ.   -3

 يُنػاِْ شٕ و ثًاو يُ ئُضى و َافُناْسا.  -4

                                                           
 -  ّتًَبًِٓ: يُّ تىَيصيُٓوَيُزا وؾُّ )ئافطَت( بؤ ِضَطُظّ ًًََُٓ بُطؿتِ، وؾُّ )نض( بؤ ئافطَتًَو نُ ًَٖؿتا ؾىو

ٌَ نُ ؾىوّ نطزووَ، بُناضًَٖٓطاووٕ. ُٖضوَٖا وؾُّ)ثًاو( بؤ ِضَطُظّ ًَْطيُّٓ َطؤظ  ُْنطزووَ، وؾُّ )شٕ( بؤ ئافطَت
بؤ ًَْطيُٓيُنِ َطؤظ يإ بؤ ثًاوَيو نُ شِْ ًَٖٓابًَت و وؾُّ )نىِض( بؤ ًَْطيُٓيُنِ َطؤظ نُ شِْ  بُطؿتِ و وؾُّ)ًََطز(

 .ًَُْٖٓابًَت، بُناضًَٖٓطاووٕ
 11-4: 4 يؤسُْٓا - 1
ٍَ قُؾُ ئُميُٕ ععيع ٖىضَع بؤتاِْ، غًًَُاِْ،  - 2  . 1/9/2017ناوثًَهُوتٔ يُطُ
ٍَ قُؾُ ئُميُٕ ععيع ٖىضَع بؤتاِْ، غًًَُاِْ،  - 3 ، يُزايهبىوّ عاي١ٝ بطسع اضهٓدز عًه١. 1/9/2017ناوثًَهُوتٔ يُطُ

، ثًؿُ: ثعيؿهِ 1963، ئاظإ زلًب مشعىٕ قطاف، يُزايهبىوّ 19/9/2017، ثًؿُ: خاُْْؿني، غًًَُاِْ، 1955
، ثًؿُ: تىَيصَضّ نؤَُآليُتِ، 1961يُزايهبىوّ  . بُيإ طىضطًؼ ئُوزيؿؤ،17/9/2017بًَٗؤؾهاضّ، غًًَُاِْ،

، غًًَُاِْ، عاي١ٝ بطسع اضهٓدز عًه١. 17/9/2017ئاظإ زلًب مشعىٕ قطاف، غًًَُاِْ، .11/11/2016غًًَُاِْ، 
19/9/2017 
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 و يًَسإ غعاٍ غُثاْسٌْو  َطؤظ دُغتٍُ ئُؾهُزلُزاٌْ نُ يُوَتًَسَطُئ يًَطَوَ 
 غُثاْسٌْ تٌآلزَغُ تط بَُاْايُنٌ، ِضَتهطاوَتُوَ َُغًشًسا ئايين يُو تؤَُتباضنطزٕ،  ئُؾهُزلُزإ

 .طاوَقُزَغُن َطؤظُنإ يُ ،َطؤظ بُزَغيت و نُوغاُْوَّ َطؤظ غعا و يًَسإ
 

 : (Suicide)خؤنىؾنت -15

 (1): زوو دؤضّ خؤنىؾتِٓ دًانطزووَتُوَ (زوضنايِضَْػِ)ئًٌُ ُنؤََُيٓاغِ ف
  -خؤنىؾتِٓ وضوشاْسٕ: - أ

طىظاضؾت زَنات يُ ثُيىَغت بىوِْ تانِ خؤنىش  ئُّ دؤضَ يُ نؤََُيطُ ُْضيتًًُناْسا ظؤض ِضووزَزات، 
يُبُضاَبُض فؿاضَ  وَى ثُضنُنطزاضَيهِ تانِ خؤنىشبُ ثًَىَضَ نؤَُآليُتٌ و نُيتىوضيًُناُْوَ، 

باضوزؤخُناِْ ) ُٖغتهطزِْ تاى بُ ئابِطونىًَْهِ ظؤض، ِضَتهطزُْوَّ سا، يُبًَُٖعَناْنؤَُآليُتًًُ 
 ؾهػت( ساَيُتِ خؤنىؾنت ناوَِضوإ نطاوَ. ؾُويػت، نؤََُيطُ، يُزَغتساِْ نُغًَهِ خؤ

  -خؤنىؾتِٓ ْاثًَىاُْيِ: - ب

ٍَ نُيتىوضَنُيِ و ثًَىَضَ  - ت يُنؤََُيطُ ْىَيًُناْسا ِضووزَزَٕ، ناتًَو تاى ُٖغت بُ طىزلإ يُطُ
ًٖض بؤ ئُو يُّ ناتُزا تانِ خؤنىش واُٖغت زَنات نُ شيإ نؤَُآليُتًًُناِْ نؤََُيطُنُيسا ْانات، 

   َاْايُنِ ًًُْ، يُبُض ئُوَ ثُْا بؤ  خؤنىؾنت زَبات. 

ئَُُف . (2)ُْغىوتاْسووَيُ ؾاضّ غًًَُاًْسا ًٖض نُغًَهِ َُغًشِ خؤّ ُْنىؾتىوَ و خؤّ  
ِضَيتُوَ ئَُُف زَطُٖؤناضّ . نُيتىوضَيهِ تُْسضوغتو ئاَاشَيُ بؤ ئُضَيًًُٓ نؤَُآليُتًًُ َيُنِ زياضز

 (3) -بؤ :
 يُ َاف و ئُضنسا  ّ َُغًشًًُناِْ غًًَُاِْو ثًاو يُنػاِْ شٕ - أ

 ناِْ غًًَُاٌْئاظازّ و غُضبُغتِ ئافطَتِ َُغًشًًُ - ب

 باؾِ ثُيىَْسّ ًَْىإ شٕ و ًََطز - ت

 ُْبىوِْ تىْسوتًصّ دُغتُيِ و زَضووِْ يُغُضيإ .  - خ

 ، يُاليُٕ ثًاوَناًْاُْوَئُزلاّ ُْزاِْ تىْسوتًصّ بُضاَبُض ئافطَت - ز

 ِضَيع بُضظّ ثًَطُّ ئافطَت يُ ئايِٓ َُغًشًسا   - ح

 ِضَيُٓايًُناِْ ئايِٓ َُغًشِ ططْطًًُنِ ظؤض زَزات بُ يًَبىضزَيِ و ئاؾتِ  - ر

 بُٖؤّ نَُِ شَاضَياُْوَ ثُيىَْسيًُ نؤَُآليُتًًُناًْإ باف و بًَُٖعٕ. - ز

اِْ بؤناضَغُض بُٖؤّ نَُِ شَاضَياُْوَ قُؾُ ثُيىَْسّ بُضزَواَِ يُطَُيًإ ُٖبىوَ و نًَؿُن - ش
  نطزووٕ.

 

                                                           
 . 111مسٝح، َٛضٛع١ عًِ االْطإ، املؿدز ايطابل، ف –غازيٛت ضُٝٛز  - 1
2 -  :ٍَ  .6/2017/ 19 غًًَُاِْ، سٓا، ئًًًَا ثُضوئ.  13/8/2017غًًَُاِْ، ،قدٚزٟ ْاؾس ضٓا٤ناوثًَهُوتٔ يُطُ

3    .11/11/2016، ثًؿُ: تىَيصَضّ نؤَُآليُتِ، غًًَُاِْ، 1961بُيإ طىضطًؼ ئُوزيؿؤ، يُزايهبىوّ  - 
  .17/9/2017ئاظإ زلًب مشعىٕ قطاف، غًًَُاِْ،.  19/9/2017غًًَُاِْ،  عاي١ٝ بطسع اضهٓدز عًه١،   
  .10/2/2017غًًَُاِْ،  ُْبًٌ ؾَُعىٕ زاوز،  
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 :َُغًشًُنإ آلّبا ٍُْومنى -16
َُضيَُِ ، ّ َُغًشًًُناِْ غًًَُاِْ)عًػاّ َُغًشُ(آلبُؾًَىَيُنِ طؿتِ منىوُّْ با 

 (َُغًح) بريٍ و نطزَوَ الغايهطزُْوٍَ ُٖوَيٌ ئُوإ، ّ ئافطَتاِْ َُغًشًًُآلثانًعَف منىوُّْ با
 بُؾًَىاظٍ يإ ،وخػاضوبُِض ُْى بهُٕ َُغًشٌ ئايين َوٍِطثُي زاوَ ُٖوَيًإ بُنطزَوَو  َونطزو يإ

 . وبُضط دٌ ثؤؾًين

 َطؤظًَهٌ َُغًح، سانؤُْخىاظي بريٍ بُغُض يفؤِضرلىاظيًُضِ ًَهٌظبعائايِٓ َُغًشِ يُِضاغتًسا  
 بريٍ بُغُض فؾؤِض َطؤظُنإ نُ ،وَونطز يُغُضئُوَ دُختًإ ِضَيُٓايُناٌْ و ناض وَىب دىيُنُ

 .بًًََٗٓٔ سانؤُْخىاظي

سُظضَتِ  الغايِ ،بُضطساو دًى و ِضوخػاض غًُااليُِْ ُْٖسَيو  َُغًشِ يُ شْاٌْ و ئايين ثًاواٌْ
 دؤضَ ًٖض ،خَُيهِ طؿتِ َُغًشِ غًًَُاًْسايُ  :واتُ تط ئُواٌْ ،ِ ثانًعَ زَنُُْوََطيَُ و َُغًح
  (1).ْانُئ بُزٍنُوتسا و َُٖيػى ِضوونُف يُ نطزُْوَيُى الغاٍ

 
  :)األسالّ(خُوُْنإ-خُوبًٓني -17

 

 بؤمنىُْ زَبًٓٔ، خُوٕتانُنإ  وَى طُالًْـ: زََيًَت )خُوٕ(زَضباضَّ خُوبًٓنيز.عًِ ايىضزّ  
 ُٖشاضأْ، خُوٌْ زياضيهطاويـ بُؾًَىَيُنٌ ،ًًًًًَُ خُوٌْ نؤََُيًَو (ؾُوَ يُى و ُٖظاض) نتًَيب

  .(2)ٔبُتاَ خىاضزًَْهٌ و فطاوإ و طُوضَ نؤؾهًَهٌخىيًايِ  ياخىز دىأْ، ئافطَتًَهٌ بطغٌ نُ ئُواٍُْ
ثًَِ ئُوََإ بؤ زَضزَنُوَيت نُ َطؤظ خُوٕ بُو ؾتاُْوَ زَبًًَٓت نُ يُّ بؤنىوُْوَ  

، بًَطىَإ ٕنؤَُآليُتًًُوَ بُزَغتِ ًَُْٖٓاويإ بُٖؤّ باضوزؤخِ ئابىضّ ُْطُؾتىوَ و 
َطًَِطُْوَ بؤ يُنًَهِ تطيإ ز ٕنُ يُنًَهًإ خُوِ تط خُوٕ زَبًٓٔ، ًَهظَطؤُٖض َُغًشًًُناًْـ وَى 

، ُْٖسَيو يَُُغًشًًُنإ ناتًَو خُوّ ت، يإ زََئًَ: خىايُ بُخًَطّ بطًَِطيَبًَتز زََئًَ: ئًؿااهلل خًَط
  (3).زَٕ بُ نُغًَهِ ُٖشاضَزثاضَ خًَطزَنُٕ و ْاخؤف زَبًٓٔ، 

 

  :وَضظف و غُيطإ و طُؾتو  ياضٍ -18

َُغًشًًُناِْ غًًَُاِْ نُْس ناالنٌ دُغتُيِ و ٖعضٍ بُ ئاَازلِ خؤؾِ و تُْسضوغتِ و ئاضاَِ 
 ِ َُغًشًًُناِْ غًًَُاِْ ئُو ياضيًاُْ بىوٕ نُْآلَٓسا ياضٍ ظؤضبٍُيُ ِضابطزووزا زَضووِْ ئُزلاَساوَ، 

 (4)  -:منىوُْيُى زًًََُٖٓٓوَ  نُْسيًَطَزا  ،يسا باوبىوٕنىضزَواض ٍُنؤََُيط يُ

                                                           
1 ٍَ: ْىاٍ اغشام مشاؽ عًػِ، غًًَُاِْ، -  ناَُضإ ئًػشام ثُضّ، غًًَُاِْ، . 15/9/2016ناوثًَهُوتٔ يُطُ
5/6/2017. 
قِ، اْتػازات املهتب١ اذتٝدز١ٜ،، -، املطبع١: غسٜعت2001-ع٢ً ايٛزدٟ، األسالّ بني ايعًِ ٚايعكٝد٠، ايطبع١ األٚىل - 2

 . 80ف
ٍَ دىيًَت فايُم ععيع ؾًُٓ، غًًَُاِْ،  - 3  .10/11/2016ناوثًَهُوتٔ يُطُ
ٍَ ناوثًَهُوتٔ - 4   .5/6/2017 غًًَُاِْ، ،ناَُضإ ئًػشام ثُضّ: يُطُ
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 ؾتاُْ ئُّ بُيُنُوَ َٓاَيًَهًـ  نُْس ، زَنُٕ َُٖيٌ و زَنُٕقاض زضَيص  نطزُْوَ:يصزَض قاض ياضٍ (أ 
 .  تف ثإ ئإ ،ؾُخػاُْ ئُمحُز وَضزٍ يباُْ ثاُْ ئاُْ: زََئًَ

 .ْهؤآلفًه بهُٕ يُثًػٌ بهُٕ يُثانٌ ، زؤ ئاوٍ َاال ؾاال فًهًَاْهؤ :ياضّ) فًهآلْهؤ( (ب 

  .بىو تىتٌ ُْبىو نًٌ، بُنًٌ ِضؾتىَ ناوّ (بًبًٌ و سًٌ سٌياضّ ) (ز 

 ؾاُْوو ئُّ ثًَسَنًَت، ْني نىضزٍ و غطياٌْ وؾٍُ ،بُناضٖاتىوٕياضياُْزا  يُو ّوؾاُْ يُو ُْٖسَيو
ٍَ نُ ئًػالّ و َُغًشٌ ،بىوبٔ دىيُنُ ياضٍ ئُوياضياُْف ،بٔ عًربٍ  يُ ،ٕووبىآلتًَهُ دىيُنُ يُطُ
 . وَضياْططتىوَ و وياُْونطز طُِضَى

نؤتايِ ( ٕ )ثاؾططٍ بُ نُ ئُزلاَساوَ ياضياُْيإو ئُ غُضدُّ َُغًشٌ ٌْآلَٓسايُ ِضابطزووزا  
، نىضغٌ نىضغٌ) ُٖضوَٖا .(غًَِطغهًَٔ ،ثُتجُتًَٔ ،ُٖيىنًَٔ ،ناَيهاَئًَ، خُتًَٔ خُت) زَئ وَى:
ٍَ، دطاحلبٌ  (1)(. تُقاْسٕ و بُغنت بُقاض ٕآلًَعَ، َُٖيُاقؤ

ٍَ َىغىَيُاُْناِْ  يُ ئًَػتازا َُغًشًًُناِْ غًًَُاِْ ياضيًُنِ تايبُت بُ خؤيإ ًًُْ، بَُيهى ُٖض يُطُ
 (2) -:ٕ، نُ ئَُإُْزَنُو وَضظف ياضٍ غًًَُاًْسا، 

 بُؾساض ساًتًَ خًَعإ ئُْساَاٌْ َُٖىوُٕ، زَن زؤمبَُيُ ياضٍ ئاُْٖطُناْسا و بؤُْ يُ :زؤَبَُيُ ياضٍ (أ 
ٍَ ئاُْٖط يُ ،ساغاَي غُضٍ ؾُوٍاِْ خًَع ٌْوثًَهُوَبى يُ، زَبٔ ٍَ يُ يإ بًَتِ ٖؤ  يُنًَهُ زؤَبَُيُ، َا
 . ُٖيُ َُغًشًًُناْسا ّبؤُْ يُ ئاَازَيٌ ظؤضتطئ نُ ياضياٍُْ يُو

 ئُويـ ، زَنطَيت ساَُغًشًًُناْ خًَعاُْ ئاُْٖطٌ َؾُو يُ نُ ياضياٍُْ يُو يُنًهُ :َُظاز ياضّ (ب 
ٍَ ثًَساويػتًًُنٌ يإ يُوسُيُى عُضظنطزٌْ يُ بطيتًًُ  ْطخٍُ ئُو زَطاتُ تا ،ئاؾهطا ظيازنطزٌْ و َا

 . َُغًشًًُنإِ ئاُْٖط بؤ نؤَُنُ نؤنؤنطزُْوٍَ بؤ َُظازَ ئُّ ظياتط، زاْاوَ بؤٍ يًَصُْنُ نُ

ٌَ و ًَْط ِضَطُظٍ ُٖضزوو (:نؤْهُٕ)ناغُظ ياضٍ (ز   . ُٖيُ ناغُظزا ياضٍ يُ ؾاضَظايًًإ ئُْساظَ بُيُى َ

 . زَظأْ تاوَيُ نهًإ و نىِض َُغًشًًُنإ خًَعاُْ يُ ُْٖسَيو :تاوَيُ ياضٍ (ز 

ٌَ)وَضظؾِ ثًاو و شٕ غًًَُاِْ َُغًشًًُناِْيُ  بُؾًَو (ه   . زَنُٕ(َُيُنطزٕ ِضانطزٕ، ضؤؾنت، بُث

فًٌ و ئُغح وؾُيُنِ فاضغًًُ، يُ بُِٓضَتسا ؾُف ِضَْطُ، َُبُغت يًَِ َُيًو و وَظيط و  :ؾُتِطَْر (و 
و زازَْطَيت، ٖعض ناالى زَنات و وضيايِ  )عُقًَِ(و قُآل و غُضباظَ، ياضّ ؾُتطَْر بُ ياضيًُنِ ظَيِٓ

زَنطَيـت نُ ئُو ، بُوَ وَغف ِ و زاْبُخؤزاططتٔ بًَُٖع زَناتظياز زَنات، ئاضاَتىاْاّ ؾًهاضّ 
 ِ تًَسا ْاِضشَيت.دُْطُيُ نُ خىَيٓ

  زؤًَُٓ. (ظ 

ٌَ (ح   .تؤثِ ث

ِ يُف دىاًًْإ بُؾًَو يُ ثًاو و ئافطَتُناًْإ يُ ٖؤَيُناِْ يُف دىاًْسا وَضظؾ دىاِْ:يُف  (ط 
 . نطزووَ

َاَيسا ياضّ بُ ثًُّػتُيؿٔ و ئايجاز يُ  ،َٓساَيُناًْإ يُ قىتاخباُْ و نؤآلٕ وَضظف و ياضّ زَنُٕ (ٍ 
 .زَنُٕ

                                                           
 . 6/2017/ 19 غًًَُاِْ، سٓا، ئًًًَا ثُضوئ . 13/8/2017،غًًَُاِْ قدٚزٟ، ْاؾس ضٓا٤ - 1
ٍَ بُٖطؤظ ًَدائًٌ ضظوقِ ًَدائًٌ، يُزايهبىوّ  - 2 ، ثًؿُ: ئُْساظياضّ ِضَيطاوبإ، غًًَُاِْ، 1959ناوثًَهُوتٔ يُطُ

ٍَ ئاضاّ عًػِ يىغف،يُ زايهبىوّ 20/8/2017    .1/9/2017ثًؿُ: فُضَاْبُض، غًًَُاِْ،، 1971.  ناوثًَهُوتٔ يُطُ
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. (1)زَنُٕ (يإ َؤغًكاضَغِ نطزٕ، )َاَيُوَ فًَطّ نٓني، يإ  َٓساَيُناًْإ يُخًَعاُْنإ يُ بُؾًَو   (ى 
ٌَ ئًؿٔ و زَواًَإ ًًُْ،         يُّ غُضزََُزا ظؤضبُّ َُغًشًًُناِْ غًًَُاِْ ئُو ناتاُّْ نُ ب

ناتُناًْإ بُ فُيػبىوى و تؤِضَ نؤَُآليُتًًُناُْوَ بُغُض زَبُٕ و بُؾًَو يُ ثًاوَناًْؿًإ زَنُٓ 
ٍَ و  و يُزايهبىوٕ) ُناِْدُشْ يُ ناخاُْنإ و نافرتيانإ و ثاضنُنإ.   دُشِْ و ُٖغتاُْوَغُضّ غا

 و زَنُٕ غَُابُؾًَهًإ  ؾُو زضَْطاًَْهِ تا و زَنُٕ ئاُْٖط غاظ ٖؤَيًَهسا يُ ؾُوإ( ظاالْتائ و خاض
 .َُٖيسَثُِضٕ

ٍَ َاَيِ يُ بُٖاضاْسا َُغًشًًُناِْ غًًَُاِْ غُباضَت بُ غُيطإ و طُؾت،       ٖاوِضَيهاًْإ يُطُ
ٍَ َاَيِ خعَ ٍَ بؤ  َُٖىو غاَيًَهًـبؤ غُيطإ،  نىوًٕاْسا ُناْيإ يُطُ نًُْػُ طُؾتِ بُنؤَُ

ِ ؾُقآلوَ و ايكىف و نؤيُ و ُٖضَؤتُ، زَيطَناْبؤ نُ زَنٔ ُغًشًًُناِْ غًًَُاِْ ِضَيهسَخات، َ
   (2)ُٖضوَٖا غاآلُْ نًُْػُ غُيطإ و طُؾت بؤ ُْودُواْإ ِضَيهسَخات. 

 
 : (msSlobrySيتىوض)نًَُُٖا و  -19

 ِيُدؤضَناْ دًاواظ َيهِاظؾًَىنُْس  نَُهُ ئُّ ،بُؾتُنإ واتا يُبُخؿًين ًُبطيتًا ًَُٖ 
 فًهطَيُى ٕيا ؾتًَوٕ يا نُغًَو بُ تايبُتُ ططْطًساٌْ ئاِضاغتُنطزٌْ يًٌَ نَُُبُغت ،زَططَيتُوَ ِضَفتاض

 . (3)ًَُٖانُوَبُ بًَت  نُ ثُيىَغت ،واقًعًَوٕ يا
نُ ثُيىَغنت  ،زَططَيتُوَ ًَُٖانإ و ؾًَىاظَناِْ بُناضًَٖٓاًْإِضَيهدػتِٓ يتىوضّ ًَُٖايِ نُ 

بُ وَضططتِٓ و ِضَيهدػتِٓ ظاًْاضيًُنإ و طىاغتُٓوَّ بؤ ئُواِْ تط، بؤ منىوُْ ظَإ يُنًَهُ يُ 
 . (4)ًَُٖايًُنإ غًػتَُُططْطرتئ 

يُ شياِْ ِضؤشاُّْ خؤياْسا بُناضياْسًََٖٓٔ، ِضؤَيًَهِ طُوضَ يُ ئُو ًَُٖاياُّْ َطؤظُنإ  
ٍَ يُنرتيسا ٍَ ناتسا يُبُض ضؤؾٓ زياضيهطزِْ ؾًَىاظّ َُٖيػىنُوتًإ يُطُ ايِ ًَُٖانإ و زَطًَِطٕ، يُُْٖس

 نطزاض و ثُضنُنطزاضَناًْإ ئُزلاَسَزَٕ.  َاْاّ ًَُٖاناْسا

ئُْػطؤثؤيؤدِ ئَُطيهِ ؾًَىاظّ بُناضًَٖٓاِْ ًَُٖانإ و (  1975-1900بُ بِطواّ )يًعىل وايت  
تًَطُيؿنت و ِضاظُنطزٌْ َاْاّ ًَُٖانإ، يُ زياضتطئ ئُو تايبُمتُْسيًإُْ نُ َطؤظ يُ بىوُْوَضَناِْ 

، نُ بُناضياْسًًَََٖٓت و زيهُ دًازَنُُْوَ و َطؤظ خؤّ بُٖا و َاْا بُو ًَُٖاياُْ زَبُخؿًَت
ٍَ يُنرتيساناضيًَهزلاَِ ضئَُز    .(5)ِ َطؤظُناُْ يُطُ

ُٖض يُنُيإ ِضَُْٖسّ ئايًًٓإ ُٖيُ و ُْس ًَُٖايُنًإ ُٖيُ، نُ ن َُغًشًًُناِْ غًًَُاِْ 
 (6) -:و بُؾًَهٔ يُ غطووتِ ِضؤشاُْيإ َاْاّ خؤّ ُٖيُ

                                                           
1 -  ٍَ   . 1/9/2017، غًًَُاِْ،، ثًؿُ: فُضَاْبُض1971 يُ زايهبىوّئاضاّ عًػِ يىغف،ناوثًَهُوتٔ يُطُ
 ، ثًؿُ: َاَؤغتا، غًًَُاِْ،1986ًْإ يعكىب طىضطًؼ، يُزايهبىوّ  - 2
طتب١ َٔ أعكا٤ ١٦ٖٝ  . 418، ف 1977بريٚت،  يبٓإ،أمحد شن٢ بد٣ٚ، َعذِ َؿطًشات ايعًّٛ االدتُاع١ٝ، َهتب١  - 3

 . 160، ف2009ايتدزٜظ، األْجسٚبٛيٛدٝا، داز املعسف١ ادتاَع١ٝ،االضهٓدز١ٜ، 
 . 174ٖاز٣ ٖٛظتس، َكد١َ ف٢ األْجسٚبٛيٛدٝا ايعا١َ، املؿدز ايطابل، ف ٚ زايف ٍ. بًٝص.  - 4
بىًْاز و نطزاضّ نؤَُآليُتِ وَى زوو ئاغتِ غُضَنِ يُ يًَهؤَيًُٓوَّ نؤََُيٓاغًسا،تًَعّ زنتؤضاّ ئاضاّ عًِ فطز،  -5

 .  121،م 2013بآلوُْنطاوَ،ظاْهؤّ غًًَُاِْ،غهىَيِ ظاْػتُ َطؤظايُتًُنإ،بُؾِ نؤََُيٓاغِ،
ٍَ قُؾُ ئُميُٕ ععيع ٖىضَع بؤتاِْ، غًًَُاِْ ،  ناوثًَهُوتٔ - 6  .20/4/2016يُطُ
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  :خاض  -1

ًًََُٖ ثًَهٗاتىوَ،  (ئاغؤيِغتىوِْ و )يُ زوو ًًََِٖ غُضَنِ تطئ ًَُٖايُ، نُ ِضَُْٖسَيهِ ئايِٓ ُٖيُ و 
ا، ًًََُٖ ئاغؤيًُنُف، زًَُٖايُ بؤ نطاوَيِ و ِضاغتُوخؤيِ ثُيىَْسّ ًَْىإ َطؤظ و خى ،غتىوًًُْنُ

 . ، نُ يُغُض بَُٓايِ خؤؾُويػتًًَُطؤظُنإغتُيِ و يُنػاِْ ثُيىَْسّ ًَْىإ ايُى ئاِضًَُٖايُ بؤ 

، نُزَخيؤٕ ًَُٖايُ بؤ ئُوَّ نُ َُغًشًإ يُطَُيسا ًَُٖايِ دُغتُيِ َُغًشُ :قىضبإ)ْاِْ ثريؤظ(  -2
 زَبًَت. 

  َؤّ: -3

 . ؤّ نطزووَ بُ قىضباِْ بؤ َطؤظايُتِخَُغًح نُ ًَُٖايُ بؤ 

  زونَُيِ خبىض: -4

 بؤ ئامسإ .  ًَُٖايُ بؤ بُضظبىوُْوَّ ْىَيصَناًْإ

 
ٍَ سُظٍغهجِطبىوٕ،  -20  : (ايٓطٌحتدٜد )غٓىوضزاضنطزِْ شَاضَّ َٓساَيبىوٕو  بىوٕ َٓا
ٍَ يُ نُْوغهجِطبى    ئُّ ،ُٖيُ خؤٍثريؤظّ ، يتىوضّ َُغًشًًُناِْ غًًَُاًْساِ ئافطَت بَُٓسا

 يُ غهجِط شٌْ نُ َونطزو واٍ ئَُُ، َوططتى غُضناوٍَ َُغًح عًػاٍ بُ َطيُّ غهجِطبىٌْ يُ ثريؤظيًُ
 . زَبًَت يُزايو َُغًشٌّ تط َطؤظًَهٌ يُبُضئُوٍَ، بًَت َيعضِ خاوَٕ، ساًَُغًشً ئايين

ٖؤؾًاضّ بريوباوَِض و ُْضيتِ نؤَُآليُتٌ و غٓىوضزاضنطزِْ شَاضَّ َٓساَيبىوٕ ثُيىَْسّ بُ   
 بؤ ًًُْ ِضاغجاضزٍَ يِ وِضَيُٓاو  ئاَؤشطاضٍ َُغًح، (1)يتىوضّ و تُْسضوغتًًُوَ ُٖيُنُ

 بُطىْاه و نًُْػُ ٖاْساٌْبُ غٓىوضزاضنطزِْ شَاضَّ َٓساَيبىوٕ، َُغًشًًُناِْ غًًَُاِْ يُِضابطزووزا
ٍَ يُ ِضَيططًٍِٓ ظاْ ًَهِ خًَعاْضزاضنطزِْ َٓساَيبىوًْإ ثُيِطَو ُْنطزووَ، شَاضَّ َٓساَيِ ، غٓىبىوٕ َٓسا

بىوَ، بُآلّ يُ ئًَػتازا ظؤضبُّ خًَعاُْناًْإ شَاضَّ َٓساَيبىوِْ خؤيإ زا (12 -7ًَْىإ)يُ  َُغًشٌ
ْايهُٕ، نًُْػُ ًٖض ِضَيُٓايًُنِ زَضباضَّ زياضيهطزِْ شَاضَّ غٓىوضزاض زَنُٕ و ُْٖسَيهًؿًإ 

َٓساَيبىوٕ ًًُْ و ثُيىَْسّ بُ تىاْا و سُظّ خًَعاُْناُْوَ ُٖيُ. يُ ئًَػتازا شَاضَّ َٓاَيِ خًَعاِْ 
ٍَ، بُؾًَىَيُنِ طؿتِ َُغًشًًُناِْ غًًَُاِْ 5-3َُغًشِ غًًَُاِْ نًَُهطزووَ بؤ ) (َٓسا

 و(ثًَٓر َٓساَيُ 5يُ غًًَُاًْسا ظؤضتطئ شَاضَّ ) َُغًشٌ خًَعاٌْ و َيبىوٕ زَنُٕغٓىوضزاضنطزِْ َٓسا
   . (2)َٔٓساَي زوو(2)خاوٌَْ تًَهِطاف بُ

َُغًشًًُناِْ غًًَُاِْ ططْطِ زَزَٕ بُ ثُضوَضزَ و ئايٓسَّ َٓساَيُناًْإ، يُنًَو يُ   
غُضناوَّ ططتىوَ، نُ زََئًَ: ئُطُض ٖؤناضَناِْ زياضيهطزِْ شَاضَّ َٓساَيبىوٕ يُّ زيسطايُوَ 

 ْاتىاْني بُ باؾِ ثُضوَضزَّ بهُئ.  ،َٓساَيُإ ظؤض بًَت
 
 
 

                                                           
ستُد عًٞ ستُد، ضٓا٤ سطٓني ارتٛيٞ، ع٢ً عبدايساشم دًيب، ضا١َٝ ستُد دابس، دزاضات يف عًِ االدتُاع ايطيب،  - 1

 . 79، ف 2016األزدٕ، -ايطبع١ ارتاَط١، داز املطري٠، عُإ
ٍَناوثًَهُوتٔ  - 2   . 25/8/2016، غًًَُاِْ، عبداالسد ٜٛسٓا تَٛا. 8/8/2016، غًًَُاِْ، ثُضٍ ئًػشام ناَُضإ :يُطُ
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 :زابىُْضيت و غطوتِ ؾؤضزٕ و نفٔ و ْاؾنت و ثطغُّ َطزوو -21
بؤ َُضاغًُِ ؾؤضزٕ و نفٔ و ْاؾنت و ثطغُّ َطزوو، زابىُْضيت و غطوتِ  َُغًشًًُناِْ غًًَُاِْ
 (1)  -ًَطَزا بُ نُْس خاَيًَو ِضووًْإ زَنُيُٓوَ:تايبُت بُخؤيإ ُٖيُ، ي

 ؾؤضزٕ و نفِٓ َطزوو: (أ 

 يُُنإ َىغىَيُاْ نُ ئُوٍَ وَى ،ؾؤضزٕ ووَطز بؤ ًًُْ إًؾىَيًَٓه نًُْػُ يُ َُغًشًًُناِْ غًًَُاِْ
اُْ، ؾؤضزِْ نُغًَهِ َطزوو الّ َُغًشًًُناِْ غًًَُاِْ بُٖؤّ دًاواظّ ُْتُوايُتٌ و َعطُوت ُٖي

َُظُٖبًُوَ بُيُى ؾًَىَ َاََُيُّ يُطَُيسا ْانُٕ، َُغًشًًُ نًسإ ناغؤيًهُناِْ ؾاضّ غًًَُاِْ 
 ىُْبؤمنَطزووَناًْإ ْاؾؤٕ، ناتًَو نُغًَهًإ َطز ُٖض يُ َاَيُنُّ خؤيسا دًِ خؤّ يُبُض زَنُٕ، 

 بُفًَإ :زََيًَت َطزُْنٍُ ثًَـ ُٖيُ خَُيهًَو يُبُضزَنُٕ، يإ بىنًًٌََٓ دًٌ َطزبًَت و بىبًَت تاظَبىى
ٌَ وَغًُتُنٍُ، يُ اليُٕ نُغىناضَنُيُوَ مبًَٓصٕ بؤيٓبار يإ دٌ زَغتُ  بُطؿيت، زَنطَيت دًَبُد
 ، ثاؾإ بُخاَِ غجِ نفِٓ زَنُٕ. زَنطَيت يُبُض ّشَيطَوَ دًٌَطزوو 
، َطزوو خاوَٕ َيت،َُْط خؤٍ َاَيٌ يُ تط ٖؤيُنٌ ُٖضبُ  يإ مبطَيت يُُْخؤؾداُْف نُغًَو ئُطُض

ٍَ و ْعا زوا وَى ،َاَيُوَبؤ  زَباتُوَ َطزووَنُ  يَُاَيُوَ دُْاظَنٍُ، ثاؾإ يَُاَيُنُ نطزٕ ٌيئاوا َا
   (2).نًُْػُ بؤ زَبطَيت

ئاؾىوضيًُنإ و غطياًًُْناِْ غًًَُاِْ، يُ ؾؤضزِْ َطزووزا دًاواظٕ يُ نًسإ ؾايُِْ باغُ 
ناغؤيًهُناِْ غًًَُاِْ، ئاؾىوضٍ و غطياًًُْنإ َطزووَناًْإ يُ َاَيِ َطزووَنُزا زَؾؤٕ، ثاؾإ 

 .(3)نفِٓ زَنُٕ و زَيبُٕ بؤ نًُْػُ
 ْىَيصّ َطزوو يُ نًُْػُ : (ب 

بؤ غُضقُبطإ بؤ ْاؾنت، زَبطَيت بؤ نًُْػُ و يُ ْاوَِضاغتِ ٖؤَيِ َطزووّ َُغًشِ ثًَـ ئُوَّ بًبُٕ 
ّ يًَسَزَٕ و قُؾُ و ْىَيصنطزِْ نًُْػُ يُْاو تابىتسا)غٓسوم( زازَْطَيت و بؤِْ خؤف و طىآلو

 .(4)ْىَيصّ تايبُتِ َطزووّ بؤ زَنُٕ. ثاؾإ زَبطَيت بؤ غُضقُبطإئاَازَبىوإ 
 َطزوو ْاؾنت:  (ز 

 (5) تِ ْاؾتِٓ َطزووّ َُغًشًًُناِْ غًًَُاِْ بُنُْس خاَيًَو ِضووْسَنُيُٓوَ:وت و زابىُْضيوغط

                                                           
ٍَ عبساملػًح يىغف يعكىوب، يُزايهبىوّ ناوثًَهُوتٔ  - 1 ، َسِٜ ايعرزا٤، ثًؿُ: ؾَُاف يُ نًُْػُّ 1957يُطُ

  .20/7/2016غًًَُاِْ، 
ٍَ ناوثًَهُوتٔ - 2  ، غًًَُاِْ ، ئاَاْر زلًب مشعىٕ قطاف .8/8/2016، غًًَُاِْ، ثُضٍ ئًػشام ناَُضإ :يُطُ

 .10/11/2016فايُم ععيع ؾًُٓ،غًًَُاِْ،دىيًَت  .30/8/2016
ٍَ:  ناوثًَهُوتٔ - 3  .6/2017/ 19 غًًَُاِْ، سٓا، ئًًًَا ثُضوئ.  13/8/2017غًًَُاِْ، ،قدٚزٟ ْاؾس ضٓا٤يُطُ
ثُتطؤؽ ئُغهُْسَض( يُ نًُْػُّ َاضيىغف، ُْبًٌ تًَبًِٓ بُ بُؾساضّ خىَيٓسناض يُ َُضاغًُِ ْىَيصّ َطزووّ)  - 4

10/9/2017 . 
ٍَ عبساملػًح يىغف يعكىوب - 5 تًَبًِٓ بُ بُؾساضّ خىَيٓسناض يُ َُضاغًُِ  .20/7/2016، غًًَُاِْ، ناوثًَهُوتٔ يُطُ

 .  10/9/2017)ُْبًٌ ثُتطؤؽ ئُغهُْسَض( يُ غُضقُبطاِْ َُغًشًًُنإ يُطُِضَنِ َاَُياضَّ ؾاضّ غًًَُاِْ،  ْاؾتِٓ
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 بؤ زَبطَيت بُياٌْ و تابُياٌْ زازَْطَيت نُُْيػُ يُو  ْاًَْصضَيت َطزووئًَىاضإ و ؾُوإ  بُطؿيت -1
ٍَ زَيًَٓصٕ، شْإ بُؾساضّغُضقُبطإ  ، تُْٗا ثًاوإ و قُؾُ و ؾَُاؾُ زَيبُٕ بؤ طؤِضغتإ و يُو

 َُضاغًُِ ْاؾتِٓ َطزوو ْانُٕ.

 نطاوٍ بُنفٔ َطزوو غٓسوم(يإ ُٖيُ و - تابىت)  ،ًًُْ زاضََُيتًإ ِ غًًَُاَُِْغًشًُناْ  -2
، َطزوو يُْاو غٓسوقسا و يُغُض ثؿت و ِضووّ يُ زضوغتهطاوَ زاض يُغٓسوقًَهُ و  نُ تابىتُوَ،  زَخطَيتُ

زَنطَيت،  زضوغت تابىتُنُ قانٌ يُبُؾٌ ثاْرت نًَُو تابىتُنُ غُضَوٍَ الٍ بُؾٌ ،زًََْصٕخؤضُٖآلت 
ٍَ  ظؤض ظَوّ شَيط بُضطٍُ و بًَت تؤنُُ تابىتُنُ زضوغتهطزٌْ يُ بُناضزَيت نُ ئُوزاضٍَ زَزضَيت ُٖو

ٌَ تا زوو ًَُٖؿُ نًُْػُزا يُ، بططَيت  َطزوو خاوَٕ بؤئُوٍَ ُٖيُ،  ئاَازَنطاو زضوغتهطاو تابىوتٌ غ
 .ساْاوَخت ثطغٍُ يُناتٌ ُْبًَت زضوغتهطزٕ تابىت طريؤزٍَ

ٍَو  يُنُّ بُثًٍُ َطزوَنُ يُنٌَُ نُغاٌْ ،ُٖضوَظيًُ تُضّ َُٖيططتين -3 ِ زؤغتاْ و ئاظيع يُطُ
  .َُٖيسَططٕ تابىتُنٍُ َطزوَنُ، 

ٍَقُؾُ َؿتًَو ، زَنُٕ َطزوَنُبؤ  ْىَيص ؾَُاغُنإ و قُؾُ غُضقُبطإ يُ  -4 َُٖيسَططَيت و  خؤ
 ُٖضَوَظٍ بُئاَازَبىوإ ، ازبُغُضزا زَخىَيًَٓت و َُٖيِ زَزاتُ غُض تابىوتُنُ يُ ْاو قُبطَنُزوعايُنِ 

ٍَبُ طؤِضَنٍُ ٍَ نإ ْىَيصّ َطزووّ يُغُض زَنُٕ و ؾَُاؾُو  قُؾُيُ نؤتايسا  ،ثِطزَنُُْوَ خؤ يُطُ
 .(1)خَُيهُنُف ْىَيصّ )اباْا( و)غالّ املالئهِ(يُغُض زَخىَيٓٔ

غُضَتا قُؾُ و ؾَُاؾُنإ و زواّ ئُوإ  و زَوَغنت نُؽ و ناضّ َطزوو غُض طؤِضَنُ يُزواتط   -5
ٍَ طُوضٍَ ويُى يُى زَنٔ تُوقُيإ يُطَُيسا زَنُٕ و غُضَخؤؾًًإ يًَسَنُٕ  ُنُخَُيه  يـضِ يإ َا

ؾىَيِٓ  و زَنات ُنُخَُيه ئُضنهًَؿاٌْ و وٕىوبوَاْس و ٕوائاَازَبى غىثاغٌ َُغًشٌ غجًًُنٌ
   .ِضازَطَُيًَٓت غُنُثط

 
 ثطغُ:  (ز 

  (2) تايبُمتُْسيًُناِْ ثطغُّ َُغًشًًُناِْ غًًَُاِْ يُّ نُْس خاَيُّ خىاضَوَزا ِضووْسَنُيُٓوَ:
  ؾىَيِٓ ثطغُ:  -1

 ٌَُٖوزو ْٗؤٌَ يُيُ ِضابطزووزا ثطغُّ ثًاوإ و ئافطَتإ يُ َاَيِ َطزوونُ بىوَ، يإ ثطغُّ ثًاوإ 
 يُيُ ئًَػتازا ثطغُّ ثًاوإ و ئافطَتإ  ،َبُِضَيىَنىو طاوضإ طُِضَنٌ يُ ثانًعَ()َُضيَُِ  نًُْػٍُ

، ُٖضوَٖا يُ ئًَػتازا ثطغُّ ثًاوإ يُ نًُْػُيُ و  بُِضيىَزَنًَت يىغف َاضٍ نًُْػٍُ يُنٌَُ ْٗؤٌَ
َاَيُنُيإ بهىوى بًَت ثطغُّ شْاًْـ ئُطُض نُّ بٔ و خاْىوَنُيإ طُوضَ بًَت، ئُوا يُ َاَيُوَ و ئُطُض 

  و ظؤضبٔ  يُ نًُْػُ زازًَْؿٔ.
 
  

                                                           
 َُضاغًُِ ْاؾتِٓ)ُْبًٌ ثُتطؤؽ ئُغهُْسَض( يُ غُضقُبطاِْ َُغًشًًُنإ يُتًَبًِٓ بُ بُؾساضّ خىَيٓسناض يُ   - 1

 .  10/9/2017طُِضَنِ َاَُياضَّ ؾاضّ غًًَُاِْ، 
ٍَ: دىيًَت فايُم ععيع ؾًُٓ،غًًَُاِْ، ناوثًَهُوتٔ - 2 ، غًًَُاِْ، عبساملػًح يىغف يعكىوب .10/11/2016يُطُ

 .6/2017/ 19 غًًَُاِْ، سٓا، ئًًًَا ثُضوئ.  13/8/2017غًًَُاِْ، ،قدٚزٟ ْاؾس ضٓا٤.20/7/2016
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  ناتِ ثطغُ:  -2

ٌَ ضؤش بىوَ، يُ ئًَػتازا  ُٖض زوو ِضؤشّ ثطغُ بُياًْإ غُعات  ضؤشَ، زوويُِضابطزووزا ثطغُّ َُغًشِ غ
( شٕ و ثًاو زَنٔ بؤ نًُْػُ و بُ ئاَازَبىوِْ قُؾُ، قساؽ)ْىَيص( بؤ َطزووَنُ زَنُٕ، ثاؾإ 8)

 4 بؤًْىَِضؤ  1 )يُغُعات، ُٖضوَٖا زازًَْؿٔ(ّ ًْىَِضؤ بؤ ثطغُ  12 غُعات تا بُياٌْ 14 ُعات)غيُ
 بؤالٍ َاَيُوَ زَنُٓيُو زوو ِضؤشَزا بهًَت بؤ ثطغُ  تًَبُْنُوت نُفطياف ئُوٍَ. زازًَْؿُٓوَ (ئًَىاضَ

 خَُيو ُْوَى زازًَْؿًَت َاَيُوَ يُ ظياتط ضؤشَيو زَ ثطغُ خاوَٕ، غُضَخؤؾٌ بؤنُؽ و ناضّ َطزوو 
 . نطزٕ خؤؾٌَغُض بؤ بًَت

  ْإ خىاضزِْ ثطغُ: -3

 ،بُياًْإ زواّ تُواو بىوِْ قساؽ يُ نًُْػُ، ْاِْ بُياِْ زَخىضَيت زا،ضؤشَ زوويُو   
يُِضابطزووزا ئاو و ناو قاوَ و دطُضَ يُ ثطغُزا  زضاوَ بُ ئاَازَبىواِْ ثطغُ،  يُ ئًَػتازا تُْٗا ئاو 

ٍَ بُ ئاَازَبىوإ،   ئُو بؤ زَنات ئاَازَ خىاضزٕ نُثطغُ خاوًَْٕىَِضوإ  ثطغُنُ ؤشٍضِ ووُٖضززَزض
 يُ نُ( وَيًتُ)  زَوتطَيت ثًٌَ، ْاشلىاضزِْ ًْىَِضؤّ ِضؤشّ يُنُّ زَبٔ بُؾساض ثطغُنُزا يُ نُ خَُيهاٍُْ

يُ ِضابطزووزا يُ َاَيِ َطزووَنُ يًَٓطاوَ يُ ئًَػتازا يُ ، خاوَٕ َطزوو ئاَازَ زَنطَيت غُضخىاٌْ
نًَؿتداُْ بُغُفُضّ ئُيًَٗٓٔ بؤ ثطغُّ ثًاوإ يُ نًُْػُ و يُ نًُْػُ )يُ ٖؤَيِ ْإ خىاضزٕ(ْإ 

خىَيو  خَُيو ثطغُ خاوَٕ ُْضيت وَىو بَُُٖإ ؾًَىَف خىاضزٕ زَنًَت بؤ ثطغُّ شْإ،  زَخىضَيت
 . (1)وَيًُُ خىاضزٌْ ْإ بؤ زَنات

 

  ِضؤَيِ قُؾُ يُ ثطغُزا:  -4

 ثطغُ يُ َطزوو خاوَٕ نطزٕ ْىَيص واّ ز و ثطغُنُ ٖؤَيٌ بؤزَنًَت  قُؾُ ضؤشَنُ ُٖضزوو  
ٍَ بؤ  و زَنات ثًَؿهُف وتُيُى نُْس قُؾُئًَىاضَّ ِضؤشّ زووََِ ثطغُ، ، َُٖيسَغًًََٓت ْىَيصّ بُنؤَُ

بؤ  غُبىضيإ زاواٍ و بًَٓٔ ثطغُنُيإ بُ ٌينؤتا ئًرت ثطغُ خاوَٕ يُ زَنات زاواَطزووَنُ زَنُٕ و 
 غُضزاًْإ قُؾُو  َاَيُوَ وَنًَتُزَ ثطغُ خاوَٕ ،زانًُْػُ ٖؤَيٌ يُ ثطغُ تُواوبىٌْ زواٍ. زَنات

 .(2)ٖاوخَُِ خؤّ زَضزَبِطَيت و زوعا بؤ َطزووَنُ زَنات و اتزَن
 

  بُؾساضّ َىغىَيُاْإ يُ ثطغُّ َُغًشًًُناْسا: -5

 ثًَؿهُف خؤيإ غُضَخؤؾٌ و َُغًشًًُنإ ثطغٍُ بؤ زَئ َىغىَيُاُْناًْـ ساغًًَُاًْ يُؾاضٍ
 بَُياّ،بهات عُفىٍ خىا ًَٔزََي و بُضظزَنُُْوَ زَغت تُْٗا ْاخىَيٓٔ فاتًشايُى ًٖض زَنُٕ، ئُوإ

 يُ غُضَخؤؾٌو  زَنات ْىَيص و زَنًَؿًَت ْاونُواٌْ يُ خاض ًَُٖاٍ ثطغُنُ زَيتُ نُ َُغًشٌ خَُيهٌ
  .زَناتنُ ثطغُ خاوَٕ

 
 

                                                           
ٍَ ئاظإ زلًب مشعىٕ قطاف، غًًَُاِْ، ناوثًَهُوتٔ - 1 ، غًًَُاِْ، عاي١ٝ بطسع اضهٓدز عًه١. 17/9/2017يُطُ

19/9/2017 
ٍَ قُؾُ ئُميُٕ ععيع ٖىضَع بؤتاِْ، غًًَُاِْ ،  ناوثًَهُوتٔ - 2  .20/4/2016يُطُ
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  ٖاوناضّ نُغِ خاوَٕ َطزوو:  -6

يُ خُضدِ ثطغُزا  ثطغُ خاوَٕ ٖاوناضّ خعّ و نُؽ و ناضّ ئُوا بًَت ُٖشاض َطزوو خاوَٕ ئُطُض
 ناضوباضٍ بؤؾايُِْ باغُ َُغًشًًُناِْ غًًَُاِْ يُ نًُْػُ يًصُْيُنًإ ثًَهًَٗٓاوَ  .زَنُٕ

  . (1)زَنات غًًَُاٌْ َُغًشًًُناٌْ ثطغٍُ بُِضَيىَبطزٌْ ٖاوناضٍ  و ثطغُ غُضثُضؾيت، نُ نؤََُيايُتٌ

 
 طؤِضغتإ و غُضزاِْ قُبطغتاِْ َُغًشًًُناِْ غًًَُاِْ) نىوٕ بؤ غُضقُبطإ(:  (ه 

 خؤٍ غُضقُبطاٌْ ،)نًُْػُّ َُضيَُِ ثانًعَ(غًًَُاٌَُْغًشًًُناِْ  نًُْػٍُيُ ِضابطزووزا   
 ئُو ،ئُو فُضَاٌْ و بُغُضثُضؾيت  (ثُضٍ يىغف)قُؾُ يُغُضزٌََ َؤزَيطٕ ، بُؾًىَيُنٌتًَسابىوَ

)َسِٜ  نًُْػٍُ باخٌ نطاوٕ، ثًَؿرتيـ زيىاض يُْاو َطزووَنإ، زضوغتهطاوَ زانًُْػُ ْاو يُ طؤضغتاُْ
 يُ نُ بًاًْاٍُْ يُو بُؾًَو ، ُٖضوَٖابار بُ نطاوَ غُضقُبطاُْنُ ئًَػتا َ، بَُياّوبى غُضقُبطإ ايعرزا٤(

ئًَػتاّ  ْاوباخُنٍُ يُ بىوٕ َُغًشٌ و َطزووٕ زَضبُْسخيإ و زونإ غُزٍ زضوغتهطزٌْ ناتٌ
  (2).زَبٔ نُغًَو (8) بؤ(  4 )ًَْصضوإ غًًَُاٌْ نًُْػٍُ

ِ غُيىاْ ططزٍ يُ يُْعيو نُ ُٖيُ خؤيإ غُضقُبطاٌْ ِ غًًَُاَُِْغًشًًُناْ ئًَػتازا يُ  
ٍَ وطؤِضغتاُْ  ئُو بؤ زَبطَيت َطزوو، دًانطاوَتُوَ َىغًَُاُْنإ قُبطاٌْ غُض يُ وَىغىَيُاُْناُْ   يُو

 و ئاظازٍ ْاونٍُتىْسِضَوَوَ يُ  ئًػالٌَِضَوتِ  بُٖؤٍ بُتايبُت ساًزواي َاوَيٍُ يُّ ،زًََْصضَيت
ٌَ تا يُقُبطؾهاْسٕ ُٖض َونُوتى َُغًشًًُنإ غُضقُبطاٌْ بُ ظؤض َاَُياضَ، ظياًَْهٌ ططزٍ  ضَيعٍ ب
ىاض غًادًإ بؤ ، بؤيُ يُ ئًَػتازا بُزيقُبطَنإ غُض خانٌ ًَُٖاٍ و نًٌَ بُ بُضاَبُض نطزٕ

قُبطغتاُْنُيإ نطزووَ و ثاغُواًْإ بؤ زاْاوَ و ٖؤَيًَهًؿِ تًا زضوغت نطاوَ، بُ ئاَازلِ ئُوَّ 
  (3).ْىَيصّ َطزوو يُ نًُْػُ ُْنطَيت، بَُيهى يُو ٖؤَيُّ طؤِضغتاُْنُ ْىَيصّ َطزوو بهُٕ

ٌَ ِضؤشّ زووََِ ثطغُ زواًْىَِضؤنُّ شْإ زَنٔ بؤ غُضقُبطّ َطزوو،    يُ غًَُّٗ ِضؤشيؿسا )غ
ّ بُياِْ يُ نًُْػُ قُؾُ و نُغىناضّ َطزووَنُ قساغًَو)ْىَيص( بؤ َطزووَنُ زَنُٕ 9ِضؤشاُْ( غُعات 

و ثاؾإ شْإ و )ُْٖسَيو داضيـ ثًاوّ ْعيهِ َطزووَنُ(زَنُٓوَ بؤ غُض قُبطّ َطزووَنُ،ُٖضوَٖا يُ 
 (4)ُ زَنُٓوَ بؤ غُض قُبطإ.نًُ و غاآلُّْ َطزووؾسا نُؽ و ناضّ ْعيهِ َطزووَن

ُٖضوَٖا َُغًشًًُناِْ غًًَُاِْ يُ ِضؤشّ )ُٖيِٓ َطزووإ( نُ زَنُوَيتُ يُنُّ ُٖيِٓ ثًَـ )ِضؤشووّ 
مجع١ ايػٗدا٤  -)ُٖيِٓ ؾًُٖسإ و باوَِضزاضإ )طُوضَ( واتُ زَنُوَيتُ َاْطِ ؾىبات و يُ ِضؤشّ 

ُيِٓ زواّ دُشِْ ُٖغتاُْوَ واتُ زَنُوَيتُ َاْطِ ًْػإ، يُنُّ ٖ نُ زَنُوَيتُٚاملعرتفني بااالميإ(( 

                                                           
َيىَبُضّ طؿتِ يُ زيىاِْ ناوزَيطّ زاضايِ ياضيسَزَضّ بُِض -، ثًؿُ: شًََطياض1957زاوز، يُزايهبىوّ ُْبًٌ ؾَُعىٕ  - 1

 .10/2/2017غًًَُاِْ، غًًَُاِْ، 
 .1/8/2016ناَُضإ ئًػشام ثُضٍ، غًًَُاِْ،  - 2
3 ٍَناوثًَهُوتٔ  -   غًًَُاِْ، ؾًُٓ،دىيًَت فايُم ععيع  .8/8/2016، غًًَُاِْ، ثُضٍ ئًػشام ناَُضإ :يُطُ
10/11/2016. 

ٍَ عبساملػًح يىغف يعكىوبناوثًَهُوتٔ  - 4  .20/7/2016غًًَُاِْ،  ، يُطُ



123 
 

غُضزاِْ قُبطغتإ زَنُٕ و ُٖضنُغُ و زَنًَتُ غُض قُبطّ نُؽ و ناضّ خؤّ. دطُ يُّ ِضؤشاُْف بُ 
  (1)ؾًَىَيُنِ طؿتِ ِضؤشاِْ)ُٖيِٓ( زَنٔ بؤ غُضقُبطإ بؤ غُض قُبطّ َطزووَناًْإ

ٌَ ِضؤشاُْ:  (و   غ
ٌَ ِضؤشاُْ، يُّ ِضؤشَزا، غًًَُّ ِضؤشّ ثطغُ،ثًَ  َطزوَنُ ًُْتٌبُ  نًُْػُ يُِ زَوتطَيت غ

 غُضقُبطإ غُضزاٌْ َطزوو خاوَٕ ْعيهٌو ثًاواِْ  شْإ ثاؾإ ،زَنطَيت بؤ )غطوتِ ئايِٓ(قساغًَهٌ
ٍَ و ؾرييِٓ بؤ  زَنُٕ ٍَ زَبُٕ بؤ غُض قُبطَنُ، ُٖضوَٖا ْاِْ ًْىَِضؤ يُ َاَيِ َطزوو زَخىض و طى

ٌَ ِضؤشاُْ، ِضؤشاِْ ُٖيِٓ زَنٔ بؤ غُض قُبطإ. ٍَ. زواّ  غ    (2)ئاَازَبىوإ زازَْط
 نًُ و غاآلُّْ َطزوو: (ظ 

َُضاغًُِ  ،(ِضؤش40)يَُطزوو نُغِ بُ يًَسَضنطزِْ شٕ و شَاضَّ َٓساَيُناِْ َُغًشًًُناِْ غًًَُاِْ 
يُ زواّ تًَجُِضبىوِْ  ئُوا( َٓساَيِ ُٖبًَت، 2واتُ ئُطُض َطزوويُى شًَْو و )نًُّ َطزوو غاظ زَنُٕ، 

  َاَيُوَ َطزوو، يُ خاوَٕخعّ و نُغىناضّ َطزووَنُ َُضاغًُِ نًُ بؤ َطزووَنُ غاظ زَنُٕ، (ِضؤش،37)
بؤ ، خعّ و نُؽ و زضاوغًَهإ و ٖاوِضَيًاًْإ زَنُٕ ويُخَُي ثًَؿىاظٍ وًْؿٔ زازَيإ يُ نًُْػُ 

، يُ غاَيًازّ َطزووَنُياْسا، ُْٖسَيو داضيـ نُغىناضّ َطزوو. (3)غُضزاًْإ زَنُٕغُضَخؤؾِ 
بُ  ؾرييِٓ و ْإ و نًَؿتنًُْػُزا، خَُيهًَهِ ظؤض باْطًَؿت زَنُٕ بؤ نًُْػُ و يُ ٖؤَيِ بؤُْناِْ 

. ُٖضوَٖا يُنُّ دُشِْ زواّ َطزِْ نُغًَو، نُثًَِ زَوتطَيت )ْؤ دُشُْ(، يُّ (4)ئاَازَبىوإ زَزات
ِضؤشَزا خاوَٕ َطزوو يَُاَيُوَ زازًَْؿًَت و خَُيو غُضزاًْإ زَنُٕ و غُضَخؤؾًإ يًَسَنُٕ،. 

    (5).َُٖيسَبُغنت قُبط نًُ يُثاف َُٖيٓابُغنت،  قُبط  ُْبًَت تُواو نًُ تا ِ غًًَُاَُِْغًشًًُناْ
 

  ثُضوَضزَ و فًَطنطزٕ و بُنؤَُآليُتًبىوٕ: نىاضَّ: 
 

ثُضوَضزَ: ئاَاشَ و طىظاضؾتُ يُ ثِطؤططاَُناِْ ئايسؤيؤدًا و يُ تُنًٓو و ئاَِطاظَناِْ ثُضوَضزَ   
و فًَطنطزٕ،  بَُُبُغتِ فًَطنطزِْ ظاْػت و تؤَاضنطزٕ و ِضَيهدػتِٓ ظاًْاضيًُنإ و ظيازبىوِْ بُضَُُٖ 
نؤَُآليُتًًُناِْ نُغًَتًًُنإ و نُيتىوضَنإ، يُ ظاْػتِ نؤََُيٓاغًسا ثطؤغُّ ثُضوَضزَ  يُ 
بىاضَناِْ قىتاخباُْ و غًػتَُِ ثُضوَضزَّ طؿتِ يُ نؤََُيطُناْسا بُِضَيىَزَنًَت، َُٖىو ئُو 

                                                           
ٍَ ناوثًَهُوتٔ - 1  .  8/6/2017 غًًَُاِْ، ،عُيُنُ زاوز بُؾري ًْإ يُطُ

2 ٍَناوثًَهُوتٔ  -   غًًَُاِْ، دىيًَت فايُم ععيع ؾًُٓ، .8/8/2016، غًًَُاِْ، ثُضٍ ئًػشام ناَُضإ :يُطُ
10/11/2016. 
3  - :ٍَ  ئاضايؿتطا، غًًَُاِْ، -قص بِطّ ئافطَتإ، ثًؿُ: 1963، يُزايهبىوّضٓا٤ ْاؾس قدٚزٟ ناوثًَهُوتٔ يُطُ

 .6/2017/ 19 ، ثًؿُ: خاُْْؿني، غًًَُاِْ،1952ثُضوئ ئًًًَا سٓا، يُزايهبىوّ . 13/8/2017
(، يُنًُْػُّ َاضيىغف، فاضوم بابا يىغفيُ َُضاغًُِ غاآلُّْ )   خىَيٓسناضتًَبًِٓ بُ بُؾساضّ ِضاغتُوخؤّ  - 4

 . 23/5/2416غًًَُاِْ،  
ٍَناوثًَهُوتٔ  - 5  . 6/2017/ 19 ، غًًَُاِْ،ثُضوئ ئًًًَا سٓا. 13/8/2017 ، غًًَُاِْ،ضٓا٤ ْاؾس قدٚزٟ :يُطُ
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ؤغُّ فًَطبىوٕ نُغاُْف زَططَيتُوَ نُ يُ زاَُظضاوَ ثُضوَضزَيًُناِْ وَى قىتاخباُْ و ظاْهؤناْسا ثط
 .(1)ثِطانتًعَ زَنُٕ

(: ثطؤغُيُنِ زَضووِْ و نؤَُآليُتًًُ، نُ بطيتًًُ يُ nfygrzglrdgfPبُنؤَُآليُتًبىوٕ)  
ثِطؤغُّ فًَطنطزٕ و ثُضوَضزَنطزِْ تاى، نُ بُٖؤيُوَ تاى فًَطّ ظَإ و ظاْػت و بُٖا و زاب و ُْضيت و 

نؤََُيطُنُّ زَبًَت، نُ زَبًَتُ بُؾًَو يُ زضوغتبىوِْ نُغًَتِ بريوباوَِض و تىمخُناِْ تطّ نُيتىوضّ 
ٍَ نؤََُيطُنُيسا، بَُُف تاى يُ بىوُْوَضَيهِ  تاى و ٖاوناضّ زَنات بؤ ئُوَّ بطىزلًَت يُطُ
بايُيؤدًًُوَ زَطؤِضَيت بؤ بىوُْوَضَيهِ نؤَُآليُتِ و نُيتىوضّ، نىْهُ بُنؤَُآليُتًبىوٕ بَُٓايُنِ 

ٍَ بُٖاو غُضَنًًُ بؤ ِضَي هدػتِٓ ِضَفتاضّ تاى و نؤْرِتؤَيِ نؤَُآليُتِ، بؤ ئُوَّ َطؤظ بطىزلًَت يُطُ
ثًَىَضَناِْ نؤََُيطُزا. ُٖضوَٖا ثطؤغُيُنُ نُ َطؤظ بُٖؤيُوَ فًَطزَبًَت نؤٕ ببًَت بُ ئُْساَِ 

ٖؤّ ئُوَّ تاى نؤََُيطُ، يُ ِضَيطُّ دًَبُدًَهطزِْ بُٖا و زابىُْضيتُناِْ نؤََُيطُوَ، ئَُُف زَبًَتُ 
ٌَ بهات، ئُّ  فًَط زَبًَت ِضؤَيُناِْ خؤٍ يُ نؤََُيطُزا وَى ٖاوآلتًًُى منايـ بهات و ئُضنُناٌْ دًَبُد
ثطؤغُيُ بُ بُؾًَهِ ططْطِ طُؾُنطزِْ َطؤظايُتِ زازَْطَيت، نُ نُْس زاَُظضاوَيُنِ بُيُنُوَ 

ٍَ( دًَبُدًَِ زَنُٕ و ُٖض ططَيسضاووّ وَى: ) خًَعإ، قىتاخباُْ، ثُضغتطا، زَظطاناِْ ِض اطُياْسٕ، ٖاوِض
ٍَ و  يُنُيإ بُؾًَىَيُنِ ِضَيصَيِ ناضيطُضيًإ يُ بُنؤَُآليُتًبىوْسا ُٖيُ، نُ يُ نىاضنًَىَّ ِضؤ

 .  (2)ِضَفتاضّ تانُنإ و ؾًَىاظّ َاََُيُنطزًْاْسا زَضزَنُوَيت

ُاِْ بُ نُْس خاَيًَو ِضووٕ ثطؤغُّ )ثُضوَضزَ( و )بُنؤَُآليُتًبىوٕ(الّ َُغًشًًُناِْ غًًَ
  -زَنُيُٓوَ:

َاَؤغتاّ قىتاخباُْنإ و ( 68يُ بىاضّ ثُضوَضزَ و فًَطنطزْسا)ُناِْ غًًَُاِْ ًَُغًشً -1
(َاَؤغتايإ 8و ) (يإ َطزوو30ٕيُو شَاضَيُ ) ،ًإ تًَسا َُٖيهُوتىوَغُضثُضؾتًاضّ ثُضوَضزَي

  .(3)خاُْْؿًٓٔ

خىَيٓسَواضٕ و نُغِ ُْخىَيُٓواضيإ تًَسا ًًُْ، ظؤضبُيإ قؤْاغِ َُغًشًًُناِْ غًًَُاٌْ َُٖىويإ  -2
ئاَازَيِ و ثُمياْطا و ظاْهؤيإ خىَيٓسووَ،  بُآلّ شَاضَيُنِ نُّ يُغاَيِ ُْوَزَناْسا واظيإ يُخىَيٓسٕ 

ّ نىضزغتإ و بُٖؤّ سُظيًَُٓبىوِْ ئُواُْ يُ خىَيٓسٕ، ًَُٖٓاوَ، بُٖؤّ قُيطاِْ زاضايِ ئُو نات
ُٖضوَٖا شَاضَيُنِ ظؤض نَُِ نهاًْـ بُٖؤّ ٖاوغُضطرييًُوَ يُ قؤْاغِ ْاوَْسّ و ئاَازَيِ واظيإ 
يُخىَيٓسٕ ًَٖٓاوَ، بُآلّ يُغاآلِْ زوو ُٖظاضَناْسا َُٖىو َٓساآلِْ َُغًشِ يُغًًَُاًْسا زَخىَيٓٔ و 

  (  4).تًًُْ واظّ يُخىَيٓسٕ ًَٖٓابًَ ِ َُغًشًِٖض َٓساَيًَه

                                                           
4- John scott and Gordon Marshall, A Dictionary of Sociology. Oxford: University Press, Third 

edition,2443, P 245- 246 
 -بريٚت١ األٚىل، داز ايٓٗك١ ايعسب١ٝ، فادٜا أبٛ خًٌٝ، أثس ايجكاف١ ٚايتٓػ١٦ االدتُاع١ٝ يف تهٜٛٔ غدؿ١ٝ ايفسد، ايطبع - 2

 .76-75، ف 2014يبٓإ، 
 . 1/2/2017 خاُْْؿني، غًًَُاِْ،َاَؤغتاّ ، ثًؿُ: 1937يُزايهبىوّاضطٝفإ،  ثؤيليطٝف  - 3
4 ٍَ: ناوثًَهُوتٔ  -  . ُْدًُ ثُتطؤؽ ئُغهُْسَض، غًًَُاِْ،  8/8/2016، غًًَُاِْ، ثُضٍ ئًػشام ناَُضإيُطُ
ئاَاْر زلًب  . 27/8/2016سٓا عاظض، غًًَُاِْ، . مسريَ  25/8/2016، غًًَُاِْ، عبداالسد ٜٛسٓا تَٛا.   20/8/2016

 .30/8/2016مشعىٕ قطاف،  غًًَُاِْ،  
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َُغًشِ يُ ؾاضّ غًًَُاًْسا، يُ قىتاخباُْ )سهىَِ و ئًًًُُٖناِْ(غًًَُاًْسا زَخىَيٓٔ، قىتابًاِْ  -3
بُؾًَهًإ يُ قىتاخباُّْ عُضَبِ و بُؾًَهِ تطيإ يُ قىتاخباُّْ نىضزّ و بُؾًَهِ تطيؿًإ يُ 

    .(1)واُْناِْ )ئائ و ظَاِْ غطياِْ( ْاخىَيٓٔيُ قىتاخباُْ قىتاخباُّْ ئًٓطًًعّ زَخىَيٓٔ. 

ٍَ َضزَنطزٌْثُضو -4  : َٓسا

ٍَ يُ   يُ تايبُمتُْسيًُ ئُو بُؾًَهٌ ُٖيُ، خؤٍ تايبُمتُْسٍ ساَُغًشً ئايينثُضوَضزَنطزِْ َٓسا
 نُْس يُ َُغًح خؤؾُويػتًًٍُ ئُّ ئًٓذًٌ بُثًٌَ ،زَططَيت غُضناوَ ٕآلَٓسا بؤ َُغًح خؤؾُويػيت

ٍَ َُغًح قىتابًًُناٌْ يُ ُْٖسَيو نُ ناتًَو باغهطاوَ، بؤُْيُنسا  بؤ ٕآلَٓسا يُٖاتين َيططٍضِ زَزَٕ ُٖو
: وتٔو ثًٌَ و باوَؾًًُوَ ططتًًُ ،نطز باْط َٓساَيًَهٌ َُغًح) :زََيًَت ثًًَإ ئُويـ ،بهُٕ  َُغًح الٍ

ٌَ ثًَؿىاظٍ َُٓوَ بُْاوٍ ئُوٍَ   (2)(.زَنات َٔ يُ ثًَؿىاظٍ ئُوا ،بهات َٓساَياُْ يُّ يُيُن

ٌَ َُططٕ ،با بًَٔ بؤ الّ بًَٗٓٔ يَُٓساَيإ واظ: ) زََيًَت قىتابًًُناٌْ بُ َُغًح ُٖضوَٖا   ، ِضَيطُيإ ي
 خىزا ثازؾاًَٖتِ ًَوَٓساَي وَى ئُوٍَ بُِضاغتِ ثًَتإ زََيًَِ: ُ،خىزا بؤ ئُواُْي ثازؾاًَٖيت نىْهُ

 ،ٍَ خػتُ غُض غُضيإ و ثريؤظّ ، ئًٓذا َٓساَيُناِْ يُ باوَف ططت و زَغتِ ْاويُوَ ْانًَتُوَضُْطط
   (3)نطزٕ.(

ٍَ،  ئُّ ٍَ نطزوَ واٍِضَيعّ ططتُٓوَّ َُغًح يُ َٓسا نًُْػُّ  ثًاواِْ و خًَعإ و بًَت خىؾُويػت َٓسا
 ُٕ.به ثُضوَضزَ ًإَٓساَيُناْ َُغًح وتٍُو و ناض غُض يُ ئُوَزابٔ ُٖوَيٌ يُ َُغًشٌ

ٍَ ثُضوَضزَنطزٌْثطؤغُّ ئُضنِ خًَعإ و نًُْػُ    ٌَ زَنُٕ َٓسا غُضَنِ بَُٓاّ ، دًَبُد
يُ ، نُ (ؾاٜا ايعػسايٛ)(ِضاغجاضزَنُّ خىزاي10ُثُضوَضزَنطزِْ َٓساآلِْ َُغًشًًُناِْ غًًَُاِْ )

 (4):  يُ بطيتني نُ، ٖاتىوَزا  (ثُمياِْ نؤِْ )نتًَبِ ثريؤظ
 ُْبًَت تطت خىزاٍ ئَُ بًَذطُ ،تؤ خىزاٍ َِٓخىا فُضَىويُتِ:  -1

 زضؤ ُْخؤيت بُ ازبُخى غىَيٓس -2

 جاضَيعًَب)يُى ؾُممإ و دُشْإ( بُثريؤظ زابيَن و  خىزا ؤشٍضِ -3

 بهُ ًإثازاؾتبططَ و  زايهت و باوىِضَيعّ  -4

  َُنىشَ َطؤظ -5

 َُنُ ظيٓا -6

 َُنُ زظٍ -7

 َُزَ زضؤ ؾايُتٌ -8

 . َُنُخعَت  شِْ يُ سُظ -9

 . ؾت بىوَيتبؤ زضاوغًَهُ ت،ٌ و خؤؾًت بؤ خؤت زَوَيئاغىوزَينانُ و ُٖض وَى    -10

                                                           
 12/8/2017ًْإ يعكىب طىضطًؼ، غًًَُاِْ،  .11/11/2016بُيإ طىضطًؼ ئُوزيؿؤ، غًًَُاِْ،  - 1
 34-3/36 َُضقؤؽ - 2
 15: 14 َُضقؤؽ - 3
 - (يُ زوو بُف ثًَهٗاتىوَ، بُؾِ يُنُّ ثًَِ زَوتطَيت ايهتاب املكدعنتًَبِ ثريؤظ :)(ٕواتُ ايعٗد ايكدِٜثُمياِْ نؤ )

(ٍَ   (واتُ)ئًٓذًٌ(ّ سُظضَتِ َُغًح.ايعٗد ادتدٜدتُوضاتِ سُظضَتِ)َىغا(، بُؾِ زووَّ ثًَِ زَوتطَيت ثُمياِْ ْى
 .  17-20،13. ضفس ارتسٚز187-186،ف 2012بريٚت،  -ايهتاب املكدع، داز املػسم، طبع١ ثا١َٓ، يبٓإ - 4
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يُ  بُؾساضيهطزٕ بؤ زَنٔ بؤ نًُْػُ، ٖاويٓسا ٍويُثؿىآلِْ َُغًشِ يُ غًًَُاًْسا َٓسا َُٖىو  
 ثُضوَضزَ زَنُٕ،  ٕآلَٓسا(ِضاغجاضزَيُ 10و بُو ) (َُغًشٌ ثُضوَضزٍَخىىل ) 

 يُوظَْط ظَبطو  ُْبٔ ِضَوتى يَُٓساَيُناًْإ نُ ِضازَغجريَيت زايهإ و باونإ َُغًشٌ ئايين
بُخًَىيإ بهُٕ  بَُيهى َُنُٕ، تىِضَ َٓساَيُناْتإ باونإ ئٍُ ئًَىَف) ، بُناضًَُْٖٓٔ ىنطزًْإبُخًَ

  (1)(.خىزابُثًَِ ِضاغجاضزَّ 

ٍَ ِضَيعٍ    قانٌ ؾؤضزٌْ) غطوتٌ ًَٗٓاٌْبُدًَ يُ تُْاُْت يُئاغتًَهسايُ َُغًشًسا يُئايين َٓسا
 بُدًًََٗٓاًَْو وَى  يُئًَػتازا ،زَنُٕ َانٌ و زَؾؤٕ ٕآلَٓسا قانٌ (قُؾُنإ و ناٖني) طُوضَ( قىتابًإ

 قانٌقُؾُ و ِضاًٖبُنإ يُ نًُْػُ  ،بهُٕ ناضَ ئُو َٔ يُزواٍ ئًَىَف :زََيًَت نُ :َُغًح وَغًُتٌ بؤ
 بُغيت و َُٖيططت خاويًًُنٌ و زانُْس نُوانٍُ َُغًح ، )زَنُٕ َانٌ و زَؾؤٕ َٓساَيُنإ

 بُؾىؾتين نطز زَغيت قىتابًًُناٌْ، قانٌ ؾىؾتين بؤ ثِطنطز ئاوٍ سُوظَيو يُ ئًٓذا بُْاوقُزيًُوَ، 
  (2).(غِطيُٓوَ بؤٍّ بُغتبىو قُزٍ يُ نُ خاويًًٍُ بُو و قىتابًًُناٌْ قانٌ

ٍَ ِضَيعططتُٓ دؤضَ ئُّبريوباوَِضّ ئايِٓ َُغًشِ  بُثًٌَ    ئُضَيين ناضيطُضٍيُ ْاواخًٓسا  ،يَُٓسا
يُ  (َُغًح)يُغُض ِضاغجاضزَّ  .زَنات ظياز تًَسا ًْإوبى باوَِضبُخؤ و زَبًَت ًإغًَتًنُ يُغُض

قُؾُ و ؾَُاؾُ و ئاَازَبىوإ ِضَيع يُ َٓساآلٕ زَططٕ و يُ ْىَيصّ بُ نؤََُيِ  نًُْػُّ غًًَُاًْسا
ؾساضّ ْىَيص و ُؾُ زازًَْؿٔ و بُئًَىاضاِْ يُى ؾُمماْسا َٓساآلٕ بُؾساضّ زَنُٕ و الّ زَغتِ نُثِ ق

 . (3)زَنُٕ غطوتُناِْ ْىَيص
ٍَ ِضؤشاِْ ئايِٓ َُغًشِ ِضؤَيِ غُضَنِ بًًٓىَ يُ ثُضوَضزَنطزًْاْسا، بؤدؤضَيو    بُزضَيصاّ غا

ُٖيِٓ و َُٖىو غاَيًَهًـ يُ ثؿىوّ ٖاويٓسا، نًُْػُ خىىل خىَيٓسٕ و ثُضوَضوَضزَّ َُغًشِ)ايتعًًِ 
َٓساآلٕ تًًَسا بُؾساضّ شَاضَيُنِ ظؤضّ َُغًشِ زَناتُوَ و بؤ َٓساآلٕ و ُْودُواْاِْ  املػًشِ(

يتىوضّ خىِضَوؾت و زابىُْضيت و ظَإ و نُزَنُٕ، بُٖؤّ ئُّ خىيُوَ َٓساآلٕ فًَطّ ئايِٓ َُغًشِ و 
 . (4)َُغًشِ زَنطَئ

 

                                                           
 6/4: ئُفػىؽ - 1
 6-13/4يؤسُْٓا - 2
 يُناتِ ْىَيصّ يُى ؾُمماِْ نًُْػُّ َاضيىغف تًَبًِٓ ِضاغتُوخؤّ تىَيصَض - 3
 - :ِغًًَُاِْ بُ  -ئُّ خىيُ يُ وَضظّ ٖاويٓسا يُ اليُٕ نًُْػُوَ بُ ٖاوناضّ َُتطاِْ نُضنىى  خىىل خىَيٓسِْ َُغًش

زَنطَيتُوَ، زَواَِ خىيُنُ و ئاَازَيِ غُضثُضؾتِ قُؾُ و ضاًٖبُنإ و َاَؤغتايإ بؤ قىتابًاِْ قؤْاغُناِْ بُِٓضَتِ 
) ئايِٓ، : زَبًَت، ثطؤططاَِ خىيُنُ بابُتُناِْ ّ ًْىَِضؤ(بُضزَوا12ّّ بُياِْ تا 9( ِضؤشَ و يُغُعات)4ُٖفتاُْ )

 ِ خؤّزَططَيتُوَ، نًُْػُ بُثاقِ تايبُت طُؾت(َضظؾِ، فًًُِ ئايِٓ و ثُضوَضزَّ، ، وِضؤؾٓبريّ، ِضَوؾت و ِضَفتاض
ٍَ، ئُّ خىيُ ِضؤشاِْ ُٖيِٓ يُ نًُْػُ.  َٓساَيُ بُؾساضبىوَنإ زابني زَناتطىاغتُٓوَّ  ّ ُٖضوَٖا بُزضَيصايِ غا

 َاضيىغف يُ غًًَُاًْسا بُضزَواَُ و شَاضَيُنِ ظؤضّ قىتابًإ بُؾساضّ تًَسا زَنُٕ.
َاضيىغف يُ غًًَُاِْ يُ تًَبًِٓ بُ بُؾساضّ ِضاغتُوخؤّ تىَيصَض يُ خىىل ٖاويُّٓ) فًَطبىوِْ َُغًشِ( يُ نًُْػُّ 

 .( 29/9/2017، 22/9/2017.  ُٖضوَٖا يُ ) 3/7/2017
ٍَ ناوثًَهُوتٔ - 4 ًْإ يعكىب .  8/6/2017 غًًَُاِْ، شًََطياض،: ثًؿُ ،1965 يُزايهبىوّ عُيُنُ، زاوز بُؾري ًْإ يُطُ

 . 12/8/2017، ثًؿُ: َاَؤغتا، غًًَُاِْ، 1986طىضطًؼ، يُزايهبىوّ 
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5-  :ٍَ  تىْسوتًصّ بُضاَبُض َٓسا

ٍَ ْازََُٕغًشًًُناِْ غًًَُاِْ، يُغُض   و ٖاض غُض يُ ، بَُياّثابُْس ُْبىوٕ بُئايِٓ َُغًشًًُوَ يُ َٓسا
ٌَ ضَيعّ بهات بُضاَبُض زايو و  ًإَٓساَي(غاَيِ يُ 11-7يُ قؤْاغِ) ٖادٌ زاوَ، ُٖضوَٖا ئُطُض َٓساَيُنُ ب

زَضُْنىوٕ يُ باونِ يإ نُغًَهِ تط، ئُوا بُ ظيًُيُنِ ًٖىاف يًَِ زَزَٕ، ُٖضطًع يُغُض خىَيٓسٕ و 
ٍَ ْازَٕ.  ( 1)قىتاخباُْ يُ َٓسا

 

 : ِ َُغًشًًُناِْ غًًَُاِْْاوْاِْ َٓساَي -6
ٍَ ْاو زًََْٔ، ُْضيت و تايبُمتُْسّ خؤيإ ُٖيُ، َُٖىو    َُغًشًًُناِْ غًًَُاِْ نُ  َٓسا

 االغِ - َُغًشٌ ْاوٍ) زَوتطَيت ثًٌَ ، ْاوَيهًإٍ ُٖيُْاو زووًًُنِ ؾاضّ غًًَُاِْ َُغًش
 بؤ ،زَنطَيت باْط ثًٌَ خَُيهسا ْاو يُْاوّ غُض ثًَٓاغِ باضّ ؾاضغتاًًُْ و  تطيـ ْاوَيهٌ (املػًشٌ

 باْط بُوْاوَ سايُْاوخَُيهو  بًَت ئاضاّ ّْاو يُ ثًَٓاغِ باضّ ؾاضغتاًْسا نُغًَو َنطَيتز :ُْومنى
   (2).ْاوْطاوَ و تؤَاضنطاوَ َُغًشٌ ئايين ثريؤظٍهِ بُْاوَي زاتؤَاضّ نًُْػُ يُ ّآلبُ، بهطَيت

ِ َٓساَيسا ْاو يُ َٓساَيُناًْإ زًََْٔ، يُئاوَُٖيهًَؿاْناتِ يُ َُغًشًًُناِْ ؾاضّ غًًَُاِْ   
 ؾُو( 40) تًَجُِضبىٌْ يُثاف زَبًَت َُغًشٌ ئايين بُثًٌَنىِض بًَت يإ نض،  َُغًشٌ َٓساَيًَهٌ َُٖىو
 ًًُ. ئايٓ َيهِ ْاويًَبٓطَيت، ئَُُف  َُغًشٌ َيهِْاو يُطَُيًسا و ئاوَُٖيهؿطَيت يُ ًساوْبىزايه يُ بُغُض

ًَت و بُو ْاوَ باْطِ زَنات، نُ زَْقُؾُ ْاوّ  سا،ئاوَُٖيهًَؿاًْ يُيُ ناتِ َٓساَيِ َُغًشِ،   
ٌَ و ًَْط ضَطُظٍ ووُٖضز يُ ِٓ َُغًشني،ئاي ؾهؤزاضاٌْ ْاوٍ بُطؿيت  ثُتطؤؽ، ثؤيؼ، يؤقا، ): يُواُْ َ
ٌَ،يؤسُْا،  يُسًا،  ظَنطيا،  ؾَُعىٕ، َاضتا، ئًػشام، بًَٗٓاّ، تًُاتًؤؽ، بًٓاَني، غاضَ، َطيُّ، ًَٖالْ

سُْٓا، يىغف، ئًػطائًٌ،  تطَيعا، ناتطئ، َاضٍ، ئًًًَا، يُئاظَض، فُضَْػًؼ، َُضقؤؽ، ئًًًعابًَت، 
( ظَنًُ، قطياقؤؽ ؼ،عكىب، يًسا، ٖطَع، بىيا، َؤضيؼ، يىيعُوزيـ، واضيٓا، ي زاووز، بُؾري، قًًَىَ،

، يُ تؤَاضَيهِ تايبُتسا تؤَاض و ئُضؾًف زَنطَيت نًُْػُ يُاُْف)ْاوّ َُغًشِ و ْاوّ ثًَٓاؽ( ْاو ئُّ
ُوَ بَُيطُْاَُيُن بُٖؤٍ بػُملًًَٓت خؤٍ ُتًٌَُغًشً ؾىْاغٌ بًُوَيت  َُغًشٌنُغًَهِ  ُٖضناتًَو

 و ٕوبى يُزايو ؤشٍضِ ظاًْاضيًُناٌْ غُضدُّيُّ بِطواْاَُيُزا  (ايعُاز ؾٗازَ) ثًًَسَوتطَيت نُزَبًَت 
ٌَ ْاويؿٌ نُ قُؾُيٍُ ئُوِضؤشّ تُعًُسنطزِْ و ْاوّ    (3).تؤَاضنطاوَ ساًتًَ ْاوَ ي

 ْاوٍ َ، واتاوبى ئايين ْاوٍُٖضزوو ْاوَنُيإ  ِْ ؾاضّ غًًَُاَُِْغًشًًُنا ِضابطزووزا يُ  
 َُغًشٌ ئايين ْاوٍ زَنطا باْط ثًٌَ خَُيهًـ ْاو يُ نُ ئُوْاوٍَ-ْاوّ ثًَٓاغِ ؾاضغتاِْ و نًُْػُ

 ْاوَيهٌ ضتهطزُْوَونى بؤ داض ُْٖسَيو ،زضَيصٕو  ضوزو يإ قىضغٔ َُغًشًًُنإ ْاوَ بُطؿيت. بىوٕ

                                                           
ٍَ ناوثًَهُوتٔ - 1    .8/6/2017 غًًَُاِْ، شًََطياض،: ثًؿُ ،1965 يُزايهبىوّ عُيُنُ، زاوز بُؾري ًْإ يُطُ
ٍَناوثًَهُوتٔ  - 2 . 26/8/2016، غًًَُاِْ يىغف . ايًعابًَت زاوز 25/8/2016، غًًَُاِْ، عبداالسد ٜٛسٓا تَٛا :يُطُ

 . 30/8/2016. ئاَاْر زلًب مشعىٕ قطاف،  غًًَُاِْ،   29/8/2016تىاْا بُؾري زاوز، غًًَُاِْ، 
3 -  :ٍَ ٍَ: ناَُضإ ئًػشام ثُضٍ،   1/2/2017غًًَُاِْ،  اضطٝفإ، ثؤيليطٝف ناوثًَهُوتٔ يُطُ ناوثًَهُوتٔ يُطُ

 .7/8/2016غًًَُاِْ، 
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 بُ تًُاتًؤؽ، وَى قىضغٌ ْاوَيهٌ يإيُ ْاو خَُيهسا باْط نطاوَ،  فُغٌ َاّ فُضَْػًؼ، بُ َاّ وَى
  (1).قطيؤ بُ قطياقؤؽ، ، نطاوَ باْط تًُاُْ

ٍَ ْاوَُّضدُ     ئُوَ زواّ بًَت، ئايِٓ ْاوَيهِ زا،تعًُس تؤَاضّ يُ و نًُْػُ تؤَاضّ يُ َٓسا
 نًُْػُّ يُؾايُِْ باغُ . زًََْٔ يَُٓساَيُنُيإ ْاوَيو ض )ْاغٓاَُ( يُ ئاظازٕ باوى و زايو

ٍَ( َُظُٖبسا يُ ْاوو، تؤَاضّ تعًُس، تؤَاضّ) :يُ و غًًَُاًْسا َُغًشًًُناِْ  باونِ غُض زَنًَتُوَ َٓسا
 ( 2) زَنطَيت تؤَاض باونِ غُض يُو 

 : ْاوٍ وَى ،بًَٓٔ ًْإآليَُٓسا ئاؾىضٍ ْاوٍ  ئُوَٕ ئاضَظوَُْسٍ ئاؾىضيًُنإ َُغًشًًُ  
ْٗطئ،  تبًبطيجا،  سًَعَقًا، َاضيا، ًًَْٓف،  غُضطًع، قُضزاغ، ويًُّ، غُضدؤٕ، غُسلاضيب، ْىٖاضا،) 

ئًَشًكاض،  (،بؤنض) ئاؾىضايا، ئاؾىض، ئاتىِض نىظضتا، طًطاَـ، فايا، ئُفطَيِ، ؾاَرياّ، ياقؤ، ياَا، ئُيبريت، 
 ( 3)(ئؿتاض ْاضاَػني،  ، ئًًَُاِض، ناؾري، باغًًًا،ادىيًاْا، طًًاْ

-1960غاآلِْ)ْاوّ َٓساآلِْ َُغًشًًُناِْ غًًَُاِْ يُ ثًَٓاغِ باضّ ؾاضغتاِْ يُ ًَْىإ   
( ظؤضبُيإ نىضزئ وَى: )ئاظإ، ُْوظاز، ؾىإ، تىاْا، ئاَاْر، ناَُضإ، ئاضاؽ، ئاالٕ، ، بُيإ، 1990

ىاظّ طُىل نىضزغتإ، ُٖضوَٖا ويػتىوياُْ خؤيإ ز( بُٖؤّ ناضيطُضّ ؾؤِضؾِ ِضظطاضخيًْإ، فُضٖا
ٍَ نىضز بطى ٍَ ئُوإ شياويُطُ  ِضوويساوَ. يُ ًَْىاًْاْسا  ُنُيتىوضيبىوٕ(ٕ و ثطؤغُّ )بزلًَٓٔ، نىْهُ يُطُ

 و دًٗإ بُِضووٍ نطاُْوَو  ُْٖسَضإ بؤ َُغًشًًُنإ نؤنٌناضيطُضّ  بُٖؤّ ئًَػتازا يُ  
ٍَؾغؤو  دًٗاْطريٍ غُضزٌََ  قاَييب يُ ْاويًَٓاُْنإ نُ سا ُٖيُ،َُغًشً عاٌْيُْاوخًَ َُيًًَو، ًَسيا ًا

  :يُواُْ بٔ (ئَُطيهٌ و ططَيهٌ ٌ،يؤشئاواضِ) ْاويًَٓاُْنإ و زَضبهٔ تُغو ُْتُوَيٌ و ئايين و يؤناَيٌ
ئُْتىإ،  نطيػتًإ، ئًًًػا، نطغتًٓا،  زايعس، ًْهىالؽ، يىيعياْا، الضيا، الضا، يًعا، ئُيُٕ، زاًْاٍ،) 

َازؤْا،  َؤْتاْا،  ناتطئ، ئًًًعابًَت، َاضٍ، َاضيؤ، ًْهؤالؽ، يىناؽ، ئًًًًُا،  خؤيًؤ، غتاظطؤؽ، 
ُٖضنُْسَ  ، ئًعإ، ِضيتا، ئًعًني(غؤفًا غؤًْا، ئُيًهػُْسَض، ئًَٓذال، غىظٕ، دامسني، دًَػًها،

 يُئًَػتاؾسا بُؾًَو يُخًَعاُْنإ ْاوّ َٓساَيُناًْإ نىضزيًُ وَى )ناِْ، ئاالٕ، َريإ، ْاىل(.
 . ْانُٕ اُْوَبُخؤي" ْاظْاو" وَى ؾىَئ ثاؾططٍِ غًًَُاِْ َُغًشًًُناْؾاياِْ باغُ   

 

                                                           
ٍَ ناوثًَهُوتٔ - 1 ، غًًَُاِْ، اضطٝفإ ثؤيليطٝف  .5/6/2017 غًًَُاِْ، دُضدًؼ، ثُتطؤؽ َُتا ُْظُٖت: يُطُ
1/2/2017 . 
ٍَ قُؾُ ئُميُٕ ععيع ٖىضَع بؤتاِْ، غًًَُاِْ ،  ناوثًَهُوتٔ - 2  .20/4/2016يُطُ
ٍَ ئُزَؤٕ أْىَض ًْػإ، غًًَُاِْ،  - 3 ٍَ: ناَُضإ ئًػشام ثُضٍ،  .29/4/2017ناوثًَهُوتٔ يُطُ ناوثًَهُوتٔ يُطُ

   .7/8/2016غًًَُاِْ، 
 - ايتجاقف-يتىضيبىوُٕبُن(nyyozdoerdgfP:) ثًَهُوَ  و وآلضَ ثُضف و بويتىُثطؤغٍُ ًَٖٓاُْوَ نايٍُ ن

 George Ritzer, The Blackwell encyclopedia of. ساًْاَُْيو ثًَهُوَ طط نؤََُيطُيُُْبػُتطاوَناٌْ 

sociology (Vol. 1479) Blackwell Publishing(2007).. 
نؤََُيًَو ًَْىإ  ِّضاغتُوخؤناضيًَو و ثُيىَْسّ يُئُزلاٌَ  ِ نُيتىوضيًُ،يتىضيبىوٕ، نؤََُيُ زياضزَيًُنُبُنُٖضوَٖا  

وضٍ ىيتٍُُْ( نويُ ؾًَىاظٍ )منى نُيتىوضّ زَبًَتُ ٖؤٍ طؤِضاٌْنُ ، َبًَتزضوغت ز اظدًاوضٍ ويتىُنخاوَٕ تانٌ 
 زا ِضووزَزات.ُٖضزوو ططوثُنُطؤِضاْهاضّ يُ نُيتىوضّ ياخىز  ،يُنًَو يُزوو ططوثُنُ بُتايبُت  يُنٌَُ

 .93، ف ّ ايجكاف١ ف٢ ايعًّٛ االدتُاع١َٝفٗٛدْٝظ نٛؽ،  
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 : (The Arts)ٖىُْض ثًَٓذُّ:
 

، طىظاضؾتهطزِْ و بُؾًَهُ يُ نُيتىوض بُؾُ دىاُْناِْ ُٖغت و عُقًَِ َطؤظُناُْٖىُْض بُضَُِٖ 
ٌَ و طؤضاِْ و و ؾاْؤ و َىظيو يُ ِضَيطُّ و ُٖغت و غؤظو ئُظَىوِْ خَُيهُ  وَيُٓ و غَُا و َُٖيجُِضن

نؤََُيطُ نُ بُزَضبِطيًَٓهِ نُيتىوضّ زَْاغطَيت و  ئُزَبًاتُوَ،و زضاَا و و ٖؤْطاوَ  دًىبُضطنريؤى و 
 (1)ضّ خؤّ زَْاغًًََٓت و زَطُيًَُْتيُ ِضَيطُّ ٖىُْضَوَ نُيتىو

يُ بُِٓضَتسا بؤ  ، نُ)املٗاضات وايكسضات ايؿدكًُ(تانُ نُغًًُ ّبُٖطَتىاْا و  ٖىُْضَ دىاُْنإ 
، ٖىُْض يُ غطوؾيت خؤيسا طىظاضؾت يُ ناضزاُْوَّ ئاِضاغتُ زَنطَيـت دىاِْ و غىوز طُياْسٕ ِضَُْٖسّ

و ئُظَىوِْ باآل و يُ َاْاّ ًَُٖايِ  ٖىُْضَُْس زَنات يُ بُضاَبُض ئُو ؾتاُّْ نُ ِضووبُِضوويإ زَبًَتُوَ
 . (2)َطؤظايُتًسا بُضدُغتُ زَبًَـت

زَضباضَّ  ئُْػطؤثؤيؤدًًُنإ تًَِطواًْينبؤنىوٕ و  يُ طىظاضؾت يَُُعطيفُ، يكًَهُ ٖىُْض 
 طىظاضؾت ئُْػطؤثؤيؤدػتُناُْوَ تًَِطواًْين زيسو يُ ٖىُْض  بُ زَضبِطيًَٓهِ تط ،تزَنا غتاًًُْتؾاض

 ٖىُْضَ، بُخؿٌ ئًًٗاّ ناضوناالنٌ، ثًَهسَيت و بُضُّٖ ناضوناالنٌ يُو  زَنات ؾاضغتاًُْت يُ
 دىآْاغًًُ، ظاْػيت ثًَطٍُ وَى يًَطَزا ٖىُْض ثًَطٍُ، زَخىَيكًَت ْاواظَو  دىإ ًَْهٌوئُظَى بُٖؤيُوَ

 زؤظضاوَتُوَ،غُضَتايسا  و ؾاضغتاٌْ خاوَٕ ْاوطُالٌْ يُ يًََُصَ طُضزووًًُْ، نُزياضزَيُنٌ
 ِضؤشاُْوَ، بُشياٌْ ثُيىَغتُ ظؤض تايًساَغُض طُالٌْ يُْاو ٖىُْض ُٖيُ، ٌْوبىبُضزَواًَـ 

يُّ غُضزََُزا بُآلّ  بىاضَ،ّ ئُو ثػجؤِض ٖىُْضَُْساٌْ بؤ ْانطَيتُوَ نىضت ناضوناالنًًُناٌْ
 بُُٖوَيٌ ٖىُْض ُٖضوَٖا ساِْ ثػجؤِضَ،ٖىُْض ناضّ ٖىُْضَُْثًَؿهُوتىوّ ؾاضغتاًُْتسا،  يُْاوطُالٌْ
 بُزضَيصاٍو  ٖاوبُؾُ و تىاْاّ ناض ٍوبىُنَُيُن يُغُضيُى بُضٌَُٖ بَُيهى ْايُتُبىوٕ، تانُنُغٌ

 .(3)ٖاتىوَتُ بُضُّٖ زووضزضَيص غُضزًَََهِ
 طفتىطؤيُنٌ يُ بُضزَواّ نُ ،َطؤظ زَضووٌْ ًُناًٌْثًَىيػت يُ بُنًَصَ ُنًٌثًَىيػتً ٖىُْض 

ٍَ غُختسايُ ٌَ ًًُْ ٖىُْضَيو ًٖضنىْهُ  ،نؤََُيطُزا يُطُ  ًًُْ َطؤظًَهًـ فبَُُٖإ ؾًَىَ َطؤظ، بُب
ٌَ بؤ ئاغىوزَيِ و ئاضاَبىوُْوَّ زَبًًَٓت و ِضؤَيِ ئُضَيِٓ  يتىوضهُ يُ نُٖىُْض بُؾًَ. (4)ٖىُْض بُب

ٖىُْضّ  :بؤ زوو دؤض زابُف بىوَ، يُنًَُإٖىُْض  .(5)طؤِضاِْ نؤَُاليُتِ وَطؤظ اليُِْ زَضووِْ 
ُوَ و ثِطانتًهِ نُ )خؤضاى و دًىبُضط و خاْىو زضوغتهطزٕ( زَططَيتُوَ و ثُيىَغتُ بُ اليُِْ ئابىوضيً

ٖىُْضَ دىاُْنإ) ايفٓىٕ اجلًًُُ(ّ ثًَسَوتطَيت و ) َؤغًكا و  :زووًََإ ئُزلاَِ زَزَٕ.ثًؿُوَضَنإ 
 .  (6)غَُا(زَططَيتُوَؾاْؤ و وَيُٓنًَؿإ و طؤضاِْ و ؾعط و نريؤى و 

                                                           
1

 Conrad Phillip Kottak, Cultural Anthropology,Eleventh Edition,McGraw Hill Higher 

Education , New York,USA,2446,P 245-246  
 . 242عٛض، املؿدز ايطابل، سٓف٢  - 2
 . 68املؿدز ايطابل، ف قاَٛع األْجسٚبٛيٛدٝا، غانس َؿطف٢ ضًِٝ،  - 3
 5، ف1974يبٓإ، -ايطبع١ األٚىل، داز ايكًِ، بريٚتعصايدٜٔ امساعٌٝ، ايفٔ ٚاالْطإ،  - 4
 . 115،ف 2000الزدٕ، -ايطبع١ األٚىل، داز ايػسٚم، عُإَعٔ خًٌٝ عُس، عًِ االدتُاع ايفٔ،  - 5
 . 303-302قٝظ ايٓٛز٣، املدخٌ اىل عًِ الْطإ، املؿدز ايطابل،ف   - 6
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 ًََصووٍ يُ: زََيًَت(بٓسيهت ضوؽ) زنتؤضَغُباضَت بُ ثُيىَْسّ ًَْىإ ئايني و ٖىُْض  
 يُثاَيُٓضَ ٖىُْض زابِطاٌْ زواٍ بُظؤضٍ ،ويساوَوضِ ٖىُْضزا يُبىاضٍ طُوضَ طُؾُغُْسًَْهٌ َطؤظايُتًسا

 ئايًُٓنإ، يُ دًابهطَيتُوَ بُِضَٖاٍ و بجاضَيعضَيت ٖىُْض َتىاْطَيتز ،ئايًًُٓنإ ثًَساويػتًًُ و ئايِٓ
 .(1)سابْٔنطزطُؾُبُضظّ  يُئاغتًَهٌ ُٖضزوونًؿًإ ئُطُض ُٖتا

ٍَٖىُْض زياضزَيُنِ نؤَُآليُتًًُ و   بساتُوَ، شيإ ًَْٗين ٌَآلوَ ََعَنإضِ و بًَُُٖا زَزات ُٖو
 ِغُضف دىإ ُٖضؾتًَهٌ بُضًََُٖٗٓاٌْ بؤنُ  زَنات، بُٖطٍَ تاىو يًَىَؾاوَيِ و تىاْا يُ طىظاضؾت

 يُ ٖىُْضيتىوضّ نؤََُيطُ ِضؤَيِ ططْط زَبًًَٓت يُ طُؾُنطزِْ ٖىُْضزا، نىْهُ نُ. ُٖضوَٖا اتزَن
 و بهات طُؾُ زَتىاًَْت زاوطُؾُغُْسو ضَيهٌويتىُن و غتوتُْسض يُنٌُنؤََُيط و نُؾًَهٌ طىزلاو

 . (2)تبهًَ بُضَوثًَـ
و طىاغتُٓوَّ َاْا و  غؤظَنإو  ظاْني ٖىُْض بطيتًًُ يُ طىظاضؾتِ دىاِْ بُ ؾًَىَيُنِ طؿتِ 

ٖىُْض . تىاْا دًازَنطَيتُوَو ِ ًناضَيهُوَ نُ بُزضوغتهطزٕ و ظيطَنبؤ ئُواِْ تط، يُ ِضَيطُّ  ُٖغتُنإ
بُضدُغتُّ ناالنِ يإ بُضًََُٖهِ تايبُتسا يُ نُ ٖىُْضَُْس آًَٖإ، تىاْاّ َطؤيًُ بؤ زضوغتهطزِْ ز

 يُو ناالنِ و بُضَُُٖ ُْضيتًًاُّْ نُ َُٖىو خَُيو زَيهات.  ، نُ دًاواظَناتزَ
َوَ باؽ يُ ٖىُْضّ و )نؤََُيٓاغِ ٖىُْض( ( ئُْػطؤثؤيؤدًاّ ٖىُْض) يًَطَزا يُ ِضواْطُّ  

 ٔ. َُغًشًًُناِْ غًًَُاِْ زَنُي
ٍَ َُضاغًِ و بؤُْ ئايًًُٓناِْ ئايِٓ َُغًشًسا، ناضَيهِ   ثريؤظَ و بُناضًَٖٓاِْ َىظيو يُطُ

نؤُْوَ نًُْػُ ِضؤَيًَهِ بُضناووّ ُٖبىوَ يُ ثًَؿدػنت و طُؾُنطزِْ  نطزاضَيهِ غُضَنًًُ. ُٖض يُ
: ) بار َىظيو  يُدًٗاْسا، ظؤضبُّ َىظيهاضَ دًٗاًًُْنإ غُضَتا يُ نًُْػُ ثُضوَضزَبىوٕ، يُواُْف

ىظيهسا ُٖبىوَ و ُنِ باؾًإ يُ َقُؾُنإ ؾاضَظايًعًَطاقًؿسا ُْٖسَيو يُ  يُ (ويًػت، بًتٗؤظٔ،َؤظاضت
، يَُُٖإ َيُواُْف)نؤًَساؽ (نُ قُؾُيُنِ ئُضَُِْ بىو بِطواْاَُّ بُضظيإ يُبىاضّ َؤظيهسا ُٖبىوَ،

َٖا ) فًًًح ًَٖاليِ(قُؾُ بىوَ و ناتًؿسا زنتؤضاّ ُٖبىوَ يُ َؤظيو و طؤضاِْ فؤيهًؤضّ نىضزيسا، ُٖضو
 (3).َاَؤغتاّ واُّْ َىظيو بىوَ يُ بُغسازىظيو يُ ئُنازميًاّ َناتًؿسا  يَُُٖإ
اَيِ و سَٓ ُٖض يُبُٖؤّ تُضاتًًُناِْ نًُْػُ و بُٖؤّ ْىَيصَوَ ِ غًًَُاِْ ناَُْغًشًًُ 

يُ  ثُضوَضزَّ َىظيو و ٖىُْض بُ ؾًَهُزَبٔ،  ئاواظو و َىظيو  غطووزٖىُْض و ئاؾٓاّ ُٖضظَناضيًُوَ 
                                                           

  13، ف1975يبٓإ، -ايفٔ ٚاجملتُع، تسمج١: فازع َرت٣ قاٖس، داز ايكًِ، بريٚتٖسبست زٜد،  - 1
 12املؿدز ايطابل،ف - 2
 -  :و وَيُٓنًَؿإ ٖىُْضٍ ؾًَىاظٍ و وَيُٓ و ٖىُْضيٌ نُيُثىضٍ و بُٖىُْض زَزات ططْطٌئُْػطؤثؤيؤدًاّ ٖىُْض 

يُّ بىاضَزا)بىاؽ( ططْطٌ زاوَ بُ  .ُناْساًًًًَ َنىيتىوض يُ دىآْاغٌ و ئاَاشَ ٖىُْضٍ و ططافًو و ؾًَىَناضيٌ ٖىُْضٍ
ِضَُْٖسَ زَضووٌْ و ًَُٖايًُناِْ ؾًَىاظَ ٖىُْضيًُنإ و )يًعِ ؾرتاوؽ( ناضيطُضّ ظؤضّ ُٖبىوَ يُغُض طُؾُّ 

 . 131-130،املؿدز ايطابل،ف مسٝح-غازيٛت ضُٝٛزئُْػطؤثؤيؤدًاّ ٖىُْض، )
 -  :زَبًَتُ يُئُزلاًَسانُ  ،ٖىُْضيًُنإ وُْىئُظَ و زياضزَ غطوؾيت تًَطُيؿتين يُ بطيتًُ نؤََُيٓاغِ ٖىُْض 

ْاتايٞ آٜٝو، ضٛضٝٛيٛدٝا ايفٔ، تسمج١: سطني دٛاد قبٝطٞ، ايطبع١  .برينطزُْوَ و تًَِطاَإ بؤ ؤيؤدًاًُْغؤغ ثاَيُٓضٍ
  . 24-23، ف 2011يبٓإ، -األٚىل، املٓظ١ُ ايعسب١ٝ يًرتمج١، بريٚت

3 -  :ٍَ  ،غُضثُضؾتًاضّ َؤغًكاّ خاُْْؿني ثًؿُ: ،1946يُزايهبىوّ  ،يىغف فطاْػًؼ زاوزناوثًَهُوتٔ يُطُ
 .2016/ 26/9غًًَُاِْ، 
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نًُْػُ َٓساآلٕ فًَطّ غطووزَنإ و ئاواظّ ، نىْهُ زاثُضوَضزَّ ئايِٓ َُغًشِ يُ نًُْػُ
ٍَ يُ نًُْػُ ِضؤشاِْ يُى ؾُممإ غطووزَنإ زَنات،  ، زَنُْٕىَيص  و غطوز و َىظيهُوَ ئاواظ بُبُ نؤَُ

ؤشُٖآلتِ تًَسا وَى َؤغًكايُنِ ِضيُنًَو بىوَ يُو نًُْػاُّْ نُ َىظيهِ  نًُْػُّ غًًَُاًْـ
) نَُإ، ئؤضط، بطيتًبىوٕ يُ: ىظيهًًاُّْ نُ بُناضٖاتىوٕ ئاًََطَ َدؤضّ ئُو و بُناضًَٖٓطاوَ 

 . (1)ئؤنؤضزيؤٕ، فًىت(
غطووزّ شٕ دُشٕ، ْىَيصّ )ئاواظّ دًاواظ زَبٔ، نىْهُ ئاواظّ ضوَٖا يُ ْىَيصَناًْاْسا فًَطّ ُٖ 

 . (2) إ ُٖيُئاواظّ تايبُت بُخؤي يإثطغُ(دًاواظٕ يُ يُنرتّ و ُٖض يُنُ ،ْىَيصّ َطزوو، َاضَنطزٕ
نُ زَنُٓ نًُْػُ، تابًؤ و ثُيهُضّ َُغًح و َُضيَُِ ثانًعَ و خاض زَبًٓٔ، ئَُُف  

ٍَ ئَُُؾسا ئُو تابًؤ و ٖىُْضّ زَناتُ غُض دىاِْ بًٓنيناضيطُضّ  )غتاتًها(ّ َُغًشًًُنإ، يُطُ
وَيًاْساوَ بآلونطاوَناًْؿًاُْوَ، َُٖاَيُناًْؿًاْسا َُٖيىاغطاوَ و نىوَتُ نتًَب و  يُثُيهُضاُْ 

َُٖىو ئَُاُْ واّ نطزووَ بُدىاْرتئ ِضَْط ؾُضح بهُٕ،  (وَيُٓ و تابًؤ) نريؤنُناِْ ئًٓذًٌ بُ
 .(3)بؤ زضوغت ببًَت ًُناِْ غًًَُاِْ ُٖغت و ظَوم و نًَصَيهِ ٖىُْضيًإ َُغًشً
ّ ئُواُْ بطيتني منىوُْ، ناضيطُضيإ ُٖبىوَؤَيًَهِ ضِ زا َُغًشًُناِْ غًًَُاِْيُبىاضّ ٖىُْض 

 (4) :يُ

  :) ويًِ يؤسٓا خٓاًْؿؤ (َاَؤغتا -1

-ثُمياْطاّ ٖىُْضَ دىاُْناِْ بُغسا زا(1955) يُ غًًَُاِْ يُ زايهبىوَ، يُ غاَيِ زا(1934يُ غاَيِ )
يُنُّ يًَجطغطاوّ بُؾِ َؤغًكا بىوَ يُ  زا(1962يُ غاَيِ) بُؾِ َىظيهِ تُواو نطزووَ،

 ( يُ غًًَُاًْسا14/9/2005ُاِْ، يُ )بُِضَيىَبُضايُتِ ناالنِ ٖىُْضّ يُ بُِضَيىَبُضايُتِ ثُضوَضزَّ غًًَ
باونِ َُغًشًًُنِ ئاؾىوضّ خَُيهِ تىضنًا بىوَ و يُ ؾاضّ وضًََِ نؤنِ زوايِ نطزووَ، 

نىضزغتاِْ ئًَطاُْوَ بُٖؤّ غىثاّ ئًٓطًًعَوَ بُ ثؤيًػِ ٖاتىوَتُ ؾاضّ غًًَُاِْ و زايهٌ 
ٌَ بىوَ.  ئُوزا  طُوضَّ ُْتُوَنَُإ يُغُض زَغتِ ًَىظيو شَِْ نُْسئَُغًشًًُنِ خَُيهِ َىغ

زاَُظضَيُٓضّ تًجِ َؤغًكاّ )َُويُوّ زَغتُّ ئُْساَِ  ظايِٓ ّ ( 1955 )يُغاَيِ ،بىوٕ َىظيوفًَطّ 
 )يُغاَيِ بىوَ،زَغتُّ زاَُظضَيُٓضّ تًجِ َؤغًكاّ غًًَُاِْ  ئُْساَِ زا(1967غاَيِ) يُ ،(بىوَ
زضوغت ّ ظيىئ() و ()ظَيِطئْاوَناِْ بُجِ َؤغًكاّ تًزوو غًًَُاِْ  ظاْهؤّ يُ(  1975 -1974

ٍَ(بىو1977َغاَيِ)، يُ نطزووَ و يُ  ( ئُْساَِ زاَُظضَيُٓضّ تًجِ َؤغًكاّ )َُويُوّ ْى
  (5).(خُآلتِ َاَؤغتا ئًرباًِٖ ئُمحُزّ وَضططتىو2005َغاَيِ)

                                                           
ٍَ: ناوثًَهُ - 1 ٍَ فطاْػًؼ زاوز يىغف، غًًَُاِْ، وتٔ يُطُ  .2016/ 26/9يُطُ
ٍَ ناوثًَهُوتٔ - 2  .  2017/ 10/2 غًًَُاِْ،ـ فُضَاْبُض،: ثًؿُ ،1971 يُزايهبىوّ يىغف، عًػا ئاضاّ: يُطُ
 يُ نًُْػُناِْ غًًَُاِْ و نؤيُ تًَبًِٓ ِضاغتُوخؤّ تىَيصَض  - 3
ٍَ ناوثًَهُوتٔ - 4  .  2017/ 10/2 غًًَُاِْ،ـ ،يىغف عًػا ئاضاّ: يُطُ
، 2013ؾُٓ عبسوَيآل ذلُممُز، ويًُّ يىسُْٓا شيإ و ناضّ ٖىُْضّ، ئٓػتًتًىتِ نُيُثىوضّ نىضز، ناثِ يُنُّ،  - 5

، غًًَُاِْ ؾاضَ طُؾاوَنُّ، زَظطاّ ناخ و ثُخؿِ غُضزَّ، بُضطِ و ئُواِْ تط مجاٍ بابإ . 75، 59-55ٍ غًًَُاِْ، 
ٌَ يُّ، غًًَُاِْ،  ٍَ ايًعابًَت زاوزناوثًَهُوتٔ  . 161-160ظايِٓ، ٍ 2000غًًَُّ، ناثِ غ ، غًًَُاِْ،  يىغف يُطُ

26/8/2016. 
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 وتُيُنٌو ،ىظيوَ بؤ ؾىَيُٓ ؾًاوتطئ نًُْػُنُ  ،وابىوُٖغت و دًٗاْبًِٓ ويًُّ َاَؤغتا  
 وابىو باوَِضٍ، َبًَتھَؤغًكا  بؤ سىضَُتٌ نُ بصَْٔ يُؾىَيًَٓو َؤغًكا) : ىوتزَي ُٖبىوَ بُْاوباْطٌ

ٌَ دُشٕ َؤغًكا، واتُ دُشٕ، بُخؿًىَ بَُؤغًكا َيعٍضِ و سىضَُت ظؤضتطئ نًُْػُ ٌَ َؤغًكا ب  ب
ٌَ َطزويُنٌ، َاْايُ  (1)(ثطغُيُ ب

 دًٌَ َؤغًكا نُ وابىوباوَِضّ  ئُو ،بىوَيٓاھُْ ثًَو اوغُضطريٍھ شياٌْ يؤسُْا ويًُّ 
 !ثِطبهاتُوَ َؤغًكا اوؾًَىٍَھ َطؤظ ْاخٌ بؤؾايًاٍُْ ئُو ْاتىاًَْت شٕ ثِطنطزؤتُوَ، بؤ ََىوؾتًَهٌھ
 َؤغًكا ْاَطَيت، و زَبًَت زايو يُنُ  بهات، زضوغت َٓساَيًَو وابىو ئُوَ وَى زَْا نُزاٍ ئاواظَيو ََىوھ
  ! َوبى اوشيينھو اوغُضھ

يُو ٖؤْطاوَيُزا و ( ْىغًىَ ويًُّ يىسُْٓا)ٖؤْطاوَيُنِ بؤ َاَؤغتا  (ؾًَطنؤ بًَهُؽ) َاَؤغتا 
 :بُّ دؤضَ وَغفِ زَنات
 ٍَ  ثُزلُناِْ ئُبطز بؤ ش

 ُْى ُٖض تُختُّ 
 ُٖضنِ بعَاضّ يُ ؾًؿُُ 

 !ٍَ  ئُبىو بُطى
 ًَىإ ٖاتُ ْاو باَيهؤٕ و ِضؤشَيو عاؾل ًَىاِْ ٖات.

 ،ًَىاًَْهِ ظؤض بؤشلؤف بىو ،ئؤطؤضزيؤِْ بُ غٓطُوَ 
 بؤِْ طُضزِْ َُضيُّ و بؤِْ خانُنُّ َُغًح و بؤِْ 

 ّ يًَسَٖات.ئُيُنُ و بؤِْ )أبىْا(َؤضزّ َاَيِ نُضميِ 
ٌَ ططزََيُ،   ًبًَهِ نطزبىوَ ٌََُزايًاٍ غُيطُزلًَهِ نَُ

 تا ئُو ناتُ َٔ َُْسيبىو ًٖض ًَىاًَْو ًَٖٓسَّ 
ًٌَكاضَ يُالّ ئُّ ًَىاُْ َؤغ  عاؾل خؤؾُويػت ب

 ططت َٔ ئَُيًَِ زَ ئًَىَ بًًََٔ غُز َانِ ظياتط نطزووَ، طىَيُ
 بُ َُضام بىو ىو بعامن ئُّ نىِضَ ْاوّ نًًُ؟! ب

 يُزَيُا. نايإ ًَٖٓا، ُٖضوا بؤ نُٕ زَقًكُيُى 
 زَضفُت ِضَخػاو،  ،ؤضزيؤِْ يُ باوَؾِ َٓسا زاْائؤن
  ىوضٕ، ْاوّببيًَُ :ؤضزيؤْسائؤناْسّ بُطىَيِ ثنط

 ؤضزيؤٕ ت و ئًرت ئؤنَىَٔ وا خاوَُْنُت نًًُ؟!
 ظيكُّ زضَيصّ نطزوو يُى  ،وِضَبىو، ِضقِ ُٖغتاوتى

ٌَ ئاطاّ  !تؤ نىضغًًُنِ ظؤض طُودِ -ئًٓذا ووتِ:  ظؤض ب
ٌَ نًًَُ ويًُّ يىسُْا   (2)!ئاخط ُٖيُ يُّ ؾاضَزا ُْظاْ

 

                                                           
 75، 59-55َُٖإ غُضناوَ. ٍ  ؾُٓ عبسوَيآل ذلُممُز، - 1
 - )ًُابىْا: َُبُغت يُ ) قُؾُ يىغف ثُضي 
 .  126 -123، ٍ 2005ؾًَطنؤ بًَهُؽ، نىضغِ)زيىاُْ ؾًعط(، ناثِ يُنُّ، ناثداُّْ تًؿو،  - 2
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  :(يىغف ْػًؼ زاوزَفطَاَؤغتا) -2

( خاُّْ 1966غاَيِ )، (وَ َىظيو زَشًََْت1965يُ غاَيِ )زايهبىوَ، يُ غًًَُاِْ ( يُ 1946غاَيِ)
ئُْساَِ  و يَُُٖإ غاَيسا ( بىوَ بُ َاَؤغتا1967)يُ غاَيِ َاَؤغتاياِْ غًًَُاِْ تُواو نطزووَ، 

يُ ظؤضبُّ ناضَ ٖىُْضيًُناِْ تًجِ َؤغًكاّ ، زَغتُّ زاَُظضَيُٓضّ تًجِ َؤغًكاّ غًًَُاِْ بىوَ
يًَجطغطاوّ بُؾِ َؤغًكا (1993يُ غاَيِ)زواّ َاَؤغتا ) ويًُّ يؤسُْٓا( ، غًًَُاًْسا بُؾساضيهطزووَ

نُْس طؤضاِْ و ئاواظَيهِ بؤ طؤضاِْ بًَصَناِْ تًجِ ، ناالنِ ٖىُْضّ ثُضوَضزَّ غًًَُاًْسابىوَ يُ 
خاُْقًِٓ، عُباؽ ذلُس، )عىمسإ عُىل، ئاظاز  ُْضَُْسإ:ىٖ وَى ئاَازَنطزووََؤغًكاّ غًًَُاِْ 

ٍَ َاَؤغتاطؤضاِْ َٓساآلِْ زاْاوَ، نُْس ئؤثُضَيتًَهِ (ئاواظّ 400)، سُغُٕ طُضًَاِْ( خايس )  يإيُطُ
زاْاوَ بؤ ناالنِ ٖىُْضّ ثُضوَضزَّ غًًَُاِْ بؤ ًَٗطَداِْ ( غُضناض و َاَؤغتا ويًُّ يؤسُْٓا 

ٍَ َاَؤغتايُناض بُضزَواّ نُ ثًُّ يُنًَُإ بُزَغتًَٗٓاوَ،وَظاضَتِ ثُضوَضزَ  ويًِ ) ّ َؤغًكازا يُطُ
( خُآلتِ 2004يُ غاَيِ )نُْسئ خُآلت و ِضَيعيًَٓاِْ ثًَبُخؿطاوَ، َىظيهِ شًَْىَ،  (ْا ُيؤس

ثُضوَضزَيِ غُضثُضؾتًاضّ  بُ( بىو2007َيُ غاَيِ) ،ّ ثًَبُخؿطاوَ(َاَؤغتا)ئًرباًِٖ ئُمحُز
ٍَ خعَُت يُ بىاضّ َىظيهسا 42زواّ)، غًًَُاًْساؤِضّ ٖىُْض يُ ثُضوَضزَّ ثػج  زا(2009) يُ غاَيِ(غا

  (1)خاُْْؿًٓهطاوَ.

 . ْساَِ تًجِ َؤغًكاّ غًًَُاِْ بىوٕئُ :فُضيس عًػا غُضَفًإعًػا غُضَفًإ و ئُيبًَطت  -3

 ئُْساَِ تًجِ َؤغًكاّ غًًَُاِْ و ططوثِ َؤغًكِ غُُْٖس بىوَ.غُضدؤٕ تًُا غائؤؽ:  -4

 ئاضاّ عًػا يىغف، ئُْساَِ ططوثِ َؤغًكِ غُُْٖس و فؤتؤططافُض بىوَ.  -5

(ّ َؤغًكا)نؤضؽ و تًجٌ ،ُٖؾتانإ تا زاِضابِطزوو غُزٍَ ؾُغتُناٌْ غُضَتاٍ يُسا غًًَُاًْ يُ -6
نُ )قُؾُ يىغف ثُضّ( و َاَؤغتا )ويًًُّ يؤسُْٓا( ِضؤَيًَهِ ناضيطُضيإ ،َوُٖبى نًسإ نًُْػُّ
 َُٖىو بؤ ئؤثُضَيت و ؾاْؤ و ئاُْٖط نُْسئ يُ وَونطز بُؾساضٍ تًجُ ئُّ يُزضوغتهطزًْسا،ُٖبىوَ 

، ئُو ئاًََطَ َىظيهًاُّْ ئُّ تًجُ بُناضيًَٗٓاوٕ)نَُإ، تطاَجًَت، غايعَض، غِطْىض، فًىز غًًَُاٌْ ؾاضٍ
َؤٜد ؼ زاوز، و ئؤنؤِضزؤٕ(بىوٕ، ئُو نُغاُْؾِ بُؾساضبىوٕ يُّ تًجُزا)ويًِ يىسُْٓا، فطَْػً

تِٓ ُضوَٖا يُنُدلاض يُعًَطاقسا بؤ و، ايبًَطت عًػِ و ايًعابًَت زاوز(بىوٕ. ٖدٓإ قططٓتني، قططٓتني
ٍَ تًٌ( يُ نًُْػُّ غًًَُاًْسا َىظيو شَْطاوَ و غطوزّ ئايِٓ)تُضا ًًََىَ وَى طى غطوزّ ) واوَتُٕ خُ

وَتُ ْاو ئاواظَناِْ نًُْػُوَ و بُ ُْو بُٖاضّ ًًًَُتُ( نُ غطوزَيهِ ُْتُوَيِ نىضزغتاُْ، خطا
   (2 )ٖؤْطاوَيُنِ ئايِٓ ئُو ئاواظَ وتطاوَتُوَ.

بُدؤضَيو غطووز و َىظيو بُؾًَهُ يُ يُئًَػتازا ٖىُْض ِضؤَيِ غُضَنِ يُ نًُْػُزا زَبًًَٓت،   
غطووز و َىظيو يُ ْىَيصَناِْ يُى ؾُممُ و دُشٕ و يازنطزُْوَ ئايًًُٓناْسا، غطووتِ ئايِٓ، 

ٍَ غطووزَنإ زََيًَُٓوَ،  َُضيَُِ ثانًعَ ثُيهُضّ  نًُْػُ بُبُناضزَيت، غُضدُّ ْىَيصخىَيٓإ بُ نؤَُ
   و خاض ِضاظَيٓطاوَتُوَ.

 
  

                                                           
ٍَ فطاْػًؼ زاوزناوثًَهُوتٔ  - 1  . 2016/ 26/9 غًًَُاِْ، ،يىغف يُطُ
ٍَ: ئاضاّ عًػا يىغف - 2  .  2017/ 10/2غًًَُاِْ،ـ ، ناوثًَهُوتٔ يُطُ
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 : َُغًشًًُناِْ غًًَُاِْ تُْسضوغتِثعيؿهِ ًًًَِ و  ؾُؾُّ:

، ئُظَىوٕ نؤََُيطُيُى َُٖىو ، ثعيؿهِ ًًًَِ بابُتًَهِ غُضَنِ ئُْػطؤثؤيؤدًاّ ثعيؿهًًُ 
َطؤظ ُٖض يُ  ،بؤ بُدًَُاوَيتىوضيًُوَ يُ ًَاُّْ ِضآًَٖاِْ نُو ناضاَُيِ خؤّ يُ باوى و باثرياًْاُْوَ 

ئُو ناضَغُضّ بؤ  بُناضًَٖٓاوًًًََِ ؾًَىاظّ ناضَغُضّ  ِ خؤّبُ ئُظَىوْنؤُْوَ تا ئًَػتا 
ٍَ وظؤضبُّ ُْخؤؾًاُّْ نُ تىؾِ َطؤظ بىوَ،  بىوَ، نُ ّ غطوؾتِ طصوطًا ناضَغُضَنُف طى

  . (1)ُْضيتُ نؤَُآليُتًًُناُْوَئُظَىوٕ و و  ثُيىَغت بىوَ بُ بريوباوَِض
َى تىمخًَو يُ تىمخُناِْ بريوباوَِضّ ًًًَِ ؾىَئ و ِضؤَيًَهِ و ،ُٖضوَٖا ثعيؿهِ ًًًَِ 

و بُضَُٖسَيت يُ خؤدًًًَُنإ بُ غُضناوَ شيٓطُيًُ ثُيىَغتُ طُوضَّ ُٖيُ يُ نؤََُيطُ ُْضيتًًُناْسا. 
ناضَغُضّ ُْخؤؾِ نُ بؤ  ،ّ غطوؾتِطًاو ُْٖسَيو ِضووَى و ئُزلاَِ ناضيًَهِ ًَْىإ َطؤظ 

، )شيٓطُّ غطوؾتِ(ؤظ و غًػتَُِ ئًهؤيؤدِناضيًَهِ ًَْىإ َطبطيتًًُ يُ ثعيؿهِ ًًًَِ . (2)بُناضزَيت
ٍَ، ثعيؿهغُضناوَ شيٓطُيًُنإ يُ طصوطًاّ  ٌَ بىوِْ ِ و بُضزو خؤ ؾاضَظايِ َطؤيِ يُ ثػجؤِضيِ و بُب

 . (3)بُناضًَٖٓاًْاْسا، ْاتىأْ ُْخؤؾًًُنإ ناضَغُض بهُٕ
ِضاغتُوخؤّ  تاى و نؤََُيطُ، ثُيىَْسٍتُْسضوغتِ ثعيؿهِ ًًًَِ ئُو ِضاغتًًُ زَضزَخات، نُ  

دؤضّ خؤضاى و و ّ ثًؿُغاظّ و ئاووُٖوا شيٓطُّ شيإ و ظو ؾًَىايتىوضيِ ٖؤناضّ نُبُٖا و ) بُ
ثُيىَْسيًُ خًَعاِْ و ٖؤؾًاضّ تُْسضوغتِ و ضزٕ و ئاَازَنطزِْ خؤضاى و ُْضيتِ خىا

ٍَ و ثعيؿهِ ًًًًَسا ِضؤَي. (4)ُٖيُ (نؤَُآليُتًًُناُْوَ ِ َُغًشًًُناِْ ؾاضّ غًًَُاِْ يُثعيؿهِ ْى
 .ؾِ خَُيهًإ نطزووَو ناضَغُّ ُْٖسَيو ُْخؤ بؤ نؤََُيطُباؾًإ ُٖبىوَ 

  (5)-:ُٖبىوَ يُواُْ نُْسئ زنتؤض و ياضيسَزَضّ ثعيؿهًإيُ ِضابطزووزا  يُ بىاضّ ثعيؿهًسا  

                                                           
 - ِيكًَهُ يُ يكُناِْ ئُْػطؤثؤيؤدًاّ ثِطانتًهِ، ططْطِ بُو ظاًْاضيٌ و ئُظَىوُْ ئُْػطؤثؤيؤدًاّ ثعيؿه :

نؤَُآليُتًًاُْ زَزات نُ الّ خَُيو نؤبىوَتُوَ غُباضَت بُ ٖؤناضَناِْ ُْخؤؾِ، ناضَغُضّ ُْخؤؾِ، ؾًَىاّ خؤ 
يُتِ و نُيتىوضيًُنإ بُ ُْخؤؾِ و ثاضاغنت يُ ُْخؤؾِ، ُٖضوَٖا ئُو اْػتُيُ نُ يُ ثُيىَْسّ ًَْىإ زابىُْضيتُ نؤَُآل

زتٝد محٝد عازف، األْجسٚبٛيٛدٝا ايطب١ٝ، املٛضٛع١ ايجكاف١ٝ، داز ايػؤٕٚ ايجكاف١ٝ ايعا١َ، تُْسضوغتًًُوَ زَنؤَيًَتُوَ. 
اليُُْ نؤَُآليُتِ و بُ ًًُنإناضيطُضّ زياضزَ ثعيؿهيُ ئُْػطؤثؤيؤدًاّ ثعيؿهِ ضوَٖا ُٖ.  4. ف2004بػداد، 

زَنؤَيًَتُوَ و اليُِْ ثعيؿهِ بُناضيطُضّ زياضزَ نؤَُآليُتِ و نُيتىوضيًُنإ  ، ُٖضوَٖا  يُزَنؤَيًَتُوَ ًُنإنُيتىوضي
 ططْطِ زَزات بُ ثُيىَْسّ اليُُْ نُيتىوضّ و نؤَُآليُتًًُناِْ َطؤظ بُ تُْسضوغتِ و ُْخؤؾِ و ناضَغُض.

هلا دنتٛز ستُد عباع ابساِٖٝ، االْجسٚبٛيٛدٝا)عًِ االْطإ(،داز طتب١ َٔ أعكا٤ ١٦ٖٝ ايتدزٜظ، زتب املاد٠ ايع١ًُٝ َٚٗد 
 . 174-173ف ،2009املعسف١ ادتاَع١ٝ، 

 . 25، 10، 4املؿدز ايطابل، فٝد عازف، األْجسٚبٛيٛدٝا ايطب١ٝ، زتٝد مح - 1
-514، ف 2012األْجسٚبٛيٛدٝا أضظ ْظس١ٜ ٚتطبٝكات ع١ًُٝ، داز املعسف١ ادتاَع١ٝ، األضهٓدز١ٜ، ستُد ادتٖٛسٟ،  - 2

515 . 
 . 515املؿدز ْفط٘، ف  - 3
ستُد عًٞ ستُد، ضٓا٤ سطٓني ارتٛيٞ، ع٢ً عبدايساشم دًيب، ضا١َٝ ستُد دابس، دزاضات يف عًِ االدتُاع ايطيب،  - 4

 . 82 -78، ف 2016األزدٕ،  -عُإايطبع١ ارتاَط١، داز املطري٠، 
 .451، 448، 447، ٍغُضناوَّ ثًَؿىوئُنطََِ غاَيشِ ِضَؾُ، ؾاضّ غًًَُاِْ،  - 5
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ؤشاِْ ثًَٓر ضِ و تُْسضوغتِ غًًَُاِْ بىوَ َيىَبُضّبُِضيُغاَيُناِْ نًُناْسا  (ْىضّ فتىسِ)زنتؤض  -1
ٌَ بُضاَبُض ُْخؤؾِ ُٖشاضّ بًًٓىَ ُؾُمم  .ب

 و (تُواو نطزوو1940َ( نؤيًَصّ ثعيؿهِ يُثاضيؼ يُغاَيِ)نُُيُعبسايهطيِ عْكىضّ )نتؤضز -2
ٌَ بُضاَبُض بًًٓىَُ ؤشاِْ ثًَٓر ؾُممِض  .ُْخؤؾُ ُٖشاضَناِْ ب
 يُيُ غًًَُاًْسا نُ نض بىوَ زَضَاْػاظّ يُنُّ  ( ْىاٍ اغشل مشاؽ عًػِ )تؤضَزن -3
زَضَاشلاُّْ سا غاَيطزووَ و يَُُٖإ ( نؤيًَصّ زَضَاْػاظّ ظاْهؤّ بُغسازّ تُواو ن13/7/1968)

ئًَػتاف ئُو ، )زَضَاشلاُّْ غًًَُاِْ( ْاوّ ُبزاَُظضاْسووَ ز ؾُقاَِ ثريََري تايبُتِ خؤّ يُ
)ُْدات اغشام : ُٖضوَٖا زوو بطاّ تطّ زنتؤضَ ُْواٍ بُْاوَناِْ َاوَ.بَُُٖإ ْاو زَضَاشلاُْيُ 

  (1)َشئ.ؤِضّ ُْٖاوئ و يُ يُْسَٕ زثػجثعيؿهِ  مشاف عًػِ و ُْبُظ اغشام مشاؽ عًػِ(

ِ يُنُّ َاَاْ( ْاغطاو بىوَ، ، يإ بُ غػتُض خاتىوٕبُ )خاتىوُّْ َاَإ خاتىوٕ ًَدائًٌ  -4
(زا 1944وويُتِ و يُغاَيِ)خىيٓس بُغسازيُ ثُمياْطاّ تُْسضوغتِ ؾاضّ غًًَُاًْسا،  ئُنازميِ بىوَ يُ

 (1990-1944يُ غاَيِ)،اوَزاَُظضيُ ُْخؤؾداُّْ َٓاَيبىوٕ تُْسضوغتِ  ثُضغتاضّوَى  ًسايُ غًًَُاْ
 نطزووَ. شُْ َُغًشِ و َىغىَيُاُْناًْـ َٓاَيبىوِْ يُ ُْخؤؾداُْ و يُ َاآلْسا ناضّ َاَاِْ بؤ 

 : ثُضغتاضَيهِ ؾاضَظا بىوَ. عُيُنُ زاوز ْاٖسَ -5

و بُ غُضثُضؾتِ َاَإ و شٕ يُ َاَيِ خؤيسا يُ ِضابطزووزا تا غاآلِْ ُٖؾتاناِْ غُزَّ بًػتُّ   
نُْسئ ئافطَتِ َُغًشِ يُ  سا( يُ ؾاضّ غًًَُا1960ًْتا  1940غاآلِْ ) يُبىوَ،  بُ غطوؾتِ َٓساَيِ

بؤ و بؤ زَضَإ  وَبُناضًَٖٓا يإطصوطًاو نُ َاَاًْإ نطزووَ  ،)ثعيؿهِ ًًًَِ(زا ؾاضَظا بىوٕ
 يًَطَزا، و ُْخؤؾًًُناِْ شْإ و َٓاَيبىوٕ ُْخؤؾِ َٓساآلٕ و ُْخؤؾًًُناِْ خىَئناضَغُضنطزِْ 

 نُْس ناضَغُضّ و نطزووَ ناضيإبىاضّ ثعيؿهِ ًًًًَسا  يُ نُ زَنُئ باؽ نُغًَهًإ نُْس
 (2) :ُْخؤؾًًُناًْإ ناضَغُضّ بؤ نطزووٕ غُضزاًْإ غًًَُاِْ خَُيهِ و نطزووَ ُْخؤؾًًُنًإ

ُوَ وِْ ؾاضّ غًًَُاًًُْوَ يُ قُضَزاغزضوغتبىيُ غُضَتاّ (:  ) ُُْْ ئًؿىا ثُتطؤؽ ئًًَؿىا -1
يُنًَو بىوَ يُ ثُضغتاضَناِْ خُغتُخاُّْ غُضباظّ يُ غُضزََِ سىنُِ ٖاتىوَتُ غًًَُاِْ، 

 زَضَاْػاظّ نطزووَنطزووَ، ُٖضوَٖا يًَساِْ  ناضّ زَضظٍَاَاًَْهِ ؾاضَظا بىوَ و ُناْسا، مساًًْعى
زَضَاِْ نُنَُيِ يُ طصوطًا زضوغتهطزووَ بؤ ، اَيبىوٕسبؤ ناضَغُضّ ُْخؤؾًًُناِْ شْإ و َٓ

  نُنَُيِ شْإ و نهإ.ناضَغُضّ 

 غههىوِْنُنَُيِ و زَضَاِْ يُ طصوطًا زضوغتهطزووَ بؤ ناضَغُضّ ُْعًُُ غًًَُإ زاوز:  -2
ٍَ  . َٓسا

 ئافطَتًَهِ ؾاضَظا بىوَ يُ نَُيُؾار)سًذاَُ( ططتٓسا . دًًَُُ ثُتطؤؽ:  -3

                                                           
 -  تُواو نطزووَ: ٖاوشئ قًًََىَ، ًََصووّ ثعيؿهِ شاْطت٢ ز.ْىضّ فُتىسِ نىِضّ نُضميِ ئُيُنُ بىوَ، يُغىيػطا

 .164، ٍ 2013غًًَُاِْ،  -ُٖضَؤتُ، ناثِ يُنُّ، ناثداُّْ ظاْا
1 ٍَ ْىاٍ اغشام مشاؽ عًػِ،يُزايهبىوّ ناوثًَهُوتٔ  -  ،ثًؿُ ثعيؿهِ زَضَاْػاظّ خاُْْؿني، 1943يُطُ

  .15/9/2016غًًَُاِْ،
ٍَ ناوثًَهُوتٔ - 2 ، غًًَُاِْ، اضطٝفإ ثؤيل يطٝف .5/6/2017 غًًَُاِْ، ،دُضدًؼ ثُتطؤؽ َُتا ُْظُٖت: يُطُ
1/2/2017. 
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ئآًَُ َيطزّ، واضيُٓ ؾًٓا، ضفكُ ئًًًا، زايهِ ًْػإ، دًًَُُ شِْ َتِ اهلل و-)سًُْفُ شِْ َىغا -4
ٍَ و  (، ٖسيُ، دىيًَتاهلل وَيطزّ َُيُى ُْْهِ ثُتطؤؽ اغهٓسض، ناتطيٓا ئًًًا، بُبؤْهُوتِٓ َٓسا

 ناضَغُضنطزووَ.  غىتاويًإ 

 ٕ بُنُ ْاغطاوبىو تطّ ؾاضَظا َُٖيهُوتىوٕيُْاو َُغًشًًُناِْ غًًَُاًْسا نُْسئ َاَاِْ  -5
  ئَُاُْ بىوٕ: نُ (َاَاُْناِْ طُِضَنِ طاوضإ)

ٌَ زاوز،)ئُغؤ بُ َاَاِْ  ساؾاضّ غًًَُاًْ( يُ 1990-1950غاآلِْ )ظؤضبُّ َٓساآلِْ  (َُ قابط، طىَي
   (1)(بىوٕ.يُزايهئُّ بُِضَيعاُْ 

بُناضًَٖٓاوَ، بؤ منىوُْ: خؤؾِ ُبؤ ّْ دؤضاودؤضيإ ًاطيُ ِضابطزووزا َُغًشًًُناِْ غًًَُاِْ   
ٍَ نطاوَ و نىَيًَٓطاوَ و بؤ ناضَغُضنطزِْ ُْخؤؾِ غههىوِْ ) طُآلٍ طىَيُبار و نُْس طُآليُنِ تط تًَهُ

 ٍَ ، ، طىَيُ بُيبىوًْإ نىآلْسووَ و بؤ ناضَغُضنطزِْ نؤنُ بُناضياًَْٗٓاوَبُناضيإ ًَٖٓاوََٓسا
  (2)ًَٖٓاوَ.َايًٓىغًإ بؤ ناضَغُضنطزِْ ُْخؤؾِ ناو بُناض

ٌَ)َىَاضَغُ(ْانُٕ يُ ئًَػتازا َُغًشًًُناِْ غًًَُاِْ    بؤ ناضَغُضّ و ثعيؿهِ ًًًَِ دًَبُد
اَيبىوْسا ثُْا زَبُُْ بُض ثعيؿو و ُْخؤؾداُْ فُضًًَُنإ، يُ ئًَػتازا سُْخؤؾًًُناًْإ و يُناتِ َٓ

نُ ، (ثعيؿهًؿًإ يُ ئُوضوثا زَشي8ٔو ) ُٖيُيُ غًًَُاًْسا  إًناضَُْسّ تُْسضوغتً (2)و و ؿ( ثعي5)
تُْسضوغتِ ثعيؿهِ و تُواو نطزووَ و خعَُتطىظاضّ  نؤيًَصّ ثعيؿًهِ و ثُمياْطاّ ثعيؿهًًإ

 . (3)ناضّ ثػجؤِضّ خؤيإ زَنُْٕؤضيٓطُناْسا ثًَؿهُف زَنُٕ و يُ ُْخؤؾداُْ و 
عٝاد٠ بُْاوّ)  وَ(2015) يُغاَيِخًَطخىاظّ  (عٝاد٠) ْؤضيٓطُيُنِ يُ نًُْػُّ )َاضيىغف(  

 يُ ثًَؿهُؾهطزِْ خعَُتطىظاضّ تُْسضوغتِ بُو تا ئًَػتا  نطاوَتُوَ (هٓٝط١ َازٜٛضفارتري١ٜ ي
  .بُضزَواَُ ُْخؤؾُنإ

زابني زَنُٕ، ظياتط زَضَإ بؤ ئُو  ُْخؤؾُنإ ُضاَبُض ُْخؤف زَبًٓٔ و زَضَإ بؤبًَبيُّ عًازَيُزا 
 : وَى ُٖيُ،زضَيصخايًُْإ نُ ُْخؤؾِ  ،سَنُُْٕخؤؾاُْ زابًٓ

ٍَفؿاضّ خىَئ، )  ناْسِْ ؾًَطثُزلُ، ُْخؤؾًًُناِْ دىَطُ و ئًَػو،  ، غىززَ،ؾُنطَ، نؤيػرتؤ
زابًٓهطزِْ زَضَإ بؤ ُْخؤؾُنإ  .( ُْخؤؾًًُناِْ طىضنًًُ، ُْخؤؾًًُناِْ دطُض و غٌ( و ظَضع)

 . بُٖاوناضّ ِضَيهدطاوَ ًَْىزَوَيُتًًُنإ زابًٓسَنطَيت
ئايِٓ و  ًِٖض دًاواظيًُنؾاياِْ باغُ يُ بًًِٓٓ ُْخؤؾُنإ و زابًٓهطزِْ زَضَاُْناْسا   

 .(4). بُؾًَو يُ ُْخؤؾُناًْـ َىغىَيُأْ .ُْتُوَيِ ْانطَيت
 
 
 
 

                                                           
  447، ٍغُضناوَّ ثًَؿىو، ؾاضّ غًًَُاِْ، ِضَؾُئُنطََِ غاَيشِ  - 1
ٍَناوثًَهُوتٔ  - 2  .26/8/2016ايًعابًَت زاوز يىغف، غًًَُاِْ،   .1/2/2017، غًًَُاِْ، اضطٝفإ ثؤيليطٝف  :يُطُ
3 -   :ٍَ  .19/7/2017ئاظإ زلًب مشعىٕ قطاف، غًًَُاِْ، ز. ناوثًَهُوتٔ يُطُ
4 -  :ٍَ ، ثًؿُ: ثعيؿهِ زَضَاْػاظّ ) زنتؤضّ عًازَّ 1990يُزايهبىوّ، شٖٚري خكسد.ٚضاّ ناوثًَهُوتٔ يُطُ

  . 1/10/2017ْاوبطاو(، غًًَُاِْ، 
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 : (lobrtrirb nitroA)غًاغِ و ِضَيهدطاوَيِ ِضَفتاضّ سُوتُّ:
يُ بريوبؤنىِْ ئُْػطؤثؤيؤدًُناْسا ِضَفتاضّ غًاغِ بطيتًًُ يُ نؤََُيًَو ِضَفتاض يإ ناالنِ  

بُ ئاَازلِ ناضيطُضّ يُو بِطياضاُّْ نُ ثُيىَغنت  ،نُ ُْٖسَيو ططوخ يإ تاى ئُزلاَِ ئُزَِٕضَيهدطاو، 
يُ غًػتَُِ نطزٕ ِ بؤ ثاضَيعطاضّ يطُيؿنت بُ ًَٖع و زَغُآلتِ ياغابؤ بُ بُضشَوَْسّ طؿتًًُوَ، 

   .(1)ْاوخؤّ نؤََُيطُ
ٍَ تاى يإ اُْيُ نُ َطؤظ ًئُو ثُيىَْسي ِضَفتاضّ غًاغِ  ٍَ يُطُ ئُو ، ُزاتئ ئُزلاًَإ ططوخيُطُ

ٌَ، ٖاوناضّ بٔ  فثُيىَْسيًاُْ بؤ برينطزُْوَ و بؤ ئُزلاَساِْ  ٖإ زَزات تاىيإ ثُيىَْسّ ًَُالْ
 . (2)و بُضدُغتُ زَبًَت و ئاِضاغتُ و ئاضَظووّ غًاغًسا ِضَْط زَزاتُوَ يُ َُٖيىَيػت ،ناالنِ غًاغِ

نُ تانُنُؽ  ،يُاليُنُوَ ثُيىَغتُ بُ نطزاضّ َطؤظ ،ِضَفتاضّ غًاغِ بُؾًَهُ يُ ِضَفتاضّ َطؤيِ
بُ َُبُغتِ ِضووزاِْ ناضيطُضّ غًاغِ تًايسا، يُاليُنِ تطيؿُوَ  ،ئاِضاغتُّ شيٓطُّ غًاغِ زَنات

  .(3)ثُيىَغتُ بُ ثُضنُنطزاضّ َطؤظ بُِضووّ شيٓطُ غًاغًًُنُيسا
ِضَفتاضّ غًاغِ َُٖيػىنُوتًَهِ زياضيهطاوَ، نُ تاى ثًَِ َُٖيسَغتًَت و ثُيىَْسّ بُ ناضوباضّ  

ٌَ طؿتًًُوَ ُٖيُ، وَى فُضَاِْطَوايِ و زَغُآلت و  .(4)باآلزَغتِ و زَضنطزِْ بِطياضَنإ و ًَُالْ
بُ ِضاّ )ئًعاْع بطيتؿاضز( غًاغُت ثُيىَْسيًُنِ ِضَيهدطاوَيًُ و ثًَىيػتًًُنِ نؤََُيطُيُ، ٖؤناضَيهُ 

 . (5)بؤ زضوغتهطزِْ ثُيىَْسيًُنِ ثًَهٗاتُيِ ِضَيهدطاو يُ ًَْىإ تانُناْسا
 ،ططوخيإ  ئُو ِضَفتاضاُْيُ نُ تاى َُٖىو(كردةى سياسى)َُبُغت يُ ِضَفتاضّ غًاغُِٖضوَٖا  

 زاِضَيصضاو بؤ ثالٕ ناضَيهِ َنطَيتز غًاغِ ِضَفتاضّيُ نىاضنًَىَّ غًػتَُِ غًاغًسا ئُزلاَِ ئُزَٕ، 
ٌَ بُؾًَىَيُنِ يإ بَُُبُغتِ ناضيطُضّ ، يإ بُؾًَو بًَت يُ ثطؤغُّ زضوغتهطزِْ بِطياض ،بًَت ثالٕ ب

 طؿتًسا غًاغُتِ دًَبُدًَهطزِْزضوغتهطزٕ و  ُٖوَيسَزات ناضيطُضّ يُ  يإ ،سهىَُتنطزُْ غُض 
  (6).بهات

نؤََُيًَو ناالنِ و نطزَّ نؤَُآليُتني، نُ وابُغتُٕ بُ بُؾساضّ غًاغِ ِضَفتاضّ غًاغِ  
 بُضَيىَبطزْسا بهات. ؾًَىاظّ َطؤظُوَ، بُو ئاَازلُّ ناضيطُضّ يُ غًػتَُِ زَغُآلت و 

بُؾساضّ ِضَفتاض و ناالنِ غًاغًإ ئُزلاّ زاوَ و  زا(ظ1920)يُغاَيِ َُغًشًُناِْ غًًَُاِْ 
يًَطَزا ، يُ نؤََُيطُزا ُٖبىوَ ئُضَيًًٓإناضيطُضّ و  ًسايُ سهىَُتِ خؤدًَِ غًًَُاْغًاغًإ نطزووَ و 

     (7) :نُْس نُغًَهًإ باؽ زَنُئ

                                                           
 . 63-57ف، 2009ستُد عبدٙ ستذٛب، األْجسٚبٛيٛدٝا ايطٝاض١ٝ، ايطبع١ ايجايج١، داز املعسف١ ادتاَع١ٝ،  - 1
 .537، ف1990، بػداد، َهتب١ ايطٓٗٛزٟإبعادٙ،  أضط٘ ٚ :ؾادم األضٛد، عًِ االدتُاع ايطٝاضٞ  - 2
 دزاض١ يف املؤثسات ٚايعًُٝات املعسف١ٝ يُٓاذز شتتاز٠أمحد عبداهلل ايٓاٖٞ، ايطًٛى ايطٝاضٞ: خكس عباع عطٛإ ٚ  - 3

 .12، ف2011، َسنص محٛزابٞ يًبشٛخ ٚ ايدزاضات ايطرتاتٝذ١ٝ، بػداد، 2003َٔ ايطًٛى ايطٝاضٞ يف ايعسام بعد ايعاّ 
 233ف، 2008االزدٕ، -، ِازبد، َؤضط١ محاد٠ يًدزاضات ادتاَع١ٝعطا ستُد شٖس٠، َكد١َ يف ايعًّٛ ايطٝاض١ٝ - 4
يبٓإ، -األْجسٚبٛيٛدٝا ايطٝاض١ٝ،تسمج١: ع٢ً املؿس٣، ايطبع١ ايجا١ْٝ، املؤضط١ ادتاَع١ٝ، بريٚت١ٜ، دٛزز باالْد - 5

 .  44، ف2007
 .  490زبٝع، امساعٌٝ ؾرب٣ َكًد، َٛضٛع١ ايعًّٛ ايطٝاض١ٝ،داَع١ ايهٜٛت، ادتص٤ األٍٚ، ف ستُد ستُٛد  - 6
 448-445غُضناوَّ ثًَؿىو، ٍئُنطََِ غاَيشِ ِضَؾُ، ؾاضّ غًًَُاِْ،  - 4
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 نُضميِ عُيُنُ:  -1

يُغاَيِ نُضميِ عُيُنُ ْاوّ )عبسايهطيِ نىِضّ ايًاؽ نىِضّ ثؤَيؼ نىِضّ ئًرباًُُٖ(   
َُغًشًًُنِ نًساِْ خَُيهِ طىْسّ ُٖضَؤتُّ قُظاّ  يُزايهبىوَ، ًساغًًَُاْؾاضّ  يُ زاظ(1867)

بىوَ نُ فسَ ظ ئُْساَِ ئُو وَ(1923)غاَيِ يُنؤيُ بىوَ و َاَيِ باونِ يُ ُٖضَؤتُوَ ٖاتىوُْتُ غًًَُاِْ،
بُ ئُْساًََتِ ئُو وَفسَ ( 3/3/1923 )ِضؤشّ َياًَْطَيت بؤ نُضنىى و بُغساز،ؾًَذ َُمحىزّ سُفًس ز

 (ًَِٖٓ زؤثػِ)زَنُٓ بُغسا و (  21ّ3)، ِضؤشّ بؤ نُضنىى زَنٔ بؤالّ ناضبُزَغتاِْ ئًٓطًًع
ٍَ) (ُّاضت23)نؤًَػًَطّ بُضظّ ئًٓطًًع زَبًٓٔ و يُ ِضؤشّ  بُثًَِ بَُيطُ ْاَُ  ًٓٔ،زَب (َُيًو فُيكُ

ٖاتؤتُوَ بؤ غًًَُاِْ و يُ زواّ ئُو ِضؤؾتُّٓ ئًرت ُْ (نُضميِ عُيُنُ)ُناِْ ًباظضطاًْ
ٍَ  زا(1926خؤّ و خًَعاُْنُّ يُ نُضنىى ًْؿتُدًَبىوَ، يُ غاَيِ )(1923غاَيِ) نىوَتُ بُغسا و يُو

و يُ طؤِضغتاِْ ناغؤيًو  نطزووَبُغسا نؤنِ زواّ ؾاضّ  يُ(ظ  25/1/1948ًْؿتُدًَبىوٕ و يُ ) 
  (1)ئًَػتا يُ غًًَُاِْ ؾُقاًََو و خىَيٓسْطُيُى بُْاويُوَ نطاوَتُوَ. بُخاى غجًَطزضاوَ.

 ُ ) نُضميِ عُيُن ظايين بُضَيع(1922/ 10/ 10ِضؤشّ) يُ سُفًسزا،ؾًَذ ذلُىوزّ  غُضزََِ يُ 
و  باظضطاًَْهِ زَوَيَُُْسنُ َُغًشًًُنِ نًساِْ و  ،ظيطّ زاضايِ سهىَُتُنُّ غًًَُاِْبُ وَ َبىو

يُغُض ثاضَّ خؤّ ئاوّ ناضَيعّ بؤ نُْس َعطُوتًَهِ خاوَٕ َىَيو و َاَيًَهِ ظؤض بىوَ، خًَطخىاظ و 
طُزلًُّٓ زاُْويًََُّ ُٖبىوَ و يُناتِ دُْطِ دًٗاِْ يُنَُسا بِطَيهِ ظؤضّ ؾاضّ غًًَُاِْ ِضانًَؿاوَ، 

يُغاَيِ يُنَُسا واتُ )يُ ظََاِْ غُفُضبُضيو(زا دُْطِ دًٗاِْ يُططاًُْنُّ  نِطيىَ،بُططإ زَُْويًََُّ 
و  زاوَ بُ ُٖشاضإ ( ئاؾًَهِ ئاضزّ ُٖبىوَ بُْاوّ)ئاؾِ طاوضإ( و ئاضزّ بُخؤِضاي1918ِ - 1916)

طًاِْ ظؤض نُغِ يُ  بُّ ؾًَىَيُ،زاوَِ بُخَُيو يْاُْواخاُْيُنِ زاَُظضاْسووَ و ِضؤشاُْف ْاِْ بُخؤِضا
 (2)بطغًُتِ و َطزٕ ضظطاضنطزووَ.(

يُ نتًَبُنُيسا (1919 -1918ئُزَؤْسظ ضاوَيصناضّ غًاغِ بُضيتاًْا يُبُغسا يُغاَيِ ) 
يُنًَو ، ْىغًىويُتِ:زوو نىِضّ )نُضيِ ئُيُنُ(ناضَُْسّ ظؤض باوَِضثًَهطاوّ ئًساضَّ ئًَُُ بىوٕ

بؤ  ،ٖاوًْؿتُاْاِْ بُنطزٕ و بىو بُثعيؿو و بؤ خعَُت يُنىِضَناِْ زواّ َاوَيُى نىوَ ظاْهؤ
   (3).ّ طُِضايُوَؾاضَنُ

و ناضَ  و نانُ ُٖيُتا ئًَػتاف يُ غًًَُاًْسا خَُيو ِضَيعو تُقسيطّ بؤ نُضميِ عُيُنُ  
 و نؤبىوُْوَ نؤَُآليُتِ و ِضؤؾٓبرييًُناْسا باؽ زَنطَيت.  نؤِض يَُطؤظًًُناِْ 

 
                                                           

 . قسيل قاَيح،يُتًف ثؤيؼ 44، 1971ٍنُضيِ ظَْس،ئايني و باوَِض يُنىضزغتاْسا،ناثداُّْ ناَُضاِْ، غًًَُاِْ،  - 1
َُٖني غاَيًازّ نُغايُتِ  68ئُغتًفإ،دًٌَُ عًػِ،نُضميِ عُيُنُ فطيازِضَغِ ُٖشاضإ، بابُت و يًَهؤَيًُٓوَناِْ 
 .  60-20.ٍ 2016ًْؿتُاِْ و نؤَُآليُتِ )نُضميِ عُيُنُ( وَظاضَتِ ِضؤؾٓبريّ،غًًَُاِْ،ناثداُّْ ِضووٕ،

ٌَ يُّ،  ، غًًَُاِْ ؾاضَ طُؾاوَنُّ،و ئُواِْ تط مجاٍ بابإ - 2 زَظطاّ ناخ و ثُخؿِ غُضزَّ، بُضطِ غًًَُّ، ناثِ غ
قسيل قاَيح،يُتًف ثؤيؼ ئُغتًفإ،دًٌَُ عًػِ،نُضميِ عُيُنُ فطيازِضَغِ  . 106ظايِٓ، ٍ 2000غًًَُاِْ، 

َتِ َُٖني غاَيًازّ نُغايُتِ ًْؿتُاِْ و نؤَُآليُتِ )نُضميِ عُيُنُ( وَظاض 68ُٖشاضإ، بابُت و يًَهؤَيًُٓوَناِْ 
 .2016ِضؤؾٓبريّ،غًًَُاِْ،ناثداُّْ ِضووٕ،

يُبآلونطاوَناِْ ْاوَْسّ ، ناثِ غًًَُّ، وَضطًَطاِْ:ساًَس طُوُٖضّ، نىضز تىضى عُضَب، غًػًٌَ دؤٕ ئًسَؤْسؽ - 3
 122، ٍ 2004بؤ ناخ و بآلونطزُْوَ،  ئاوَيط
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 : (ثُضٍ يىغف قُؾُ) سُْٓا غًًَُإ يىغف -2

 و خىَيٓسٕ بُض زَنًَتُ غاَيًسا سُوت تٌَُُْ يُ زايهبىوَ، يُ نؤيُ ؾاضٍ يُ 1937 غاَيٌ  
 زَغتجًَهٌ يُ غًًَُاٌْ يُ ثاؾإ و زَنات تُواو ساَىغًَ ؾاضٍ يُ ئايين ٍ”يؤسُْٓا َاض“ ثُمياْطاٍ
يُ غاآلِْ ؾُغتُناْسا  غًًَُاٌْ، ؾاضٍ يُ نًسإ نًُْػٍُ قُؾٍُ زَبًَتُ ؾُغتُناْسا غاَيُناٌْ

 ؤَيًَهِ ططْطِ يُ ثُضَثًَساِْ ؾاضّ غًًَُاًْساضِ و بىوَ غًًَُاٌْ واٌَْؾاض ئُزلىٌَُْ ناضاٍ ئُْساًََهٌ
ٍَ ؾُغتُناْسا غاَياٌْ غُضَتاناٌْ يُ ،ُٖبىوَ  و زَبًَت نىضزغتإ ئاظازخيىاظٍ بعوتُٓوٍَ بُ تًَهُ
 زَغتطري  ؾُغتُنإ غاآلٌْ نؤتايٌ يُ نىضزغتإ، زميىنطاتٌ ثاضتٌ ئُْساَاٌْ يُ يُنًَو زَبًَتُ

(زا 1342)يُ غاَيِ ،زَنطَيت ئاظاز( 1970 ئاظاضٍ ٍ 11)بُيآْاٍَُ بِطياضَناٌْ بُٖؤٍ بُآلّ ،زَنطَيت
ٌَ ثاضيؼ يُئُوضوثا و  زَنًَتُ  زَبًَت بُناض زَغت ثاضيػسا نًُْػُناٌْ يُ يُنًَو يُ و زَبًَت ًْؿتُد

ٍَ و  بُزَغت ؾاض ُْخؿُنًَؿاٌْ يُ بِطواْاَُ و بُخىَيٓسٕ زَنات زَغت نىضزايُتًسا و ئايين ناضٍ يُثا
  (1).(Urban Design)  زَيًَٓت

 نُْسئ و ظاتًهإ يُ بىوَ ُٖضَيِ سهىَُتٌ ْىَيُٓضٍِ غُزَّ بًػتَُسا، ُْوَزَناْ غاَياٌْ يُ 
ٍَ  ظؤضٍَ ْاغًُٓ ئُو ِضَيطٍُ يُ ُٖضوَٖا زاوَ، ئُزلاّ زيبًؤَاتٌ ناضٍ زا ِضؤشئاوا خَُيهاٌْنُ يُطُ

ٍَ ثُضٍ يىغف قُؾُ، ْاغاْسووَ ِضؤشئاوا طُالٌْ بُ نىضزٍ َُغُيٍُ و نىضزغتإ ،ُٖيبىوَ  يُطُ
ظَاِْ  ،نىضزٍ ظَاٌْ غُض وَتُوَضطًَِطا ثريؤظيإ ئًٓذًًٌ )ظَْس نُضيِّ.) نىضز ْاوزاضٍ َاَؤغتاٍ

 نًساٌْ نًُْػٍُ بؤ ًَىظيهٌ تًًَُهٌ)نىضزّ و غطياِْ و عُضَبِ و فُضَْػِ و ئًتاَيِ( ظاًْىوَ، 
 .(2)ثًَهًَٗٓاوَ غًًَُاٌْ
  طًاِْ غجاضزووَ، يُ ثُْهطياؽ ًَطثُزلٍُؾ بُُْخؤؾٌ  ثاضيؼ يُ(زا  6/12/2003 ) ِضؤشٍيُ  

يُ  (َسِٜ ايعرزا٤) ْاو نًُْػُّ  غًًَُاِْ و يُبؤ ؾاضّ تُضَُنُيإ ًَٖٓاوَتُوَ (  12/12/2003 )
 تابىتُنٍُ يُغُض نىضزغتإ ٍآلئا ،نطزووَ زاواٍ سايُوَغًُتُنُيْاؾتىوياُْ. ابىْهُضإ غ طُِضَنِ

 ًَٖؿتُٓوٍَ بُظيٓسوو بؤ ساغًًَُاًْ ؾاضٍ يُ ئًَػتا ،بًَٓصضَيت ساغًًَُاًْ ؾاضٍ نًُْػٍُ يُ و بًَت
   (3).ْاوْطاوَ ()باخهُّ قُؾُ يىغف ثُضّبُْاوّ  باخهُيُى ،ْاوَنٍُ

 

 :  اغشل مشاؽ عًػِ -3

 (4)ئُْساَِ ئُزلىَُِْ ثاضَيعطاّ غًًَُاِْ بىوَ. (1971 -1934غاَيِ) يُ

 : مشعىٕ زاوز و وَغتا ئُْساظياض غتاض -4

   غًًَُاِْ. يُ، ٕ(بىوDCناضَباّ)وَيػتطُّ  غُضثُضؾتًاضّ يُنَُني
 

                                                           

ٍَ ئاالٕ ئًػشام ثُضّ، يُزايهبىوّ  -1   يُبُؾٌ نؤبٓٗاطٔ ؾاضَواٌْ، ثًؿُ: فُضَاْبُض يُ 1978ناوثًَهُوتٔ يُطُ
 Alan Pary ، يُِضَيطُّ تؤِضّ نؤَُآليُتِ فُيػبىوى.15/3/2017، وَضطًَِط و ؾاعري ناوزَيطّ نؤَُآليُتِ،

 َُٖإ ناوثًَهُوتٔ.   - 2
ٍَ ئاالٕ ئًػشام ثُضّ،ناوثًَهُوتٔ  - 3  َُٖإ ناوثًَهُوتٔ. يُطُ
 -  ْىاٍ اغشام مشاؽ عًػِ، باونِ ُْواىل ٍَ قًسَىل و خىؾهُظاّ نُضميِ عُيُنُ بىوَ. زيسَِْ خىَيٓسناض يُطُ

 .15/9/2016غًًَُاِْ،
ٍَ ْىاٍ اغشام مشاؽ عًػِ، غًًَُاِْ،ناوثًَ - 4  .15/9/2016هُوتٔ يُطُ

https://www.facebook.com/profile.php?id=1043648005&hc_ref=ARThMQQE0l1rfH5GwgWicSo1qMfYTUD_j14Y0Z129l7Gs33kKa-dbl92ztSyCWgKDBs
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  :ؾًُٖس)ؾىنت ععيع ؾًُٓ تؤَا( -5

يُ  ( 1/1/1970يُزايو بىوَو يُ)  (1925) غاَيِ يُ ،ثىختُنطزِْ تىتٔ يُغًًَُاِْ ناضطُّبُِضَيىَبُضّ 
يُ ئًَػتازا و  ًَْصضاوَ.(  ِ ايعرزا٤َسٜ)نًُْػُّ غًًَُاِْ يُ و يُ  ؾًُٖس نطاوَو  تريؤض ؾاضّ غًًَُاًْسا

ؾًُٖس ؾُونُت ععيع ؾًُٓ( بُْاوّ) باخهُّ  ٍيُ بُضاْبُض ثاضنِ ئاظازيُ غًًَُاًْسا باخهُيُى 
   (1).ْاوْطاوَ

 عُيُنُ:  ضهٓدزأبطسع عايًُ  -6

(ِضاوَيصناض بىوَ يُ ئُزلىَُِْ وَظيطاِْ 2006-1998( يُ غًًَُاِْ يُزايهبىوَ و يُغاَيِ)1955يُغاَيِ)
  سهىَُتِ ُٖضَيُِ نىضزغتإ.

 : ًُايبًَط ؾانط تُيخايس مجاٍ  -7

بُِضَيىَبُضّ طؿتِ ناضوباضّ ( يُ ؾاضّ غًًَُاِْ يُ زايو بىوَ، يُ ئًَػتازا 1976يُ غاَيِ)
ناضّ ئُّ سهىَُتِ ُٖضَيُِ نىضزغتإ. َظاضَتِ ئُوقاف و ناضوباضّ ئايِٓ َُغًشًًُناُْ يُ و

ناُْ بُِضَيىَبُضايُتًًُ زابًٓهطزِْ ثًَساويػتًًُناِْ نًُْػُنإ و ناضَغُضنطزِْ نًَؿُّ َُغًشًًُ
 يُ)سهىَُت و  قىتاخباُْ و ظاْهؤنإ و زازطا(. 

نطزووَ، غُضَِضاّ ئُوَّ نُ بُؾساضّ غًاغني يُ غًًَُاًْسا غًًَُاِْ  َُغًشًًُناِْ ُٖضوَٖا  
نطاووٕ يُ يُبُض َُغًشِ بىوًْإ، بًَبُف  َنُٕ ْاُٖقًإ بُضاَبُض نطاوَ وبُآلّ يُّ بىاضَزا ُٖغت ز

ثػجؤِضيِ ثؤغتُ ئًساضيًُناِْ سهىَُتِ ُٖضَيُِ نىضزغتاْسا، نىْهُ ظؤضداض ثؤغتُنإ يُغُض بَُٓاّ 
زَغُآلتِ و  سعبِ(االضتشكام االْتدابٞ)ِو يًَىَؾاوَيِ ًًُْ، بَُيهى يُغُض بَُٓاّ ُٖقِ َُٖيبصاضزْ

ئُو زَغُآلتُ خًًََُنًِ و  اضَياُْوَ،بَُٓاَيُيُ، َُغًشًًُناًْـ بُٖؤّ نَُِ شَنؤَُآليُتِ خًًََُنًِ و 
 يُتًًُيإ ًًُْ.نؤَُآل

ناضّ ، نُِضؤؾٓبرييًإ زاَُظضاْسووَ و َُزَِْ ََُيبُْسَيهِ و نؤََُيُ نُْسَُغًشًًُناِْ غًًَُاِْ  
  -يًَطَزا باغًإ زَنُئ:نُ غُضَنًًإ ناالنِ خًَطخىاظيِ و ِضؤؾٓبرييِ و ٖىُْضّ بىوَ، 

  -ِضؤؾٓبريّ ئاؾىوضّ:ياُّْ نؤَُآليُتِ و  -1

ّ نًُْػُ بُٖاوناضٍ ًُوَغًًُاًْ ظاْهؤٍ َُغًشٌ خىَيٓسناضٍ نؤََُيًَو اليُٕيُزا (1972يُ غاَيِ )
  و وُْوَىططزب بؤ وَىب ؾىَيًَٓو ِضابِطزوو غُزٍَ ُٖؾتاناٌْ ْاوَِضاغيت تازاَُظضاوَ،  غًًَُاِْ

   (2).َُغًشًًُناِْ غًًَُاِْ يُتٌآلنؤَُ ئاُْٖططًَِطاٌْ

 

  -:(َُغًشٌ يُتٌآلنؤَُ و ِضؤؾٓبريٍ ََُيبُْسٍ) َُغًشِنؤَُنِ ََُيبُْسّ ِضؤؾٓبريّ  -2

 ز ئُغهُْسَض(و نُْس نُغًَهِ تطّ َُغًشًًُوَ( يُ اليُٕ َاَؤغتا)فىئا1993) يُ غاَيِ  
خىىل ظَاِْ ئًٓطًًعّ و ناالنِ ضؤؾٓبرييِ و ٖىُْضيًإ ( بُضزَواّ بىوَ. 1996و تا غاَيِ) زاَُظضاوَ

 ًْؿتًُاٌْ يُنًَيتطؿتِ  غهطتًَطٍ ( دُالٍ َاّبُِضَيع )  يُاليُٕ ِضاغتُوخؤ ََُيبُْسَ ئُّئُزلاَساوَ. 
 زا(يىغف َاضٍ) نًُْػُّ باَيُخاٍُْ زضوغتهطزٌْ يُ بُؾساضٍنطاوَ و  َازٍ نؤَُنٌ نىضزغتإ

                                                           
ٍَ ناوثًَهُوتٔ  - 1  . 10/11/2016،ثًؿُ:فُضَاْبُض،غًًَُاِْ،1957يُزايهبىوّ دىيًَت فايُم ععيع ؾًُٓ،يُطُ
2
ٍَناوثًَهُوتٔ  -   .10/2/2017، غًًَُاِْ، ُْبًٌ ؾَُعىٕ زاوز .8/8/2016ناَُضإ ئًػشام ثُضّ، غًًَُاِْ،  : يُطُ
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 ِضَيطاّ"  طؤظاضٍ يُ ّشَاضَ يُى تُْٗا زا(1336)يُغاَيٌ ،ََُيبُْسَ ئُّ ِالواْ يًصٍُْ ُٖضوَٖا (1)نطزووَ
تىاْطاوَ بُضزَواّ يًُوَ َُْاز نؤَُنٌ ٌْوُْبى و ْاوخؤ ؾُِضٍبُٖؤّ  ،ووَزَضنطز"  ِضوْانٌ ِضَيطاّ

 . (2)بًَت
 

  -نؤََُيُّ ِضؤؾٓبريّ نًسإ:  -3

 نُْسئ خىىلتا ئًَػتا بُضزَواَُ و وَى ِضَيهدطاوَيهِ َُزَِْ (زاَُظضاوَ، 2007ئُّ نؤََُيُيُ يُ غاَيِ)
 . (3)َؤغًكا، قاَيؤٕ(نطزووَتُوَ)ظَاِْ ئًٓطًًعّ، نؤَجًىتُض، 

 

   -يُ عًَطام:ٖاوبُْسّ نًساِْ   -4

 . (4)يُ ؾاضّ غًًَُاًْسا نطزووَتُوَيكِ ( بُ غُضؤنايُتِ )غطَس عُإ ياؽ(زاَُظضاوَ و 2017يُغاَيِ)
ثًَهٗاتُّ  يُ بُؾًَو وَى َُغًشًًُنإ، (وَ 1991يُغاَيِ) ساِ طُىل نىضزغتاِْضاثُِضيٓزواّ  غُضزٌََيُ 

 يُ( نؤتا) ٌَُبُغًػت ِ نىضزغتاْسا،ثُضيَُاْ ياغاناٌْ نىاضنًَىٍَ يُ ،نىضزغتإُْتُوَيِ و ئايِٓ 
 . ٕبُؾساضسا غًاغً ثطؤغٍُ
االنِ تاِضازَيُى بُؾسإ يُ نئًَػتازا بُؾًَىَيُنِ طؿتِ َُغًشًًُناِْ غًًَُاِْ  يُ 
نىضغِ نؤتا ُٖيُ بؤ يُى  (1) نىضغًًُناِْ ئُزلىَُِْ ثاضَيعطاّ غًًَُاًْسا يُ، غًاغًسا

ثًَٓر ناْسيسيإ  ،(زا2014يُغاَيِ) زِْ ئُزلىَُِْ ثاضَيعطاّ غًًَُاًْسا، يُ َُٖيبصاضَُغًشًًُنإ
زووَ بؤ نىضغِ نؤتاّ َُغًشًًُنإ، نًًَإ نطيًػتِ دًاواظ نًَرِب (4) نُغًإ بُ (4) ،ُٖبىوَ

يُغُض يًػتِ  َيهِ تطيؿًإيسيُ غُض يًػتِ)ثاضتِ زميىنطاتِ نىضزغتإ( و ناْس ًإناْسيسَيه
نُ  ،(بؤ نىضغِ نؤتانُ زَضنىوَئاَاْر ُْدًب مشعىٕ قطاف، يُئُزلاَسا )ُٖبىوَ (بعووتُٓوَّ طؤِضإ)

 يُ فطانػًؤِْزا ئًَػتا، يُ بُْاوّ يًػتِ)ِضافسئ(ىوَ ناْسيسّ )بعووتُٓوَّ زميىنطاتِ ئاؾىوضّ(ب
  (5)ُ.ًًًَُاًْئُْساَِ ئُزلىَُِْ ثاضَيعطاّ غ زا،)ِضافسئ(

 
  : ِ َُغًشًًُناِْ غًًَُاِْنؤن ُٖؾتُّ:

 
ئُّ نؤنهطزُْف بُٖؤّ  ،نؤنًإ بؤ نطزووَناتًَو ؾاضّ غًًَُاِْ زضوغتبىوَ، َُغًشًًُنإ  

َىغىَيُإ و  هُوَشياٍُْثًَ ئُو ،ؾاضَنُف خَُيهٌ ُّٖو  فُضَاِْطَوا تٌآلزَغُ ُّٖ نُىوَ ئُوَ ب
ٌَ دُناٌَْقُض و ٌينانُ و دىيُنُ و َُغًشٌ  .َوبىو ثُغُْس  ٍَوقبى ث

                                                           
1 -  :ٍَ  . 10/2/2017، غًًَُاِْ، ُْبًٌ ؾَُعىٕ زاوزناوثًَهُوتٔ يُطُ
ٍَ ناَُضإ ئًػشام ثُضّ، غًًَُاِْ، ناوثًَهُوتٔ  - 2  . 8/8/2016يُطُ
 .8/2/2017ؾىإ مجًٌ عًػِ، غًًَُاِْ،  - 3
ٍَ ناوثًَهُوتٔ  - 4  . 17/5/2017، ثًؿُ: باظضطإ، غًًَُاِْ، 1969غطَس عُإ ياؽ، يُزايهبىوّ يُطُ
ٍَ: مسريَ سٓا عاظض، غًًَُاِْ،  - 5 . ئاَاْر  29/8/2016زاوز، غًًَُاِْ،  .  تىاْا بُؾري 27/8/2016ناوثًَهُوتٔ يُطُ

 .30/8/2016زلًب مشعىٕ قطاف، غًًَُاِْ، 
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يُ ئًَػتازا، شَاضَيُنِ نَُِ َُغًشًًُناِْ ؾاضّ غًًَُاِْ ئًكاَُّ ئُوضوثايإ ًًُْ، ظؤضبُيإ  يُ 
ئًكاَُّ ئُوضوثايإ ُٖيُ، ئُواُّْ نُ ئًكاَُؾًإ ُٖيُ،  قؤْاغُ دًاواظَناْسا نؤنًإ نطزووَ و

بُؾًَهًإ يُ ئُوضوثا زازًَْؿٔ و بُؾًَهًؿًإ يُ نىضزغتاْسا زَشئ، دطُ يُ ٖاويٓإ نُ بُغُفُض بؤ 
 ئُوضوثا زَنٔ.

يُغُض ئاغتِ تاى و خًَعإ، شَاضَيُنِ ظؤضيإ بؤ ئُوضوثا و ئَُطيها نؤنًإ نطزووَ، بُتايبُت  
(َاَيِ َُغًشِ يُغًًَُاًْسا ُٖبىوَ، 210)، (زا1990يُغاَيِ ) تِ غىيس. َُغًشًًُنإ زََئًَ: )بؤ وآل

(َاَيًإ َاوَتُوَ و ئُواُّْ تطيإ بؤ ئُوضوثا و ئَُطيها نؤنًإ 75بُآلّ يُ ئًَػتازا يُو شَاضَيُ)
  (1)نطزووَ.(

(2)ووْسَنُيُٓوَ: غًشًًُناِْ غًًَُاِْ بُنُْس خاَيًَو ِضنؤنِ َُزياضزَّ يًَطَزا 
 

 :ِينؤنِ ْاوخؤ -1

( بؤ ؾاضّ بُغسا بىوَ، نُ شَاضَيُنِ 1980-1950َُغًشًًُناِْ غًًَُاِْ ظياتط يُ غاآلِْ )نؤنِ 
 ظؤضنَُِ َاَيُ َُغًشًًُناِْ غًًَُاِْ زَططَيتُوَ. 

 نؤنِ زَضَنِ:  -2

ظايًًُٓوَ غًًَُاًْإ (ّ 1961(ّ ئُيًىىل غاَيِ)11بُؾًَو يُ َُغًشًًُناِْ غًًَُاِْ يُزواّ)
 و ًَطامع زَضَوٍَ بؤ ظياتطِ غًًَُاِْ َُغًشًًُناْ نؤنٌ  (3)بُدًًََٗؿتىوَ و بؤ ئَُطيها ضؤؾتىوٕ.

 . بىوَ نىضزغتإ

 نطزووَ، غىيس بُتايبُت و ئُغهُْسَْافًا نؤنًإ بؤ وآلتاِْ غًًَُاٌْ َُغًشٌ شَاضٍَ ظؤضتطئ
بُوَوَ  ٍسثُيىَْ ئَُُف ،بىوٕ زابُف (يؤتؤبؤضٍ و غتؤنٗؤَيِ) غُضَنٌ زووؾاضٍ بُغُض نُئُواًْـ

ٌَ زازووؾاضَ يُّ ،ُْٖسَضإ بؤ ئُواُّْ يُغُضَتازا نؤنًإ نطزووَ نُ ُٖيُ   . بىوٕ ًْؿتُد
 (4) -:اِْ نؤنِ َُغًشًًُناِْ غًًَُاِْٖؤناضَن -3

 . ئًَطإ - ًَطامع ؾُِضٍ (أ 

  :نىضزغتإ ُٖضَيٌُ ْاوخؤٍ ؾُضٍ  (ب 

 يُيُىبُٖؤّ  اًتُْٖؤناضَنُؾِ  ووَ،غُْس طُؾٍُ ِ فطاوإبُدؤضَيه ضنؤ زياضزٍَ ْاوخؤزا يُؾُِضٍ
ئُواُّْ يُغُضَتازا نؤنًإ بؤ ئُوضوثا نطزووَ،  ٖاْساٌْ بَُيهى َ،ُْبىو ثاضتٌ و يُنًَيت نىؾتين

 ْاوخؤزا يُؾُِضٍ. ُٖبىوَ بُتايبُت َُغًشٌ و بُطؿيت نؤََُيطا نؤنٌ يُغُض ئُضَيًًٓإ ناضيطُضٍ

                                                           
1 ٍَ: ُْدًُ ثُتطؤؽ  -  غًًَُاِْ،  ناَُضإ ئًػشام ثُضٍ،. 20/8/2016ئُغهُْسَض، غًًَُاِْ،ناوثًَهُوتٔ يُطُ
 .17/9/2017 غًًَُاِْ،ئاظإ زلًب مشعىٕ قطاف،     .10/2/2017ؾَُعىٕ زاوز، غًًَُاِْ، ُْبًٌ   29/4/2017
2 ٍَ: ِضَيعني ْىفٌ بابايىغف،ناوثًَهُوتٔ  -  . غىعاز يىغف يعكىب سساز، غًًَُاِْ، 10/8/2016غًًَُاِْ، يُطُ
 . 31/1/2017بُيإ عًػِ يىغف، غًًَُاِْ،.  20/8/2016. ُْدًُ ثُتطؤؽ ئُغهُْسَض، غًًَُاِْ،  15/8/2016

 .10/2/2017ُْبًٌ ؾَُعىٕ زاوز، غًًَُاِْ، غًًَُاِْ، 
 . 448، ٍغُضناوَّ ثًَؿىوئُنطََِ غاَيشِ ِضَؾُ، ؾاضّ غًًَُاِْ،  - 3
ٍَ: ئُزَؤٕ أْىَض ًْػإ، غًًَُاِْ،  - 4 . خايس 8/2/2017ؾىإ مجًٌ عًػِ، غًًَُاِْ، . 29/4/2017ناوثًَهُوتٔ يُطُ

ُْبًٌ ؾَُعىٕ زاوز، غًًَُاِْ،  .19/7/2017ئاظإ زلًب مشعىٕ قطاف، غًًَُاِْ، مجاٍ ايبًَط ؾانط، غًًَُاِْ، 
 .10/2/2017غًًَُاِْ، 
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 ؾُِضَزا يُو سانىضزغتاْ خَُيهٌ نُبُغُض وَيطاْهاضيًٍُ ئُو َ، بَُياّوُْبى ؾًُٖس يَُُغًشًًُنإ نُؽ
 .  بُدًَبًًََٗٔ َياتوو بٔ ْاناضَُغًشًًُنإ  ووَنطز واٍ ،ًَٖٓطا

 ٌيزوا نؤنٌ ئُوٍَ ثًَـ ،ووَنطز زواٍ نؤنٌزا (1998)يُغاَيٌنُ  (زبإ عبداألسد) َُتطإ  
ٌَ َُِضَنامن َُٖىو ؾىاًَْهِ َٔ) :وتىويُتِ ًَُٖؿُ ينًَُٖ بُو  دًَطُ بهات، يُغُض  و بىوٕ ٕوو ي

 نؤنٌ يُ َُبُغتِ، ؟!(بهُّ َعًُتُنُّضِ ؾىاٌْ نُُْتىامن بصيِ بؤنٌ َٔ ثُضتُواظَبىوٕ، ئاخط
قُؾُ نؤنِ َُغًشًًُناِْ ئَُُف بُو َاْايُ زَيت نُ .(1)َبىو غًًَُاٌْ َُغًشًًُناٌْ ِضازَبُزَضٍ

 ثًَدؤف ًًُْ. غًًَُاٌْ
 

  ـ:زاع ؾُِضٍتريؤض و   (ز 

يُ غًاغِ تىْسِضَوّ ئًػالَِ زَضنُوتِٓ عُقًًَُتِ ئريٖابِ فهطّ و تُقًُٓوَنإ و تىْسوتًصّ و 
يُ زَيًٓا ُْبٔ َُغًشًًُنإ عًَطام و َُتطغًًُناِْ ؾُضّ زاعـ، بىوتُ ٖؤّ ئُوَّ نىضزغتإ و 

نؤنِ تطّ ئَُُف ٖؤناضَيهِ  ،ْابًٓٔ بؤ زاٖاتىويإطُف ئاغؤيُنِ و ئايٓسَّ ئُّ وآلتُ 
  . َُغًشًًُناِْ غًًَُاًًُْ

 :ططْطًسإ بُ ئايٓسَّ َٓساَيُناًْإ (ز 

 َُغًشًًُنإ زََئًَ:  ٖؤناضَيهِ غُضَنِ نؤنهطزًْاُْ.

ٌَ غًاغًُناِْ ْاونُنُ و بًَُٖعّ ئًػالَِ غًاغِ يُْاونُنُزا يُ ئايٓسَّ  بُٖؤّ ؾُِض و ًَُالْ
َٓساَيُنامنإ زَيًٓاْني، بؤيُ بؤ زابًٓهطزِْ ئايٓسَيُنِ طُف بؤ َٓساَيُنامنإ نؤض بؤ ئُوضوثا 

 . (2)زَنُئ

 قُيطاِْ زاضايِ:  (ه 

(وَ ٖؤناضَيهِ تطّ نؤنِ 2014قُيطاِْ زاضايِ يُ غاآلِْ ُْوَزَناِْ غُزَّ بًػت و يُغاَيِ)
 َُغًشًًُناِْ غًًَُاِْ بىوَ. 

 يُغُض ُنإَاف و ئُضىزابُؾُٓبىوِْ و  ثًَؿًًَهطزِْ َافِ ٖاوآلتًبىوٕو غُضوَضُْبىوِْ ياغا  (و 
 : تًبىوٕآلٖاو بَُٓاٍ

 : ثُضاوَيع خػتًٓإ يُاليُٕ سهىَُتِ ُٖضَيُُوَ (ظ 

 

   
 
 
 
 
 
 

                                                           
 .29/4/2017غًًَُاِْ،  ناَُضإ ئًػشام ثُضٍ، - 1
 .10/2/2017ُْبًٌ ؾَُعىٕ زاوز، غًًَُاِْ، غًًَُاِْ،  - 2



144 
 

 
 : باغِ زووَّ

 َفتاض و ناالنًًُ ئابىوضيًُنإِضو  يتىوضٍ َازٍناِْ نُتىمخُ 
 

ظُ َطؤظايُتِ زَططَيتُوَ نُ يُ ِضَُْٖسّ َازيًُوَ ِضايتىوضّ نُيتىوضّ َازّ ئُو بُؾُ ظؤضَّ نُ 
و باضوزؤر و ثِطَْػًجُ  نُ بُاليُٕو بُٖا و بريوباوَِضاُّْ  ٌِضَفتاض و ناالنبُو يُ ئاَاشَ زَنطَيت،

ئُْػطؤثؤيؤدًاّ )بىاضَيهِ غُضَنِ  ناالنًًُ ئابىوضيًُنإ و يتىوضّ َازّنُ  .(1)ناضيطُضٕ ٕيًُناَاز
 .  ئابىوضيًُبُؾًَهِ غُضَنِ غًػتَُِ  و (ئابىضيًُ
 ،زااطؤثؤيؤدًػئُْ بىاضٍ يُطؿتًًُ  ُنًٌتًؤضي (يتىضٍُن َاتطيايًعٌَيتىوضّ َازّ)نُ 

 ،ؾًبهطَيُٓوَ َازيسا نىاضنًَىٍَ يُ زَنطَيت نُزَططَيتُوَ،  َطؤظ ضٍويتىُن اليُُْناٌْ َُٖىونُ
 .(2)وضىيتُن ُناًٌْطؤثؤيؤدًػئُْ تًؤضَ طُؾُنطزٌْ بؤ ثًَهٗاتُيُ غًػتَُهطاوتطئ بُيتىوضّ َازّ نُ

نؤََُيُ زضوغتهطاوَيهِ َازئ وَى) نُيىثُىل زضوغتهطا و ئاًََطَنإ نُ يتىوضّ َازّ نُ 
َُٖىو ئُو ئاًََط و ناضَ ٖىُْضيِ و ؾتاُْ زَططَيتُوَ نُ  ُٖضوَٖا، (3)تُنٓؤيؤدًا بُضًَُٖإ زًًَََٖٓت

، وَى) ئاًََطَنإ، ِضَْطُنإ، خؤضاى، دًىبُضط، خاْى و بُناضياْسًًَََٖٓتَطؤظ زضوغتِ نطزووٕ و 
  . (4)ٕ، ئاَِطاظَناِْ طىاغتُٓوَ و نُيىثُيُ َازيًُناِْ تط(ؾىَيِٓ ًْؿتُدًَبىو

ناالنِ ئابىوضّ بُ ؾًَىَيُنِ زابِطاو يُ غًػتَُُناِْ غًػتُّ و يُ ِضواْطُّ ئُْػطؤثؤيؤدػتُناُْوَ، 
َبًَت و غًػتَُِ آليُتِ زنؤَُآليُتٌ ناضْانات، بَُيهى ناضيطُضّ يُغُض شياِْ نؤَُشياِْ تطّ 

                                                           
1 John scott and Gordon Marshall, A Dictionary of Sociology. Oxford: University Press, Third 
edition,2443, P 143 . 

 -  :ّو  زَزاتو بُناضًَٖٓإ  ئاَيىطؤِض و زابُؾهطزٕ و بُضًََُٖٗٓإ بُيًَهؤَيًُٓوٍَ بايُرئُْػطؤثؤيؤدًاّ ئابىوض
مسٝح،َٛضٛع١  -غازيٛت ضُٝٛزنات. زَنؤََُيطُيُنِ بهىوى  ئابىوضٍغًػتَُِ  بؤ ؤططايفغٓئُ وَغفٌتىَيصيُٓوَّ 

 .290.غانس َؿطف٢ ضًِٝ، قاَٛع األْجسٚبٛيٛدٝا، املؿدز ايطابل، ف113عًِ االْطإ، املؿدز ايطابل، ف
َ و نؤََُيطُنإ ُٖضوَٖا ئُْػطؤثؤيؤدًاّ ئابىوضّ بطيتًًُ يُ يًَهؤَيًُٓوَ يُو ؾًَىاظ و ئاِضاغتاُّْ نُ ططوخ و ُْتُو

. قٝظ  بُناضياًَْٗٓاوَ يُ بىاضَناِْ ناضنطزٕ و بُضًََُٖٗٓإ و غُضوَت و غاَإ و زابًٓهطزِْ ثًَساويػتًًُ ئابىوضيًُنإ
 .175، ف 1982ايٓٛزٟ، املدخٌ اىل عًِ االْطإ، داز ايهتب، بػداد، 

  -  ُغًػتَُِ ئابىوضّ بطيتًًُ يُ نؤّ ئُو ناالنِ و نطزَ َطؤيًاُّْ نُ ثُيىَغنت بُ قاظاْر و غىوزوَضططتٔ ي
بطيتًًُ يُ بُناضًَٖٓإ و ناض غًػتَُِ ئابىوضّ غُضناوَناِْ غاَاِْ غطوؾتِ و بُضًََُٖٗٓإ و بُناضًَٖٓاِْ، ُٖضوَٖا 

و باظضطاِْ و زابًٓهطزِْ ثًَساويػتًًُ بايؤيؤدًًُناِْ َطؤظ.  زابُؾهطزِْ ناض و غُضَايُ و ئاَيىطؤِضّ ئابىوضّ و 
غًػتَُِ ئابىضّ بُ ؾًَىَيُنِ زابِطاو يُ غًػتَُِ نؤَُآليُتِ ناضْانات بَُيهى يُنرتّ تُواو زَنُٕ و ناضيهُضيـ 

. قٝظ 252، ف 1975د، عال٤ايدٜٔ داضِ ايبٝات٢، عًِ االدتُاع بني ايٓظس١ٜ ٚايتطبٝل، داز ايرتب١ٝ، بػدايُيُنرتّ زَنُٕ. 
 .11،ف 1989ايٓٛزٟ، األْجسٚبٛيٛدٝا االقتؿاد١ٜ، داَع١ بػداد، بٝت اذته١ُ، طبع مبطبع١ ايتعًِٝ ايعايٞ باملٛؾٌ، 

2 - John scott and Gordon Marshall, A Dictionary of Sociology. Oxford: University Press, 
Third edition,2443, P 143. 

 . 220زايف ٍ. بًٝص، ٖاز٣ ٖٛظتس، َكد١َ ف٢ االْجسٚبٛيٛدٝا ايعا١َ، املؿدز ايطابل، ف  - 3
، 1971عبداذتُٝد يطف٢، األْجسٚبٛيٛدٝا االدتُاع١ٝ، ايطبع١ ايجا١ْٝ، داز املعازف مبؿس، َطبع١ داز ْػس ايجكاف١،  - 4

 .60ف
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نؤَُآليُتًـ ناضيطُضّ يُغُض ناالنِ ئابىوضّ زَبًَت، طؤِضاِْ ئابىوضّ زَبًَتُ ٖؤّ طؤِضاِْ 
هُ يُ نؤَُآليُتِ، يُ نؤََُيطُ ُْضيتًًُناْسا بُناضبطزٕ و ناض و زابُؾهطزٕ و ناالنًًُ ئابىوضيًُناِْ زي

، نىْهُ َُٖىو شَيط ناضيطُضّ و ُٖشَىوِْ ِضَيػاو ثًَىَضَ ِضَوؾتًًُنإ و بريوباوَِضَناْسا ئُزلاَسَزضَئ
بُؾًَهِ زاُْبِطاوَ يُ اَِ زَزات، نُ يُ شياِْ نؤَُآليُتًسا ئُزل، و َُٖيػىنُوتًَهِ ئابىوضّ َطؤظ نطزاض

 . (1)ئُو نؤََُيطُيُّ تًًَسا زَشّنُيتىوضّ 
، وَى: ) خاْىوبُضَ، بطيتًًُ يُ َُٖىو ئُو ؾتُ َازياُّْ نُ َطؤظ زضوغتِ نطزووٕنُيتىوضّ َازّ 

بُضط، ئاًََطَناِْ َؤغًكا، نُى و ئاًََطَناِْ ؾُِضنطزٕ، دًى ثُضغتطانإ، ئاًََطَناِْ طىاغتُٓوَ،
 . (2)ثُيهُض و ُٖض ؾتًَهِ تطّ َازّ نُ َطؤظ زضوغتِ بهات

، َُٖىو زضووغتهطاوَناِْ َطؤظ يُ شياِْ ِضؤشاُْزا و بُضَُُٖ َازيًُناِْ ناضّ ُٖضوَٖا نُيتىوضّ َازّ
َطؤظ يُ ؾتُ زَغت يًَسضاوَنإ و َُٖىو ئُو ؾتُ َازياُْ زَططَيتُوَنُ خَُيو يُ ِضَيطُّ بُناضًَٖٓاِْ 

هٗاتىوَ نُ . نُيتىوضّ َازّ يُ نُْس ئاًََط و بُضًََُٖهِ َازّ ثًَ(3)تُنٓؤيؤدًاوَ بُزَغتِ زًًَََٖٓـت
يُ اليُُْ دًاواظَناِْ شياْسا بُناضزَئ، وَى: )ئاَِطاظَناِْ نؤنطزُْوَ و بُضًََُٖٗٓاِْ خؤضاى،ؾىَيِٓ 
ٍَ و  ٍَ،دًىبُضط و ئاَِطاظَناِْ خؤِضاظاْسُْوَ و دىاْهاضّ،ثُيهُض و بُضَا ًْؿتُدًَبىوٕ و نُيىثُىل ْاوَا

ىُْض و ِضَْطُنإ، ئاًََطَناِْ بُضططّ و ؾُِضنطزٕ ئاًََطَناِْ غطووت و عًبازَت،ياضّ و ئاًََطَناِْ ٖ
ُ َازيًاُّْ يُشياِْ ًثًَهٗاتىوَ يَُُٖىو ئُو ثًَساويػتً يتىوضّ َازُّن (4)و ئاًََطَناِْ طىاغتُٓوَ(

ٍَ، نُيىثُىل خاْىو، دًىبُضط، خؤضاى،: )وَنى ،ؤشاُْزا بُناضزَئِض  ناضثًَهطزٕ، ئاًََطَناِْ ْاوَا
ٌَ، َؤغًكا، ئاًََطَناِْ، ٖاتىنؤثًَهطزٕ و طىاغتُٓوَ ئاًََطَناِْ و نُضَغتُناِْ  ئاًََط نُى، خؿ

 .  (5)(اونطزٕ.ِض
ؾاضّ َُغًشًًُناِْ  يتىضٍ َازٍناِْ نُباغِ غُضدُّ تىمخُبُ نُْس خاَيًَو باغُزا  يُّ 

  -غًًَُاِْ زَنُئ:
 : غًًَُاٌْ َُغًشًًُناٌْ ثًؿٍُناض و   -1
 

باوَِضيإ وايُ نُ تانُناِْ نؤََُيطُيُى نطزَوَ و ناالنًًُ ئُْػطؤثؤيؤدِ ظاْاياِْ  
يُ ِضَيطُّ  نُ( ئُزلاّ زَزَٕ، Mental mapبُ ثًَِ ُْخؿٍُ برينطزُْوَيُى)ئابىوضيًُناًْإ 

بُٖا و بُثًَِ  ناضو نطزَوَيُناِْواتُ َطؤظ . (6)بؤيإ زضوغت بىوَيتىوضيًُوَ بُنؤَُآليُتًبىوِْ نُ
غًػتَُِ ئابىوضّ زابِطاو يتىوضّ نؤََُيطُنُّ ئُزلاّ زَزات، ُٖضوَٖا نُناِْ نؤَُآليُتًًُ ثًَىَضَ

  . و يُنرتّ تُواو زَنُٕ يُ يُنرتّ زَنُٕ يطُضّ، بَُيهى ناضئايِٓ و نؤَُآليُتًًُنإًًُْ يُ غًػتَُُ 

                                                           
 .  11، ف1989ِٝ ايعاىل، املٛؾٌ، األْجسٚبٛيٛدٝا االقتؿاد١ٜ،َطبع١ ٚشاز٠ ايتعً قٝظ ايٓٛز٣، -1

 . 93،ف 1982بريٚت، أمحد شنٞ بدٟٚ، َعذِ َؿطًشات ايعًّٛ االدتُاع١ٝ، َهتب١ يبٓإ،   - 2
3

 . 47، ستاقسات يف االْجسٚبٛيٛدٝا ايجكاف١ٝ،املؿدز ايطابل،فامحد أبٛ شٜد -
 . 335-334بريٚت،ف ٚاذتكاز٠،داز ايٓٗك١ ايعسب١ٝ، االْطإ دزاض١ ف٢ ايٓٛع  ،ستُد زٜاض -4
ٍ  2009ضَؾاز َريإ،ئًتٓؤططافًاو يُنًَتِ ئًَتًٓهًِ نىضز،زَظطاّ ناخ و بآلونطزُْوَّ ئاضاؽ،ُٖويًَط،ناثِ يُنُّ، -5

59 
 11املؿدز ايطابل، ف  قٝظ ايٓٛزٟ، األْجسٚبٛيٛدٝا االقتؿاد١ٜ، - 6
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ًُنإ بُغُض ئُو ناالنًًُ ئابىوضيًاُّْ نُ َُغًشًُٖيُ  ظؤضّئايِٓ َُغًشِ ناضيطُضّ  
باؽ يُ ثُيىَْسّ ًَْىإ ئايِٓ َُغًشِ و ظاْاّ نؤََُيٓاغِ ئَُيُاِْ )َانؼ ظًَبُض( ، ئُزلاَِ زَزَٕ

 ثطؤتػتاْتِ و طًاِْ غُضَايُزاضّ()ِضَفتاضّ  باغِ زا،(نؤََُيٓاغِ ئائ) يُ نتًَبِئابىوضّ زَنات و 
وَى يُنًَو يُئُضنُ ططْطُناِْ  ،َُظُٖبِ ثطؤتػتاْتِ بايُر بُ ناض زَزاتو زََيًَت:  زَنات

و طُؾُنطزِْ زضوغتبىوٕ ثاَيُٓض و ٖؤناضّ غُضَنِ و ناضيطُضّ  زا،يُ ئُوضوثائُوَف َُغًشًًُت، 
ثًَِ ُٖيُ زَنات، يُ باوَِضيإ  نُتػتاْتِ زاوا يُو نُغاُّْ ، نىْهُ ئايٓعاّ ثطؤغُضَايُزاضيًُ 

هُوتُ َازّ و ظاْػتًًاُْ تنُ ئُو زَغناضنطزْسا زَيػؤظبٔ و قىضباِْ بؤ بسَٕ و ثابُْسّ ئُو بُٖاياُْ بٔ 
و زًًَََٖٓت، نُ بَُٓاّ ثًَؿهُوتِٓ نؤََُيطُ و بَُيطُّ ِضووِْ بُزَغتًَٗٓاِْ ِضَظاَُْسّ ضُّٖ بُ

بِطواّ بُ شياًَْهِ ، ناضَيهِ باف زَظاًَْتو ثاضَ بُ غاَإ  نؤنطزُْوَّثطؤتػتاًُْت بُضَنُتِ خىزايُ. 
 .(1)ُْنُٕو ظيازَ َُغطَفِ زَغتبآلوّ ثُيِطَواِْ زَنات يُ زاوا غازَ ُٖيُ و 

 زََيًَت:  (َانؼ ظًَبُض)ُٖضوَٖا  
ْعيهُ نُ  ُوَو يًًَاَْوَيت سخؤؾ اَُُّْظُٖبِ ثطؤتػتاْتِ باوَِضّ وايُ خىا ئُو نُغ 

و  يُ خُضدهطزْسا زَغت بآلوْني و َيجاضَيعٕزو  زَوَيَُُْسٕ و ثاضَو غاَاُْنُيإ بُُٖزَض ْازَٕ
يُّ تًؤضَوَ ئُوَّ . (2)ّ بؤ نؤََُيطُ ُٖيُنُ غىوز بُضُّٖ زًََٖٓٔيُو ثِطؤشَ ئابىوضيًاُْزا  اًْإثاضَن

ُٖضنُْسَ ثُيىَغنت بُ ئايٓعاّ ناغؤيًهًًُوَ، َُغًشًًُناِْ غًًَُاًْـ  ووَ،ًًُٓإ نطزئًَُُ تًَب
بُضزَواّ يُُٖوَيِ ناضنطزْسا  ،بىوَُِٖ ئايِٓ َُغًشًًإ بُغُضَوَ يناضيطُض ،يُ ناضَناًْاْسابُآلّ 

زَغت بآلو ْني و يُ ؾتِ ِ و زَيػؤظٕ و ططْطِ بُناضَناًْإ زَزَٕ، ييُ ناضَناًْاْسا دسبىوٕ، 
     . ُ ثاضَ خُضز نطزٕ ًًُْسُظيإ ب ،ِضوونُف و خؤزَضخػتٓسا

الّ  ،ٖاِْ باوَِضزاضاِْ زَزات بؤ ناض و ناغبِ و نُغِ ئًـ ُْنُضئايِٓ َُغًشِ  
يُِضابطزووزا َُغًشًُناِْ غًًَُاِْ ئُّ ثًؿُ ، (3)َُغًشًًُناِْ غًًَُاِْ نُغًَهِ بًَعضاوَ

 (4) -دًاواظاُْيإ نطزووَ:
 يُاليُٕ )عبسايهطيِ عُيُنُ(وَ. ، و ؾُنطّ نُيًُ و َاظو باظضطاِْ نُتريَ -1

غىضَت نَُىَيهِ نُضميِ  طُضَاوّئاؾِ ئاوّ طاوضإ و ئاؾُ َُنًُّٓ قىغتُْتني و ئاؾُواِْ،  -2
 عُيُنُ بىوٕ.

ٍَ ) بؤ زضوغتهطزِْ زَواض و ِضغتِٓ َىو)بُبُٕ نطزٕ( ُوَناضطُّ ؾًهطزْ -3 تىتِٓ و ضَؾهُ و ثًَها
َاَيُنُّ خؤيسا  ناضطُنُّ يُ، َىوبَىتاثهِ( اضطٝفإل خاوَِْ ئُّ ناضطُيُ )ثؤي و تًا َُٖيئُطريا(

                                                           
1
 -Max Weber, the nociology of Religion, Beacon press, Boston ,1363,introduction - preface 

to the book,p.x. 1-13. 
2  -Max Weber, the Protestant Ethic and the Spirit of Capitalism, Translated byTalcott 

Parsons, London, George Allen and Unwin LTD, Third Impression 1354, p. 52-56. 
ٍَناوثًَهُوتٔ  - 3  ، غًًَُاِْ.31/1/2017بُيإ عًػِ يىغف، غًًَُاِْ، :يُطُ
 .  448-446 ٍ،  غُضناوَّ ثًَؿىو، ؾاضّ غًًَُاِْ، ئُنطََِ غاَيشِ ِضَؾُ - 4

 ِ عرزا٤َسٜ( نؤنِ زوايِ نطزووَ و يُنًُْػُّ 1954( يُطُضَنِ طاوضإ يُزايو بىوَ و يُغاَيِ)1900يُغاَيِ) - 

 446، ٍ غُضناوَّ ثًَؿىوئُنطََِ غاَيشِ ِضَؾُ، ؾاضّ غًًَُاِْ،  ًَْصضاوَ.:
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نُْس نُغًَهِ َُغًشِ و َىغىَيُاًْـ ناضيإ تًَسا ، بىوَ بُض َاَيِ نُضميِ عُيُنُوَ، نُ بُضاْبىُٖ
 نطزووَ.

َاَيُنُّ خؤيسا بُضاَبُض نًُْػُّ طُِضَنِ  يُ ناضطُّ زضوغتهطزِْ دادِ نُ)غطنًؼ ِضَظوقِ( -4
 تًَسا نطزووَ.ناضٍ َُغًشًًُنإ 

 .َُدًس قُزووضّ (ئُّ ناضَّ نطزووَؾًهطزُْوَّ َىو بَُُنًُٓ نُ) -5

 )باتُ(ثًَآلو فطؤؾِزوناِْ  -6

، ْىئًٌ سساز ، ًَدائًٌ غانؤ و فتىسِ بطاّ، ِ فطؤؾتِٓ َُّ يُاليُٕ:)دطدًؼ و َتِيزوناْساض -7
 َُدًس قُزووضّ.(، تؤبًا َُْكىض ، ًْػإ َىغِ

 م مشاؽ عًػِ.(ااغش)ب و نا يُاليُٕ ُيُابىوِْ سو غ باظضطاِْ ثًَػتُ -8

ٖاتىوَ و نُْسئ ناضو  طؤِضاِْ بُغُضزا ثًؿٍُ َُغًشًًُناِْ غًًَُاِْو  ناض ،ئًَػتازا يُ  
زازوَضّ، ، ُتِ، َىظيهصَٕتىَيصَضّ نؤَُآلي، ثعيؿهِ، )َاَؤغتايِ: وَىدًاواظيإ ُٖيُ ثًؿُّ 
 -قص بِطّ ئافطَتإ  ،ِزاضتاؾ، ِيفًتُض، ِيساضزوناْ، باظضطاِْ َُؾطوب ،ِيشًََطياض ،ّئُْساظياض
 ،خاوَِْ ئىتًٌَ ،خىاضزُْوَخاوَْساضيُتِ ياُّْ َُؾطوب  ،ضيػتؤضاْت ظَِضَْطُضّ،، ائاضايؿتط

  (1)، بُؾًَهًؿًإ خاُْْؿًٓٔ.(، ثؤيًػُِنإًفُضَاْبُضّ فُضَاْطُ سهىًَ

( باظضطاِْ َُؾطوب تايبُت بىوَ بُ َُغًشًًُنإ، بُآلّ يُ 1991ِضابطزووزا واتُ ثًَـ غاَيِ)يُ  
باظضطاِْ َُؾطوب زَنُٕ و َؤَيُتِ فُضًًَإ يُ ئًَػتازا نُْسئ نُغِ َىغىَيُإ يُ غًًَُاًْسا 

 سهىَُتِ ُٖضَيِ وَضططتىوَ. 

، يُ ناضّ طؤِضاًَْهِ ظؤض زَبًٓني ،يُ دؤضّ ثًؿُّ َُغًشًًُناِْ ؾاضّ غًًَُاًْسا، يًَطَزا 
و  ِ طُوضَبؤ باظضطاْ ،ؼ و باظضطاِْ بهىونُوَئاؾُوإ و َىوِضَيو زوناْساض و  غُضَتايِ زَغتِ 

نًِٓ نُغاًَْهِ بؤ  ،ُٖشاضَوَ يُ خَُيهاًَْهِ. طؤِضاووٕ ُتفُضَاْبُضّ سهىَثعيؿو و خاوَٕ ئىتًٌَ و 
 ثًؿُنٍُ (عُيُنُ نُضميٌ) وَى خًَعاًَْهٌ وآًُْبِطئُطُض ُٖضوَٖا . طؤِضاووٕ، و زَوَيَُُْس ْاوَْس

 يإ ،بَُيهى ظؤضبُيإ ثعيؿهٔ ُنُوتىوَ،َُٖيٓ تًَسا باظضطاًْإ اْساخؤي يُثاف إُْوَناًْ ،َوبى باظضطإ
 نؤٕ ُٖوَى، ْني غُضاف خؤٍزواّ  ُْوَناٌْ ،وَىب غُضايف ثًؿٍُ نُ (غُضاف ؾَُعىٕ) بَُٓاَيُّ

 زضوغت يُخاُْوازَنُيإ تط قُؾُيُنٌتا ئًَػتا  (ثُضّ قُؾُيىغف) َاَيٌ وَى ئًُاْساضٍ ًَْهٌاعخًَ
 ُبىوَتُوَ. ْ

 يُ غًًَُاٌْ َُغًشًًُناٌْ، ًُغًًَُاًْ َُغًشًًُناٌْخُغًَُتِ  فطَثًؿُيٌ بًًََني زَنطَيت 
 دًَسَغتًإ زياضَيُ نُْسئ ثًؿُزا غُضنُوتىوٕ و  ،زَبًٓطَئ ؾاض شياٌْ دىَطُناٌْ و بىاض ظؤضبٍُ

 ٖاتينثُيىَغتُ بُ  بُؾًَهٌ ساَُغًشًًُناْ ثًؿٍُ يُ َُُِٖضَْطًًُ ئُّ .نُ ثًَؿرت بامساْهطزووٕ
 ،ٕوبى دؤضاودؤض ثًؿٍُ خاوٌَْ خًَعاُْنُ ُٖضؾُف نُ ،غًًَُاٌْ بؤ َُغًشٌ خًَعاٌْ ؾُف يُنُّ

                                                           
1 ٍَناوثًَهُوتٔ  -  . ُْدًُ ثُتطؤؽ ئُغهُْسَض، غًًَُاِْ،  8/8/2016، غًًَُاِْ، ثُضٍ ئًػشام ناَُضإ :يُطُ
ؾىإ مجًٌ . 29/4/2017، غًًَُاِْ، . ئُزَؤٕ أْىَض ًْػإ 25/8/2016، غًًَُاِْ، عبداالسد ٜٛسٓا تَٛا.   20/8/2016

َيىَبُضّ طؿتِ ياضيسَزَضّ بُِض -، ثًؿُ: شًََطياض1957ُْبًٌ ؾَُعىٕ زاوز، يُزايهبىوّ  .8/2/2017عًػِ، غًًَُاِْ، 
ثُضوئ ئًًًَا  .13/8/2017، غًًَُاِْ،ضٓا٤ ْاؾس قدٚزٟ .10/2/2017يُ زيىاِْ ناوزَيطّ زاضايِ غًًَُاِْ، غًًَُاِْ، 

 . 6/2017/ 19ُاِْ، سٓا، غًًَ
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 دًاواظَوَ دىططايفؾىَيِٓ  يُ نُ، زَطُِضَيتُوَ  غًًَُاٌْ زضوغتهطزٌْو  ؾاض غطوؾيت بؤ تطٍ بُؾًَهٌ
 . بؤ ٖاتىوَ خَُيهٌ

 : و ناغبًسا ناضيُ  ٖاوبُؾًهطزٕ -2
ٍَ يُنرتيساَُغناغبِ،  و غُباضَت بُ ثًؿُوَضيِ و ناض  ٍَ  ًشًًُناِْ غًًَُاِْ يُطُ و يُطُ

ًٖض دًاواظيًُى  ِضَُْٖسَوَيُّ  ، زَنُٕ (ناضو ناغبَِاََُيُ و ) ٖاوبُؾِ ساياَْىغىَيُاُْناِْ ْاغًاو
َُضدًإ و ناغبًسا  ناضثًؿُ و  يُ ٖاوبُؾِ نطزٕ بؤ ، ًًُْ ًَْىإ َُغًشِ بىوٕ و ْاَُغًشِ بىوْسا يُ

ٍَ  ،يُ ئًَػتازا نُْس َُغًشًًُنِ غًًَُاِْ، ْاغني و َتُاُْيُ يُ  ،غًًَُاًْسا نُْس َىغىَيُاًَْهِيُطُ
   (1).ناضزا ٖاوبُؾٔ

ٍَ َىغىَيُاُْناِْ غًًَُاًْسا  ٖاوبُؾًإ نطزووَ ؾايُِْ باغُ ُٖضنُْسَ َُغًشًًُناِْ غًًَُاِْ يُطُ
ّ باظضطإ و خاوَٕ ناضَ ثاضَيُ ناضوناغبًسا، بُآلّ نُْس ساَيُتًَهِ ئُظَىوِْ خطاخ ِضوويساوَ و 

 يُاليُٕ ٖاوبُؾُناًْاُْوَ نُ َىغىَيُإ بىوٕ خىضاوَ.  َُغًشًًُنإ 
 
 : )خاوَْساضَيتِ(ساضَيتَِىَيه -3

ٌَ ئُوَّ  ،بؤ نُغًَو يإ نؤََُيًَو ،بُ واتاّ َافًَهِ زياضيهطاو زَيتَىَيهساضَيتِ   تط ئُواِْ بُب
 .(2)ُٖبًَتَافِ بُناضًَٖٓإ و َاََُيُ ثًَىَنطزًْإ 

ٌَ و ثاضَ)  :وتطاوَ نُ ،ُٖيُيُ غًًَُاًْسا باو ًًًَِ وتُيُنِ  ،زَضباضَّ َىَيو   الٍ ظَيِط و خؿ
 ظاضَيهٌ و ظَوٍ خاوٌَْ َُغًشًًُنإ بَُاْايُنِ تط،  .(ئًػالّ الٍ َىَيهًـ و دىيُنُيُ و َُغًشٌ

 (3)(.غُضَايُزاضٕ و باظضطإزوناْساض و ، ثًؿُوَضٕ ظياتط بَُيهى ،ْني نؿتىناَيٌ ظؤضٍ

و  ًَُُغًشًًُنإ خاوَِْ َىَيهِ خؤيأْ و ًٖض نًَؿُيُنِ َىَيهساضيًإ ًْغًًَُاًْسا  يُ 
 خاْىوَناًْـ و خاْىيُى ظياتطيإ ُٖيُ ُْٖسَيهًإ يُ و وّ خؤيأْىظؤضبُّ ُٖضَ ظؤضيإ خاوَِْ خاْ

يُ ثًاو  ُٖضوَٖا بُؾًَو .اوٕثؤ نطهًؿًإ يُغُض شُْنإ تاو ُْٖسَي ُْٕٖسَيهًإ يُغُض ثًاوَنا
  (4)خاوَِْ غُياضَ و ثاضَّ خؤيأْ شُْناًْإ 

 
 بُنطَيسإ :   -4

َىغىَيُإ و بُ  ، ظؤض ئاغايِ بُبؤ بُنطَيسإِْ ئُطُض خاْىويُنًإ ُٖبًَت َُغًشًًُناِْ غًًَُا 
ُ، يُ ئًَػتازا ًًْ يُ بُنطَيساْسا َُغًشًـ بُنطَيِ زَزَٕ  و ًٖض َُضز و ثًَؿدػتًَٓو بؤ َُغًشِ بىوٕ

                                                           
ٍَناوثًَهُوتٔ  - 1 . 1/2/2017، غًًَُاِْ، اضطٝفإ ثؤيليطٝف . 11/8/2016ِضَيعني ْىفٌ بابايىغف،  غًًَُاِْ،  :يُطُ

 .10/2/2017، غًًَُاِْ، ُْبًٌ ؾَُعىٕ زاوز .5/6/2017 غًًَُاِْ، دُضدًؼ، ثُتطؤؽ َُتا ُْظُٖت
َدخٌ يدزاض١ اجملتُع)االْطام(، ادتص٤ األٍٚ، اهل١٦ٝ املؿس١ٜ ايعا١َ يًهتاب،  -ايبٓا٤ االدتُاع٢ أمحد أبٛ شٜد،  - 2

 .  130، ف1979االضهٓدز١ٜ، َؿس، 
3 ٍَناوثًَهُوتٔ  -  . ُْدًُ ثُتطؤؽ ئُغهُْسَض، غًًَُاِْ،  10/8/2016ِضَيعني ْىفٌ بابايىغف،  غًًَُاِْ،  :يُطُ

 .  27/8/2016. مسريَ سٓا عاظض، غًًَُاِْ،  25/8/2016، غًًَُاِْ، َٛاعبداالسد ٜٛسٓا ت.   20/8/2016
ٍَناوثًَهُوتٔ  - 4  غًًَُاِْ، ،دُضدًؼ ثُتطؤؽ َُتا ُْظُٖت .1/2/2017، غًًَُاِْ، اضطٝفإ ثؤيليطٝف  :يُطُ
 .10/2/2017، غًًَُاِْ، ُْبًٌ ؾَُعىٕ زاوز .5/6/2017
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ٍَ زاوياُْ بُ َىغىَيُإ،  ناضّ َُّ فطؤؾِ تًَسا ظؤضبُّ ئُو زوناْاُّْ نُ خاْىويإ ُٖيُ نُ بُنط
زونإ  َُغًشٌ ، غُضقفًَاُْيُ غًًَُاٌْ يُ نتفطؤؾزونإ  بُطؿيت، نىْهُ ُياْهِطيىَْ بَُىَيو زَنُٕ،

 زوناُْناٌْ خاوَٕ ظؤضبٍُ، ًًُْ خؤٍتُواوّ  َىَيهٌو  )بُنطَيِ زَططَيت(زَنِطَيت غُضقفالُْبُ 
خاوَٕ  و نِطيىَ ُْآلغُضقف بُ ٕاًزوناُْناْ نُ َوئُوَبى ٌٖ بفطؤؾٔ بَُؾطو تىاًْىياُْ نُ َُؾطوب

 فطؤؾُ ٍَُ بؤ ُٖيُ نًَؿُيُىيَُُٖإ ناتسا ، بفطؤؾٔ تًَسا ٍَُ َُغًشًًُنإ بىوٕ اظٍِضَىَيهُنإ 
 غُضقفًَاُْ بُ زونإ زاوَ ُٖوَيًإزا، ؾاض باؾٌ ئابىضٍ ؾىَيين ظؤض يُ ئُوَيُ ،  ئُويـَُغًشًًُنإ

 زيٓساضٍ نُغًَهٌ يُبُضئُوٍَ َىَيهُنُ خاوَٕ، بفطؤؾٔ تًَسا ٍَُ بؤئُوٍَ، بططٕ بُنطَيٌ يإ بهِطٕ
ٍَ زاوَُْبَُُغًشٌ  ،َوبى َىغىَيُإ  ،ُٖضوَٖا َُغًشًًُناِْ غًًَُاِْ  (1).َوُْفطؤؾتى ثًٌَ يإ بُنط

ٍَ خاْىويإ يُ َىغىَيُإ و َُغًشِ  ٍَ بُ َُغًشِ و وؾًإ ىططتىوَ و خاْبُنط  . (2)زاوَ َىغىَيُإبُنط

 . (2)زاوَ

 

 ناض زابُؾهطزٌْ -5
يُ َُٖإ ناتًؿسا ٖاوناضّ يُنرتّ غًًَُاِْ زابُؾهطزِْ ناض ثُيِطَو زَنُٕ، َُغًشًًُناِْ  
 بَُُبُغتِ بُيُنُوَ شيإ و ًَٖٓاُْزّ خُوٕ و ئاَازلُناًْإ. زَنُٕ 

 زابُؾهطزِْ ناض يُغُض بَُٓاّ ِضَطُظ:  - أ

َُغًشًًُناِْ غًًَُاًْسا ناضّ شٕ و ثًاو يَُاَيسا تاِضازَيُنِ نُّ يُغُض  ًَىإْ يُ يُ ِضابطزووزا  
  طؿيت بُ ،نىضزيسا نؤََُيطاٍ يُ ثًاو، و ثًاو ئًؿِ َاَيِ ُْنطزووَ زابُؾهطاوَ (ٓسَضدًَ)بَُٓاّ 

ٍَ زَضَوَ بُناضٍ ظياتطو  ُزاوَْ ساَاَي ْاو ناضٍ يُ شُْنٍُ ياضَُتٌ نُ ،ْاغطاوَ بُوَ ، زَبًَت غُضقا
ٍَ ناضٍ بُ شًْـ  شٌْ ٖاوناضٍ ،يُ ناضّ ْاوَاَيسا نَُرت َُغًشٌ ثًاوٍ، ِضابطزوزا يُُٖضوَٖا . ْاوَا

 يُْاو ظياتط زياضزَيُ ئُّ، ْاغطاوإ شٕ بُناضٍ زاُنؤََُيط يُ نُ ئُوناضاٍُْ ، بُتايبُتنطزووَ
ٍَ شٌْ نُشُْناًْإ ،زا بىوَئُوخًَعاْاُْ  (3).بىوَُْ ساَاَي زَضَوٍَ يُ و ثًؿُيُنِ ناض ًٖض و بىوٕ َا

 ٖاوناضٍ ساْاوَاَي يُناضٍَ يَُاَيُو ثًاو ،وَىٖاتزا بُغُض طؤِضاٌْ ؿتُٓتًَطُي ئُّّ غُضزََُزا يُ    
 و ََواضسخىَيٓ شًَْهٌ َُغًشٌ شٌْ ئًَػتا نُ بُتايبُت ،زَنات، يإ ٖاوناضّ خىؾو و زايهِ شُْنٍُ

ٍَ وَيُ ئًَػتاؾسا ، ُٖضنُْسَ ناضَ خاوَٕ ساَاَي زَضَوٍَ يُ  ،دًؿنتطػهسإ، )ى:ئًؿُناِْ َا
يُ ثًاو بُآلّ  ،ٕشٕ زَياْهات و بُئًؿِ شٕ ْاغطاو (ؾنت قاخ إ،نًَؿت يًَٓ ، ْاْهطزٕ،َٓساَيجانهطزُْوَ

                                                           
1 ٍَناوثًَهُوتٔ  -   . ُْدًُ ثُتطؤؽ ئُغهُْسَض، غًًَُاِْ،  8/8/2016، غًًَُاِْ، ثُضٍ ئًػشام ناَُضإ :يُطُ

 1/2/2017، غًًَُاِْ، اضطٝفإ ثؤيليطٝف .  27/8/2016.  مسريَ سٓا عاظض، غًًَُاِْ،  20/8/2016
 .10/2/2017غًًَُاِْ،  ُْبًٌ ؾَُعىٕ زاوز، - 2
 - ًَٓسَض: بطيتًًُ يُ دًاواظّ نُيتىوضّ يُ ًَْىإ ثًاو ئافطَتسا، نُ طىظاضؾتُ يُ ْايُنػاِْ يًَُْىإ ئافطَت و ثًاوزا د

 يُ ِضووّ )َاف و ئُضى و و ناالنِ و ثًَطُ و زَغُآلت و ُٖميُُْ( يُ نؤََُيطُزا،  
ٍَناوثًَهُوتٔ  - 3  .10/2/2017غًًَُاِْ، ؾَُعىٕ زاوز، ُْبًٌ. 1/2/201، غًًَُاِْ، اضطٝفإ ثؤيليطٝف  :يُطُ

ٍَ: مسريَ سٓا عاظض، غًًَُاِْ،   .10/11/2016.دىيًَت فايُم ععيع ؾًُٓ، غًًَُاِْ، 27/8/2016ناوثًَهُوتٔ يُطُ
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ٍَ ُْبًَت ثًاو و زَنات ٖاوناضّ شُْنُّ ئًؿِ ْاوَاَيسا  وَٖا ُٖض ، ئًؿُناِْ شٕ زَناتئُطُض شٕ يَُا
 . (1)ُنُّ زَناتثًاو ٖاوناضّ شْ يُناتِ ثًَىيػت و يُوناتُّ نُ شٕ ُْخؤف بًَـت،

دًاناضّ ناض يُ َاَيُناًْاْسا يُغُض بَُٓاّ دًَٓسَض  ،يُ ئًَػتازاو يُْاو ُْوَّ ْىَيِ َُغًشًًُناْسا    
 شُْناًْإ زَزَٕ،َاَيسا ياضَُتِ ًًُْ، ثًاوّ َُغًشِ يُؾاضّ غًًَُاًْسا يُ غُضدُّ ناض و ئًؿُناِْ 

ٍَ، وَى )َُؾطوب فطؾنت(  ُٖضوَٖايُّ بىاضَزا شُْنإ طًُيًإ يُ ثًاوَناًْإ ًًُْ. ئًؿِ زَضَوَّ َا
تُْٗا ناضّ ثًاوَ و شْاِْ َُغًشِ ئُو ناضَ ْانُٕ. ُٖضوَٖا تا ئًَػتاف يُ غًًَُاًْسا ئافطَتِ َُغًشِ 

    . (2) ثؤيًػِ ٖاتىونؤ ُْبىوٕ بُ ثؤيًؼ يإ
 زابُؾهطزِْ ناض يُغُض بَُٓاّ تَُُٕ:   - ب

َخىَيٓٔ و ناض ْانُٕ، ِضَيطُيإ و خىَيٓسْطُناْسا ز َٓساآلِْ َُغًشِ يُ غًًَُاًْسا يُ قىتاخباُْ 
ناضّ غُضَنِ و بُخًَىنطزِْ خًَعإ يُ ُْزاوَ َٓساَيُناًْإ يُغُض ؾُقاَُنإ و يُ باظاِضزا ناض بهُٕ، 

اًْإ ئُو ناضاُْ زَنُٕ نُ ثًَؿرت يُ بابُتِ ناضو ثًؿُزا ئاَاشََإ ئُغتؤّ طُزلُناًْاْسايُ، طُزلُن
  . (3)ًَهًؿًإ خاُْْؿًٓٔبُؾناض ْانُٕ و نُغُ بُتَُُٕ و بُغاآلنىوَناًْإ ثًَساوَ، 

 
 
 : َريات هطزِْزابُؾ -6

 يُ َريات( بُيُنػاٌْ) زَبًَت  بُؾهطزٕ َريات ثطغٌزَضباضَّ  (َُغًح) اغجاضزَناٌْضِ بُثًَِ 
 .ٖاوبُؾنبيُنػإ و  َرياتسا يُ نىِض و نض زَبًَتبهطَيت و  زابُف ًََسا و ًَْط ِضَطُظٍ ًَْىإ

ِ و نهسا زابُف زَنُٕ،  يُنػاِْ بُ َُغًشًًُناِْ غًًَُاِْ َريات بُيُ  بُؾًَو  غُض نىض
بُخؤيإ زازطاناِْ نىضزغتاْسا َُغًشًًُنإ بؤ زابُؾهطزِْ َريات ياغايُنِ تايبُت  ُٖضنُْسَ يُ

ٍَ َُغًشًًُناًْؿ (نىِض زوو بُف و نض يُى بُف)زازطا ُٖض ئُو ياغايُّ ئًػالّ  ًُْ، يُ ثُيِطَو  سايُطُ
زواّ  يُ ِ تطيإُْٖسَيهبُآلّ  ،َرياتًإ زابُؾهطزووَ يُ )نض ًْىَّ نىِض(ُْٖسَيهًإ بُو ياغا زَنطَيت،
 بُو يإناضو  نطزووَسا زابُف يُنػاِْ بُغُض نىِض و نه بُ ِ ياغا و زازطا، يَُاَيُوَ َرياتًإِضَيهاضَناْ

 بُؾٌ و ُْبٔ ناونٓؤىنُ  ،ئُوَيُ ئُويـ ،(4)نطزووٕ ًْؿإ زَغت بؤٍ (َُغًح) نُ ،نطزووَ َيُٓايًُِض
 َاَؤغتا: )ووتبُ َُغًشِ  يُنًَويُ ئًٓذًًسا ٖاتىوَ نُ  بهُٕ، زابُف يُنػاٌْ بُنض  و نىِض بُؾٌ

ٍَ َريامت بفُضَىو بُبطانُّ ٌَ ئُّ َطؤظ، :فُضَىو ثًٌَ ئُو ّآلبُ.( بهات بُفزا يُطُ  َونطزو َين ن

                                                           
ٍَناوثًَهُوتٔ  - 1 ، 1986ًْإ يعكىب طىضطًؼ، يُزايهبىوّ  .11/11/2016بُيإ طىضطًؼ ئُوزيؿؤ، غًًَُاِْ،  :يُطُ

 .12/8/2017ثًؿُ: َاَؤغتا، غًًَُاِْ، 
ٍَ: ُْدًُ ثُتطؤؽ ئُغهُْسَض، غًًَُاِْ، - 2 . 26/8/2016. ايًعابًَت زاوز، غًًَُاِْ،  20/8/2016ناوثًَهُوتٔ يُطُ

 .10/2/2017ُْبًٌ ؾَُعىٕ زاوز، ، غًًَُاِْ، 
 .10/2/2017ُْبًٌ ؾَُعىٕ زاوز، ، غًًَُاِْ،  - 3
4 -  :ٍَ  غًًَُاِْ، دُضدًؼ، ثُتطؤؽ َُتا ُْظُٖت .1/2/201، غًًَُاِْ، اضطٝفإ ثؤيليطٝف ناوثًَهُوتٔ يُطُ
ٍَ: ناَُضإ اغشام ثُضّ ، .  8/6/2017 غًًَُاِْ، عُيُنُ، زاوز بُؾري ًْإ .5/6/2017 ناوثًَهُوتٔ يُطُ

 .8/2/2017. ؾىإ مجًٌ عًػِ، غًًَُاِْ، 29/4/2017. ئُزَؤٕ أْىَض ًْػإ، غًًَُاِْ، 8/8/2016غًًَُاِْ،
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 شياٌْ نىْهُ، بجاضَيعٕ بطغًَتِناو يُ خؤتإ و ئاطازاضبٔ) :فُضَىو بُخَُيهُنٍُ بُغُضتاُْوَ؟ بُزازوَض
 (1).( ًًُْ غاَاُْنٍُظؤضّ  بُ َطؤظ

 ًَْىإ يُ ساَاف و ئُضى يُ يُنػاٌْ بؤ بَُٓايُى بُ، يُ ئايِٓ َُغًشًسا بُؾهطزٕ َريات زَنطَيت 
 . بعاْني ساًََ و ًَْط ِضَطُظٍ

 :ّ ئابىوضّ َُغًشًًُناِْ غًًَُاِْباض -7

ٌَ ئاغت    (2)-:زابُؾبىوٕ بُؾًَىَيُنِ طؿتِ باضّ ئابىوضّ َُغًشًًُناِْ غًًَُاِْ بؤ غ
خؤضّ  و ظؤضبُيإ َىنُ ُغًشًًُناِْ غًًَُاِْ ثًَهسًًَََٖٓتظؤضيُّٓ َئُّ ئاغتُ، ْاوَْس:  - أ

 .خؤيإ ُٖيُثًؿُّ  ناضوَبًٌَ و ئؤتؤو ئُوإُْ نُ خاْىو،  سهىَُتٔ

( 6نُ )، َايُزاضٕزَوَيَُُْس: بُؾًَهِ نَُِ َُغًشًًُناِْ غًًَُاِْ خَُيهِ زَوَيَُُْس و غُض  - ب
يإ ، باظضطأْو  نُْس زوناًَْهٔخاوَِْ نُْس خاْىو يإ  و خًَعاِْ َُغًشِ غًًَُاِْ يُّ ئاغتُزإ

  . ٕخاوَٕ نؤَجاًْا

ئُو خًَعاْاُّْ نُ ، يًَطَزا نَُِ َُغًشًًُناِْ غًًَُاِْ خَُيهِ ُٖشاضٕبُؾًَهِ  :ُٖشاض  - ت
ُٖشاضٕ، ( خًَعاِْ َُغًشِ يُ غًًَُاًْسا 3تُْٗا )، بُّ ثًَىَضَف بُُٖشاض ُٖشَاضَإ نطزووٕ ٕ(نطَيهِ)

 . نطَيهنييُ غًًَُاًْسا (خًَعاِْ َُغًشِ 3نىْهُ تُْٗا)

 

 :  بُٖطَزاضٍ  -8
 ،ٕوَُٖيهُوتىزا ( ثُضوَضزَ ،تُْسضوغيت، َؤغًكا) يُ بىاضَناِْ  ِ غًًَُاَُِْغًشًًُناْ 
ٌَ  (نُُْغٌ ًًٌتتُضا و َؤغًكا)، ُٖيُ ئايُٓنُياُْوَ بُ إِضاغتُوخؤي ثُيىَْسٍ بىاضَنُف ُٖضغ
و  زَضنطزوَ ْاوباْطٌ(  َعًِ)  بُ خؤٍ َُغًح (طزٕفًَطن و ثُضوَضزَ) يإ،ئايًًُٓنُ غطوزَ يُ بُؾًهُ

 خعَُتطىظاضٍ ناضٍ َُغًشٌ خامناٌْ يُ ظؤضَيوُٖضوَٖا ، َُغًح ناضٍ يُ بىوَ بُؾًَو َاَؤغتايٌ
 (3).َُغًح ذًعَناٌْعَى يُ وَىب يُنًَو (ُْخؤف ضَغُضنطزِْنا ناضٍ)زَنُٕو ثُضغتاضّ  ثعيؿهٌ

 

 : بُضًََُٖٗٓإ و زَغت ئًؿٌ  -9

 يُناضّ شْاًْإ بُتايبُت ،زَغتًسا ئًؿٌ يُ غًًَُاٌْ ؾاضٍ َُغًشًًُناٌْيُ ِضابطزووزا  
اُْ َُغًشًًئُو  خىضٍ نًٓين ،و زَغت ِضَْطني بىوٕ ؾاضَظا( فهُيو  خىضٍ بًىظٍ نًٓينسا )نًٓٓ

و  غُٓ يُ اًَُُّْغًشًئُو  ،تُؾٌ بُ ففهُي نًٓينُوَ ٖاتىوُْتُ غًًَُاِْ و َىغًَنطزووياُْ نُ يُ 
 ،ُٖزلري َطَباٍزضوغتهطزِْ  ُٖضوَٖا، ياُْنطزوو ،ُتُ غًًَُاِْٖاتىوْوَ ّ نؤيُُٖضَؤتُ زَيٌ

 خًَعاُْ ًٌعاْيًَ ُناًٌْتايبُمتُْسي يُزضوغتهطزٕ  ؾُضاب و تطؾًات، خؤؾهطزِْ ظَيتىوٕ

                                                           
  15 -12/13يؤقا - 1
2 - :ٍَ ؾىإ . 29/4/2017ئُزَؤٕ أْىَض ًْػإ، غًًَُاِْ،  .31/1/2017بُيإ عًػِ يىغف، غًًَُاِْ، ناوثًَهُوتٔ يُطُ

 .10/2/2017ُْبًٌ ؾَُعىٕ زاوز، غًًَُاِْ،  .8/2/2017مجًٌ عًػِ، غًًَُاِْ، 
3  -  :ٍَ ُْدًُ ثُتطؤؽ ئُغهُْسَض، غًًَُاِْ،   .10/2/2017ُْبًٌ ؾَُعىٕ زاوز، غًًَُاِْ، ناوثًَهُوتٔ يُطُ
20/8/2016   . 
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ٍَ و ئاَازَنطزِْ خؤضاى و نًَؿتَيهدػتِٓ َيُ ِضو  َُغًشًًُناُْ يًَٓإ و زضوغتهطزِْ ؾرييِٓ و  ا
  (1).زَظأْ ، خؤيإ بُ ؾاضَظازائًؿِ ُٖويط

 
 

 يُتِآلخًَطو ٖاوناضّ نؤَُ -10
بُؾًَو يُ َُغًشًًُناِْ غًًَُاِْ ناتًَو نُ َٓساَيًإ زَبًَت، يإ ناتًَو يُُْخؤؾًًُى ناى  

، خًَطَيو يُغُض يإ يُ ثًَهسازاًَْهِ ئىتىَبًٌَ ِضظطاضيإ زَبًَت ،زَبُٓوَ، يإ يُ تُْطاُْ و نًَؿُيُى
بُ نُغًَهِ ُٖشاض، يإ بُ  زَيسَٕ نُ يُ،ثاضَظؤض داض دؤضّ خًَطَنُف  ،َنُُْٕظض ز خؤيإ

و ًَت با يًًَإ خؤؾبزبَُُبُغتِ ئُوَّ خى، فُضَاْطُيُنِ خعَُتطىظاضّ وَى ُْخؤؾداُّْ ًٖىا
 . (2)بٔ يُ ِضووّ زَضووًًُْوَ ئاغىوزَو  غىثاغطىظاضّ خىزا بهُٕ

 
 

  :َُغًشًًُناِْ غًًَُاِِْ دًىبُضط -11
  -ئاَاشَ بُ دًىبُضطِ َُغًشًًُناِْ غًًَُاِْ زَنُئ:بُنُْس خاَيًَو  

 ىَّيًَ نُِ ئُو ؾىَيُٓيإ يُبُضنطزووَ ىبُضطدً ؾاضّ غًًَُاِْ ناَُِْغًشًًُيُ ِضابطزووزا   
 و نؤيُيُ  ئُواٍُْ( و غُٓيٌ نىضزٍ دًىبُضطٌوَ ٖاتىوٕ )غُٓيُ  ، ئُواٍُْبؤ غًًَُاِْ ٖاتىوٕ

ٌَيُ  ئُواٍُْ ،(إ يُبُضزابىوَنؤيٌ زَغتىضٍوَ ٖاتبىوٕ دًىبُضطِ نىضزّ) ُٖضَؤتُ و نُضنىنُوَ  َىغ
ٍَ و نانُت) قات بُضطٌ و دٌ و ئُفُْسٍٖاتبىوٕ،   و دًىبُضطًإ َؤزَ  يإ يُبُضزابىوَ(تُْىضَ و ثاْتؤ

ٍَ، َىوٖات ىَّيًَ نُ ،ؾىَيٍُٓ ُوؾًَىاظّ دًىبُضطِ ئ خًَعاًَْهًإ ُٖض، بىوَ  .ًَٖٓاوَ سايخؤ يُطُ

 غًًَُاٌْ َُغًشٌُْبىوَ، نُ  إًتايبُتً دًىبُضطًَهٌبؤ غًًَُاِْ نُْس غاَيًَو زواّ ٖاتًٓإ ُٖضوَٖا 
ٌَ  دًىبُضطٌ غُضَتازا يُ غًًَُاٌْ ُتُْوٖاتى نُ ىضيُناًْـؾئا خًَعاُْ تُْاُْت. بٓاغطَيتُوَ ث

نُ دًِ ، يِ غًًَُاِْئاغا دًىبُضطٌ بُ طؤِضاوٕ ُْىبُضطادً ئُو زواتط بَُياّ ،َويُبُضزابى ئاؾىضيًإ
ٍَ و نطاؽ(بىوَ نىضزّ)ِضاْهىنؤغُ( ٍَ يإ ثاْتؤ   (3).و )نانُت و ثاْتؤ

 يُ ئًَػتازا: 

 دًىبُضطِ ثًاوإ:  (أ 

ٍَ زَضَوَّ بؤ ئاغايِ ؤشاِْضِ  ٍَ إثًاو زَواّ بؤ و َا  ثًاو يُ َاَيسا، يُبُض زَنُٕ نطاؽ و ثاْتؤ
ٍَ يإ تطانػىز، و قات يإ بًذاَُ،  ثًاوَناًْإ ظؤضبُّ ساًْؿاْ ئاُْٖطِ يُ ،زَنُٕ يُبُض نطاؽ و ثاْتؤ

                                                           
1
ٍَ: غىعاز يىغف يعكىب سساز، غًًَُاِْ،  -  ُْدًُ ثُتطؤؽ ئُغهُْسَض، غًًَُاِْ،   .15/8/2016ناوثًَهُوتٔ يُطُ

 .10/2/2017ُْبًٌ ؾَُعىٕ زاوز، غًًَُاِْ،  . 25/8/2016، غًًَُاِْ، عبداالسد ٜٛسٓا تَٛا.   20/8/2016
 .19/7/2017، غًًَُاِْ، ئاظإ زلًب مشعىٕ قطاف - 2
 -  :ُثؿتىَيًَٓهِ قىَاؾِ زوو َُتطّ يُغُض زَبُغرتَيت.نُ واَيًَهِ فؿِ زضَيص و نانُتًَو يُ ؾُِضثًَهٗاتىوَ ِضاْهىنؤغ  
ٍَناوثًَهُوتٔ  - 3  غًًَُاِْ، ،دُضدًؼ ثُتطؤؽ َُتا ُْظُٖت . 1/2/2017، غًًَُاِْ، اضطٝفإ ثؤيليطٝف  :يُطُ
5/6/2017. 
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ٍَ و نانُت  دًِ طىاغتُٓوَزا بىوى و ًْؿإ ئاُْٖطِ يُؿًإ نًَُ نُغًَهِ نُْسيُبُض زَنُٕ،  ثاْتؤ
 نىضزّ دًِ غُيطاْسا و ُْوضؤظ ئاُْٖطِ يُ غًًَُاِْ َُغًشٌ ثًاواِْبُؾًَو يُ  ،زَنُٕ يُبُض نىضزّ

 . (1)زَنُٕ يُبُض
 
 

 : إدًىبُضطِ ئافطَت (ب 

 َُغًشِ ئافطَتِ ُْٖسَيو ،يُبُضزَنات تطانػىز و قات يإ عُظّ، يإ َُنػِ ئافطَت َاَيسايُ  
ٍَ و باظاِض  .زَنُٕ يُبُض(بؤزّ)بًىؽ و تُْىوضَ ئاغايِ ِضؤشاِْ يَُاَيًؿسا غًًَُاِْ بؤ زَواّ و زَضَوَّ َا

ٍَ ئافطَت  . (2)ٕيُبُضزَنُ( بًىؽ)بؤزّ و تُْىضَ يإ(بًىؽ)بؤزّ و ثاْتؤ
 دًِ طىاغتُٓوَزا بىوى و ًْؿإ ئاُْٖطِ يُ ،غًًَُاِْ َُغًشًًُناِْ ُئافطَت نٌَُ نُغًَهِ نُْس 

 يُئاُْٖطِ غًًَُاِْ َُغًشًًُناِْ ئافطَتُ ظؤضبُّ زَنُٕ، يُبُض عُظّظؤضبُيإ  زَنُٕ، يُبُض نىضزّ
 ّ(8)ؤشّضِ يُ غًًَُاِْ َُغًشِ ئافطَتِ ُٖضوَٖا، زَنُٕ يُبُض نىضزّ دًِ غُيطاْسا و ُْوضؤظ
 يُ ظياتط ئافطَتًإبُؾًَىَيُنِ طؿتِ  (3).زَنُٕ يُبُض نىضزّ دًِ(شْإ دًٗاِْ ؤشّضِ)َاضغسا

 . زَنُٕ يُبُض نىضزّ دًِ ثًاوَناًْإ
 

12-  : ٌَ  خؿ
  (4)-بُ نُْس خاَيًَو ِضووْسَنُيُٓوَ:يتىوضّ خؿًَِ َُغًشًًُناِْ غًًَُاِْ نُ 

ٌَو ئافطَتاًْإ بُ تايبُتِ، سُظ يُ  بُطؿيت َُغًشًًُنإ - أ  الٍ ئاَيتىٕ  ،زَنُٕ ظَيِط و خؿ
 نُ سا،ناتًَه يُ يإ  زَنُوَيت يإفطيا تُْطاُْزا ناتٌ يُ نُ، زَنطَيت سًػاب غُضَايُ بُ َُغًشًًُنإ

ٌَ ئابىضٍ ثطؤشَيُنٌ بًاُْوَيت ٌَ ناضَنُيإ بُ ثاضَنُّ و زَفطؤؾٔ ئاَيتىُْنُ، بهُٕ دًَبُد  دًَبُد
 . زَنُٕ

 نُ ٍُْآلخؿ يُو يُنًَهُو  يًَُهطزِْ خاض بؤ خؤؾُويػتِ سُظضَتِ َُغًشُ :ئاَيتىٌْ خانٌ - ب
 ،بهات يًٌَُ (قاضزؤٕ) ظزلريٍ بُ ُٕزَن سُظ ُْٖسَيهًإ .زَنُٕ يًٌَُ َُغًشٌ باوَِضزاضاِْ ظؤضبٍُ

                                                           
ٍَناوثًَهُوتٔ  - 1   غًًَُاِْ،  قطاف، مشعىٕ زلًب ئاَاْر . 25/8/2016عبساالسس يىسٓا تىَا، غًًَُاِْ،  :يُطُ

 .5/6/2017 غًًَُاِْ، دُضدًؼ، ثُتطؤؽ َُتا ُْظُٖت .30/8/2016
ٍَناوثًَهُوتٔ  - 2 بُيإ طىضطًؼ ئُوزيؿؤ،  ، ثًؿُ: خاُْْؿني، غًًَُاِْ،1952ثُضوئ ئًًًَا سٓا، يُزايهبىوّ  :يُطُ

 .12/8/2017، ثًؿُ: َاَؤغتا، غًًَُاِْ، 1986ًْإ يعكىب طىضطًؼ، يُزايهبىوّ   .11/11/2016غًًَُاِْ، 
ٍَناوثًَهُوتٔ  - 3  ُْدًُ. 6/2017/ 19سٓا، غًًَُاِْ، ثُضوئ ئًًًَا  .13/8/2017، غًًَُاِْ،ضٓا٤ ْاؾس قدٚزٟ :يُطُ

 عاظض، سٓا مسريَ. 26/8/2016  غًًَُاِْ، ،يىغف زاوز ايًعابًَت.   20/8/2016  غًًَُاِْ، ئُغهُْسَض، ثُتطؤؽ
 غًًَُاِْ، ،عُيُنُ زاوز بُؾري ًْإ .10/11/2016ؾًُٓ،غًًَُاِْ، ععيع فايُم دىيًَت.  27/8/2016 غًًَُاِْ،

8/6/2017  . 
ٍَ: غىعاز يىغف يعكىب سساز، غًًَُاِْ،  - 4 ُْدًُ ثُتطؤؽ ئُغهُْسَض، غًًَُاِْ،   .15/8/2016ناوثًَهُوتٔ يُطُ

.  ئُزَؤٕ أْىَض 27/8/2016مسريَ سٓا عاظض، غًًَُاِْ،  . 25/8/2016، غًًَُاِْ، عبداالسد ٜٛسٓا تَٛا.  20/8/2016
، 1986ًْإ يعكىب طىضطًؼ، يُزايهبىوّ . 8/2/2017ؾىإ مجًٌ عًػِ، غًًَُاِْ، . 29/4/2017، غًًَُاِْ، ًْػإ

 . 12/8/2017ثًؿُ: َاَؤغتا، غًًَُاِْ، 
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  زََئًَ ثًٌَ تًَسايُ ؾتًَهٌ زاخانُنُ يُْاو طىايُ نىْهُ بُٖإ ططإ ظؤض خاناُْ ئُو
 .  زضاوَ خاضيُ  يُغُض َُغًشٌ نُ ئُوزاضٍَ يإ، َُُغًش طؤِضٍ طًٌَ وضزَ يُ َُبُغتًإ (سُيًا) 

ٍَ و  و طىاضَّ ئاَيتىوٕ يُ زَغت ئاَيتىوٕ يُو باظِْ  َىغتًًُ ئافطَتُناًْإ - ت  و طُضزاُْ ًَىاْهُ)طى
ظؤضبُّ ًَىاْهُناًْإ خاض و طؤبُضؤنًـ بُخؤياُْوَ زَنُٕ،  نٌَُٕ زَ ئاَيتىوٕ يُ (و خانِ ظزلريو 

 زَغت نطزبًَت ئَُيكُّ ئاَيتىوٕ يُٖاوغُضطريّ فطَتًإ ئائُطُض ، ثًَىَيَُمسِ َُضيَُِ ثانًعَّ يإ ِض
 . زَنات

ئُواُْؾًإ َمسِ خانِ يُغُض نًَؿطاوَ، نُ ِض ،َىغتًًُّ ئاَيتىوٕ يُزَغت زَنُٕثًاوَناًْإ  - خ
ظزلريّ ُْٖسَيهًؿًإ بُتايبُت طُزلُناًْإ زَغت زَنُٕ،  نُظَوادًإ نطزووَ ئَُيكُّ ئاَيتىوٕ يُ

 يٌَُ زَنُٕ. نُ وَيُّٓ خانِ ثًَىَيُ  ئاَيتىوٕ

ًَُِ يّ بؤ ئُنِطٕ و (خانِ ئاَيتىوٕو  ظزلري)َُٖىو ئافطَتًَهِ َُغًشِ نُ ٖاوغُضطريّ ئُنات  - ز
 (. و ظزلري ىَقًًَثًَِ زَوتطَيت) نُئُنات، 

و يَُاَيُوَ َُٖيِ ئُططٕ بؤ يازطاضّ يإ نُغًَهِ تطيإ  نُغِ َطزوو ْافطؤؾُٓوَ خانِو  ظزلري - ح
 يًَُِ ئُنات. 

 
 : ّ َُغًشًًُناِْ غًًَُاِْخاْىو -13

 ،غًًَُاًْسااغتِ طؤِضاْهاضّ يُ خاْىوّ َُغًشًًُناِْ ئَناًْإ و َُبُغتُاُْ ؾًَىاظّ خاْىو 
 (1): هُيُٓوَب بُنُْس خاَيًَو ِضووِْبهُئ و  وَغفئًَػتازا،  يُ ِضابطزوو

   :يُِضابطزووزا - أ

 دًاوظٍ يُ دؤضَيو تًَبًينيُِضووّ بًٓاغاظيًُوَ ، ًساغًًَُاْؾاضّ  يُ ًًُنإَُغًش نؤُْناٌْخاْىوَ 
ٌَ يُ ئُواٍُْبُتايبُتِ  ًإُْٖسَيه، َُغًشًًُنإ َاَيُ وزاويُِضابِطز ،زَنُئ  زضوغتو بُضزوو زاض  ط

 يُ بُؾًَو وٕ،ىبٗاتثًَه بُضيُىّ بُضاْيإ يُ زوو زَغتُ بُف زوو يُبُؾًَهِ ظؤضيإ  ،ىوٕبنطا
 زاسُوؾُنُ ْاو يُ ،َوُٖبى سُوؾُ ساونًؿًاْوُٖضز غيتاْاوَِض يُ ،خؤضئاوا يُ بُؾًَهًـو  ُٖآلتخؤض

 طُِضَنٌيُ  بُتايبُت ،بىوَ َُغًشٌ َاَيٌ ْاغًين غًُاٍ ٕوظَيتى زاضٍُٖضوَٖا  .ُٖبىوَباخهُ 
 بُضسُوؾُ يإ يُ يُ وٕىظَيت زاضٍ سا،َُغًشًًُناْ خاْىوّ ظؤضبٍُ، يُ زا)َُغًشًًُنإ(طاوضإ

 . ِضوَيٓطاوَ سازَضطاناًْاْ
 قاتٌ واتُ ،بىوٕ قات زووبُتايبُت زَوَيَُُْسَناًْإ  َُغًشًًُنإ ُٖضوَٖا ُْٖسَيو يُ خاْىوّ

 َُغًشٌ خاْىٍ تطٍ ًُناٌْيتايبُمتُْس يُ يُنًَو .عُيُنُ نُضميٌ َاَيٌ وَى ،خىاضَوَ قاتٌو  غُضَوَ
يُ ِضابطزووزا َاَيِ  .زاْطاوَ تًَسا تطٍ ؾيت يإ نتًَبنُ  ،َوُٖبى تاقًإ شوضَناْسا زيىاضٍ ْاو يُ يَُئُو

  (2)ُٖض وابىوَ.يُ غًًَُاًْسا َىغىَيُاُْناًْـ 

  يُ ئًَػتازا: - ب

                                                           
 - (ِ1991َُبُغت يُ ِضابطزوو يُّ تىَيصيُٓوَيُزا واتُ ثًَـ غاَي.)   
ٍَ ناوثًَهُوتٔ  - 1  .1/2/2017، غًًَُاِْ، يـ اضطٝفإثؤيطٝف يُطُ
ٍَ: غىعاز يىغف يعكىب سساز، غًًَُاِْ،   - 2  ،دُضدًؼ ثُتطؤؽ َُتا ُْظُٖت  .15/8/2016ناوثًَهُوتٔ يُطُ

 .10/2/2017ُْبًٌ ؾَُعىٕ زاوز، غًًَُاِْ،  .5/6/2017 غًًَُاِْ،
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 ظؤضبُّ خاْىوَناًْإيُ )نًُُْتؤ و بًؤى و ؾًـ(زضوغتهطاووٕ، غُضدُّ خاْىوَناًْإ نًُُْتؤٕ، 
ًٍََىإ و نًَؿتداُْ و شووضّ ) شووضّ  ،ض(شوو4يُ)ثًَهٗاتىوَ   .(خُوتِٓ زايو و باوى شووضّ َٓسا

ناْسووَ و نًًَُُْهِ بهىنًإ خاْىوَناًْاْسا يُ سُوؾُّ ُْٖسَيهًؿًإ طُوضَتطٕ و زووقاتٔ. 
ٍَ و سُوؾُّ  زضَخيت ظَيتىوًْإ ِضوواْسووَ، ُٖضوَٖا ُْٖسَيهًإ يُ خاْىَناًْاْسا ًََى و ثطتُقا

 يُ َؤزَيطْسا بًٓاغاظٍ ناضيطُضّ شَيط يُ تط ؾتُناٌْ يُ ظؤضَيو وَى ئًَػتاؾسا يُْاضزلًإ ِضوواْسووَ. 
 ساَىغىَيُاْخاْىويُنِ  و َُغًشٌ خاْىويُنِ ًَْىإ يُ ئُوتؤ دًاواظيًُنٌ ًُوَبًٓاغاظي ِضووٍ

و ُْٖسَيهًإ بُتايبُت َاَيُ نؤُْنإ تُوايًَتِ  نطزووَ بُغُضبِ تُوايًَتِ خاْىوَناًْإ. ْابًٓني
 .(1)ؾُضقًؿًإ ُٖض َاوَ

 
  :ِ َُغًشًًُناِْ غًًَُاِْْاوَاَي نُيىثُىل -14

   (2) بُّ ؾًَىَيُ:نُيىثُىل ْاوَاَيِ َُغًشًًُناِْ غًًَُاِْ بُثًَِ شووضَنإ دًاواظَ، 

 و تُيُفعيؤِْ شووضّ ًَىإ تايبُمتُْسّ خؤّ ُٖيُ و تاقِ قُُْفُ و تُثًُى و ًََع : شووضّ ًَىإ (أ 
 . تًَسايُ

ًََعّ يُ نًَؿتداُْزا تُباغ و غُالدُ و دلًَُسَ و نُواْتُض و : (َطبذ)شووضّ نًَؿتداُْ  (ب 
 قاخ و نُونو و َُزلَُيِ تًَسايُ. ْاشلىاضزٕ و 

و يُ ُْٖسَيو َاَيسا ِضَمسِ شٕ و  زَزضَيت ًََطز و شٕ ْىغتين بُشوضٍ ططْطٌظؤض شووضّ ْىغنت:   (ز 
ٍَ زوو يإ َٓساَيًَو َُٖىوًََطزَنُ َُٖيىاغطاوَ،  . يُ شووضّ ْىغتٓسا دًايُ خؤيإ ْىغتين شوضٍ َٓسا

 نُغُنإ يُغُضّ زَخُووٕ. و غًػَُِ ْىغتِٓ تًَسايُ 

 تابًؤّ وَيُّٓ خاض يإ وَيُّٓ َُغًح يإ َُضيَُِ ثانًعَّ تًَسا َُٖيىاغطاوَ و سايُ ظؤضبُّ َاآلْ (ز 
نُ وَيُّٓ َُغًح و َُضيَُِ ثانًعَّ تًَسايُ، ُْٖسَيو يَُاَيُ َُغًشًًُناِْ ؾًَىَناضّ زَبًٓطَيت، 

يإ تابًؤ اوَ، ظؤضبُؾًإ يَُاَيُناًْاْسا غًًَُاِْ ثُيهُضّ َُغًح يإ ثُيهُضّ َُضيَُِ ثانًعَيإ زاْ
  .(3)َُٖيىاغطاوَ )عػا٤ االخري(ثُيهُضّ خانًإ َُٖيىاغًىَ، يُ شووضّ ْاشلىاضزًْـ وَيُّٓ 

 
 : ّ َُغًشًًُناِْ غًًَُاِْو خىاضزٕ و خىاضزُْوَ خؤضاى -15

ّ ئُْػطؤثؤيؤدًا) ِّضواْطُيًَطَزا ، غُضناوَّ غُضَنِ شياُْيُ ِضَُْٖسّ بايؤيؤدًًُوَ خؤضاى  
 (4) -َخيُيُٓ ِضوو:يُّ نُْس خاَيُزا ز ،بؤ خؤضاى و خىاضزٕ و خىاضزُْوَ (خؤضاى

                                                           
 تًَبًِٓ ِضاغتُوخؤّ تىَيصَض، يُ َاوَّ تىَيصيُٓوَنُزا - 1
ٍَ: غىعاز يىغف يعكىب سساز، غًًَُاِْ، ناوثًَهُوتٔ  - 2 . ُْدًُ ثُتطؤؽ ئُغهُْسَض، غًًَُاِْ،  15/8/2016يُطُ

 .5/6/2017 غًًَُاِْ، ،دُضدًؼ ثُتطؤؽ َُتا ُْظُٖت. 26/8/2016.  20/8/2016
 -  ٍَ ْإ و ؾُضاب قىتابًُنُيسا  12وَيُّٓ َُغًشُ نُ يُ نؤتا ئًَىاضَّ ِضؤشّ ثًَٓر ؾُممُّ ثًَـ يُخانساًْسا يُطُ

 زَخىات،
 تًَبًِٓ ِضاغتُوخؤّ خىَيٓسناض  - 3
أْجسٚبٛيٛدٝا ايطعاّ ٚادتطد، تسمج١: ضٗاّ عبدايطالّ، ايطبع١ األٚىل، املسنص ايك٢َٛ يًرتمج١، نازٍٚ ّ. نْٛٝٗإ،  - 4

 . 29-21، ف 2013قاٖس٠، 
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 خؤضاى غُضناوَ و ًَُٖاّ ًَٖعّ بايؤيؤدِ و نؤَُآليُتًًُ. - أ

يُ ِضووّ واتاّ نؤَُآليُتًًُوَ، ناضيطُضّ ، ُ ِضووّ ًَُٖايِ و بُٖاّ خؤضانًًُوَيُْٖسَيو خؤضاى  - ب
ٍَ ثُيىَْسيًُ خؤضاى زَناتُ غُض ثُيىَْسّ ًَْىإ شٕ و ًََطز،  ثُيىَْسيًُنِ ًَُٖايِ)ِضََعّ( يُطُ

ثُيىَْسّ يُ خؤضاى زَبًَتُ وَيػتطُّ ، ُٖيُ زاىَْسيًُ غًَهػًًُناِْ شٕ و ثًاونؤَُآليُتًًُنإ و ثُي
ًَُٖاّ بًَُٖعّ ثُيىَْسّ خؤؾُويػتِ و غًَهػِ ًَْىإ شٕ و ًََطزَ، نُ خؤّ ًَْىإ شٕ و ثًاوزا، 

.)ُْٖسَيو خؤضاى زاَ خػتُٓوَ و زَضخػتِٓ اليُِْ ًَْطايُتِ و ًًََُٓيِ شٕ و ثًاوزَبًًَٓتُوَ يُ ُْو
 ًَُٖايُ بؤ ًَْطايُتِ ثًاو و ًًََُٓيِ شٕ(. 

 . ُٖيُ سُضاَهطاوّ خؤّ بؤ ِضَيهدػتِٓ خؤضاىّ يتىوضَيو ياغاَُٖىو نُ - ت

يُ ٖاوغُْطِ بَُُبُغتِ ووَ، نطز بطغٌ ّخؤيإ  ،َووخىاضز ِخىاضزْ نُُّْٖسَيو داض َطؤظ  - خ
  . زاًَْىإ و ِضؤح و دُغتُ

يُ ِ يٖؤناضَيهُ بؤ دًاناضّ ِضَطُظ ،يتىوضَناْسا، خؤضاى و َاََُيُنطزٕ يُطَُيًساُْٖسَيو يُ نُ يُ - ز
 . زاًَْىإ شٕ و ثًاو

 و خىاضزِْ تط بىوٕ، خىاضزُْ نىضزَواضيًُنإ ِ غًًَُاِْ يُ ِضابطزووزا خىاضزِْ َُغًشًًُناْ 
بُآلّ يُ ، (، َاغِ، ؾؤضبا، طُمنُ نىتاوتطخًَُٓغاوَض، نفتُّ غاوَض، نىبُّ غاوَض، ) زؤيُٓ، : وَى

 (1) -دًاواظَ، بُّ ؾًَىَيُ:خىاضزٕ و خىاضزُْوَّ َُغًشًًُناِْ غًًَُاِْ بُثًَِ شََُنإ ئًَػتازا 

 ،زَخؤٕو نا(  و ثُْري َُغًشًًُناِْ غًًَُاِْ بُياًْإ )ْإ و َاغت يإ ْإ و ًًَٖهُ بُياًْإ:  - أ
 ًٖض نُ بُياًًْاٍُْ ئُو ئُطُض بُتايبُت بُياًْإإ ظؤضبُيزَخؤٕ.  ٕوظَيتى بُياًْاْسا يُ ُٖضوَٖا

 . قاوَزَخؤُْوَ ثًَهُوَ بُياٌْ ْاٌْ ْاشلىاضزٌْ زواّ يُ ،ُٖبًَت يإوثؿى و ُْبًَت ناضَيهًإ

بُدؤضَيو َُٖىو ِضؤشَيو قاوَ  ،بُؾًَىَيُنِ طؿتِ َُغًشًًُنإ سُظ يُ قاوَ خىاضزُْوَ زَنُٕ - ب
ٍَ خَُيهًؿسا ًَىاْساضيهطزٌْ يُ تُْاُْت ت،يَُاَيِ َُغًشًًُناْسا زَخىضَي  ًَىاْساضٍ بؤ نايٌ يُثا

 . ثًَسَطريَيت ًَىاٌْ ِضَيعٍ نُ خىاضزًََُْاٍُْ يُو يُنًَهُ قاوَف

 غاوَض، ،بطْر و ؾًُ) :يُنًَو يُّ خىاضزْاُْ زَخؤٕ نُ ،َُُْغًشًًُنا غُضَنٌ شٌََ :ًْىَِضوإ - ت
ٌَنىبُ) تؿطيب، ٌَ، ياثطاخِ طُآلًََى، (ّ غابىْهُضإنفتُ)، (ّ َىق و  ، َاغِبطياِْ، غُضوث
 ًـ زَخؤٕ. تطؾًات

 خىاضزِْ ئاَازَنطاو ظياتط و نُّ زَخؤٕيإ ، ئًَىاضإ ْإ ْاخؤٕ ظؤضبُّو  نًَؿت يًَٓأًَْ :ٕائًَىاض  - خ
  . زَخؤٕ يإ َاغت و خُياض(يإ يُفُّ َطيؿو، يإ نًفطا،، ثُتاتُيإ  ،طؤؾتِ بطشاويإ  ،ؾفتُ)

 .زَخؤٕ ًَىَ طإ يإ ؾُوإعُغ - ز

                                                           
ٍَ: ناوثًَهُوتٔ   - 1 . 10/8/2016. ِضَيعني ْىفٌ بابايىغف،  غًًَُاِْ، 8/8/2016، غًًَُاِْ، ثُضٍ ئًػشام ناَُضإيُطُ

ٍَناوثًَهُوتٔ . 26/8/2016.  . ايًعابًَت زاوز، غًًَُاِْ،   20/8/2016ُْدًُ ثُتطؤؽ ئُغهُْسَض، غًًَُاِْ،    :يُطُ
ًؿُ: َاَؤغتا، غًًَُاِْ، ، ث1986ًْإ يعكىب طىضطًؼ، يُزايهبىوّ  .11/11/2016بُيإ طىضطًؼ ئُوزيؿؤ، غًًَُاِْ، 

 .10/11/2016. دىيًَت فايُم ععيع ؾًُٓ،غًًَُاِْ،30/8/2016. ئاَاْر زلًب مشعىٕ قطاف،  غًًَُاِْ،  .12/8/2017
ثُضوئ ئًًًَا سٓا، غًًَُاِْ،  .13/8/2017، غًًَُاِْ،ضٓا٤ ْاؾس قدٚزٟ.  1/2/2017، غًًَُاِْ، اضطٝفإثؤيل  يطٝف

 .10/2/2017ؾَُعىٕ زاوز، غًًَُاِْ، ُْبًٌ   ..6/2017/ 19
 - ًُيُ بِطوَيـ و غاوَضّ وضز و ق :ٌَ   َنُٕ.ُ و نؿًُـ و بازَّ و ثًاظ زضوغت زنىبُّ َىق
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ٍَ )ؾفتُ، بطياِْ، بطْر و ؾًُ، - ح َطيؿو، طؤؾت(  تطؾًات، سُظيإ يُ خىاضزِْ تطؾًات ُٖيُ و يُطُ
 ئُخيؤٕ. 

بُؾًَىَيُنِ طؿتِ َُغًشًًُناِْ غًًَُاِْ سُظيإ يُ خىاضزِْ ظَيتىوٕ ُٖيُ و  :ظَيتىوٕ - ر
 .و يُ اليإ ثريؤظَ زَخيؤٕ

زوو َُغًشًًُناِْ غًًَُاِْ ُٖفتُّ ؾُوَيو يإ ثًاوَ  بُؾًَو يُ، غُباضَت بَُُّ خىاضزُْوَ - ز
بُؾًَهِ نًَُؿًإ ُٖض ، زَخؤُْوَ)ناضَنًَو يإ ًْى ناضَى(ويػهِ يإ عاضَم ؾُو بُضَيصَيُنِ نُّ 

 َُغًشِظؤضبُّ ئافطَتاِْ ، سا بِطَيهِ نُّ زَخؤُْوَُناْئاُْٖطبؤُْ و و تُْٗا يُنُشٕ  و ْاخؤُْوَ
نُشُْناْسا ئاُْٖط و  يُو تُْٗا   ظؤض نُّبِطَيهِ و ئُواُْؾِ زَخؤُْوَ  َُؾطوب ْاخؤُْوَ غًًَُاِْ

  (1).َخؤُْوَز (بريَثُضزار ًْى يإ يُى ؾُضاب يإ  يإ)ثًَهًَو يإ زوو ثًَو ويػهِ 

ٍَ  - ش ٍَ بطْر تًَهُ ئاَازَنطزٕ و يًَٓاِْ ياثطار الّ َُغًشًًُنإ بُّ ؾًَىَيُيُ: ) قًُُّ طؤؾت يُطُ
زَنطَيت و بُٖاضاتِ تًَسَنطَيت، طؤؾتِ ثُضاغىو زَنطَيتُ بِٓ َُزلَُيُنُ، زواتط ثاثطاخُنُ بُطُآل ًََى 

 و ثًاظ، ئُثًَهطَيتُوَ و بُ ئاو تطف يًَسَْطَيت. يإ غًَل و بايٓذإ و نىيُنُ

 نُُْضيتًَهٌ( عُغطوًُْ)  زَوتطَيت ثًٌَ ُُٖي ُْضيتًَو عُغطإالّ َُغًشًًُناِْ غًًَُاِْ  - ض
ٌَ ٌشَُغً خَُيهٌو  َىغًَاويًُ ٍَ ًَٖٓاوياُْ َىغ ٍَ، خؤياْسا يُطُ  و يًَسَْطَيت نا ئاوابىوْساخؤض يُطُ

ٍَ ثُْريٍ و َاغت نًََُو  .نطاو زضوغت بُُٖويط بابُتٌ و نًَو يإ زَخىضَيت يُطُ

الّ َُغًشًًُناِْ غًًَُاِْ  بطياٌْ(، َاغِ، نفتُّ غًًَُاِْ، )ياثطاخِ طُآلًََى:ٌُْْناخىاضز - ظ
  ٔ. خىاضزْ خؤؾرتئ

 . خؤٕزَ (َاغٌ، ْإ، ثُتاتُ، غُوظايٌ، تاسني،  طىَيع، خىضَا، ظَيتىٕ) يَُاوَّ ِضؤشو ططتٓسا  - ؽ

 َُغًح، ًًُْسُضاّ و  قُزَغُنطاو خىاضزُْوَيُى و خىاضزٕ دؤضَ ًٖض َُغًشًسا ئايين يُ  - ف
ٍَ): زََيًَت يُوباضَيُوَ  ئُوٍَ بَُيهى، ْانات وآلط َطؤظ زََُوَ ْاو زَنًَتُ ئُوٍَ ،تًَبطُٕ و بططٕ طى

  (2)(.زَنات وآلط َطؤظ ئُوَ ، زَيتُزَضَوَ يُزَّ

 يُبُضئُوٍَ  ُٖيُ خؤٍ ثريؤظٍ يُ دؤضَيو و زَخىضَيت ظؤض َُغًشٌ باوَِضزاضاٌْ يُْاو: َاغٌ  - م
 نُْس بُتُْٗا ًَونُغ ُٖظاض نُْس ويُتٌىتىاًْ بؤُْيُنسا يُنُْس َُغًح ئًٓذًٌ طًَِطاُْوٍَ بُثًٌَ
 . بهات تًَط وىىبه َاغًًُنٌ نُْس و  ْاًَْو

 َاََُيٍُ ئايين تٌوغطو بُدًًََٗٓاٌْ يُ بُؾًَو وَى ْإ و ؾُضابِ، َُغًش ئًُاْساضاٌْ الٍ - ض
 شياًْسا غاتُناٌْ يُزوا َُغًح نىْهُ، ظأْزَ َُِغًش خىَيين و دُغتُ بًَُُٖاٍو  طَيتزَن سايُطَُي

ٍَ ٌَ ْاغطاوَ( االخري ايعػا٤)بُ نُ ئُوٍَ  سائًَىاضَخىاًَْه يُ قىتابًُناٌْ زواْعَ ُٖض يُطُ  و ؾُضاب داَ
ِ َُٓ يُؾ ْاُْ ئُّ تٌو و ثًًَإ زاٍ و نطز يُت ْاُْنٍُ ) :يُتِووتى و تُوَزووَبُضظنط هٌيُتُْاًَْ
ٌَ ْاشلىاضزُْنُ زواٍ ئًٓذا، بهُٕ ئَُُبؤيازنطزُْوَّ ، تزَنطَي بُخت ساتاْيُثًَٓاو ئُوٍَ  ؾُضابٌ داَ
ٍَ ثُمياٌْ يُ بطيتًًُؾُضابُ  ئُّ :تٌوو  َُٖيرِبٍ  يُ خىَيٍُٓ ئُو ،زَبًَت زضوغت َٔ بُخىَيين نُ ْى

                                                           
ٍَناوثًَهُوتٔ  - 1  .8/2/2017ؾىإ مجًٌ عًػِ، غًًَُاِْ، . 29/4/2017، غًًَُاِْ، : ئُزَؤٕ أْىَض ًْػإيُطُ

 .  8/6/2017 غًًَُاِْ، عُيُنُ، زاوز بُؾري ًْإ .5/6/2017 غًًَُاِْ، ،دُضدًؼ ثُتطؤؽ َُتا ُْظُٖت
 12-15/14َُتتا - 2
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ٍَ ساثًَٓاوتاْ ٍَ ئُوَّ  (1)(زَِضش ظؤض سُظيـ بُ  ،ثريؤظَؾُضاب خىاضزُْوَيُنِ الّ َُغًشًًُنإ يُطُ
ٍَ ْإ خىاضزٕ () ثًَهًَو يإ زوو ثًَو خىاضزُْوَّ زَنُٕ بُآلّ بُ بِطَيهِ نُّ يإ ُٖض نات بًَت يُطُ

  . (2)خؤُْوَزَ

 :  ُْضيتِ خىاضزٕ -16
ؾًَىاظّ ثُيىَْسّ زَغتًٓؿاْهطزِْ و  نؤََُيطابؤ ْاغًِٓ ئُتُنًًُتِ خىاضزٕ ُْضيت و  

ِضّ وايُ نُ َفطؤيس باو ،ططْطُ و ناضيًَو و ناضّ ٖاوبُؾِ ًَْىإ تانُنإ نؤَُآليُتِ ًَْىإ خَُيو
ٍَ يُنرتّ، خىاضزٕ و خىاضزُْوَ  بؤ نؤََُيطُ و بًَُٖعّ ثُيىَْسيًُ نؤَُآليُتًًُناِْ ًَُٖايُ بؤ يُطُ

ت يُغُض َاُْوَّ ططوخ يُ ناضيطُضّ زَبًَٖاوبُؾِ نطزٕ يُخىاضزْسا  ،ُضنِ نؤَُآليُتِ ٖاوبُفئ
ٍَ نُغًَهشياْسا،  ًَُٖايُ بؤ ٖاوِضَيًُتِ و َتُاُْ و خؤؾُويػتِ،  ساُٖضوَٖا خؤضاى خىاضزٕ يُطُ

ٍَ نُغًَهسا ًَُٖايُ بؤ زشايُتِ و ِضم يًَبىوُْوَ ثُْسَيو ُٖيُ ، بؤ منىوُْ ِضَتهطزُْوَّ خىاضزًْـ يُطُ
ٍَ زوشَُٓنُّ ْإ ْاخىات) ت: زََيًَ ٍَ زَخؤيت(ثًاو يُطُ ٍَ ئُو نُغُيُ نُ ْاِْ يُطُ  . (3)( يإ ) ٖاوِض

 (4)بُنُْس خاَيًَو ِضووٕ زَنُيُٓوَ:  ِ غًًَُاَُِْغًشًًُناُْْضيتِ خىاضزٕ و خىاضزُْوَّ 
 بُ ثاضوو)بُزَغت( خىاضزووَ.  ًإنًَؿتِ غاوَض و زؤَيُُ و تؿطيبيُ ِضابطزووزا  - أ

ٍَ زئًَػتازا ظؤضبُّ خىايُ  - ب  . و ُٖض نُغُ و قاثِ خؤّ بُناضزَيًَٓت َخؤٕضزُْنإ بُ نُونو و نُتا

ُْٖسَيو َاَيًـ يُغُض ًََعَيهِ  .غُض ئُضظ ضاخطاوَ ْاًْاشلىاضزووَنُ يُ  ،يُ ِضابطزووا يُغُض غفطَ - ت
ٌَ نىض  ِ ْاًْإ خىاضزووَ. غْعّ بُب

 ْإ زَخؤٕ . و يُغُض نىضغِ يُ ئًَػتازا يُغُض ًََعّ ْاشلىاضزٕ  - خ

ٍَ ْإ زَخؤٕ، زايو و باوى و يُ ِضابطزوو ئًَػتاؾسا ب - ز  َٓساَيُناًْإ بُيُنُوَ ْإ زَخؤٕ.ُ نؤَُ

ٍَ ًَىاُْنُيإ ْإ زَخؤٕ.  - ح  ئُطُض ًَىاًْؿًإ ُٖبًَت بُيُنُوَ يُطُ

 
 : زياضّ طؤِضيُٓوَ -17

ئُْػطؤثؤيؤدًا وَى بابُتًَهِ نىيتىوضّ يًَهؤَيًُٓوَ يُ زياضزَّ زياضّ طؤضٍِِيُٓوَ يُ  
ٌَ( و يعِ ؾرتاوؽ )َايًٓؤفػهِ و َاضغًٌ َىؽنؤََُيطُناْسا زَنات،  ظاْاّ ئُْػطؤثؤيؤدني نُ  غ

ُ يزياضّ طؤِضيُٓوَ دؤضَيهُ  :يعِ ؾرتاوؽ زََيًَتيًَهؤَيًُٓوَيإ يُغُض ئُّ زياضزَيُ نطزووَ، 
ٌَ ِضَُْٖس  ئاَاشَ زَنات بُو  ِضَفتاضَيهِ بُِٓضَتًًُ بؤ ئاَيىطؤِضّ خؤؾُويػتِو  (ٖاوثُمياًًُْتِ) بؤ غ

يُو ُٖضوَٖا َاضغًٌ َىؽ زََيًَت: ( َ) بُخؿني و وَضططتٔ و ِضَتهطزُْوبطيتني يُ: نُ  بىوٕثُيىَغت
نِ زياضّ ثُيىَْسيًُ ،نؤََُيطاياُّْ نُ ؾتُنإ بُؾًَهٔ يُ نُغُنإ و ؾىْاغِ نؤَُآليُتٌ

يًَُْىإ نُغِ زياضّ بُخـ و و  تانُنإ و نؤََُيُنإزضوغت ئُنات يًَُْىإ  نؤَُآليُتِ و ِضؤسِ

                                                           
 21-22/13يؤقا - 1

ٍَ ناوثًَهُوتٔ - 2  .5/6/2017 غًًَُاِْ، ،دُضدًؼ ثُتطؤؽ َُتا ُْظُٖت: يُطُ
أْجسٚبٛيٛدٝا ايطعاّ ٚادتطد، تسمج١: ضٗاّ عبدايطالّ، ايطبع١ األٚىل، املسنص ايك٢َٛ يًرتمج١، نازٍٚ ّ. نْٛٝٗإ،  - 3

 . 31-30، ف 2013قاٖس٠، 
4 ٍَ: ناوثًَهُوتٔ  -  بُيإ طىضطًؼ ئُوزيؿؤ، غًًَُاِْ، . 1/2/2017، غًًَُاِْ، اضطٝفإ ثؤيليطٝف يُطُ
 .10/2/2017ُْبًٌ ؾَُعىٕ زاوز، غًًَُاِْ،   .12/8/2017، غًًَُاِْ، ًْإ يعكىب طىضطًؼ     .11/11/2016
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ثًُوثايُّ نُغُنإ دؤضّ زياضيًُنإ يُ ثطؤغُّ ئاَيىطؤِضّ زياضيًُناْسا  .نُغِ زياضّ وَضططزا
 (1).زياضّ زَنُٕ

نات و  ًَْىإ خؤياْسا يُ يُططْطِ بُ بطزِْ زياضّ بؤ يُنرتّ زَزَٕ و َُغًشًًُناِْ غًًَُاِْ  
 (2) -بؤُّْ دًاواظزا زياضّ بؤ يُنرتّ زَبُٕ:

  :يُ يازّ يُزايهبىوْسا  .أ 

ٌَ، ، بُضطدًىخاض،  ،ئاَيتىوٕ ،)ثاضَ يازّ نطاوَتُوَ ئُبُٕنُ يُّ ؾتاُْ بؤ ئُو نُغُّ  ًَويُن نًَو، خؿ
ٍَ بًَت ياضّ َٓساآلِْ بؤ ئُبطَيت.ئُطُض نُغُنُ . َهًاز، عُتط  َٓا

  َٓاَيبىوْسا:يُ ناتِ  .ب 

 ، ئاَيتىوٕ، ثاضَ. دًِ َٓاآلٕيُنًَو يُّ زياضيًاُْ بؤ يُنرتّ زَبُٕ: 

  :سايُ ناتِ ٖاوغُضطريّ .ز 

 )ثاضَ( بؤ يُنرتّ زَبُٕ

  :نىوُْ ْاو خاْىوّ تاظَيُ ناتِ  .ز 

ٍَ يإ ثاضَ  . نُيىثىىل ْاوَا

  :ساخىَيٓسْتُواونطزِْ يُ ناتِ  .ه 

ٍَ، ؾرييِٓ، بؤٕ)يُنًَو يُّ ؾتاُْ بؤ ئُو نُغُّ خىَيٓسِْ تُواو نطزووَ زَبُٕ:   ( طى

ٍَ يُ .و    ئاوَُٖيهًَؿاْسا:يُ ناتِ َٓسا

 بؤ َٓساَيُنُ زَبُٕ. ، يإ بُتاِْ دًىبُضطِ َٓساآلٕ 

  دُشِْ زايهسا: يُ  .ظ 

  بُزياضّ بُ زايهًإ زَزَٕ. ،عُتط يإ دًىبُضط يإ ئاَيتىوٕنىِض و نض، 

 : يُناتِ ُْخؤؾًسا .ح 

ٍَ  . بؤ ُْخؤؾُنُ زَبُٕ ؾرييِٓ يإ طى

  :يُ دُشُْناْسا .ط 

ٍَ، يُ ئًَػتازا)ياضّ َٓساآلٕ،  ٍَ، يُ ِضابطزووزا ثاضَيإ وَى دُشْاُْ زاوَ بَُٓا دُشْاُْ زَزضَيت بُ َٓا
ٍَ.دًىبُضط،    بابُْىئًٌَ(زَزَٕ بَُٓسا

ُٖتا ؾاياِْ باغُ دؤض و بُٖاّ زياضيًُنإ ثُيىَْسيًإ بُ ئاغتِ ْعيهِ خعَايُتًًُوَ ُٖيُ،  
ئُو زياضيًاُْف نُغِ زياضّ بُخـ و زياضّ وَضطط، خعَِ ْعيهِ يُى بٔ، زياضيًُنإ بُ ْطخرت زَبٔ، 

ف نطزِْ ئُو زَيدؤبؤ َُبُغت و ئاَازلِ ، ططْطِ ثًَساُْتُقسيط و زَيػؤظّ و ًَُٖايِ خؤؾُويػتِ و 
يُ ًَْىإ ئُو  يُتًًُآلبًَُٖعنطزِْ ثُيىَْسّ نؤَُنُغُيُ نُ زياضيًُنُّ بؤ زَبطَيت و ُٖضوَٖا بؤ 

بطزِْ زياضيـ بؤ يُنرتّ ، زَططَيتنُغُّ زياضيًُنُ زَبُخؿًَت و ئُو نُغُّ زياضيًُنُ وَض
يُ نات و َُضاغًِ و بؤُْيُنِ ، ئُو نُغُّ زياضيًُنُ وَضزَططَيتزَغُواَُ، واتُ ئاَيىطؤِضّ زياضيًُ و 

                                                           
 552َٛضٛع١ عًِ االْطإ، املؿدز ايطابل، فمسٝح،  -غازيٛت ضُٝٛز - 1
ٍَ ناوثًَهُوتٔ - 2  غًًَُاِْ، ،عُيُنُ زاوز بُؾري ًْإ .5/6/2017 غًًَُاِْ، ،دُضدًؼ ثُتطؤؽ َُتا ُْظُٖت: يُطُ
بُيإ  .19/7/2017ئاظإ زلًب مشعىٕ قطاف،غًًَُاِْ،  .10/2/2017غًًَُاِْ، ُْبًٌ ؾَُعىٕ زاوز،   .8/6/2017

 12/8/2017ًْإ يعكىب طىضطًؼ، غًًَُاِْ،  .11/11/2016طىضطًؼ ئُوزيؿؤ، غًًَُاِْ، 
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دًَبُدًَهطزِْ  بؤ ًَٖٓاوَ، وَى نُ زياضٍ ،ئُو نُغُ زَباتُوََُٖإ زياضّ يإ بُْطخرت بؤ  ،تطزا
  (1).نؤَُآليُتٌزابىُْضيتًَهِ 

ناضيطُضّ ئُضيِٓ ُٖبىوَ يُ بًَُٖعنطزِْ ًَْىإ َُغًشًًُناِْ غًًَُاًْسا،  ئاَيىطؤِضّ زياضّ يُ
شٕ و ًََطز و ئُو نىِض  ّ، ُْٖسَيو داضًَُٖايُى بىوَ بؤ ططْطًجًَسإ بُيُنرتيُتًًُنإ و ثُيىَْسيًُ نؤَُآل

 ، زياضيًإ بؤ يُنرتّ بطزووَ. ُٖبىوَ خؤؾُويػتِ يُ ًَْىاًْاْساو نهاُّْ ثُيىَْسّ 
 

 ئاَِطاظَناِْ طىاغتُٓوَ:  -18
ٌَ)َُغًشًًُناِْ غًًَُاِْ يُ ِضابطزووزا بُ   و بؤ  َاَيُوَ بؤ باظاِضٖاتىنؤيإ نطزووَ يُ ( ث

نىْهُ ئُو نات ؾاضّ غًًَُاِْ ؾاضَيهِ بهىوى بىوَ و طُِضَنِ و زَواَهطزًْإ،  ؾىَيِٓ ناض
يُ ْاوَِضاغتِ ؾاضزا بىوَ و ْعيهِ باظاِض و فُضَاْطُ سهىًًَُنإ بىوَ، ابىْهُضإ()غَُغًشًًُناًْـ 

ثاؽ ، يإ بُ )عاضَباُّْ زوو ئُغح(ئُغح و عاضَباُْبؤ ؾىَيُٓ زووضَناٌْ ؾاضّ غًًَُاًْـ بُ 
ٖاتىنؤ زَنُٕ و بُؾًَهِ و تُنػِ (وَ بُ ثاؽ 1980، بُآلّ يُزواّ غاَيِ )ٖاتىنؤيإ نطزووَ

  (2).ظؤضيؿًإ ئىتىَبًًَِ تايبُت بُخؤيإ ُٖيُ و بُ ئىتىَبًًَُ تايبُتُناِْ خؤيإ ٖاتىنؤ زَنُٕ

 

 :ؾىَيُٓواضّ َُغًشًًُناِْ غًًَُاِْ -19
ؾىَيُٓواض ؾىَيُٓواض تؤَاضَيهِ ْاواظََإ يُغُض ِضَفتاضّ َطؤظ ثًَؿهُف زَنات، نىْهُ  

ِ َطؤظ و باوَِضَناًْإ و ناالنًًُناًْاْ بريوِضاناًْإ وبُضدُغتُّ نؤََُيطُ نؤُْنإ و ِضَْطساُْوَّ 
غُضَنًًُناِْ ِضَفتاضّ ؾىَيُٓواض زَتىاْطَيت بُ بَُيطُْاَُ ُٖضوَٖا ، نؤََُيطُناِْ ِضابطزوو ًْؿإ زَزات

 . (3)و ظاًْاضيًإ يًَىَضبطريَيت َطؤظ يُقَُيُّ بسضَيت
بُ ثًَِ ياغاّ ؾىَيُٓواضّ عًَطام و ُٖضَيُِ نىضزغتإ، ُٖض ؾتًَو َازّ بًَت و زضوغتهطاوّ  

ٍَ ظياتط بًَت و يُغُض ؾًَىاظَ نؤٕ 200تَُُِْ يُ )و  ( طىاظضاوَ بًَت يإ ُْطىاظضاوَ)َطؤظ بًَت  و (غا
ؿتُاِْ يإ ُْتُوَيِ يإ ئايِٓ يإ ٖىُْضّ ًِ يإ ْيو بُٖايُنِ ًََصوو ِضَغُُْنُّ خؤّ َابًَتُوَ

و بُٖؤّ نَُِ تَُُِْ زضوغتبىوِْ ؾاضّ . بُثًَِ ئُّ ياغايُ (4)يُ قَُيُّ زَزضَيتبُ ؾىَيُٓواض  ،ُٖبًَت
خاْىوَنُّ نُ ئُويـ  ،ؾىَيُٓواضٕ يُىخاوَِْ يُ ؾاضّ غًًَُاًْسا َُغًشًًُناِْ غًًَُاِْ غًًَُاِْ، 

بُآلّ يُزَضَوَّ ْاوَْسّ قُظاّ ؾاضّ ابىْهُضاِْ ؾاضّ غًًَُاِْ. غيُطُِضَنِ  يُ(نُضميِ عُيُنُ)
 غًًَُاِْ نُْس ؾىَيُٓواضَيهِ ًََصوويًإ ُٖيُ. 

                                                           
ٍَ: ناوثًَهُوتٔ  - 1   .6/2017/ 19ثُضوئ ئًًًَا سٓا، غًًَُاِْ،  .13/8/2017، غًًَُاِْ،ضٓا٤ ْاؾس قدٚزٟيُطُ

ُْبًٌ ؾَُعىٕ .  8/6/2017 غًًَُاِْ، عُيُنُ، زاوز بُؾري ًْإ .5/6/2017 غًًَُاِْ، دُضدًؼ، ثُتطؤؽ َُتا ُْظُٖت
 .19/7/2017ئاظإ زلًب مشعىٕ قطاف،غًًَُاِْ،  .10/2/2017زاوز، غًًَُاِْ، 

ٍَ ناوثًَهُوتٔ - 2 زاوز، غًًَُاِْ، ُْبًٌ ؾَُعىٕ  .5/6/2017 غًًَُاِْ، دُضدًؼ، ثُتطؤؽ َُتا ُْظُٖت: يُطُ
10/2/2017. 

3
 Sease, Catherine , Artifact Conservation , The Oxford Encyclopedia of Archaeology in the 

Near East, voz.1,Oxford University Press, Oxford ,1334,P.215. 
 . 566، ف 18/11/2002، 3957، ايٛقا٥ع ايعساق١ٝ، ايعدد 2002، يط١ٓ 55قإْٛ االثاز ٚايرتاخ ايعساق٢، زقِ   - 4
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يُ ظؤضبُّ تىمخُناِْ نُيتىوضيٌ َازٍ  يُ نؤتايِ ئُّ باغُزا زَتىاْني بًًََٔ)طؤِضاِْ نُيتىوضّ(  
ٍَ و  َُغًشًًُناِْ غًًَُاًْسا بُتايبُت يُ ثًؿُ و ئاغتِ ئابىوضيًإ و خاْىوَناًْإ و نُيىثُىل ْاوَا
دًىبُضط و ئاًََطَناِْ طىاغتُٓوَياْسا ِضوويساوَ. بُآلّ بُنَُِ طؤِضإ يُ تىمخُناِْ نُيتىوضّ 

ويساوَ، بَُُف زياضزَّ )زوانُوتىوّ نُيتىوضّ يإ بؤؾايِ يإ َُعُٓوّ َُغًشًًُناِْ غًًَُاًْسا ِض
 يُ نُيتىوضّ َُغًشًًُناِْ غًًَُاًْسا ِضوويساوَ.  نُيًَِٓ نُيتىوضّ(

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

                                                           
 - بَُُضدًَويتىضيًُناْسا زَيت، ُيتىوضّ: طىظاضؾت يُنؤٍ ئُو طؤِضاُْ زَنات نُبُغُض باضوزؤر و ِضَطُظَ نُطؤِضاِْ ن 

بهات. ئُّ طزٌْ وَظيفٍُ وَى بابُتٌ يًَهؤَيًُٓوَ ياخىز دًَبُدًَه زائُو طؤِضاُْ ناضيطُضٍ يُ بىًْازٍ نؤََُيطُ
غٓىضزاضَنإ نُ غًفاتٌ َاززٍ يا  ٕيتىوضّ دًازَناتُوَ يُ طؤِضاْهاضيًُ ِضونُؾًُنإ ياُزياضيهطزُْف طؤِضاِْ ن

 تْطَياْاتىو  ُْ ظؤضٕ و بُضزَواّ ْىَيسَبُٓوَنُغًًإ ُٖيُ و ْابُٓ ٖؤٍ طؤِضاْهاضٍ يُ بىًْازٍ نؤََُيطُزا. ئُّ طؤِضاْهاضيا
دًَطري  يتىوضّ بُغُض ئُو زياضزاٍُْ نُثُيىَْسٍ و ناضيطُضٍ ٖاوبُف يًَُْىاًْاْسا ُٖيُُغٓىضزاض بهطَئ، طؤِضاِْ ن
 -:يتىوضياُْزا ِضووزَزاتُُنِ طؿتِ يُّ زياضزَ و ِضَطُظَ نيتىوضّ بُؾًَىَيُزَبًَت، بُمنىوُْ طؤِضاِْ ن

 نؤَُيطُ. ْاو وزَظطاناٌْ و زاّ فًَطنطزٕ ضوَضزَ وثُ ئايِٓ و ؾًَىاظَناٌْ و بريوبؤنىٌْ ئاضَظوو بُٖاو -1

 . ٌ و ئاغتُناًٌْبُضُّٖ ًٖٓإ و ؾًَىاظَناْ ؾًَىاظَناٌْ ناالنِ و ِضَفتاضّ ٖىُْضٍ و تُنُٓيؤدٌ و ئابىوضٍ ، -2

 .ؾًَىاظَناٌْ طىظاضؾتهطزٕ يُٖىُْضٍ وَيُٓنًَؿإ و َؤغًكا و ئُزَب و زاْؼ و ٖتس -3

نإ و نِطّ و زابُؾبىوِْ زاًْؿتىوإ و ؾًَىاظو بَُٓاناِْ زابُؾهطزِْ ناض و ثًؿُ ئاغتِ ثُيىَْسيًُ نؤَُآليُتًًُ -4
 نؤََُيطُزا و ِضؤَيِ خًَعإ و بَُٓاَيُ و نؤََُيطُّ خؤدًَِ و زَوَيُت.  يُ

 104،ف 1982ستُد ادتٖٛس٣، عًِ االدتُاع ٚقكاٜا ايت١ُٝٓ ف٢ ايعامل ايجايح، داز املعازف،ايطبع١ ايجايج١، قاٖس٠،
 - (ّنُيًَِٓ نُيتىوضCultural Lag واتُ تىمخُناِْ نُيتىوضّ َازّ و تُنٓؤيؤدِ يُ نؤََُيطُزا طُؾُّ نطزووَ و :)

طؤِضاًْإ بُغُزا ٖاتىوَ، بُآلّ تىمخُناِْ نُيتىوضّ َُعُٓوّ بَُُٖإ ئاغتِ نُيتىوضّ َازّ طُؾُيإ ُْنطزووَ و 
ٌَ نؤَُآليُتًًُناُْ يُ نؤََُيطُزا.طؤِضإ بُغُضياْسا ُْٖاتىوَ. ئَُُف غُضناوَ و ٖؤن  اضّ نًَؿُ و ًَُالْ

 John scott and Gordon Marshall, A Dictionary of Sociology. Oxford: University Press, Third 

edition, 2009, P 149 
اتىوَ، ، بؤيُ بُّ واتُ تىمخُناِْ نُيتىوضّ َازّ بُ خًَطاتط يُ تىمخُناِْ نُيتىوضّ َُعُٓوّ طؤِضاًْإ بُغُضزا ٖ 

 . نُيتىوضّ َُعُٓوّ زوانُوتىوَ يُ نُيتىوضّ َازّ (، نىْهُختًف ثكاف٢ -زياضزَيُ زََئًَ )زوانُوتىوّ نُيتىوضّ
 . 55، ف2009فازٚم أمحد َؿطف٢، ستُد عباع ابساِٖٝ، األْجسٚبٛيٛدٝا ايجكاف١ٝ، داز املعسف١ ادتاَع١ٝ، 
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 :غًًَُّبُؾٌ 
 و طىْسّ ُٖضَؤتُ يتىوضٍ َُغًشًًُناٌْ قُظاّ نؤيُُن

 
دىيُنُ، َُغًشٌ و وَنى: ظَضزَؾتِ،  يين دًاواظٍثًَهٗاتُّ ئاِضابطزووزا يُ  ؾاضٍ نؤيُ  

طُِضاوُْتُوَ بؤ زا (1951غاَيِ)يُ نىْهُ  ،سا ْاشّدىيُنُّ تًَ زاِ تًَسا شياوَ، يُ ئًَػتاَيُاْىَىغ
شٕ و ثًاوَ بُتَُُُْ َُغًشًًُناِْ نؤيُ زََئًَ: )باو باثرياًْؿُإ ُٖض يُ نؤيُ شياوٕ( و . ئًػطائًٌ

ٍَ ثًَـ ئًَػتا 300ًََصووّ َُغًشًًُناِْ ْاو غُْتُضّ قُظاّ نؤيُ زَطًَِطُْوَ بؤ ْعيهُّ)   .(غا
نُ يُ نؤتايِ غُزَّ ُٖشزَيُّ و  ،ئُو َُغًشًًاُْ زَططَيتُوَ ؛ُناِْ قُظاّ نؤيًَُُغًشً  

ئُو َُغًشًًاُّْ نُ  ظؤضبُّ .ًْؿتُدًَبىوٕيُ غُْتُضّ قُظاّ  نؤيُ  ساَغُضَتاّ غُزَّ ْؤظزَيُ
ظ و زياُْ و خؤؾٓاوَتِ و و) ٖريإ و ْاظَْني و ِضَواْس:نىوُْتُ غُْتُضّ قُظاّ نؤيُ، يُ ْاونُناِْ

ُْٖسَيهًؿًإ يُ ٌَ(َ وَ نىوُْتُ غُْتُضّ قُظاّ نؤيُ، َىغْاونُناِْ و  و غابآلغ خؤضإ و غُٓ
بُٖؤّ  زا(1836-1813طُوضَ( يُ غاَيِ)-َُزّ ِضَواْسظّ)ثاؾاّ نؤضَِطاِْ َري حمُُنغُضزََِ سى

يُ زشٍ َُغًشًًُنإ نُ  ،)نىؾنت و نُوغاُْوَ( نُ ئُو غُضزََُ بُٖؤّ دًاواظّ ئايًًُٓوَتطغِ
نُ ، ُناِْ طىْسّ )ُٖضَؤتُ(ف زَططَيتُوًَُٖضوَٖا َُغًشً، نطزووَ نؤنًإ بؤ نؤيُ، ُيِطَو نطاوَث

   (1)ُٖضَؤتُٕ. بُُْشاز خَُيهِ

(وَ بُِضووِْ 1878ُناِْ ْاو غُْتُضّ قُظاّ نؤيُ يُغاَيِ) ًغُباضَت بُ ًََصووّ َُغًشً  
غُضزاًْإ زَنات و باؽ يُ ِضَوؾِ نؤيُ  يُ فُضَْػِ)شاى ِضيتؤضّ(زياضَ يُو ناتُّ نُ َػًؤًَْطّ 

نُ ْأًًََٖ  غُختُناًْإ بُزَغت نىضزَ َىغىَيُاُْناُْوَ زَنات،نُوغاُْوَ بُف َُيُٓتِ و شياِْ 
 (2)زضوغت بهُٕنًُْػُيُى تِ ئايِٓ خؤيإ بهُٕ و وبُئاظازّ ثِطانتًعَّ غطو

و زضوغتهطزووَ زا طُِضَنِ )ُٖواض و بُفطيكُْسّ(يُ خاْىويإ َُغًشًًُناِْ نؤيُ يُ ِضابطزووزا  
تا ئًَػتاف ُٖض يُو نًُْػُنُؾًإ و  (زياْإ)نِ َطُِضَنًَهِ تايبُت بُخؤيإ ُٖبىوَ بُْاوّ طُِض

(َاَيِ 3يُ ئًَػتازا تُْٗا ) .(3)ئًَػتا ئُو طُِضَنُ زَنُوَيتُ ْاوَِضاغتِ قُظاّ نؤيُ ،طُِضَنُزا َاوَ
)ظاْهؤ و ُٖيبُتػىَيتإ و ؾىقُّ طُِضَنُ تاظَناِْبؤ ٕ و ظؤضبُيإ يُو طُضَنُزا َاوَُغًشِ 

 . نىوٕ(َُغًشًًُنإ
نطاوَ، (نؤيُ و طىْسّ ُٖضَؤتُنُيتىوضّ َُغًشًًُناِْ)و(باؽ، وَغفِ بُ )زوؾُزا يُّ بُ 

 اغِ زووَّ: تىمخُناِْ نُيتىوضّ َازّ. : تىمخُناِْ نُيتىوضّ َُعُٓوّ، ب باغِ يُنُّ
 

                                                 
3

ناثِ يُنُّ،  ُٖويًَط، -ناثداُّْ وَظاضَتِ ضؤؾٓبريّ  نؤيُ يُِضَوتِ ؾاضغتاًُْتسا، نُضيِ ؾاضَظاو ئُواِْ تط، -
2009 ٍ ،202-206. 

2- ،ٍَ  يُ ،وَضطًَِطاِْ:ُْداتِ عُبسوَيآل،1878طُؾتٓاَُّ َػًؤًَْطَيو بؤ ْاونُناِْ نُضنىى و غًًَُاِْ غاَيِ  شاى ِضيتؤض
 .48-2008ٍ،47ناثداُّْ ؾعإ،غًًَُاِْ،ناثِ يُنُّ، بآلونطاوَناِْ بٓهُّ شئ،


 )زياْإ( :، بُ َُغًشًًُنإ زََئًَ(زيإ) :تًَبًِٓ: يُؾاضّ نؤيُ بُ َُغًشِ زََئًَ - 
ٍَ: زحنا غًًَُإ يُيسا. َطيُّ ئًًًَا عُإ، نؤيُ،  -3  .  5/6/2016ناوثًَهُوتٔ يُطُ
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 باغِ يُنُّ:
 ضٍ َُعُٓوٍ َُغًشًًُناِْ نؤيُ و طىْسّ ُٖضَؤتُ ويتىناِْ نُتىمخُ 

 
 ،(1)و ُْضيت و بُٖا و ٖعض و باوَِض زَططَيتُوَزاب ِضَفتاض و  ،ناِْ نُيتىوضٍ َُعُٓوٍتىمخُ 

ؤشاُْ نُ ِض ،زَططَيتُوَ (ئًتٓؤؽ)ؤسِ و ْاَازيًُناِْ ئُْساَاِْ ُ ِضًَُٖىو ثًَساويػتًُٖضوَٖا 
، يُّ باغُزا بُنُْس تُوَضَيو نُيتىوضّ (2).فؤيهًؤض ،ئائ و ُْضيت،ب زا : ظَإ،ىوَن ،بُناضيإ زَيٓٔ

 َُعُٓوّ َُغًشًًُناِْ نؤيُ و طىْسّ ُٖضَؤتُ زَخُيُٓ ِضوو: 
 :ِ َُغًشًًُناِْ نؤيُ و ُٖضَؤتُظَاْيُنُّ: 
 ِنُْس خاَيًَو ِضووْبُ نُ ، خؤيإ ُٖيُظَاًَْهِ تايبُت بُ َُغًشًًُناِْ)نؤيُ و ُٖضَؤتُ( 

  -: زَنُيُٓوَ
 ظَاِْ زايو: -1

 .  (3) َُغًشًًُناِْ نؤيُ و ُٖضَؤتُ ظَاِْ ) غطياًُْ(ظَاِْ زايهِ  (أ 

ًًُْ.غُباضَت بُ ظَاِْ َُغًشًُناِْ نؤيُ يُ ظَاِْ َُغًشًُناِْ ُٖضَؤتُ ًٖض دًاواظيًُنِ  (ب 
دًاواظّ ظَاِْ )غطياِْ( و ظَاِْ )نًساِْ(، )نًسإ و غطيإ و ئاؾىوض( بُظَاِْ غطياِْ )غىضَت(قػُ 

  (4)نُ يُى ظَاُْ ،زَنُٕ

ئًٓذًًِ ثريؤظ و نتًَبُ ئايًًُٓناِْ زيهُيإ بُ ظَاِْ غطياِْ  ظَاِْ زايهًإ ظَاِْ ئايُٓنُياُْ، (ز 
ًًََػا زَخىَيٓٔ و غطوت و َُضاغًُِ ئايين بُظَاِْ ) غطياِْ ( يُ نْىَيص بُ ظَاِْ غطياِْ  ْىغطاوَ،

ٌَ زَنُٕ و بؤ خىَيٓسِْ غط ُنإ بُ غطياِْ قػُ زَنُٕ، قُؾُ ْىَيص و وتاضّ ْىَيصّ ًوتُ ئايًٓودًَبُد
 (5)يُنؿُممإ و دُشُْنإ بُ ظَاِْ غطياِْ زَخىَيًَٓت.

 

 ظَاِْ غطوزّ ئايِٓ:   -2

يُ تُضاتًٌ بُ ظَاِْ  ِ نُّتُْٗا نُْس نؤثًُيُن ،ِ غطياِْ زَخىَيٓٔغطووزّ ئايِٓ بُ ظَاْ     
ؿُممإ و دُشُْنإ و يازنطزُْوَ ئايًًُٓناْسا بُططوخ غطووزّ ئايِٓ ْىَيصّ يُنيُ عُضَبِ زََئًَ. 

 زََئًَ. 
 

                                                 
3

 . >9،ص=><8ذلاضسات يف االْجسوبويوجيا ايجكافية،داز ايٓٗطة ايعسبية،بريوت،، امحد أبو شيد -


دليد محيد عازف، االثٓوغسافيا واالقاييِ احلطازية،طبع مبطابع ( واتُ ُْتُوَ يإ طٍُ. cinhtEئًتًٓو) -ئًتٓؤؽ -

(: واتُ ئُو نًَُُٓ ُْتُوَيًاُّْ  نُ زاب و ُْضيت و ؾًَىاظّ شيإ و ثًَىَض و االثٓيةئًتًٓو). <،ص 9=<8جاَعة املوصٌ،
 . =8أْدزو ادجاز وبيرت ضيد جويو، املصدز ايطابل، ص بريوباوَِضّ ٖاوبُؾًإ ُٖيُ. 

2
 60،ٍ 2009ئاضاؽ،ُٖويًَط،ناثِ يُنُّ،ِ تِ ئًَتًٓهًِ نىضز،زَظطاّ ناثو يُنًَ ئًتٓؤططافًا ضَؾاز َريإ، -

1
ٍَ: ٖاوشئ  - . غَُريَ زحنا غُملإ، نؤيُ، 12/6/2016نؤيُ،   .4/5/2016ُٖضَؤتُ، -قًًىَ، نؤيُناوثًَهُوتٔ يُطُ
 ِضَوؾُٕ يؤقا سٓا،. 29/5/2016،ثًؿُ َاَؤغتاّ ظاْهؤ، نؤيُ، 1978يُزايهبىوّ  . ِضؤنإ طىضيٌ ؾًًا،29/5/2016

 .21/9/2016نؤيُ، نؤيُ، ثًؿُ: َاَؤغتا يُ ثُمياْطاّ تُنًٓهِ  ،1967يُزايهبىوّ 
1

ٍَ ٖاوشئ ناوثًَهُوتٔ  -  . 2016-5-4ُٖضَؤتُ، -، نؤيُقًًىَيُطُ
ٍَ: قُؾُ زحنا تؤَا يىغف، عُْهاوَ، ناوثًَهُوتٔ  -5  6/4/2016يُطُ
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 : ظَاِْ قػُنطزٕ -3

ٍَ و خًَعاِْ خؤياْسا  (أ  ٍَ يُنرتّ يُ شياِْ نؤَُآليُتِ ْاوَا ٍَ َٓساَيُناًْإ يُطُ  (بُظَاِْ)غطياِْو يُطُ
  (1).بُنىضزّ قػُ زَنُٕ ّ خؤياْسايُشياِْ نؤَُآليُتِ طؿتِ و زَضَوَبُآلّ قػُ زَنُٕ، 

 بُظَاِْ غطياِْ زَخىَيٓٔ، ئايِٓ يُ نًًََػايَُاَيِ خؤياْسا بُظَاِْ غطياِْ قػُزَنُٕ و غطوتِ  (ب 
ناتًَو يُغُض ؾُقاّ يإ باظاِض يإ فُضَاْطُيُى )َُغًشًًُنإ(يُنرتّ زَبًٓٔ بُُٖضزوو ظَاِْ غطياِْ 

 و نىضزٍ قػُزَنُٕ. 

و يُ ًَْىإ  ظَاِْ قػُنطزِْ غطياِْ زَظاًَْت َُٖىو َُغًشًًُنِ قُظاّ نؤيُ و طىْسّ ُٖضَؤتُ، (ز 
ٍَ يُنرتيسا  . بُ ظَاِْ )غطياِْ(قػُ زَنُٕ خؤياْسا و يُطُ

 ظَاِْ طؤضاِْ و ئاُْٖط:  -4

يُ ِضابطزووزا طؤضاِْ ؾايِ و ئاُْٖطِ خُُْبُْسإ و بىوى طىاغتُٓوَيإ و الواُْوَّ ؾني يُ ثطغُّ  
طؤضاِْ نىضزّ بُآلّ  ،َغطياًْإ وتىو طؤضاِْسا بؤُْناْ يُ))ُٖض نُْسَ (2)َطزووزا بُ ظَاِْ نىضزّ بىوَ.

   ( 3)و ظؤضتط وتطاوَ(( نىضزّ باوتط بىوَ
 غني:وخىَيٓسُْوَ و ْى ظَاِْ -5

دطُ يُ قُؾُ و ؾَُاؾُنإ ظؤضبُّ َُغًشًًُناِْ نؤيُ و ُٖضَؤتُ ئُوَّ دًَطُّ غُضجنُ  
 زَظأْ بُظَاِْ غطياِْ قػُ بهُٕ، ْىغني و خىَيٓسُْوَّ ظَاِْ غطياِْ ْاظأْ و تُْٗاُٖضَ ظؤضيإ 

 ،زَخىَيٓطَيت زاقىتاخباُّْ ُٖضَؤتُ ُْسَ يُّ نُْس غاَيُّ ِضابطزووَوَ تا ئًَػتا ظَاِْ غطياِْ يُٖض نُ
قىتاخباُّْ  يُّ نُْس غاَيُّ نؤتايًسا ظَاِْ غطياًْإ يُئَُُف بىوَتُ ٖؤّ ئُوَّ ئُواُّْ 

  (4).ببًَت ْىغني و خىَيٓسُْوَّ ظَاِْ غطياِْ فًَطئاخافنت و  ،خىَيٓسووَ زاُٖضَؤتُ
 وتِ ئايِٓ:وظَاِْ غط -6
ٌَ ُنإ ًتُ ئايًٓوغطوْىَيص و     يُتِ: َاَؤغتا )نُضيِ ظَْس( ْىغًى ،(5)زَنُٕبُ ظَاِْ غطياِْ دًَبُد

  .(6)يُ يُ نىضزغتاْسانًًََػاتائًَػتاف ظَاِْ  )غطياِْ(ظَاِْ 
         زََيًَت:  قًًىَٖاوشئ ز. (غطياِْ)اآلِْ َُغًشِ بُ ظَاِْ سغُباضَت بُنؤًُْتِ فًَطبىوِْ َٓ -7

                                                 
3

ٍَناوثًَهُوتٔ  -  .2016-5-4ُٖضَؤتُ، -، نؤيُقًًىَٖاوشئ  .6/4/2016عُْهاوَ،،: قُؾُ زحنا تؤَا يىغفيُطُ
قُؾُ)ظَيًا ؾابا . 17/5/2016. ٖطَع عًػِ نطيِ،طىْسّ ُٖضَؤتُ، 6/9/2016عُْهاوَ، –دًٌَُ عًػِ نطيِ،ُٖويًَط 

.  ئًُإ بُٖٓاّ 5/6/2016. زحنا غُملإ يُيسا. َطيُّ ئًًًَا عُإ،نؤيُ، 22/5/2016،طىْسّ ُٖضَؤتُ، دذِ(
 .21/9/2016عبؤ،نؤيُ،

َُقاَُناِْ نُضيِ ؾاضَظا، . 212ِضَوتِ ؾاضغتاًُْتسا، غُضناوَّ ثًَؿىو،ٍ نُضيِ ؾاضَظاو ئُواِْ تط، نؤيُ يُ  -2
،ٍ 1982، َطبعة حطاّ،بغدادئًَُٓساضّ طؿتِ ِضؤؾٓبريّ و الوإ،غًَىَّ ٖىُْضَُْسّ نىضز يُ تُضاظووّ ِضَغُْايُتًسا، 

11-25 . 
3
ٍَ خ.ّ.ز. ٖاوشئ قًًىَ،نؤيُ، ناوثًَهُوتٔ  -   2017-6-28يُطُ
-  ٕبُبِطياضّ ثُضيَُإ و سهىَُتِ ُٖضَيُِ نىضزغتا 
ٍَ ٖاوشئ ناوثًَهُوتٔ  -4  .6/9/2016عُيٓهاوَ، –. دًٌَُ عًػِ نطيِ،ُٖويًَط 2016-5-4ُٖضَؤتُ، -، نؤيُقًًىَيُطُ

5
ٍَ: قُؾُ زحنا تؤَا يىغف، عُْهاوَ، ناوثًَهُوتٔ  -   6/4/2016يُطُ
  1971ٍ،35نُضيِ ظَْس،ئايني و باوَِض يُنىضزغتإ،ناثداُّْ ناَُضاِْ،غًًَُاِْ، -6
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ٍَ زايو و باونًإ و خعََُُغًشًًُناِْ نؤيُ و ُٖضَؤتُ ))  بُ ظَاِْ غطياِْ  ساناًْاْيَُاَيُوَ يُطُ
 يُ ِ غطياِْىوغًٓخىَيٓسُْوَ و ْ فًَطبىوِْبُآلّ ظَاِْ غطياِْ زَبٔ،  ّفًَطقػُزَنُٕ و بُّ ٖؤناضَ 

يُو يُ ُٖضَيُِ نىضزغتاْسا،  ،وَ(1992غاَيِ)يُ نىْهُ  يإ يُقىتاخباُْ فًَطزَبٔ، ًُْػُن خىيُناِْ
ظَاِْ ) ٍُْ قؤْاغِ بُِٓضَتِ وا يُ ،َُغًشِ ْؿًٓٔزَشّ و شَاضَيُنِ ظؤضّ َُغًشِ تًَسا ؾىَيٓاُّْ 

فًَطّ (وَ يُ قىتاخباُّْ ُٖضَؤتُ خىَيٓسووياُْ 1992) ئُو نُغاُّْ يُ زواّ غاَيِ ،زَخىَيٓٔ ( غطياِْ
يُ ئًَػتازا بىوٕ، نىْهُ يُو قىتاخباُْيُ خىَيٓسووياُْ. ( سُْوَ و ْىغًِٓ ظَاِْ غطيآِْخىَي) 

ِ وغني و خىَيٓسُْوَ و قػُنطزِْ ظَاْْى (ُٖضَؤتُّ بُِٓضَتِ)خىَيٓسناضاِْ َُغًشِ يُ قىتاخباُّْ 
  (1)(()غطياِْ( زَظأْ.

تَُُِْ  يُ))ِ َُغًشِ يُ نؤيُ و ُٖضَؤتُ ايَسَٓ ناتًَو، غُباضَت بُفًَطبىوِْ ظَاِْ )نىضزٍ( -8
يُ ، قىتاخباُْ بُتايبُتًـ نُ نىوَ زَنًَتُ نؤآلٕ و باخهُّ غاوايإ و قىتاخباُْ، ؾُف غاَيًسا

ٍَ َٓاَيُناِْ تطظَاِْ نىضزّ زَخىَيٓٔ و  زاقىتاخباُْ يَُاَيُوَف . زَبًَتّ ظَاِْ نىضزّ فًَط زايُطُ
َّ يُُْٖسَيو نات   (2)طؤضاِْ نىضزّ زَططٕ(( بُظَاِْ نىضزّ زَثُيعٔ و طى

 

ئُطُض يُ قىتاخباُْ ئافطَت و ثًاوَ بُ تَُُُْناًْإ ُْودُوإ و طُجنُناًْإ ظَاِْ عُضَبِ زَظأْ،   -9
نىْهُ  ،))بُآلّ ُْٖسَيهًإ بُتَُُْٔ و ظَاِْ عُضَبِ زَظأْ ،(3)ْاظأْ (عُضَبِ)ظَاِْ ُْياخنىَيٓسبًَت 

ُنؤًُْتِ فًَطبىوِْ ظَاِْ غُباضَت ب، 4((،يإ َاوَيُى يُبُغسا شياوٕ ،ناتِ خؤّ غُضباظيًإ نطزووَ
ٍَ  ُٖضَؤتُو  َُغًشًًُناِْ نؤيُ عُضَبِ  سا شياوٕ،عُضَبُناْنُ يُ ؾاضَ  اُّْئُو َُغًشًًيُطُ

  (5)نىْهُ َُغًشًًُنإ ظوو فًَطّ ظَاِْ عُضَبِ زَبٔ يُبُض نُْس ٖؤيُى: بُظَاِْ عُضَبِ زَزوَئ،
ٍَ ظَاِْ غطياِْ ْعيهاي (أ  ُٖيُ، وَى نؤٕ ظَاِْ فاضغِ و نىضزّ  ظَاِْ عُضَبًساُتًًُنِ ظؤضّ يُطُ

وؾُّ ُٖضزوو ظَاُْنُ غاَني و يًَو ْعيهٔ، ظَاِْ غطياِْ و عُضَبِ بَُُٖإ ؾًَىَف ظؤض يًَو ْعيهٔ، 
َِ يُ نؤٕ نىضزَيو ظووتط فًَطّ ظَاِْ  ظؤضَ، ًإْعيه ٖاوبُف و يُيُى نىْهُ  تىضنًَو،فاضغِ زَب

ظَاِْ عُضَبِ و )غطياِْ(ف  ِ ظَاِْ خؤّ يُظَاِْ فاضغِ زَبًًَٓتُوَ،نىضزَنُ بُؾًَو يُ فُضُْٖط
 بَُُٖإ ؾًَىَيُ. 

ٍَ َُغًشًًُناِْ بُغسا و ًَُغًشًًُناِْ نىضزغتإ خعَايُتً (ب  ؾىَيُٓ عُضَب ٌَ و َىغإ يُطُ
 زَنُٕ. ّيُنرتتىونؤّ و ٖاُٖيُ  ساْؿًُٓناْ

ُٖضَؤتُ غُيطّ تُيُفعيؤِْ عُضَبِ زَنُٕ َُغًشِ يُ نؤيُ و طُجناِْ ظؤضبُّ نات َٓساآلٕ و  (ز 
 (6)(فًًِ و تُيُفعيؤِْ عؿتاض4mbc,mbcوَى)

، َُغًشِ ْؿني بىوٕنىضزغتاْسا،  يَُُٖىو ئُّ ؾىَيٓاُّْ  ََِ ِضشَيُِ بُعػِ عًَطاقسا،يُغُضز  (ز 
 ،َبُظَاِْ عُضَبِ بىو زا،قىتاخباُْ غِ و ظَاِْ خىَيٓسًْؿًإ يُوبُ عُضَبٌ زَيآْى ،ُفؿاضّ ِضشَيِب

                                                 
ٍَ ٖاوشئ قًًىَ، نؤيُ -1  . 2016-5-4ُٖضَؤتُ، -ناوثًَهُوتٔ يُطُ
ٍَ ٖاوشئ قًًىَ، نؤيُ -2  2016-5-4ُٖضَؤتُ، -ناوثًَهُوتٔ يُطُ
َِ َُضبًَٔ عًػا، يُزايهبىوّ   -3 ٍَ سُْ ٍَ، طىْسّ ُٖضَؤتُ، ، 1947ناوثًَهُوتٔ يُطُ  .8/3/2017ثًؿُ: شِْ َا

1
ٍَ ٖاوشئ قًًىَ، نؤيُناوثًَهُوتٔ  -   2017-6-28ُٖضَؤتُ، -يُطُ
ٍَ ٖاوشئ قًًىَ، نؤيُ -5  2016-5-4ُٖضَؤتُ، -ناوثًَهُوتٔ يُطُ
6-   :ٍَ  .12/6/2016ًَٖسّ ٖطَع عًػِ، طىْسّ ُٖضَؤتُ،ناوثًَهُوتٔ يُطُ
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يِٓ تا ِضاثُِض زاطىْسّ ُٖضَؤتُقىتاخباُّْ غُضَتايِ و ْاوَْسّ يُ قؤْاغِ ظَاِْ خىَيٓسٕ يُ بؤمنىوُْ 
ٍَ ئَُُؾسا َُغًشًًُناِْ نؤيُ .َ(بُظَاِْ عُضَبِ بىو1991غاَيِ) ٍَ نىضزَ و ُٖضَؤتُ  يُطُ يُطُ

 زَزوَئ. (و ئًَػتاف ُٖض بُظَاِْ نىضزّ 1991يُثًَـ غاَيِ )َىغىَيُاُْنإ 

خَُيهٌ نؤيُ و ُٖضَؤتُ زيايًَهتُنُيإ بُ زيايًَهيت ) ال( ْاوباْطٌ زَضنطزوَ، خَُيهٌ ئُو زَظُضَ  (10
ثًَؿططٍ ) ال( زَخُُْ ثًَـ وؾُنإ، ئُّ اليُ يُدًاتٌ ئُوٍَ بؤ ُْيف نطزٕ بًَت بؤ دُختهطزُْوَيُ، بؤ 

( يُغُض ظَوّ نُوتىوًَُ ئُضَ ) اليبًَتُ ) يَُاَيُوَيُ (. الَج هٌ نؤيُ و ُٖضَؤتُ زََئًَ:منىوُْ خَُي
ٌَ ) الٍ تؤيُ ( اليعيٌ ) واِضؤيؿتِ (اليتًًٌَ)ئُوَٖامت   (1)( التؤخًً

يُ ًَْىإ ظَاِْ َُغًشًًُناِْ نؤيُ  (ُٖيُ،زياضزَّ )ئاوَيتُبىوِْ ظَإ زايُؾاضّ نؤيُ و ُٖضَؤتُ (11
ى ظؤض وؾُّ نىضزّ ٖاتىُْتُ ًَْ ،ُ و ظَاِْ َىغىَيُاُْناِْ نؤيُ نُ ظَاِْ نىضزيًًُغطياًْنُ ظَاِْ 

عطّ فؤيهًؤضيـ بَُيطُّ ًبىوِْ ؾ زضَيصَ بُيُنُوَ زَشئ، و وضونىْهُ ًََصوويُنِ ز ظَاِْ غطياِْ،
   (2)ُٕ.ًئُو ِضاغتً

 

 
 (:noilileR) ًِٓئايوتِ وغطو  غًػتُّ: زووَّ

يًَطَزا باؽ يُغُضدُّ تىخِ  ،ًُناٍُْ َُغًشًيتىوضّ َُعُٓوِضَطُظَيهِ غُضَنِ نُ ِئايًٓغطوتِ    
 زَنُئ:غًشًًُناِْ نؤيُ و ُٖضَؤتُ غطوتِ ئايين َُغًػتُّ و ِضَطُظَناِْ و 
  : ِ نؤيُ و ُٖضَؤتُبريوباوَِضّ َُغًشًًُناْ -1

 -و نىِض و ِضؤسِ ِضَوإ بُْاوّ باوىيُ بريوباوَِضّ ئايِٓ َُغًشًًُناِْ نؤيُ و ُٖضَؤتُزا )   
مشس بابا نُ بُ غطياِْ و بُ ثًتِ نىضزّ وا زَْىغطَيت)( بطِ االب واالبٔ وايسوح ايكدع واي٘ ايواحد

ُٖض غًَهًإ يُ بريوباوَِضّ َُغًشًًُناْسا ، ْاوَِضؤنِ بريوباوَِضَنُياُْ( بطؤْا ِضؤسات قىزؾا خائاالٖا
بُ ظَاِْ غطياِْ نُ  ،باوَِضيإ بُيُى خىزا ُٖيُواتُ خىزإ، يُى ( بُْاوّ باوى و نىِض و ِضؤسِ ِضَوإ)

ٍَ ئَُُؾخى :واتُ ،يُ(ئاالٖا)ْاوّ  باوَِضيإ  )َُغًح(، ُٖضوَٖا-ا ُٖيُزباوَِضيإ بُ نىِضّ خى سازا، يُطُ
ئُو ِضؤسُّ نُ سُظضَتِ)َُغًح(ّ يُ غهِ )َُضيَُِ ثانًعَ(  ا(زِضؤسِ خىَواًْـ ُٖيُ )بُ ِضؤسِ ِض
ٌَ ثًاو  ايُ و يَُُٖإ ناتًؿسا نىِضّ زواتُ باوَِضيإ بُوَ ُٖيُ نُ )َُغًح( خى، زضوغت نطزووَبُب

 (َُضيَُِ ثانًعَ)باوَِضيإ بُ ُٖضوَٖا ايُ(، ز) ِضؤسِ َُغًح خىزايُ و دُغتُنُّ نىِضّ خى -ايُزخى
 . (3)(َُغًح)-زاخىِ هُٖيُ وَى زاي

 

                                                 
ٍَ:ناوثًَهُوتٔ  -1  .1/7/2016، طىْسّ ُٖضَؤتُ، بطسعنُضيِ ععيع  يُطُ
- ٕبطيتًًُ يُ ئاوَيتُبىوِْ زوو ظَإ، يإ ظياتط يُناتِ قػُنطزْسا،ئاوَيتُبىوِْ ظَإ زياضزَيُنِ ئاوَيتُبىوِْ ظَا :

،ؾازإ ؾهط قًًىَ عًػاٖاوشئ ظَاُْواِْ بآلوَ يُْاو ئُو نؤََُيطاياُْزا، نُ زوو ظَإ، يإ ظياتطيإ تًَسا بُناضزَيت. 
قابط، ئاوَيتُبىوِْ ظَاِْ نىضزّ و ظَاِْ غطياِْ يُ ؾاضّ نؤيُ، تىَيصيُٓوَيُنِ بآلونطاوَيُ يُ طؤظاضّ ئُنازميًاِْ 

(،)نؤََُيُّ ئُنازميًاِْ نىضزغتإ( و )زَغتُّ نىضزغتاِْ بؤ زيطاغاتِ  7(،شَاضَ) Bنىضزغتإ،خىىل غًًَُّ،بُؾِ)
  85،ٍ 2016اثداُّْ غُضزَّ،غًًَُاِْ،سىظَيطاِْ غرتاتًصّ و تىَيصيُٓوَّ ظاْػتِ(،ن

  97َُٖإ غُضناوَ، ٍ  -2
3
ٍَ: قُؾُ زحنا تؤَا يىغف، عُْهاوَ، ناوثًَهُوتٔ  -   6/4/2016يُطُ
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 ? )املرٖب(ٓعاًئاي -2
 -ُٖآلتِ نؤٕ)خؤضنًُْػُّ بىوٕ بُثُيىَغتيُ ِضابطزووزا َُغًشًًُناِْ نؤيُ و ُٖضَؤتُ        

ٍَ َُغًشًًُناِْ وَ  ظايًًُٓ( 1783-1779يُ غاَيِ ) بُآلّ، (خؤضُٖآلتِ ئاؾىوضّنًُْػُّ  يُطُ
 ًُْػُّنيُ ناغؤيًهِ و ئايٓعاّ خؤيإ نًُْػُّ ثُيىَْسيًإ نطزووَ بُ عُْهاوَ و ؾُقآلوَ 
يُغُض زَغتِ قُؾُ  ّناغؤيًو(نًساِْ )نًُْػُّئايًٓعا و بؤ  طؤِضيىَ(يُوَ )ِضؤشُٖآلتِ ئاؾىوضّ

  . (1))يىغف عُْهاوّ(
( و ثُيِطَوّ ئايًٓعاّ)ناغؤيًهِ( زَنُٕ و ناغؤيًوو ئايٓعاّ ) نًسإ  نًُْػُيُ ئًَػتازا ثُيىَغنت بُ 

  .(2)ُوَ ثُيىَغنتْغُضؤنايُتِ ثاثاّ ظاتًها بُ
 
 :نؤيُقُظاّ  ًُْػُناِْن -3

ْىَيصّ ، و ُٖيُ يُ شياِْ َُغًشًًُناِْ نؤيُ و ُٖضَؤتُزا ططْطًًُنِ ظؤضّ ُٖبىوًَُْػُ ن 
ِضؤشاُْ و ْىَيصّ بُنؤََُيِ يُى ؾُمماِْ تًَسا نطاوَ، ْىَيص و َُضاغًُِ دُشُْنإ و يازنطزُْوَ 

، ْىَيصّ َطزووّ يُئاوَُٖيهًَؿطاوَ و ْاوْطاوَ ئايًًُٓناِْ تًَسا نطاوَ، شِْ تًَسا َاضَنطاوَ، َٓساَيِ تًَسا
يُ ئًَػتازا . إ تًَسا خىَيٓسووًََٓساآلٕ واُّْ ئايِٓ و فًَطبىوِْ ظَاِْ غطياًْتًَسا نطاوَ، 

  -بُّ ؾًَىَيُ: نًُْػُٕ(زوو 2نؤيُ و ُٖضَؤتُ خاوَِْ )َُغًشًًُناِْ 
 :ُٖضَؤتُطىْسّ يُ ( َُضيَُُّ ثانًعَ)  نًُْػُّ (أ 

بُ بُضزوو طُض غُضَتا  .(3)(ّ ظايِٓ يُطىْسّ ُٖضَؤتُ زضوغتهطاو1868َيُغاَيِ )نًُْػُيُ ئُّ    
 ظايًٓسا ّ(2009)و ( 1979يُ غاَيِ)بُآلّ ف طؤِضغتإ بىوَ، نًُْػُزضوغتهطاوَ، سُوؾُّ 

و  البطاووٕقُبطَنإ  نًًَِطؤِضَناًْـ نًُُْتؤ نطاووٕ و نًُُْتؤ نطاوَ و  و ْؤشَْهطاوَتُوَ
 . (4)ئاغُواضيإ َُْاوَ

يُ  ،يإ تًَسا ْىغطاوًَُْػُننُ ًََصووّ زضوغتهطزِْ ئُّ  ( بُضزَْىوؽ ُٖيُزوو) ًُْػُيُزا نيُّ    
بُ نىضزّ  وَضطًَِطاُْنُّغطاوَ، وغًًَٓو بُ ظَاِْ )غطياِْ( ْىوْىيُزا نًُْػُبُضزَْىوغًَهِ ْاو ئُّ 

يُ طىْسّ ُٖضَؤتُ  (ِ ثانًعََُضيَُ)ُظضَتِ (ّ ظايِٓ بُْاوّ س1868يُ غاَيِ ) يُنًُْػُ))ئُّ :ئَُُيُ
                                                 

. ضعدي املاحل، 881، ص <=<8م.ب.َاتفييف)بازَيت(، األغوزيوٕ واملطأية األغوزية يف ايعصس احلديح، دَػل،  - 8
(  9:-8:، و ايعددإ) 8=<8( :8-89. بني ايٓٗسئ، دلًة فصًية حطازية تساثية،ايعددإ) >7املصدز ايطابل، ص 

. عصيص عبداألحد ْباتى، تأزيخ عٓهاوة، ايطبعة األوٍ، >88ايعسام،ص -ش، ايداز ايوطٓية، َطساْية ايهًدإ، املوصٌ;=<8
ٍَناوثًَهُوتٔ  .;<8-:<8، ص7111َطبعة جاَعة صالح ايدئ، ازبيٌ،  ْهاوَ، َا يىغف، عُقُؾُ زحنا تؤ: يُطُ

 .6/9/2016عُْهاوَ، -دًٌَُ عًػِ نطيِ،ُٖويًَط  .6/4/2016
2
ٍَناوثًَهُوتٔ  -  . 28/2/2016 ،طىْسّ ُٖضَؤتُ،قًًىَٖاوشئ  .6/4/2016عُْهاوَ، ، : قُؾُ زحنا تؤَا يىغفيُطُ

ٍَ عُإ سٓا،نؤيُ،22/5/2016قُؾُ)ظَيًا ؾابا دذِ(، طىْسّ ُٖضَؤتُ،  . ِضوخؤف اغشام ًَدا، نؤيُ، 4/9/2016. نُشا
 . 5/9/2016ُ، نؤي نؤيُ، ّ َاض يىغف يُنًًََػاشًََطياضّ ثًؿُ:  ،1957يُزايهبىوّ:  .  اْسضيا عُإ ئًًًا،4/9/2016

  .21/9/2016نؤيُ، ئًُإ بُٖٓاّ عبؤ،
 72،ٍ 1983بػساز، -َطبعة منري،ًََصووّ نؤيُ، بُضطِ زووَّ،بُؾِ يُنُّ،طاٖس امحد حويصى -3
4-  ٍَ  ُٖضَؤتُ، ّ َُضيَُِ ثانًعَ يًُُْػُن،ثًؿُ:ؾَُاغُّ 1967يُزايهبىوّ يىغف تؤَا يىغف،ناوثًَهُوتٔ يُطُ

 .14/8/2016 طىْسّ ُٖضَؤتُ،
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 -ثاتطياضى و يىسُْٓا متطظ -ثاثاّ ِضؤَا و يىغف ئؤزؤ  - ثًؤظّ ْؤيُّ، يُ غُضزََِ َاضزضوغتهطاوَ
يإ نًُْػُئُّ غتهطزِْ وغطاوَ نُ ٖاوناضّ زضووُٖضوَٖا ْاوّ ئُو نُغاُْف ْى((َُتطاِْ نُضنىى

 نطزووَ.
))ْاوّ ئُو و بُ ثًتِ غطياِْ  ئُّ نًُْػُيُزا ُٖيُيُ سُوؾُّ غًَهِ تط وُٖضوَٖا بُضزَْى 

وغتهطزِْ ويإ نطزووَ و غاَيِ زضنًُْػُوغتهطزِْ ئُّ وْىغطاوَ نُ ٖاوناضّ زضنُغاُّْ تًَسا 
   (1).ًُ(ّ ظا1868ًًْٓنُ غاَيِ) ،نُف ْىغطاوَنًُْػُ

 نؤيُ: يُ ( غفَاضيى)  نًُْػُّ (ب 

بُ ظَاِْ  ْاوَوَّ ئُّ نًُْػُيُغًًَٓو يُغُض زيىاضّ وزَنُوَيتُ ْاوَِضاغتِ ؾاضّ نؤيُ، ْى  
(ّ ظايِٓ 1923غاَيِ ))  :تًَسا ْىغطاوَ نًُْػُّغطياِْ ْىغطاوَ و ًََصووّ زضوغتهطزِْ 

(2)(زضوغتهطاوَ.
 

يَُُٖإ غاَيسا قُؾُ ) ، َاَيًَو بىوَ يُطُِضَنِ زياْإ يًُُْػُنئُّ دًَطُّ (  1911يُغاَيِ) ) ) 
ًْػُ ُعِ نوضُِبُت نُ خاْىَنُّ تًُت زَنايِ زَنات، وَغيُ نؤيُ نؤنِ زوا ( يؤسٓاّ َىقآلوّ

 ،ًُْػُنبُ  وَنطا َُٖض َاَيًَو بىو زضوغتهطاوَ، بُقىِض) )ئُّ نًُْػُيُغُضَتا  (3)(.تبهطَي
ٌَ زضوغت نًُْػُبؤ ئُوَّ بىو  (بُضزيإ نًَؿا1913يُغاَيِ) زََئًَ سهىَُتِ عىمساِْ نُ  بهُٕ،ّ ث

يُبًٓاّ  بُخؿنيبُْاوّ  ؾًإ بطزووَ،ًُْػُنبُضزَنُّ  ،تويػتِ بًٓاّ قىتاخباُْ زضوغت بها
يُغُض سػابِ  ،ووَتُواويإ نطز و زاض بُطُض و بُضز (1923غاَيِ) يُ بُناضياًَْٗٓاوَ، زاقىتاخباُْنُ

ٍَ ثاضَؾًإ يُ نسإ ةتَو  خَُيو  (4)(((ْؤشَْهطاوَتُوَ.9/8/1975يُ)ثاؾإ  ،بؤ ٖاتبىو ضنىنُوَُو ُْٖس
آلّ يُ ئًَػتازا ّ نؤيُ و ُٖضَؤتُ غُض بُ َُتطاًُّْ نُضنىوى بىوٕ، بًُُْػُننىْهُ يُو غُضزََُزا 

  .(5)غُض بُ َُتطاًًُّْ )عُْهاوَ(ٕ
ئًَػتاف ئُّ (ظايِٓ يُ اليُٕ سهىَُتِ ُٖضَيُِ نىضزغتإ، ْؤشَْهطاوَتُوَ، 1996ُٖضوَٖا يُ غاَيِ )   
ئُّ طُِضَنُ ثًَِ زَوتطَيت  زائًَػتايُ  ،زَنُوَيتُ ْاوَِضاغتِ طُِضَنِ زياْإيُ ُٖض َاوَ و ًُْػُن

  (6).َباظاِضْعيو يُ و  نؤيُ ّؾاضغتِ ِضاْاوَو زَنُوَيتُ  )طُِضَنِ بُفطّ قُْسّ(
 
 :ْىَيص -4
ؤشاِْ يُى ؾُممإ ِض، ئًَىاضإبُياًْإ و  ،ؤشّ زوو داض ئُجناّ زَزضَيتيُ ئايِٓ َُغًشًسا ْىَيص ِض   

ؤشَيو ئُو ْىَيصَّ َُٖىو ِض ،زَنطَيت نًُْػُ (ْىَيص يُ 5 )و ئًَىاضإ غُعات(7)بُياًْإ غُعات
 بُ ِضَيٓىوغِ(سباْيةصالة اياي):ثًَِ زََئًَزَخيىَيٓٔ ِ نؤيُ و ُٖضَؤتُبُ ظَاِْ غطياِْ َُغًشًًُناْ

                                                 


 واتُ ئُو ناتُ ْاوّ ثاثاّ ظاتًهإ )َاضثًؤظ(بىوَ. -
ٍَ ناوثًَهُوتٔ  -1  .14/8/2016،طىْسّ ُٖضَؤتُ،يىغف تؤَا يىغفيُطُ
ٍَ اْسضيا عُإ ئًًًا ، نؤيُ، تًَبًِٓ ِضاغتُوخؤّ تىَيصَض،  -2  .5/9/2016ناوثًَهُوتِٓ خىَيٓسناض يُطُ
 ;>،ٍ غُضناوَّ ثًَؿىوامحس سىيعّ، طاٖس - 3
 75،ٍ ّ ثًَؿىو،َُٖإ غُضناوَطاٖس امحد حويصى -4

5
ٍَ: قُؾُظَيًا ؾابا دذِ، طىْسّ ُٖضَؤتُ، ناوثًَهُوتٔ  -   .22/5/2016يُطُ
ٍَ اْسضيا عُإ ئًًًا -6  .5/9/2016، نؤيُ،  ناوثًَهُوتٔ يُطُ
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ًا يٕ زوَ مشُئاو ،بؿُس بابا وبطؤْاو ضوساز قىزؾا خا ئاالٖا ئاَني))-:يُبُّ ؾًَىَيُنوزدى 
ٍَ قًىياْار ئُيهُْٓا زبُمشُ َُيهىغارتًَيَت َف مشار زًْػكُز بئُضعا ُٖويُٕ يُمحا  ئاخ ًايًْٗى

تُعًُٕ حلُيًاوَئ وال ٓا زئابُسٓإ ؾىَقٔ ْئُيهُوَؾؤم يُٕ ساوبُئ وَستاُٖئ ياوَاْا  زغىْكإُْ
 (8).(تًؿبؤستا يعاالّ عاملني ئاَنيو سُيال و  غارززيالخِ َُيهىئًال ثُقإ َني بًؿا ًَتؤٍ يًٓػًؤْا 

ؾالَا َُال  -) صالة املالئهى ُٖضوَٖا ْىَيصَيهِ تطيؿًإ ُٖيُ و َُٖىو ِضؤشَيو زَخيىَيٓٔ بُ ْاوّ   
ٌَ َاِض)  -بُ ظَاِْ غطياِْ و بُ ِضَيٓىوغِ نىضزّ بُّ ؾًَىَيُيُ:( خايا َٕ ؾالَا ئالر َُضيُّ ًًَػا ُْعُ

ًٌَختًَىَت بئَبىضَئُار  ٌَ ثًَطت و َبىض ٓؿ ناغُر ئًؿؤع َاضت َُضيُّ ميس ئاالٖا َكاالّ خًً
ٌَ زَٖا و طؤعساْت َؤتُٕ ئاَني، ؾؤسا الواَبُزايُٕ ئُخٓ يُوِضا وَيِطوساز قىزؾا َني عايُّ  ِ سُتاي

  (2)(وساز قىزؾا سُظ ئُالٖا ئاَني.ا ِضوَوِضبؿِ ئاوا، اَنيُعايُّ ئاَني و ئي وَعسَمما
ئُواُّْ  زَنُٕ و بُؾًَهًؿًإ ْىَيص ْانُٕ.بُؾًَهًإ ْىَيص و ُٖضَؤتُ  َُغًشًًُناِْ نؤيُ 

 (ئًَىاضإبُياًْإ و )ْىَيص زَنُٕ وَى زابًَهِ ئايِٓ ؾُوإ ثًَـ خُوتٔ ْىَيص زَنُٕ و يُى ؾُممإ 
ٍَ قُؾُ ْىَيص زَنُٕ نًُْػُزَنٔ بؤ  ٍَ يُطُ نُ ظياتط يُ غُعاتًَو زَخايًَُْت و ثًاو شٕ و ثريو  ،و بُنؤَُ

ٍَ بُيُنُوَ بُؾساضّ تًَسا زَنُٕ و يُنؤتايِ قُؾُ وتاضَيهًإ بؤ زَزات و زواتط ْىَيصَنُزا  طُْر و َٓسا
، ُٖضوَٖا َُٖىو ِضؤشَيو عُقطإ غُضدُّ ْىَيص خىَيُٓنإ قىضبإ يُ قُؾُ وَضزَططٕ و زَخيؤٕ

نُ تُْٗا ؾَُاؾُ و ُْٖسَيو شٕ و ثًاوّ باوَِضزاض  ،ّ ُٖضَؤتُ ْىَيص زَنطَيتنًُْػُيُ  (5غُعات)
   (3)بُؾساضّ تًَسا زَنُٕ

 
 : ِ نؤيُ و ُٖضَؤتَُُغًشًًُناّْ ؤشووضِ  -5
  ِضؤشووّ طُوضَ )ايكىّ ايهبري(: .أ 

يإ غُضَتاّ َاْطِ ، يُ َاْطِ ؾىبات تا نؤتايِ َاْطِ ئاظاض ؤشَ،(ِض 40) يُ بُِٓضَتسائُّ ِضؤشووَ  
ؾُوَوَ  ّ (12) غُعات يُ. ايكياَة()عيدؤش ثًَـ دُشِْ ُٖغتاُْوَ(ِض50زَنُوَيتُ) زَخايًَُْت،ًْػإ 
نُ ئُو ِضؤشاُّْ ، ضزٕ و خىاضزُْوَيُى ْابًَت خبؤًٕٖض خىاًْىَِضؤ و  (12ّثًَسَنات تا غُعات) زَغت 

 ،ؾريََُِْ خبؤًًَٕٖهُ و (ّ ًْىَِضؤ نُ ِضؤشوو زَؾهًَٓٔ، ْابًَت طؤؾت و 12، غُعات)بُِضؤشوو زَبٔ
 بُِضؤشوو ْابٔ و ِضَيطُ(ِضؤشَنُ  50يُِضؤشاِْ يُى ؾُمماِْ ْاو) و ئاغايًُ،  بُآلّ طؤؾتِ َاغِ زَخؤٕ

(4).خبؤٕؾريََُِْ ًًَٖهُ و ثًَسضاوَ طؤؾت و 
 

يُ ئًَػتازا ناض ئاغاِْ بؤ ئُّ ِضؤشووَ نطاوَ و خَُيهِ نؤيُ و ُٖضَؤتُ ئُواُّْ نُ بُِضؤشوو زَبٔ  
  -بُّ ؾًَىَيُ بُ ِضؤشوو زَبٔ:

                                                 
3

ٍَناوثًَهُوتٔ  -  طىْسّ ُٖضَؤتُ، تؤَا يىغف،يىغف . 22/5/2016، طىْسّ ُٖضَؤتُ، : قُؾُظَيًا ؾابا دذِيُطُ
14/8/2016. 

ٍَ ناوثًَهُوتٔ  -2  .14/8/2016يىغف تؤَا يىغف،طىْسّ ُٖضَؤتُ،يُطُ
1

ٍَناوثًَهُوتٔ  - ٍَ عُإ سٓا،نؤيُ، :يُطُ . بُؾساضّ 4/9/2016. ِضوخؤف اغشام ًَدا، نؤيُ، 4/9/2016نُشا
 .  4/9/2016ّ َاضيىغف يُنؤيُ،نًًََػاضاغتُوخؤّ خىَيٓسناض يُ ْىَيصّ بُنؤََُيِ عُغطّ ِضؤشّ يُى ؾُممُ يُ

1
ٍَ قُؾُ)ظَيًا ؾابا دذِ(، طىْسّ ُٖضَؤتُ، ناوثًَهُوتٔ  -  .22/5/2016يُطُ
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ٍَ نؤتا  ،( زَناتيُنُّ ِضؤشّ زَغتجًَهطزِْ ِضؤشووّ طُوضَ نُ ِضؤشّ ) زوو ؾُممُ -1 ُٖيِٓ ِضؤشّ يُطُ
ُٖيِٓ -) ُٖيِٓ خَُباضّنُ ثًَِ زَوتطَيت  ،ُٖيِٓ ثًَـ دُشِْ ُٖغتاُْوَِضؤشّ واتُ  ،ِضؤشووّ طُوضَ

 . ئاظاض( بُِضؤشوو زَبٔ

 دطُ يُ ِضؤشاِْ يُى ؾُممإ. ، بُ ِضؤشوو زَبٔ ( ِضؤشَنُ 50) يِ ُٖفتُّ يُنُّ و ْاوَْس و نؤتا  -2

 بُِضؤشوو زَبٔ.  ( ِضؤشَن50َُاوَّ ) َُٖىو ِضؤشاِْ ُٖيِٓ ْاو -3

َُغًشًًُناِْ نؤيُ و ُٖضَؤتُ ِضؤشاِْ)ُٖيِٓ( بُياًْإ و عُغطإ بُؾًَو يُ  ،( ِضؤشَزا50يُ َاوَّ ئُو )
ٍَ ؾَُاؾُ و قُؾُ ْىَيص و زوعا زَنُٕ.  نًُْػُغُضزاِْ   زَنُٕ و يُطُ

 ِضؤشووّ بهىى:  .ب 

(ّ  24يُنَُِ َُٖىو غاَيًَو زَغتجًَسَنات تا ِضؤشّ) (ّ َاْطِ ناْىوِْ  1ئُّ ِضؤشووَ يُِضؤشّ)  
(ّ ًْىَضؤ زَخايًَُْت، بَُُٖإ 12(ّ ؾُو تا)12يُ غُعات) ؤش،(ِض25)نُ زَناتُ  ،َاْطِ ناْىوِْ يُنُّ

، ْابًَت طؤؾت ؤشوو زَؾهًَٓٔ(ّ ًْىَِضؤ نُ ِض12ؤشَزا غُعات)(ِض25ؤشووّ طُوضَ يَُاوَّ ئُو)ؾًَىَّ ِض
طُثًَسضاوَ طؤؾت و ؤشوو ْابٔ و ِضَي(ِضؤشَنُ نُ بُِض25دطُ يُِضؤشاِْ يُى ؾُمماِْ)، و ؾريََُِْ خبؤٕ

(ضؤشّ 3(ِضؤشَّ نَُهطزووَتُوَ بؤ) 25ّ نًسإ ناغؤيًهِ ئُّ) نًُْػُ، بُآلّ ئًَػتا خبؤٕ ؾريََُِْ
و ّ َاْطِ ناْىِْ يُنُّ(ّ َُٖى24و23و22ؤشاِْ) واتُ ِض ثًَـ دُشِْ يُزايهبىوِْ سُظضَتِ َُغًح،

ؤش يُّ تُْٗا)يُى( ِض (ضؤشَف فُضظ ًًُْ، 3ئُو)  ّ ناغؤيًهِنًُْػُبُثًَِ ِضَيُٓايِ  زائًَػتايُ غاَيًَو، 
غطيإ ىوضّ و نُْسَ َُغًشًًُ ئاؾُٖض َاْطِ ناْىِْ يُنُّ(َ، 24ِّضؤشّ)نُ ؤشووَ فُضظَ،ِض

  (1)ؤشوو زَبٔ.ؤشَنُ بُِض(ِض25نًساُْناًْـ) ُْٖسَيو يُ ،ؤشوو زَبٔؤشَنُ بُِض( ِض25) نػُنإئُضغُزؤ
 

  ?صوّ ايطيدة .ز 

 زَبٔ، يُغُعاتؤشوو ؤشَزا َُغًشًًُنإ بُِضيُّ ِض ،َُٖىو غاَيًَو(ّ ئابِ  13ِضؤشّ) زَنُوَيتُ   
 ؤشوو زَؾهًَٓٔ(ّ ًْىَِضؤ نُ ِض12، زواّ غُعات )(ّ ًْىَِضؤ زَخايًَُْت12غُعات) (ّ ؾُو تا12)
  .خبؤٕو ًًَٖهُ( ْابًَت طؤؾت و ؾريََُِْ )
 

  ?اضباعو ِضؤشووّ .ز 

يُزواّ  (ؾىبات)يإ غُضَتاّ َاْطِ  (ناْىوِْ زووَّ)زَنُوَيتُ نؤتايِ َاْطِ ؤشَ و (ِض 3ؤشووَ) ئُّ ِض
ٔ ْابًَت طؤؾت و ؾريََُِْ ؤشو زَؾهًَٓؤ ِضنًُْىَِض ؤ،ْإ خىاضزِْ ئًَىاضَوَ زَغت ثًَسَنات تا ًْىَِض

 . خبؤٕ
ٌَ ِضؤشّ ِضؤشوّ باعىغُو ُٖضَؤتُ  َُغًشًًُناِْ نؤيُبُؾًَىَيُنِ طؿتِ ظؤضبُّ  و َُٖىو ِضؤشاِْ  )غ

و نؤتايِ ثُجنا ِضؤشّ ِضؤشووّ طُوضَ و  و ُٖفتُّ يُنُّ و ْاوَْس ُٖيِٓ ْاو ثُجنا ِضؤشّ ِضؤشووّ طُوضَ
 (2)ّ بهىوى( بُ ِضؤشوو زَبٔ.ويُى ِضؤشّ ِضؤشو

 

                                                 
1
يُ طىْسّ   َسيِ ايعرزاء،ثًؿُ: قُؾُّ نًُْػُّ َاضيىغف يُ نؤيُ و نًُْػُّ 1972زحنا تؤَا يىغف، يُزايهبىوّ  - 

 . 21/4/2016ُٖضَؤتُ، عُْهاوَ، 
2

ٍَ عُإ سٓا،نؤيُ، - ٍَ: نُشا  .4/9/2016. ِضوخؤف اغشام ًَدا، نؤيُ، 4/9/2016ناوثًَهُوتٔ يُطُ
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  : ِ نؤيُ و ُٖضَؤتَُُغًشًًُناْ دُشِْ -6

نُ َُضاغًِ و غطوتِ تايبُتِ خؤيإ َؤتُ نُْس دُشًَْهِ ئايًٓإ ُٖيُ، َُغًشًًُناِْ نؤيُ و ُٖض 
  (1)  -: ُٖيُ

 دُشِْ نطيػُؼ)دُشِْ يُزايو بىوِْ سُظضَتِ َُغًح(: (أ 

  -تايبُمتُْسّ و ِضَيىِضَمسُناِْ ئُّ دُشُْ بُ نُْس خاَيًَو ِضووْسَنُيُٓوَ:  

ئُّ دُشُْ يُنًَهُ يُ دُشُْ طِ ناْىوِْ يُنَُِ َُٖىو غاَيًَو، َاْ(ّ  25ئُّ دُشُْ زَنُوَيتُ)  (1
ّ ناْىوِْ 25)ِضؤشّيُ ِضابطزووزا يُو ُٖضَؤتُ  َُغًشًًُناِْ نؤيُ غُضَنًًُناِْ َُغًشًًُنإ،

يُ َُٖإ ِضؤش يُ ئًَػتازا بُآلّ اوَ، ئُجناّ ز يإْىَيصّ ئُّ دُشُْ نًُْػُيُ بُياِْ (ّ 4غُعات ) ُنُّ(ي
 . نًُْػُ ئُجناّ زَزضَيت(ّ بُياِْ ْىَيصّ دُشٕ يُ 6غُعات)

ؾازّ و خؤؾِ  ،َزَٕو غطوتِ تايبُت ئُجناّ ز نًُْػُبؤ  خَُيهًَهِ ظؤض زَنٔيُّ دُشُْزا  (2
بُؾساضّ زَنُٕ و  ساوتُناْوتُضاتًٌ و غطْىَيص و خَُيهُنُ بُزّ زَنطَيت و َُٖىو خَُيهُنُ يُ خىَيٓسِْ 

و زوونَُيًَهِ ظؤض  زَِضاظَيٓطَيتُوَ و خبىضَيهِ ظؤضيـ زَغىتًَٓطَيتنًُْػُ  بُزَْطِ بُضظ زَيًًََُٓوَ،
ئُّ ْىَيص و تُضاتًًُ ْعيهُّ زوو غُعات زَخايًَُْت، نُ  ،زَنُُْوَزا بآلو بؤخنؤف بُْاو نًُْػُ

خَُيهُنُ ثريؤظبايِ يُيُنرتّ زَنُٕ و بُضَو َاَيُوَ  زانًُْػَُُضاغًُِ ئايِٓ تُواو زَبًَت يُسُوؾُّ 
 زَطًَِطٕ.ِ خًَعاِْ ُو زًَََُٓٓوَ و ئاُْٖطَاَيُناًْـ تازضَْطاًَْهِ ؾ زَِضؤُْوَ، يُ

بُ ُٖضَؤتُ و نؤيُ  يُ وَى ُْضيتًَو يُٖؤَيٌ بؤُْنإ (ّ ًْىَِضؤ 12 -10غُعات ) َُٖإ ِضؤش  (3
ُٓوَ و دُشُْ ثريؤظَ يُيُنرتّ زَنُٕ، خَُيو بُطؿتِ و خَُيهِ َُغًشِ نؤزَبئاَازَبىوِْ قُؾُ 

ُناِْ نؤيُ غُضزاًْإ زَنُٕ و ًبُؾًَو يُ َىغىَيُاْإ و َاَؤغتاياِْ ئايِٓ و بُضثطغُ سعبِ و سهىًَ
دُشُْ ثريؤظَيإ يًَسَنُٕ، ثاف ًْىَِضؤنُؾِ َُغًشًًُنإ غُضزاِْ َاَيِ خعّ و نُغِ يُنرتّ زَنُٕ 

ِ َُغًشًًُنإ زَنات و بُٖاوناضّ نُْس نُغًَهِ تطّ َُغًشِ ئُو و قُؾُف غُضزاِْ َاَي
 ُ.  ًنُغاُْف ئاؾت زَناتُوَ نُ ثُيىَْسيًإ باف ًْ

 يًَسَْطَيت و زَخىضَيت. ٕ َُٖإ ِضؤش ًْىَِضوإ نُشْإ و نًَؿتِ  (4

 

 (?و زأع ايطٓة امليالدية )عيد اخلتإِ ظايِٓغُضّ غاَيخُتُُْنطزٕ و دُشِْ  (ب 

ؤشَيُ نُ سُظضَتِ ئُو ِض ،ووََِ َُٖىو غاَيًَو(ّ َاْطِ ناْىِْ ز1زَنُوَيتُ ِضؤشّ) ئُّ دُشُْ  
 . خُتُُْ نطاوَ( ِضؤشيسا  8وَى زاب و ُْضيتِ دىوَنإ يُتَُُِْ) َُغًح 

 (:عيد ايعُاد -عًس ايسْح )يُئاوَُٖيهًَؿإدُشِْ  (ز 

ؤشَيُ نُ سُظضَتِ َُغًح ئُو ِض ًَو،(ّ ناْىوِْ زووََِ َُٖىو غاَي6زَنُوَيتُ ِضؤشّ)   
و يُ ئاو َُٖيسَنًَؿطَيت، وَى ِضََعَيو بؤ  تعًُس زَنطَيت(يوحٓا املعُدإ)(غاَيًسا بُزَغت30ِيُتَُُِْ)

اَيًَهِ َُغًشِ سغُض ئُّ غىُْٓتُ َُٖىو َٓ يُ .بىوٕ َُغًشِ ثانبىوُْوَ يُطىْاه و ِضََعَيهًـ بؤ بُ
داض يُ  اَيُنُو خعّ و نُؽ و ناضّ بؤ يُىو باونِ َٓ ، بُ ئاَازَبىوِْ زايوًسا(َاْط3-1يُتَُُِْ)

 يُغُض زَنُٕ و َُضاغًًَُهِ تايبُتِ بؤ زَنُٕ.  )يُئاوّ َُٖيسَنًَؿٔ( و ْىَيصّ زَنُٕعًُسّ ُت نًُْػُ

                                                 
3

ٍَناوثًَهُوتٔ  -  . 22/5/2016، طىْسّ ُٖضَؤتُ، ؾابا دذِ: قُؾُ ظَيًا يُطُ
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 :(عيد ايكياَة)ُٖغتاُْوَ-ضابىوٕ -دُشِْ ظيٓسووبىوُْوَ (ز 

ُْٖسَيو  ،غُضَتاّ َاْطِ ًْػإبُظؤضّ زَنُوَيتُ ، يُنًَهُ يُ دُشُْ غُضَنًًُناِْ َُغًشًًُنإ   
اغتُوخؤ دُشِْ ضِ ؤشووّ طُوضَ تُواو زَبًَت،ؤشّ ِض(ِض 40) نُ .يـ زَنُوَيتُ نؤتايِ َاْطِ ئاظاضداض

ٌَ ضؤش  ،ؤشّ يُى ؾُممُئُّ دُشُْف يُوَوَ ٖاتىوَ نُ زايهِ َُغًح و ئافطَتإ ِض ُٖغتاُْوَيُ، واتُ غ
إ نطز بُضزّ غُض غُيطي ،َُغًحّ سُظضَتِ بُياِْ ظوو زَنُٓ غُض طؤِض ،زواّ يُغًَساضَزاِْ َُغًح

يُثِط زوو ثًاويإ بُدًِ  يُّ ناضَ غُضيإ غىِضَا، َُْاوَ، َُغًحتُضَُنُّ سُظضَتِ طؤضَنُ النىوَ و 
يُ  ُ ثطغًاضيإزوو فطيؿتُن نُ فطيؿتُبىوٕ، ،غجِ بطيػهُزاضَوَ بُتًُْؿتِ خؤياُْوَ بًِٓ

ئُو يًَطَ ًًُْ و  بُزواّ يُنًَهِ ظيٓسوو يُْاو َطزوواْسا؟بؤنِ زَطُضَئ؟  :وتىياُْو نطزووَ ئافطَتُنإ 
يُبُض ئُّ يازَ َُغًشًًُنإ يُّ دُشُْزا ًًَٖهُّ َطيؿو زَنىَيًَٓٔ و ثاؾإ ِضَْطِ  ظيٓسووبىوَتُوَ،

وَى نؤٕ دىدَُيُ زواّ  ، ِضََعّ شياُْ يُْاو َطزْسا، ُْوَيُعّ دُشِْ ظيٓسووبىوزَنُٕ، ئَُُف ِضََ
، واتُ نؤٕ تطوناِْ يُ ًًَٖهُزا بُظيٓسووّ زَيتُ زًْاوَ، بَُُٖإ ؾًَىَ َُغًح يُ قُبط ُٖغتاوَتُوَ

، دىدَُيُ نىْهُ زواتط زَبًَت بُ تىَيهًَِ ًًَٖهُ َطزووَ، بُآلّ يُْاويسا ظَضزَيُٓ و غجًَُٓنُّ ظيٓسووَ،
  (1).ظيٓسووبىوَتُوَ َُغًحئاواف يُْاو قُبط و َطزْسا شيإ ُٖيُ و سُظضَتِ 

 

 (:بُضظبىوُْوَ)غىالقادُشِْ  (ه 

ؤشَيُ نُ سُظضَتِ َُغًح ئُو ِض، عيد ايكياَة(-ضؤش زواّ )دُشِْ ظيٓسووبىُْوَيُ(  40 )ئُّ دُشُْ   
ٍَ قىتابً زواّ ئُوَّ  بُغُضزا زابُف زَنات،و ثاضنُ ْاًْإ ؤٕ ُناِْ زازًَْؿًَت و خىاضزٕ زَخًيُطُ

 بؤ ئامسإ وَُناِْ و َُضيَُِ ثانًعًَبُضناووّ قىتابً بُيًًَإ دىزا زَبًَتُوَ و  ،ٕ زَناتنُ ثريؤظيا
ٍَ مبًَُٓٓوَ تاًَٖعّ ِض ًُناِْ زََئًَيُو ناتُزا بُقىتابً ،بُضظ زَبًَتُوَ ؤسِ بِطؤٕ بؤ ؾاضّ )دُيًٌ(و يُو

بطِ األب و بُزضومشِ) ئُوَّ بهٔ يَُُٖىو زوًْا ئايِٓ َُغًشِ بآلوبهُُْوَبؤ  ثريؤظتإ ثًَسَبُخؿِ،
 ُناِْ َُغًح بؤ َاوًَّزواّ ئُوَّ قىتابً ،َطؤظايُتِ ٖؤؾًاض بهُُْوَو األبٔ وايسوح ايكدع(

ؾًَىَّ ئاططَيو زَيتُ غُضيإ و  ؤسِ ثريؤظ يُؤشّ زَيُّ ِضضِ زًَََُٓٓوَ، (دُيًٌ)ؤش يُؾاضّ ضِ ( 10) 
 11ُنإ نُ شَاضَيإ) ًؤسِ ثريؤظَف ئُوَيُ قىتابًبَُيطُّ ئُّ ِض ؤسِ ثريؤظ وَضزَططٕ،ًَٖعّ ِض بَُُف

 .ُغُ بَُُٖىو ظَاُْناِْ دًٗإ قػُيإ نطزووَ(ن

زابُظيِٓ ِضؤسِ ثريؤظ بُغُض دُشِْ  :عيد حًوٍ ايسوح ايكدع عًى ايتالَير وَسيِ ايعرزاء (و 
  ثانًعَ: قىتابًاِْ َُغًح و َطيَُِ

ؤشَيُ نُ زَيت، ئُو ِض غىالقاؤش زواّ دُشِْ ( ِض 10ؤش زواّ دُشِْ ُٖغتاُْوَ و ) ( ِض 50ئُّ دُشُْ)    
 ؤسِ ثريؤظ وَضزَططٕ. قىتابًًُناِْ َُغًح ِض

 دُشِْ طىاغتُٓوَّ َطيَُِ ثانًعَ بؤ ئامسإ: عيد اْتكاٍ َسيِ ايعرزاء اىل ايطُاء? (ظ 

ؤشَزا َُضيَُِ ثانًعَ يُّ ِض غاَيًَو،ِ َُٖىو ئابّ (14ِضؤشّ )و زَنُوَيتُ  ؤشَتُْٗا يُى ِضئُّ دُشُْ    
يازّ َُضيَُُّ ؤشَزا ّ ُٖضَؤتُ و نؤيُ يُّ ِضنإ و نًُْػَُُغًشًًُ ؤسِ نىوَ بؤ ئامسإ،ِض

 ثانًعَيُ زَنُُْوَ و قىزاؽ)ْىَيصو زوعا(ّ بؤ ئُجناّ زَنُٕ. 

                                                 
ٍَ قُؾُ زحنا  -1  .6/4/2016ْهاوَ، عُ -، ُٖويًَطتؤَا يىغف ناوثًَهُوتٔ يُطُ
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 : (صًيبايعيد ) دُشِْ خاض (ح 

ئُّ دُشُْ بؤ ثريؤظنطزِْ )خاض(َ و  (ّ ئُيًىىل َُٖىو غاَيًَو، 14زَنُوَيتُ ِضؤشّ) ئُّ دُشُْ    
(ّ ئُيًىىل َُٖىو غاَيًَو ئاطط زَنُُْوَ بؤ  13/14يُ ئًَىاضَّ ِضؤشّ) ِ نؤيُ و ُٖضَؤتُ َُغًشًًُناْ

ُٖض َاَيُو  ،َزا قىزاغِ ئايِٓ ئُجناّ زَزَٕو ُٖضَؤتُ يُّ ِضؤش ثريؤظنطزِْ خاض.َُغًشًًُناِْ نؤيُ
ِ خاض زضوغت زَنُٕ و يُغُض باِْ َاَيُنإ زايسًََْٔ و بؤ َاوَّ يبُُْؾطَّ ناضَبا ،ئاططَيو زَناتُوَ

ّ ئُيًىٍ(يَُُظاضّ َُضبًَُٓ قُزيؿُ يازّ ئُّ دُشُْ 13يُئًَىاضَّ) ،يسَطريغًَٓٔنُْس ؾُوَيو زا
))يًَُْى نىضزَواضيـ  ،ضّ تًَسا زَنُٕزَنطَيتُوَو ئاُْٖطِ بؤ ئُجناّ زَزضَيت و َىغىَيُاُْناًْـ بُؾسا

ُوَيُ يُٖاتِٓ غُضَاو نىْهُ وازَّ ئاطط نطزُْوَنُ ْعيو بىوْ)ئاطريّ ثايع(يـ ْاوّ زَضنطزووَ، زا بُ
َّ دُشؤوَضظّ ثايع، ظ  . 1((ِْ ئاططّ ثايعضداضيـ زَوتط

 : دُشِْ ئؤؾُعٓا (ط 

 بسضَيتيُخاض ئُوَّ يازّ ئُو ِضؤشَيُ نُ َُغًح زَنًَتُ ئؤضؾُيًِ ُٖفتُيُى ثًَـ 

 
 :ِ نؤيُ و ُٖضَؤتُيازنطزُْوَ ئايًًُٓناِْ َُغًشًًُناْ -7

 يازنطزُْوَّ َُضيَُِ ثانًعَ: (أ 

 نًُْػُ ؤشَناِْ َاْطِ ئاياضّ َُٖىو غاَيًَو غُعات ثًَٓذِ ئًَىاضَ، يُغُضدُّ ِض ئُّ يازنطزُْوَيُ يُ
 تُضخإ سُظضَتِ َُضيَُِ ثانًعَ و زوعا و قساؽ بؤ بؤ ْىَيص، زَنطَيتُوَ، َُغًشًًُنإ ئُّ َاْطُ

   (2)َُضيَُِ ثانًعَيُ. نُثريؤظنطزِْ زايهِ سُظضَتِ َُغًح،  و ، وَى ِضَيعزَنُٕ
 

 زَيِ سُظضَتِ َُغًح:  (ب 

)زَيِ سُظضَتِ َُغًح(، َاْطِ  زََئًََاْطِ سىظَيطإ  بُ ُٖضَؤتَُُغًشًًُناِْ نؤيُ و    
و زوعا  ْىَيص ًُْػُن يُ (5)غُعاتؤشَناِْ َاْطِ سىظَيطإ ئًَىاضإ َُغًشًًُنإ َُٖىو ِض

يُناتِ يُخانساِْ سُظضَتِ َُغًشسا تريبُزَغتًَهِ  نُ ،ئُّ يازَف يُوَوَ ٖاتىوَ ئُجناَسَزَٕ.
، يُوناتُزا زَيِ سُظضَتِ زاوَ تريَيهِ يُزَيِ َُغًح، َُغًحبؤ ئُوَّ زَيًٓابًَت يَُطزِْ يُٖىوزّ 

نُ  ،نُتريَنُّ بُضزَنُوَيت خىَئ و ئاوّ يًَسَيت، ئَُُف بىوَ بُِضََعَيو الّ َُغًشًًُنإ، َُغًح
بؤ  ،ٖاْسَزضَئ ، بَُُف َُغًشًًُنإخؤّ نطزووَتُ قىضباِْ ،سُظضَتِ َُغًح بؤ غُضدُّ َطؤظايُتِ

 َطؤظايُتًسا، ُٖضوَى نؤٕ سُظضَتِ َُغًح يُثًَٓاو نانُّ خؤيإ بهُُْ قىضباِْنانُّ َطؤظايُتِ 
ُٖضبؤيُ ئًَػتاف) ئاو و ؾُضاب و  يُبُض ئُوَّ خىَئ و ئاو ِضََعّ زَيِ َُغًشُ، .خؤّ نطزَ قىضباِْ

ناتُ غُض ظَاِْ َز )قىضبإ(دُشٕ و يازَناْسا ْإ ناْسا ُٖيُ و ثريؤظزَنطَيت و قُؾُ يُنًُْػُ يُ ْإ (

                                                 
3
ٍَ: ز. ٖاوشئ قًًىَ، نؤيُناوثًَهُوتٔ  -   . 2017-6-20ُٖضَؤتُ، -يُطُ
. 25/5/2016يُُٖضَؤتُ،  ايعرزاءَسيِ يُْىَيص و قساغِ نًًََػاّ تًَبًِٓ بُبُؾساضيهطزِْ ضاغتُوخؤّ تىَيصَض  -2

ٍَ قُؾُظَيًا ؾابا دذِ   .22/5/2016طىْسّ ُٖضَؤتُ، ، ناوثًَهُوتٔ يُطُ
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ٍَ  َُغًح، دُغتٍَُُغًشًًُنإ، ئَُُف ِضََعَ بؤ  يُّ ِضَيطُيُوَ دُغتُ و خىَيِٓ َُغًح تًَهُ
 (1)ف يُو خىَئ و ئاوَ زاَُظضاوَ.نًُْػُبُدُغتُ و خىَيِٓ َُغًشًًُنإ زَبًَت، قُؾُنإ زََئًَ: 

 

 

 :)ايتٓاوٍ(بإ بؤ يُنُجماضوَضططتِٓ قىض  (ز 

ٍَ داضَيو بؤ ئُو  ُّ تُواوبىوِْ خىيًَهِ ٖاويُٓوَ،بُبؤْنُ  ،َُضاغًًَُو و ئاُْٖطًَهُتُْاوٍ     زوو غا
خىيُنُ َاوَّ َاْطًَو زَخايًَُْت و يُاليُٕ  ( غاَيًسايُ،12-10زَنطَيت نُتًَُُْإ يُ)غاظ َٓساآلُْ 

 . ُٖضَؤتُوَ بُناوزَيطّ َُتطاِْ عُْهاوَ بُِضَيىَ زَنًَتو  ّ نؤيًُُْػُن
بٓهًُٓناِْ ئايِٓ َُغًشِ و ) : يُواُْنإ بطيتني  ،واُْناِْ خىيُنُ زَوتطَيتُوَ )ِضاًٖبُناُْوَ( يُاليُٕ

 ،(ايتعًيِ و ايتٓػئة املطيخيية -فًَطبىوٕ و بُنؤَُآليُتًبىوِْ َُغًشِ و يُبُضنطزِْ تُضاتًًِ ئايِٓ
نُثًَِ  ،زَنُٕغاظ َُضاغًًَُو بؤ َٓساَيُ بُؾساضبىوَنإ  ،زواّ تُواوبىوِْ ئُّ خىيُ

دًًَهِ غجِ تايبُت يُبُض زَنُٕ و بؤ َٓساَيُ بُؾساضبىوَنإ اغًُُنُزا، ؤشّ َُضيُِض، )تُْاوٍ(:زَوتطَيت
ُٖضوَٖا يُو  و ئايِٓ َُغًشًًُوَ،نًُْػُ ثابُْسبىوٕ بُبَُُبُغتِ  ،وَضزَططٕ (يُنُجماض )قىضبإ

َ خعَِ َٓساَيُ بُؾساضبىوَنإ ئاَاززَ زَبًَت و بُؾًَهِ ظؤض يُنُؽ و ْهاوَ ئاَاِضؤشَزا َُتطاِْ عُ
 طؤؾت، ): خؤضانِيُ نؤتايؿسا  يًَسإ، ُيُُٖهلٔ و ظؤض خؤؾشاأل زَبٔ و بُو َُضاغًُُ و زَيهُُْ زَب

زَنطَيت  ئاَازَ زؤَيُُ( و نفتُّ بطوَيـ، ؾًُ، ؾًُ نفتُّ غاوَض، قُضَخُضَإ، غاوَض، بطياِْ، نُباب،
 (2)ْإ زَخؤٕ.ًَىاُْ بُؾساضبىوَناِْ َُضاغًُُنُ يَُُظاضّ َُضبًَُٓ قُزيؿُ  و بُؾًَو يُ

  : ُّٖيِٓ خَُباض (ز 

 ئُو ِضؤشَيُ نُ ) َُغًح ( يُخاض زَزضَيت. 
 

 (:االيتصاّ ايديٓىثابُْسبىوِْ ئايِٓ) -8
 باوَِضيإ بُئايِٓ َُغًشِ و ،بُزيسَنطَيتو ُٖضَؤتُ  نؤيُ ِثابُْسبىوِْ ئايِٓ الّ َُغًشًًُناْ   

ٍَ و ثريو طُْر غُضزاِْ سَٓ ،بُُٖؾت و زؤظَر و ظيٓسووبىوُْوَّ زواّ َطزٕ ُٖيُ زَنُٕ، نًُْػُ ا
بُتايبُت عُغطاِْ ِضؤشّ يُى ؾُممُ و دُشٕ و يازَنإ و َاْطِ ئاياض نُ بَُاْطِ سُظضَتِ َُضيِ 

ُٖضوَٖا ظؤضبُّ  .نُ بَُاْطِ زَيِ سُظضَتِ َُغًح ْاوزَبطَيت ،ْاوزَبطَيت و َاْطِ سىظَيطإ
نُْس نُغًَهِ نًَُؿًإ  .ُ ناتِ خؤيسا بُِضؤشوو زَبَُٔغًشًًُناِْ نؤيُ و ُٖضَؤتُ ْىَيص زَنُٕ و ي

                                                 
يُ نًًََػاّ  15/6/2016بًِٓ بُبُؾساضّ ضاغتُوخؤّ خىَيٓسناض يُ ْىَيص و قساغِ َاْطِ زَيِ َُغًح يُِضؤشّ تًَ -1

 َاضيىغف يُغًًَُاِْ.  

 ظَيتِ ظَيتىوٕ و بُ و بُ ََعّ خانِ يُغُضَو يُقاَيبًَهِ تايبُتسا زضوغتهطاوَو ِض ثاضنُيُنِ بهىنِ ْاُْ قىضبإ: - 

 نًًََػابُؾساضّ خىىل ٖاويُٓيإ يُ ( غاَيِ ن12ُ-10يُتُْاويسا زَزضَيت بَُٓساآلِْ تَُُٕ)  ،و زوعا ثريؤظنطاوَ ْىَيص
و دُشُْناْسا قُؾُ زَيسا بَُُغًشًًُنإ.  ُبؤُْو ُٖضوَٖا يُنؤتاّ قىزاؽ و ْىَيصَناْسا ِضؤشاِْ يُى ؾُممإ و ي نطزووَ

ٍَ ناوثًَهُوتٔ  (يَُُظاضّ َُضبًَُٓ قُزيؿُ و 15/7/2016) يُ (2016غُضثُضؾتًاضّ تُْاوىل غاَيِ )ًٖالٕ عًػِ نطيِ يُطُ
 . ، يُ نؤيُيَُُظاضّ َُضبًَُٓ قُزيؿُ (15/7/2016) يُ (2016تُْاوىل غاَيِ )بُبؿساضّ و تًَبًِٓ خىَيٓسناض يُ 

( يُ َُظاضّ َُضبًَُٓ قُزيؿُ. ناوثًَهُوتٔ 15/7/2016يُ ) (2016بُؾساضّ ضاغتُوخؤّ خىَيٓسناض يُتُْاوىل غاَيِ) -2
ٍَ ًٖالٕ عًػِ نطيِ غُضثُضؾتًاضّ تُْاوىل غاَيِ )  يُ نؤيُ.( يَُُظاضّ َُضبًَُٓ قُزيؿُ 15/7/2016( يُ )2016يُطُ
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َُغًشًًُنإ ُٖغت  بُآلّ يُناتِ ُْنطزِْ ْىَيصزا ْانُٕ و ثابُْسبىوِْ ئايًٓإ ًًُْ،ًُْػُ نغُضزاِْ 
  (1).بُتاوإ ْانُٕ

ظياتط يُثًاوإ زَنٔ بؤ ئافطَتإ و  ًُْػُنَُغًشًًُنإ بُظؤضّ ِضؤشاِْ يُى ؾُممإ زَنٔ بؤ  
(ّ ئًَىاضَ بؤ  5، بُؾًَو يُ ئافطَت و ثًاواِْ َُغًشِ يُ نؤيُ و ُٖضَؤتُ يُى ؾُممإ غُعات) نًُْػُ

زَنُٕ، يُ َاْطُناِْ ئاياض و سىظَيطاِْ َُٖىو غاَيًَو بُؾًَو يُ  غُضزاِْ نًُْػُ ْىَيص و قساؽ
 نًُْػُزوعا و قساؽ بؤ (ّ ئًَىاضَ بؤ ْىَيص و 5َُغًشًًُناِْ نؤيُ و ُٖضَؤتُ َُٖىو ِضؤشَيو غُعات )

 . (2)زَنٔ 
 
 بَُٓاناِْ بىوٕ بُقُؾُ: َُضز و  -9

 (3) نُ بطيتني يُ: ،نُْس َُضز و بَُٓايُنُو ُٖضَؤتُزا يُغُض  َُغًشًًُناِْ نؤيُ بىوٕ بُقُؾُ يُْاو   
ٍَ ظياتط بًَت18تَُُِْ يُ ) -أ   . عًَطاقِ بًَت و ِضَطُظّ ًَْط بًَتو  (غا

ئُّ خىَيٓسبًَت.  (نًية ايبابٌ يًفًطفة وايالٖوتيُ)بِطواْاَُّ ئاَازَيِ ُٖبًَت و فُيػُفُ و الٖىوتِ  -ب
 يُ يُ ظاتًهإ. جاَعة ئوزباْيا(نؤيًَذُف يُ)عُْهاوَ(يُ و غُض بُ )

 ، نُغُنُ بًَت و بُ ظؤض و فؿاض ُْبًَـت َُّيٌ و ئاضَظووبُ  -ز
 ظَاِْ غطياِْ بعاًَْت،   -ز
نُّ ئُْساّ ُْبًَت و زَْطِ ، ُْبًَت ساُْخؤؾِ زضَيصخايُِْ يُطَُيتاواِْ ِضَوؾتِ ئُجناّ ُْزابًَت،  -ه

 . تُواو بًَت

 
 :  زغتإنىض ثًُناِْ ئايِٓ َُغًشِ يُ  -10

  -:ِضَيهدطاوَ يُ بُضظَوَ بؤ ْعّيِٓ  َُغًشًسا بُّ ؾًَىَيُ ّ ئايِٓ يُ ئاِضيعبُْسّ ثًُبُطؿتِ    
َُغًشًًُناِْ نؤيُ و ُٖضَؤتُ )قُؾُ(و)ؾَُاؾُ( يإ  (4).ؾَُاؾُ، قُؾُ، ،َُتطإ،ثُتطيُضى، ثاثا

 (5)ى يُ )بُغساز(َ و )ثاثا(ف يُ )ظاتًهإ(َ.َُتطإ يُ )عُْهاوَ(يُ و ثاتطياض ُٖيُ،
 بىوٕ بَُُغًشِ:   -11
ت، بُضشَوَْسّ ُْبًَزَبًَت بُقُْاعُتِ خؤّ بًَت و بؤ ، بُآلّ َتىاًْت ببًَت بَُُغًشِو نُؽ زىَُٖ   

بُْاوّ (َاْط خبىَيًَٓت و بِطواْاَُيُنًؿِ 3(بؤ َاوَّ))خىىل ثُضوَضزَّ َُغًشُِٖضوَٖا ئُبًَت 

                                                 
ٍَ: ٖطَع عًػِ نطيِ -1 يىيعاْا دباض زحنا، طىْسّ ُٖضَؤتُ، . 17/5/2016،طىْسّ ُٖضَؤتُ، ناوثًَهُوتٔ يُطُ

تًَبًِٓ ضاغتُوخؤّ تىَيصَض يُطىْسّ ُٖضَؤتُ،يُبُض . 29/5/2016يىغِ سًهُُت سٓا ،طىْسّ ُٖضَؤتُ، .  25/5/2016
 .  25/5/2016زَضطاّ نًُْػُ.

ٍَ: غَُريَ زحنا غُملإ -2  (،طىْسّ ُٖضَؤتُ،زياض عصيص )خُْسَ .29/5/2016، نؤيُ،يُبُضواضّ ناوثًَهُوتٔ يُطُ
ٍَ عُإ سٓا، نؤيُ،  . 17/5/2016  .4/9/2016. ِضوخؤف اغشام ًَدا، نؤيُ، 4/9/2016نُشا

ٍَ )قُؾُ زحنا تؤَا يىغف(،عُ -3  .6/4/2016ْهاوَ، ناوثًَهُوتٔ يُطُ
ٍَ )قُؾُ زحنا تؤَا يىغف(،عُْهاوَ، ناوثًَهُوتٔ  -4  .6/4/2016يُطُ
1

 ثًَؿىو.  ناوثًَهُوتَُِٖٓإ  -



311 

 

غًشٌ، بؤ ئُوَّ بهطَيت اَيِ تاظَ يُزايهبىوّ يُزايو و باونًَهِ َُسبؤ زَنطَيت، بُآلّ َٓ(غٗادة ايعُاذ)
  (1).()تعًُس: نُثًَِ زََئًَئاو َُٖيبهًَؿطَيت  يُنًُْػُ َبًَت يُ بَُُغًشِ، ز

 زضومشِ ئايِٓ َُغًشِ: -12
 زضومشِ(،نُ ئاؾتِ يُغُض ظََني و )ؾهؤ يُ ئامساِْ باآل ئايِٓ َُغًشِ زضومشًَهِ ُٖيُ بُْاوّ:   

  (2)ئاؾتِ و يًَبىوضزَيِ.و ئاَاشَيُ بؤ  و ًَُٖا ظاتًهإ و غُضدُّ َُغًشًًُ ناغؤيًهُناِْ دًٗاُْ
 

 
 تًَطُيؿتِٓ َُغًشًًُنإ بؤ بُُٖؾت و زؤظَر:  -13

: بُُٖؾت و زؤظَر َُغًشًًُناِْ نؤيُ و ُٖضَؤتُ باوَِضيإ بُ بُُٖؾت و زؤظَر ُٖيُ و زََئًَ 
زَظاْني بُُٖؾت ؾىَيًَٓهِ خؤؾُ و زؤظَر ؾىَيًَٓهِ تُْٗا ئُوَْسَ  ف ُْنطاوَ،يُ ئًٓذًًسا وَغ

 (3)ْاخؤؾُ.
 

باغِ زؤظَر و غىتإ و ئاطط و تىِضَيِ خىزا ُيإ يُ وتاضّ ِضؤشّ يُنؿُمماْسا، ؾاياِْ باغُ قُؾُن
ْانات، بَُيهى باغِ خؤؾُويػتِ و يًَبىضزَيِ و غُضزاِْ نًُْػُ و بُ ثريؤظِضاططتِٓ ْىَيص و 

 . (4)يازنطزُْوَ ئايًًُٓنإ زَنات
 

 تعًُس نطزٕ)يُئاوَُٖيهًَؿإ(: -14
و خعّ و زواّ ْعيهُّ َاْطًَو زايو و باونِ  ،َبًَتيُزايو ز نُ ،اَيًَهِ َُغًشِسَُٖىو َٓ 

 ،(ئاووّ َُٖيبهًَؿًَتيُ عًُسّ بهات)ُؤ ئُوَّ قُؾُ تب، ًُْػُننُؽ و ناضّ ْعيهِ زَيبُٕ بؤ 
قُؾُ بُ ؾًَىَّ خاض  زواتط، ُٖيُ، ثِطّ زَنُٕ يُ ئاو زانًُْػُتُؾتًَهِ طُوضَّ ئاغايِ ثالغتًو يُ 

ٌَ( داض َِٓضؤِْ ظَيتىوٕ زَناتُ ئاوَنُوَ و  نُْس زَيؤثًَو ت و غُضّ و اَيُنُ يُ ئاوَنُ َُٖيسَنًَؿًَس)غ
اَيُنُ سََٓيو يُناتِ تُعًُسنطزُْنُزا نىِض ،اَيُنُ نىِض بىوسئُطُض َٓ وَنُ تُِض زَنات،اَيُنُ بُ ئاسطىَيِ َٓ

قُؾُ ُْٖسَيو  ،يُئاوَنُ َُٖيسَنًَؿًَت(اَيُنُ سو زَيساتُ زَغت قُؾُ بؤ تعًُسنطزٕ)قُؾُ َٓ ططَيتسََُٖي
اَيُنُ سئُطُض َٓ، ًَتُوَاَيُنُّ َُٖيططتىوَ بًًَسزَبًَت ئُو نُغُّ َٓزَخىَيًَٓت و  زوعاو ِ ئايِٓ تُضاتًً
ُٖضوَٖا َُٖإ  ،اَيُنُ َُٖيسَططَيت و زَيساتُ زَغت قُؾُسيُناتِ تُعًُسنطزُْنُزا َٓنهًَو  ،نض بىو

بُؾًَىَّ خاض يُْاونُوإ و يُ  ِ ظَيتىوٕقُؾُ بُثُجنُّ خؤّ نًََُو ِضؤْ، تُعًُسنطزْسايُ ناتِ نات 
عًُسنطزٕ و ُت(ت:)ِضؤِْ دًَطرينطزٕ يُ باوَِض يإ ِضؤِْ َريؤَٕٓساَيُنُ زَزات بُّ ِضؤُْ زَوتطَي خىاض ًَِ

زايو و باوى و نُؽ و  عًُسَ زَبًَت بَُُغًشُِبُو ت ،ئًرت ئُو نُغُ َُضدِ بىوٕ بَُُغًشًًُ،َرِيؤٕ 
ٍَ ئاُْٖطًَو بُبؤُّْ ئُو تعًُسنطزُْوَ غاظ زَنُٕ  (5).و ناضَنُّ يَُاَيُوَ يإ يُ ٖؤ

                                                 
3

ٍَ )قُؾُ زحنا تؤَا يىغف(،عُْهاوَ، ناوثًَهُوتٔ  -  .14/8/2016يىغف تؤَا يىغف،طىْسّ ُٖضَؤتُ،  .6/4/2016يُطُ
 ثًَؿىو. ناوثًَهُوتَُِٖٓإ  -2
1

ٍَناوثًَهُوتٔ  - ٍَ عُإ سٓا،نؤيُ،: يُطُ  .4/9/2016. ِضوخؤف اغشام ًَدا، نؤيُ، 4/9/2016نُشا
4
 . 24/4/2016تًَبًِٓ بُ بُؾساضيهطزِْ خىَيٓسناض يُ وتاضّ ِضؤشّ يُى ؾُممُّ نًُْػُّ نؤيُ يُ  - 
1

ٍَ: غَُريَ زحنا غُملإ،، نؤيُ،  - . 6/4/2016ْهاوَ، . )قُؾُ زحنا تؤَا يىغف(، ع29/5/2016ُناوثًَهُوتٔ يُطُ
ٍَ عُإ سٓا، ،نؤيُ،  .  4/9/2016. ِضوخؤف اغشام ًَدا، نؤيُ،4/9/2016نُشا
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ّ نًُْػُاَيًَو يُ ستؤَاضَيهِ تعًُس ُٖيُ، يُو تؤَاضَزا ُٖض َٓ ،ّ َاض يىغف يُ نؤيُنًُْػُيُ  
 ُْنُّ تؤَاض نطاوَ.يُزايو بىو عًُسَنُيِ و بُضواضُّْاوّ غًاِْ و بُضواضّ ت ،نؤيُزا تعًُس نطابًَت

تا  ،(يُنُّ َٓساَيِ تًَسا تؤَاض نطاو1/8/1893َيُ ) ُٖيُ، ّ نؤيًُُْػُنيُ ئُو تؤَاضَّ نُ ئًَػتا 
ٍَ تؤَاض نطاوَ، يُنُّ ْاوّ تؤَاض نطاو يُ )773( ْاوّ )4/2/2016) ( بُ ْاوّ ) ابًشس 1/8/1893( َٓسا

 (5/6/2015نُ يُ ) ،نؤتايِ زَيت ًسيا ضونإ طىضيٌ ؾعًا(مشاؾا سٓا ( زَغت ثًَسَنات و  بُ ْاوّ )ي
 (1).(تعًُس نطاو4/2/2016َبىوَ و يُ )يُزايو 

، يُو تؤَاضَزا عًُس ُٖيُُتؤَاضَيهِ تايبُت بُ ت ّ ُٖضَؤتًُُْػُن يُ ؛بَُُٖإ ؾًَىَّ نؤيُ 
ٍَ ئُو  تؤَاض نطاوَ،ِْ نطزِضؤشّ تُعًُس ًََصووّو  ُٖض َٓساَيًَو نُ تعًُس نطاوَ، ْاوّ غًاِْ َٓسا

يُنُّ  ،(َٓساَيِ تًَسا تؤَاض نطاو1642َ()24/4/2016تا )(وَ 1919تؤَاضَّ نُ تا ئًَػتا َاوَ يُغاَيِ)
ٍَ)ئُوضاٖايُ ئُْتىإ تؤَا(ّ نهِ )ئُغاتَُٓساَيِ تؤَاض نطاو يُو تؤَاضَزا  يَُيسا  ّ نىِضّو زووَّ َٓسا

 ّ نهِبُْاوّ)َاضططَيتا نؤتا َٓساَيًـ يُ ئًَػتازا  ٕ،وو تؤَاض نطاو تُعًُس(1919َ و يُغاَيِ)ثُتطؤؽ(
  (2).( تؤَاض نطاو1642َو بُ شَاضَ ) عًُس نطاوَُ(ت24/4/2016يُ)و  َعُبسَ ئؤخع غًًَُإ(

 
 تاوإ:  -15

َُغًشًًُناِْ نؤيُ و ُٖضَؤتُزا تاوإ تايبُمتُْسّ خؤّ ُٖيُ، تاواِْ طُوضَ تاواِْ ئايِٓ  يُ 
 بطيتني نُ ،ْىَيصُْنطزٕ و ِضؤشو ُْططتٔ ًًُْ، بَُيهى تاواِْ طُوضَ تاواِْ نؤَُآليُتًًُئايِٓ ًًُْ، واتُ 

    (3 ))نىؾنت، زظّ، ْاثانِ ٖاوغُضّ، خًاُْت، ِضَيعُْططتِٓ زايو و باوى، زضؤ.(: يُ
 

غاَيِ ِضابطزووزا َُغًشًًُناِْ  ( ز10َ)بٓهُناِْ ثؤيًػِ نؤيُ زََئًَ: ) يُ ؾايُِْ ئاَاشَيُ ئُوَّ 
(4)ًٖض تاواًَْهِ ياغايًإ ئُجناّ ُْزاوَ!.(و ُٖضَؤتُ نؤيُ 

 

 :خُتُُْنطزٕ  -16
َُغًشًًُناِْ نؤيُ و ُٖضَؤتُ، ُْ يُ ِضابطزووزا و ُْ يُئًَػتاؾسا بًُٖض دؤضَيو نهإ، خُتُُْ    

ُْنطزووَ. غُباضَت بُخُتُُْنطزِْ نىِض، يُئًَػتازا ظؤضبُّ ُٖضَظؤضيإ، نىِض خُتُُْ زَنُٕ، بُآلّ 
خُتُُْنطزٕ ًٖض ِضَيُٓايًُنِ . يُئايِٓ َُغًشًسا (5)يُِضابطزووزا ظؤضبُيإ نىِضيإ خُتُُْ ُْنطزووَ

 . (6)ئايِٓ يُغُض ًًُْ و خَُيو ئاظازَ َٓساَيُناًْإ خُتُُْ زَنُٕ يإ ْايهُٕ
                                                 

3
ٍَ اْسضيا عُإ ئًًًا،نؤيُ،  -  .5/9/2016ناوثًَهُوتٔ يُطُ

ٍَ)يىغف تؤَا يىغف(،يُزايهبىوّ  -2 ،ثًؿُ:ؾَُاؾُّ نًًََػاّ َُضيَُِ ثانًعَ 1967ناوثًَهُوتٔ يُطُ
 . 14/8/2016يُُٖضَؤتُ،طىْسّ ُٖضَؤتُ،

ٍَ ناوثًَهُوتٔ -3 ظَنًُ غًًَُإ َُتا، طىْسّ ُٖضَؤتُ،  .14/8/2016يىغف تؤَا يىغف،طىْسّ ُٖضَؤتُ،: يُطُ
. يىغِ 29/5/2016. غَُريَ زحنا غُملإ، نؤيُ، 12/6/2016ّ ُٖضَؤتُ، . ًَٖسّ ٖطَع عًػِ، طىْس25/5/2016

 .21/9/2016. ِضَوؾُٕ يؤقا سٓا، نؤيُ، 29/5/2016سًهُُت سٓا،طىْسّ ُٖضَؤتُ، 
4
 .6/6/2016. بٓهُّ ثؤيًػِ باوادِ، نؤيُ، 6/6/2016بٓهُّ ثؤيًػِ نُنؤٕ، نؤيُ،  - 
ٍَ: )ًٖالٕ عًػِ نطيِ(، ط -5 ٍَ عُإ سٓا، ، نؤيُ، 15/5/2016ىْسّ ُٖضَؤتُ، ناوثًَهُوتٔ يُطُ .  4/9/2016. نُشا

 .  4/9/2016ِضوخؤف اغشام ًَدا، نؤيُ،
6

ٍَ: قُؾُ)ظَيًا ؾابا دذِ(، طىْسّ ُٖضَؤتُ، - ٍَ عُإ سٓا، نؤيُ، 22/5/2016ناوثًَهُوتٔ يُطُ . 4/9/2016. نُشا
 .  4/9/2016ِضوخؤف اغشام ًَدا، نؤيُ،



311 

 

يُ َىغىَيُاُْناُْوَ بُ بَُيطُّ ئُوَّ يُ ِضابطزووزا نىِضيإ خُتُُْ ُْنطزووَ، زَطىجنًَت ئُّ ُْضيتُيإ 
ئايًًُٓ، زَؾطىجنًَت تًُْا ٖؤؾًاضّ هِ ئُضنًَوَضططتبًَت، نىْهُ خُتُُْنطزٕ الّ َىغىَيُاُْنإ 

 تُْسضوغتِ بًَت. 
 

 : َُغًشًًُناِْ نؤيُ و ُٖضَؤتُ تىمخُناِْ نُيتىوضّ نؤَُآليُتِ  :غًًَُّ
 : ناِْ ٖاوغُضطريّبَُٓا -1

 يُنًَهُ يُزاب و ُْضيتُ نؤَُآليُتِ و ئايًًُٓنإ، ُٖضَؤتُو  ٖاوغُضطريّ الّ َُغًشًًُناِْ نؤيُ
 (1) زاْاوَ نُْس َُضز و بَُٓايُنًإ بؤ ٖاوغُضطريّآليُتًًإ ُْضيتِ نؤَُو زابىنًُْػُ بُثًَِ ِضَيُٓايِ 

 نؤيُ و ُٖضَؤتُ: بَُٓاناِْ ٖاوغُضطريّ الّ َُغًشًًُناِْ 
و نض  (غاَيِ بؤ ٖاوغُضطريّ نىِض18)زواّ تَُُِْ نًُْػُ ِضَيُٓايِ تَُُِْ ٖاوغُضطريّ:   (أ 

 يُ نضطؿتِ  بُؾًَىَيُنِ زانؤَُآليُتٌ َُغًشًًُناِْ نؤيُ و ُٖضَؤتُيُواقعِ شياِْ  زياضيهطزووَ،
 .زَنُٕ ريّطٖاوغُض غاَيًسا (30-25تَُُِْ) يُ و نىِض ٌغاَي (24 -18)تَُُِْ 

 زَنُٕ َُضدُ)َُغًشِ(بًَت.  ساٖاوغُضطريّ يُطَُينُ ئُو نُغُّ  (ب 

ٍَ يُنرتُ، ئُطُض نىِض و نض ًهِ غُضَنًَُضدًَِضَظاَُْسّ نىِض و نض  (ز   ،ِضاظّ ُْبٔ يسابُٖاوغُضطريّ يُطُ
نىِض و نهُنُ بُ ئاؾهطا ِضَظاَُْسبىوِْ خؤيإ ، ثًَىيػتُ ِضؤشّ َاضَنطزٕ قُؾُ َاضَنطزٕ ئُجناّ ْازات

 .ِضابطُئُْ

 .بًَت نىِض يُنض طُوضَتط غاَيًَو ئاغايًُ( 10 )نُ تا ،ِ تَُُٕطىجناْ  (ز 

 ِضاظيبىوِْ خًَعاِْ نىِض و نض  (ه 

 .نض( سا بؤ)َيعططتٔ و ئاظازّ يُخىَيٓسٕ و ناضنطزْثًَسإ و ِضططْطٌ  (و 

 
 : ٖاوغُضطريّزابىُْضيتُناِْ قؤْاغ و  -2

الّ َُغًشًًُناِْ نؤيُ و ُٖضَؤتُ غُضَتا يُ ْاغًِٓ نىِض و نهُنُوَ  قؤْاغُناِْ ٖاوغُضطريّ   
نهًَو نُ يُى زَْاغٔ و نىِض و نُ ظؤضداض ثُيىَْسّ خؤؾُويػتِ يًَُْىاًْاْسا ُٖيُ، زَغتجًَسَنات، 

، بُ زاوانطزِْ ثُيىَْسّ خؤؾُويػتِ يُ ًَْىاًْاْسا ُٖيُ و بِطياض زَزَٕ نُ ٖاوغُضطريّ بُيُنُوَ بهُٕ
، زواتط قؤْاغُناِْ تط زَغت ثًَسَنات، بُّ نهُنُ يُاليُٕ نُؽ و ناضّ نىِضَنُوَ زَغت ثًَسَنات

    -ؾًَىَيُ:
 
 
   

                                                 
ٍَ: يىغِ سًهُُت سٓاناوثًَهُوتٔ  -1 ،ثًؿُ 1994(يُزايو بىوّ زياض عصيص خُْسَ. )29/5/2016،طىْسّ ُٖضَؤتُ يُطُ

ٍَ عُإ سٓا، يُزايهبىوّ: .17/5/2016خىَيٓسناضّ ظاْهؤ، طىْسّ ُٖضَؤتُ،  ،ثًؿُ:َاَؤغتا يُ ثُمياْطاّ 1967نُشا
ًؿُ: َاَؤغتاو غُضؤنِ بُؾِ ثُضغتاضّ ، ث1969. ِضوخؤف اغشام ًَدا، يُزايهبىوّ 4/9/2016تُنًٓهِ نؤيُ،نؤيُ،

يُزايو بىوّ ، )زوًْا دباض زحنا( .21/9/2016. ِضَوؾُٕ يؤقا سٓا، نؤيُ، 4/9/2016يُثُمياْطاّ تُنًٓهِ نؤيُ، نؤيُ،
 .12/6/2016نطيِ، نؤيُ، نػاْسضا ئاضاّ .  15/5/2016،ثًؿُ:بُضَيىَبُضّ باخهُّ َٓاآلِْ ُٖضَؤتُ، ُٖضَؤتُ، 1975
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 (: بةطواخل)خىاظبًَِٓ -زاوانطزِْ شٕ  (أ 

زاوانطزٕ  و ُٖضَؤتُ بُنُْس قؤْاغًَو ئُجناّ زَزضَيت، الّ َُغًشًًُناِْ نؤيُزاوانطزِْ شٕ   
يإ  يإ ثُيىَْسّ خؤؾُويػتِ يًَُْىاًْاْسا ُٖبًَت، و نهًَو يُنرتّ بٓاغٔ، ناتًَو ِضووزَزات نُ نىِض
نىِضَنُ زَنًَت بؤ َاَيِ نهُنُ، غُضَتا زايو و خىؾهِ  ًَْىاًْاْسا ُٖبًَت، ْاغًاويًُنِ خًَعاِْ يُ

ٍَ نىِضَنُياْ ، سابَُُبُغتِ ِضاوَضططتِٓ نهُنُ و زايو و باونِ نهُنُ، غُباضَت بُ ٖاوغُضطريّ يُطُ
ٍَ  ،زَنٔ بؤ خىاظبًَِٓواتُ غُضَتا شْإ  ئُطُض نهُنُ و زايو و باونِ ِضاظّ بىوٕ ٖاوغُضطريّ يُطُ

و زايو و باونِ و خىؾو و بطاناِْ و خعَِ ْعيهِ زَنُٓوَ ئُوا داضّ زووَّ نىِضَنُ  بهات، زانىِضَنُ
يإ باونِ نىِضَنُ زاواّ نهُنُ زَنات  ،بؤ َاَيِ نهُنُ و يُنًَو يُ ثًاوَ بُتَُُُْناِْ خعَِ نىِضَنُ

ٍَ نىِضَنُيإ و زََيًَت: ) بؤ ٖاوغُضطريّ يُط ٖاتىئ طىَيًَو يُباخُنُتاْسايُ بًبُئ بؤ خؤَإ، ٖاتىئ ُ
  (1).ْاوّ نىِضَنُ(......ْاوّ نهُنُ( بؤ )......زاواّ)بؤ 

 ًْؿإ:  (أ 

ٍَ خؤياْسا يُ قؤْاغِ ختىوبُزا َاَيِ نىِضَنُ  سا،ُْٖسَيو خًَعاْيُ   ئاَيتىوٕ ئُْطىغتًًُيُنِ يُطُ
يُو ِضؤشَزا َاَيِ نىِضَنُ ئُْطىغتًًُيُنِ ئاَيتىوٕ  ،زَبُٕ بؤ َاَيِ نهُنُو نُثهًَو طىَيِ غطوؾيت 

ئُّ َاوَيُ زاْطاوَ بؤ ئُوَّ بُئاظازّ نىِضو  ًْؿإ(،بُّ َُضاغًُُ زََئًَ)و نهُنُ زَنُُْ زَغتِ 
ئُطُض ئُو َاوَيُ نىِض و نهُنُ ُْطىجنإ  نهُنُ بُيُنُوَ قػُ بهُٕ و بهُٓ زَضَوَ و يُيُنرتّ تًَبطُٕ،

بُآلّ ئُطُض طىجنإ و  ُ َُٖيسَوَؾًَتُوَ و َىغتًًُنُ زَزَُْوَ بَُاَيِ نىِضَنُ،ئُوا ِضَيهُوتُٓن
بؤ ئَُُف ئاُْٖطًَهِ بهىى غاظ  ( زَغت ثًَسَنات،٘خطوبثاؾإ قؤْاغِ)ًْؿإ  َُٖيُٓوَؾايُوَ،

و زَنطَيت ثًَِ زََئًَ)ئاُْٖطِ ختىوبُ( بُظؤضّ يُ ٖؤَيًَو زَنطَيت و خعّ و نُؽ و ناضّ ْعيهِ بىوى 
ظاوا باْط زَنطَئ و بُؾساض زَبٔ، بُئاَازَبىوِْ قُؾُ يُو ِضؤشَزا نىِض و نهُنُ  ئَُيكُّ ٖاوغُضطريّ 
زَطؤِضُْوَ و ئَُيكُّ ئاَيتىوٕ زَنُُْ ثُجنُّ زَغتِ ِضاغتِ يُنرتّ و بُزَّ غَُا نطزٕ و طؤضاِْ 

 (2).زَنُٕ وتُٓوَ زايو و باوى و خعَِ ْعيهِ نىِضَنُ ئاَيتىوٕ بُنهُنُوَ
بِطّ ئاَيتىوٕ بؤ بىوى ئاَيتىوٕ بؤ بىوى زَنُٕ، َُغًشًًُناِْ نؤيُ و طىْسّ ُٖضَؤتُ،  

ظاوا بُثًَِ تىاْاّ ، نهُنُ و َاَيِ نهُنُ بِطَنُّ زياضّ ْانُٕيُ ُْٖسَيو خًَعاْسا ُ و ًزياضيهطاو ًْ
َاَيِ باونِ نهُنُ زاواّ نض و تطزا بُآلّ يُ ُْٖسَيو خًَعاِْ  زَنِطَيت،بؤ بىوى َاززّ خؤّ ئاَيتىوٕ 

ئافطَتِ َُغًشِ سُظّ يُ بُ ؾًَىَيُنِ طؿتِ ، ئاَيتىوٕ بؤ نهُنُيإ زَنُٕ و بِطَنُؾِ زياضّ زَنُٕ
بُ  بؤ بىوى زَنُٕ،و باظٕ ُ و ظؤضبُّ ظاوا ُٖض ئَُيكُيُى و ظجنريَيهِ خانِ ئاَيتىوٕ ًئاَيتىوِْ ظؤض ًْ

ٍَ ئاَيتىوٕ بؤ بىوى زَنُٕ،25تًَهِطا ) بُ ثًَِ تىاْاّ َاززّ ظاوا ئُو بِطَ ظيازوو نُّ زَنات،  (َػكا
  (3)يُِضابطزووؾسا ُٖض ظَيِط بؤ بىوى نطاوَ.

                                                 
3

ٍَ: ِضَوؾُٕ يؤقا سٓا، نؤيُ، ناوثًَهُوتٔ  -  .29/5/2016. غَُريَ زحنا غُملإ، نؤيُ، 21/9/2016يُطُ
2

ٍَ: اٌَ اغشام ًَدا، يُزايهبىوّناوثًَهُوتٔ  - . ِضَوؾُٕ يؤقا سٓا، 20/6/2016، ثًؿُ: َاَؤغتا،نؤيُ، 1965يُطُ
 .21/9/2016نؤيُ، 

1
ٍَ: زحنا غًًَُإ يُي - غؤظإ َُضقؤؽ عُوزيـ، طىْسّ . 5/6/2016سا، َطيُّ ئًًًَا عُإ،:نؤيُ،ناوثًَهُوتٔ يُطُ

 .28/6/2016ُٖضَؤتُ، 
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2ٍََاْط تا  1) زاوانطزِْ شَٕاوَّ قؤْاغِ   (زا نىِضو نض داوانسدٕزَخايًَُْت و يُ قؤْاغِ) (غا
زواّ َاضَنطزٕ ْاتىأْ بُآلّ  ئُتىأْ ثُؾًُإ ببُٓوَ و ٖاوغُضطريّ ُْنُٕ و َاضَنطزٕ ِضووُْزات،

، بُتايبُتًـ الّ ناغؤيًو نُ يتىوضّ َُغًشًًُناْسا ًًُْنىْهُ تُآلم يُ نُ ،ثُؾًُإ ببُٓوَ
   (1).َُغًشًًُناِْ ُٖضَؤتُ و نؤيُ غُض بُّ ئايًٓعايُٕ

 
 :ِ بىوى يُ نؤيُ و ُٖضَؤتُخُُْبُْساْ (ب 

يُ  ّ بىوىخُُْبُْسإ ؾُوّ ثًَـ طىاغتُٓوَيُ ِضابطزووزا بُظَاِْ غطياِْ ثًَِ زََئًَ)غىاتُ(  
بُآلّ يُ َاَيِ باونِ بىونسا ئُجناّ زضاوَ و تُْٗا ئافطَتإ بُتايبُت نهإ بُؾساضيإ تًَسا نطزووَ، 

يإ َاَيِ باونِ بىوى  ؾُوَيهسا يُ خُُْبُْسإ بؤ بىوى ُٖفتُيُى ثًَـ طىاغتُٓوَّ بىوى يُئًَػتازا 
نُتًايسا بُطؤضاِْ  ،زَنُٕتًَسا و ئافطَت و ثًاو تًًَسا بُؾساضّ  زَنطَيتبؤُْناِْ ُٖضَؤتُ  يُٖؤَيٌ

  (2)ُوَ َُٖيسَثُِضٕ و غَُا زَنُٕ.ًنىضزّ و غطياِْ و عُضَبِ و بًاًْ
 

 :نطزٕ َاضَ (ز 

يُ نىيتىوضّ َُغًشًًُناْسا ئُو ثطؤغُيُيُ نُ نىِضو نهًَهِ َُغًشِ ِضؤشّ طىاغتُٓوَ  ؛َاضَنطزٕ 
ٍَ زايو و باوى و خعّ و نُؽ و ناضّ ْعيهًإ زَنٔ بؤ  ، بَُُبُغتِ ئُوَّ قُؾُ نهُنُ يُ نًُْػُيُطُ

 نًُْػُِ يُت و ثريؤظًنىْهُ بَُاضَنطزٕ يُاليُٕ قُؾُوَ ٖاوغُضطريّ ؾُضعً نىِضَنُ َاضَ بهات،
ناتِ بُياِْ ثًَـ ًْىَِضؤ بُ ئاَازَبىوِْ نىضِ و نهُنُ و  نًُْػُيُ  ،نؤْسا يُوَضزَططَيت، َاضَنطزٕ 

يُئًَػتازا ئُو َاضَ نطزُْ )) بُآلّ  ،ؽ و ناضّ ْعيهًإ، ئُجناّ زضاوَزايو و باوى و خعّ و نُ
داضيـ يُزواّ غُعات ثًَٓذِ واتا عُغطإ ظؤض  ،زووغُعات ثًَـ ئاُْٖطِ طىاغتُٓوَ ئُجناّ زَزضَيت

ئاُْٖطِ  ،و ُٖضَؤتُ نىْهُ َاوَّ بًػت غاَيًَو زَبًَت َُغًشًًُناِْ نؤيُ ،عُغطَوَ ئُجناّ زَزضَيت
 .  (3)بىى طىاغتُٓوَيإ زَخُُْ ؾُوإ((

غتِ نُثِ زَثُجنُّ ُُْ و نهُنُ ئَُيكُّ ٖاوغُضطريّ زَن يَُُضاغًُِ َاضَنطزْسا نىِض  
ئُطُض  ّ خَُيهُنُوَ يُ نىِض و نهُنُ زَثطغًَت نُ ِضاظئ بُّ َاضَنطزُْ؟،بُضناويُنرتّ، قُؾُ بُ 

ٌَ وَآلًَإ زايُوَ، ُٖضزو ) قُؾُ ( نض يُ نىِض َاضَ زَنات و زوو ؾاًٖس و بىوى و ظاواف ونًإ بُ بَُي
ٍَ  واشؤّ ططَيبُغتِ ٖاوغُضطرييًُنُ زَنُٕ، ٖاوغُضَنُت بىيتُ يُو ناتُزا قُؾُ بُظاوا زََيًَت: يُطُ

ُٖض ئُو ضؤشَّ  َُٖإ ؾتًـ بُ بىوى زََيًَت. َُٖىو نُؽ ْعيهرتَ يُتؤ، و ئًرت شُْنُت يُ يُى دُغتُ
، َاضَنطزِْ ئافطَتِ بطىاظضَيتُوَ و ْابًَت زواخبطَيتزَبًَـت ئًَىاضَنُّ بىوى  ،نُ َاضَ نطزُْنُ نطا

                                                 
3

ٍَ: غؤظإ َُضقؤؽ عُوزيـناوثًَهُوتٔ  - ِضوخؤف اغشام ًَدا، نؤيُ،  .28/6/2016طىْسّ ُٖضَؤتُ، ، يُطُ
4/9/2016  . 
ٍَ: غؤظإ َُضقؤؽ عُوزيـ، يُزايهبىوّ  -2 . 28/6/2016ثًؿُ: َاَؤغتا، طىْسّ ُٖضَؤتُ، ، 1965ناوثًَهُوتٔ يُطُ

 .21/9/2016ِضَوؾُٕ يؤقا سٓا، نؤيُ،  .29/5/2016، نؤيُ، غَُريَ زحنا غُملإ
1
ٍَ ز. ٖاوشئ قًًىَ، ناوثًَهُوتٔ  -   ُٖضَؤتُ -، نؤي2017ُ-6-25يُطُ
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ططَيبُغتِ ٖاوغُضطرييسا  يُ ُ،ًاضَيًُنِ ًْئافطَتِ َُغًشِ ًٖض َ ِ خؤّ ُٖيُ،يَُغًشِ تايبُمتُْس
   (1)ًُى ْاْىغطَيت ُْ قُضظ و ُْساظض.ًٖض َاضَي

َُغًشًًُناِْ نؤيُ و  (24/10/2017 -2010يُ غاَيِ)بُضايِ نؤيُ، بُ ثًَِ ْىغطاوّ زازطاّ   
 ، بُآلّ بُثًَِ ْىغطاوّ نًُْػُّ نؤيُ و ُٖضَؤتُ،ٖاوغُضطرييًإ ئُجناّ زاوَ (62) ُٖضَؤتُ

َُغًشًًُناِْ (ٖاوغُضطرييًإ ئُجناّ زاوَ، ٖؤناضّ ئُّ دًاواظيًُف ئُوَيُ نُ بُؾًَو يُخًَعاِْ 33)
نؤيُ و ُٖضَؤتُ يُ عُْهاوَ زَشئ و نُ ٖاوغُضطريّ زَنُٕ يُ نًُْػُّ عُْهاوَ ثطؤغُّ َاضَنطزٕ 

ٍَ بُغتِ ٖاوغُضطريّ يُ زازطاّ نؤيُ زَضزًََٖٓٔ، نىْه  . (2)يُ(نؤيُ)ُ ْفىغًإ ئُجناّ زَزَٕ، بُآلّ طط
 
 بىوى طىاغتُٓوَ: ظََاوَْسّطىاغتُٓوَ و  ( ه

بَُُبُغتِ بُؾساضيهطزٕ يُ ئاُْٖطِ بىوى طىاغتُٓوَياْسا  ِ نؤيُ و ُٖضَؤتَُُغًشًًُناْ 
يُاليُٕ َاَيِ ظاواوَ بُناضتًَو باْطًَؿتٓاَُ بؤ خعّ و نُؽ و ناضو ، ئُوا نبئُطُض بىوى و ظاوا خعَِ يُن

ئُطُض بىوى و ظاوا خعّ ُْبٔ ئُوا ُٖض يُنُيإ بُدًا  و ٖاوِضَيِ َاَيِ بىوى و ظاوا زًََْطٕ،ْاغطاو زؤغت 
ٌَ و ٖاوِضَيهاًْإ طزٕ يُئاُْٖطُنُيإ بؤ خعّ و نُغىناضتِ باْطًَؿتٓاَُ بؤ بُؾساضيه ناضو زضاوغ

يُِضابطزووزا  بىونًـ بُؾساضّ ئاُْٖطُنُ زَنُٕ. يُئاُْٖطِ َُغًشًًُناْسا باوى و بطاّ زًََْطٕ،
بُآلّ يُئًَػتازا دًِ نىضزّ نًَُُٓيُى يُبُضّ زَنُٕ و  ئافطَت و ثًاو دًِ نىضزيًإ يُبُض نطزووَ،

ٍَ و نطاؽ   (3)و شْاًْـ بُزيُ يُبُض زَنُٕ. يإ نانُت و ثاْتؤَيُ ،ظؤضيُّٓ ثًاوإ ثاْتؤ
يُْاو ، َُغًشًًُناِْ ُٖضَؤتُُْوَزَناِْ غُزَّ بًػتُّ ْاوَِضاغتِ يُِضابطزووزا تا غاآلِْ  

ٍَ و ظوِضْانىضزّ بُطؤضاِْ طىْسّ ُٖضَؤتُ و  ُْٖطِ بىى طىاغتُٓوَيإ ئاو دًىبُضطِ نىضزٍ و زَٖؤ
ناضو  خعّ و نُؽ و ،نىوٕ نًُْػُبؤ يَُاَيِ بىنًَىَ  بىوى و ظاوا زَغتِ يُنًإ ططتىوَو ،غاظ نطزووَ

ٌَ و ٖاوِضَيهاًْإ و  ٍَزضاوغ ُيُ يًَسإ و بُزَّ غَُاو ُٖهلو ئافطَت و ثًاو بُتًَهَُيِ و  ثريو طُْر و َٓا
ٍَ بىوى و ظاوا ِضؤؾتىوٕ تا طُيؿتىوُْتُ نىضزيِ طؤضاِْ  ٍَ و ظوِضْاوَ يُطُ ، بُزضَيصاّ ئُو نًُْػُو زَٖؤ

ٍَ شَُْنُ طؤضاِْ وتىوَ و بُؾساضبىوَنإ َُٖىويإ بُزوايسا  ٍَ زَٖؤ ِضَيطُيُ طؤضاِْ بًَصَيو يُطُ
غُضدُّ طؤضاًًُْنإ نىضزّ بىوٕ و دٌ و بُضطِ بىوى و ظاواو بُؾساضبىواًْـ نىضزّ  وتىوياُْتُوَ،

اوا نُطُؾتىوُْتُ بىوى و ظ بُضطًَهِ تايبُت بُخؤيإ ُٖيُ،نُدًى ،ُضطِ قُؾُبدطُ يُ دًى بىوٕ،

                                                 
ٍَ: ظَنًُ غًًَُإ َُتا -1 قُؾُ)ظَيًا ؾابا دذِ(، طىْسّ ُٖضَؤتُ،   .25/5/2016، طىْسّ ُٖضَؤتُ، ناوثًَهُوتٔ يُطُ

ٍَ عُإ سٓا، نؤيُ،  .29/5/2016غَُريَ زحنا غُملإ، نؤيُ،  .22/5/2016 . ِضوخؤف اغشام ًَدا، نؤيُ، 4/9/2016نُشا
4/9/2016  . 
2
وَ، (زا ًْؿاْسضا4(، يُ ثاؾهؤّ شَاضَ)25/10/2017( يُ ِضَيهُوتِ)8ْىغطاوّ نًُْػُّ نؤيُ و ُٖضَؤتُ شَاضَ)  - 

 (زا ًْؿاْسضاوَ. 5يُ ثاؾهؤّ شَاضَ) ،(24/10/2017يُ ِضَيهُوتِ)، (267شَاضَ)ْىغطاوّ زازطاّ بُضايِ نؤيُ، 
1

ٍَناوثًَهُوتٔ  - ٍَ عُإ سٓا، نؤيُ،  :يُطُ ِضَوؾُٕ يؤقا سٓا، .  4/9/2016. ِضوخؤف اغشام ًَدا، نؤيُ، 4/9/2016نُشا
 .21/9/2016نؤيُ، 
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خىَيٓسووَ ئايِٓ تِ وو بُئاَازَبىوِْ بُؾساضبىواِْ ئاُْٖطُنُ غطو قُؾُ ثًَؿىاظّ يًَهطزووٕ ،نًُْػُ
 (1).هِ غجِ يُيُخُّ بىوى و ظاوا زاوَطىَيًَو  نطزووَ ظاوا َاضَ و بىونِ يُ

ٔ ىوى بُغىاضّ َاييُ ِضابطزووزا يُ ْاو طىْسَنُزا ئاُْٖطِ بىوى طىاغتُٓوَ ئُجناّ زضاوَ، ب 
، نُ بىوى طُيؿتىوَتُ بُض زَضطاّ ضّ طىْسَنُزا غىوِضاْسووياُْتُوَبُ زَوداضَيو طىاغرتاوَتُوَ و 

ٍَ يُ غًًًُٓنِنىوَتُ غُض باِْ َاَيِ خؤيإ و ظاوا َاَيِ ظاوا،  ٌَ و تًَهُ ّ دهًًَت و طُمن و ثاضَ() ْىق
     (2).َُٖيساوَ بُغُض بىونسا

ئُطُض ؾًَىاظّ بىوى طىاغتُٓوَّ َُغًشًًُناِْ نؤيُ و ُٖضَؤتُ بُضاووضز بهُئ بُ يًَطَزا  
ئًَػتازا ئاُْٖطِ بىوى  يُ نىْهُيتىوضيًُزا بُزيسَنُئ، تىمخُ نُ يُّ يتىوضيِ()طؤِضاِْ نُئًَػتا 

طؤضاِْ نىضزّ بؤ  زَنطَيت، (زاْهاوَعُؤيُ و ُٖضَؤتُ يُ ٖؤَيُناِْ)طىاغتُٓوَّ َُغًشًًُناِْ ن
غَُا بًاِْ بؤ طؤضاِْ و  بؤ َُٖيجُضنًَِ عُضَبِ  غطياِْ و عُضَبِنىضزّ و طؤضاِْ َُٖيجُِضنًَِ 

شٕ و ثًاو ، يُغُض َُٖىو ًََعَنإ زازَْطَيتو خىاضزُْوَ َُيِ يُئاُْٖطِ بىوى طىاغتُٓوَزا  ،زَوتطَيت
و بُظؤضّ بريَ زَخؤُْوَ و  خىاضزُْوَّ ئافطَتإ ظؤض نَُُِضَيصَّ َُّ بُآلّ  زَخؤُْوَ، ووباتَُؾط

يإ عاضَم زَخؤُْوَ و واباوَ  ،ػهِوَيو  بريَثًاوإ  ،(3)خبؤُْوَيإ يُى بريَ ِضَْطُ تُْٗا زوو ثًَو 
و بُ باؾرتّ  زاواّ يًَسَنُٕ باْطًَؿت نطابًَت، ِ ثًاوئُطُض َىغىَيُاًَْه .زَخؤُْوَثًاواًْـ ُٖض نُّ 

ٍَ بًَتزَظأْ    (4)بًَت  زايهِ يإ شِْ يإ خىؾهِ، ئافطَتًَهِ يُطُ

                                                 
بُضْاٍَُ يُنُيُثىوضَوٍَ زوايٌ ضاثُِضئ ئاياضٍ )تؤَاضنطاو بُناًََطاّ ظًسؤ يُاليُٕ خىَيٓسناضَوَبًًِٓٓ ئاُْٖطًَهِ  -1

 . (2) ُٖضَؤتُ( َُضاغًٌُ شْطىاغتُٓوَ ) ُْوٍَ َاّ غًَىَ ؾىو زَنا( بُؾٌ /  1992
ٍَ، طىْسٍ ُٖضَؤتُ، 1947سٌُْ َُضبًَٔ عًػا، يُزايهبىوٍ  -2  .8/3/2017، ثًؿُ: شٌْ َا


َفتاضياْسا، ئَُُف اْهاضٍ يُ ِضغيت طؤِضُبَُُب ُطناضيطُضٍ خػتُٓغُض  تاى و نؤََُيبطيتًُ يُيتىوضيِ:طؤِضاِْ نُ -
هدػتُٓوَو زضوغتهطزُْوٍَ َيسَوتطيت ِضًثًَو زَنطيت   public policyيُاليُٕ غًاغُتٌ طؿتًُوَ  ُْٖسَيهذاض

 ، ظؤض داضيـ بُؾًَىَيُنِ خؤضغو ِضووزَزات.ضٍويتىىن
- Petrakis, P., & Kostis, P. (3102). Economic growth and cultural change. The Journal of Socio- 
Economics, 74, 041-051. 

 ُٖضوَٖا طؤِضاِْ نُيتىوضّ بطيتًًُ يُو طؤِضاْهاضيًاُّْ نُ يُ ِضَطُظَ َازّ و واتايًُناِْ نُيتىوضزا ِضووزَزات. 
نًية االداب،جاَعة االضهٓدزية(،  االْجسوبويوجيا، داز املعسفة -خنبة َٔ أعطاء ٖيئة ايتدزيظ)قطِ االْجسوبويوجيا

 . 8;8، ص <711اجلاَعية، 
ُٖضوَٖا طؤِضاِْ نُيتىوضّ ثطؤغُيُنُ ثُيىَغتُ بُ زياضزَ و ثطؤغُ نُيتىوضيًُناِْ تطَوَ، بُتايبُت ثُيىَغتُ بُ 

، طؤِضاِْ نُيتىوضّ ُْٖسَيو داض بُٖؤّ ) ِضووزاوَيهِ ُْخىاظضا و ناوَِضوإ ُْنطاو، يإ بُٖؤّ ثُيىَْسّ نُيتىوضيًُوَ
طىاغتُٓوَّ ُْضيت و بريوبؤنىوُْ دًاواظَنإ يُ ِضَيطُّ طُؾت و نؤنِ تانُنإ، يإ بُٖؤّ نِطّ زاًْؿتىوإ و ظؤضّ 

ٍَ دًٗاِْ زَضَوَزا( ِضووزَزات و يُ  ِضَفتاضّ تانُناْسا ِضَْطسَزاتُوَ.  نُْاَيُناِْ ثُيىَْسّ يُطُ
-زايف يٓتؤٕ، االْجسوبويوجيا و أشَة ايعامل احلديح، تسمجة? عبد املًو ايٓاغف، َؤضطة فساْهًني يًطباعة ، بريوت

 . :<7، ::7-7:8، ص>;<8ْيويوزى، 
ٍَ ز. ٖاوشئ قًًىَ،  ناوثًَهُوتٔ  -1  . ُٖضَؤتُ-نؤيُ-2017-6-23يُطُ
1

ٍَ: )ناوثًَهُوتٔ  - طىْسّ ُٖضَؤتُ،  ظَنًُ غًًَُإ َُتا،. 17/5/2016،طىْسّ ُٖضَؤتُ،زياض عصيص بطسع(يُطُ
ٍَ عُإ سٓا، نؤيُ،  .29/5/2016، نؤيُ، غَُريَ زحنا غُملإ .25/5/2016 . ِضوخؤف اغشام ًَدا، نؤيُ، 4/9/2016نُشا
يُنًًََػا،ؾىَيِٓ ناوثًَهُوت: طىْسّ ،ثًؿُ فُضَاْبُض 1954بُفطئ ععيع ثُتطؤؽ نؤضَ،يُزايهبىوّ . 4/9/2016

 .21/9/2016. ِضَوؾُٕ يؤقا سٓا، نؤيُ، 2016/ 5/ 22ُٖضَؤتُ، يُبُضواضّ 
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 ثؤيالُْ: ( و

تًُْؿتِ الّ نُثِ  يُ ،زاِضؤشّ ئاُْٖطِ بىوى طىاغتُٓوَ َُغًشًًُنإ ثًَِ زََئًَ)غُبُستُ( يُ     
، ُٖض نُغًَو ٕ زضوغت نطاوَ و ِضاظَيٓطاوَتُوَظاوا بُ زووَُتطَيو غٓسوقًَو زازَْطَيت نُ يُ ناضتؤ

بِطَيو ثاضَ زَخاتُ ظَضفًَهُوَ و ْاوّ خؤّ و خًَعاُْنُّ  ،خًَعاًَْو نُ بُؾساضّ ئاُْٖطُنُّ نطزووَ
يُغُض زَْىغًَت و بُزَيِطَيو زوو زَيِط ثريؤظباّ خؤّ زَْىوغًَت و زَخياتُ ئُو غٓسوقُوَ، ناضتِ 
باْطًَؿت ْاَُنُ بُْاوّ نًَىَ ْىغطابىو، يُغُض ظَضفِ ثاضَنُف ئُو ْاوَ زَْىغطَيت، ظؤضداض ْاوّ 

خًَعاِْ خىا ىغطَيت وَى غُضؤنِ خًَعاُْنُ، ئُطُض ثًاوَنُف َطزبًَت زَْىغطَيت)ثًاوّ خًَعاُْنُ زَْ
  (....يًَِ خؤؾبًَت.

و ثًُبُْسّ  ُ و يُغُض بَُٓاّ باضّ ئابىوضّ نُغُنًُبِطّ ثاضَّ ثؤيالُْ زياضيهطاو ًْ 
 ظياتط زازًََْٔ،ُٖتا خعَِ ْعيو بًَت ثاضَ ظياتط زازَْطَيت و نُؽ وناضّ ظاوا ثاضَ  خعَايُتٌ زَزضَيت،

ئاُْٖطُنُ تُواو  نُ يُغُض ئاغتِ خًَعاُْنُ ثاضَ زَزضَيت. بُآلّ َُٖىو ئُْساَاِْ خًَعإ ثاضَ ْازَٕ،
و ظَضفِ  يُاليُٕ َاَيِ باونِ ظاواوَ غٓسوقُنُ زَبطَيتُ َاَيُوَ ّ ؾُو،(12ْعيهُّ غُعات) زَبًَت،

ْاوّ غًاِْ َُٖىو ئُو نُغاُّْ نُثاضَيإ زاْاوَ زَْىوغٔ و  سايًَسَضزًََٖٓٔ و يُزَفتُضَيه ثاضَناِْ
بؤ ئُوَّ ُٖضنات نىِضَيو يإ  ئُو بِطَ ثاضَيُف زَْىوغٔ نُزايٓاوَ، سايُبُضاَبُض ْاوّ ُٖض نُغًَهًؿ

 اًْـ َُٖإ ثاضَّ بُظيازيؿُوَ بؤئَُ نهًَهِ ئُو نُغُّ نُ ثاضَنُّ زاْاوَ ٖاوغُضطريّ نطز،
ٌَ ضؤش ،ِ باونِ بىوى و ظاواببُُْوَ، بُآلّ َاَي ٌَ ضؤشاُْ(ثاضَ يإ ظَيِط بؤ َاَيِ  ،زواّ غ نُ ثًَِ زََئًَ)غ

  (1).زَبُٕ بىوى و ظاوا
 
 ريّ َُغًشًًُناِْ نؤيُ و ُٖضَؤتُ: ٖاوغُضطيًُناِْ تايبُمتُْس -3

 :ٖاوغُضطريّيإ دؤضّ  ُْضيت (أ 

او ْاوخؤيِ ئايًًُٓ(، واتُ يُْ)ٖاوغُضطريّ َُغًشًًُناِْ نؤيُ و ُٖضَؤتُ دؤضّ ٖاوغُضطريّ 
 َنُٕ. ٖاوئايِٓ خؤياْسا ٖاوغُضطريّ ز

 شٕ بُشٕ:  (ب 

، ( شٕ بُ شًْإ نطزووَ و ُْضيتًَهِ ٖاوغُضطريّ بىو1991َتا غاَيِ )َُغًشًًُناِْ نؤيُ و ُٖضَؤتُ 
 . (3)ُٕثُيِطَو ْانزياضزَّ شٕ بُشٕ  زائًَػتايُ ، (2)،بُنَُِ نطاوَبُآلّ 

ٍَ (ز   : َىغىَيُإ ٖاوغُضطريّ يُطُ
ٍَ َُغًشًسا   ٖاوغُضطريّ واتُ  زَنُٕ،ٖاوغُضطريّ َُغًشًًُناِْ نؤيُ و ُٖضَؤتُ تُْٗا يُطُ

ٍَ َىغىَيُاْنىِضيإ و ُْ نهًإ ُْ  ئايِٓ زَنُٕ،ْاوخؤيِ  يُِضَُْٖسَيهِ  .ٖاوغُضطريّ ْانُٕ سايُطُ

                                                 
3

ٍَ: غؤظإ َُضقؤؽ عُوزيـ، طىْسّ ُٖضَؤتُ، ناوثًَهُوتٔ  - ، طىْسّ ز.ٖاوشئ قًًىَ عًػا .28/6/2016يُطُ
ٍَ عُإ سٓا، نؤيُ،  .27/6/2016ُٖضَؤتُ،  ِضَوؾُٕ يؤقا سٓا، .  4/9/2016ؤف اغشام ًَدا، نؤيُ، . ِضوخ4/9/2016نُشا

 .21/9/2016نؤيُ، 
ٍَ ز.ٖاوشئ قًًىَ عًػا،ناو -2  ، طىْسّ ُٖضَؤت2017ُ-8-20ثًَهُوتٔ يُطُ

3
ٍَ: غؤظإ َُضقؤؽ عُوزيـ، طىْسّ ُٖضَؤتُ، ناوثًَهُوتٔ  -   .28/6/2016يُطُ
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بُو ئاِضاغتُيُ اَيًًُوَ سنهُناًْإ ُٖض يَُٓنىِض و زايهإ و باوناِْ َُغًشِ و  نًُْػُثِطؤططاَِ تطَوَ 
ٍَ َُغًشِ بهَُٕبًَت ٖاوغُضطريّ ، نُ زثُضوَضزَ زَنُٕ  (1).تُْٗا يُطُ

ٍَ َىغىَيُإ  ٖاوغُضطريِّضَيُٓايِ ئايِٓ َُغًشًًُتسا  يُ ياغاّ  يُ ُ،ًسُضاّ ًَُْغًشِ يُطُ
َُيطُّ ئَُُف ٖاوغُضطريّ ب ُْطؤِضَيت،خؤّ ئايِٓ بَُُضدًَو َُغًشًًُنُ  ُ،ًؾسا سُضاّ ًْنًُْػُ
ٍَ نُغاِْ يُ ئُوضوثا ُُناًَُْغًشً  (2 ).ساَىغىَيُاْ و يىبٓإ  يُطُ

يُ نؤيُ و ئافطَتِ َُغًشِ (4)، غُزَّ بًػتُّ(ناِْ 1990تا) (ناِْ ظايًًُٓو1960َ)غاآلِْ يُ    
ٍَ ثًاوّ ًٖاوغُضطريي، (بُؾًَىَّ )ِضَزوونُوتُٖٔضَؤتُ  و بُّ ٖؤيُؾُوَ  نطزووَ ساَىغىَيُاْإ يُطُ
و  ُوَِضَيطُ ْازَٕ غُضزاًْإ بهُْ و ساؾايإ يًَهطاوَزايو و باوى و خعّ و نُغُناًْاُْوَ يُاليُٕ 

بًُوَيت ٖاوغُضطريّ  ِ َُغًشِبُآلّ ئُطُض ئًَػتا نهًَو يإ نىِضَيه، (3)زَنُٕ ناووّ غىوى غُيطيإبُ
 ٍَ نُْس ِضَيهاضيًُى يُاليُٕ زايو و باوى و نُؽ و ناضيًُوَ  بهات، ساَىغىَيُاْيإ نهًَهِ نىِضَيو يُطُ

 (4)يُو ضَيهاضيًاُْف: ثُؾًُاِْ بهُُْوَ،بؤ ئُوَّ زَططُْ بُض 
ٍَ زَزضَيت بُ طفتى طؤ زايو و باونِ  .1  تا ثُؾًُاِْ بهُُْوَ. ظؤض ُٖوَيِ يُطُ

ٍَ زَزات بُ طفتىطؤنطزٕ ثُؾًُاِْ بهاتُوَ.  .2  قُؾُ ُٖو

ٖاوناضّ ٖاوغُضطرييًُنُ ُّ نُ بؤ ًشيٓطُ نؤَُآليُتً وو زايبرِبٕ يُ ُٖوَيسَزَٕ زوضّ خبُُْوَ .3
 . زَنات

 . ُٖوَيسَزضَيت بًًَٓطٕ بؤ ئُوضوثا .4

ٍَ َىغىَيُاْ ساَيُتِ ٖاوغُضطريّ نىِضَيو يإ يُ    يُاليُٕ زايو و باوى و ، سانهًَهِ َُغًشِ يُطُ
    (5).يًَسَنطَيت و ِضَيطُ ْازَٕ غُضزاًْإ بهاتُوَو نُؽ و ناضيًُوَ ساؾاّ  نًُْػُ

 
 

                                                 
3

ٍَ: غَُريَ زحنا غُملإ، نؤيُ،  - ٍَ، 1950ظَنًُ غًًَُإ َُتا،يُزايهبىوّ  .29/5/2016ناوثًَهُوتٔ يُطُ ،ثًؿُ:شِْ َا
 .21/9/2016. ِضَوؾُٕ يؤقا سٓا، نؤيُ، 29/5/2016غَُريَ زحنا غُملإ، نؤيُ،  .25/5/2016طىْسّ ُٖضَؤتُ، 

2
ٍَ )قُؾُ زحنا تؤَا يىغف( -  .6/4/2016عُيٓهاوَ،  ناوثًَهُوتٔ يُطُ

نؤََُيطُّ َطؤظايُتًًُ، بُتايبُت نؤََُيطُناِْ خؤضُٖآلتِ ْاوَِضاغت، نُ يُ ئُجناَِ ِضَزوونُوتٔ زابًَهِ نؤِْ  - 

نؤََُيًَو زاب و ُْضيت و نًَؿُ و ططفت و دًاواظّ نؤَُآليُتِ، ئابىوضّ،ئايِٓ،ِضووزَزات، نُ زَبًَتُ ٖؤّ ئُوَّ ئافطَت 
زوونُوتٔ، ناضزاُْوَيُى بىوَ يُاليُٕ بهُضّ ئافطَتُوَ و ثًاو ُْتىأْ بُ زَيدىاظّ خؤيإ ٖاوغُضّ شياًْإ َُٖيبصَيطٕ، ِضَ

نطاوَ يإ زَنطَيت، يُ ئُجناَِ ِضاظيُٓبىوِْ ئافطَت بُ ضاَبُض نُْس زاب و ُْضيتًَو نُ ٖؤناض بىوَ بؤ بُيُى ُْطُيؿتين 
ٍَ ثًاوّ زَيدىاظّ خؤّ. بىاض ْىضَزئ، ضَ ٍَ ثًاوّ زَيدىاظّ خؤّ، بَُُبُغتِ ٖاوغُضطريّ يُطُ زوونُوتٔ يُ يُطُ

 .293، ٍ 2007، ناثداُّْ ئاضاؽ، ناثِ زووَّ، ُٖويًَط، 24نُيتىوضّ نىضزيسا، ئًٓػتًتًىتِ نُيُثىضّ نىضز 
1

ٍَ: ٖطَع عًػِ نطيِ،طىْسّ ُٖضَؤتُ ، ناوثًَهُوتٔ  -  . بًَػتىوٕ عُإ سٓا،طىْسّ ُٖضَؤتُ،17/5/2016يُطُ
 .  22/9/2016دانًني نطيِ ععيع،طىْسّ ُٖضَؤتُ، . 22/9/2016

1
ٍَ: بًَػتىوٕ عُإ سٓا، طىْسّ ُٖضَؤتُ،- . دانًني نطيِ ععيع، طىْسّ ُٖضَؤتُ، 22/9/2016ناوثًَهُوتٔ يُطُ
22/9/2016.    

1
ٍَناوثًَهُوتٔ  - ٍَ، طىْسّ ُٖضَؤتُ،  ،1950يُزايهبىوّ  ظَنًُ غًًَُإ َُتا،: يُطُ . غَُريَ  2016/ 25/5ثًؿُ:شِْ َا

 .21/9/2016. ِضَوؾُٕ يؤقا سٓا، نؤيُ، 29/5/2016زحنا غُملإ، نؤيُ، 
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ٍَ َىغىَيُاْ ِ َُغًشًًُناِْ نؤيُ و ُٖضَؤتُٖاوغُضطريّ ُْنطزْ زَطُِضَيتُوَ بؤ نُْس سا يُطُ
 (1):ٖؤناضَيو

ٍَ  ،ساياغاّ باضّ نُغًَتِ يُُٖضَيُِ نىضزغتاْ -1 نىْهُ ُٖض َُغًشًًُى ٖاوغُضطريّ يُطُ
َُغًشًًُنُ ئايِٓ َبًَت زبُثًَِ ياغاّ باضّ نُغًَتِ ُٖضَيُِ نىضزغتإ و عًَطام  بهات، ساَىغىَيُاْ

ٖاوغُضطريّ بؤ ْانات و ططَيبُغتِ ئُطُض ُْبًَت بَُىغىَيُإ زازطا  ببًَت بَُىغىَيُإ،خؤّ بطؤِضَيت و 
َُغًشِ ٖاوغُضطريّ  بُ ِضَظاَُْسّ نًُْػُياغاّ يُبُض ئُّ ٖؤناضَ ئايِٓ َُغًشِ و  ،اتْان َّاضَ

ٍَ َىغىَيُاْ  . ْازات سايُطُ

 . دًاواظّ ئايِٓ و زاب و ُْضيتِ نؤَُآليُتِ -2

ٍَ  زاُْضيتِ نؤَُآليُتٌ َُغًشًًُناِْ نؤيُ و ُٖضَؤتُيُ زاب و  -3 ٖاوغُضطريّ نطزٕ يُطُ
 . بُ)ُْْطِ و يُنُ(زازَْطَيتسا َىغىَيُاْ

يُغُض ثًاوّ َىغىَيُإ ُٖيُ و تًَِطوآًًَْهِ ًَْطُتًعًإ ِ نؤيُ و ُٖضَؤتُ َُغًشًًُناُْْٖسَيو يُ  -4
فطَ شِْ زَنات ثًاوّ َىغىَيُإ  ُ،ًًْ َتُاَُّْىغىَيُإ  بطا بطا زَنىشَيت، ،َىغىَيُإثًاوّ ) زََئًَ:

 (.و شٕ زَنىشَيت شٕ تُآلقسَزات ،يإ ثًاو زَنىشَيت ،يإ شٕ زَيًَٓت ،ئُطُض ثاضَّ ظؤض بىوو 

ٍَ َىغىَيُإ بهاتزايو و باونِ  -5  .َُغًشِ ِضاظّ ْابٔ نهُنُيإ يإ نىِضَنُيإ ٖاوغُضطريّ يُطُ

ٍَ َىغىَيُإ بهُٕ -6 نىْهُ بؤ  ،نىِض و نهِ َُغًشِ خؤؾًإ سُظ ْانُٕ ٖاوغُضطريّ يُطُ
 ٖاوغُضطريّ َتُاُْيإ بُ َطؤظِ َُغًشِ ُٖيُ . 

َظاَُْسّ ُْزضاوَ نهًَهِ َُغًشِ ناِْ نؤيُ و ُٖضَؤتُزا، ِضنًُْػَُُغًشِ  يُزَغتىوض و ياغاّ -7
 ؾىو بُنىِضَيهِ َىغىَيُإ بهات. 

 ِضاظّ ْابٔ ًـنىْهُ ئًػالّ و َىغىَيُاْاْ بُضاَبُض َىغىَيُإ، َُُغًشًًُناْثُضنُنطزاضَيهِ  -8
 . نهًَهِ َىغىَيُإ بسَٕ بُنىِضَيهِ َُغًشِ

 

ٍَ ٖاوغُضطريّ  (ز   خعَِ ْعيو:يُطُ

ٍَ خعَِ ْعيهٖاوغُضطريّ سُظْانُٕ و ُٖضَؤتُزا،  نؤيَُُغًشًًُناِْ زابىُْضيتِ  يُ    ئُجناّ  سايُطُ
 زاِ نؤيُ و ُٖضَؤتُُ ناغؤيًهُناًْالّ َُغًشًًُ نًساًْ(ئاَؤظا)ٖاوغُضطريّ نىِضو نهِ  بسَٕ،

ثىضظاو )ٖاوغُضطريّ يًَُْىإ بُآلّ  َيطُ ْازَٕ،ضِ ِ نؤَُآليُتِو زاب و ُْضيتنًُْػُ و  ِضَيطُثًَسضاو ًًُْ
 . َنطاوبُضَيصَيُنِ نُّ و  ئاغايًُو ثىضظا(  خاَيؤظا)و (ثىضظا

ٍَ خعَِ ْعيهسا ْانَُُٕ َاّ  ، بًَذطُ يُنهِغًشًًُ ئاؾىوضيًُ ئُضغُزؤنػُنإ، ٖاوغُضطريّ يُطُ
 ٍَ ٍَ و نهِ نهِ ٖاوغُضطريّ يُطُ   .سا ْانُٕثىضيؿخا

                                                 
3

ٍَ: )قُؾُ زحنا تؤَا يىغف( عُ - ، طىْسّ ُٖضَؤتُ، قُؾُ )ظَيًا ؾابا دذِ( .6/4/2016ْهاوَ، ناوثًَهُوتٔ يُطُ
،ثًؿُ:خىَيٓسناضّ 1989. يىيعاْا دباض زحنا،يُزايهبىو29/5/2016ّغَُريَ زحنا غُملإ، نؤيُ،  .22/5/2016

. زاِْ غامل عًػا ،:نؤيُ،  12/6/2016ًَٖسّ ٖطَع عًػِ،طىْسّ ُٖضَؤتُ، . 25/5/2016َاغتُض،:طىْسّ ُٖضَؤتُ، 
،ثًؿُ:خىَيٓسناضّ ظاْهؤ،ؾىَيِٓ ناوثًَهُوتٔ:طىْسّ ُٖضَؤتُ، 1996. ئًعاُْ ؾًَطنؤ طىضيٌ، يُزايهبىوّ 12/6/2016
 .21/9/2016ِضَوؾُٕ يؤقا سٓا، نؤيُ،  .25/5/2016طىْسّ ُٖضَؤتُ،  ،.  ظَنًُ غًًَُإ َُتا29/5/2016
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ٍَ بًَطاْ ُ بُخؤيإ بهُٕ، بَُيهى سُظزَنُٕ، َُغًشًًُناِْ ُٖضَؤتُ سُظ ْانُٕ ٖاوغُضطريّ يُطُ
ٍَ ُٖضَ  . (1)زَنُٕ(و ٖاوؾىَيِٓ )ٖاوغُضطريّ ْاوخؤيِ ئايِٓ، واتُ ظياتط بهُٕ ؤتُيساٖاوغُضطريّ يُطُ
نىِضّ ُٖضَؤتُ نهِ َُغًشِ ؾىَيِٓ تط ئًَػتا بىى و تؤِضَنؤَُآليُتًًُناُْوَ، يُزواّ ثُيسابىوِْ فُيػ

 (2)زَنات تط نىِضّ َُغًشِ ؾىَيِٓ ؾىو بُ فضَؤتُنهِ ُٖو  زًًَََٖٓت
 
 دًاواظَناْسا: ئايٓعا ٖاوغُضطريّ يًَُْىإ   (ه 

و ًٖض  نطاوَ دًاواظَناِْ َُغًشًًُناِْ نؤيُ و ُٖضَؤتُزائايٓعا ّ يًَُْىإ ٖاوغُضطري  
يًَُْىإ َُغًشًًُ ناغؤيًهُناِْ نؤيُ و ُٖضَؤتُ و بُتايبُت ٖاوغُضطريّ  ،ِضَيططيًُى ًًُْ يُّ بابُتُزا

   (3).نطاوَئايًٓعاناِْ تطّ َُغًشًسا 
 ٖاوغُضطريّ قُؾُ و ؾَُاؾُ :  (و 

ئُطُض ثًَـ ئُوَّ ببًَت بُ قُؾُ ٖاوغُضطريّ نطزبًَت و شِْ ُٖبًَت ئاغايًُ و زَتىاًَْت قُؾُ  
بُ ئًرت زواّ ئُوَ  ،نُ بىو بُ قُؾُزَبًَت بُ قُؾُ شِْ ُْبىو، ببًَت بُقُؾُ، بُآلّ ئُطُض يُو ناتُزا نُ 

 ضطريّ بهات. ِضَظاَُْسّ ثًَٓازضَيت ٖاوغُنًُْػُ ثًَِ ياغاناِْ 
 :شًَْٗٓاُْوَ (ظ 

يُزاب و ُْضيتِ  ،بًًََٗٓتُوَشٕ ِضَيطُ ثًَسضاوَ ُْنُّ مبطَيت، ئُطُض ثًاو شيُئايِٓ َُغًشًسا  
زواّ زا، و ُٖضَؤتُ نؤيُ ّ َُغًشِ يُ. بُؾًَىَيُنِ طؿتِ ثًاوبُعُيبُ زاْاْطَيتنؤَُآليُتًؿسا 
ٌَ)َاْط يإ  (ؾُف)يإ  (ًَوغاَي)بُ َطزِْ شُْنُّ    (4)ًًََٓتُوَ.َٖشٕ ز ،َاْط (غ

 
 :ؾىونطزُْوَ (ح 

يُزاب و ُْضيتِ بُآلّ  زَتىاًَْت ؾىو بهاتُوَ، ئافطَتًَو ًََطزَنُّ مبطَيت، يُ ئايِٓ َُغًشًسا ئُطُض   
 ،وَؾىوبهاتُ بُاليُوَ عُيبُ ،َطزووَ ئُو بًَىَشُّْ ًََطزَنُّو ُٖضَؤتُزا  َُغًشًًُناِْ نؤيُ

، اَيُناًْإسنىْهُ يُو باوَِضَزإ ئَُُ زَيػؤظيًاُْ بؤ ََٓ، ْاناتُوؾىو  ُٖبًَت اَيٌسئُطُض َٓ ِبُتايبُت
ُْضيتُف ًٖض ثُيىَْسيًُنِ بُ ئايِٓ ئُّ زاب و ، ؾىو زَناتُوَ. اَيِ ُْبًَتسبُآلّ ئُطُض بًَىَشًَْو َٓ

نُ ئافطَتاُّْ ُٖضوَٖا ئُو  ،و ُْضيتًَهِ نؤَُآليُتِ خؤياُْ بَُيهى ُٖض زاب َُغًشًًُوَ ًًُْ،
  (5)بهُُْوَ وزَتىأْ ؾىبُثًَِ ئائ و زاب و ُْضيتِ نؤَُآليُتِ تُآلقسضاوٕ 

 
                                                 

ٍَناوثًَهُوتٔ  -1 . 12/6/2016. ًَٖسّ ٖطَع عًػِ، طىْسّ ُٖضَؤتُ، 29/5/2016غَُريَ زحنا غُملإ، نؤيُ،  :يُطُ
َطيُّ ئًًًَا  زحنا غُملإ يُيسا. .12/6/2016. زاِْ غامل عًػا،نؤيُ، 29/5/2016يىغِ سًهُُت سٓا، طىْسّ ُٖضَؤتُ،

ٍَ عُإ سٓا،نؤيُ،5/6/2016عُإ، نؤيُ،  .  بًَػتىوٕ عُإ 4/9/2016. ِضوخؤف اغشام ًَدا،نؤيُ،4/9/2016.  نُشا
 .                                     9/2016/ 22. دانًني نطيِ ععيع،طىْسّ ُٖضَؤتُ، 22/9/2016سٓا، طىْسّ ُٖضَؤتُ،

2
ٍَ: ز. ٖاوشئ قًًىَ،  -  ُٖضَؤتُ    -نؤيُ -2017-6-23ناوثًَهُوتٔ يُطُ

1
ٍَناوثًَهُوتٔ  - ٍَ عُإ سٓا،نؤيُ، :يُطُ  .  4/9/2016. ِضوخؤف اغشام ًَدا، نؤيُ، 4/9/2016نُشا

ٍَ ز.ٖاوشئ قًًىَ عًػا -4  .27/6/2016، طىْسّ ُٖضَؤتُ، ناوثًَهُوتٔ يُطُ
ٍَناوثًَهُوتٔ  -5  فُضَاْبُض يُ ثًؿُ: وَ بًَىَشُْ، 2005يُ غاَيِ  ،1974يُزايهبىوّ  دىإ َطقؤؽ عُوزيـ، :يُطُ

ٍَ عُإ سٓا، ،نؤيُ،. 5/6/2016ظاْهؤّ نؤيُ، طىْسّ ُٖضَؤتُ،   .4/9/2016. ِضوخؤف اغشام ًَدا، نؤيُ،4/9/2016نُشا
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 :فطَشِْ  (ط 

ُٖض بؤيُ ًٖض ساَيُتًَهِ  َيطُ بُ فطَشِْ ْازضَيت،بًُٖض دؤضَيو ِض ،َُغًشًًُناْسايتىوضّ نُٔ و ئاي يُ   
  .(1)و يُِضابطزووؾسا ِضووّ ُْزاوَ و ُٖضَؤتُزا ًًُْ فطَشِْ يُْاو َُغًشًًُناِْ نؤيُ

فطَ شِْ بًُٖض دؤضَيو يُْاو َُغًشًًُناْسا ُْبىوَ و ًًُْ، يُئائ و يُزاب و ُْضيتِ نؤَُآليُتًؿًاْسا 
  . (2)و ًًُِْضَيطُ ثًَسضا

 
 :تُآلم -4

بُ واقعِ يُغُض ظيٓاف  ،ظؤض نُّ ِضوويساوَو ُٖضَؤتُزا  َُغًشًًُناِْ نؤيُساَيُتِ تُآلم يُ ًَْىإ      
ٖؤناضّ ُْبىوِْ  ،ؤضَيو شٕ و ثًاو يُيُى دًاُْبىوُْتُوَبًُٖض د ،يُغُض ُْظؤنًـشًْإ تُآلم ُْزاوَ، 

ٖؤناضَيهِ  ُ،ًِضَيجًَسضاو ًْبُ تايبُت يُ ئايٓعاّ ناغؤيًهسا يُوَّ يُ ئايِٓ َُغًشًسا دطُ تُآلقًـ، 
 (3).و َتُاُْيإ بُيُنرتّ ُٖيُ ًُنُ شٕ و ثًاوّ َُغًشِ زَيًإ يُيُنرتّ ثًؼ ًْ ،ئُوَيُ تطٍ

بؤ َاوَيُى يُئايِٓ َُغًشًًُتسا ئُطُض شٕ و ثًاوَيو بُيُنُوَ ُْطىجنإ و نًَؿُيإ ُٖبىو ئُوا      
بُئاَاجنِ ئُوَّ يُو  زَشئ، سادًازَنطَيُٓوَ)اْفكاٍ( بُدًا زَشئ و ُٖض يُنُيإ يَُاَيًَهرتّ يُيُن

ساَيُتِ  (2)يُ ئًَػتازا ، و بطُِضَيُٓوَ بؤ الّ يُى و نًَؿُنُيإ ناضَغُض بهطَيت بهُوُْوَو َاوَيُزا ِضَي
ٌَئُوا زواّ ، ناضَغُض ُْنطانًَؿُنُيإ ئُطُض  ، (4)دًابىوُْوَ يُنؤيُ ِضوويساوَ ٍَ غ ٍَ، نىاض يإ  ،غا غا

ُْوَّ وئُو دًابىوُْوَيُ زَبًَتُ تُآلم و دًابىنُُْغِ، و بُزاًْؿتِٓ زازطاّ يُغُض زاواّ خؤيإ 
، ساثًاو يإ شْ (ِيٖاوغُضخًاُْتِ )يُ ساَيُتِ  ،زَتىأْ ٖاوغُضطريّ بهُُْوَثاؾإ ًَُٖؿُيِ، 

ٌَ ونًإ وئافطَت و ثًاو ُٖضز   (5).و تُآلم بهُٕ زاواّ دًابىوُْوَ، يف ئُوَيإ ُٖيَُا ،دًاواظّبُب
يُ ْاو َُغًشًًُناِْ (، 2017 -2010ْىغطاوّ نًُْػُّ نؤيُ و ُٖضَؤتُ، يُغاَيِ)بُثًَِ  

  .(6)(ساَيُتِ دًابىوُْوَ ِضوويساو3َنؤيُ و ُٖضَؤتُزا، )
 
 
 
 

                                                 
3

ٍَناوثًَهُوتٔ  - )ًٖالٕ عًػِ نطيِ(يُزايو بىوّ  .25/5/2016ظَنًُ غًًَُإ َُتا، طىْسّ ُٖضَؤتُ،  :يُطُ
. )زوًْا دباض زحنا(، 15/5/2016،ثًؿُ:بُضَيىَبُضّ قىتاخباُّْ ُٖضَؤتُّ بُٓضَتِ تًَهُآلو،طىْسّ ُٖضَؤتُ،1965غاَيِ

ٍَ عُإ سٓا، ،نؤيُ،.  15/5/2016طىْسّ ُٖضَؤتُ،   .4/9/2016. ِضوخؤف اغشام ًَدا، نؤيُ،4/9/2016نُشا
ٍَناوثًَهُوتٔ  -2 ٍَ عُإ سٓا، ،نؤيُ،27/6/2016عًػا، طىْسّ ُٖضَؤتُ،  قًًىَ.ٖاوشئ ز :يُطُ . 4/9/2016. نُشا

 .4/9/2016ِضوخؤف اغشام ًَدا، نؤيُ،
ٍَناوثًَهُوتٔ  -3 ُٖضَؤتُ،  . )زوًْا دباض زحنا(،15/5/2016)ًٖالٕ عًػِ نطيِ(،قىتاخباُّْ ُٖضَؤتُّ بُٓضَتِ،: يُطُ

 .21/9/2016ِضَوؾُٕ يؤقا سٓا، نؤيُ،  .6/4/2016عُيٓهاوَ،.  )قُؾُ زحنا تؤَا يىغف ، 15/5/2016
1

 .6/4/2016قُؾُ زحنا تؤَا يىغف ، عُيٓهاوَ، -
1

ٍَ عُإ سٓا، ،نؤيُ،ناوثًَهُوتٔ  - ٍَ: نُشا . ِضَوؾُٕ يؤقا سٓا، 4/9/2016. ِضوخؤف اغشام ًَدا، نؤيُ،4/9/2016يُطُ
 .21/9/2016نؤيُ، 

6
 (زا ًْؿاْسضاوَ.4ُٖضَؤتُ، يُ ثاؾهؤّ شَاضَ)ْىغطاوّ نًُْػُّ نؤيُ و  - 
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 (?yliliF -)ايعائًةخًَعإقُباضَّ دؤض و  -5

)ايعائًة خًَعاِْ زضَيصنطاوَظؤضبُيإ ِضابطزووزا  نؤيُ و ُٖضَؤتُ يُخًَعاِْ َُغًشًًُناِْ ّ دؤض 
خًَعاِْ  خًَعاِْ زضَيصنطاوَٕ، بُؾًَو يُ خًَعاُْناًْـسا ظؤضبُّ خًَعاُْنإ ؾيُ ئًَػتا ،بىوٕ املُتدة(

 . (ايصغرية -ايعائًة ايٓووية)ٔبهىون
ظؤضبُيإ  ،ُ ٖاوغُضطريّ زَنُٕن ،نؤيُ و ُٖضَؤتُيُ  ِ َُغًشِيُ ئًَػتازا نىِض و نهًَه 

ٍَ َاَيِ باونٌ نىِضَنُزا ،شئدًاْابُٓوَ و يُخاْىويُنِ غُضبُخؤزا ْا ٖؤناضّ زَشئ،  بَُيهى يُطُ
نُ بىى و خُغى نىْهُ ُٖضزوال زَظأْ طىجناِْ ئَُُف زَطُِضَيتُوَ بؤ: )طُوضَيِ خاْىوَناًْإ، 

نُ سُظزَنُٕ  نؤيَُُغًشًًُنإ و ِضَظاَُْسّ بُ تُآلم ْازات و زابىُْضيتِ نؤَُآليُتِ ئايُٓنُيإ 
ٍَ و يُزَووضّ يُنرتّ بٔ ِ غُضَوَّ َاَيِ باونٌ يُ قاتدًابىوُْتُوَ نُ ئُواُْؾِ ( ظياتط يُطُ

ُ بًَت قاْبُآلّ ئُطُض نهُنُ تايإ يُ ؾىوقُزا زَشئ)ؾىوقُّ َُغًشًًُنإ يُ نؤيُ(،  ،نىِضَنُزا زَشئ
  .(1)نىِضَنُ زَنًَتُ َاَيِ نهُنُو تُْٗا زايهِ ُٖبًَت، يُو ساَيُتُزا 

 
   ثُيىَْسيًُ نؤَُآليُتًًُنإ:  -6
نُْس  يًَطَزا بُ ،ِضايَُيُ و دؤضّ ثُيىَْسّ نؤَُآليُتًًإ ُٖيُ غًشًًُناِْ نؤيُ و ُٖضَؤتُ نُْسَُ

  -باغًإ زَنُئ: ًَوخاَي
 :َُغًشًًُناِْ نؤيُ و ُٖضَؤتُ ِخعَايُتثُيىَْسّ  (أ 

يُ َُٖىو و  يُ غًػتَُُ نؤَُآليُتًًُناِْ )بىًْازّ نؤَُآليُتِ( ُيُنًَهغًػتَُِ خعَايُتِ    
ايُتِ خعَ)ضَيهسا ُٖيُ و ياغايُنِ دًٗاًًُْ و زابُف زَبًَت بؤ زوو بُف: يتىونؤََُيطُ و نُ

يُؾًَىَ  ئُضنِ غًػتَُِ خعَايُتِ. (2)(شخنىاظّشٕ و -ٖاوغُضطريّو خعَايُتِ  (ٖاوخىَيِٓ)خًَعاِْ
 . (3)ًػتَُُنُوَغخىزّ بُ  ًًُتِثُثىَغت بىوْ ناضيًَهٌ غًػتٌَُ خعَايُتٌ و ُنُيساًتُواوناضي

َُغًشًًُناِْ نؤيُ و ُٖضَؤتُ بُنُْس خاَيًَو و ثُيىَْسّ خعَايُتِ  غًػتُّيًَطَزا    
  -ِضووْسَنُيُٓوَ:

ئائ شٕ و شخنىاظّ و و  بَُٓاَيُ)خًَعإ و نؤَُآليُتٌ و خعَايُتًًإ بطيتًًُ يُ:ًَهٗاتُّ بٓهًُّٓ ث  (1
  .و ؾىَئ(

ٌَ و تريَزا زابُف ُْبىوٕ  (2  . يإ يُْاوزا ُْبىوَ(زَضَبُط و ئاغا)، بُغُض خًَ

                                                 
3

ٍَ ِضَوؾُٕ يؤقا سٓا، نؤيُ،  -  باغًُُ عًػا نطيِ، .21/9/2016ناوثًَهُوتٔ يُطُ

ئُْساَاٌْ  غُضدًَُّْىإ  نُ يُ ًُنإنطزاضي ًًُنؤََُيايُت يًُُ يُ تؤِضٍ ثُيىَْسًبطيتًبىًْازّ نؤَُآليُتِ:  - 

، بُطؤِضاِْ يُنُيُى يُ يُنُناِْ بُٖؤّ غًػتُّ و ِضَيهدػتُٓوَ ُٖض بُضزَواّ زَبًَت و زا زضوغت زَبًَتُنؤََُيط
، زادنًيف بساوٕ، َطبعة )د(قبازى ذلُد امساعيٌبُؾًَىَيُنِ ِضَيصَيِ يُ طؤِضإ و بعاوت و ْىَيبىوُْوَزايُ. 

 .8:7-8:1، ص >><8ايوادى، ايٓاغس املعازف باالضهٓدزية، 

 ،)د(عاطف وصفي. <8،ص 8=<8، ايعائًة وايكسابة وايصواج، داز ايطًيعة يًٓػس، بريوت، احطإ ذلُد احلطٔ -7
 . >88، ص8=<8االْجسوبويوجيا االجتُاعية،ايطبعة ايجايجة،داز ايٓٗطة ايعسبية، بريوت، 

8
  . =79،ص 1=<8اصوٍ االْجسوبويوجيا ايعاَة، داز املعسفة اجلاَعية،  ،قبازى ذلُد امساعيٌ - 
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ئُو بَُٓاَيُ َُغًشًًاُّْ يُْاوَْسّ زاَُظضاوَّ خعَايُتًًُ، يُنُ و بَُٓاَيُيإ ُٖيُ و طُوضَتطئ  (3
بَُٓاَيُّ َُضبًَِٓ  يُ ُٖضَؤتُوَ نىوُْتُ نؤيُ، بَُٓاَيُّ قُؾإ) شياووٕ ئَُاُْبىوٕ: زاقُظاّ نؤيُ

ٌَ بَُٓاَيُّ خىادا فُضَْػِ دُضزيؼ نُ  بَُٓاَيُّ خىادا ئُبطَٖا يُ ْاونُّ َىغًَُوَ ٖاتىوٕ، -ساْ
اتىوُْتُ نؤيُ، بَُٓاَيُّ ْاغطاوَ يُ نؤتايِ غُزَّ ْؤظزَُّٖ يُ ٖرياُْوَ ٖ (سُوَيعَ)بَُٓاَيُّ  بُ

ِ و نُْس بَُٓاَيُيُن مشىوِْ ثُضّ)بَُٓاَيُّ باونِ قُؾُ يىغف ثُضّ( يُ غُٓوَ ٖاتىوُْتُ نؤيُ
سا ) باونِ خاَيُ خىادُ يُيوَغتا ئًًًَا و تطيـ وَى ؾَُاؽ سُْٓا و َُضبًَِٓ قُؾُ و غُملاُْ غىوض و 

  (1).(غًَىَّ ٖىُْضَُْس

 ،ثًَهٗاتىوٕ(بَُٓاَيُ)ؾُف يُو نؤيُ نؤْرتٕ َُغًشًًُناِْ يُ، ُٖضَؤتُُناِْ طىْسّ ًَُغًشً    
بَُٓاَيُّ ئػىيُ، بَُٓاَيُّ تىَا ًْػإ)تؤَا قُغاب(، ، )ثُتطؤؽ نؤضَ(بَُٓاَيُّ ثُتطؤؽ مشعىٕ) 

 نؤْرتَُٕٖىويإ  يُ بَُٓاَيُيإ نُ نىاض (2)بَُٓاَيُّ عُبساَيِ، بَُٓاَيُّ نُضميُظَضز، بَُٓاَيُّ َاّ غبُ(
بَُٓاَيُّ ، بُآلّ (َاّ غبُ( )نؤضَ زيإ(،مشعوٕ طسوعخ ،ًْػإ)تؤَا قكاب(تىَا  ،عُبساىل) ئَُإُْ:و 
ئًَطاُْوَ ٖاتىوٕ و )بَُٓاَيُّ نُضميُ ظَضز( يُْاونُّ خؤؾٓاوَتًًُوَ الّ ٖريإ و ْاظًَُْٓوَ  يُ (ئػىىل)

 . (3)ُتُ ُٖضَؤتُٖاتىوْ

بُٖؤّ شٕ و زا ِضوويساوَ و َُغًشًًُناِْ نؤيُ و ُٖضَؤتُشخنىاظيًُنِ ظؤض يُ ًَْىإ بَُٓاَيُّ  و شٕ (4
 . يُ ًَْىاًْاْسا ُٖيُ ثتُوشخنىاظيًُوَ ثُيىَْسيًُنِ خعَايُتِ 

 .ؾُِض و ئاشاوَ يُ ًَْىاًْاْسا ًًُْ (5

 ُٖيُ.يُ ًَْىاًْاْسا شٕ و شخنىاظّ و ( خىَيِٖٓاو)خعَايُتِ خًَعاِْ ثُيىَْسّ   (6

 .خعَايُتني ٖؤناضّ زضوغتبىوِِْضَيطا و باوى و زايو ُٖضزوونًإ ُْغُب و ِضَنَُيُنِ   (7

 )غو(. :)ثؿت(بُ خعَِ ْعيهرت زَظأْ يُ خعَِ زايو نُ ثًَِ زََئًَ:خعَِ باوى نُ ثًَِ زََئًَ (8

ثُيىَْسّ خعَايُتًًإ تاِضازَيُنِ باف ثتُوَ، ؾُوإ خعَُ ْعيهُنإ ًَىاْساضّ يُنرتّ زَنُٕ،يُ   (9
ناتِ ُْخؤؾٌ و يُ دُشُْنإ و ئاُْٖط و ثطغُزا غُضزاِْ يُنرتّ زَنُٕ و بُؾساضّ خؤؾِ و 

 .ٖاوناضّ و ثاضَيعطاضّ يُ يُنرتّ زَنُْٕاخؤؾِ يُنرتّ زَنُٕ، 

 ضبُّ َُغًشًًُناِْ نؤيُ و ُٖضَؤتُ بىوٕ بُ خعَِ يُنرتّ. بُٖؤّ شٕ و شخنىاظيؿُوَ ظؤ (10

ٌَبؤ  ئًٓتًُايإ (11 ٌَنىْهُ يُ بُِٓضَتُوَ  و تريَ و ٖؤظ ًًُْ، خًَ ناضيطُضّ بُٖؤّ و ٖؤظيإ ًًُْ،  خًَ
بُتايبُت َُغًشِ  ،َُٖىو َُغًشًًُىو  ئايِٓ َُغًشِ ُٖيُ بؤئًٓتًُايإ  ،ِ يُغُضيإشئايِٓ َُغً

                                                 
،ٍ 2009ُٖويًَط،ناثِ يُنُّ، -نُضيِ ؾاضَظاو ئُواِْ تط،نؤيُ يُِضَوتِ ؾاضغتاًُْتسا،ناثداُّْ وَظاضَتِ ضؤؾٓبريّ  -1

212-213. 


ذلُد عبدة بَُٓاَيُ)ايبسُْ(: ثًَهسَيت يُ نؤََُيًَو خعّ، نُ زضَيصنطاوَّ يُى باثريٕ، يُ ُْغُبِ زايو بًَت يإ باوى.  - 

 <<، ص:=<8ايٓطل ايكسابى،   داز املعسفة اجلاَعية، داز ْػس ايجكافة باالضهٓدزية،  -بويوجىذلجوب، طسم ايبخح االْجسو
 . 54-37ٖاوشئ قًًىَ، ًََصووّ ُٖضَؤتُ، غُضناوَّ ثًَؿىو، ٍ  -2
3- ( :ٍَ ئُجنىَُٕ و َاَؤغتاّ غُضَتايِ، طىْسّ ثًؿُ:،7;<8يةدايو بووى زياض عصيص بطسع(ناوثًَهُوتٔ يُطُ

، ثًؿُ: دىتًاض و فُضَاْبُض، طىْسّ ُٖضَؤتُ 1962، يُ زايهبىوّ ئاظاز فُضَْػًؼ نطيِ. 17/5/2016ُٖضَؤتُ، 
21/2/2017 . 
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ُنإ َُٖىويإ خؤيإ ، بُتايبُت َُغًشًًُ ُٖضَؤتُيًُٖضَؤتُ و نؤيُ بُ دؤضَيو يُخعَِ خؤيإ زَظأْ
 .  (1)َظأْ و يُ ِضاغتًؿسا بُٖؤّ شٕ و شخنىاظيًُوَ َُٖىويإ بىوٕ بُخعَِ يُنرتّبُخعَِ يُى ز

 :غًػتَُِ خعَايُتِثًُبُْسّ  (12

ثًُّ غًػتَُِ خعَايُتًًاْسا يُنُؽ و ناضّ زايو و باوى ُٖضزوواليإ بُ خعَِ خؤيإ زَظأْ،    
ثًُبُْسّ خعَايُتِ يُخعَِ ظؤض ْعيهُوَ  يُثًُّ خعَايُتِ زايو،خعَايُتِ باوى ْعيهرت و بًَُٖعتطَ 

ٍَ َاّ، خىؾو، بطا،زايو،  باوى،)  زَغت ثًَسَنات بُّ دؤضَ: -ثىوض خىؾهِ باوى، -ثىوض  ئاَؤظا، ،خا
  (2)(.ثىضظاّ خىؾهِ زايو ثىضظاّ خىؾهِ باوى، خاَيؤظا، خىؾهِ زايو،

 
 ثُيىَْسّ زضاوغًًَُتِ:  (ب 

َُغًشًًُنإ و يًَُْىإ و َُغًشًًُنإ خؤيإ  ثُيىَْسّ زضاوغًًَُتِ و ٖاوطىْسّ يًَُْىإ   
ئاُْٖطِ و  ثطغُبُؾساضّ  و بًَُٖعَثُيىَْسيًُنِ باف و طىْسّ ُٖضَؤتُزا، نؤيُ و َىغىَيُاُْناِْ 
َٓساَيبىوٕ و ٖاتِٓ ُْخؤؾِ و ناتِ يُ دُشُْنإ و  يُزَنُٕ و ًَىاْساضّ يُنرتّ  يُنرتّ زَنُٕ،
 . (3)ِ يُيُنرتّ زَنُٕيو دُشْإ ثريؤظبا زَنُٕغُضزاِْ يُنرتّ ، زازضاوغًَِ تاظَ

 زضاوغًَهاًْإ َُغًشِ بٔ،ظؤضبُّ نُ ، َُغًشًًُناِْ نؤيُ وَى َُغًشًًُناِْ طىْسّ ُٖضَؤتُ ْني   
 زضاوغًَهاًْإ َىغىَيُأْ، ،بَُيهى ظؤضبُّ َُغًشًًُناِْ نؤيُ ئُواُّْ يُطُِضَنُناِْ نؤيُ زَشئ

ٍَ زضاوغًَهاًْاْباف و بًَُٖعيإ يُنؤَُآليُتِ ثُيىَْسيًُنِ  ِ يدُشُْناْسا ثريؤظباناتِ  يُو ُٖيُ  ساطُ
 رتّغُضزاِْ يُنُْخؤؾًسا  ناتِ يُ و بُؾساضّ ثطغُّ يُنرتّ زَنُٕغُضزإ و  ،ّ زَنُٕيُيُنرت
ٌَ ْعيهُناًْإ زَنُٕ، زَنُٕ و بُؾساضّ ئاُْٖطِ  يُئاُْٖطِ بىوى طىاغتُٓوَزا باْطًَؿتِ زضاوغ

   (4)يُنرتّ زَنُٕ
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ٍَ: ظَنًُ غًًَُإ َُتا - ٖطَع عًػِ نطيِ،طىْسّ ُٖضَؤتُ،  .25/5/2016، طىْسّ ُٖضَؤتُ، ناوثًَهُوتٔ يُطُ
 . 21/9/2016. ِضَوؾُٕ يؤقا سٓا، نؤيُ، 29/5/2016.  ئًعاُْ ؾًَطنؤ طىضيٌ، طىْسّ ُٖضَؤتُ، 17/5/2016

ٍَ: زحنا غُملإ يُيسا، َطيُّ ئًًًَا عُإ،نؤيُ،  -2  . 5/6/2016ناوثًَهُوتٔ يُطُ
ٍَناوثًَهُوتٔ  -3 . )ًٖالٕ عًػِ نطيِ(،قىتاخباُّْ ُٖضَؤتُّ 17/5/2016ٖطَع عًػِ نطيِ، طىْسّ ُٖضَؤتُ  :يُطُ

 .21/9/2016.  ِضَوؾُٕ يؤقا سٓا، نؤيُ، 15/5/2016. )زوًْا دباض زحنا( باخهُّ َٓاآلِْ ُٖضَؤتُ،15/5/2016بُٓضَتِ، 
 .    22/9/2016. دانًني نطيِ ععيع،طىْسّ ُٖضَؤتُ،22/9/2016بًَػتىوٕ عُإ سٓا،طىْسّ ُٖضَؤتُ،

ٍَ: ئًػشام دطدًؼ يىغف،نؤيُ،  -4 . اٌَ 29/5/2016. غَُريَ زحنا غُملإ، نؤيُ، 22/5/2016ناوثًَهُوتٔ يُطُ
 . 20/6/2016اغشام ًَدا، نؤيُ، 
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ٍَ َىغىَيُاُْناْيُنؤَُآليُتِ ثُيىَْسّ  (ز   :ساطُ
ؾاعري بريَُْس و ْىغُض و ََُيبُْسّ ِضؤؾٓبريّ بىوَ، بىوِْ َُالّ ِضؤؾٓبري و  ؾاضّ نؤيُ يُ ِضابطزووزا   

ًَْىإ  زؤغتاُّْثُيىَْسّ اُْ و ًثًَهُوَ شياِْ ئاؾتًو خىَيٓسَواضّ ِضؤَيِ ئُضَيًٓإ يُ تُبايِ و 
ثاضاغتِٓ طُوضَّ ُٖبىوَ يُ ُْخؿِ (َُالّ طُوضَّ نؤيُبُِضَيع )، ُٖبىوَ ساَىغىَيُإ و َُغًشًًُناْ

و َُٖىو نات  ثُيىَْسّ َطؤظسؤغتاُّْ ًَْىإ َىغىَيُإ و دىوَنإ و َُغًشًًُناِْ نؤيُ و ُٖضَؤتُ
ُٖضوَٖا ئاغاناِْ نؤيُ ياضَُتِ َُغًشًًُناًْإ زاوَ و ، (1)دُختِ يُغُض زازثُضوَضّ نطزووَتُوَ

و نانُ ظيازّ  طُوضَئاغاّ سَُُ )تىوؾِ ُٖض ططفتًَو بىوْايُ، ٖاْايإ بؤ ئاغانإ بطزووَ و 
 . (2)نطزووَ ِ و ثؿتًىاِْ َُغًشًًُناًْإي(ٖاوناضنىِضّ

ٍَ َىغىَيُاُْناْ  بُ تُبايِ و بطايُتِ  سا،ثُيىَْسّ ًَْىإ َُغًشًًُنإ و دىوَناِْ نؤيُ يُطُ
ٍَ بُْاوّ َىغىَيُاُْناِْ نؤيُوَ ، اًْاْسا ِضويُٓزاوَيُ ًَْىبىوَ،  غُض ُْنطاوَتُ زَغت زضَيصّ و بُنؤَُ

دًاواظّ ئايِٓ يُ . (3)ِضَيعيإ يًَطرياوَيُ اليُٕ َىغىَيُاُْناُْوَ ثًاواِْ ئايًًٓإ ، قُؾُ و َُغًشًًُنإ
نؤَُآليُتِ ًَْىإ َىغىَيُإ و غتبىوِْ نًَؿُّ وزضويُ نؤيُ و ُٖضَؤتُ، ُْبىوَتُ ٖؤّ 

ٍَ َىغىَيُاُْنإ ظؤض باؾُُٖضَؤتُ َُغًشًًُناِْ نؤَُآليُتِ  ثُيىَْسّ، ساَُغًشًًُناْ و ًٖض  يُطُ
 ًَْىاًْاْسا ُٖيُ.  ُي (يتىوضّثُيىَْسّ نُ)و و ثُيىَْسيًُنِ زؤغتاُْ  ًُإ ًًْنًَؿُيُنً

                                                 
- ُنىِضّ سادِ َُال ئُغعُزّ دُيًعازَّ نىِضّ  دُيًعازَ ٍعبداهللَُالسادِ ٍ نىِض ذلُد: ْاوّ ) َُالّ طُوضَّ نؤي

(ّ  1876(يُ، يُ غاَيِ) نانٌ دُيٌ ٍعبداهللٍ َُال دُيًعازَ  نىِض عبدايسمحينٍ َُال نىِضَّ دُيًعاز ٍعبداهللَُال 
( يُ نؤيُ نؤنِ زوايِ نطزووَ، يُنُّ نُؽ بىوَ يُ نىضزغتاْسا نهِ خؤّ 1943ظايِٓ يُ نؤيُ يُزايهبىوَ، يُ غاَيِ) 

ٍَ نىِضإ خىَيٓسوويُتِ،  نُْاوّ )ُْدًبُ(يُ و ْاغطاوَ بُ )ُْدًبُ خاِْ دُيًعازَ( ْاضزووَتُ قىتاخباُّْ نىِضإ و يُطُ
َُغعىوز حمُممُز: طُؾيت شيامن، . ُٖضوَٖا ) َُغعىز حمُس ( ّ بريَُْس و ْىغُضيـ، نىِضّ ) َُالّ طُوضَّ نؤيُ(يُ

 . 356-355، 12-5، ٍ 2009ثُخؿٌ نؤيُ، نؤيُ،  ناثِ غًًَُّ، غُْتُضٍ يًَهؤَيًُٓوَ و
 ، 2009ٓاضَ، ُٖويًَط،ناثداُّْ َ، ناثِ زووَّ، َُالّ طُوضَ ظاْا و ئُزيب و ؾاعريعبداخلايل عالءايدئ،  -8

 ٍ25،33 
ٍَ . 43، ٍ 2010َُغعىز حمَُُز، سَُُئاغاّ طُوضَ، ناثِ زووَّ، ناثداُّْ ؾُٖاب، ُٖويًَط،  -2 ناوثًَهُوتٔ يُطُ

 . 31/3/2017، ثًؿُ: دىتًاض، طىْسّ ُٖضَؤتُ، 1938يعكىوب َىغا سُْٓا، يُزايهبىوّ 
 .43ٍ  َُغعىز حمَُُز، َُٖإ غُضناوَ. -3


بُٖؤٍ ناضيًَهٌ نؤََُيايُتٌ زَططَيتُوَ،  يتىوض دًاواظُِضاغتُوخؤٍ  زوو نؤََُيٌ نثُيىَْسّ نُيتىوضّ: ثُيىَْسّ  - 

ثُيىَْسيًُوَ و يُ ئُجناٌَ ئُو زضوغت زَبًَت  ًَْىاًْإ نُ بؤ َاوَيُنٌ تا ِضازَيُى زضَيص يُ ؾىَيًَٓهسا ًْؿتُدًَٔ
 .ِضَفتاضّ يُنًَهًإ يإ ُٖضزوونًاْسا ِضووزَزات ناضيطُضٍ َازٍ و َُعُٓوٍ يُ

اجلصء ايجاْى،َطبعة االداب فى ايٓجف االغسف، -قيظ ايٓوزي، طبيعة اجملتُع ايبػسي يف ضوء االْجسوبويوجية االجتُاعية
 .9=8،ص7><8

نًىز يعِ ؾرتاوؽ ظاْاّ ئُْػطؤثؤيؤدػتِ فُضَْػِ زََيًَت: َُٖىو نُيتىوضَيهِ ثًَؿهُوتىوّ ئَُِطؤّ غُضزَّ، 
بُضَُِٖ ناضيًَو و ثُيىَْسّ ًَْىإ نُيتىوضَ دًاواظَناُْ، َُٖىو نُيتىوضَيو بؤ ئُوَّ طُؾُبهات ثًَىيػتِ بُ ثًَهُوَ 

ت: ِضاغتُ َطؤظايُتِ بُٖؤّ زووضّ ؾىَيِٓ دىططايف و تايبُمتُْسّ شيإ و ثُيىَْسّ نُيتىوضّ ُٖيُ، ُٖضوَٖا زََيًَ
شيٓطُ، نُيتىوضّ دًاواظيإ بُضًََُٖٗٓاوَ، بُآلّ يُ َُٖإ ناتسا نؤََُيطُنإ ْاتىأْ بُ زابِطاوّ يُ يُنرتّ نُيتىوضَيهِ 

املؤضطة اجلاَعية يًدزاضات، غرتاوع، ايعسم وايتأزيخ، تسمجة? د.ضًيِ حداد،  يًعٌنًود ثًَؿهُوتىو بُضَُٖبًَٗٓٔ. 
 .7;، ;:، 87-<، ص =711ايطبعة ايسابعة، بريوت، 
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يُ ناتِ نؿتىناَيهطزٕ و ، ضزٕ و خىاضزُْوَّ يُنرتّ زَخؤٕو خىا ًَىاْساضّ يُنرتّ زَنُٕ 
طىْسّ  َىغىَيُاُْناِْبُؾًَو يُ  زَنُٕ. وٕ ِضًْٓسا ٖاوناضّ يُنرتّباخساضٍ و ظَيتىزضوَيُٓ و 
 زَظأْظَاِْ غطياٌْ ُوَ ًزضاوغًًَُتًنطزٕ بُُٖضَوَظّ و ضنابُٖؤّ تًَهَُيبىوِْ خًَعاِْ و  ُٖضَؤتُف

ٍَ ثًاوَ َىغىَيُاُْنإ ِضِ ُٖضَؤتُ ثًاوَ َُغًشًًُناْ .و يُظَاِْ غطياِْ تًَسَطُٕ ؤشاُْ يُطُ
دُشْاًْـ َُغًشًًُنإ ثريؤظباّ  ،زَنُٕبُيُنُوَ ٕ نؤْهاو  ياضّ زؤًَُٓاُّْ طىْسَنُ خييُنا

ثطغُ و َُغًشًًُنإ زَنُٕ و بُؾساضّ  يَُىغىَيُاُْنإ زَنُٕ و َىغىَيُاُْناًْـ دُشُْ ثريؤظَ يُ
 . (1)ئاُْٖطِ بىوى طىاغتُٓوَّ يُنرتّ زَنُٕ

ٍَ َىغىَيُاُْننؤيُف َُغًشًًُنإ بَُُٖإ ؾًَىَّ ُٖضَؤتُ  يُ    إ ثُيىَْسّ نؤَُآليُتًإ باؾُ يُطُ
ثريؤظباّ يَُىغىَيُاُْنإ زَنُٕ و َىغىَيُاُْناًْـ دُشُْ ثريؤظَ َُغًشًًُنإ دُشْاًْـ و 

 (2)ئاُْٖطِ بىوى طىاغتُٓوَّ يُنرتّ زَنُٕو  ثطغُو بُؾساضّ  يَُُغًشًًُنإ زَنُٕ
ٍَ َىغىَيُاُْناْآلبٓاغُّ ثُيىَْسّ نؤَُ و يُ ِطوآًِْ ِضَيصَيًاُْتًَسا يُتِ َُغًشًًُنإ يُطُ

 يتىوضيًُ(َيصَيِ نُيتىوضّ َىغىَيُاُْنإ) ِضَُٖيػُْطاْسًْإ بؤ نُ
غاَيُناِْ ْؤغُزَناِْ غُزَّ يُ واتُ يُ ِضابطزووزا، ثُيىَْسّ نؤَُآليُتِ َُغًشِ و َىغىَيُإ    

، نُْسئ وٕشيابُيُنُوَ يُ طىْسَنُزا  رتّ،وَى بطا و خؤؾُويػتِ يُن ،و بىوَ و ثتُف اب سا،بًػتَُ
َىغىَيُاُْناًْـ ؾإ بُؾاِْ َُغًشًًُنإ خؤبُخؿاُْ  نطاوَتُوَ، ّ طىْسَنُ ْؤشَٕنًُْػُ داض

بُٖؤّ ئُّ ثُيىَْسّ و ناضيًَهُ نؤَُآليُتًًُّ ًَْىإ َُغًشًًُنإ و  ناضيإ تًَسا نطزووَ،
َُضاغًُُ  نُ يُ بُؾساضيهطزِْ ابىوَثُيسيتىوضّ()ثُيىَْسّ نُبُؾًَىَيُنِ ئاؾتًاُْ َىغىَيُاُْناُْوَ 

 . نؤَُآليُتًًُناِْ يُنرتيسا زَبًٓطَيت
وتِ وثِطانتًعَّ غطبُ ئاظازاُْ  بَُُٖإ ؾًَىَّ َُغًشًًُنإ، ُٖضوَٖا َىغىَيُاُْناِْ طىْسَنُف   

 زضوغتًاْهطزووَ،ظايِٓ (2001غاَيِ) نُ يُ ،ُٖيُيُ طىْسَنُزا ئايِٓ خؤيإ زَنُٕ و َعطُوتًَهًإ 
تُْٗا  ّ بُنؤََُيِ تًَسا ْانطَيت،ُ و ْىَيصًاْطِ تًَسا ْازضَيت و َُالّ ًُْ و بًبُآلّ َٓاضَ و َىنُبُضَّ ًْ

ٖؤَيًَهِ ثطغُّ ُ ْىَيصّ تًَسا زَنُٕ، ناِْ طىْسَنبُتاى َىغىَيُاُُْٖيُ و )ناضطىظاضَيهِ(جمُوضَيهِ 
بُِضَيىَبُضايُتِ ئُوقافِ نؤيُ وَى ٖؤَيِ ثطغُ تؤَاض يُ َىغىَيُاُْناِْ تًَسا زازَْطَيت، ثطغُّ تًَسايُ 

 (3)نطاوَ

                                                 
3

ٍَناوثًَهُوتٔ  - ًَٖسّ ٖطَع عًػِ، طىْسّ ُٖضَؤتُ،  .17/5/2016،طىْسّ ُٖضَؤتُ،زياض عصيص بطسع() :يُطُ
. 5/6/2016 ،ثًؿُ:نايهِ ناخياُّْ ُٖضَؤتُ، طىْسّ ُٖضَؤتُ،1963. فُٖس طُوضيٌ يىغف،يُزايهبىوّ 12/6/2016

 .  22/9/2016. دانًني نطيِ ععيع،طىْسّ ُٖضَؤتُ،9/2016/ 22بًَػتىوٕ عُإ سٓا،طىْسّ ُٖضَؤتُ،
ٍَناوثًَهُوتٔ  -2 زحنا غُملإ يُيسا، َطيُّ ئًًًَا عُإ، نؤيُ،  .29/5/2016، نؤيُ، غُملإغَُريَ زحنا  :يُطُ
. 5/6/2016ناخياُّْ ُٖضَؤتُ، طىْسّ ُٖضَؤتُ،  ،ثًؿُ:نايه1963ِ. فُٖس طُوضيٌ يىغف،يُزايهبىوّ 5/6/2016

 .    22/9/2016. دانًني نطيِ ععيع،طىْسّ ُٖضَؤتُ،22/9/2016بًَػتىوٕ عُإ سٓا،طىْسّ ُٖضَؤتُ،
- ُُنإ ًضيوًُ نُيتىًساويػتُنإ و ياغانإ و ثًَنُ َُٖىو َؤضاَي باوَِضّ وايُوآًُْيُ نُ ِطئُو تًَيتىوضيِ: ِضَيصَيِ ن

. ػُْطاْسًْإ بؤبهطَيتو َُٖي توَضٍ بهطَيزوَ زاُو نؤََُيط ضويتىُثًَىيػتُ يُ  نؤْتًَهػت و طؤؾًُْطاٍ خىزٍ َُٖإ ن
61 ). Dictionary of race, ethnicity and culture. Sage. p.2111Bolaffi, G. (Ed.). ( 

1
ٍَ قاغِ سىغًَٔ عبسايًُ، طىْسّ ُٖضَؤتُ، ناوثًَهُوتٔ  -  .18/5/2016يُطُ
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تُ و ؤًََُْىإ َُغًشًًُناِْ نؤيُ و ُٖضييتىوضّ ثُيىَْسٍ نُيتىضيًُوَ(بُٖؤّ )بآلوبىوُْوَّ نُ   
َىغىَيُاُْنإ  يتىوضيًإ يُ، َُغًشًًُنإ ُْٖسَيو ؾتِ نُِضوويساوَ ساَىغىَيُاُْناِْ زضاوغًًَاْ

ُْنىوُْ غُضناض يُ  ظَيِط بُخؤزانطزِْ ئافطَتإ، )َاَيِ دًا بؤ تاظَ بىوى،: بُمنىوُْ وَىوَضططتىوَ 
يُبُض نطزِْ دًِ نىضزّ بؤ ئاُْٖط و يُناتِ  نىوُْ غُضناض يُِضؤشّ يُى ؾُممُزا، ِضؤشّ ُٖيًٓسا،

َُغًشًًُناِْ بُبِطواّ  نًَؿتِ قُضَخُضَإ( َف بؤ ثطغُ،ثؤؾًِٓ دًِ ِض ظَاِْ نىضزّ، سا،ًئاغاي
َُغشًًُناُْوَ  يتىوضيًإ يُو ُٖضَؤتُ ُْٖسَيو تىمخِ نُ و ُٖضَؤتُ َىغىَيُاُْناِْ نؤيُ نؤيُ

َيهدػتِٓ ْاو ضِ نىيًهُ، نفتُّ غاوَض، ،نًَؿتِ بطياِْ )خؤطؤضيِٓ شْإ، منىوُْ وَى وَضططتىوَ، بُ
ٍَ بُتايب   (1)(ُت شووضّ ْىغنت و زاًْؿتِٓ ًَىإَا

 : ٖاوِضَيًُتِ (ز 
و  ِ نؤيَُُغًشًًُناُْْاو يثُيىَْسّ ٖاوِضَيًُتِ وَى بُؾًَو يُ ثُيىَْسّ نؤَُآليُتِ  
 ،و تًَهَُئ ُغًشِ يُْاوخؤياْسا ظؤض نطاوَو نهِ َ نىِض ساٖاوِضَيًُتًيُ يىَْسيًُنِ بًَُٖعَ،ثُزا ُٖضَؤتُ
و  نىِضٖاوِضَيًُتِ َُغًشِ  نىِضٍَؤتُ ٖاوِضَيِ َىغىَيُاًْإ ُٖيُ و و ُِٖض نؤيُاِْ َُغًشًًُنُٖضوَٖا 

 ظاْهؤ و يُبُتايبُت  ،نىِضّ َىغىَيُإ زَناتنض و ٖاوِضَيًُتِ نهًؿًإ  نهِ َىغىَيُإ زَنات،
غًشِ و َىغىَيُاًْؿًإ َُُٖضوَٖا شُْ َُغًشًًُناًْـ ٖاوِضَيِ شِْ ، (2)فُضَاْطُنإو  ثُمياْطا

(3)ُٖيُ
 

 ثُيىَْسّ خؤؾُويػتِ: (ه 
نؤيُ و يُ ، خؤؾُويػتِ الّ َُغًشًًُنإ، بابُتًَهِ ُٖغتًاض و ثُْٗاُْغُباضَت بُ ثُيىَْسّ  
ٍَ نهِ َىغىَيُاْ ّ َُغًشِ،نىِض، ُٖضَؤتُ  ،ْانات و نهِ َُغًشًـ ساخؤؾُويػتِ يُطُ

ٍَ نىِضّ َىغىَيُاْ ظؤض داض  خؤؾُويػتِ زَنُٕ،ا يُْاو خؤياْسا تًُْ ،ْاناتسا خؤؾُويػتِ يُطُ
بَُُضدًَو  ،ساَيُتًَهِ ئاغايًُو  بُ ئاطازاضّ زايو و باونًاُْهُناًْـ و ن خؤؾُويػتِ نىِض

ُض دًاواظّ ئايِٓ و يُبَُغًشِ نىِضإ و نهاِْ نُ غُضَِضاّ ئُوَّ  ،خؤؾُويػتُنُيإ َُغًشِ بًَت

                                                 


(: زياضزَيُنِ نؤَُآليُتًًُ و يُ غُضزََِ زضوغتبىوٕ و  ntssuftih luCiuluCبآلوبىوُْوَّ نُيتىوضّ)  - 
بآلوبىوُّْ َطؤظ يُغُض ظَوّ ِضوويساوَ، نُ ِضؤَيًَهِ ططْطِ بًًٓىَ يُ طىاغتُٓوَ و طُؾُنطزٕ و طؤِضاِْ نُيتىوضزا، بُثًَِ 

بطيتًًُ يُ ثِطؤغُيُنِ ئاَيؤظّ بآلوبىوُْوَّ تىمخُ نُيتىوضيًُناِْ  قىتاخباُّْ ئَُطيهِ و بريوباوَِضّ )نالضى ويػًط(
ْاونُّ نُيتىوضيِ دًاواظ، يإ نؤََُيُّ نُيتىوضيِ دًاواظ، نُ بُٖؤّ ) ْعيهِ ؾىَيِٓ دىططافِ و تًَجُِضبىوِْ نات و 

 ، ٖؤناضّ نؤَُآليُتِ و ئابىوضيًُوَ( بُؾًَىَيُنِ ِضَيصَيِ يُ ًَْىاًْاْسا بآلوزَبًَتُوَ
. عبداحلُيد يطفى، =<، ص<711ضاَية عًي حطٓني، جنالء عاطف خًيٌ، َدخٌ اىل األْجسوبويوجيا، جاَعة املٓصوزة، 
 . 881-:87، ص8><8األْجسوبويوجيا االجتُاعية، ايطبعة ايجاْية، داز املعازف مبصس، َطبعة داز ْػس ايجكافة، 

3
ٍَ )زوًْا دباض زحنا(،ؾىَيِٓ ناوثًَهُوتٔ  -  ناوثًَهُوتٔ:باخهُّ َٓاآلِْ ُٖضَؤتُ،بُضواضّ ناوثًَهُوتٔ:يُطُ
15/5/2016  . 

ٍَ: )خُْسَناوثًَهُوتٔ  -2 . ًَٖسّ ٖطَع عًػِ،طىْسّ ُٖضَؤتُ،  17/5/2016،طىْسّ ُٖضَؤتُ، زياض عصيص يُطُ
 .12/6/2016. زاِْ غامل عًػا،نؤيُ، 29/5/2016.  يىغِ سًهُُت سٓا،طىْسّ ُٖضَؤتُ،12/6/2016

1
ٍَناوثًَهُوتٔ  - .  17/5/2016،طىْسّ ُٖضَؤتُ، زياض عصيص . )خُْس29/5/2016َغَُريَ زحنا غُملإ، نؤيُ،  :يُطُ

. ِضَوؾُٕ يؤقا سٓا، 29/5/2016، يىغِ سًهُُت سٓا،طىْسّ ُٖضَؤتُ،12/6/2016ًَٖسّ ٖطَع عًػِ،طىْسّ ُٖضَؤتُ، 
 .21/9/2016نؤيُ، 
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ٍَ زاب و ُْضيتِ نؤَُآليُتِ  ِضاظّ ْابٔ نىِض زايو و باونًؿًإ  ،ْانُٕخؤؾُويػتِ  ساَىغىَيُاُْناْيُطُ
ٍَ َىغىَيُاْنهُنُيا و  يُخًَعإ و يُُٖض يَُٓساَيًًُوَ نىِض و نهِ َُغًشِ  ،بهات سإ خؤؾُويػتِ يُطُ
نُ ْابًَت خؤؾُويػتِ  ،فًَطيإ زَنَُِٕ خىَيٓسٕ و ثُضوَضزَّ َُغًشًًُوَ بُٖؤّ ثطؤططا ًُْػُن

ٍَ َىغىَيُاْ ٍَ نىِضَيهِ ئُطُض ئاؾهطا ببًَت نهًَهِ َُغًشِ ثُيىَْسّ خؤؾُويػتِ  ،بهُٕ سايُطُ يُطُ
و  و قػُ زَنطَيت بُناوّ غىى غُيطّ ئُو نهُ ًُنإَُغًشًنؤََُيِ الّ ئُوا  ،ُٖيُ ساَىغىَيُاْ

 . (1)يؤَُّ خَُيهِ زَنًَتُ غُض
 زنتؤض ٖاوشئ غًًََىَ زََيًَت: غُباضَت بُخؤؾُويػتِ 

ٍَ َىغىَيُاْإ خؤؾُويػتِ ْانُٕ، ئُوَ زيىَ و نهاِْ َُغًشِ يُط نىِض ّ))غُباضَت بُوَ         ُ
ٍَ نىِضّ َُغًشِ نطزووَ، ُت ُٖيُ نهِ َىغىَيُإ خؤؾُوساَييُ واقعسا ِضوونُؾُنُيُتِ،  يػتِ يُطُ
يتىوض و ُن دًاواظّبُآلّ بُٖؤّ  ،غىَيُإ نطزووَىنىِضّ َ نهِ َُغًشًـ سُظّ يُ بُثًَهُواُْؾُوَ،

نُيإ سا سُظ و خؤؾُويػتًًُيُزَيِ خؤياْ طؤغُنُ بُ ئاناّ ُْطُؾتىوَ،ِضَيططيًإ يًَهطزووٕ و ث،ئايُٓوَ
  2(( شاوَتُوَوو ُْنى وَى شيًَُؤ بُزظيًُوَ ئُّ بًًََػُيُ ُٖض ُٖيُبُآلّ ؾاضزووَتُوَ، 

 ثُيىَْسّ شٕ و ًََطزايُتِ: (و 

ثُيىَْسيًُ غًَهػًًُناِْ ًَْىإ تانُناِْ نؤَُآليُتِ ططْطًًُنِ ظؤض بُ ئُْػطؤثؤيؤدًاّ         
باوّ زَطاتُ ثُيىَْسّ شٕ و ًََطزايُتِ تا  ،زَزات ًََصووّ َطؤظايُتِقؤْاغُناِْ نؤََُيطُ بُ زضَيصاّ 

 . (3)خؤّ منايـ زَنات (خًَعاْسا)يُ نُ  ،نؤََُيطُّ ئًَػتا
يُ ِضابطزووزا دًاواظ  و ُٖضَؤتُزا،خًَعاِْ َُغًشًًُناِْ نؤيُ ْاو يُ  ثُيىَْسّ شٕ و ًََطزايُتِ،     

شٕ تا ِضازَيُى نُوغًَٓطاوَتُوَ و َافُناِْ  (1960واتُ ثًَـ غاآلِْ )بىوَ يُ ئًَػتا، يُ ِضابطزووزا 
ثًَؿًًَهطاوَ، ُْٖسَيو يُ ثًاوَنإ يُ شُْناًْإ زاوَ، ُْٖسَيو باوى و بطا ُْياًَْٗؿتىوَ نض و 

ئُطُض ثًاوَيو باف بىوبًَت ُْسَيو يُ ثًاوَنإ دًَٓىيإ بُشٕ زاوَ، ٖٔ، ٕ يُ قىتاخباُْ خبىَيٓخىؾهُناًْا
ٍَ شٕ و طىَيِطايُ ٍَ بىبًَت بُغُض شُْنُيسا  (،ؤَُضئَيِ شُْنُّ بىوبًَت ثًَِ وتطاوَ)يُطُ ئُطُض ثًاوَيهًـ ظا

 .(4)ِ وتطاوَ)خسض(ثًَ
يُغُض  زا،َُغًشًًُناِْ نؤيُ و ُٖضَؤتُخًَعاِْ ْاو  يُ ،يُ ئًَػتازا ثُيىَْسّ شٕ و ًََطزايُتِ     

َتُاُْيإ بُيُنرتّ ُٖيُ و بُؾًَىَيُنِ طؿتِ يُنػاًًُْ، ِضاغتطؤّ و بٓاغُّ ِضَيع و خؤؾُويػتِ و 
، بُآلّ بُ ؾًَىَيُنِ طؿتِ يُ ناض و ئًؿِ َاَيسا ٖاوناضّ يُنرتّ زَنُٕ خًاُْت يُيُنرتّ ْانُٕ،

ٍَ شٕ زَيهات ثًاو تىْسوتًصّ بُتايبُت يًَسإ و تىْسوتًصّ دُغتُيِ  بًُٖض دؤضَيو، ئًؿُناِْ َا
ُْبىوَتُ تىْسوتًصّ زَضووِْ و دًَٓى و قػُّ ْاؾريئ يُ ًَْىإ شٕ و ًََطزا  بُضاَبُض شٕ ئُجناّ ْازات،

شٕ  ،خؤغُثاْسِْ تًَسا ًًُْو ِ يإ تطؽ و يًَسإ و تىْسوتًصًِضَوؾِ ثُيىَْسّ شٕ و ًََطزايُتً، زياضزَ

                                                 
ٍَ: غَُريَ زحنا غُناو -1  . 17/5/2016 طىْسّ ُٖضَؤتُ،ععيع،  زياض)خُْسَ . 29/5/2016ملإ، نؤيُ، ثًَهُوتٔ يُطُ

. زاِْ غامل 29/5/2016. يىغِ سًهُُت سٓا، طىْسّ ُٖضَؤتُ ، 12/6/2016طىْسّ ُٖضَؤتُ،  عًػِ،ًَٖسّ ٖطَع 
 .21/9/2016. ِضَوؾُٕ يؤقا سٓا، نؤيُ، 12/6/2016نؤيُ،  ،عًػا

2
ٍَ: ز. ٖاوشئ ناوثًَهُوتٔ -   ُٖضَؤتُ. -، نؤي2017ُ-6-23قًًىَ، يُطُ
 . 788عًي جباوي، املصدز ايطابل،ص  -8

4
ٍَناوثًَهُوتٔ  -  ٍَ، طىْسّ ُٖضَؤتُ، 1944يُزايهبىوّ ًٖالٕ غًًَُإ َُتا،  :يُطُ  . 2016/ 25/7، ثًؿُ شِْ َا
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ثًَؿًًَهطزِْ شْإ ُٖغت بُ ظوَيِ و ْايُنػاِْ و  ثًَهُوَ زَشئ،و يُنػاِْ و ًََطز بُ ئاؾتِ 
ٍَ يْانُٕ و َافُناًْإ ثاضَيعضاوَ، َافُناًْإ  ُ ُْٖسَيو خًَعاْسا شٕ ُْٖسَيو داض بريوِضاّ خؤّ يَُاَيسا ظا

يُ زاب و ُْضيتِ  ُ.ًبُغُضيسا ًْيُبُضئُوَّ ئافطَتِ َُغًشِ تطغِ تُآلم و شًَْٗٓإ ، زَنات
ناضَيو ْانات ثًاوّ َُغًشِ  ،نؤَُآليُتِ َُغًشًًُناِْ نؤيُ و ُٖضَؤتُزا ثًاو غًَبُض و ثؿتُ بؤ شٕ

 (1)ئُطُض بريوِضاّ شُْنُّ وَضُْططَيت

وَ بؤ خىَيٓسَواضبىوِْ ٖؤناضّ ئُّ طؤِضاْهاضيًُ يُ ثُيىَْسّ شٕ و ًََطزايُتًسا، زَطُِضَيتُ       
( وَ قىتاخباُّْ سهىَِ يُ طىْسّ ُٖضَؤتُزا 1947نىْهُ يُغاَيِ) غًشًًُناِْ نؤيُ و ُٖضَؤتُ،َُ

ف ِضؤَيِ ئُضَيِٓ ُٖبىوَ يُ باؾهطزِْ ثُيىَْسّ ًَْىإ شٕ و ِضَيُٓايًُناِْ قُؾُ نطاوَتُوَ، ُٖضوَٖا
 نُ ِضَيعّ شُْناًْإ بططٕ و يُطَُيًاْسا ،ِضَيُٓايِ ثًاوَناِْ نطزووَ ،و بُضزَواّ قُؾُ يُ وتاضَناًْسا ًََطز

 .باف بٔ
 
 ؾًَىاظّ شياِْ نؤَُآليُتِ: -7

 (2) -ؾًَىاظّ شياِْ َُغًشًًُناِْ نؤيُ )ؾاض( ْؿني بىوٕ و َؤضنِ ؾاضغتاًًْإ ثًَىَ زياضَ، نىْهُ :
 ظؤضيُّٓ ِضَٖاّ َُغًشًًُناِْ نؤيُ خىَيٓسَواضٕ . (أ 

وضّ و ثُضوَضزَيِ و ئايِٓ و تُْسضوغتًًُنإ يُ غُضدُّ زاَُظضاوَ ئًساضيِ و غًاغِ و ئابى  (ب 
 قُظاّ نؤيُزا ُٖيُ.

 بىوِْ ثًؿُّ دؤضاودؤض و زونإ و باظاِض يُ نؤيُ، َؤضنِ ؾاض و ؾاضغتاًًُْ. (ز 
يُ ِضابطزووزا ؾًَىاظّ شياِْ َُغًشًًُناِْ طىْسّ ُٖضَؤتُ)طىْس ْؿًِٓ(بىوَ، يُو طىْسَزا بُ    

ٌَ بىوٕ و بًُٖض دؤضَيو)نؤنُضّ( ُْبىوٕ و ًََصووّ دًَطريبىوٕ و ؾًَىَيُنِ دًَطري ًْؿتُد
ٍَ ثًَـ ئًَػتا. 1500ًْؿتُدًَبىوًْإ يُو طىْسَزا زَطُِضَيتُوَ بؤ ظياتط يُ)   (3)(غا

ُٖض يُِضابطزووَوَ ؾًَىاظّ شياِْ َُغًشًًُناِْ ُٖضَؤتُ)نؿتىناَيٌ و ئاشََيساضٍ (بىوَ، نىْهُ    
نؿتىوناَيهطزٕ و باخساضيِ َؤضنِ ثًؿُّ خَُيهِ ئُّ طىْسَ بىوَ، ُٖضوَٖا ُٖض يُ ِضابطزووَوَ تا 

ئَُُف َؤضنًَهِ  غاآلِْ ُْوَزَناِْ غُزَّ بًػتًَُـ ثًؿُّ بُخًَىنطزِْ ئاشََيساضيًإ نطزووَ، نُ
طىْسْؿًًًُٓ يُ نىضزغتاْسا، ُٖضنُْسَ ئًَػتا يُّ طىْسَزا ئاشََيساضيِ ظؤض نَُِ نطزووَ و بُؾًَىَيُنِ 

                                                 
ٍَناوثًَهُوتٔ  -1 غُملإ، نؤيُ، . غَُريَ زحنا 27/6/2016عًػا، طىْسّ ُٖضَؤتُ،  قًًىَز.ٖاوشئ  :يُطُ

ٍَ عُإ سٓا،نؤيُ،29/5/2016 .  بًَػتىوٕ عُإ سٓا،طىْسّ 4/9/2016. ِضوخؤف اغشام ًَدا، نؤيُ،4/9/2016. نُشا
باغًُُ عًػا نُضيِ، ِضَوؾُٕ يؤقا سٓا، نؤيُ، . 22/9/2016عيع ، طىْسّ ُٖضَؤتُ،. دانًني نطيِ ع22/9/2016ُٖضَؤتُ،

21/9/2016. 
2

ٍَ ناوثًَهُوتٔ - ،ثًؿُ: 1967ِضَوؾُٕ يؤقا سٓا، يُزايهبىوّ  .6/9/2016ْهاوَ،عُ –ُٖويًَط  دًٌَُ عًػِ نطيِ،  :يُطُ
 .21/9/2016َاَؤغتا يُ ثُمياْطاّ تُنًٓهِ نؤيُ، نؤيُ، 


)ْاونُ غاضز و ٖاويٓاْسا نؤض بؤ نىَيػتإ  بُو خًَعاْاُْ زَوتطَيت نُ بُٖؤّ بُخًَىنطزِْ ئاشََيساضيًُوَ يُ نؤنُضّ: - 

 زَنُٕ.)ْاونُ طُضَُنإ(طُضًَإ بؤ و يُ ظغتاْاًْـ نؤض ٓهُنإ( فًَ
1

ٍَناوثًَهُوتٔ  - نُضيِ  .21/9/2016. ِضَوؾُٕ يؤقا سٓا، نؤيُ، 6/9/2016عُْهاوَ، –دًٌَُ عًػِ نطيِ،ُٖويًَط   :يُطُ
 .1/7/2016، ثًؿُ خاُْْؿني، طىْسّ ُٖضَؤتُ، 1946، يُزايهبىوّ بطسع ععيع
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فطاوإ َُْاوَ، بُآلّ تائًَػتاف نؿتىوناَيهطزٕ و ِضَظطُضّ و باخساضّ بُتايبُتًـ )ظَيتىوٕ( بُ 
 (1)ؾًَىَيُنِ فطاوإ زَنطَيت.

(نًًؤَُتط يُْاوَْسّ قُظاضّ نؤيُوَ زووضَ و يَُاغتُض ثالِْ  3يُ ئًَػتازا طىْسّ ُٖضَؤتُ تُْٗا)    
ؾاضَواِْ نؤيُزا ُٖضَؤتُ بىوَ بُ طُِضَنًَو يُ نؤيُ، ُٖضوَٖا ظؤضبُّ خَُيهُنُّ َىنُخؤض و 

ٍَ بُ ؾاضغتاِْ نؤيُ   (2)ببًَت.فُضَاْبُضّ سهىَُتٔ و خىَيٓسَواضٕ، ئَُُف وايهطزووَ تًَهُ
َُغًشًًُناِْ نؤيُ و طىْسّ ُٖضَؤتُ ُٖضطًع َؤضنٌ خًًََُنٌ و عُؾايُضيًإ ُْبىوَ، تائًَػتاف    

ؾُِض و ئاشاوَّ عُؾايُضٍ يُْاوياْسا ِضوويُٓزاوَ، غُضؤى عُؾطَتًإ ًًُْ و قُؾُ ئًـ و ناضَ ئايِٓ و 
ٌَ نؤَُآليُتًًُناًْإ بُِضَيىَ زَبات و نًَؿُ نؤَُآليُتًُناًْإ  ناضَغُض زَنات، قُؾُ يُغُض بَُٓاّ خًَ

و بَُٓاَيُ و يُباونُوَ بؤ نىِض زاْاْطَيت، بَُيهى يُغُض بَُٓاّ خىَيٓسٕ و ظاًْاضّ و سُظ و خىيًاٍ 
     (3)نُغُنُيُ.

 ئاؾتِ و يًَبىوضزَيِ:  -8

نُثًؿِ َُغًح زَفُضَىوَيت: )بُضبُضَناِْ خطاثُناض َُنُٕ، ئُوَّ يُ الّ ِضاغتِ زايت، الّ   
 ٍَ بؤ ِضاططَ، زووشَُٓناْتإ خؤف بىَيت، ْىَيص بهُٕ بؤ ئُواُّْ زَتاْهُوغًَُٓٓوَ، نانُ بهُٕ يُطُ

، ئُّ وتُيُّ َُغًح نُيتىوضّ يًَبىوضزَيِ و ئاؾتِ يُ نُغًَتِ (4)ئُواُّْ ِضقًإ يًَتاُْ(
يُتًبىوُْوَ نُغًَهِ َُغًشًًُناِْ نؤيُ و ُٖضَؤتُزا بُضدُغتُ نطزووَ، بُٖؤّ ثُضوَضزَ و بُنؤَُآل

يًَبىوضزَٕ و ئاضاَِ و ًَُِٖٓ خُغًَُتِ نُغًَتًًاُْ، يُ برينطزُْوَ و ِضَفتاضياْسا يؤشيهِ تؤَيُ و نىؾنت 
ٍَ ًًُْ، وَى يُ باغِ ياغا و نؤْرِتؤَيِ نؤَُآليُتًًسا بامسإ نطزووَ، ُْ يُ ًَْىإ  ٌَ ظا و ًَٖع و ًَُالْ

ٍَ َىغىَيُاُْناْ  . (5)سا، ًٖض نًَؿُيُنِ نؤَُآليُتِ و ياغايًإ ًًُْخؤياْسا و ُْ يُطُ
 
 :ؤَيِ نؤَُآليُتِنؤْرِت  -9

نؤْرِتؤَيِ نؤَُآليُتِ نؤََُيًَو ياغا و زابىُْضيتُ، نُ بُٖؤيُوَ زَتىاْطَيت شياِْ نؤَُآليُتِ و  
ٌَ دًاواظَناِْ ًَْىإ تاى و ططوثُنإ ِضَيهبدطَيت و نًَؿُّ ًَْىإ تانُناِْ نؤََُيط ُ ناضَغُض ًَُالْ

بهطَيت. َُغًشًًُناِْ نؤيُ و ُٖضَؤتُ بُؾساضيًإ يُ ثطؤغُّ نؤْرِتؤَيِ نؤَُآليُتِ و بُضقُضاضنطزِْ 
()ئاؾىوضّ(زَناتُ ثؤيًؼ و بُخًَعاُْوَ 13(سهىَُتِ عًَطام)1926ياغازا نطزووَ، بُمنىوُْ: يُغاَيِ)

ٌَ زَبٔ و ْاطُِضَيُٓوَ، نُ ئُّ نُغاُْ بى -وٕ: )َُْطوز ياقى،غدطيا غافط،ععؤزَيُٓ نؤيُ و ًْؿتُد
ععيع،بطايِ اغشام، تىَِ داُْ، زَضَإ مخؤ،اغطائًٌ مخى)باونِ َاَؤغتاّ ٖىُْضَُْس بانىوضّ(، 
يىسٓا طىضطًؼ، يىسٓا باؾهاوَف، بىيا باؾهاوَف، اغهٓسض، طُوضيٌ، وَضزَ(، ُٖضوَٖا يُ 

                                                 
ٍَ:ناوثًَهُوتٔ  -1  .1/7/2016، طىْسّ ُٖضَؤتُ، بطسعنُضيِ ععيع  يُطُ
2

ٍَناوثًَهُوتٔ  -  .21/9/2016ِضَوؾُٕ يؤقا سٓا، نؤيُ،  .6/9/2016ْهاوَ،عُ –دًٌَُ عًػِ نطيِ،ُٖويًَط  :يُطُ
ٍَناوثًَهُوتٔ  -3 قُؾُ زحنا . ِضَوؾُٕ يؤقا سٓا، نؤيُ،  .6/9/2016ْهاوَ،عُ –دًٌَُ عًػِ نطيِ،ُٖويًَط  :يُطُ

21/9/2016. 
 . 47-44، 42-39/ 5ئًٓذًًِ ثريؤظ، َُتتا،  -4
5-  :ٍَ غؤظإ .1/7/2016، ثًؿُ خاُْْؿني، طىْسّ ُٖضَؤتُ، 1946، يُزايهبىوّ بطسعنُضيِ ععيع ناوثًَهُوتٔ يُطُ

 .28/6/2016َُضقؤؽ عُوزيـ، طىْسّ ُٖضَؤتُ، 
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: )زضَإ مخؤ،اغطائًٌ مخؤ، ئَُاُْبىوٕ( ْاوّ فُضَِ ثؤيًػُ َُغًشًًُنإ، يُنؤيُ، 1936غاَيِ)
 . (1)ابطاًِٖ اغشام، عَُاْىئًٌَ ظَاتُ، مشعىٕ غاقؤ، بىيا َطبني(

ظاْاياِْ ئُْػطؤثؤيؤدِ نُيتىوضّ باوَِضيإ وايُ، نُيتىوض ناضيطُضيًُنِ بًَُٖع و بُضزَواَِ يُ    
نُيتىوضّ َُغًشًًُناًْـ، بؤ ، (2)غطوؾت و خُغًَُتِ نُغًَتِ و ِضَفتاضّ تانُناِْ نؤََُيطُزا ُٖيُ

 يًَبىضزَيِ و ئاؾتِ و خؤؾُويػتِ ٖاِْ َطؤظ زَزات. 
ٌَ نًَؿُ و ططفتِ ياغايِ و   َُغًشًًُناِْ نؤيُ و ُٖضَؤتُ بُٖؤّ نُيتىوضَنُياُْوَ، خَُيهًَهِ ب

(زا ًٖض دؤضَ نًَؿُيُنِ ياغايِ و نؤَُآليُتِ 2016( و )2015نؤَُآليُتني، بُمنىوُْ يُغاَيِ)
يِ)شٕ و َُغًشًًُنإ ُْنىوَتُ الّ بٓهُناِْ ثؤيًؼ يُ نؤيُ، تُْاُْت ًٖض دؤضَ نًَؿُيُنِ ياغا
 (  3)ًََطز، ؾُِض، نًَؿُناِْ ُْودُواْإ و نًَؿُناِْ َؤبايًًؿًإ(الّ بٓهُناِْ ثؤيًػِ نؤيُ ًًُْ

َُغًشًًُناِْ نؤيُ و ُٖضَؤتُ بؤ ِضَيهدػتِٓ نؤَُآليُتِ و ناضَغُضنطزِْ نًَؿُناًْإ ثُْاياْربزووَ 
 (4)بؤ نُْس ٖؤناضَيو يُواُْ: 

نؤيُ و ُٖضَؤتُ، يُ ِضابطزوو ئًَػتاؾسا قُؾُ و ياغاناِْ  الّ َُغًشًًُناِْ قُؾُ و نًُْػُ:  -1
 نًُْػُ ِضؤَيِ غُضَنِ يُ ِضَيهدػتِٓ نؤَُآليُتِ و ناضَغُضنطزِْ نًَؿُناًْاْسا زَبًٓٔ. 

ِضيـ غجِ بَُٓاَيُ يإ نُغًَهِ ؾاضَظا و ناضاَُّ بَُٓاَيُ ِضؤَيِ ططْط يُ  ناضَغُضنطزِْ  بَُٓاَيُ:  -2
 تِ نؤَُآليُتًاْسا زَبًًَٓت .نًَؿُناًْإ و ِضَيهدػ

ِضؤَيِ غُضَنِ يُ ناضَغُضنطزِْ نًَؿُناًْإ و ِضاثُِضاْسِْ  :زَغتُّ ئُجنىَُِْ طىْسّ ُٖضَؤتُ -3
(نُغُ، ُٖض ئُجنىًََُْو ْىَيُٓضّ بَُٓاَيُيُنُ يُ 6ئًؿىناضَناًْإ زَبًٓٔ، يُّ طىْسَزا ئُجنىَُٕ )

 بَُٓاَيُناِْ طىْسَنُ. 

(ّ عُْهاوَ )َُتطإ( ناضَغُض ُْنطا، زاوا يُقُؾُ و ئُجنىَُٕ و ِضيؿػجِئُطُض نًَؿُيُى بُ ) -4
 زَنُٕ، بُؾساضّ يُ ناضَغُضنطزِْ نًَؿُنُزا بهات. 

ٖؤناض و ِضَطُظَيهِ ناضيطُضَ يُ ِضَيهدػتِٓ ِضَفتاض و ئاضاَِ و باؾِ ثُيىَْسيًُ  )ِضاّ طؿتِ( -5
ِٓ َُغًشِ، دؤضَيو يُ ِضاّ طؿتِ نؤَُآليُتِ بؤ نؤَُآليُتًًُناًْاْسا. ِضَيُٓايِ و ثِطَْػًجُناِْ ئاي

                                                 
  8>8-<;9ٍ،8=<8بغداد،-َطبعة منريامحس سىَيعّ،ًََصووّ نؤيُ،بُضطِ زووَّ،بُؾِ يُنُّ، طاٖس - 1
قبازى ذلُد امساعيٌ)د(،زادنًيف . ;<899،8،ص،1<<8قيظ ايٓوزي، األْجسوبويوجيا ايٓفطية، داز احلهُة،املوصٌ، -7

(، طبيعة اجملتُع ايبػسي يف ضوء . قيظ ايٓوزي)د 898، ص>><8بساوٕ،َطبعة ايوادى، ايٓاغس املعازف باالضهٓدزية،
 . 798-797،ص 7><8االْجسوبويوجية االجتُاعية،اجلصء ايجاْى، َطبعة االداب فى ايٓجف االغسف،

 . 6/6/2016. بٓهُّ ثؤيًػِ باوادِ، نؤيُ، 6/6/2016بٓهُّ ثؤيًػِ نُنؤٕ، نؤيُ،  -3
4
 -  :ٍَ طىْسّ  . ٖطَع عًػِ نطيِ،،6/4/2016قُؾُ زحنا تؤَا يىغف َاضيىغف عُْهاوَ، ناوثًَهُوتٔ يُطُ

غؤظإ َُضقؤؽ عُوزيـ، طىْسّ ُٖضَؤتُ،  .17/5/2016طىْسّ ُٖضَؤتُ،، زياض عصيص بطسع. 17/5/2016َؤتُ،ُٖض
28/6/2016. 
- ِو تايبُمتُْسّ دًَطريّ وَضزَططٕ، باووٕ يُ نؤََُيطُزا ِضَيػاّ نؤَُآليُتِ : نؤََُيًَو بريوِضا و نؤَُآليُتِ ِضاّ طؿت

ئُّ بريوِضا و ِضَيػا نؤَُآليُتًًاُْ يُ ِضووِْ و َاْا و ِضاغتِ و ثُغُْسنطزًْاُْوَ يُ تًَطُيؿتِٓ تانُناِْ نؤََُيطُزا 
ٍَ بىوٌْ ئُّ دًاواظيًُ يُ تًَطُيؿتِٓ تانُنإ، يُ ِضَيهُوتًَٓهِ ٖاوبُؾسا ئُو بريوِضا و ِضَي ػاياُْ زَبُٓ دًاواظٕ، بُآلّ يُطُ

ايكاٖسة،  -اخلػاب، ايطبط و ايتٓعيِ االجتُاعى، داز احلُاَي يًطباعة محدأٖؤناضّ غىوز و بُضشَوَْسّ ٖاوبُف. 
 . =:8،ص <=<8
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َُغًشًًُناِْ نؤيُ و ُٖضَؤتُ زضوغتهطزووَ، بُدؤضَيو نُ ْاتىأْ يًَِ البسَٕ. يًَطَزا َُبُغت يُ ِضاّ 
 طؿتِ ئُوَيُ، نُ نُيتىوض دؤضَيو يُ ِضاّ طؿتِ يُ بابُت و ِضَفتاضَ نؤَُآليُتًًُناْسا زضوغتهطزووَ.  

ِ نؤيُ و ُٖضَؤتُ باوَِضيإ بُ ياغا ُٖيُ بؤ ناضَغُضنطزِْ نًَؿُناًْإ، ياغا، َُغًشًًُناْ -6
ٍَ َىغىَيُاًَْهسا ُٖبًَت و بُخؤيإ ناضَغُض ُْنطَيت، بُآلّ يُ واقعسا  بُتايبُت ئُطُض نًَؿُيإ يُطُ

زووزا (غاَيِ ِضابط50بُٖؤّ ئُوَّ نُ نًَؿُّ وايإ ُْبىوَ، ثُْايإ بؤ ياغا و زازطانإ ُْبطزووَ. يُ )
ٍَ َىغىَيُاُْناِْ طىْسَنُزا ُٖبىوَ، نُ يُ غُض زضوغتهطزِْ َعطُوت بىوَ، نُ 1تًُْا) (نًَؿُيإ يُطُ

يُ طىْسّ ُٖضَؤتُزا يُ اليُٕ َىغىَيُاُْناُْوَ زضوغتهطاوَ، ئُّ نًَؿُيُ بُ ُٖوَيِ قُؾُ و 
َ. ُٖضوَٖا بؤ ئُجنىَُُْناِْ طىْسَنُ و قائًُكاَِ نؤيُ و ََُيبُْسّ )ٍ.ٕ.ى( ناضَغُضنطاو

 .   (1)زابُؾهطزِْ َريات و زَضًَٖٓاِْ ططَيبُغتِ ٖاوغُضطريّ غُضزاِْ زازطا زَنُٕ

 
 :و زابىُْضيتِ غُضزاِْ ُْخؤف وتِ ُْخؤؾِوغط -10

بُآلّ  زَيبُٕ بؤ ُْخؤؾداُْ، ئُطُض نُغًَهًإ ُْخؤف بهُوَيتو ُٖضَؤتُ،  َُغًشًًُناِْ نؤيُ  
ٍَ َؤّ  ُْخؤؾُنُ خؤّ زَنًَت بؤ َُظاضّ )َُضبًَُٓ قُزيؿُ(،ُْٖسَيو نُغًـ ُْخؤؾُنُ زَبُٕ يإ  يُو

ُْٖسَيو نُغًـ خًَط  زازَطريغًَٓٔ و زوعا زَنُٕ و زََئًَ:)يا َُضبًَُٓ قُزيؿُ ُْخؤؾُنُ ناى بًَتُوَ(،
ئُطُض نُغًَهًإ ُْخؤف بًَت يُ ُْخؤؾداُْ و يُ بؤ ُْخؤف زَنُٕ بؤ ئُوَّ ناى ببًَتُوَ.ُٖضوَٖا 

 ٍَ   (2)بؤ زَبُٕثاضَّ ًَىَ يإ يإ اِْ زَنُٕ و ؾرييِٓ يإ بًبػِ غُضزَا
 

 دازووطُضّ و ناوثًػِ و ناوَظاض: -11

، بُآلّ وَى (3)َُغًشًًُناِْ نؤيُ و ُٖضَؤتُ باوَِضيإ بُدازووطُضّ ًًُْ و َىَاضَغُّ ْانُٕ 
ٍَ ُْبىوٕ و قُيطَبىوٕ و ؾىوُْنطزْسا، ُْٖسَيو نُؽ ثُْايإ  بؤ زوعا و ْىؾتُ تاى، يُساَيُتِ َٓسا

و نًَؿُنُيإ بطزووَ ُْبىوْسا، ثُْايإ بؤ نُغِ ْىؾتُنِ)دازووطُض(  ظاوا، يُ ساَيُتِ بُ(4)بطزووَ
ناضَغُض بىوَ و نىِضَنُيإ بُظاوا بىوَ. ُٖضوَٖا ُْٖسَيهًإ يُو باوَِضَزإ، نُ ئُطُض نُغًَو، ئاوّ 

ىاتُوَ، ئُوا ئاواتِ زَيتُزّ)َطازّ خببُ ًًُْتِ بُ ئاناّ طُيؿتِٓ ًْاظّ ثريؤظّ نًُْػُ، 
ٌَ(زَبًَت  . (5)ساق

، (6)و ًٖض ؾتًَهًـ ْانُٕ بؤ خؤثاضاغنت يُ ناوّ ثًؼ ًُباوَِضيإ بُناوثًػِ ًْظؤضبُيإ  
بؤ منىوُْ ئُطُض َاْطايُنًإ  ،ثًَِ زََئًَ)ُْفُغِ ثًؼ( و باوَِضيإ بُ ناوثًػِ ُٖيًُإ بُؾًَهبُآلّ 

                                                 
1
ٍَ: قًًىَ سٓا يىغف، يُزايهبىوّ -   . 26/7/2016، ثًؿُ: خاُْْؿني، طىْسّ ُٖضَؤتُض، 1948ناوثًَهُوتٔ يُطُ
ٍَوثًَهُوتٔ نا -2 غَُريَ . 10/6/2016، ثًؿُ: دىتًاض، طىْسّ ُٖضَؤتُ، 1926يُزايهبىوّ  سُْٓا غًًَُإ َُتا، :يُطُ

. ِضَوؾُٕ يؤقا سٓا، نؤيُ، 5/6/2016. َطيُّ ئًًًَا عُإ، نؤيُ، يُيسا.زحنا غُملإ 29/5/2016زحنا غُملإ، نؤيُ، 
 .  21/2/2017فُضَاْبُض، طىْسّ ُٖضَؤتُ  ، ثًؿُ: دىتًاض و1962. ئاظاز فُضَْػًؼ نطيِ، يُ زايهبىوّ 21/9/2016

1
ٍَ: ًَٖسّ ٖطَع عًػِ، طىْسّ ُٖضَؤتُ،  -  .29/5/2016. غَُريَ زحنا غُملإ، نؤيُ،12/6/2016ناوثًَهُوتٔ يُطُ

1
ٍَ ِضَوؾُٕ يؤقا سٓا، نؤيُ،  -  .21/9/2016ناوثًَهُوتٔ يُطُ
5
ٍَ َطيِ مشعىٕ طىضطًؼ، ، ثًؿُ:  ناوثًَهُوتٔ -   .26/7/2016خاُْْؿني، طىْسّ ُٖضَؤتُ، يُطُ
6

ٍَ عُإ سٓا، ،نؤيُ، - ٍَ: نُشا  .4/9/2016. ِضوخؤف اغشام ًَدا، نؤيُ،4/9/2016ناوثًَهُوتٔ يُطُ
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ًإ ئُطُض ُٖغت، واتُ بىوّ بُناوَوَ(: )بُناونىوّ، غُياضَيُنًإ زَعِ بهات زََئًََطزاض بًَتُوَ يإ 
و  َُظاضّ َُضبًَُٓ قُزيؿُنانبىوُْوَّ بؤ زَنُٕ و زَيبُٕ بؤ  زوعاّنطز نُغًَهًإ بىوَ بُناوَوَ، 

 . (1)زاوا يُو َُظاضَ زَنُٕ نُنانِ بهاتُوَ
 ُ،ًَطؤظُنإ يُناوثًػِ ًٖض ْىؾتُيُى يإ ناوَظاضَيهًإ ًْغُباضَت بُ ثاضاغتِٓ ُٖضوَٖا         

ٍَ ٌَ ، بُتايبُتِ نُتاظَ نِطيبًَتًإ ًًَٖهُيُى يُقانِ ئاشََيُنُزا زبُآلّ بؤ ئاشَ َؾهًَٓٔ و ًًَٖهُنُّ ي
زَؾهًَٓٔ و ًًَٖهُنُ يُتايُّ غُياضَنُ  ئُو غُياضَّ تاظَ نِطيىوياُْيإ ًًَٖهُيُى يُتايُّ  زَزَٕ،
غت ُٖضوَٖا بؤ خاْىو زضو (.ػِ)خَُيهًَهِ نُّ ئُّ ناضَ زَناتبَُُبُغتِ ثاضاغتِٓ يُناوثً ،زَزَٕ

ُوَ ًؾتُٓ خًَطَو يُِضووّ زَضووًْباوَِضيإ وايُ ئُو خىَئ ِض ،وَى خًَطَيو نطزٕ ئاشََيًَو غُض زَبِطٕ،
 َاَيِ باونِ نىِضَنُ، ُٖضوَٖا نُبىوى و ظاوا زواّ ؾُوّ ُْٖطىيِٓ يُئىتًٌَ زَيُٓوَ بؤ ثًًَإ خؤؾُ.

  (2)نُ ئاشََيًَهًإ بؤ غُضزَبِطُٕٖض نُ طُيؿتُٓ سُوؾُ
ُٖضوَٖا ُْٖسَيو قػُّ ئُفػاُْ يُ ْاو َُغًشًًُناْسا ُٖيُ وَى: ) ئُطُض يُ غُفُضزا نُضوَيؿو ٖاتُ 

ًَهِ ْاخؤف غُض ِضَيطات باف ًًُْ، نؤتط ؾىوَُ و خطاثُ يُ َاَيسا ِضابطريَيت، قُيُِضَؾهُ بكرِيَيًَٓت ؾت
 . ئُّ ؾتاُْف يُنُيتىوضّ نىضزَواضيًُوَ وَضطرياوٕ.(3)ِضووزَزات، نىوُْ ثُثىو خطاثُ ببًٓطَيت(

 
 :ؿًٓإُْسّ ثًَث -12
ثُْس وَى بُؾًَو يُ ئُزَب و فؤيهًؤضّ طُالٕ بىوَتُ وَيطزّ غُض ظَاِْ خَُيو، نُ ئُظَىوِْ نُْس    

غاَيُّ تاى و نؤََُيطُيُ و َطؤظُناًْـ يُبىاضَ دًادًاناِْ شياْسا غىوزيإ يُئُظَىوٕ و ثُْسَناِْ 
تط نُ ظَاِْ ثًَؿًٓاًْإ وَضططتىوَ، ظَإ و نُيتىوضّ غطياًْـ وَى َُٖىو نُيتىوضَناِْ 

 َُغًشًًُناِْ نؤيُ و ُٖضَؤتُيُ، خاوَِْ نُْسئ ثُْسَ، يُ بىاضَ دًادًاناِْ نُيتىوضزا، بُمنىوُْ: 
 ،ٍَ ٍَ يُ طُوضَوَ فًَطزَبًَت(، )نًا بُنًا ْانُو ٌَ يُ خىاُْ( واتُى) َٓسا ٌَ يُ باُْ، طههُ ْاَي ) طُوضَ َُْي

َِ، قُالْطؤنو زَيؿاضَيتُوَ(ئُوَ (4)(ت ِضابهًَؿُثًَناو بُناو زَنُوَيت(، )بُقُز خؤت  . )زَغت زَؾه
يُوناتُزا بُناضزَيت نُ خعًََهِ ْعيو تىوؾِ نًَؿُيُى يإ ؾهػتًَو زَبًَت، ئُو ثُْسَ زََئًَ بؤئُوَّ 
ناضَغُضّ نًَؿُنُّ بهُٕ، ُْٖسَيو ثُْسيإ ِضاغتُوخؤ يُ نىضزيًُوَ وَضطرياووٕ و بُغطياًْـ 

َّ ثُ ْسّ تطيإ ُٖيُ، تايبُتُ بُنُيتىوض و ظَاِْ خؤيإ، ًٖض ثُيىَْسيًُنِ زَوتطَئ، بُآلّ ُْٖس
   (5)بُظَاِْ نىضزيًُ وَ ًًُْ

 

 

 

                                                 
ٍَ: زحنا غُملإ يُيسا، َطيُّ ئًًًَا عُإ، نؤيُ،  -1  .21/9/2016.  ِضَوؾُٕ يؤقا سٓا، نؤيُ، 5/6/2016ناوثًَهُوتٔ يُطُ
2

ٍَ ز.ٖاوشئ قًًىَ عًػا، طىْسّ ُٖضَؤتُ، ناوثًَهُوتٔ يُ -  .27/6/2016طُ
1

ٍَ ئاظاز فُضَْػًؼ نطيِ، يُ زايهبىوّ ناوثًَهُوتٔ  - ، ثًؿُ: دىتًاض و فُضَاْبُض، طىْسّ ُٖضَؤتُ 1962يُطُ
21/2/2017  . 

1
ٍَ عُإ سٓا،نؤيُ، - ٍَ: نُشا  .  4/9/2016. ِضوخؤف اغشام ًَدا، نؤيُ،4/9/2016ناوثًَهُوتٔ يُطُ
1
ٍَ: ز. ٖاوشئ قًًىَ،نؤيُناوثًَهُوتٔ  -     2017-8-20ُٖضَؤتُ،-يُطُ
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 ثًَطُو َافُناِْ ئافطَت:  -13
و ُٖضوَى ثًاوَنإ خاوَِْ  َافُناِْ و ُٖضَؤتُزا، ئافطَت ئاظازَ  يتىوضّ َُغًشًًُناِْ نؤيُنُ يُ

ًًُْ، شٕ يَُاَيسا َُٖإ ثًَطُ يَُاف و ئاظازيًُناًْاْسا ثًاو و ئافطَتسا ًٖض دًاواظيًُى يًَُْىإ  خؤيأْ،
ٍَ و زَغُآلتِ ثًاوّ ُٖيُ، يُ نؤبىوُْوَ و ًَىاْساضيسا زازًَْؿًَت و وَى ثًاوَنُ بُؾساضّ  و ِضؤ
طفتىطؤنإ زَنات. ُٖضوَٖا ئافطَتِ َُغًشِ يُ نؤيُ و ُٖضَؤتُزا، يُ نىوُْ زَضَوَ و ناض و ثًؿُ و 

ٍَ ُٖضوَى  خؤِضاظاْسُْوَزا ئاظازٕ،و ًىبُضط و خىَيٓسٕ ٖاوغُضطريّ و دباظاضنطزٕ و  نهِ طُوضَّ َا
ٍَ زَغُآلتِ يُ ٍَ الّ نهِ طُوضَيُ تا ؾىو زَنات ُٖيُ و ثاضَ خًَعاْسا نىِضّ طُوضَّ َا ، يُ و زاٖاتِ َا

ٍَ، ئافطَتإ ظياتط يُ ثًاوإ زَغُآلتًإ ُٖيُ.   ُْٖسَيو ثطغسا وَى نض بُؾىوزإ و ِضَيهدػتِٓ ْاو َا
ٍَ ثًاو ِ ُٖغت بَُُغًشئافطَتِ  اْسا و ُٖغت ْانُٕ ئايني و زاب و ُْضيتِ يُنػاِْ زَنُٕ يُطُ

 .(1)َُغًشًًُت ظوَيِ و غُزضّ يًَهطزبٔ
 

 تىْسوتًصّ بُضاَبُض بُ ئافطَت : -14
(ناِْ غُزَّ بًػتُّ، بُؾًَو يُ َُغًشًًُناِْ نؤيُ و 1970يُ ِضابطزووزا واتُ ثًَـ غاآلِْ) 

ُٖضَؤتُ تىْسوتًصّ دُغتُيِ و زَضووًًْإ بُضاَبُض ئافطَت ئُجناَساوَ، بُآلّ يُ ئًَػتازا ثًاوَناًْإ  
بًُٖض ًَْىاًْاْسا  يُا بُضاَبُض ئافطَتُناًْإ ئُجناّ ْازَٕ، ُٖضوَٖ  و زَضووِْ ِيدُغتُ  تىْسوتًصٍ

ِضووّ ُْزاوَ و ًٖض شًَْهًـ خؤّ ُْنىؾتىوَ و خؤّ ُْغىتاْسووَ، يُغُض ؾنت وشْهىساَيُتِ دؤضَيو 
ٍَ نىِضَيهِ  تُْاُْت شٕ ُٖبىوَ ،ًٖض ؾتًَهًـ ئافطَتًإ ُْنىؾتىوَ ظيٓاؾِ نطزووَ، يإ يُطُ

ٌَ ِضَظاَُْسّ زايو و باونًِ ٖاوغُضطريّ نطزوو  .(2)ِضَزووف نُوتىوَ ُْنىشضاوَو َ َىغىَيُإ بُب
ئَُُف زياضزَيُنِ ظؤض َطؤظسؤغتاُْيُ، نىْهُ شٕ نىؾنت زياضزَيُنِ ْاَطؤظِ و ْاِضَوؾتًًُ. يُ 

 نىضزغتاْسا غاآلُْ شَاضَيُى ئافطَت بُ بًاْىوّ ؾُضَفُوَ زَنىشضَيت. 
ؾُضَفُوَ، ئافطَتًإ بُ بًاْىوّ ثانهطزُْوَّ بًُٖض دؤضَيو ِ نؤيُ و ُٖضَؤتُ، َُغًشًًُناْ 

ُْنىؾتىوَ، ئُطُض ئافطَتًَو يإ ثًاوَيو ظيٓاؾِ نطزبًَت، بُبًاْىوّ ثانهطزُْوَّ ؾُضَفُوَ 
 ٍَ ٍَ َىغىَيُإ ِضَزوو نُوتىوَ، ُْياْهىؾتىوَ، تُْٗا ثُيىَْسيإ يُطُ ُْنىشضاوَ، ئافطَتًإ يُطُ

، بُآلّ ُْٖسَيو داض يُناتِ ثطغُزا ئُو ثهِطاْسووَ و ٖاتىو نؤّ ْانُٕ و ْاؾًَُئ ٖاتىونؤيإ بهاتُوَ
ئافطَتُّ ِضَزوو نُوتىوَ، زَيتُوَ بؤ َاَيِ خاوَٕ ثطغُنُ و ِضَيطُّ يًَٓاططٕ و بُؾساضّ ثطغُنُ زَنات، 

                                                 
ٍَناوثًَهُوتٔ  -1 . 29/5/2016غَُريَ زحنا غُملإ، نؤيُ،   .28/6/2016ُٖضَؤتُ،-: ز. ٖاوشئ قًًىَ، نؤيُيُطُ

ٍَ عُإ سٓا،نؤيُ، ٍَ: .  4/9/2016. ِضوخؤف اغشام ًَدا، نؤيُ،4/9/2016نُشا ِضَوؾُٕ يؤقا سٓا، نؤيُ، ناوثًَهُوتٔ يُطُ
 دانًني نطيِ ععيع ، طىْسّ ُٖضَؤتُ، .15/5/2016. )ًٖالٕ عًػِ نطيِ( قىتاخباُّْ ُٖضَؤتُّ بُٓضَتِ، 21/9/2016
 .28/6/2016غؤظإ َُضقؤؽ عُوزيـ، طىْسّ ُٖضَؤتُ، .  22/9/2016

2
ٍَناوثًَهُوتٔ  - ز.ٖاوشئ قًًىَ عًػا، طىْسّ ُٖضَؤتُ،  .22/5/2016قُؾُ)ظَيًا ؾابا دذِ(، طىْسّ ُٖضَؤتُ،  :يُطُ

.  22/9/2016 . دانًني نطيِ ععيع،طىْسّ ُٖضَؤتُ،22/9/2016بًَػتىوٕ عُإ سٓا،طىْسّ ُٖضَؤتُ، .27/6/2016
    .28/6/2016غؤظإ َُضقؤؽ عُوزيـ، طىْسّ ُٖضَؤتُ، 
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ٍَ نُؽ و ناضّ خؤّ زضوغت 50يإ زواّ ظياتط يُ ) ٍَ يُِضَيطُّ وَنُناًْاُْوَ ثُيىَْسّ يُطُ (غا
 .   (1)زَناتُوَ

( غاَيِ 100يُ َاوَّ )ُْى ُٖض ئافطَتًإ ُْنىؾتىوَ بَُيهى ، يُ و ُٖضَؤتَُُغًشًًُناِْ نؤ 
، ًٖض نُغًَو بُزَغتِ َُغًشًًُنإ ُْنىشضاوَ، واتُ ًٖض َُغًشًًُى، نُغًَهِ َُغًشِ ِضابطزووزا

ًٖض نُغًَهًإ بُٖؤّ دًاواظّ ئايِٓ و  تا ئًَػتاُٖضوَٖا  ،(2)يإ نُغًَهِ َىغىَيُاٌْ ُْنىؾتىوَ
ُغًح يُ ثًَٓاوٍ ئَُُف بُٖؤّ ئايُٓنُياُْوَ بىوَ، نىْهُ َنًَؿُّ نؤَُآليُتًًُوَ ُْنىشضاوَ، 

بُ  بَُيهى خؤٍ ،ؾت ُْزاهٌ بُ نىًٖض َطوظًَو  ؾتىًٖض َطؤظًَهٌ ُْنيسا، وبىوُْوٍَ ثُياَُنُآلب
ٌَيُ ثًَٓاوٍ ئُو َطؤظاٍُْ باوَِضسا، نىؾت  . زًََٖٓٔ ٍ ث

 

 ؾنت: خؤنى -15

. ئَُُف (3)يُ نؤيُ و طىْسّ ُٖضَؤتُزا، ًٖض نُغًَهِ َُغًشِ خؤّ ُْنىؾتىوَ و خؤّ ُْغىتاْسووَ
زياضزَيُنِ ئُضَيًًُٓ، نىْهُ يُ نىضزغتاْسا غاآلُْ شَاضَيُنِ ظؤضّ ئافطَت بُٖؤّ نًَؿُ 

 نؤَُآليُتًًُناُْوَ خؤيإ غىوتاْسووَ يإ خؤيإ نىؾتىوَ. 
 

 :منىوُّْ باآلو  الغايهطزُْوَ -16
بُؾًَهِ نىِضاِْ طُجنِ َُغًشِ ِضيؿًَهِ نُّ زًًَََُٖٓوَ، وَى ًَُٖايُى بؤ ِضيؿِ سُظضَتِ َُغًح،    

نىْهُ سُظضَتِ َُغًح ِضيؿِ ًَٖؿتىوَتُوَ، نهاًْـ ظجنريَيهِ ئاَيتىوٕ نُ وَيُّٓ خاض يإ وَيُّٓ 
ٍَ ئُوَؾسا ُْوَّ ْىَيِ َُغًشًًُنإ، يُؾًَىاظّ ، يُ(4)َُضيَُِ ثانًعَّ ثًَىَيُ يٌَُ زَنُٕ طُ

دًىبُضط و غُضتاؾني و ئاضايؿت و دىاْهاضّ و خؤ ِضاظاْسُْوَزا، يُشَيط ناضيطُضيِ و ُٖشَىوِْ 
  . (5)َؤزَيطُْ و نُيتىوضّ بُدًٗاًْبىوْسإ

 
 
 
 
 
 

                                                 
3

ٍَ ناوثًَهُوتٔ  -  .27/6/2016ز.ٖاوشئ قًًىَ عًػا، طىْسّ ُٖضَؤتُ، يُطُ
ٍَ )قُؾُ زحنا تؤَا يىغف(، عُيٓهاوَ، ناوثًَهُوتٔ  -2 ،، طىْسّ ُٖضَؤتُ، بطسعنُضيِ ععيع  .6/4/2016يُطُ
1/7/2016. 
1

ٍَ: ئاظاز فُضَْػًؼ نطيِ، يُ زايهبىوّ ناوثًَهُوتٔ  - ، ثًؿُ: دىتًاض و فُضَاْبُض، طىْسّ ُٖضَؤتُ 1962يُطُ
 .1/7/2016، طىْسّ ُٖضَؤتُ، ،بطسعنُضيِ ععيع .  21/2/2017

ٍَ: يىغِ سًهُُت سٓا -4 ًَٖسّ ٖطَع عًػِ، طىْسّ ُٖضَؤتُ،  .29/5/2016،طىْسّ ُٖضَؤتُ، ناوثًَهُوتٔ يُطُ
12/6/2016، 

ٍَ )قُؾُ زحنا تؤَا يىغف( -5  .6/4/2016، عُيٓهاوَ، ناوثًَهُوتٔ يُطُ
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 غىَيٓسخىاضزٕ: -17
بُنَُِ يُناتِ  ،و ُٖضَؤتُ، يُشياِْ ِضؤشاُْياْسا بُنَُِ غىَيٓس زَخؤٕ َُغًشًًُناِْ نؤيُ   

ٌَيإ بِطوابهُ )باوَِضنُ :ظياتط زََئًَ و قػُنطزْسا غىَيٓس زَخؤٕ بُآلّ ُْٖسَيو ، (، ؾُضتيَب يإ ثُميإ ب
، خؤؾُويػتًإنُغًَهِ ئاظيع و بُقُبطّ  بَُُضيُّ، بُخىا، ،بُ َُغًح بُ ئًٓذًٌ،) :داضيـ زََئًَ
 . (1)(بُعًػا ثًَػَُبُضبُغُضّ باوى، 

 
  :ًَىاْساضّزاب و ُْضيتِ  -18
ًَىاْساضّ يُ  و خؤؾُويػتُ، ِضَيعّ ُٖيًَُىإ و ُٖضَؤتُزا،  نؤيُ َُِغًشًًُناُْْضيتِ زابى يُ   

)ْاًَْو ًَىإ  :غُباضَت بًَُىإ زََئًَ يُنرتّ زَنُٕ.و زَعىَتِ خعَُناْسا ظؤضَ و ًَىاْساضّ ًَْىإ 
 قاوَ، (يُناتِ ًَىاْساضيسا)نا،؟ئُطُض ًَىإ ُْبًَت َاَيت بؤنًُ يًَِ خبىات بُضَنُتِ تًَسَنُوَيت،

ئُطُض بؤ شََِ ْاخنىاضزٕ ًَىاُْنُ مبًًََٓتُوَ ئُوا  بؤ ًَىإ زازًََْٔ، طىَيُبُِضؤشَ( ًَىَ، نًَو،ؾُضبُت، 
   (2)ُّ بؤ يًَسًََْٔ(يإ نفتُّ غاوَض يإ زؤَيُ طؤؾتِ بؤ زَبطشَيٓٔ،

 
 دًَٓىوزإ: -19
ٍَ يُنؾُِض ئُطُض زوو َُغًشِ  ،ِضؤشاُْزا دًَٓىو ْازَٕئاغايِ يُ شياِْ  َُغًشًًُنإ     بهُٕ، رتّيُطُ

ّ يُنرتّ (خىؾو و زايو و شٕ)بُآلّ بُظَاِْ غطياِْ دًَٓىو بُ بُظَاِْ غطياِْ دًَٓىو بُيُى زَزَٕ،
ئُطُض ُٖض  ،بُيُنرتّ زَزَٕدًَٓىَنُ بُظَاِْ نىضزّ ئُوا  بُيُنرتّ بسَٕ، ئُطُض ئُو دًَٓىاُْ ْازَٕ،

و ناضيطُض تطَ الّ ئُو نُغُّ دًَٓىَنُّ  ْاخؤؾرت ى بُظَاِْ غطياِْ بُيُنرتّ بسَٕ،َُٖإ دًَٓ
 . (3)و زَبًَت بًَعضاظياتط و الّ خَُيهًـ نُغِ دًَٓىزَض  ثًَسضاوَ

 
 :ُٖضَؤتُِ َُغًشًًُناِْ نؤيُ و و وَضظؾياضّ  -20
 ياضيًإ نطزووَ،و ئًَػتاؾسا شٕ و ثًاو بُيُنُوَو بُدًاف  يُِضابطزوِ نؤيُ و ُٖضَؤتُ َُغًشًًُناْ   

ٌَ:ِضابطزووزا نطاوٕ ياضّيُو ئُو ياضيًاُّْ نُ تايبُتبىوٕ بُ ثًاوإ  ٌَ،يانُال ،)نؤغاْ ٌَ،نًًَى ْ  بُضزاْ
ٌَ ٌَ و نؤْه)ياضّ  زائًَػتايُ بُآلّ  ،بىوٕ طىضظَ فًت فًتُ( ،غاخ غاثاْ  (زؤًَُٓتَُيكُوًََى و ٕ و اتؤثِ ث

بَُُف  زَنُٕ،) زؤًَُٓ و نؤْهُٕ(ياضّ َُٖىو ِضؤشَيو يُ ناخاُّْ طىْسَنُ ثًاوإ  زَنُٕ،
يُغُض  ساو بؤُْناْبُتايبُتِ يُدُشٕ ُْٖسَيهذاضيـ َيهِ خؤف بؤ خؤيإ زضوغت ئُنُٕ، )َُظاز(

 .(4)زَنُٕ (ٕنؤْهُو تَُيكُوًََى ياضّ )(ثاضَ)
                                                 

3
ٍَ: ز.ٖاوشئ ناوثًَهُوتٔ  -  .21/9/2016. ِضَوؾُٕ يؤقا سٓا، نؤيُ، 27/6/2016عًػا، طىْسّ ُٖضَؤتُ،  قًًىَيُطُ
2

ٍَ: غَُريَ زحنا غُملإ، نؤيُ، ناوثًَهُوتٔ  - عًػا، طىْسّ ُٖضَؤتُ،  قًًىَ. ز.ٖاوشئ 29/5/2016يُطُ
 .21/9/2016ِضَوؾُٕ يؤقا سٓا، نؤيُ،  . 27/6/2016

ٍَ ز.ٖاوشئ قًًىَ عًػا -3  .27/6/2016ْسّ ُٖضَؤتُ، ، طىناوثًَهُوتٔ يُطُ

قيظ ايٓوزي )د(، طبيعة اجملتُع َُظاز: نؤََُيُ خُغًَُتًَهِ دًانُضَوَيُ بؤ غطوؾتِ زَضووِْ و غؤظزاضّ تاى.  - 

 791، ص7><8اجلصء ايجاْى،َطبعة االداب فى ايٓجف االغسف،  -ايبػسي فى ضوء االْجسوبويوجية االجتُاعية
4
 . 20/7/2016تًَبًِٓ بُ بُؾساضّ ِضاغتُوخؤّ تىَيصَض يُ ناخاُّْ طىْسّ ُٖضَؤتُ،   - 
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 بؤمنىوُْ نُؽ،( يُى) بُ نُؽ( ىيُ) ُْى بهُٕ، بُططوخ َُغًشًًُنإ سُظ زَنُٕ ياضّ
ٌَياضّ) ئُو ُٖضوَٖا . (1)نُؽ زَنطَيت(4(نُؽ بُ)4ظؤضداض) ،ثًَسَوتطَيت (ىؾُؾِ)نؤغ نُ (نؤغاْ

ٌَ،َىضّ تايبُت بىوٕ بُ شْإ ياضّ)يُِضابطزووزا ياضيًاُّْ  ٌَ َىضياْ ٌَ ،ثاضَ ثاضاْ ٌَ، ،دؤالْ  خؤض خؤضاْ
 ٌَ  .  (2)(بىوٕفِطَالْ

بُتايبُتِ  ُناِْ ُٖضَؤتُزا ططْطِ ثًَسَزضَيت،ًَُغًشً ًَىإياضّ و وَضظف نطزٕ يُْ ئًَػتاؾسا يُ   
،ٍَ ُٖضَيِ سهىَُتِ نُ ، يُخىاضووّ طىْسَنُ ياضيطايُى ُٖيُ بؤ ياضّ و وَضظف نطزٕ الّ ُْوَّ ْى

ؤشَ ثًاو ْانًَت بؤ ئُو تايبُتُ بُ ئافطَتإ و ئُو ِضئُو ياضيطايُ ؤشَيو يُُٖفتُيُنسا ِض ،وًَهطزوزضوغت
ٌَ ضؤؾنت و  وَضظؾِ(غاَيًسا 50(بؤ)16يُتَُُِْ)ئافطَتاِْ َُغًشِ يُ ُٖضَؤتُ ، (3)ياضيطايُ انطزٕ ِضبُث

 ،زَنُٕوَضظؾِ ِضانطزٕ يإ ؾُوإ ّ ئًَىاضَ (7(بؤ)5ئًَىاضإ غُعات)ططوخ (2بُ) ،و يُف دىاِْ زَنُٕ
ئُوَّ دًَطُّ غُضجنُ ئافطَتإ  نؤيُ، بُؾًَهًؿًإ بؤ يُف دىاِْ زَنٔ بؤ ٖؤَيُناِْ يُف دىاِْ يُ

َٓساآلٕ  ،زَنُٕوَضظف نؤيُ ٖؤَيُ وَضظؾًًُناِْ  ثًاوإ ظياتط يُ ،ظياتط يُثًاوإ وَضظؾِ ِضانطزٕ زَنُٕ
ٌَ زَنُٕيُياضيطاّ طىْسَنُ ًـ و الواْ و ُْودُواْإ  .   (4)ياضّ تؤثٌ ث

                                                 

 - ٌَ يُنًَهُ يُ ياضيًُ فؤيهًؤضيًُناِْ طىْسّ ُٖضَؤتُ، ئُّ ياضيًُ تُختُيُنُ و يُ زوو بُف ثًَو ٖاتىوَ،  :ياضّ نؤغاْ

(نًًهُّ باضيهِ بهىى 12(نىُْنُوَ يُُٖض بُؾًَو)12( نىِْ تًَسايُ، يُثؿت)12ٖاوؾًَىَّ تاوَيُيُ، ُٖض بُؾُّ)
(زاض زَيٓٔ  4ئُو نُغاُّْ نُ ياضيًُنُ زَنُٕ بُيُنُوَ)  (نىْسا، ئُّ ياضيًُ بُوَ زَغت ثًَسَنات ن12ُنُقًَٓطاوٕ بُْاو)

نُقاش نطاووٕ، زيىوَيهًإ ضَْطِ ْاوَوَّ زاضَنُيُ واتُ غجًًُو زيىَنُّ تطيإ ضَْطِ ثؿتِ زاضَنُيُ واتُ قاوَيًُ، نُ 
( غجِ 1(قاوَيِ و )3ئُطُض)(غِ ثاُْ، ثاؾإ ُٖض نىاض زاضَنُ َُٖيسَزضَئ و بُيُنا زَزضَئ، 5(غِ زضَيصَ و )20ُٖض زاضَيو )

( 4(نًًهُ زَنًَتُ ثًَؿُوَ و زَنًَتُ نىُْناِْ بُضزًََإ و َُٖإ نُؽ زاضَنإ َُٖيسَزاتُوَ، ئُطُض)1بىو ئُوَ نؤغُ و)
( نًًهُّ بهىى 2زاضَنُ زوواًْإ الغجًُنُّ زياضبىو وَ زوواُْنُّ تطيؿًإ ال قاوَيًُنُّ زياض بىو،ئُوا ظاُْ، واتُ )

( نىُْوَ يُبُضاَبُض خؤيإ )بَُُضدًَو ثًَؿرت نؤغِ ًَٖٓابًَت، ئُطُض نؤغِ ًَُْٖٓابًَت ًٖهِ 2ؿُوَ و زَخطَيُٓ)زَنُٓ ثًَ
ٌَ( زاضيإ الغجًًُنُّ زياض  بؤ ُٖشَاضْانطَيت(، وَ َُٖإ نُؽ زاضَنإ َُٖيٓازاتُوَ و زَيسا بُاليُِْ بُضاَبُض، ئُطُض )غ

( زاضَنُ زَزات 4و، ئُوا بُنُوتٔ سػابُ و َُٖإ نُؽ زاضَنإ َُٖيٓازاتُوَ و)( زاضيإ القاوَيًُنُّ زياض بى1بىو، )
(نًًهُ زَنًَتُ ثًَـ)بَُُضدًَو ثًَؿرت نؤغِ ًَٖٓابًَت، ئُطُض نؤغِ ًَُْٖٓابًَت ًٖهِ بؤ 3بُنُغِ بُضاَبُض، بُآلّ)

ؿُوَ و زَنُٓ نىُْناِْ بُضزَّ (نًًهُ زَنًَتُ ث6ًَُٖشَاضْانطَيت(، ئُطُض ُٖض نىاضيإ قاوَيِ بىو ئُوَ ؾُؾُ و)
خؤيإ)بَُُضدًَو ثًَؿرت نؤغِ ًَٖٓابًَت، ئُطُض نؤغِ ًَُْٖٓابًَت ًٖهِ بؤ ُٖشَاضْانطَيت(، بُآلّ َُٖإ نُؽ زاضَنإ 

( نىِْ بُضزًََإ)بَُُضدًَو ثًَؿرت 4( نًًهُ زَنًَتُ)4َُٖيسَزاتُوَ، ئُطُض ُٖض نىاض زاضَنُ الغجًُنُّ زياض بىو، ئُوا)
ِ ًَٖٓابًَت، ئُطُض نؤغِ ًَُْٖٓابًَت ًٖهِ بؤ ُٖشَاضْانطَيت( و َُٖيساُْوَّ زاضَنإ زَزضَيت بُاليُِْ بُضاَبُض، ئُو نؤغ

اليُُّْ نُ غىاضّ يُال َابًَت، واتُ نًًهُ بهىونُناِْ يُال َابًَت بطاوَيُ و ئُو اليُُّْ ًٖض نًًهُيُنِ ال َُْا بىو 
ٍَ  . 24/5/2016غدطيا عًػِ نطيِ،ؾىَيِٓ ناوثًَهُوتٔ:طىْسّ ُٖضَؤتُ،يُبُضواضّ  ئُوَ زؤِضاوَ. ناوثًَهُوتٔ يُطُ

3
ٍَ غدطيا عًػِ نطيِ،ؾىَيِٓ ناوثًَهُوتٔ:طىْسّ ُٖضَؤتُ،يُبُضواضّ  -  ،24/5/2016ناوثًَهُوتٔ يُطُ

ٍَ: ؾًًَط غىالقُ يىغف، طىْسّ ُٖضَؤتُ،  -2 سّ ُٖضَؤتُ، غؤظإ َُضقؤؽ عُوزيـ، طىْ .24/5/2016ناوثًَهُوتٔ يُطُ
28/6/2016. 

ٍَ: ٖطَع عًػِ نطيِ، طىْسّ ُٖضَؤتُ،  -3 . ئًعاُْ ؾًَطنؤ طىضيٌ، طىْسّ ُٖضَؤتُ، 17/5/2016ناوثًَهُوتٔ يُطُ
29/5/2016. 

1
ٍَ :ًْطاض طؤضيٌ يىغف،يُزايهبىوّ  -  .25/5/2016،ثًؿُ:ياضيسَزَضّ ثعيؿو، طىْسّ ُٖضَؤتُ، 1972ناوثًَهُوتٔ يُطُ
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ٍَ و  شِ يُئافطَت و ثًاوّ َُغًيُ  بُؾًَوو ِضؤشاُْ  زَزَٕ َُغًشًًُناِْ نؤيُف ططْطِ بُوَضظف ٖؤ
  . (1)وَضظف زَنُٕغُْتُضَ وَضظؾًًُناِْ نؤيُ 

 

 :ىَبىويُ ئايِٓ و ِضؤؾٓبرييًُنإو غ ََعًَُٖاو ِض -21
ّ ئايِٓ و غًاغِ و ًَُٖاّ دًاواظ ِضؤشاُْ نُْسئًَُٖا ؾتًَهُ بؤ زَضخػنت و زَضبِطيِٓ ؾتًَهِ تط،    

 يتىوضّنُبُؾًَو يُ َطؤظ ِضؤشاُْ ًَُٖانإ زَبًًَٓت و نُ يُ َُٖىو ؾىَيًَٓهسا ُٖيُ،  زَبًٓني، ِضؤؾٓبريّ
غآلو نطزٕ و  ،ؤّ ُٖيُيتىوضّ خنُُٖض يُنُؾًإ َُبُغت و َاْاّ ؤََُيطُيإ ثًَهًَٗٓاوَ. ن

ٍَ و زيوَى ًَُٖاّ زَضبِطئ بُناض زَئ ظَضزَخُُْ، اضّ بؤ خؤؾُويػتُنامنإ زًََْطئ، ، ئُو ناتُّ طى
غُض ئاآلّ وآلتإ ُٖض يُنُيإ َاْاّ تايبُتِ ًَُٖايُ بؤ زَضبِطيِٓ خؤؾُويػتِ و ِضَيعيًَٓإ، ًَُٖاّ 

ٗاتُيُنِ ئايِٓ و خؤيِ ُٖيُ و بُضظنطزُْوَّ ئاآل ًَُٖاّ ًْؿتُإ ثُضوَضيًُ، َُٖىو ُْتُوَ و ثًَه
   ثًؿُيِ و غًاغًِ، ًَُٖاّ تايبُت بُخؤيإ ُٖيُ. 

يُ شياِْ ِضؤشاُْزا ًَُٖايُى و غىَبىوٍ و ئاؾٓإ بُ نُْس  (فُضَؤتُنؤيُ و ٖ)َُغًشًًُناِْ    
ّ ُٖيُ و ِضَْطساُْوَّ ئايني و ا و زَاليُتِ تايبُتِ خؤنُ ُٖض يُنُيإ ئاَاشَ و َاْزَيٓٔ، يإ بُناض

 (2) -باغًإ زَنُئ:بُ نُْس خاَيًَو يًَطَزا ، ُيتىوضَنُياْنُ
ًَُايُنِ ًَُٖاّ يُ غًَساضَزاِْ َُغًشُ و ًَُٖايِ خؤؾُويػتِ َُغًشًًُناُْ بؤ َُغًح. ٖ خاض:  (أ 

ُٖضوَٖا ًَُٖايُ بؤ ئُوَّ َُغًح خؤّ زَْاغطَيُٓوَ.  َُغًشًًُنإو بُخاض ططْطُ يُ ئايِٓ َُغًشًسا 
و ًَُٖايُنُ بؤ  ِ َطؤظايُتِ و ًَُٖاّ ًَٖعّ خىزايُ بؤ ثاضاغتِٓ َطؤظيبؤ ِضظطاضُ قىضباِْ نطزووَت

ٌَ 3خانِ ئًَػتا َُٖإ ُْخؿُّ ئُو زوو زاضَيُ نُ َُغًشِ بُ). باوَِضبىوٕ بُ َُغًشًًُت (بعَاض ث
 يُخاض زضا. 

ُٖض ، ثًَِ زََئًَ )ئاوّ ثريؤظ( زاْطاوَيُ قاثًَهسا يُنسا ئاوَيو نًُْػُيُ زَضواظَّ َُٖىو  ئاوّ ثريؤظ:  (ب 
( زَناتُ ئاوَنُوَ و زواتط ًَُٖاّ ِضاغتِزَغتِ )ثُجنُيُنِ نًُْػُ زَنًَتُ غُضَتا  َُغًشًًُى نُ

بُْاوّ)باوى و  ًَُٖايُ بؤ ْىَيهطزُْوَّ تُعًُس، غٓطِ زَناتالّ نُخ و ِضاغتِ خاض يُ ْاونُوإ و 
 ئَُُف ًَُٖايُ بؤ ثاى نطزُْوَّ نُغُنُ يُ َُٖىو طىْاح و ًًُْتًَهِ خطاخ. ، نىِض و ِضؤسِ ثريؤظ(

ثاضنُيُى ْاِْ بهىوى نُ ثًَِ ُشُْنإ و يُ نؤتايِ ْىَيصّ دُشِْ يُنؿُمماْسا قُؾُ ديُ : قىضبإ (ز 
ئُو ْاُْ ًَُٖاّ دُغتُّ َخيؤٕ، شًًُ بُؾساضبىوَناِْ ْىَيصَنُ و ززَوتطَيت)قىضبإ(زَزات َُغً

ًَُٖاّ ئُوَيُ َُغًح خؤّ نطزووَتُ قىضباِْ بؤ ِضظطاضنطزِْ ًَُٖاّ يازنطزُْوَّ َُغًشُ، َُغًشُ، 
 َطؤظايُتِ. 

َؤّ ًَُٖؿُ يُ نًُْػُ و َاَيُناًْاْسا ُٖيُ و ًَُٖاو َاْايُ بؤ ْىضو  .، ًَُٖاّ ْىضّ َُغًشَُؤّ (ز 
 .ِضوْانِ َُغًح

                                                 
3

ٍَ عُإ سٓا، نؤيُ،  - ٍَ: نُشا  .  4/9/2016. ِضوخؤف اغشام ًَدا، نؤيُ، 4/9/2016ناوثًَهُوتٔ يُطُ
2
ناثداُّْ ؾُٖاب، ناثِ يُنُّ، ، ًَُٖا ئايِٓ و ِضؤؾٓبرييًُنإ، وَضطًَِطاِْ: زالٍ قًًىا عًػا، صربي املكدضي  - 

ٍَ: قُؾُ زحنا  87 -27، م 2015ُٖويًَط،  نُضيِ ععيع  .6/4/2016، عُيٓهاوَ، تؤَا يىغف. ناوثًَهُوتٔ يُطُ
 .1/7/2016،طىْسّ ُٖضَؤتُ، بطسع
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زؤظيُٓوَّ ئُو ّ ئُيًىوىل(َُٖىو غاَيًَهسا ئاطط زَنطَيتُوَ، ًَُٖايُ بؤ 13زا و يُ )نًًََػا، يُ ئاطط (ه 
ٌَ يُخاض زضا.تُ  ختاُّْ نُ َُغًشِ ث

زَْط: ظَْطِ نًُْػُ، يُ قىبُيُنسايُ و يُغُض باِْ نًُْػُ زاْطاوَ و بُياًْإ و ئًَىاضإ يًَسَزضَيت  (و 
 نًُْػُ.و َاْايُ بؤ باْطهطزِْ َُغًشًًُنإ بؤ ْىَيص يُ 

 ًَُٖؿُ دًىبُضطِ ِضَْطِ ِضَف يُبُض سا،و يُ زَضَوَّ َاَي نًُْػُقُؾُ يُ : دًىبُضطِ ِضَؾِ قُؾُ (ظ 
ُٖضوَٖا ًَُٖاّ ئُوَيُ نُ قُؾُ يُؾِ خؤّ  .و ويكاضّ قُؾُيُ َيعّ ِضًَُٖا ُِضَؾ ، ئُو ِضَْطُزَنات

 .نًًََػاِ نطزْ بؤ خعَُت تُضخاْهطزووَ تُْٗا

ٍَ و يُ ُشِْ ُٖغتاُْوَزا دًَُٖاّ ُٖغتاُْوَّ َُغًشُ يُ قُبط و يُ : ِضَْطًًَٖهُّ ِضَْطاو   (ح  يُ َا
 . بُناضيسًََٖٓٔ نًُْػُزا

ُٖفتُيُى ثًَـ يُ خانساِْ يازّ ئُو ِضؤشَيُ نُ َُغًح ، ئاؾتًًُ: ًَُٖاّ ِضَيعيًَٓإ و نًَِ ظَيتىوٕ (ط 
 ثًَؿىاظيًإ يًَهطزووَ. خَُيهُنُ زَنًَتُ ئؤضؾُيًِ، نىْهُ يُو ِضؤشَزا بُنًَِ ظَيتىوٕ 

يُ تىضنًا و يُوَوَ غُضناوَّ ططتىوَ نُ َُتطإ)ًْكؤالوؽ( : )باونِ نطيػُاؽ(بابا ْىئًٌَ (ٍ 
 يُغُضزََِ ئًُجطاتؤضيُتِ بًَعَْتِ يُ نُشِْ يُزايهبىوِْ َُغًشسا زياضّ بُغُض َٓساَيُ ُٖشاضَناْسا

 .ُاآلْسًََُٖٓاّ خؤؾُويػتًٌ و زَيدؤؾهطزِْ . نطزووَ زابُف

و يُناتِ ْىَيصّ دُشُْناْسا يُ  ًُْػُنيُ ناتِ ْىَيصّ يُى ؾُمماِْ  :و زوونَُيِ خبىوض خبىض (ى 
، َناتُوَنًُْػُزا بآلو زبُ ِضووّ خَُيهِ  ىوضوونَُيٌ بؤخنؤؾِ خبؾَُاؾُ ززا ظؤض بُناضزَيت، ًُْػُن

 .زا ْىَيص زَنًُُْٕػُنبؤ ثريؤظنطزِْ ئُو خَُيهُيُ نُ يُ و  بُضظنطزُْوَّ ْىَيصَ بؤ ئامسإ ًَُٖاّنُ 

ئُْطىغتًًُّ ٖاوغُضطريّ، ئُو نُغُّ يُ ثُجنُّ زَنات ًَُٖا و َاْايُ بؤ ئُوَّ نُ ٖاوغُضطريّ  (ٍ 
نطزووَ. ئُطُض يُ زَغتِ ِضاغتِ نُغُنُزا بًَت َاْايُ زَغتطرياْساضَ، ئُطُض يُ زَغتِ نُثِ ثًاوزا 

 ىوَتُوَ، ئُطُض يُزَغتِ نُثِ شْسا بىو َاْا و ًَُٖايُ نُ طىاغرتاوَتُوَ.  بىو َاْايُ شِْ طىاغت

ثُيهُضّ َُضيَُِ ثانًعَ يَُُٖىو نًُْػُ و ظؤضبُّ َاَيُناْسا ُٖيُ و بُ ًَىاْهُّ ئاَيتىًْـ يُ ًَِ  (ّ 
 زَنُٕ، ًَُٖايُ بؤ ثريؤظّ َُضيَُِ ثانًعَو خؤؾُويػتًإ بؤّ. 

هبىوٕ، ظؤضداض غُٓوبُضَ و ًَُٖايُ بؤ ظيٓسووَيتِ َُغًح و زضَختِ نطيػُؼ، يإ زضَختِ يُزاي (ٕ 
 ًَُٖايِ دُشِْ يُزايهبىوِْ سُظضَتِ َُغًشُ. 

 
ٍَ بىوُْٕضيتِ َٓاَيبىوٕ و  -22 ٍَ: سُظّ َٓا  و شَاضَّ َٓسا
ٍَ الّ َُغًشًًُنإ زياضيًُنِ بُْطخِ خىايِ بىوَ، يُ طىْسّ ُٖضَؤتُ و نؤيُ تا غاَيِ)     (  1963َٓسا

ٍَ بُ غُضثُضؾتِ)َاَإ( يُزايو  ثعيؿو و ُْخؤؾداُّْ تايبُت بَُٓساَيبىوٕ ُْبىوَ، يُ ِضابطزووزا َٓسا
ُآلّ يُ ئًَػتازا بُ ناوزَيطّ ثعيؿو ( غاَيُ )غػتُض َُضيَُِ َاَإ( َاَاًْإ بىوَ، ب50بىوَ، ظياتط يُ )

 و يُ ُْخؤؾداُّْ )َٓساَيبىوٕ( َٓساَيُناًْإ يُ زايو زَبًَت.
ٍَ يُزايهبىوَ، ثًَـ ئُوَّ ناضَبا بؤ طىْسَنُ ِضابهًَؿطَيت، َُٖىو ؾُوَيو بؤ َاوَّ )    ( 7ناتًَو َٓسا

ّ ؾُوَ ُْيبات، ئُطُض َٓساَيًَو يُ ؾُو نطايإ زاطريغاْسووَ و نُغىناضّ يُ َاَيُوَ َاوُْتُوَ، بؤ ئُوَ

                                                 

 ، يُ ناتِ َٓاَيبىوْسا ياضَُتِ ئُو شُّْ زاوَ نُ َٓاَيِ بىوَ و ْاونِ َٓاَيِ بِطيىَ.  َاَإ شًَْهِ خاوَٕ ئُظَىوٕ بىوَ - 
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بطزوويُتِ، وَيُّٓ َُضيَُِ ثانًعَ يُْعيو غُضّ (ِضؤشَزا مبطزايُ، وتىوياُْ )ؾُوَ(7َاوَّ ئُو )
ٍَ و زايهُنُ زاْطاوَ بؤ ئُوَّ ُْتطغٔ  .  (1)َٓسا

ْسّ ُٖضَؤتُزا، ىوُْ يُطىَُغًشًًُنإ ظؤض سُظ زَنُٕ بُِضَيصَيُنِ زياضيهطاو َٓساَيًإ ُٖبًَت، بؤ من   
(خًَعاِْ تط ُٖض 6(شٕ و ثًاو َٓساَيًإ ًًُْ، ئُويـ بُٖؤناضّ ُْظؤنِ ْاياْبًَـت، )3تُْٗا)

(َٓاَيِ بًىضيًإ ُٖيُ و خًَعاُْناِْ زّ َُٖىوّ َٓاَيًإ ُٖيُ. يُخًَعاُْ تاظَناْسا نَُرتئ 1يُنُيإ)
(ٍَ ٍَ و ظؤضتطئ)2شَاضَّ َٓا ِْ َٓساَيبىوٕ الّ َُغًشًًُنإ ُٖيُ، بُ (َٓاَيُ، واتُ غٓىوضزاضنطز4(َٓا

بىوِْ َٓساَيِ )نىِض( ظياتط زَيدؤف زَبٔ، ئُطُض شًَْو َٓساَيًَهِ نىِضّ ببًَت، نُغىناضيإ بُ زايو و 
ٍَ نىِضتإ بىوَ( ئَُُف بؤ َاُْوَّ ْاوّ باونُنُيُ  . (2)باونِ َٓساَيُنُ زََئًَ: )َصزََإ بُض

 
 ؾنت و نفٔ و ْاؾنتو وتِ َطزٕ وغطزابىُْضيت و  -23

َُغًشًًُناِْ نؤيُ و ُٖضَؤتُ زابىُْضيتِ ؾنت و نفٔ و ْاؾنت و ثطغُّ َطزووّ تايبُت بُ خؤيإ 
ٍَ باغًإ زَنُئ:   -ُٖيُ، يًَطَزا بُخا

 ؾنت و نفٔ و ْاؾتِٓ َطزوو:وتِ وغط (أ 

زضاوغًَِ ناتًَو نُغًَهِ َُغًشِ يُ نؤيُ و ُٖضَؤتُزا زََطَيت، نُؽ و ناضّ ٖاواض زَنُٕ و  
و خعّ و نُؽ و ناضّ بُٖاواضياُْوَ زَنٔ و يَُاَيِ َطزووَنُ نؤزَبُٓوَ، ثاؾإ ُٖض يَُاَيِ 
َطزووَنُ، يُ طُضَاوزا َطزووَنُ زَؾؤٕ)ئُطُض َطزووَنُ ثًاو بًَت ئُوا ثًاو زَيؿىات و ئُطُض 

و ثاؾإ خاَِ  َطزووَنُف ئافطَت بًَت ئُوا ئافطَت زَيؿىات( و دىاْرتئ دًِ خؤّ يُبُض زَنُٕ
ٍَ قُؾُ و  غجِ يُبُضزَنُٕ)نفِٓ زَنُٕ(، ثاؾإ بُزاضَ َُيت َطزووَنُ زَبُٕ بؤ نًُْػُ و يُو
ٍَ)ثًاو و ئافطَت(بُيُنُوَ ْىَيصّ َطزووّ بؤ زَنُٕ، ثاؾإ يُنًُْػُوَ  ؾَُاؾُ و ئاَازَبىوإ بُنؤَُ

 بُزاضَ َُيت و غُياضَ زَيبُٕ بؤ طؤِضغتإ.
ثًاوإ بؤ غُض قُبطإ زَنٔ، يُِضابطزووزا شْاًْـ زَنىوٕ، بُآلّ ْعيهُّ  بؤ َطزوو ْاؾنت تًُْا 

غٌ غاَيُ، يُغُض بِطياضّ قُؾُ، بؤ َطزوو ْاؾنت شْإ ْانٔ، يُغُض قُبطإ قُؾُ ئايُتًَو زَخىَيًَٓت، 
و  ثاؾإ يُغُض ثؿت و ِضووَ و ِضؤشُٖآلت َطزوو زَخُُْ قُبطَوَ، واتُ غُضّ َطزوو يُ ِضؤشئاوا زَبًَت

قانِ يُ ِضؤشُٖآلت و يُغُض ثؿت و ِضووّ يُ ِضؤشُٖآلت، َطزوو زَخُُْ قُبط، ثاؾإ قُؾُ و ؾَُاؾُ، 
ٍَ َُٖيسَططَيت و بُغُض  ئُو تُضاتًالُّْ نُ تايبُتٔ بُ َطزوو ْاؾنت زَخىَيٓٔ، قُؾُ َؿتًَو خؤ

ٍَ بىويِ و بؤ خؤَيًـ زَطُِضَيًتُو َ((،زواّ ئُوَ خَُيهُنُ تُضَُنُزا زَيجطشَييَن و زََيًَت:)) يُخؤ

                                                 

 ؾُوَ ؾتًَهِ خُياَيِ و ئُفػاُْ بىوَ يُ خُياَيِ خؤياْسا. - 

1
ٍَ هُوتٔناوثًَ -    . 26/7/2016، ثًؿُ: خاُْْؿني، طىْسّ ُٖضَؤتُ، 1949َطيِ مشعىٕ طىضطًؼ، يُزايهبىوّ :يُطُ

 .28/6/2016غؤظإ َُضقؤؽ عُوزيـ، طىْسّ ُٖضَؤتُ، 
ٍَناوثًَهُوتٔ  -2 غؤظإ َُضقؤؽ عُوزيـ، طىْسّ ُٖضَؤتُ، .  15/5/2016ُٖضَؤتُ،  طىْسّ)زوًْا دباض زحنا(،  :يُطُ

ٍَ عُإ سٓا،  .28/6/2016 ِضَوؾُٕ يؤقا سٓا، نؤيُ،  .4/9/2016ِضوخؤف اغشام ًَدا، نؤيُ،  .4/9/2016 نؤيُ،نُشا
21/9/2016. 
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ٍَ زازَثؤؾٔ، يُنؤتايسا قُؾُ و ؾَُاؾُ ْىَيصٍ قُبطغتاِْ يُغُض زَخىَيٓٔ و  بُخانُْاؽ طؤِضَنُ بُ خؤ
 (1 )ثاؾإ خَُيهُنُ بؤ ٖؤَيِ تايبُت بُثطغُ زَطُِضَيُٓوَ و ثطغُّ بؤ زازًََْٔ.

 و غُضَخؤؾِ: ثطغَُُضاغًُِ  (ب 
يُ ِضابطزووزا يُ َاَيِ َطزووَنُزا بُِضَيىَ نىوَ و شْإ ثطغُّ َُغًشًًُناِْ نؤيُ و ُٖضَؤتُ،  

( ِضؤش بىوَ، بُآلّ يُ 3يُ شوضَيو و ثًاواًْـ يُشوضَيهِ تط زاًْؿتىوٕ، تا نُْس غاَيًَو ثًَـ ئًَػتا ثطغُ )
( ِضؤش و يُٖؤَيِ تايبُت بُ ثطغُ زازًَْؿٔ، غُضَتا خاوَٕ ثطغُ و نُؽ و ناضّ 2ئًَػتازا بىوَ بُ )

ٍَ قُؾُ ْىَيص بؤ  7ُ، شٕ و ثًاو بُيُنُوَ بُياًْإ غُعات)َطزووَن ٍَ يُطُ ( بؤ نًُْػُ زَنٔ و يُو
(ّ بُياِْ ِضاغتُوخؤ يُ نًُْػُوَ زَنٔ بؤ ٖؤَيِ ثطغُ، 9َطزووَنُ زَنُٕ و ثاؾإ غُعات )

بَُُبُغتِ َُضاغًُِ ثطغُ و ثًَؿىاظّ يُو نُغاُّْ نُ زَئ بؤ ثطغُ و غُضَخؤؾِ، خَُيهُنُ بُ 
 .  (2)ُؽ و ناضّ َطزووَنُ زََئًَ: )بؤخؤتإ خؤف بٔ،خىا يًَِ خؤف بًَت،خىا بًداتُ بُُٖؾت(ن

ٖؤَيِ ثطغُّ َُغًشًًُنإ يُ نؤيُ و ُٖضَؤتُ دًايُ يُنًُْػُ، ٖؤَيِ ثطغُّ َُغًشًًُناِْ نؤيُ يُ 
طىْسّ )طُِضَنِ ظاْهؤ(و ٖؤَيِ ثطغُّ َُغًشًًُناِْ ُٖضَؤتُف يُ -طُِضَنِ ُٖيبُت غىَيتاُْ

 (3)ُٖضَؤتُيُ
ٖؤَيِ ثطغُ يُ نىاض بُف ثًَهٗاتىوَ: بُؾًَهًإ تايبُتُ بُ ثًاوإ و بُؾًَهًؿًإ تايبُتُ بُ  

شْإ و يًَُْىإ ئُو زوو بُؾُزا، ٖؤَيًَهِ ْاخنىاضزٕ ُٖيُ و نًَؿتداُْيُنًؿِ ُٖيُ نُيُناتِ ثطغُزا 
ٌَ شَّ خ ىاضزٕ بُ ئاَازَبىواِْ ثطغُ زَزضَيت، شْإ و نًَؿتِ تًَسا يًَسَْطَيت، ُٖض زوو ِضؤشّ ثطغُ غ

ثًاوإ بُدًا يُٖؤَيِ ْاخنىاضزِْ ثطغُزا ْإ زَخؤٕ، غُضَتا ثًاوإ ْإ زَخؤٕ و زواّ ثًاواًْـ شْإ 
يُ َُٖإ ٖؤَيِ ْاخنىاضزْسا ْإ زَخؤٕ، يُنُّ ضؤش خىاضزٕ يُغُض ئُضنِ خاوَٕ َطزووَنُيُ و بُّ ْاُْ 

ثطغُنُ يُ ناتِ ًْىَِضؤزا زاوا يَُُٖىو ئاَازَبىوإ زَنات نُ ُِْضؤٕ و ْإ زَوتطَيت)وَيًتُ( خاوَٕ 
خبؤٕ)الّ َُغًشًًُنإ ُٖض نُغًَو يُّ خىاضزُْ خبىات بؤ َطزووَنُ خًَطَ(، بؤيُ خَُيهًَهِ ظؤض 
زًًََََٓتُوَ بؤ ْاخنىاضزِْ ًْىَِضؤ و بطْر و ؾًُ و طؤؾت يًَسَْطَيت، زووَّ ضؤشيـ ئُطُض خاوَٕ 

نُ ُٖشاض بىو ئُوا خىاضزٕ يُغُض ئُضنِ خعّ و نُؽ و بطازَضَناٌْ زابًٓسَنطَيت، ِضؤشّ زووَّ ثطغُ
 . (4)تُْٗاخعّ و نُغِ ْعيهِ خاوَٕ ثطغُنُ بؤ ْاخنىاضزٕ زًَََُٓٓوَ

ِضؤشّ زووََِ ثطغُ ئًَىاضَنُّ نُ شْإ يُغُض قُبطإ زَيُٓوَبؤ ٖؤَيِ ثطغُ، غُضَخؤؾِ  
و بَُُف ثطغُّ شْإ نؤتايِ زَيت،ثطغُّ ثًاواًْـ ئًَىاضَّ ضؤشّ زووََِ يُخاوَٕ َطزووَنُ زَنُٕ 

ثطغُ قُؾُ ئايُتى زوعا زَخىَيًَٓت و وتُيُى ثًَؿهُف زَنات و نؤتايِ بُثطغُنُ زَيًَٓت و قُؾُ 

                                                 
3

ٍَناوثًَهُوتٔ  - غَُريَ زحنا غُملإ،  .17/5/2016، طىْسّ ُٖضَؤتُ، زياض عصيص بطسعز.ٖاوشئ قًًىَ، .  :يُطُ
ٍَ عُإ سٓا، نؤيُ، .  5/6/2016، نؤيُ،  . زحنا غُملإ يُيسا، َطيُّ ئًًًَا عُا29/5/2016ٕنؤيُ،  . 4/9/2016نُشا

عُيٓهاوَ،  –. دًٌَُ عًػِ نطيِ ،ُٖويًَط 5/9/2016.  اْسضيا عُإ ئًًًا،نؤيُ، 4/9/2016ِضوخؤف اغشام ًَدا، نؤيُ، 
6/9/2016. 
2

ٍَ: ِضَوؾُٕ يؤقا سٓا، نؤيُ، ناوثًَهُو - ،ثًؿُ،شًََطياضّ 1957. اْسضيا عُإ ئًًًا،يُزايهبىوّ: 21/9/2016تٔ يُطُ
 .5/9/2016نًًََػاّ َاض يىغف يُنؤيُ،نؤيُ، 

1
ٍَناوثًَهُوتٔ  -  .17/5/2016ٖطَع عًػِ نطيِ، طىْسّ ُٖضَؤتُ ، 22/5/2016ئًػشام دطدًؼ يىغف،نؤيُ،  :يُطُ

1
ٍَ:  دًٌَُ عًػِ نطيِ ،ُٖويًَط ناوثًَهُوتٔ  -  .5/9/2016. اْسضيا عُإ ئًًًا،نؤيُ، 6/9/2016عُيٓهاوَ، –يُطُ
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ٍَ خاوَٕ َطزووَنُ زَنات و غُضَخؤؾًإ يًَسَنات و زَِضوات، ثاؾإ خَُيهُنُف تُوقُ  تُوقُ يُطُ
ٍَ خاوَ  . (1)ٕ َطزووَنُ زَنُٕ و غُضَخؤؾًإ يًَسَنُٕ و زَِضؤٕ، بَُُف ثطغُ نؤتايِ زَيتيُطُ

 نًُ و غاآلُّْ َطزوو: (ز 
( ِضؤشّ زواّ َطزِْ َطزووَنُ، واتُ:)َطزووَنُ 40بُيًَسَضنطزِْ شَاضَّ َٓساَيِ نُغِ َطزوو يُ )   

ُ نَُسَنطَيتُوَ و ئُو ِضؤشَ بُ ( ِضؤشّ زواّ َطزِْ َطزووَن40نُْس َٓساَيِ ُٖبًَت ئُوَْسَ ِضؤش يُ )
نًُّ َطزوو زياضيسَنطَيت، ئُو ِضؤشَ نُؽ و ناضّ ْعيهِ َطزوو بُياًًُْنُّ ْىَيص بًُُْت و بؤ خًَطّ 
ٍَ ؾرييِٓ يإ زؤَيُُ  َطزووَنُ  زَنُٕ و ثاؾإ زَنٔ بؤ غُض قُبطإ، بؤ غُض قُبطّ َطزووَنُ، يُو

 . (2)زَزَٕ بُبُؾساضبىوَناِْ َُضاغًُُنُ
( ياْعَ َاْط غاآلُْ بؤ َطزوو زَنُٕ، ئُو ِضؤشَّ 11َُغًشًًُناِْ نؤيُ و ُٖضَؤتُ ثاف تًَجُِضبىوِْ)

ٍَ بِطئ يإ غاآلُْيإ بؤ َطزووَنُ بِطيًُوَ(، ئُو  نُ بُغاآلُّْ َطزووَنُ زياضيسَنطَيت ثًَِ زََئًَ: )غا
َطزووَنُ زَنُٕ و ثاؾإ زَنٔ بؤ  ِضؤشَ نُؽ و ناضّ َطزوو بُياًًُْنُّ زَنٔ بؤ نًُْػُ و ْىَيص بؤ

غُضقُبطإ بؤ غُض قُبطّ َطزووَنُ، يُ ئًَػتازا ُْضيتِ)نًُ( بؤ َطزوو ثُيِطَو زَنُٕ، بُآلّ بُِضَيُٓايِ 
 . (3)نًُْػُ ُْٖسَيو يُخًَعاُْنإ )غاآلُْ( بؤ َطزوو ْانُٕ

 
 طؤِضغتإ و َُظاض: (ز 

قُبطغتاِْ  -َُغًشًًُناِْ ُٖضَؤتُ زوو قُبطغتاِْ تايبُت بُ خؤيإ ُٖيُ ) قُبطغتاِْ نؤٕ    
ٍَ( قُبطغتاِْ نؤٕ زَنُوَيتُ باؾىوضّ ِضؤشُٖآلتِ ُٖضَؤتُ و طؤِضّ)خاَيُ  َاضمشؤِْ و قُبطغتاِْ ْى

غتاًَْهِ ْىَيًإ غًَىَّ( ٖىُْضَُْس يُّ طؤِضغتاُْزايُ، بُٖؤّ َُْاِْ دًَطُوَ بؤ قُبطّ تاظَ، قُبط
زضوغت نطزووَ، نُ زَنُوَيتُ خؤضُٖآلتِ طؤِضغتاِْ َاضمشؤِْ و باؾىوضّ ِضؤشُٖآلتِ ُٖضَؤتُوَ، 
بُآلّ َُغًشًًُناِْ نؤيُ طؤِضغتاِْ تايبُت بُخؤيإ ًًُْ، َطزووَناًْإ زَبُٕ بؤ ُٖضَؤتُ و يُ 

 . (4)طؤِضغتاِْ َُغًشًًُناِْ ُٖضَؤتُ زَيًَٓصٕ
غًشًًُناِْ طىْسّ ُٖضَؤتُزا، تًُْا زضَختِ)ظَيتىوٕ(ِضوَيٓطاوَ، شَاضَيُنِ يُ طؤِضغتاِْ َُ 

ظؤضّ زضَختِ ظَيتىوٕ ِضوَيٓطاوَ، نىْهُ يُ ئايِٓ َُغًشًسا ِضووَنًَهِ ثريؤظَ، ُٖضوَٖا يُغُض نًًَِ 
َُٖىو قُبطَنإ ًَُٖاّ )خاض( نًَؿطاوَ و ْاوّ َطزووَنُ و غاَيِ يُزايو بىوٕ و غاَيِ َطزِْ 

 . (5)طاوَْىغ

                                                 
3

ٍَ عُإ سٓا، نؤيُ، ناوثًَهُوتٔ  - ٍَ: نُشا .  ِضَوؾُٕ يؤقا سٓا، 4/9/2016. ِضوخؤف اغشام ًَدا، نؤيُ، 4/9/2016يُطُ
 .21/9/2016نؤيُ، 

2
ٍَناوثًَهُوتٔ  - ٍَ عُإ سٓا،  :يُطُ .  دًٌَُ عًػِ 4/9/2016. ِضوخؤف اغشام ًَدا، نؤيُ، 4/9/2016نؤيُ، نُشا

 .6/9/2016عُيٓهاوَ، –نطيِ ،ُٖويًَط 
3
 .1/10/2016زحنا تؤَا يىغف، طىْسّ  ُٖضَؤتُ،  - 
ٍَ: قًً -4 ، ثًؿُ: َاَؤغتاّ خاُْْؿني، طىْسّ ُٖضَؤتُ، 1948يُ زايهبىوّىَ سٓا يىغف، ناوثًَهُوتٔ يُطُ

26/7/2016 . 
5
يُ خىاضوّ  قُبطغتاِْ َاضمشؤِْ -بؤ طؤِضغتاِْ قُبطغتاِْ نؤٕ َُيساِْ تًَبًِٓ ِضاغتُوخؤّ تىَيصَض يُغُضزاِْ  - 

 . 25/8/2017طىْسّ ُٖضَؤتُ، بُياوَضّ بًػتىوٕ عُإ سُْٓا، 
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ؾىَيِٓ طؤِضغتاِْ َىغىَيُاُْناِْ ُٖضَؤتُ دًايُ يُ ؾىَيِٓ طؤِضغتاِْ َُغًشًًُناِْ  
ُٖضَؤتُ، َىغىَيُاُْناِْ ُٖضَؤتُ يُ ِضابطزووزا طؤِضغتاًْإ ُْبىوَ و َطزووَناًْإ يُ طؤضغتاِْ نؤيُ 

َطزووَناًْإ يُ طىْسّ ُٖضَؤتُ يُ يإ طىْسَناِْ تط ْاؾتىوَ، بُآلّ يُ ئًَػتازا َىغىَيُاُْنإ 
ؾىَيًَٓهسا زًََْصٕ، نُ ظَويِ و َىَيهِ نًُْػٍُ ُٖضَؤتُيُ و زَنُوَيتُ باؾىوضّ ُٖضَؤتُ و 
َُغًشًًُناِْ ُٖضَؤتُ خؤيإ ئُو ظَويًُيإ زاوَ بَُىغىَيُاُْناِْ ُٖضَؤتُ، بؤ ئُوَّ َطزووَناِْ 

 . ( 1)خؤياًْإ تًَسا بًَٓصٕ
 
 و َُظاض:  غُضزاِْ طؤِضغتإ (ه 

َُغًشًًُناِْ نؤيُ و ُٖضَؤتُ، يُناتِ ْاؾتِٓ َطزووزا، تًُْا ثًاوإ بؤ ْاؾتِٓ َطزوو بُؾساضّ    
زَنُٕ و زَنٔ بؤ قُبطغتإ، شْإ زووَّ ِضؤشّ ثطغُ، ناتِ عُغط زَنٔ بؤ قُبطغتإ بؤ غُض قُبطّ 

ٌَ ِضؤش بىوَ، شْإ غًَُّٗ ِضؤشّ ثطغ ُنُ زَنىوٕ بؤ غُض قُبطّ َطزوو، َطزوو، يُِضابطزووزا نُ ثطغُ غ
ئًَػتا زووَّ ضؤشّ ثطغُناتِ عُغط شْإ زَنٔ بؤ  قُبطغتإ بؤ غُض قُبطّ َطزوو، ثاؾإ ِضؤشاِْ 
ُٖيِٓ يإ يُنؿُممإ شٕ و ثًاو بُيُنُوَ زَنٔ بؤ قُبطغتإ، ُٖضوَٖا غاآلُْ يُى ِضؤش غُضدُّ 

طَيت)ُٖيِٓ َطزووإ(، زَنُوَيتُ يُنُّ ُٖيِٓ َُغًشًًُنإ غُضزاِْ قُبطغتإ زَنُٕ، نُ ثًَِ زَوت
ٍَ غاَيِ ) ّ ؾىبات(بىو، يُنُّ ِضؤشّ 24(ُٖيِٓ َطزووإ)2017ثًَـ ِضؤشووّ طُوضَ، بؤ منىوُْ: ئُّ غا

ّؿىبات( بىو، واتُ زَنُوَيتُ نؤتايِ َاْطِ ؾىبات، يُو ُٖيًًُٓزا 27ِضؤشويِ طُوضَ)ايكىّ ايهبري( )
نُؽ و ناضّ خؤيِ و ُٖض نُغًَو َطزووّ يُو طؤِضغتاُْ بًَت، يُُٖض  ُٖض نُغُو زَنًَتُ غُض قُبطّ

ؾىَيًَٓو بًَت يُو ِضؤشَزا زَطُِضَيتُوَ بؤ ُٖضَؤتُ و زَنًَت بؤ طؤِضغتإ و قُؾُ و َُٖىو خَُيهُنُ ْىَيص و 
ٍَ يُ خىاضزِْ يُنرت ّ زوعا بؤ َطزووَنإ زَنُٕ، خىاضزٕ و ئاوو ؾرييِٓ و ًَىَ زَبُٕ بؤ خًَط و يُو

زَخؤٕ، يإ َطزووَنُ نُظيٓسوو بىوَ، سُظّ يُ ض خىاضزًَْو بىوبًَت نُؽ و ناضَنُّ ئُو ِضؤشَ، ئُو 
 . (2) خىاضزُْ بؤ قُبطغتإ زَبُٕ

غُباضَت بُغُضزاِْ َُظاض َُغًشًًُناِْ نؤيُ و ُٖضَؤتُ، وَى ئُجناَساِْ غطووتًَهِ ئايِٓ يإ        
يإ بؤ نانبىوُْوَّ ُْخؤف، يإ يُناتِ دُشٕ و يازنطزُْوَ بؤ بُئاناّ طُيؿتِٓ ِضاظو ًْاظَيو، 

ئايًًُٓناًْاْسا،غُضزاِْ َُظاضّ َُضبًَُٓ قُزيؿُ زَنُٕ و باوَِضيإ وايُ ُٖض نُغًَو بهًَتُ ظياضَتِ ئُو 
َُظاضَ، َُضبًَُٓ قُزيؿُ ْائىًََسّ ْانات، ُٖضوَٖا يُ يُنُّ ُٖيِٓ زواّ دُشِْ ُٖغتاُْوَ)دُشِْ 

ُ زَنُوَيتُ نؤتايِ َاْطِ)ًْػإ(، َُغًشًًُنإ بُطؿتِ غُضزاِْ ئُّ َُظاضَ زَنُٕ و ئُو طُوضَ( وات
ٍَ يُ ِضؤشّ ُٖيِٓ) ( 2017/ًْػإ/21ِضؤشَ يازّ)َُضبًَُٓ قُزيؿُيُ( و )ُٖيِٓ ؾًُٖسإ(َ، ئَُػا

 . (3)َُغًشًًُنإ غُضزاِْ ئُّ َُظاضَيإ نطز

                                                 
3

ٍَ ناوثًَهُوتٔ  -  .6/9/2016ْهاوَ،عُ –دًٌَُ عًػِ نطيِ ، ُٖويًَط  يُطُ
2

ٍَناوثًَهُوتٔ  - ٍَ عُإ سٓا، نؤيُ،  :يُطُ اْسضيا عُإ ئًًًا، .  4/9/2016. ِضوخؤف اغشام ًَدا، نؤيُ، 4/9/2016نُشا
 .6/9/2016عُْهاوَ، –. دًٌَُ عًػِ نطيِ ،ُٖويًَط 5/9/2016نؤيُ، 

ٍَ: غَُريَ زحنا غُملإ، نؤيُ،  -3 . زحنا غُملإ يُيسا،َطيُّ ئًًًَا عُإ،نؤيُ، 29/5/2016ناوثًَهُوتٔ يُطُ
، زياض عصيص بطسع. 17/5/2016. )ٖطَع عًػِ نطيِ،ؾىَيِٓ ناوثًَهُوتٔ:طىْسّ ُٖضَؤتُ،يُبُضواضّ 5/6/2016
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 :آليُتًبىوٕبُنؤَُخىَيٓسَواضّ و و  ثُضوَضزَنىاضَّ: 

 خىَيٓسَواضّ: طنطزٕ و فًَو ثُضوَضزَ  (أ 
طىْسّ )ُٖضَؤتُ( ُٖض يُنؤُْوَ نتًَبِ تًَسابىوَ، بُمنىوُْ نتًَبِ )طعا( بُنىضزّ واتُ  ًُْػُّن    

باغِ ْىَيصَ ْىغطاوَتُوَ و (1859غاَيِ)غطياِْ(يُ  -)طُجنًُٓ( نُ بُزَغت و خُت و ظَاِْ )نًساِْ  
ت، يُنؤتايِ نتًَبُنُزا ْاوّ زَناترناز(شُْنإ و بريخُضَوَنإ )ُد و ؾُممُؤشاِْ يُى فُضظَناِْ ِض

 ؾِ تًَسايُ نُ بُ)أضَؤتُ(ُضَؤتُ(ٖ)نتًَبُنُ و ًََصووّ ْىغًِٓ نتًَبُنُ ْىغطاوَ و ْاوّ طىْسّ 
 (َ، نتًَبِ ْىَيص و زوعاّ فُضظَ، ئُّ نتًَبُ يُ غاَيِاملداز(نُ تُفػريَنُّ)حوذزاْىغطاوَ، نتًَبِ)

ٍَ(نُ ئَُُف تايبُتُ بُ ْىَيصَ  1873 ) ( يُاليُٕ)َاض بٗٓاّ(بُزَغت ْىغطاوَتُوَ، نتًَبِ )نُؾهؤ
ٍَ و يُغاَيِ) فُضظَناْ  . (1)زا يُاليُٕ )َاضبٗٓاّ(َوَ ْىغطاوَ(1874ِ ِضؤشاِْ غا
غُباضَت بُِضَوؾِ ثُضوَضزَ و خىَيٓسٕ يُ طىْسّ ُٖضَؤتُزا، يُ ئًَػتازا )يُى( قىتاخباُّْ  

ّ بُٓضَتِ(، 9-1قؤْاغِ  -بُٓضَتِ تًَسايُ بُْاوّ )خىَيٓسْطاّ ُٖضَؤتُّ بُٓضَتِ تًَهُآلو
(ّ تًَسا نطاوَتُوَ و نىِض و نض بُيُنُوَ خىَيٓسووياُْ، 6-1( زضوغتهطاوَ و قؤْاغِ)1947يُغاَيِ)

َ بىوَ، يُنُّ َاَؤغتاّ ئُّ قىتاخباُْيُ ْاوّ َاَؤغتا) قاقؤظ بًٓاَني( بىوَ نُ خَُيهِ عُْهاو
يُنًَُُٓناِْ نض نُ يُّ قىتاخباُْيُزا خىَيٓسووياُْ ْاوّ) تطَيعيًُ عُوزيـ غًًَُإ( و ) فُضيسَ برتؽ 

 فُضَْػًؼ(بىوٕ.
، يُ (بُِٓضَتِ تًَسا نطاوَتُو9َ-7قؤْاغِ ْاوَْسّ واتُ قؤْاغِ) زا(1978غاَيِ) يُ 

و ) عَُإ سُْا غًًَُإ( يُنُّ نىِضّ ()وَضزيُ سُْا غًًَُإ( يُنُّ نهِ َُغًشِ ُٖضَؤتُ 1972غاَيِ)
( )ئَُري سُْا غًًَُإ(يُنُّ 16/1/1967. يُ غاَيِ)(2)َُغًشِ ُٖضَؤتُ بىوٕ، نُ بىوٕ بُ َاَؤغتا

)ٖاوشئ  زا(2012نُغِ خَُيهِ ُٖضَؤتُ بىوَ نُ بىوَ بُ )َىزَضيؼ( يُبىاضّ دىططافًازا. يُغاَيِ)
نتؤضاّ بُزَغت ًَٖٓابًَت، زنتؤضانُؾِ يُ ، نُ زّ نُغِ طىْسّ ُٖضَؤتُ بىوَقًًىَ عًػا(يُنُ

 . (3)ئُزَبِ نىضزيًُ
(ّ 9-1(يُقؤْاغِ )2016-2015خىَيٓسْطاّ ُٖضَؤتُ شَاضَّ قىتابًًُناِْ بؤ غاَيِ خىَيٓسِْ) 
(قىتابني و غُضدًَُإ قىتابِ طىْسّ ُٖضَؤتُٕ، يُو 67(ّ بُٓضَتِ)6-1(قىتابني، قؤْاغِ)150بُٓضَتِ)
يإ  (13) (قىتابًإ َىغىَيُأْ، ن24ُ(يإ نهٔ، )19(يإ نىِض و  )24(قىتابًإ َُغًشًًُ، نُ)43)زا شَاضَيُ
(قىتابًإ خَُيهِ طىْسّ ُٖضَؤتُٕ، 35(قىتابني، يُو شَاضَيُ)83(ّ بُِٓضَتِ)9-7(يإ نهٔ، قؤْاغِ)11نىِضو )

(يإ نهٔ، 5(يإ نىِضو)4ىَيُأْ، نُ)(قىتابًإ َىغ9(يإ نهٔ، )17(يإ نىِضو)9( قىتابًإ َُغًشني، )26نُ)

                                                                                                                                      

ٍَ عُإ سٓا، نؤيُ،   .17/5/2016طىْسّ ُٖضَؤتُ،  . دًٌَُ 4/9/2016. ِضوخؤف اغشام ًَدا، نؤيُ، 4/9/2016نُشا
 .6/9/2016عُيٓهاوَ، –عًػِ نطيِ ، ُٖويًَط 

 =; ->;،ٍ غُضناوَّ ثًَؿىوامحس سىَيعّ،ًََصووّ نؤيُ، طاٖس -1
ٍَ ناوثًَهُوتٔ -2 . 28/3/2017، ثًؿُ: خاُْْؿني، طىْسّ ُٖضَؤتُ، 1949وَضزيُ سُْٓا غًًَُإ، يُ زايهبىوّ : يُطُ

ئاظاز .  31/3/2017، ثًؿُ: َاَؤغتاّ خاُْْؿني، طىْسّ ُٖضَؤتُ، 1942ضقؤؽ ئُوزيـ غًًَُإ، يُزايهبىوّ َُ
 . 21/2/2017، ثًؿُ: دىتًاض و فُضَاْبُض، طىْسّ ُٖضَؤتُ 1962، يُ زايهبىوّ ضَْػًؼ نطيِفُ

 . 308-306ٍ  ،2013غًًَُاِْ،ناثِ يُنُّ، -،ًََصووّ ُٖضَؤتُ،ناثداُّْ ظاْاقًًىَٖاوشئ  -3
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(قىتابِ تطيإ َىغىَيُأْ و يُ طىْسَناِْ تؤبعاواو ظَويًُ غجًُوَ زَئ، نُ ْعيهِ طىْسّ ُٖضَؤتُٕ و 48)
 . (1)ًُتًَسا ًّْ (9-7قىتاخباُّْ قؤْاغِ )

 (2)( شَاضَّ َاَؤغتايإ و فُضَاْبُضاِْ خىَيٓسْطاّ طىْسّ ُٖضَؤتُ بُّ دؤضَي18ُخؿتُّ)
 ش.َىغىَيُإ ش.َُغًشِ ش.فُضَاْبُض ش.َىغىَيُإ ش.َُغًشِ ش.َاَؤغتا

26 13 13 14 11 3 
 )يُنؤيُوَ زَئ(6 خَُيهِ ُٖضَؤت11ُٕ 6-1ش.ّ.قؤْاغِ 
 )يُنؤيُوَ زَئ(7 خَُيهِ ُٖضَؤتُٕ 2 9-7ش.ّ.قؤْاغِ 

 خَُيهِ ُٖضَؤتُيُ 1 تىَيصَضّ نؤَُآليُتِ
يُ غاَيِ نُ بُْاوّ )باخهُّ َٓساآلِْ ُٖضَؤتُ( باخهُيُنِ َٓساآلٕ ُٖيُ، يُ طىْسَنُزا  

(َٓساَيًإ 8)زا (َٓساَيِ تًَسايُ، يُوشَاضَي34ُ( وَ زضوغتهطاوَ و نطاوَتُوَ، ئُّ باخهُيُ )2003)
( 4غًشًني، )َُ(َاَؤغتا و بُِضيََىَبُضَنُ 6)زا َاَؤغتاّ ُٖيُ، يُو شَاضَيُ (9َُغًشًًُ، ُٖضوَٖا )
( ناضطىظاضّ 1(ثاغُواِْ َُغًشِ و )2(َىغىَيُأْ، )1( َُغًشٌ و ) 3نُ ) ناوزَيطيؿِ تًَسايُ، 
(ئافطَت و 19(نُغًإ َاَؤغتإ، ) 30. َُغًشًًُناِْ ُٖضَؤتُ يُ ئًَػتازا )(3)َىغىَيُاًْؿًإ ُٖيُ

 . ( ثًاو14)
(4).زَزاتًْؿإ ئاغت و شَاضَّ بِطواْاَُّ َُغًشًًُناِْ ُٖضَؤتُ  (19خؿتُّ)

 

ٌَ ًَْط ئاغتِ بِطواْاَُ  نؤّ طؿتِ َ
 20 11 9 زَضنىوّ ظاْهؤ

 13 6 7 قىتابِ ظاْهؤ
 37 17 20 زَضنىوّ ثُمياْطا

 13 7 6 قىتابِ ثُمياْطا
 83 41 42 نؤّ طؿتِ

ٍَ 6-1ئُواُّْ يُقؤْاغِ )زا، قىتابًاِْ َُغًشِ يُ قىتاخباُّْ ُٖضَؤتُ  (ّ بُِٓضَتني يُطُ
واُْناِْ )ظَاِْ غطياِْ و ثُضوَضزَّ سا، ثطؤططاَِ خىَيٓسِْ ُٖضَيُِ نىضزغتاْواُْناِْ تطّ 

َُغًشِ(زَخىَيٓٔ، بُآلّ واُّْ ثُضوَضزَّ ئًػالَِ ْاخىَيٓٔ، ُٖضوَٖا ئُو قىتابًًاُّْ 
ٍَ واُْناِْ تطّ ثطؤططاَِ خىَيٓسِْ ُٖضَيُِ نىضزغتا9ْ-7نُيُقؤْاغِ) سا، (ّ بُِٓضَتني يُطُ

ْاخىَيٓٔ. غُضدُّ نىِض و نهُ  ُغًشِ(زَخىَيٓٔ و واُّْ ثُضوَضزَّ ئًػالَِواُّْ)ثُضوَضزَّ َ
(ّ ئاَازَيٌ بًَت، 12( ّ بُٓضَتِ تا)1ئُواُّْ تًَُُْإ يُ قؤْاغِ)َُغًشًًُناِْ نؤيُ و ُٖضَؤتُ، 

واظّ يُخىَيٓسٕ ًَٖٓابًَت يإ ، ًًُْزَخىَيٓٔ و يُقىتاخبإُْ، ًٖض نُغًَهًإ يُو قؤْاغاُْزا 

                                                 
ٍَ)ًٖالٕ عًػِ نطيِ(،طىْسّ ُٖضَؤتُ، ناوثًَهُوتٔ: -1  . 15/5/2016ناوثًَهُوتٔ يُطُ
ٍَ) بًَػتىٕ عُإ سُْٓا،يُزايهبىّ  -2 ،ثًؿُ:ياضيسَزَضّ بُضَيىَبُضّ قىتاخباُّْ ُٖضَؤتُّ 1972ناوثًَهُوتٔ يُطُ

 . 15/5/2016بُٓضَتِ تًَهُآلو،طىْسّ ُٖضَؤتُ ، 
ٍَ )زوًْا دباض زحنا،ؾىَيِٓ ناوثًَهُوتٔ:باخهُّ َٓاآلِْ ُٖضَؤتُ،  -3  .  15/5/2016ناوثًَهُوتٔ يُطُ
 .22/9/2016عُإ سٓا، طىْسّ ُٖضَؤتُ، بًَػتىوٕ  -4
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ٖاوغُضطرييًإ نطزبًَت، نىِض و نهِ َُغًشِ تا ُْنُٓ ظاْهؤ يإ ثُمياْطا ٖاوغُضطريّ ْانُٕ، بُواتاّ 
 . (1)ٖاوغُضطريّ ثًَـ وَختًإ يُ قؤْاغِ خىَيٓسِْ بُٓضَتِ و ئاَازَيسا ًًُْ

فطَت (َاَؤغتاّ ئا1(َاَؤغتاّ ثًاو )4(َاَؤغتاّ خاُْْؿني ُٖيُ، )5ُٖضوَٖا يُ طىْسّ ُٖضَؤتُزا )   
، غُباضَت بُ خىَيٓسٕ و خىَيٓسَواضّ َُغًشًًُناِْ نؤيُ، يُ غُضَتاّ نطزُْوَّ قىتاخباُْ يُ نؤيُ (2)

يُ َُغًشًًُناِْ نؤيُ نىِض و نهًإ  ْاضزووَتُ قىتاخباُْ و ظؤضبُيإ  زا(1926-1924يُ غاَيِ)
 بىوٕ بُ َاَؤغتا و فُضَاْبُض.  زافُضَاْطُناِْ نؤيُ

-1922خَُيهِ عُْهاوَ بىوَ يُ غاَيِ)يُ بُٓضَتسا غطيفؤضّ(زَْاغطا و ْاَل افٓسّ نُ بُ) 
بُقىتابًًاِْ نؤيُ وتىوَتُوَ، تا  بؤ يُنُجماض واُّْ ئًٓطًًعّ يُ قىتاخباُّْ )نؤيػٓذل أوىل(زا (1923
(وَ قىتابًًُ َُغًشًُناِْ 1920تُْٗا ئُو َاَؤغتاّ ئًٓطًًعّ بىوَ يُ نؤيُ، يُغاَيِ) (1928غاَيِ)
ٍَ قىتابًنؤيُ  ياُْ، بُمنىوُْ:)سٓا وُ َىغىَيُاُْنإ يُ قىتاخباُّْ )نؤيػٓذل( يُ نؤيُ خىَيٓسوًيُطُ

 .(3)( يُ ثؤىل غًًََُِ غُضَتايِ بىو1923ٕ-1922ُٖضَؤتُيِ، ععيع فطْػًؼ(نُ يُغاَيِ) -غًًَُإ
ًَالنِ قىتاخباُّْ )نؤيػٓذل  زا(1935-1920نُْس َاَؤغتايُنِ َُغًشِ يَُاوَّ غاآلِْ ) 

بؤ يُنُجماض قىتاخباُّْ  زا(1933أوىل( بىوٕ وَى )بانؤؽ تؤَا، غطيب ثططؽ، زاوز مشعىٕ(، يُغاَيِ)
نهإ يُ نؤيُ نطاوَتُوَ بُْاوّ قىتاخباُّْ)نؤيػٓذكِ نهإ( و زوو َاَؤغتاّ ئافطَتِ َُغًشِ 

ٌَ بىوٕ، بُعُضَبٌ واُْيإ بُقىتابًًُنإ َىغ ًًُناِْبُْاوَناِْ )سًاَ ْاقط( و )َاضيُ( نُ يُ َُغًش
 . (4) وتىوَتُوَ

ٍَ نىِضا نىوَتُنُ  زا،ؾاياِْ باغُ يُنُّ نض يُ نؤيُ  ٕ خىَيٓسوويُتِ قىتاخباُّْ نىِضإ و يُطُ
  (5)( 1925يُ غاَيِ )  بُ ْاوّ) ُْدًبُ ( نهًَهِ َىغىَيُإ بىوَ،

(َاَؤغتاّ 14(َاَؤغتاّ ثًاو و )17(َاَؤغتايإ ُٖيُ، )31ئًَػتازا َُغًشًًُناِْ ُٖضَؤتُ)يُ 
( 1)(َاَؤغتاّ ثًاو و 3نؤيُزا ُٖيُ، )( َاَؤغتاّ خاُْْؿًِٓ َُغًشِ يُ 4ئافطَت، ُٖضوَٖا )

 وَّاَؤغتاّ شٕ، ظؤضبُّ َُغًشًًُناِْ نؤيُ خَُيهِ خىَيٓسَواض و خاوَٕ بِطواْاَُّ بُضظٕ و زَضنى
 (6)َاَؤغتا و ثعيؿو و ئُْساظياض و ٖىُْضَُْس و فُضَاْبُضبُ  و بىوٕ) ئاَازَيِ و ثُمياْطاو ظاْهؤ (ٕ 

 

                                                 
ٍَ)ًٖالٕ عًػِ نطيِ(،قىتاخباُّْ ُٖضَؤتُّ بُٓضَتِ، ناوثًَهُوتٔ  -1  طىْسّ)زوًْا دباض زحنا(،  .15/5/2016يُطُ

 .  15/5/2016ُٖضَؤتُ، 
2
ٍَناوثًَهُوتٔ  -  ُٖضَؤتُ، ، ثًؿُ: َاَؤغتاّ خاُْْؿني، طىْسّ 1942َُضقؤؽ ئُوزيـ غًًَُإ، يُزايهبىوّ  يُطُ

31/3/2017. 
 8<1،8<8،>=7،8<8،ٍ ،ػُضناوَّ ثًَؿىوَُٖاْ،امحس سىَيعّ طاٖس - 3
 <71،>718،71-717،ٍ غُضناوَّ ثًَؿىوسىَيعّ،ًََصووّ نؤيُ،طاٖس امحد  -9
- ُْاوّ ) ُْدًبُ نهِ َُال حمُسّ سادِ َُال عبساهلل ّ دُيًعازَيُ( ْاغطاوَ بُ ) ُْدًبُ خاِْ دُيًعازَ( ُْدًب :

( نؤنِ زوايِ 1999( يُ نؤيُ يُ زايهبىوَ و يُ غاَيِ)1917واتُ ) ُْدًبُ خاِْ نهِ َُالّ طُوضَّ نؤيُ( يُ غاَيِ )
 . 40، ٍ 2009غُْتُضٍ يًَهؤَيًُٓوَ و ثُخؿٌ نؤيُ، نؤيُ، ناثِ غًًَُّ، َُغعىوز حمُممُز: طُؾيت شيامن، نطزووَ.  

1
 . 165، 131، َُٖإ غُضناوَ، ٍ َُغعىوز حمُممُز -

ٍَناوثًَهُوتٔ  -6 ، ثًؿُ: َاَؤغتاّ خاُْْؿني، طىْسّ 1942َُضقؤؽ ئُوزيـ غًًَُإ، يُزايهبىوّ  يُطُ
 .31/3/2017ُٖضَؤتُ، 
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 بُنؤَُآليُتًبىوٕ: (ب 

يتىوضّ نؤََُيطُنُّ زَبًَت و َطؤظ ًسا َطؤظ فًَطّ نُثطؤغُيُّ نُ تًَبُنؤَُآليُتًبىوٕ بطيتًًُ يُو    
. بُٖؤّ ثطؤغُّ بُ زَطؤِضَيتيتىوضيِ و نُ يُتٌآلبىوُْوَضَيهٌ نؤَُبؤ يُ بىُْوَضَيهِ بايُيؤدًًُوَ 

تًًَسا شياوَ، ئُّ ئُو نؤََُيطُيُ وَضزَططَيت نُيتىوضّ نُنُغًَيت َطؤظ ؾًَىٍَ نؤَُآليُتًبىوُْوَ 
ٌَ بىوَْطؤظُوَ  وٌْىيُزواٍ يُزايهبثطؤغُيُف   . (1)بُضزَوا زَبًَت  ِتا تٌَُُْ ناَ

ٍَيًَطَزا باغِ    -: زَنُئ يُ خًَعاِْ َُغًشًًُناِْ نؤيُ و ُٖضَؤتُزا  بُنؤَُآليُتًبىوِْ َٓسا

1-  :ٍَ  ثُضوَضزَنطزِْ َٓسا
و قىتاخباُْ ئُضنِ ثُضوَضزَنطزِْ َٓساآلِْ َُغًشِ يُ نؤيُ و ُٖضَؤتُ  خًَعإ و نًُْػُ 

  -بُِضَيىَزَبُٕ، بُّ ؾًَىَيُ:
َضزَنطزٕ و بُنؤَُآليُتًبىوٕ و ٖؤؾًاضنطزُْوَّ َٓساَيسا، زايو و باوى ِضؤَيِ بُِٓضَتِ زَبًٓٔ يُ ثُضو ( أ

ٍَ يُزايو و باونًًُوَ فًَطّ ِضَيػاناِْ ئايًِٓ َُغًشِ و ُْضيت و ِضَوؾتِ نؤَُآليُتِ زَبًَت،  َٓسا
ٍَ يُ خًَعاِْ َُغًشًًُناْسا ظياتط ئُضنِ زايهُ  ، (2)ثُضوَضزَنطزِْ َٓسا

ٍَ دًَبُدًَسَنات، ِضؤشاِْ ُٖيِٓ َٓساآلِْ  (نًًََػانًُْػُ) ( ب بُؾًَهِ غُضَنِ ثُضوَضزَنطزِْ َٓسا
 واُّْ )خىَيٓسِْ َُغًشِ( يُ نًُْػُبُِٓضَتِ (ّ  9 -1اغِ) َُغًشِ يُ نؤيُ و ُٖضَؤتُ يُ قؤْ

ُٖضوَٖا يُ ثؿىوّ ٖاويًٓؿسا بؤ َاوَّ )َاْطًَو( ِضؤشاُْ َٓساآلٕ يُ خىىل)خىَيٓسِْ زَخىَيٓٔ، 
 . (3) بُؾساضّ زَنُٕ زاِ(َُغًش

واُّْ)ثُضوَضزَّ َُغًشِ(  زايُ طىْسّ ُٖضَؤتُ(بُِٓضَتِ، 9-1َُغًشِ يُ قؤْاغِ) ِقىتابًاْ ز(
 زَخىَيٓٔ. 

يُ (غاَيِ 12-6يُ ثطؤغُّ ثُضوَضزَ و بُنؤَُآليُتًبىوِْ َُغًشًًُناْسا، َٓساآلٕ تا تَُُِْ ) 
َُغًشِ(زَخىَيٓٔ، ئُّ واُْيُ ُٖفتاُْيُ و ِضؤشاِْ  واٍُْ ثطؤططاَِ )ثُضوَضزَّ و خىَيٓسِْ زانًُْػُ

ُٖيِٓ يُ نًًََػا زَخىَيٓطَيت، يُ بُياِْ تا ًْىَِضؤ بُضزَواّ زَبًَت و فًَطّ ْىَيص و تطاتًًُناًْإ زَنُٕ، 
بُتايبُت ِضؤشاِْ يُى ؾُممإ، ئُّ واُْيُ ظياتط بؤ  ٕ زَزَٕ يُغُض نىوًْإ بؤ نًُْػُُٖضوَٖا ٖاًْا

ططوثًَهٌ اآلِْ قؤْاغِ ْاوَْسّ و ئاَازَيٌ، سَٓنًُْػُ يُ ُْيُ نُ يُ قؤْاغِ بُٓضَتًسإ، ئُو َٓاآل
بُْاوّ )ططوثِ دُوقُ(و يُ يازَنإ و دُشُْناْسا غطوزّ ئايِٓ و تطاتًٌ زَخىَيٓٔ. ثًَهًَٗٓاوَ، 

آلُْ ُٖضوَٖا بؤ خىَيٓسناضَ َُغًشًًُناِْ ظاْهؤ و ثُمياْطاناًْـ يُغُض ئاغتِ )َُتطاًُْ(غا
 (4)نؤْفطاْؼ و غًًُٓاض يُغُض بابُتِ ئايِٓ و نؤَُآليُتِ ئُجناَسَزضَيت

                                                 
، طبيعة اجملتُع ايبػسي يف ضوء االْجسوبويوجية االجتُاعية،اجلصء ايجاْى، َطبعة االداب فى ايٓجف قيظ ايٓوزي -1

 . 787،ص7><8االغسف،
ٍَناوثًَهُوتٔ  -2 ، ثًؿُ: تىَيصَضّ نؤَُآليُتِ يُ قىتاخباُّْ ُٖضَؤتُ، 1986ِضيعإ ععيع فُِضَْػِ، يُزايهبىوّ : يُطُ

 .  22/10/2016طىْسّ ُٖضَؤتُ، 
1

ٍَ: ِضيعإ ععيع فُِضَْػِ، يُزايهبىوّ نا - ، ثًؿُ: تىَيصَضّ نؤَُآليُتِ يُ قىتاخباُّْ ُٖضَؤتُ، 1986وثًَهُوتٔ يُطُ
 .  22/10/2016طىْسّ ُٖضَؤتُ، 

1
ٍَٔ ناوثًَهُوت - . )ًٖالٕ عًػِ نطيِ(،قىتاخباُّْ 22/5/2016قُؾُ)ظَيًا ؾابا دذِ(،طىْسّ ُٖضَؤتُ،  :يُطُ

 .15/5/2016ُٖضَؤتُّ بُٓضَتِ، 
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ٍَ:ْتىْسوتًصّ بُضا -2  بُض َٓسا

بُزَطُُٕ ئاظاضّ َٓساَيُناًْإ زَزَٕ و زا، نؤيُ و ُٖضَؤتُ زايو و باونِ َُغًشِ يُ  
ٍَ ْازَٕ، بُآلّ داض داض زايو و باوى يُ غُض زضؤ و ٖاض ِ يُ َٓساَيُناًْإ يبُؾًَىَيُنِ طؿتِ يَُٓسا

ٍَ زَزَٕ و ئُطُض ِ ِضً، زايو و باوى بُضزَواّ خُضد(1)زَزَٕ و ظياتط زايو يَُٓساَيُنُّ زَزات ؤشاُْ بَُٓسا
ٍَ زَزَٕ، َٓساآلِْ َُغًشِ  ئُطُض ُْخؤف بهُوٕ ِضاغتُوخؤ زَيبُٕ بؤ ُْخؤؾداُْ و ططْطِ بَُٓسا

ٍَ يُ نؤيُ و ُٖضَؤتُ يُباظاِض، يإ 14خىاض تَُُِْ) يُغُض ؾُقاّ  ناض ْانُٕ، بُآلّ يُ ناضّ (غا
 .   (2)نؿتىناَيًسا ٖاوناضّ زايو و باونًإ زَنُٕ

ٍَ:ْاو -3  ْاِْ َٓا

ُناِْ نؤيُ و ُٖضَؤتُ ْاوّ َُغًشًِضابطزووزا تا نؤتاّ غاآلِْ ثُجناناِْ غُزَّ بًػتُّ، يُ    
ًَدا، بٗٓاّ، َُتا، يعكىب،  ْاواُْ بىوٕ:)اغشام، يؤقا، سٓا، عُإ، بىوٕ و بُظؤضّ ئُّ ْاوّ ئايِٓ

عبساملػًح، ثُتطؤؽ، تؤَا، ئًرباًِٖ، فطَْػًؼ، يىغف، طُوضيٌ، قًًىَ، َُتا، َُضقؤم، عُوزيـ، 
 . (3)َطيِ، ئايؿإ، غاضا، ضيتا، ًٖالٕ، دًًَُُ، ظَنًُ، َػهؤ، غًا، فُضيسَ، غُضيبُ، ٖىضَع، ئًَُُٓ(

ُّ، ُٖؾتاناِْ غُزَّ بًػت غاآلِْ غُزَّ بًػتَُُوَ، تا نؤتايِؾُغتُناِْ يُ غاآلِْ  
، ُوَغتاْبُٖؤّ تًَهَُيبىوِْ َُغًشًًُناِْ نؤيُ و ُٖضَؤتُ بُ بعووتُٓوَّ ِضظطاضخيىاظّ طُىل نىضز

ٍَ، ِضوخؤف،  ْاوّ َُغًشًًُناِْ نؤيُ و ُٖضَؤتُ ْاوّ نىضزّ بىوٕ، وَى: )ِضَوؾُٕ، طُآلوَيص، طُشا
ٍَ، ًَٖطؤ، ًْطاض، ئاغؤ، ناضوإ، بًَػتىوٕ، ٖاوشئ، غؤضإ، ئاضاظ، ئاضاّ،  ئاظاز، ئاَاْر، دىإ، بًَدا

)ٍَ  . (4 )ؾَُا
ظؤضبُّ ُٖضَ ظؤضّ زا، يُ طىْسّ ُٖضَؤتُ و قُظاّ نؤيُزا ْاوّ َٓاَيِ تاظَ يُ زايو بىو، ئًَػتايُ    

ْاوّ بًاًًُْ و ْاوّ ئايين و ُْتُوَيِ نَُُ، بُمنىوُْ ْاوّ ُٖؾت َٓاَيِ َُغًشًًُناِْ باخهُّ 
َٓاآلِْ ُٖضَؤتُ وَضزَططئ نُ ئَُُ ْاوَناًْاُْ)نايني ئاضاّ،ئاْسضا ئاغؤ،ناضؤ ئًسَؤٕ،ئًًَُسا 
ٍَ عىزَّ،ئُزضيإ غُضَُز،ظًًًا فائع(، بُآلّ ُٖض ُٖؾتًإ يُتؤَاضّ نًًََػا  ؾًَطوإ،ًْٓؤؽ يبًسَ، ضؤش

ٕ، ِضاَىٕ، ئإ، الظإ، ًٖبا، غاْاوّ ئايًٓإ ُٖيُ،نُ دًاواظَ يُ ْاوّ ثًَٓاغُناًْإ، ُٖضوَٖا ْاوَناِْ )
 ض، تطيعَ، غُبا، ِضيِ، ِضيٗاّ (ئًَػتا يُ ْاو َُغًشًًُناْساباوَ، ُٖض َُغًشًًُىَْسًٖبا، اميًًى، ئُغهُ

(زايو و باونِ زَيبُٕ بؤ يإ ثًَـ ئُوَّ بطاتُ غاَيًَو، يإ زوو َاْطنُ يُزايو زَبًَت زواّ )َاْطًَو، 
ٌَ ْاو زاؿطَيت(ُٖض ئُو ِضؤشَف يُ نًُْػُيُئاوَُٖيسَنًَ-َنطَيتعًُس زُ)تو يُ نًُْػُ نًُْػُ  ّ ي

ْاو و بُضواضّ  زاهِ ئايِٓ بًَت و يُ تؤَاضّ نًُْػُ، ْاووّ زووًََؿِ زَبًَت ْاوَيزًََْٔ
ثًَٓاغِ  ُٖضزوو ْاوَنُّ زَْىوغطَيت)ْاوّو  عًُسَنُؾِ تؤَاض زَنطَيتُبىوُْنُّ و بُضواضّ تيُزايه

ِٓ (، َُٖىو َُغًشًًُى ئُطُض يُثًَٓاغِ باضّ ؾاضغتاِْ ْاوَنُّ ئايًُْػُؾاضغتاِْ و ْاوّ ن
                                                 

3
ٍَ ناوثًَهُوتٔ - ، ثًؿُ: تىَيصَضّ نؤَُآليُتِ يُ قىتاخباُّْ ُٖضَؤتُ، 1986ِضيعإ ععيع فُِضَْػِ، يُزايهبىوّ  :يُطُ

  . 22/10/2016طىْسّ ُٖضَؤتُ، 
ٍَناوثًَهُوتٔ  -2 ، 1986ِضيعإ ععيع فُِضَْػِ، يُزايهبىوّ . 15/5/2016 ، طىْسّ ُٖضَؤتُ،: ًٖالٕ عًػِ نطيِيُطُ

   .  22/10/2016ثًؿُ: تىَيصَضّ نؤَُآليُتِ يُ قىتاخباُّْ ُٖضَؤتُ، طىْسّ ُٖضَؤتُ، 
1
ٍَ )قُؾُ زحنا تؤَا يىغف(، عُيٓهاوَ، ناوثًَهُوتٔ  -   .6/4/2016يُطُ
1

ٍَاوثًَهُوتٔ ن -   22/9/2016. دانًني نطيِ ععيع،طىْسّ ُٖضَؤتُ،22/9/2016بًَػتىوٕ عُإ سٓا،طىْسّ ُٖضَؤتُ، :يُطُ
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. ؾايُِْ باغُ (1)ْاوَيهِ تطّ ُٖيُ نُ ْاوَيهِ ئايين َُغًشًًُزا ُْبًَت، ئُوا يُتؤَاضّ نًُْػُ
ْاوَناِْ) حمُس، أمحس، امساعًٌ، عبساهلل، عىَُض، عُىل، عىمسإ، فاتًُُ، ظَيٓب، عائًؿُ( يُْاو 

 . (2)ناِْ نؤيُ و ُٖضَؤتُزا ًًَُُْغًشًًُ
 

 :ٖىُْض: ثًَٓذُّ
يُّ باغُزا باغِ ٖىُْضَ دىاُْناِْ َُغًشًًُناِْ نؤيُ و ُٖضَؤتُ زَنُئ، بؤ ئُوَّ بعاْني  

ايا َُغًشًًُناِْ نؤيُ و ُٖضَؤتُ ئايا ئايِٓ َُغًشِ ناضيطُضّ ُٖبىوَ يُغُض ٖىُْضَ دىاُْنإ؟، ئ
 ؟ُٖبىوَ  تانُْس ِضؤَيًإ يُ ثُضَثًَساِْ ٖىُْضّ نىضزيسابىوَ؟ ُٖ اسٖىُْضَُْسيإ تًَ

وَ ططْطِ بُٖىُْض و طؤضاِْ و َىظيو نًُْػُئايِٓ َُغًشِ بُٖؤّ تُضاتًٌ و َىْاداتُناِْ  
و ثًَِ زَوتطَيت  وزّ ئايِٓ ثًَهٗاتىوَوططوثًَهِ غط زا،ّ نؤيُ و ُٖضَؤتُنًُْػُزَزات، يُ 

يُ دُشُْنإ و يازنطزُْوَ ئُو ططوثُّ ُٖبىوَ،  نًُْػُيَُُٖىو غُضزًَََهسا دُوقُ(،  -َىظيوططوثِ)
و  ئاواظبُؾًَو يُ  ََيًَُٓوَ،غطوزّ ئايِٓ ززا بُ نؤضؽ و بُ َىظيهُوَ تُضاتًٌ و نًُْػُئايًًُٓناْسا يُ 

ططوثُنُ ثًَهٗاتىوَ يُ نىِض و نهِ بُ تؤَاضنطاوّ يُ َُتطاًًُْوَ بؤيإ زَيت، َؤغًكاّ غطووزَنإ 
نُْس ِضؤشَيو زَنُٕ، تًَسا قؤْاغِ )ْاوَْسّ و ئاَازَيِ( و ُْٖسَيهذاضيـ قىتابِ ظاْهؤف بُؾساضّ 

ثِطؤظُ  وَى ئاَازَناضيًُى بؤ دُشٕ و يازَ ئايًًُٓنإئُّ ططوثُ ُٖفتُّ زوو ِضؤش، ُْنإ، ثًَـ دُش
 (3)ناْسا غطوزّ ئايِٓ زََئًَ.يًًُٓ، ئُّ ططوثُ يُ دُشٕ و يازَ ئازَنُٕ

و ُٖبىوَ و َىظيهسا بىاضّ ٖىُْضّ طؤضاِْ  َُغًشًًُناِْ نؤيُ و ُٖضَؤتُ ِضؤَيِ ططْطًإ يُ 
(وَ بُظَاِْ نىضزّ طؤضاًْإ  1920نُ يُثًَـ غاآلِْ) ، طؤضاًْبًَصّ زَْطدؤؾًإ تًَسا َُٖيهُوتىوَ

طؤضاٌْ و َُقاَبًَصّ َُغًشًًُناِْ نؤيُ ثًَؿُْطِ ، (4)ئاؾٓا بىوٕ وتىوَ و خَُيهِ نؤيُ بُزَْطًإ
ِضَيباظّ فؤيهًؤضّ بىوٕ و يُغُضزََِ خؤياْسا طؤضاًْبًَص و ٖىُْضَُْسّ بُْاوباْطِ ؾاضّ نؤيُ بىوٕ، 

 (5) -:نُ ئُواًْـ
ؾَُاؾُّ نًُْػُّ ( يُ نؤيُ يُزايهبىوَ، 1891ْاوّ ) قًًىَ يُيسا قًًىَ(يُ، يُ غاَيِ )  غًَىَ:  -1

نؤيُ بىوَ، بُٖؤّ نًُْػُوَ فًَطّ خىَيٓسَواضّ بىوَ، يُ دُشٕ و يازنطزُْوَ ئايًًُٓناْسا يُ نًُْػُ بُ 
زَْطًَهِ خؤف َىْادات و تُضاتًًِ ئايِٓ خىَيٓسووَـ، َُقاَبًَصَيهِ بُْاوباْطِ نؤيُ بىوَ و يُ غاَيِ 

ٍَ، بُٖاض، طىَيِ، َُقاّ ب(يُ ئًَػتطُّ نىضزّ بُغساز) ثًَٓر ( 1952) ُْاوَناِْ ) ئُوَ غُسُضَ، ئايؿُ طى

                                                 
ٍَناوثًَهُوتٔ  -1 ٍَ عُإ سٓا، ،15/5/2016)زوًْا دباض زحنا(،باخهُّ َٓاآلِْ ُٖضَؤتُ،  :يُطُ . 4/9/2016 نؤيُ، .  نُشا

 .  4/9/2016ِضوخؤف اغشام ًَدا، نؤيُ،
2
ٍَناوثًَهُوتٔ   -   .28/6/2016غؤظإ َُضقؤؽ عُوزيـ، طىْسّ ُٖضَؤتُ،  يُطُ
. 1/4/2017، ثًؿُ خىَيٓسناض و ِضآًَُٖضّ ططوثِ دُوقُ يُ نًًََػاّ ُِٖضَؤتُ، 2001ِضيتا غريوإ ئؤغع، يُ زايهبىوّ -3

 . 1/4/2017تًَببًِٓ ِضاغتُوخؤ و بُؾساضّ تىَيصَض يُ ِضآًَٖاِْ ططوثِ دُوقُ يُ نًًََػاّ ُِٖضَؤتُ، 
 35،ٍ 2000ضَؾاز َريإ، ِضَوؾِ ئايِٓ و ُْتُوَيِ يُ نىضزغتإ، ناثِ زووَّ، غُْتُضّ بطايُتِ، ُٖويًَط، - 4

5
بانىضّ، طؤضاًْبًَصَ َُْطَنإ، بُؾِ يُنُّ، . 171-142ٖاوشئ قًًىَ، ًََصووّ ُٖضَؤتُ، غُضناوَّ ثًَؿىو، ٍ  - 

ؾاضَظا، َُقاَُناِْ غًَىَّ ٖىُْضَُْسّ نىضز يُ تُضاظووّ  . نُضي117ِ،ٍ 2001ناثِ يُنُّ، ناثداُّْ ئاضاؽ، 
 .  18-17،ٍ 1982سػاّ،بػساز،  َطبعةِضَغُْايُتًسا، ،
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ٌَ ٌَ ي ؾعطّ ؾاعريإ)قاغس، ئُختُض، سادِ قازضّ نؤيِ، وَفايِ، تؤَاضنطزووَ،( ، ؾُْطُ ًََطَّوَّ ي
ٍَ)َُال ئُغعُز نؤيِ(نُْس طؤضاِْ و  عُبساهلل بُطِ َكباح، قافِ، زَيساض( بَُُقاّ وتىوَ، يُطُ

نؤنِ يُ نؤيُ بُ ُْخؤؾِ ططاُْتا ( 9/12/1963)غاَيِ و تؤَاضنطاوَ، يُ َُقاًََهًإ بُيُنُوَ وتىوَ
يُ ئًَػتازا يُ ظاْهؤّ نؤيُ ثُيهُضَيهِ بؤ  (1)بُ خانػجًَطزضاوَ زاو يُ طؤِضغتاِْ ُٖضَؤتُ زوايِ نطزووَ
 زضوغتهطاوَ. 

يًَىَ فًَطبىوَ، َُقاَبًَصَيهِ زَْطدؤف بىوَ و غًَىَّ ٖىُْضَُْس ظؤض َُقاَِ  سُْٓا تؤَا)سًٌُْ(  -2
 غاَيِ يُ زايهبىوٕ و َطزِْ زياضيهطاو ًًُْ، بُآلّ ئاؾهطايُ يُ غُضزََِ ٖىُْضَُْس)غًَىَ(زا شياوَ

يُ نؤيُزا  (ظ1895يُ نؤيُ يُ زايهبىوَ و يُ غاَيِ) زا(1835يُ غاَيِ) :قُؾُ ؾابًٌنىِضّ )َُضبًَِٓ  -3
  (2)َطزووَ، َُقاَبًَصَيهِ بُْاوباْطِ َُغًشًًُناِْ نؤيُ بىوَ

( يُ ؾاضّ نؤيُ يُزايهبىوَ، يُ غاَيِ 5/11/1928ْاوّ ) أْسضيؤؽ اغطائًٌ مخؤ(يُ، يُ ) :بانىضّ -4
 زايُ ؾاضّ نؤيُ ،(1957يُ غاَيِ)ئًٓطًًعّ يُ ظاْهؤّ بُغساز تُواونطزووَ، ظَاِْ بُؾِ  زا(1956)

خؤيِ و قىتابًًُناِْ بؤ يُنُجماض ئاًََطّ َىظيهِ بطزووَتُ ؾاضّ نؤيُ، ، بىوَ بُ َاَؤغتا
تا  1993زاَُظضَيُٓضّ تًجِ َؤغًكاّ )باوادٌ(ٕ يُ نؤيُ، يُ نؤيُ و ُٖويًَط َاَؤغتا بىوَ، يُ غاَيِ)

ؿني نطاوَ و يُ (خا1996ُْْ( َاَؤغتا بىوَ يُ ثُمياْطاّ ٖىُْضَ دىاُْناِْ ُٖويًَط، يُ غاَيِ)1996
ناخ بُ ظَاِْ نىضزّ ( نتًَبِ يُبىاضَناِْ )بريَوَضيًُناِْ، ٖىُْض، ظَإ(  11عُْهاوَ زَشّ، تا ئًَػتا ) 

 (3)و بآلونطزووَتُوَ.
بؤ ، سّ و ئاَازَيًسااّ ئُوَّ َاَؤغتاّ ظَاِْ ئًٓطًًعّ بىوَ يُ قؤْاغِ ْاوََِْضغُضُٖضوَٖا )بانىضّ(

و نُْس قىتابًًُنِ َُٖيبصاضزوَ و  ِ فًَطّ َؤغًكا نطزووَ(خىَيٓسناضا1957ْنؤيُ يُغاَيِ) يُنُّ داض يُ
زواّ زَواَِ قىتاخباُْ ِضؤشّ نُْس غُعاتًَو فًَطّ طؤضاِْ و َؤغًكاّ نطزووٕ، ، قىتابًًُناِْ بانىضّ 

،انسّ باقى،ْػأة ،ابساٖيِ فسج اهللابساٖيِ ظاٖس ذلُد): ئَُاُْ بىوٕنطزووٕ نُفًَطّ َؤغًكاّ 
ضّ( ضَ دىاُْنإ( بُغُضؤنايُتِ )بانى(، ثاؾإ )نؤََُيُّ ٖىُْامحد غُضزاضمحيد،عوْى عًى،

 ثًَهًَٗٓطاوَ و قىتابًُناًْؿِ نىوُْ ْاو ئُو نؤََُيُيُ.
َاَؤغتا ( 832(بُفُضَِ و بُْىوغطاوّ وَظاضَتِ )ِضاطُياْسٕ( و بُشَاضَ)1972ئاظاضّ غاَيِ ّ 1يُ) 

ٍَ َ(نُ قىتابِ )بانىوضّ( بىوابساٖيِ  ظاٖس ذلُدّ بُغُضؤنايُتِ)قىتابًًُناِْ بانىوضبانىضّ و  ، يُطُ
(نُؽ يُزَغتُّ زاَُظضَيُٓضاِْ تًجِ 2، )ووَنُْس نُغًَهِ تط تًجِ َؤغًكاّ )باوادٌ(إ زاَُظضاْس

 (9)عبدايهسيِ ( سُْا عطا اهلل ،داْؤ تؤَاؽ دإَؤغًكاّ )باوادِ (َُغًشِ بىوٕ، بُْاوَناِْ)

                                                 
نُضيِ ؾاضَظا، . 117،ٍ 2001بُؾِ يُنُّ، ناثِ يُنُّ، ناثداُّْ ئاضاؽ، بانىضّ، طؤضاًْبًَصَ َُْطَنإ،  -1

ناوثًَهُوتٔ .  18-17،ٍ 1982، َطبعة حطاّ،بغدادايُتًسا، ،َُقاَُناِْ غًَىَّ ٖىُْضَُْسّ نىضز يُ تُضاظووّ ِضَغُْ
ٍَ فايُم ثؤيل قًًىَ)غًَىَ( ، ثًؿُ: خاُْْؿني، عُْهاوَ، 1947نىِضَظاّ غًَىَّ ٖىُْضَُْس، يُزايهبىوّ  -يُطُ

27/3/2017 . 
2

، 2009ُٖويًَط،ناثِ يُنُّ، -ضؤؾٓبريّنُضيِ ؾاضَظاو ئُواِْ تط،نؤيُ يُضَوتِ ؾاضغتاًُْتسا،ناثداُّْ وَظاضَتِ  -
 .411، 212ُٖويًَط، ٍ

1
ٍَ َاَؤغتا بانىضّ،     -  عُْهاوَ.-ُٖويًَطناوثًَهُوتٔ يُطُ
1
 . :>7 -9>7،ٍ 9=<8بغداد،-َطبعة منريًََصووّ نؤيُ،بُضطِ زووَّ،بُؾِ يُنُّ،،سىَيعّطاٖس امحد  - 
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 تًجًَهِ ؾاْؤيِ ثًَهًَٗٓاوَ. ُٖضوَٖا بانىضّ ُٖض يُو غُضزََُزا يُ نؤيُ 
ئُْساَِ زَغتُّ زاَُظضَيُٓضّ تًجِ َؤغًكاّ (يُ نؤيُ يُ زايهبىوَ، 1947يُ )دإ تؤَاؽ داْؤ:   -5

)باوادِ(نؤيُ بىوَ، وَى َىظيو شَٕ بُؾساضّ ئاَازَنطزِْ نُْس بُضًََُٖهِ تُيُفعيؤِْ نطزووَ، يُ 
(بىوَتُ )ُْقًبِ 2001(زا بُؾساضّ يُ يُنُّ ًَٗطَداِْ ٖىُْضّ نىضزيسا نطزووَ، يُ غاَيِ)1974غاَيِ)

غُْسيهاّ ٖىُْضَُْساِْ نىضزغتإ يكِ ُٖويًَط(و نُْسئ بِطواْاَُ و خُآلتِ ِضَيعيًَٓاِْ ثًَسضاوَ. 
 وَ(زا بُْاوّ ) ِضَظَُناِْ َؤغًكاّ نىضزّ( بُ ناخ طُياْسو1998نتًَبًَهِ يُ غاَيِ)

يُ زايهبىوَ، يُ  زا( يُ طىْسّ ُٖضَؤت1949ُيُ غاَيِ) غدُضيا عًػا نُضيِ ُٖضَؤتُيِ: -6
يُ ظؤض نُْاَيِ تُيُفعيؤِْ طؤضاِْ فؤيهًؤضّ (خاُّْ َاَؤغتاياِْ ُٖويًَطّ تُواونطزووَ، 1969غاَيِ)

يُ ظؤضبُّ بُضْاَُ يُ ئًَػتاؾسا (ناغًَتًَهِ)يُى ناتصًََطّ( طؤضاِْ تؤَاضنطزووَ. 1992يُ غاَيِ)وتىوَ، 
 (1)و ظًَػتًعاَيُناْسا بُ طؤضاِْ فؤيهًؤضّ بُؾساضّ زَنات

 

7-    ِ ــطي ــؤض ٖــاوشئ قــًًىَ عًػــا ن ــُ غــاَيِ) زنت ــُزايهبىوَ.     1979، ي ــُ ي ـــ نؤي ــُ ــ ــسّ ُٖضَؤت ــُ طىْ ( ي
( 2008غــاَيِ)  بُزَغــت ًَٖٓــاوَ،   ٕ و ئــُزَبِ نىضزيــسا ( بِطواْاَــٍُ بُنايؤضيؤغــِ يــُ ظَــا   2004غــاَيِ)

( بِطواْاَـٍُ زنتــؤضاّ يــُ  2012غــاَيِ) َاغــتُضّ يـُ ظَــإ و ئـُزَبِ نــىضزّ بُزَغــت ًَٖٓـاوَ.   بِطواْاَـٍُ  
(خـُآلتِ يُنـَُِ يـُ يًَهؤَيًٓـُوَّ ئـُزَبِ يـُ فًَػـتًعاَيِ        2010ئُزَبِ نـىضزّ بُزَغـت ًَٖٓـاوَ. غـاَيِ)    

ًَ  2012غــاَيِ) بُزَغــت ًَٖٓــاوَ. زاطُالوَيــص هؤَيًٓــُوَّ ( يُغــُض ئاغــتِ ٖــُضَيُِ نىضزغــتاْسا يــُ بــاضَّ ي
ــىوَ.   ــُزَبِ خــُآلتِ الوّ غــاَيِ وَضططت ــا ئًَػــتا نــُْس   ئ ــُو ت ــُ   َتىَيصيٓ ــُزَبِ و ؾــًعط و نــرِيؤنِ ي ّ ئ
ــُوَ،    ــُ و طؤظاضَناْـــسا بآلونطزؤتـ ــاِْ نىضزغـــتإ(و )يـــُنًَتِ    ِضؤشْاَـ ئُْساَِ)غـــُْسيهاّ ِضؤشْاَُْىوغـ

دًَطــطّ  طؤظــاضّ )نؤنــؤٕ(َ. دًَطــطّ غُضْىوغــُضّ )بٓهــُّ ِضوْــانبريّ طُالوَيــص(َ.ْىوغــُضاِْ نــىضز( و 
ــُ.    ــاضّ )ظاْهــؤّ نؤيُ(ي ــُضّ ْىوغــًِٓ طؤظ ــىضز(َ.    بُِضَيىَب ــىوضّ ن ــاضّ )نًت ــُضّ ْىوغــًِٓ طؤظ  بُِضَيىَب

 نتًَبُ ناثهطاوَناِْ: َاَؤغتاّ ِضَخُّٓ ئُزَبًًُ يُ بُؾِ ظَاِْ نىضزّ ظاْهؤّ نؤيُ.

 .  2007يُ ثايًعَوَ بؤ بُٖاض(، ؾًعط،  -1

 .  2009وَيُّٓ ٖىُْضّ يُ ؾًعطَناِْ ؾًَطنؤ بًَهُغسا(،  -2

 . 2012خىؾهُ ُْغًُؤ(، نؤََُيآ سًهايُتِ غطياِْ، وَضطًَِطاِْ يُ ظَاِْ غطياًًُْوَ بؤ  ظَاِْ نىضزّ،  -3

 .  2013َؤغًكاّ ْاَؤيِ(، ؾًعط،  -4

 . 2013ِضَُْٖسّ زَضووِْ يُ ؾًعطّ يُتًف َُٖيُُتسا(،  -5

 . 2013خؤضّ زَم و ئاوَيعَّ ِضَخُٓ(، ِضَخُّٓ ئُزَبِ،  -6

 .  2013ًََصووّ ُٖضَؤتُ(،  -7

 . 2015َُٖيبصاضزَيُى يُ ؾًعطَناِْ ؾًَطنؤ بًَهُؽ(، وَضطًَِطاِْ يُ نىضزيًُوَ بؤ ظَاِْ غطياِْ،  -8

 . 2015ثايًعّ ًْطُضاِْ(، ؾًعط،  -9

10-      ٍَ . )ناضيهـاتًَط يـُ ؾـًعطّ    2015ز. زَضيـا سـُوَيعّ،     ئريؤتًو يُؾًعطّ )سـَُاّ(ّ ؾـًَطنؤ بًَهُغـسا(، ٖاوبـُف يُطـُ
 .  2016نىضزيسا(، 

ٍَ )فاظيٌ ؾُوِضؤ(  -11  .2017دطُضَ يُدًٗاْبًِٓ ؾًعطّ ؾًَطنؤ بًَهُغسا(، تىَيصيُٓوَّ ٖاوبُف يُطُ

                                                 
ٍَ غدُضيا عًػِ نطيِ،ناوثًَهُوتٔ  -1 ،ثًؿُ ٖىُْضَُْس و َاَؤغتاّ خاُْْؿني، ؾىَيِٓ 1949يُزايهبىوّ  يُطُ
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بُزَغت ًَٖٓاوَ،  سايُزايهبىوَ، زبًؤَِ يُٖىُْضّ ؾاْؤطُضي ظ(1983يُ غاَيِ)ئًعإ عُظيع ًَدُ:  -8
زا (فًًِ و زضاَا و ؾاْؤطُضّنُْس)يُ يُ)ٖىُْضّ غًَُٓا( يُ بُؾِ )زَضًَٖٓإ( وَضططتىوَ، بُنايؤضيؤغِ 

 . وَيُٓطط و ئُنتُض و زَضًَُٖٓض بىوَ

( يُ زايهبىوَ، زَضنىوّ ثُمياْطاّ ٖىُْضَ دىاُْناِْ 1984يُ غاَيِ) ِضاغتِ ثؤيل مشعىٕ:  -9
 ُٖويًَط بُؾِ ؾاْؤيُ، وَى ئُنتُض يُ نُْسئ ؾاْؤطُضيسا بُؾساضّ نطزووَ. 

 . ( يُ زايهبىوَ، بُنايؤضيؤغِ يُ َؤغًكازا بُزَغتًَٗٓاو1988َيُ غاَيِ)وغاّ دَُاٍ يىغف:   -10

( ثُمياْطاّ 2011(يُ ؾاضّ نؤيُ يُ زايهبىوَ، يُ غاَيِ)1989يُ غاَيِ)َُيػُّ ئُْسضيا عَُإ:   -11
 . ٖىُْضَ دىاُْناِْ ؾًُٖس دُعفُضّ تُواونطزووَ

يُغُض ناضّ زضوَيُّٓ طُمن و دؤ و تىتٔ طؤضاًْإ َُغًشًًُناِْ نؤيُ و ُٖضَؤتُ ِضابطزووزا،  يُ 
ناضّ يا عًػِ نطيِ ُٖضَؤتُيِ(زََيًَت: نُ يُ دُضَاَؤغتا)غبُظَاِْ نىضزّ وتىوَ، ٖىُْضَُْس 

ئًَُُف و ئُواُّْ نُطىَيؿًإ يًَسَططت ثؿىوَإ زَزا، زَوت، بُو طؤضاٌْ وتُٓ، طؤضاًُْإ زا زضوَيُٓ
يُناتِ طؤضاِْ طىتٓسا ئافطَتإ و ثًاوإ نؤزَبىوُْوَ و  بُُٖضَوَظ شٕ و ثًاو بُيُنُوَ ناضَاْسَنطز، 

 هِ ظياتطَوَ ناض بهُئ. َُغًشًًُنإ يُِضابطزوو ئًَػتاؾسا يُناتُناِْ)زوضوَيُٓ،ئَُُ واّ زَنطز بًَُٖعَي
 (1)زاًْؿتِٓ ؾُوإ(طؤضاِْ و بُغتُ و الوى وسُيطإ(زََئًَ. بىى طىاغتُٓوَ، غاوَض نىتإ،

 ظؤضبُّ طؤضاًًُْنإ الّ َُغًشًًُناِْ ُٖضَؤتُ بُططوخ زَوتطَيت، ئَُاُْ منىوُّْ نُْس طؤضاًُْنٔ: 
 )ئُّ ٖاواض يًَُْى ِضَظإ(: طؤضاِْ بىوى طىاغتُٓوَ

ٌَ / بُططوخ ئَُئًَ: ئُّ ٖاواض يًَُْى ِضَظإ  يًَُْى ِضَظاْت زَطَُ
ٌَ/ ئُّ ٖاواض يًَُْى ِضَظإ  َِ طىآلْت زَزََ  زَغه
ٍَ تؤَُ ئُّ سُيامت / ئُّ ٖاواض يًَُْى ِضَظإ  يُطُ

  ظإزوَييَن يُنٔ زايهت ٖامت/ ئُّ ٖاواض يًَُْى ِضَ
 

)ٌَ  )ِضؤشَيو يُ ِضؤشإ(: طؤضاِْ ؾايِ )َُٖيجُِضن
ٌَ / َُٖىو ئُواُّْ نُ َُٖيسَثُِضٕ زَيِط يُزواّ طؤضاِْ بًَصَنُوَ  بُزَيِط ِضؤشَيو يُ ِضؤشإ غُض يُ غبًاْ

 زَيًًََُٓوَ 
  / ٌَ  زيتِ ياضَ دىإ يُظاض ُٖيىاْ

 / ٌَ ٌَ بهُّ زيالْ  ض نطاغِ ًُْٓ و ث
 ئُوا َاْط ُٖآلت َاْطاّ زَزؤؾِ / 

ٌَ و خؤّ زازَثؤؾِ/   ثًَِ طىت بؤ َان
 ئُوا َاْط ُٖآلت َاْطاّ زَالواْس/

ٌَ و طىتِ بُ ناوإ /    ثًَِ طىت بؤ َان
 
 

                                                 
1-  ٍَ ،ثًؿُ ٖىُْضَُْس و َاَؤغتاّ خاُْْؿني، ؾىَيِٓ 1949يُزايهبىوّ  ضيا عًػِ نطيِ،ُغدناوثًَهُوتٔ يُطُ
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)ٌَ ٌَ ظاَيُ  طؤضاِْ بىوى طىاغتُٓوَ) فامت
ٌَ نىَيػتاْإ زينت زينت / َُٖىو ئُواُّْ نُ َُٖيسَثُِضٕ زَيِط ٌَ ظاَيُ يُزواّ طؤضاِْ بًَصَنُوَ  بُزَيِط فامت

 زَيًًََُٓوَ 
ٌَ ُٖض بُقىِضو دًًنت/  ٌَ ظاَيُ  فامت

ٌَ ََُهِ نًصؤآلٕ قًنت/  ٌَ ظاَيُ  فامت
ٌَ قابًٌ بُنطاغِ نًنت /  ٌَ ظاَيُ  فامت
 / ٌَ ٌَ يُغُض ناِْ بُسطن ٌَ ظاَيُ  فامت

 / ٌَ ٌَ باْط زَنُّ ٖؤٖؤ عُيؿ ٌَ ظاَيُ  فامت
ٌَ ناضوطُّ ِض ٌَ ظاَيُ  َؾُ ِضَؾُ/  فامت

ٌَ نؤضثُّ وَى )نىضَ بُؾُ ٌَ ظاَيُ   )(1)فامت
شْاًْـ بَُُٖإ ؾًَىَّ ثًاوإ يُناتِ بىوى طىاغتُٓوَو يُناتِ نىوُْ زَضَوَ بؤ زَؾت و زَض        

بُظَاِْ نىضزّ و غطياِْ طؤضاِْ زََئًَ ،طؤضاِْ )بىناُْ بىناُْ(يُنًَهُ يُو طؤضاًْاُّْ نُ شْإ بُططوخ 
 ٔ يُناتِ بىوى طىاغتُٓوَزا ئَُُف طؤضاًًُْنُيُ:زَيًًََ

ٌَبىنُإ طُيُى دىاُْ / بُططوخ زََي  ًَٔ:  ؾَُاَُ بىن
ٌَ ٌَ.    ؾَُاّ يُبُض ْاِْ / ؾَُاَُ بىن  بَُؤضّ َُضداُْ/ ؾَُاَُ بىن

ٌَ ٍَ بىوّ َُْعاِْ / ؾَُاَُ بىن ٌَ .   َٓسا  نًسإ يُغُض ِضاِْ / ؾَُاَُ بىن
 / ٍَ ٍَ زَضْا ٌَ.زَضْا ٍَ / ؾَُاَُ بىن ٌَ.    بُفًهُّ ظوِضْا  ؾَُاَُ بىن

.ٌَ ٍَ / ؾَُاَُ بىن ٌَ.    زاى ٖاتُ غَُا ٍَ / ؾَُاَُ بىن   (2 )باب ٖاتُ ضدا
يُِضابطزووزا  ُٖضوَٖا غُباضَت بُ ئاُْٖطِ بىوى طىاغتُٓوَ يُْاو َُغًشًًُناِْ نؤيُ و ُٖضَؤتُ           

ٍَ و ظؤِضْا نطاوَ و طؤضاِْ  نىضزّ و نًساًْؿِ تًَسا وتطاوَ، بُآلّ ئًَػتا يُ ٖؤَيُناِْ عُْهاوَ بُزَٖؤ
  . (3)ئُجناَسَزضَيت و طؤضاِْ نىضزّ و عُضَبِ و غطياِْ تًَسا زَوتطَيت

    بىوَ وّ و سُظّ ٖىُْضيًإ تًَسا َُغًشًًُناِْ نؤيُ و ُٖضَؤتُ ُٖض يُ ِضابطزووَوَ تا ئًَػتا ٖؤؾًاض  
بُؾًَىَيُنِ ، ِْ وَى غطوزّ ئايِٓ خىَيٓسووَبُظَاِْ غطيا ًإتُضاتًًُ ئايًُٓناْ ًْػُنُُٖض يُ َٓاَيًًُوَ يُ 

،ؾعط و نريؤى( تاؾُِٓ، ثُيهُضا، طؤضاِْ، وَيطؿتِ َُغًشًًُناِْ نؤيُ و ُٖضَؤتُ سُظيإ يُ ٖىُْضّ )َؤغًك
ظؤض بُ ئاؾهطا يُ طؤضاًًُْناًْاْسا بابُتِ غُضَنِ طؤضاًًُْناًْإ زَيساضيِ و خؤؾُويػتًًُ،   (4)ُٖيُ

  باآل(.  ََُو، وَى: )َاض،باغِ دُغتُّ خؤؾُويػتُنُّ نطزووَ، 
 

                                                 
- َؤضَ بىُْوَضَيهُ ًَٖٓسَّ نُضوَيؿهًَو زَبًَت، يُ نًاناِْ نىضزغتإ ُٖيُ و بُُْخؿُ و ظؤض دىاُْ. دبُؾُ()نىض

ٍَ:  ٖاوشئ قًًىَ،   ناوثًَهُوتٔ يُطُ
3

ٍَ غدطيا عًػِ نطيِ، طىْسّ ُٖضَؤتُ،  -  ،24/5/2016ناوثًَهُوتٔ يُطُ
ٍَ ؾًًَط غىالقُ يىغف،يُزايهبىوّ  -2 ،ثًؿُ:ناضطىظاضّ نًًََػا،ؾىَيِٓ ناوثًَهُوتٔ:طىْسّ 1957ناوثًَهُوتٔ يُطُ

 . 24/5/2016ُٖضَؤتُ،يُبُضواضّ 
ٍَ غَُريَ زحنا غُملإ، نؤيُ،  -3  .29/5/2016ناوثًَهُوتٔ يُطُ
1

ٍَ: ًَٖسّ ٖطَع عًػِ، طىْسّ ُٖضَؤتُ،  -    . 29/5/2016. غَُريَ زحنا غُملإ، نؤيُ، 12/6/2016ناوثًَهُوتٔ يُطُ
 .29/5/2016ئًعاُْ ؾًَطنؤ طىضيٌ، طىْسّ ُٖضَؤتُ، 
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 :ثعيؿهِ ًًًَِ و تُْسضوغتِ: ؾُؾُّ
ثُيىَْسّ نُ  يتىوضيًُنإ،نُثعيؿهِ ًًًَِ يُنًَهُ يُ زاب و ُْضيتُ نؤَُآليُتِ و  

ٖؤّ زاب و بُُٖضَؤتُف، َُغًشًًُناِْ نؤيُ و  .ُٖيُ ِضاغتُوخؤّ بُ ِضازَّ ٖؤؾًاضّ نؤََُيطُوَ
 ؾاضَظايِ و ثعيؿهِ ًًًَِ تايبُت بُخؤيإ ُٖبىوَ. ُْضيت و تايبُمتُْسّ نُيتىوضّ خؤياُْوَ، 

ؾاضَظايًُنِ باؾًإ ُٖبىوَ، زوو ئافطَت بىاضّ ثعيؿهِ ًًًًَسا،  َُغًشًًُناِْ ُٖضَؤتُ يُ
نُ هٌ ئُو نُغاُْيإ زاوَ، بُض ياضَُتِ ثعيؿٌَ بُضاْيؿهِ ًًًًًَإ نطزووَ و بيُطىْسَنُزا ناضّ ثع

(غاَيُ 30ئافطَتًَو بُْاوّ)بُفطئ عُظيع نؤضَ(ظياتط يُ)ئًَػتا يُطىْسَنُزا،  بىوَ.ُٖثًَىيػتًإ ثًَِ 
ٍَ و ناضَغُضّ بُؾُوَ نُوتٔ و  ناضّ )نَُيُؾار و تطؽ يًَسَضنطزٕ و ناضَغُضنطزِْ خًًَِ ناوّ َٓسا

  (1)زَنات و يُزايهًًُوَ فًَطبىوَٕ و نؤنُ(ناضَغُضنطزِْ غههىو
بؤ  بُْاوّ )َُضيُّ مشعىٕ(يُ ثعيؿهِ ًًًًَسا شًَْهِ ؾاضَظا يُ طىْسّ ُٖضَؤتُ ُٖضوَٖا 

ٍَ و طصوطًا و ططفتًَو و ناضَغُضنطزِْ نُْس ُْخؤؾِ  بؤ ِضَفتاضَيهِ تايبُت ئُجناّ زَزات نُْس طى
 (2) -:منىوُْ

 .ضزٕ )ًْى(ثًاَيُ ؾُضاب خبىاتُوَبًَت، بُياًْإ ثًَـ ْاخنىائُطُض نُغًَو نُّ خىَئ  (1

 .طًاّ )غُُْ َُنِ( زَنىَيٓطَيت و زَثاَيىضَيت و ئاوَنُّ زَخىضَيتُوَبؤ ناضَغُضّ قُبعّ،  (2

 .، تؤوّ طىَيِ)غُضبُْس( بُناضٖاتىوَقًًَؿاِْ زَغت و قاضبؤ ناضَغُضّ  (3

ٍَ ئاو يُ َُجنَُيًَهسا  داتطَ(-)بؤخنؤؾهُ يإ)تؤَيُنُ( ُْظؤنِ شٕ، )نا( يإناضَغُضّ بؤ  (4 يُطُ
(زَقُ 10بؤ َاوَّ)يُغُضّ شُْنُ و زَططٕ يُغُض ئاططَنُ زائاوَ نىآلوَنُ، ٔ، ثاؾإ ًَزَنىَيًَٓ

 .زَؾًًَٔشُْنُ ؿتِ ؤى ثثاؾإ بُتري، ِضَمحِ شُْنُ بهًَتُ َُٖيُِ َُجنَُيُنُبؤ ئُوَّ  ،تزازًَْؿًَ

ٍَ وُْدىبؤ ناضَغُضّ  (5 ناضَغُضّ ، زووطًاُْنُ ، بُزَغتًًَسإ يُ غهِ شُْيُ غهِ زايهًساآلِْ َٓسا
 .زَنُٕ

6)  ،ٍَ و نُخ زَغت و قانِ ِضاغت زَغت يُ غهِ َٓساَيُنُ زَزات و بؤ ناضَغُضنطزِْ تطغِ َٓسا
 زَنات و تُقًُ بُ َٓساَيُنُ زَزات.

 يُغاَيِنُ يُى بٓهُّ تُْسضوغتِ تًَسايُ،  زائًَػتايُ زَضباضَّ ِضَوؾِ تُْسضوغتِ يُطىْسّ ُٖضَؤتُزا 
غُضَتا يُى شووّ ، ( وَ زضوغتهطاوَ و نطاوَتُوَ بُْاوّ)بٓهُّ تُْسضوغتِ ؾًُٖس غًًِ(1996)

                                                 

هِ َاْطُوَ بؤ َُٖىو تًََُُْو زَنطَيت،ئُطُض غ 6تطؽ يًَسَضنطزٕ يَُٓاَيِ . نَُيُ ؾار بؤ تَُُِْ طُوضَ زَنطَيت - 

بؤ ناضَغُضنطزِْ زَغت و قانِ ضاغت و نُخ زَنطَيت  نُغُنُ بُخًَطايِ يًَبسات ئُوَ ًْؿاُّْ ئُوَ نُ تطغاوَ،
ٌَ(ّ بُغُضا زَوتطَيت. ٌَ،بػتُد ٌَ،ُٖضوَد ٍَ زَنطَيت و بؤ  4َاْط تا  3ناضَغُضنطزِْ خًًَِ بؤ َٓاَيِ  و)فطدهُ يُد غا

(ضؤش 5(بؤ)4ؾىوّ َٓاَيُنُ.ناضَغُضّ بُؾُوَ نُوتٔ بؤ َٓاَيِ تَُُٕ)ناضَغُضنطزِْ ثُجنُّ زؤؾاو َصَ زَخطَيتُ َُآل
 (خُت بطيٓساض زَنطَيت بؤ ئُوَّ خىَيِٓ يًَبًَت و خىَئ ظىَيًَت،6(بؤ)5بُطىَيعاًَْهِ ثاى و تاظَ ثؿتِ َٓساَيُنُ) زَبًَت،

ؾو زَنطَيتُوَو زَخىضَيت.بؤ بؤ ناضَغُضنطزِْ غههىوٕ طًاٍ خِطْىوى و بَُُف خىَيِٓ ثًؼ يَُٓاَيُنُ زَضزَنًَت.
 ناضَغُضنطزِْ نؤنُ ثًاظ زَنطَيتُ ؾريَوَو زَنىَيًَٓطَيت و ؾريَنُ زَخىضَيتُوَ.

ٍَ بُفطئ ععيع ثُتطؤؽ نؤضَ،يُزايهبىوّ نا -1 ،ثًؿُ فُضَاْبُض يُنًًََػا،ؾىَيِٓ ناوثًَهُوتٔ: 1954وثًَهُوتٔ يُطُ
 ،2016/ 5/ 22طىْسّ ُٖضَؤتُ،

2
ٍَ َطيِ مشعىٕ طىضطًؼ، يُزايهبىوّ -   . 26/7/2016، ثًؿُ: خاُْْؿني، طىْسّ ُٖضَؤتُ، 1949ناوثًَهُوتٔ يُطُ



222 

 

يُ  (28/8/2000)ِضَيهُوتِ يُ ( بًٓايُنِ تايبُتِ بؤ زضوغتهطاوَ و 1999بهىوى بىوَ، ثاؾإ يُغاَيِ)
يُبُؾُناِْ)نىتإ ُوَ نطاوَتُوَ، تِ يُنًَتِ ًْؿتُاِْ نىضزغتاْغهطتًَطّ طؿاليُٕ بُِضَيع )َاّ دُالٍ(

 تُْسضوغتِ ناضَُْسّ (9) ثًَهٗاتىوَ، ظّ يًَسإ و تُزاوّ(و زَض و ناوزَيطّ غهجِطّ و زَضَاخناُْ
(ثُضغتاضّ ثُمياْطا و 1ثًَهٗاتىوٕ يُ:) بُضَيىَبُضَيو نُ ياضيسَزَضّ ثعيؿهِ ثُمياْطايُ و ) نُ تًَسايُ،

 (يإ َُغًشًني.( 4( ثُضغتاضّ ئاَازَيِ نُ )6( ياضيسَزَضّ ثعيؿهِ ثُمياْطا و )1)
سا ثُتطؤؽ(يُنُّ نهِ ُٖضَؤتُ بىوَ،نُ بىوَ بُ غػتُض، ()ُْغطئ يُي1974ُضوَٖا يُغاَيِ)ٖ

َُّ ثعيؿهِ دُضاسِ (،)غَُري يؤقا سُْا(يُنُّ نُغِ طىْسّ ُٖضَؤتُ بىوَ، بِطواْا1988يُغاَيِ)
(ئافطَت و 3(ياضيسَزَضّ ثعيؿهًإ ُٖيُ، )5يُ ئًَػتازا َُغًشًًُناِْ ُٖضَؤتُ) (1)بُزَغتًَٗٓاوَ

 . (2)(ثًاو2)
(ُْخؤف يُخَُيهِ طىْسّ ُٖضَؤتُ غُضزاِْ ئُّ ُْخؤؾداُْيُ  7-5ِضؤشاُْ بُتًَهِطايِ)             

ًٖض نُغًَهًإ تًَسا ًًُْ او َُغًشًًُناِْ طىْسّ ُٖضَؤتُزا، زَنُٕ، ئُوَّ دًَطُّ غُضجنُ يُْ
هِ)ئؤتًعّ،ؾُيٌ يُِضووّ عُقًًًَُوَ ْاتُواو بًَت  و يُِضابطزوؾسا ُْياْبىوَ، ُٖضوَٖا ًٖض ُْخؤؾًَ

ٍَ و نَُئُْساَِ ظطُاى(ئًف زََار، َُْطؤٍ، ئُو شْاُّْ تًَُُْإ يُ نىْهُ  يإ تًَسا ًًُْ.ًًذِ َٓسا
(35 ٍَ ٍَ زَخاتُوَظياتطَ، يُشَيط ناوزَيطّ زنتؤض ( غا ، ُْوَى َٓساَيُنُّ ْاتُواو بًَت، ُٖضوَٖا َٓسا

سووَ نُ ًَٖٓاِْ خعَِ ظؤض ْعيو باف ًًُْ و ئُوإ نهِ َاَِ خؤيإ ْآًَٖٔ، ظاْػتًـ ئُوَّ غُملاْ
 . (3)ضَيصَّ نُّ ئُْساَِ يَُٓساَيِ ئُو زايو و باوناُْ ظؤض زَبًَت

غًًُنإ، ّ دؤضَ ُْخؤؾًإُْ:)ُٖونطزِْ زَضباضَّ ئُو ُْخؤؾًاُّْ يُّ طىْسَزا ُٖٕ ئُ 
ُٖضوَٖا زوو ُْخؤؾِ  َاَيتا( سىَاّ ططاُْتا، نؤَيؤٕ، ؾًَطثُجنُ،ُْخؤؾًُناِْ طُزَ،  يُوظَتًَٔ،

طىْسّ ُٖضَؤتُزا ُٖيُ نُ )ؾُنطَ و فؿاضّ خىَئ(ٕ، ياضيسَزَضّ ثعيؿهِ  زضَيصخايُٕ يُ
ٍَ يُو  ُْخؤؾداُْنُف ٖؤناضَنُّ زَطُِضَيًَٓتُوَ بؤ)ثاضَيعُْنطزٕ و وَضظف ُْنطزٕ( يُاليُٕ ُْٖس

يُ غُضوو ثُجنا ًَُْإ تُنُغاُّْ تًَُُْإ يُغُضو ثُجنا غاَيًًُوَيُ، بُؾًَو يُو نُغاُّْ نُ 
َىنُ خؤضّ سهىَُتٔ و ظؤض زازًَْؿٔ و ئَُاُْف يُنًَهٔ يُٖؤناضَناِْ تىوف بىوٕ بُو غاَيًًُوَٕ، 

بُؾًَهِ ظؤض يُ خَُيهُنُ يُ ًَْى نًًََطُزا ناضزَنُٕ، ئَُُف ناضيطُضّ بُآلّ زوو دؤضَ ُْخؤؾًًُ، 

                                                                                                                                      
- ( يُ طىْسّ ُٖضَؤتُ يُ زايو و باونًَهِ َُغًشِ 1950ْاوّ) غُيًِ سُْٓا نُضيِ ئًػشام( يُ غاَيِ)يًِ: ُؾًُٖس غ

( بىوَ بُ َاَؤغتا، يُ 1970تُواونطزووَ، يُ غاَيِ ) ( خاُّْ َاَؤغتاياِْ ُٖويًَط1969ّيُزايهبىوَ، يُ غاَيِ)
( ثُيىَْسّ نطزووَ بُ ِضَيهدػتُٓناِْ يُنًَتِ ؾؤِضؾطًَِطاِْ نىضزغتإ، نُ باَيًَهِ يُنًَتِ ًْؿتُاِْ 1982غاَيِ)

َ. ئًَػتا ( يُ غًَساضَزضاوَ و ؾًُٖسنطاو30/12/1987، زَغتطرينطاوَ، يُ ِضَيهُوتِ) 23/11/1986نىضزغتإ بىوَ، يُ ) 
ٌَ نىِضّ ُٖيُ بُْاوَناِْ) ز.ُْٖطؤ، ّ.نىضزؤ، ّ.َُٖيؤ( و يُى نهِ ُٖيُ بُْاوّ )ّ.بًَتاوإ(  ناوثًَهُوتِٓ خىَيٓسناض  غ

ٍَ قالح سُْٓا نطيِ)بطاّ ؾًُٖس غُيًِ(،يُزايهبىوّ ، ثًؿُ: خاُْْؿًِٓ ثًَؿُُضطُ زَيطيُٓناِْ)ّ ٕ ى(، 1945يُطُ
 . 27/3/2017عُْهاوَ، 

3
 .  307،ٍ 2013غًًَُاِْ،ناثِ يُنُّ، -ٖاوشئ قًًىَ،ًََصووّ ُٖضَؤتُ،ناثداُّْ ظاْا  -
2
 -  :ٍَ ،ثًؿُ:ياضيسَزَضّ ثعيؿو، طىْسّ ُٖضَؤتُ، 1972يُزايهبىوّ  ،ًْطاض طُوضيٌ يىغفناوثًَهُوتٔ يُطُ

25/5/2016. 
ٍَ )ئُنطَّ فتاح محس اَني،ياضيسَزَضّ ثعيؿو و بُضَيىَناوثًَهُوتٔ  -3 بُضّ بٓهُّ تُْسضوغتِ ؾًُٖس غًًِ يُطُ

 . 2016/ 17/5يُطىْسّ ُٖضَؤتُ، ُْخؤؾداُّْ ؾًُٖس غُيًِ يُُٖضَؤتُ، 
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يُغُض  ئُضَيِٓىوضّ باف و نانطزٕ، ناضيطُضّ نىْهُ باضّ ئاب ُوَ ُٖبىوَ،ًيُِضووّ تُْسضوغتًئُضَيِٓ 
بُؾًَىَيُنِ طؿتِ تُْسضوغتِ خَُيهِ طىْسَنُ ظؤض ئَُُف بىوَتُ ٖؤّ ئُوَّ نُ زَبًَت،  تُْسضوغتِ

 .(1)باؾُ
َاَيُناًْإ و  َُغًشًًُناِْ طىْسَنُ ثاى و خاوَيٓٔ،ًُوَ، يُِضووّ ٖؤؾًاضّ تُْسضوغتً 

ئاوّ خىاضزُْوَيإ ثانُو ثِطؤشَّ  غُوظَ و ًَىَ ظؤض زَخؤٕ، خاوَيُٓ،ًْإ ثاى و وؾىَيِٓ ًْؿتُدًَبى
، ناوزَيطّ تُْسضوغتِ و َُٖيُُتِ نىتإ بؤ َٓساآلٕ ُ و بُبؤضّ نىوَتُ َُٖىو َاَيًَوًئاوَنُيإ سهىًَ
 بُضزَواَُ و غتافِ ُْخؤؾداُْ و خَُيهِ طىْسَنُ ظؤض ثًَىَّ ثابُْسٕ، )ساًًَُ(و شِْ زووطًإ

ٍَ بُخًَىنطزًْؿًإ دًاواظَ يُُٖضوَٖا   (2)َناًْإوخاْى ؾىَيِٓ ئاشَ
يُبىاضّ ُٖبىوَ و ؾاضَظاياُْيإ ُْخؿًَهِ يُ بىاضّ تُْسضوغتًسا، َُغًشًُناِْ نؤيُف  

 ٌَ َاَاًْسا بىوُْتُ ثًَؿُْطِ ئُو بىاضَ، بُدؤضَيو ظؤضبُّ خَُيهِ نؤيُ بَُىغىَيُإ و َُغًشًًُوَ ب
(خىىل 1952َاَاِْ شًَْهِ َُغًشِ بُْاوّ)َطيُّ( يُزايو بىوَ، ئُّ شُْ غاَيِ) دًاواظّ َٓساَيُناًْإ بُ
نؤيُ ُْخؤؾداُّْ ( يُنُّ )َاَاِْ(يُ 18/1/1953ضنىى خىَيٓسووَ، يُ ِضؤشّ)ُثُضغتاضّ َاَاِْ يُ ن

ٍَ 49( زواّ)2004نؤيُزا يُنُّ َاَاِْ ثُضغتاض بىوَ، يُغاَيِ)  (ي1963ُنطزووَ، تا غاَيِ) (غا
ٍَ ي20ُ(َاْط خعَُت وَى َاَإ يُُْخؤؾداُّْ نؤيُ خاُْْؿني نطاوَ، ْعيهُّ)8و) نؤيُ  (ُٖظاض َٓسا

ٍَ بىوِْ ُٖبىوَ،6(بؤ)5بَُاَاِْ ئُّ شُْ يُزايو بىوَ، ِضؤش ُٖبىوَ) ئُوَْسَ الّ خَُيو  (ساَيُتِ َٓسا
بُضزَواَِ ناضّ َاَاِْ  زَنات،  ُ(غاَيُ ب62تا ئًَػتا واتُ)، و و بُِضَيعَ ثًَِ زََئًَ)زايُ َطيُّ( ْاغطا

َُٖىو ئُو شْاُّْ ئُّ َاَاِْ بىوٕ بُغطوؾتِ َٓساَيُنُيإ بىوَ، يُناتِ َاَاِْ ئَُسا ًٖض شًَْو 
َُْطزووَ و ًٖض َٓساَيًَو َُْطزووَ و ئًفًًذًـ ُْبىوَ، غُباضَت بُناضيطُضّ ئايِٓ َُغًشِ يُغُض 

ٍَ بىوٕ َُضيُّ خإ زََيًَت: بُآلّ  ائ ثُيىَْسّ ًًُْ بُؾًَىاظّ َٓساَيبىوُْوَ،)ئ ؾًَىاظّ َٓسا
ٍَ بُغطوؾتِ يُزايو ببًَت، دطُ يُو ناتُّ  بُئُظَىوِْ خؤّ بؤ َٓساَيُنُ و بؤ زايهُنُف واباؾرتَ َٓسا

تىوؾِ خىَئ بُضبىوٕ ببًَت، يإ شُْنُ ثًَـ ئُوَّ َٓساَيُنُّ  ا بًَت،سنُ زَغتِ َٓساَيُنُ يُثًَؿ
(3 )(بًَت.

 

 
 
 
 
 
 
 

                                                 
1
 -  :ٍَ  .25/5/2016، طىْسّ ُٖضَؤتُ،  ًْطاض طُوضيٌ يىغفناوثًَهُوتٔ يُطُ

2-  :ٍَ ُٖضَؤتُ،بٓهُّ ًَٖطؤ عًِ قاَيح،ثًؿُ:ثُضغتاض يُُْخؤؾداُّْ ؾًُٖس غُيًِ يُطىْسّ ناوثًَهُوتٔ يُطُ
 .2016/ 17/5تُْسضوغتِ ؾًُٖس غُيًِ يُُٖضَؤتُ، 

ٍَ َطيِ يىغف قاقؤؽ)غػتُض َُضيَُِ َاَإ( يُ غاَيِ  -3 يُ عُْهاوَ يُ زايهبىوَ،  1936ناوثًَهُوتٔ يُطُ
  22/5/2016ثًؿُ:َاَاِْ خاُْْؿني، ؾىَيِٓ ناوثًَهُوتٔ:نؤيُ، 
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 :َيهدطاوَيِِضَفتاضّ غًاغِ و ِضسُوتُّ: 

( 1980-1950زا و يُ غاآلِْ)َُغًشًًُناِْ نؤيُ و ُٖضَؤتُ يُ غُضزََِ )عبسايهطيِ قاغِ(   
(ناِْ غُزَّ بًػت، بُؾساضيًإ يُ ؾىِضؾِ ْىَيِ طُىل 1980ظؤضبُيإ ؾًىعِ بىوٕ، ثاؾإ يُ غاآلِْ)

ِضّ ًَْىإ سهىَُتِ عًَطام و بعوتُٓوَّ ِضظطاضخيىاظّ طُىل نىضزغتاْسا نطزووَ، يُ ِضابطزووزا بُٖؤّ ؾُ
(ظايًًُٓوَ بُؾساضيًإ 1958نىضزغتاُْوَ تىوؾِ ُْٖاَُتًِ ظؤض بىوٕ و يُ ًََصووّ ْىَيسا يُ غاَيِ )

 (1)يُناالنِ غًاغِ و ِضَيهدطاوَيًسا نطزووَ، بُّ ؾًَىَيُ:
(زا طىْسّ ُٖضَؤتُ يُ اليُٕ غىثاّ سهىَُتِ عًَطاقُوَ بؤَباضإ نطاوَ و بُٖؤّ 1963يُ غاَيِ ) -1

 (نُؽ يُ خًَعاِْ)زحنا عًػا سُْا(ؾًُٖس نطاوٕ. 9ئُو بؤَباضاُْوَ )

(زا طىْسّ ُٖضَؤتُ يُاليُٕ غىثاّ بُعػِ عًَطاقُوَ بؤَباضإ نطاوَ و يُ ئُجناَسا 1974)يُغاَيِ  -2
 َيِ )ئًرباًِٖ طىضطًؼ َىغا(ؾًُٖس بىوٕ. ( َٓسا3زايو و )

( ؾًُٖسيإ يُ بعوتُٓوَّ ِضظطاضخيىاظّ طُىل 22َُغًشًًُناِْ طىْسّ ُٖضَؤتُ و نؤيُ ) -3
 -نىضزغتاْسا ُٖيُ،نُ بُ ؾًَىاظّ دًاواظ ؾًُٖس نطاوٕ:

( و سًهُت سُْا 1991(ؾًُٖس، بُْاوَناِْ: ) ناثىوى يىغف ئًًًَا يُغاَيِ)2ؾًُٖسّ غُْطُض:) - أ
(ؾًُٖس 1996(يُ بُضطَُيى بُض نًًُايِ زَنُوَيت و بطيٓساض زَبًَت و يُ غاَيِ)1987يىغف يُغاَيِ)

 زَبًَت. 

 كىض ثُتطؤؽ( . (ؾًُٖس بُْاوَناِْ: ) غُيًِ سُْا نُضيِ، ًُٖساز 2َٓؾًُٖسّ يُ غًَساضَزإ: )  - ب

(، فُضَْػًؼ 1961(ؾًُٖس بُْاوَناِْ) بُؾري دُضدًؼ يىغف يُ غاَيِ)4ؾًُٖسّ طىيًُ باضإ: ) - ت
(  1963(،سُْا يىغف تؤَا يُغاَيِ)1963(، يىغف سُْا عبسايهطيِ يُغاَيِ)1963عًػا يُ غاَيِ)

 بُزَغتِ نُنساضَناِْ)سُضَؽ قُوَِ بُعؼ(ؾًُٖس نطاوٕ.

ًُٖس، بُْاوَناِْ: )ُْغطئ عًػا سُْا، وَضزيًُ عًػا ؾابًًُ، جمًس (ؾ13ؾًُٖسّ تؤثباضإ: ) - خ
زحنا عًػا، بًٓاَني زحنا عًػا، دًٌَُ زحنا عًػا، باضظإ زحنا عًػا، واضيُٓ زحنا عًػا، ئُزيبُ زحنا 

( و ) ئآًَُ نُضيِ ئًػشام، خًَطيًُ ئًرباًِٖ طىضطًؼ، ِضوْاى 1963عًػا، ظَنِ زحنا عًػا( يُ غاَيِ)
 . (2)( ؾًُٖس نطاو1974ٕاًِٖ طىضطًؼ، ؾاٌَ ئًرباًِٖ طىضطًؼ( يُ غاَيِ)ئًرب

( يُبُغساز بُزَغتِ ئريٖابًُنإ تريؤض نطاوَ 2007( ؾًُٖس، يُ غاَيِ )1ؾًُٖسّ تريؤض: ) - ز
 بُْاوّ)ٖاوناض دباض زحنا(

ٍَ بطانُّ 1986)يُى( ظيٓساِْ غًاغًًإ ُٖيُ بُْاوّ) قباح سُْا نُضيِ( نُ يُغاَيِ) -4 (يُطُ
ٍَ ظيٓساِْ، بُٖؤّ يًَبىوضزِْ طؿتًًُوَ يُ غاَيِ )9ؾًُٖس)غُيًِ(زَغتطري نطاوَ و زواّ) ( 1995(غا

 ئاظازنطاوَ. 

 (ثًَؿُُضطُّ زَيطيًٓإ ُٖيُ. 3يُ ثًَؿُُضطايُتًسا بُؾساضبىوٕ و ) -5

                                                 

 بىوَ.  عًَطام ِغُضؤى وَظيطاْ(1963ّ ؾىباتِ 8تا  1958ّ تَُىظّ 14) يُ غاَيِعبسايهطيِ قاغِ:  - 

3
ٍَناوثًَهُوتٔ  -  قُؾُ . )21/6/2016، ثًؿُ: خاُْْؿني، طىْسّ ُٖضَؤتُ، 1949قباح سُْٓا نطيِ، يُ زايهبىوّ :يُطُ

 ْاوَْسّ،ثًؿُ: ئُْساَِ ئُجنىَُِْ 1950يُزايهبىوّ:  . دًٌَُ عًػِ نطيِ،6/4/2016زحنا تؤَا يىغف(، عُْهاوَ، 
 .6/9/2016عُْهاوَ، -و ِضاوَيصناضّ بُِضَيع َاّ دُالٍ بؤ ناضوباضّ َُغًشًًُنإ،ُٖويًَط )ّ.ٕ.ى( 

2
 -  :ٍَ  . 20/6/2016، ثًؿُ، بًَهاض، طىْسّ ُٖضَؤتُ، 1932يُ زايهبىوّ ابطاًِٖ طىضطًؼ َىغِ، ناوثًَهُوتٔ يُطُ
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يُ ِضَيهدػتُٓناِْ) ثاضتِ زميىنطاتِ نىضزغتإ، سعبِ ؾًىعِ عًَطام، يُنًَتِ ًْؿتُاِْ  -6
 نىضزغتإ( زا ناالنِ غًاغِ و ثًَؿُُضطايُتًًإ نطزووَ. 

يُ نؤتا َُٖيبصاضزِْ ثُضيَُاِْ نىضزغتاْسا َُغًشًًُناِْ نؤيُ و ُٖضَؤتُ زَْطًإ زاوَ بُ:  -7
ىعِ نىضزغتإ، ثاضتِ زميىنطاتِ نىضزغتإ، )يُنًَتِ ًْؿتُاِْ نىضزغتإ، سعبِ ؾً

 .  (1)بعووتُٓوَّ زميىنطاتِ ئاؾىوضّ)يًػتِ ِضافًسَئ(

َُغًشًًُناِْ نؤيُ و ُٖضَؤتُ ظؤضبُيإ بُؾساضّ ناضّ سعبِ و ِضَيهدطاوَيِ ْانُٕ، بُآلّ ئُْساّ   -8
(2)ئاؾىوضّ( و اليُْططيإ ُٖيُ يُ سعبُناِْ)يُنًَتِ، ؾًىعِ، ثاضتِ، بعوتُٓوَّ زميىنطاتِ 

 

 
 : نؤض : ُٖؾتُّ

 َُغًشًًُناِْ نؤيُ و ُٖضَؤتُ نُْس داضَيو نؤنٌ ْاوخؤيِ و زَضَنًًإ نطزووَ، بُّ دؤضَ:    
يُزواٍ ؾُِضو بُٖؤّ ًَٖطؾِ غىثاّ ئًػالّ يُغُضزََِ فطاواْبىوِْ زَوَيُتِ ئًػالًَسا،   -1
و زٖؤى ؾاضٍ )َىقٌ ( و زَؾتِ ُْيُٓوا  بُضَوو  ىؾتاضَيهٌ ظَوض خَُيهٌ ُٖضََىتُ ثُضت و باَلو بىوٕن

 . (3)ىوٕؾتؤِضو ظاخؤ 

 ( شَاضَيُى يُ َُغًشًًُناِْ نؤيُ و ُٖضَؤتُ بَُُبُغتِ ناضنطزٕ و باف1994-1979يُ غاآلِْ)  -2
. يُ نطزووَ (و غًًَُاِْ و نُضنىى  عُْهاوَ-نطزِْ بصَيىّ شياًْإ نؤنًإ بؤ ؾاضَناِْ)بُغسا و ُٖويًَط

طُِضاُْوَ بؤ ظَيسّ خؤيإ بؤ ) نؤيُ و ُّْ نؤنًاْهطزبىو بؤ ؾاضّ بُغساز، ( ئُوا2003-2001غاَيِ)
، نطزووَ بؤ وآلتاِْ ئُوضوثا يُزواّ ِضاثُضيًٓـ شَاضَيُنِ ظؤضّ طُجنِ ُٖضَؤتُ نؤنًإ  (4)ُٖضَؤتُ(.
 ،نطزووَ و وآلتاِْ ئُوضوثا و نُُْزا و ئىغرتايًا (خًَعاًْإ نؤنًإ بؤ ئَُطيها4)، (زا2014يُ غاَيِ)
نؤض ًإ شَاضَيُنِ نَُبُٖؤّ ٖاوغُضطريّ، يإ ناضو نُغابُت، يإ ٖؤناضّ خؤؾطىظَضاِْ،  غاآلُْف

    (5)، زَنُٕ ُوضوثاو ئ بؤ عُْهاوَ

 
 
 
 
 
 

                                                 
1-  :ٍَ ، ثًؿُ َاَؤغتا و غُضتاف، طىْسّ ُٖضَؤتُ، 1980يُزايهبىوّ نىضزؤ غُيًِ سُْا، ناوثًَهُوتٔ يُطُ

15/2/2017 . 
ٍَناوثًَهُوتٔ  -2 . ئًعاُْ 21/6/2016، ثًؿُ: خاُْْؿني، طىْسّ ُٖضَؤتُ، 1949قباح سُْٓا نطيِ، يُ زايهبىوّ :يُطُ

ٍَ زاِْ غامل عًػا، نؤيُ، .29/5/2016 طىْسّ ُٖضَؤتُ،،ؾًَطنؤ طىضيٌ  .12/6/2016ناوثًَهُوتٔ يُطُ
ٍَ ناوثًَهُوتٔ  -3  .17/5/2016طىْسّ ُٖضَؤتُ، ،طسعخزياض عصيص يُطُ
ٍَ يعكىوب َىغا سُْٓا، يُزايهبىوّ  ناوثًَهُوتٔ -4   .31/3/2017، ثًؿُ: دىتًاض، طىْسّ ُٖضَؤتُ، 1938يُطُ
1

ٍَ ناوثًَهُوتٔ - طىْسّ ُٖضَؤتُ، ، زياض عصيص بطسع .22/5/2016قُؾُ)ظَيًا ؾابا دذِ(،طىْسّ ُٖضَؤتُ،  :يُطُ
ٍَ عُإ سٓا، نؤيُ،  .17/5/2016  .  4/9/2016. ِضوخؤف اغشام ًَدا، نؤيُ، 4/9/2016نُشا
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 : باغِ زووَّ
 َُغًشًًُناِْ نؤيُ و ُٖضَؤتُ  ضٍ َازٍويتىُن ناِْتىمخُناالنِ ئابىوضّ و 

 
 ُ: ثًؿ -1

 َُغًشًًُناِْ نؤيُ:ثًؿُّ  - أ
و نٓني ِضغنت و دؤآليِ و ُٖالدِ و و  غنتَىوِض)نؤيُ  َُِْغًشًًُنا ثًؿُّ و ناضِضابطزووزا يُ   

زَواض،  ،تىوضَطُ، يباز، خُضاض)نًِٓٓ زضوغتهطزٕ و نُغاِْ ناضا و ؾاضَظا بىوٕ يُ  ،بىوَٕ( تُو
ٍَِض ٍَ، دادِ ،َمشا ثؤؾانِ  ِ ططْط بىوَ، بُؾًَو يًُدؤآليِ ثًؿُيُنِ زَغت ،(ضاْهىنؤغُ ،بُضَا

تا ( سًٌُْ و ؾُعًُّ َُضبًَٔ وَغتا ئًًًا و )ْاوَاَيِ زابني نطزووَ، خَُيهِ ْاونُنُ و ثًَىيػتًًُناِْ 
و  نِطئ نؤيُ باظضطاُْناِْ بؤ نُْس نُغًَهًؿًإ، بُضزَواّ بىوٕيُّ ثًؿُيُ نؤتايِ غُزَّ بًػتُّ 

 (1)نُتريَ(. َاظوو، خىضّ، :)تىوتٔ،نِطئ و فطؤؾتِٓ وَى فطؤؾتًٓإ نطزووَ،
 ْهطزٕ،)تُو :نُ ئُّ ثًؿاُْيإ نطزووَ ،ثًؿُوَض ُٖبىوَُٕغًشِ نُْسئ شِْ يُ ِضابطزووزا، ُٖضوَٖا 

ٍَ و بُِضَ دادِ   تطؾًات زضوغتهطزٕ و فطؤؾتِٓ،عاضَم و ؾُضاب و  يًَفُزووضئ، نٓني،و بُضَا
 (2)(نىثُ و ؾُضبُ زضوغتهطزٕ ثعيؿهِ ًًًَِ، َاَاِْ، َُِضبِطيُٓوَ، ثُِضَنطزِْ يًَفُ و زؤؾُى،

(يإ عاضَمَُغًشًًُناِْ نؤيُ )ؾُضاب و ُٖضوَٖا تا نؤتايِ غاآلِْ ُْوَزَناِْ غُزَّ بًػتُّ 
طؤِضاوَ و  ئًَػتازا َُغًشًًُناِْ نؤيُ ثًؿُناًْإ يُبُآلّ  .زضوغتهطزووَو ظَيتىًْؿًإ خؤؾهطزووَ

 (3) ِضؤشاُْيإ يُغُض نُْسئ ثًؿُّ دًاواظَ وَى:شياِْ 
، فُضَاْبُضّ فُضَاْطُنإ، ثعيؿوَاَؤغتاّ ظاْهؤ، ))َاَؤغتا، :فُضَاْبُضّ سهىَُت وَى .أ 

 .(، ثؤيًؼخاُْْؿني،ٖىُْضَُْس ياضيسَزَضّ ثعيؿو، ئُْساظياض،
 دؤضَ: نُْسئ َُغًشِ زاًْؿتىوّ ؾاضّ نؤيُ ثًؿُّ زوناْساضّ زَنُٕ بُّزوناْساضّ :   .ب 

 َُغًشًًُناِْ نؤيُ ًْؿإ زَزاتشَاضَ و دؤضّ زوناِْ ( 20خؿتُّ)

 شَاضَّ زونإ دؤضّ زونإ ش
 1 زيهؤضاتِ غكف و زيىاض 1
 1 غُضتاؾداُْ 2
 2 ثًَساويػتِ ناضَبايِ 3
 5 َُؾطوب فطؾنت 4
 1 نٍُ و ثُىل بًٓاغاظّ 5
 3 َاضنًَت 6

 12 نؤّ طؿتِ  

                                                 
ُٖويًَط،ناثِ -نُضيِ ؾاضَظاو ئُواِْ تط،نؤيُ يُضَوتِ ؾاضغتاًُْتسا،ناثداُّْ وَظاضَتِ ضؤؾٓبريّ -1

 . 209 ،398،،ُٖويًَط،2009ٍيُنُّ،
 .  93-80، ٍ 2015ؤيُ، ناثداُّْ ؾُٖاب،ُٖويًَط،ناثِ يُنُّ،شُْ ثًؿُوَضَناِْ ن فاظيٌ ؾُوِضؤ، -2
ٍَ طُوضيٌ ؾُعًا، يُ زايهبىوّ  -3 ٍَ ؾَُا ، ثًؿُ: َاَؤغتا و زوناْساضّ َُؾطوب فطؤؾنت، نؤيُ 1984ناوثًَهُوتٔ يُطُ

15/2/2017 . 
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 ثًؿُّ َُغًشًًُناِْ طىْسّ ُٖضَؤتُ:  - ب

:ىوكشتوكالَكردنيجوتيار -أ
و  بىوَ(ىتًاضّد)ثًؿٍُ ْسّ ُٖضَؤتُ، يُنًَو يُ ثًؿُ غُضَنًًُناِْ َُغًشًًُناِْ طىيُِضابطزووزا، 

و ًَىَداتًإ و و ظَيتىوٕ ناْسووَ  ًإتىتٓو غُوظَوات و  (و ًْػو و ْؤى )طُمن و دؤّزاُْويًََُ
سّ طىْ يُ، ثًؿُّ دىتًاضّ زَنَُُٕغًشًًُناِْ طىْسّ ُٖضَؤتُ، يُِضابطزوو ئًَػتاؾسا،  (1).ِضوواْسووَ

بُآلّ  ،َنؿتىناَيِ غُضَنِ بىو (و ًْػو و ْؤى تىتٔ و طُمن و دؤ)ناْسِْ (1996ُٖتا غاَيِ) ُٖضَؤتُ
ٌَ ثاقًُ،بًبُض،  غري، ثًاظ، تَُاتُ،) و (ئًَػتا)طُمن و دؤ  زَنًَٓطَيت، (، تطؤظّبايٓذإ ،نىيُنُ ،يؤبًا ،باَ

و باخساضّ ثًؿُيُنِ غُضَنًًإ  ِضوَيٓطاوٕ (ًََىقُيػِ و  ،ُٖجنري ،ُْٖاض،)ظَيتىٕ بار و ِضَظّ  ُٖضوَٖا
ثًؿُّ دىتًاضّ زَنُٕ و خُضيهِ بُؾًَو يُ َُغًشًًُناِْ ُٖضَؤتُ،  يُ ئًَػتازا .(2)بىوَ

 . (3)فطؤؾتِٓ ظَيتىوُْو غُوظَوات و  و دؤ غُضناوَّ زاٖاتًإ نؿتىناَيِ طُمننؿتىناَيهطزْٔ و 
َُغًشًًُناِْ بُؾًَو يُ زاٖاتِ  يُنًَهُ يُ ثًؿُنإ و غُضناوَّ(ظَيتىوٕ)غاآلُْ فطؤؾتِٓ  
 ،زَنًًََطَيت ( دىتًاضَو31َيُاليُٕ) َُٖىو غاَيًَو غُضدُّ ظَويًُ نؿتىناَيًًُناِْ طىْسَنُ، ُٖضَؤتُ

بُآلّ َىغىَيُاُْناِْ طىْسّ  ،ؿِ َىغىَيُأْدىتًاضي (4و) َُغًشًًُدىتًاضيإ  (27) يُو شَاضَيُ
يإ ِٖ َُغًشًًُنإ َىغىَيُاُْنإ بَُيهى ظَوّ ئاغا ُ،ًُٖضَؤتُ خؤيإ ظَوّ نؿتىناَيًإ ًْ

ٍَ نطزٕ ب بريَيهِ ئريتًىاظيإِ طىْسَنُ خَُيه، سًََٖٓٔضَُٖبُ  (4).ّ قىوَيُ(307)نُ َُٖيهُْسووَؤ نؿتىنا
 (2958) طؿتِ طىْسّ ُٖضَؤتُِضووبُضّ ، بُثًتُطىْسّ ُٖضَؤتُ، خاوَٕ ظَويًُنِ فطاواِْ  

تاثؤّ بُضاوو َىَيهِ تايبُتِ (زؤمنِ ظَوّ 252ظَوّ زَيُِ و) زؤمنِ (2300)ِضووبُضَيُو  ،زؤمنُ
                                                 

3
ٍَ: ًٖالٕ غًًَُإ َُتا، يُزايهبىوّ  ناوثًَهُوتٔ - ٍَ، طىْسّ ُٖضَؤتُ، 1944يُطُ . َطيِ 2016/ 25/7، ثًؿُ شِْ َا

. ابطاًِٖ طىضطًؼ َىغِ، يُ 26/7/2016، ثًؿُ: خاُْْؿني، طىْسّ ُٖضَؤتُ، 1949مشعىٕ طىضطًؼ، يُزايهبىوّ
، ثًؿُ: خاُْْؿني، 1949يِ، يُ زايهبىوّ. قباح سُْٓا نط20/6/2016، ثًؿُ، بًَهاض، طىْسّ ُٖضَؤتُ، 1932زايهبىوّ 

. 10/6/2016، ثًؿُ: دىتًاض، طىْسّ ُٖضَؤتُ، 1926. سُْٓا غًًَُإ َُتا، يُزايهبىوّ 21/6/2016طىْسّ ُٖضَؤتُ، 
 . 26/7/2016، ثًؿُ: َاَؤغتاّ خاُْْؿني، طىْسّ ُٖضَؤتُ، 1948قًًَىَ سٓا يىغف، يُ زايهبىوّ

2
دًٌَُ عًػِ نطيِ،ُٖويًَط  .2/8/2016، ثًؿُ فُضَاْبُض، طىْسّ ُٖضَؤتُ، 1961بىوّ عًػا َُضبًَٔ عًػا، يُ زايه - 

 .6/9/2016عُْهاوَ، –
ٍَ)ٖطَع عًػِ نطيِ، طىْسّ ُٖضَؤتُ،  -3 ٍَ . 17/5/2016ناوثًَهُوتٔ يُطُ زياض عصيص ناوثًَهُوتِٓ خىَيٓسناض يُطُ

  .17/5/2016، طىْسّ ُٖضَؤتُ، بطسع

ٍَ يُ طىْسَنُزا باخِ طُوضَّ ظَيتىوًْإ 10(ثًَسَطات و زَيِطْٔ، )10ظَيتىوٕ يُ طىْسّ ُٖضَؤتُزا يُ َاْطِ) -  (َا

(تُٕ ظَيتىوٕ يُُٖضَؤتُزا بُضُّٖ ٖاتىوَ، يُ ئًَػتازا بُٖؤّ )نَُِ ئاو و 15-10ُٖيُ، يُ ِضابطزووزا غاآلُْ)
(تُٕ ظَيتىوٕ بُضُّٖ زَيت، ئُو 4-2وَ نَُِ نطزووَ و غاآلُْ)بُضظبىوُْوَّ ثًُّ طُضَا و ثًػبىوِْ شيٓطُّ ْاونُنُ(

(ِضؤش ثًَسَطات و يُ نؤيُ و 20َاآلُّْ نُ باخُ ظَيتىوًْإ ُٖيُ، خؤيإ يُ َاَيُناًْاْسا ظَيتىوُْنُ خؤف زَنُٕ، نُ بُ )
ٍَ: ثُميإ نطيِ يَُيسا، يُزايهبىوّ  ٍَ، طىْسّ ُٖضَؤتُ،  ، ثًؿُ: ش1961ِْغًًَُاِْ زَيفطؤؾٔ. ناوثًَهُوتٔ يُطُ َا

11/10 /2016 . 
ٍَناوثًَهُوتٔ  -4 ، طىْسّ ُٖضَؤتُ، ابطاًِٖ طىضطًؼ َىغِ. 17/5/2016، طىْسّ ُٖضَؤتُ، زياض عصيص بطسع :يُطُ

. 10/6/2016طىْسّ ُٖضَؤتُ،  . سُْٓا غًًَُإ َُتا،21/6/2016. قباح سُْٓا نطيِ، طىْسّ ُٖضَؤتُ، 20/6/2016
 .2/8/2016، طىْسّ ُٖضَؤتُ، . عًػا َُضبًَٔ عًػا،26/7/2016، سّ ُٖضَؤتًُىَ سٓا يىغف، طىْقً
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زؤمنِ بُضاوو َىَيهِ نانػاظّ نؿتىناَيِ (10زؤمنِ زَيُِ و)(108)،وَُغًشًًُناِْ ُٖضَؤتُيُ
بُّ ُناِْ ُٖضَؤتُ ًُ نؿتىناَيًًغُضدُّ ظَوي ،و بُزَغت َىغىَيُاُْناِْ ُٖضَؤتُوَيُ ًُسهىًَ
  .و سهىَُتُوَ و بُناض ٖاتىوَ يُاليُٕ دىتًاضإ و خَُيهِ طىْسَنُ زابُؾهطاوَّ خىاضَوَ دؤضَ

 (1)ِضووبُضّ ظَوّ نؿتىناَيِ طىْسّ ُٖضَؤتُ ًْؿإ زَزات.( 21خؿتُّ)
 زؤمنشَاضَّ    ِضووبُضّ طؿتِ 

 2958 ِضووبُضّ طؿتِ طىْسَنُ 
 2704 ِضووبُضّ طؿتِ ؾًاو بؤ ناْسٕ 

 2408 ؾًاو بؤ ناْسٕظَوّ زَيِ ِضووبُضّ طؿتِ 
 226 ِضووبُضّ طؿتِ ظَوّ بُضاوو ؾًاو بؤ ناْسٕ 

 70 ِضووبُضّ طؿتِ باخهُ 
 34 يُوَِضطا ِضووبُضّ 

  220 ٖتسو  نًًََػاقىتاخباُْو ُْخؤؾداُْو و ِضووباضو دًَداْىو ياضيطاو ثطزو ضَيطاو بإ 
 

 ئاذةلَدارى: -ب

( بىوَ و ئاشََيساضٍيُنًَهِ تط يُ ثًؿُ غُضَنًًُناِْ َُغًشًًُناِْ طىْسّ ُٖضَؤتُ يُ ِضابطزووزا )
، يُِضابطزووزا تا غاَيِ ُْوَزَناًْـ يُنًَو يُ غُضناوَ )َُِضو بعٕ و َاْطا(يإ بُخًَىنطزووَ

غُضَنًًُناِْ زاٖاتِ َُغًشًًُناِْ طىْسّ ُٖضَؤتُ )ئاشََيساضٍ ( بىوَ، يُنؤْسا، واتا ثًَـ غاآلِْ 
( غُض َُِضو بعِْ ُٖبىوَ، بُآلّ ئًَػتا ئاشََيساضيِ 1000-400(بُؾًَهِ ظؤضّ َاَيُناِْ ُٖضَؤتُ)1980)

  (3):، نىْهُ(2)نَُبىوَتُوَ و نُْس َاَيًَهِ نُّ )َاْطا( بُخًَىزَنُٕ
غُضناوَّ زاٖاتِ خَُيهُنُ طؤِضاوَ و غُضناوَّ زاٖاتِ ظؤضبُّ خَُيهِ طىْسَنُ َىنُّ   .1

 .سهىَُتُ

 بُ شياِْ ؾاضْؿًِٓ و طىْسَنُف بىوَطؤِضاوَ بؤ يُ طىْس ْؿًًًُٓوَ يُ ئًَػتازا شياِْ خَُيهُنُ  .2
 . قُظاّ نؤيُْاوَْسّ يُنًَو يُ طُِضَنُناِْ 

 :ىيوثيشةوةرىيىودوكانداريفةرمانبةر -ت

ظؤضبُيإ فُضَاْبُضّ ، يُ ئًَػتازا يُ ئًَػتازا ثًؿُّ َُغًشًًُناِْ ُٖضَؤتُ وَى ِضابطزوو ًُْ 
 (4) -بُّ دؤضَ: ثًؿُّ زوناْساضٍ زَنُٕبُؾًَهِ تطيؿًإ يُْاو طىْسَنُزا  سهىَُتٔ و َىنُ خؤضٕ،

                                                 
 . 27/6/2016إ ، نؤيُ،بُؾِ ثالْساْ يُّ نؿتىناَيِ ئاَاضٖؤبُّ  نؤيُ، بُِضَيىَبُضايُتِ نؿتىوناَيِ -1

2
ٍَ: ًٖالٕ غًًَُإ َُتا، ، طىْسّ ُٖضَؤتُ،  ناوثًَهُوتٔ -  ، طىْسّ ُٖضَؤتُ،  . َطيِ مشعىٕ طىضطًؼ،2016/ 25/7يُطُ

. قباح سُْٓا نطيِ، يُ طىْسّ ُٖضَؤتُ، 20/6/2016. ابطاًِٖ طىضطًؼ َىغِ، ، طىْسّ ُٖضَؤتُ، 26/7/2016
. 26/7/2016ًىَ سٓا يىغف، ، طىْسّ ُٖضَؤتُ، . ق10/6/2016ًا، طىْسّ ُٖضَؤتُ، . سُْٓا غًًَُإ َُت21/6/2016

 .2/8/2016عًػا َُضبًَٔ عًػا، ، طىْسّ ُٖضَؤتُ، 
3
ٍَ: ز.ٖاوشئ ناوثًَهُوتٔ  -   .15/5/2016، ظاْهؤّ نؤيُ،قًًىَيُطُ
ٍَ: ز.ٖاوشئ قًًىَ، ظاْهؤّ نؤيُ، -4 َطيِ مشعىٕ طىضطًؼ،  طىْسّ ُٖضَؤتُ،  .15/5/2016ناوثًَهُوتٔ يُطُ

. 21/6/2016. قباح سُْٓا نطيِ، طىْسّ ُٖضَؤتُ، 20/6/2016. ابطاًِٖ طىضطًؼ َىغِ، طىْسّ ُٖضَؤتُ، 26/7/2016
 .2/8/2016. عًػا َُضبًَٔ عًػا،، طىْسّ ُٖضَؤتُ، 26/7/2016قًًَىَ سٓا يىغف، طىْسّ ُٖضَؤتُ، 
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ُٖضوَٖا نُْسئ َُغًشِ ُضَاضنًَتِ بهىوى. يُى غؤث، يُى ناخاُْزوو زوناِْ َُؾطوب فطؤؾنت، 
 اضّ زَنُٕ يُ ؾاضّ نؤيُ. زاًْؿتىوّ طىْسّ ُٖضَؤتُ ثًؿُّ زوناْس

 ( شَاضَ و دؤضّ زوناِْ َُغًشًًُناِْ طىْسّ ُٖضَؤتُ ًْؿإ زَزات22خؿتُّ)
 شَاضَّ زونإ دؤضّ زونإ شَاضَ

 2 َُؾطوب فطؤؾنت 1
 6 )ثالى،وايُض،طًَؤخ(ثًَساويػتِ ناضَبايِ  2
   2 ئاًََطّ ناضَبايِ)غُالدُ،جمًَُسَ( 3
 1 َاضنًَتِ بهىوى 4
 2 زيهؤضاتِ غكف و زيىاض 5
 2 غُضتاؾداُْ 6
 2 بطيهاضّ خؤضاى 7
 2 نانهطزُْوَّ َاتؤِضّ ناضَبايِ و َعَخُّ ئاو 8

 19 نؤّ طؿتِ 
 : زابُؾهطزِْ ناض -2
 زابُؾهطزِْ ناض يُغُض بَُٓاّ ِضَطُظ:  - أ

وَى يُى ئًؿِ ئُطُض فُضَاْبُض بٔ و ثًاو  ئافطَتنىيتىوضّ َُغًشًًُناِْ نؤيُ و ُٖضَؤتُزا،  يُ
ئًؿِ نؿتىناَيهطزٕ و بار ِضْني  يُ ُٖضوَٖا و يُّ بىاضَزا دًاناضّ دًَٓسَضّ ْانطَيت، زَنُٕ فُضَاْبُضّ

ٍَ  بُيُنُوَ ناضزَنُٕ،سا و ًَىَ نًٓٓ يُغُض بَُٓاّ ِضَطُظ يتىوضّ نىضزَواضّ ُٖضوَى نُبُآلّ ئًؿِ َا
ٍَ وَى و  زابُؾهطاوَ ؾريثًَسإ و  ،سإ،دٌ ؾنتطػه قاخ ؾنت، )نًَؿت يًَٓإ،ئًؿُناِْ َا

ٍَثانهطزُْوَّ  ساَيُتًَهسا ئافطَتُنُ ُْخؤف  يُ ُٖضنُْسَ ،ٕو بُئًؿِ شٕ ْاغطاو شٕ زَيهات (َٓسا
  . (1)ثًاوَنُ ئُو ئًؿاُْ زَناتثًاويـ ٖاوناضّ زَنات و  بًَت،

و  دًاواظّ دًَٓسَضّ ناضيطُضّ ُٖبىوَ يُغُض زابُؾهطزِْ ناض و ثًؿُ يُْاو َُغًشًًُناِْ نؤيُ
  (2)تُْٗا ثًاوَناًْإ زَيهُٕ)ثؤيًػِ و زوناْساضّ َُّ فطؤؾنت(زا ثًؿُّ يُ ُٖضَؤتُزا  

 زابُؾهطزِْ ناض يُغُض بَُٓاّ تَُُٕ:  - ب

                                                 

،ًََصووّ قًًىَٖاوشئ  بؤ يُنُّ داض ناخياُّْ يُُٖضَؤتُزا زاْاوَ. ا سُْا((،)َُضبًَٔ عًػ1969غاَيِ) يُ - 

 . 307،ٍ 2013غًًَُاِْ،ناثِ يُنُّ، -ُٖضَؤتُ،ناثداُّْ ظاْا
ٍَناوثًَهُوتٔ  -1 طىْسّ ُٖضَؤتُ،  ًٖالٕ غًًَُإ َُتا،. 27/6/2016ز.ٖاوشئ قًًىَ عًػا، طىْسّ ُٖضَؤتُ،  :يُطُ

. ابطاًِٖ طىضطًؼ َىغِ، طىْسّ ُٖضَؤتُ، 26/7/2016طىضطًؼ،  طىْسّ ُٖضَؤتُ، . َطيِ مشعىٕ 2016/ 25/7
. 10/6/2016. سُْٓا غًًَُإ َُتا، ، طىْسّ ُٖضَؤتُ، 21/6/2016. قباح سُْٓا نطيِ، طىْسّ ُٖضَؤتُ، 20/6/2016

بًَػتىوٕ عُإ  .2/8/2016. عًػا َُضبًَٔ عًػا،، طىْسّ ُٖضَؤتُ، 26/7/2016قًًَىَ سٓا يىغف، طىْسّ ُٖضَؤتُ، 
                               .     9/2016/ 22. دانًني نطيِ ععيع،طىْسّ ُٖضَؤتُ،   22/9/2016سٓا، طىْسّ ُٖضَؤتُ،

ٍَناوثًَهُوتٔ  -2 . 2016/ 25/7طىْسّ ُٖضَؤتُ،  ًٖالٕ غًًَُإ َُتا، .15/5/2016، ظاْهؤّ نؤيُ، قًًىَٖاوشئ  :يُطُ
. قباح 20/6/2016. ابطاًِٖ طىضطًؼ َىغِ، طىْسّ ُٖضَؤتُ، 26/7/2016طىْسّ ُٖضَؤتُ،   َطيِ مشعىٕ طىضطًؼ،

. قًًَىَ سٓا يىغف، 10/6/2016. سُْٓا غًًَُإ َُتا، ، طىْسّ ُٖضَؤتُ، 21/6/2016سُْٓا نطيِ، طىْسّ ُٖضَؤتُ، 
 .2/8/2016. عًػا َُضبًَٔ عًػا،، طىْسّ ُٖضَؤتُ، 26/7/2016طىْسّ ُٖضَؤتُ، 
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ٍَ ئًؿىَُغًشًًُناِْ نؤيُ و ُٖضَؤتُ يُ باظاِض و يُغُض ؾُقاَُناْسا   ْانُٕ، بُآلّ يُناض بَُٓسا
وَى نؿتىناَيهطزْسا ُْٖسَيو ناضّ غازَ و ئاغإ  ناضِّضابطزووزا يُ ناضّ ئاشََيساضّ و يُ ئًَػتاؾسا يُ 

ٌَ و بايٓذإ ِضًِْٓ تَُاتُ و بصاضنطزٕ و  بُٖاوناضّ زايو و (غاَيِ 12غُضو تَُُِْ )بُ َٓساَيِ تطؤظّ باَ
  . (1)زَنُٕباوى و نُغاِْ طُوضَتط يُخؤيإ 

 
ٍَ و ناغبِ  ٖاوبُؾِ يُناض -3  :ساَىغىَيُاْيُطُ

 ،زَنَُٕطؤظِ َىغىَيُإ ٖاوبُؾِ  نطزْسا،ضنُغابُت و نا يُبُطؿتِ ُٖضَؤتُ و  نؤيُ َُغًشًًُناِْ
ٍَ ٖاوبُؾِ نُْس نُغًَهِ نًَُإ بُآلّ    (2).يُ ناضو نُغابُتسا ْانُٕ ساَىغىَيُاْيُطُ

 
 
 :ئ و فطؤؾنتنِط -4

ًٖض  و نُغابُتسا ناضو  ظاِضاثٍُ يُبنُيى وى َُىؾتيُنِطئ و فطؤؾتِٓ  و ُٖضَؤتُ، َُغًشًًُناِْ نؤيُ
ٍَ  يُْاو خؤياْسا ،ًُنًَؿُيُنًإ ًْ  زاُٖضَؤتُ يُ ،زَنَُٕىغىَيُاًْـ نِطئ فطؤؾنت و يُطُ

ّ ظَوّ نؿتىناَيٌ بُ بُآل ،فطؤؾتىوَبَُىغىَيُإ ًإ يا بؤ خاْىو زضوغت نطزٕ ظَوَُغًشًًُنإ، تًُْ
 ،بفطؤؾٔ بَُُغًشِا تًُْسُظزَنُٕ َىَيو  زا،ُٖضَؤتُ يُُْٖسَيو نُغِ َُغًشِ  ،ْافطؤؾَٔىغىَيُإ 

َّ غًُاّ َُغًشِ بىوِْ ُٖضَؤتُ ئُو ُٖضوَٖا بؤ بؤ ئُوَّ غُضدُّ طُِضَنُنُ َُغًشِ ْؿني بٔ،
 (3)َُىغىَيُإ و بَُُغًشًـ زَفطؤؾٔ.َىَيو بًٖض دًاواظيًُى ْانُٕ،  زا،نؤيُ بُآلّ يُ، جاضَيعضَيتب

 
 :بُنطَيسإ -5

 ًٖض نًَؿُيُنًإبَُىغىَيُإ  ًَو، يإ خاْىويُى،يُبُنطَيساِْ زوناْو ُٖضَؤتُ  ِ نؤيَُُغًشًًُناْ
ٍَ زونإ يإ خاْىو  ،ًًُْ ٌَ نطَيِ ظؤض بسات ز زَزَٕ َىغىَيُإبُ بُنط ثًَىَض بؤ ، َيسَٕ بُو نُغُو ن

  (4).بُنطَيسإ ظؤضتطئ نطَيًُ ُْى ئائ
 
 :)خاوَْساضَيتِ( َىَيو و تاثؤ -6

و َُغًشًًُناِْ نؤيُف ظؤضبُيإ  طىْسّ ُٖضَؤتُ خاْىوّ خؤيإ ُٖيَُُٖىو َُغًشًًُناِْ 
 بُؾًَو يُ خًَعاُْ َُغًشًًُنإ، تاثؤّ خاْىوَناًْؿًإ، غُباضَت بُ خاْىوّ خؤيإ ُٖيُ

نُ ، َىَيهُناًْإ يُغُض ئافطَت تاثؤ نطزووَ يُ َُغًشًًُنإ و بُؾًَهِ تطيُغُض ثًاو َىَيهُناًْإ 

                                                 
1
 -   :ٍَ طىْسّ ُٖضَؤتُ، . قباح سُْٓا نطيِ، يُ 26/7/2016َطيِ مشعىٕ طىضطًؼ، ، طىْسّ ُٖضَؤتُ، ناوثًَهُوتٔ يُطُ

 .2/8/2016. عًػا َُضبًَٔ عًػا، ، طىْسّ ُٖضَؤتُ،  21/6/2016ُٖضَؤتُ، 
2

ٍَ: ًَٖسّ ٖطَع عًػِ، طىْسّ ُٖضَؤتُ، ناوثًَهُوتٔ  - . 29/5/2016. غَُريَ زحنا غُملإ، نؤيُ، 12/6/2016يُطُ
 .2/8/2016. عًػا َُضبًَٔ عًػا،، طىْسّ ُٖضَؤتُ، 26/7/2016قًًَىَ سٓا يىغف، طىْسّ ُٖضَؤتُ، 

1
ٍَ ز.ٖاوشئ ناوثًَهُوتٔ  -  .27/6/2016عًػا، طىْسّ ُٖضَؤتُ،  قًًىَيُطُ

1
ٍَ: غَُريَ زحنا غُملإ، نؤيُ،وتٔ ناوثًَهُ -  . 27/6/2016عًػا، طىْسّ ُٖضَؤتُ،  قًًىَ. ز.ٖاوشئ 29/5/2016يُطُ
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غُضدُّ ، ُٖضوَٖا خؤيإ ُٖيُتايبُتِ َبًًَِ ئؤتؤئافطَتُناًْإ ، بُؾًَو يُ ثًاو و َىَيهساضّ تايبُتُ
   (1).تُ خاوَِْ ظَوّ نؿتىناَيِ خؤيأُْضَؤَُغًشًًُناِْ ٖ

 
 :َرياتزابُؾهطزِْ  -7

و  ياغا و ِضَيُٓايِ ئايِٓ َُغًشٌبُثًَِ  و ُٖضَؤتُ، َُغًشًًُناِْ نؤيُ الّزابُؾهطزِْ َريات 
بُآلّ ناتًَو نُ زابُؾهطزِْ  وَى يُى و بُ يُنػاِْ زابُؾسَنطَيت، سا،نىِض و نهيُ ًَْىإ َريات ، نًُْػُ
نىْهُ يُ زازطاناِْ نىضزغتاْسا بؤ  زَبطَيتُ زازطا بُثًَِ ؾُضيعُتِ ئًػالَِ زابُؾسَنطَيت،َريات 

بُثًَِ ياغاّ زابُؾهطزِْ َريات يُ زازطاّ  ُ،ًزابُؾهطزِْ َريات ياغايُنِ تايبُت بَُُغًشًًُنإ ًْ
يُ زَططَيت، نؤيُ، َُغًشًًُناًْـ ُٖض وَى َىغىَيُاُْنإ بُؾُضيعُتِ ئًػالّ نض ًْىَّ نىِض وَض

بُ ياغاّ زازطاناِْ ًاوَناًْإ ثيُ خًَعاُْ َُغًشًًُناِْ نؤيُ و ُٖضَؤتُ شَاضَيُى ِضابطزووزا 
 . (2)(نض ًْىَّ نىِض َرياتِ وَضططتىوَ)ًإ زابُؾهطزووَنىضزغتإ َريات

 
 :ِ َُغًشًًُناِْ نؤيُ و ُٖضَؤتُبُضطدًى  -8
 دًىبُضطِ ئافطَتإ:  - أ

بُ تَُُُْناًْإ ُٖض يُ ئًَػتاؾسا شُْ  ،نىضزيًإ يُبُضنطزووَدًىبُضطِ ئافطَتإ  يُ ِضابطزووزا 
دًِ َاَيُوَّ  ْني، )َىسادُبُ( ئافطَتِ َُغًشِ َؤزَٕ و باآلثؤف ،(3)دًِ نىضزّ يُبُض زَنُٕ

ٍَ و بؤزٍ)زَضَوَف  و يُ (َُنػِ يإ قات و تطانػىزَ) ئافطَتِ طُْر  يُبُضزَنُٕ، ئافطَتُ  (ثاْتؤ
و  نُوا و  وئاوََيهطاؽ و  نطاؽو شَيطنطاؽ ) :نُ ثًَهٗاتىوَ يُثريَناًْـ دًِ نىضزّ يُبُض زَنُٕ 

 .(4)(غَُيتُ و ًًَُٖى
ئاُْٖطِ بىوى  )ئاُْٖطِ ُْوضؤظ،يُ  دًِ نىضزّ يُبُضزَنُٕ، ئافطَتاِْ بُتَُُٕ ئاُْٖطسا يُ 
 ((َاضؽ8ِضؤشّ)، ئُطُض يُ نؤيُ و ُٖضَؤتُ بًَت، خُُْبُْسإ ٕئاُْٖطِ ًْؿاُوَّ َىغىَيُإ، طىاغتٓ

دًِ  -عُظّ) ِ طُْرئافطَتاْيُ ئاُْٖطِ بىوى طىاغتُٓوَّ َُغًشًسا،  دًِ نىضزّ يُبُض زَنُٕ،
ٍَ نىضت ، يُناتِ ثطغُزا ، نُْس نُغًَهِ نًَُؿًإ دًِ نىضزّ يُبُضزَنُٕيُبُض زَنُٕ (َؤزَّ قؤ

                                                 
1- :ٍَ . َطيِ مشعىٕ طىضطًؼ،  طىْسّ ُٖضَؤتُ، 2016/ 25/7طىْسّ ُٖضَؤتُ،  ًٖالٕ غًًَُإ َُتا، ناوثًَهُوتٔ يُطُ

. 21/6/2016. قباح سُْٓا نطيِ، طىْسّ ُٖضَؤتُ، 20/6/2016. ابطاًِٖ طىضطًؼ َىغِ، طىْسّ ُٖضَؤتُ، 26/7/2016
. عًػا َُضبًَٔ 26/7/2016. قًًَىَ سٓا يىغف، طىْسّ ُٖضَؤتُ، 10/6/2016سُْٓا غًًَُإ َُتا، ، طىْسّ ُٖضَؤتُ، 

 .2/8/2016عًػا،، طىْسّ ُٖضَؤتُ، 
ٍَ )قُؾُ زحنا تؤناوثًَهُوتٔ  -2 ٍَ: ناوثًَهُوتِٓ خىَيٓسناض يُطُ ٍَ عُإ 6/4/2016َا يىغف(، عُيٓهاوَ، يُطُ . نُشا

. 6/9/2016عُيٓهاوَ،  –. دًٌَُ عًػِ نطيِ،ُٖويًَط 4/9/2016. ِضوخؤف اغشام ًَدا، نؤيُ،4/9/2016سٓا، ،نؤيُ،
 . 21/9/2016ِضَوؾُٕ يؤقا سٓا، نؤيُ، 


 (ظايِٓ. 1991َُبُغت يُ ِضابطزوو يُّ بُؾُزا واتُ ثًَـ غاَيِ) - 
1

ٍَ، طىْسّ ُٖضَؤتُ، 1947َُضبًَٔ عًػا، يُزايهبىوّ سُِْ  -  .8/3/2017، ثًؿُ: شِْ َا

 نطاغِ نىضزّ ئافطَتإ: بطيتًًُ يُ قىَاؾًَهِ تُْهِ زضَيص نُ َُٖىو دُغتُّ ئافطَت زازَثؤؾًَت.   - 

4
ٍَ: ناوثًَهُوتٔ  -  ُ، ، ثًؿُ: َاَؤغتا، طىْسّ ُٖضَؤت1962غؤظإ َُضقؤؽ عُوزيـ، يُزايهبىوّيُطُ

28/6/2016 . 
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ئُطُض  َاْط دًِ ِضَؾِ بؤ زَثؤؾٔ، (11)شْإئُطُض َطزووَنُ طُْر بًَت،  زَثؤؾٔ،شْإ دًِ ِضَف 
 . (1)َطزووَنُ ثري بًَت، نٌ ِضؤش دًِ ِضَؾِ بؤ زَثؤؾٔ

بُآلّ بؤ زوضيِٓ  بُضط زَزووضٕ،الّ بُضطسضووَناِْ نؤيُ دًى بُضطًـ،غُباضَت بُ زوضيين دًى
 . (2)زَيسووضٕ عُْهاوَُٖويًَط الّ بُضطسضووَناِْ  بُضطِ بىوى زَنُٓدًى

  :دًىبُضطِ ثًاوإ - ب

نُ يُ  دًىبُضطِ نىضزيًإ يُبُض نطزووَ، زانؤيُ و ُٖضَؤتُ يُ ِضابطزووزا، ثًاواِْ َُغًشِ يُ 
 ٍَ ٍَ و َطازخاِْ -)نىضتُى و ؾُضوا ثًَِ بُ زَغتىوضّ نؤيٌ ، ثًَهٗاتىوَ(، ِضاْهىنؤغُؾُضوا

 َؿهٌ(يإ بُغُضّ خؤياُْوَيإ نآلو ُٖضوَٖا )نآلو داَاُْ  ؾًَىَّ دًىبُضطِ نؤيُ( زَوتطَيت)
 . بُغتىوَ

ثًاوَ يُناتِ ئاغايِ شياِْ ِضؤشاُْزا،  يُ ئًَػتاؾسا ثًاوَ بُ تَُُُْناًْإ ُٖض دًِ نىضزّ يُبُض زَنُٕ،
ٍَ وِضاْو و نؤغُ يإ دًِ نىضزّ)) ثًاوَ طُجنُناًْؿًإبُض زَنُٕ، يُدًِ نىضزّ ثريَناًْإ   ؾُضوا

ٍَ و نطاؽ، يإ  ،(نطاؽ ٍَ (ثاْتؤ ٍَ و نطاؽ يُبُض نىِضّ طُجن ،يُبُض زَنُٕ يإ نانُت و ثاْتؤ ًـ ثاْتؤ
. يُ بُضطِ ِضؤشاِْ ئاغايِ يُبُض زَنُُٕٖض دًىو بُضط ْاطؤِضٕ دًىيُناتِ ثطغُزا ثًاوإ زَنُٕ، 

ٍَ)ئاُْٖطِ بىوى طىاغتُٓوَّ َُغًشًسا، ثًاوإ  يُبُض زَنُٕ، نُْس نُغًَهِ  (نانُت و ثاْتؤ
 . (3)نًَُؿًإ دًِ نىضزّ يُبُضزَنُٕ

 
 : نطزٕو خًَط ٖاوناضّ نؤَُآليُتِ  -9
بُدؤضَيو  َيهدػتىوَ،ِضيُْاو خؤياْسا نؤًُْتِ ٖاوناضيهطزِْ نُغاِْ ُٖشاضيإ َُغًشًًُناِْ نؤيُ    

ُٖظاض زيٓاض (25خًَعاًَْو)و ُٖض داضَّ َُٖى غاَيِ زوو داض ثاضَ نؤزَنُُْوَ، َُغًشًًُناِْ نؤيُ
داضّ (و ُاْطِ ناْىوِْ يُن25ُّّ)زا واتُ يُيُزايهبىوِْ سُظضَتِ عًػاداضّ يُنُّ يُ  زَزات،

زًََْٔ و الّ يُنًَهًإ زاثاضَنُ (زا،ًْػاْساواتُ يُ)غُضَتاّ َاْطِ  ُٖغتاُْوَزا،زووًََـ يُدُشِْ 
                                                 

ٍَ: ناوثًَهُوتٔ  -1 . 21/9/2016. ِضَوؾُٕ يؤقا سٓا، نؤيُ، 28/6/2016، طىْسّ ُٖضَؤتُ، غؤظإ َُضقؤؽ عُوزيـيُطُ
 . 26/7/2016. َطيِ مشعىٕ طىضطًؼ،  طىْسّ ُٖضَؤتُ، 2016/ 25/7طىْسّ ُٖضَؤتُ،  ًٖالٕ غًًَُإ َُتا،

2
ٍَ: ًْطاض طؤضيٌ ناوثًَهُوتٔ  - . 25/5/2016،ثًؿُ:ياضيسَزَضّ ثعيؿو، طىْسّ ُٖضَؤتُ، 1972يىغف،يُزايهبىوّ يُطُ

، 1965. اٌَ اغشام ًَدا، يُزايهبىو12/6/2016ّ. زاِْ غامل عًػا ، نؤيُ، 29/5/2016غَُريَ زحنا غُملإ،نؤيُ، 
  .20/6/2016ثًؿُ:َاَؤغتا، نؤيُ، 


ٍَ و َطازخاِْ: يُ قىَاؾًَهِ ئُغتىوض زضوغت  -  ئُنطَيت و ثًَهٗاتىوَ يُ ؾُضواَيًَهِ فؿِ زضَيص و نانُتًَو نُ ؾُضوا

بُ قؤثهُ زازَخطَيت و زوو طريفإ يُ ِضووّ زَضَوَو يُ بُؾِ غُضَوَّ نانُتُزا ُٖيُ، ناتًَو ثًاو يُبُضّ زَنات، 
 ثؿتىَيًَٓهِ زضَيصّ يُ ئاغتِ نَُُضّ يُغُض زَبُغتًَت.


ٍَ و  -  َطازخاًًُْ، بُآلّ و ِضاْهىنؤغُ يُ قىَاؾًَهِ تُْهرت زضوغت ئُنطَيت و ُْٖسَيو ِضاْهىنؤغُ: ُٖض وَى ؾُضوا

داضيـ َُضَظَ و نانُتُنُّ قؤثهُّ ثًَىَ ًًُْ و ِضووناضّ زَضَوَّ نانُتُنُّ طريفاِْ ًًُْ و بُظؤضيـ ٖاويُٓيُ و يُ 
ٍَ و َطازخاًْـ طُجناُْتطَ.    ؾُضوا

3- ٍَ . قباح سُْٓا نطيِ، طىْسّ ُٖضَؤتُ، 20/6/2016َىغِ، طىْسّ ُٖضَؤتُ، ابطاًِٖ طىضطًؼ  :ناوثًَهُوتٔ يُطُ
. 26/7/2016. قًًَىَ سٓا يىغف، طىْسّ ُٖضَؤتُ، 10/6/2016. سُْٓا غًًَُإ َُتا، ، طىْسّ ُٖضَؤتُ، 21/6/2016

 .2/8/2016عًػا َُضبًَٔ عًػا،، طىْسّ ُٖضَؤتُ، 
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ُغًشًًُناِْ ُٖضَؤتُف ُْٖسَيو يُ خًَعاُْنإ َ ػتِ)ُْخؤؾِ يإ ثطغُ(خُضدِ زَنُٕ.يُناتِ ثًَىي
ئُطُض َُغًشًًُنًـ ثًَىيػتِ  ،و ثًَىيػتًسا خُضدِ زَنُٕ يُناتِ ثطغُ و اُْ ثاضَ نؤزَنُُْوَطَاْ

بَُُبُغتِ ٖاوناضيهطزِْ نًُْػُ وناتُزا يُ ضَ ُٖبىو بؤ ناضَغُضنطزِْ ُْخؤؾِ،بُٖاوناضّ ثا
نُغِ  بؤ َطزوو زَنُٕ،خًَط  ُٖضوَٖا ،ْهاوَبؤ َُتطاًُْ يُعُزَنات و زَيًَٓطَيت بؤ ّ وغطاوىْبُفُضَِ 

نُغُنُ  ،بًَتُزّ ًإبؤ ئُوَّ ِضظطاضيإ بًَت يُنًَؿُيُى يإ ًْاظَيه ظيٓسووف خًَط بؤ خؤّ زَنات،
ٍَنُغُنُ تىاْاّ َازّ بُثًَِ ئَُُف  ،ظض زَناتيُغُض خؤّ ُْخًَطَيو  خًَط يُنىيًهُوَ و  زَطؤِض

  (1).يإ زابُؾهطزِْ ثاضَ بُغُض ُٖشاضاْسا ،زَنطَيت تا غُضبِطيِٓ َُِضو طا
و  نؤيُ يُ ؾسائًَػتاغىاَيِ ُْنطزووَ، يُ  زايُ ِضابطزووزا ًٖض نُغًَو يُ َُغًشًًُناِْ نؤيُ و ُٖضَؤتُ

ٍَ ْانات، زاُٖضَؤتُ ئُوا خعَُ غًَو يإ خًَعاًَْو ظؤض ُٖشاض بٔ، ئُطُض نُ ،ًٖض َُغًشًًُى غىا
بُ ْطخًَهِ  نًُْػُّيإ ظَوّ نؿتىناَيِ  ،و َاْطاُْ ثًَِ زَزَٕ ْعيهُناًْإ ثاضَّ بؤ نؤزَنُُْوَ

ٍَبُ ََعّ ِض  . (2)زَزَٕثًَِ  نط
 

 :إئافطَتثًاوإ و خؿًَِ  -10
 ًَُوَ نطزووَ،ثُجنُ و ئافطَتإ و ثًاواِْ َُغًشِ خؿًًَإ بُزَغت و يُ ئًَػتا و ِضابطزووزا،    

ٌَ و ئاَيتىوِْ وضزو بهىونَُُغًشًًُناِْ نؤيُ و ُٖضَؤت  َػتًًُ، )ًَىاْهُ،:وَى ،ُ سُظيإ يُخؿ
 ىوتييىوتُواُّْ يُزا، نؤيُ و ُٖضَؤتُ يُ َُغًشِئافطَتِ يُِضابطزووزا  باظِْ ظجنريّ يُى تاى( طىاضَ،

ظجنريو خانِ يٌَُ زَنُٕ و ئاَيتىوٕ ًَىاْهُّ )ًَُطؤ(ئافطَتًإ ، ساو ِضابطزووؾ ئًَػتايُ  ،نطزووَ
ُْٖسَيو بُآلّ  ،يُزَغت زَنُٕ ِ ئاَيتىوٕباظَْمسِ َُضيَُِ ثانًعَ يٌَُ زَنُٕ و و ِض ئاَيتىوٕ يإ ظجنري

َمسِ داض ِضظؤض بَُيهى يُى ظجنريَ نُ ُ،ًؾُف تاى ًْ ،وَى َىغىَيُاُْنإ ،باظِْ َُغًشًًُنإ
 خانِ تًَسايَُمسِ َُضيَُِ ثانًعَ يإ ِضَمسِ ضِ فًَىاْهُنُ و يإ خانًَهِ تًَسايُ ،َُضيَُِ ثانًعَ

ٍَ زَنُٕ و  ىوََُغًشِ، و ثًاوّ  ئافطَتٖاوغُضطرييسا، ُٖضوَٖا يُناتِ  .طىاضَّ ئاَيتىًْـ يُطى
َػتًًُّ  ،غُباضَت بُ ثًاواِْ َُغًشًـ ،َنُٕيُزَغت زُّ ئاَيتىوٕ ئَُيك، ِضََعَيو بؤ ٖاوغُضطريّ

 (3).َنُٕئاَيتىوٕ يُزَغت ز
 

 :فؤيؤدًا(ض)َؤَنإ و خاْىوؾًَىاظ و ثًَهٗاتُّ  -11

 ( قىوِضبُضز و طُض و زاض و يُ ) ُٖضَؤتُخاْىوّ َُغًشًًُناِْ طىْسّ (زا 1991يُثًَـ غاَيِ) - أ
زيىاضّ  نُ َُغًشًًُنإ خؤيإ زضوغتًإ نطزووَ و نُضَغتُنإ خؤَاَيِ بىوٕ، ،ٕزضوغتهطاو

                                                 
1- :ٍَ   .17/5/2016،طىْسّ ُٖضَؤتُ، زياض عصيص بطسع. 22/5/2016 يىغف،نؤيُ، ئًػشام دطدًؼناوثًَهُوتٔ يُطُ

 .22/5/2016قُؾُ)ظَيًا ؾابا دذِ(، طىْسّ ُٖضَؤتُ، 
2

ٍَ ناوثًَهُوتٔ  -  .27/6/2016ز.ٖاوشئ قًًىَ عًػا، طىْسّ ُٖضَؤتُ، يُطُ

1
ٍَ: غَُريَ زحنا غُملإ، نؤيُ،  -  ثًؿُ: ،1989زحنا،يُزايهبىوّ يىيعاْا دباض . 29/5/2016ناوثًَهُوتٔ يُطُ

. َطيِ مشعىٕ 2016/ 25/7طىْسّ ُٖضَؤتُ،  ًٖالٕ غًًَُإ َُتا،. 25/5/2016خىَيٓسناضّ َاغتُض، طىْسّ ُٖضَؤتُ، 
طىْسّ عًػا َُضبًَٔ عًػا،. 21/6/2016. قباح سُْٓا نطيِ، طىْسّ ُٖضَؤتُ، 26/7/2016طىضطًؼ،  طىْسّ ُٖضَؤتُ، 

 .25/5/2016تًَبًِٓ ضاغتُوخؤّ تىَيصَض يُطىْسّ ُٖضَؤتُ،يُ   .2/8/2016ُٖضَؤتُ، 
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تاؾُ بُضزّ بهىوى و طُض ؾًًَُاِْ ئاغٔ و يُ إ ؿخاْىوَناًْإ طُض و بُضز بىوَ، غُقفِ خاْىوَناًْ
 .(1)و نًُُْتؤ ثًَهٗاتىوَقىوِض 

ٍَ)سُوؾُيُى و ِضووّ ثًَهٗاتُّ خاْىوَناًْاُْوَ ثًَهٗاتىوَ يُ يُ   - ب : و  نُْس شووضَيوو َي(ُٖيىإٖؤ
 شوضَيهًـ بؤ  ًَىإ)زيىَخإ(،بؤ  َيوا خُوتىوٕ، شووضسنُ تًاؾًْاخنىاضزٕ زاًْؿنت و )شوضَيو بؤ 

َُٖىو َاَيُنإ  سَُاّ و تُوايًَت يُ سُوؾُزا بىوٕ. .(تًا َُٖيطرياوَنُ طُمن و خؤضانِ  عَُباضّ طُمن)
شووضّ ، بؤ زاًْؿنت و ْاخنىاضزٕ يُ )ٖؤَيًَو  ّ تطوَى يُى و بُيُى ُْخؿُ ُْبىوٕ، ُْٖسَيو خاْىو

 . (2)شووضّ ْىغتِٓ َٓساَيُنإ(ثًَهٗاتىوَ ،شووضّ ًَىإ، ( َطبغنًَؿتًًَٓإ)

يإ يُتًُْؿت يُبُضزَّ ، دًابىوَ يُ خاْىوَناًْإىَيِٓ بُخًَىنطزِْ ئاشََيُناًْإ، ؾ - ت
ا وَغتًَٓطاوَ و يُ ْاوَوَ ِ تًَسئاشََيطرياوَ و خاْىَناًْاْسا سُوؾُ و طُوِض)نؤظ( ُٖبىوَ، نُ غُضّ 

نُ ( َاْطاو بعٕ، شوضَيو بؤ  ىَيطَنُ، شوضَيو بؤ َُِضناض و بُضر و طبؤ  َيو) شووض:شوضَيو بُ نُْسنطاوَ 
و ثًَِ وتطاوَ  ا َُٖيطرياوَسضَيهًـ ناّ بؤ ئاشََيُنإ تًونطاوَ و شوبُخًَى ئاشََيِ تًَساظغتاْإ 

 . (3)نازئ)نايُٕ(

يُ ِضابطزووزا ؾًَىَّ طىْسَنُ باظُْيٌ بىوَ و َاَيُنإ ِضوويإ يُ زَضَوَّ طىْسَنُ بىوَ و   - خ
ؤ بؤ ٖاتىنؤنطزِْ ًَْىإ َاَيُنإ و بيُنُوَ بىوٕ، يُ ْاو خاْىوَناْسا، نىًَْو ُٖبىوَ، بُتًُْؿتِ 

 .(4)هُُْوَو يُنرتّ ئاطازاضبَيِ يُنرت يُو نىُْوَ بهُٓ َائُوَّ  يُ ساَيُتِ ُْخىاظضاوزا 

 . يُ ِضابطزووزا ئاوّ بري و ناضَيعيإ بؤ خىاضزُْوَ بُناضًَٖٓاوَ - ز
يُ سهىَُت زيٓاضيإ (ًًَؤٕ 25) نُبُضَوَ، خاْىو بُٖؤّ ثًَؿًُّٓ (2003ِ )اَييُ زواّ غ - ح

 وٕ،وغتهطابُؾًَىاظ و نُضَغتُّ غُضزًََاُْ زضخاْىوَناًْإ ظؤضبُّ ُٖضَ ظؤضّ  وَضططتىوَ،
ِضووبُضّ خاْىوَناًْإ  ،زضوغتهطزووَتُوَناؾِ( و نًُُْتؤؾًـ و بًؤى و )بُ خاْىوَناًْإ 

 سُوؾُنُزا ُٖيُ و َُْاّ و زضَختًإ َُٖىو َاَيًَو باخهُيُنِ يُُ، ً( َُتط نَُرتّ تًَسا 200ًْيُ)
  (5 )(.و ًََى بُض و ئُضخُوإ و ُْٖاض و ُٖجنريتىو و شاَيُ و ظَيتىوٕ و غُٓو ) :وَى ِضوواْسووَ،

يُ ْاوَوَ ظياتط ططْطًإ ثًَسضاوَ تا  ًإخاْىوَناْ، (خاْىو154ثًَهٗاتىوَ يُ)طىْسّ ُٖضَؤتُ، ئًَػتا 
ٍَ و ُْخؿُّ خاْىوَناًْإ  زيهؤضّ زَضَوَ، ثًَهٗاتُّ خاْىوَناًْإ يُى ْٗؤَِ و زوو  ،غُضبنيْى

                                                 
1
ٍَ: ناوثًَهُوتٔ   -  .سُْٓا غًًَُإ َُتا، ، طىْسّ ُٖضَؤتُ، 20/6/2016ابطاًِٖ طىضطًؼ َىغِ، طىْسّ ُٖضَؤتُ، يُطُ

 . 26/7/2016. قًًَىَ سٓا يىغف، طىْسّ ُٖضَؤتُ، 10/6/2016
2
 -  :ٍَ يعكىوب   .1/7/2016، ثًؿُ خاُْْؿني، طىْسّ ُٖضَؤتُ، 1946، يُزايهبىوّ بطسعنُضيِ ععيع ناوثًَهُوتٔ يُطُ

 .31/3/2017، ثًؿُ: دىتًاض، طىْسّ ُٖضَؤتُ، 1938َىغا سُْٓا، يُزايهبىوّ 
1
ٍَ:ناوثًَهُوتٔ  -   .31/3/2017، ثًؿُ: دىتًاض، طىْسّ ُٖضَؤتُ، 1938يعكىوب َىغا سُْٓا، يُزايهبىوّ  يُطُ

4
ٍَ: ناوثًَهُوتٔ  -  ، ثًؿُ: َاَؤغتاّ خاُْْؿني، طىْسّ ُٖضَؤتُ، 1942َُضقؤؽ ئُوزيـ غًًَُإ، يُزايهبىوّ يُطُ

31/3/2017. 
ٍَ  تًبًِٓ ِضاغتُوخؤّ تىَيصَض. ناوثًَهُوتٔ -5 قًًَىَ سٓا  .21/6/2016قباح سُْٓا نطيِ، طىْسّ ُٖضَؤتُ، يُطُ

،طىْسّ زياض عصيص بطسع .2/8/2016. عًػا َُضبًَٔ عًػا،، طىْسّ ُٖضَؤتُ، 26/7/2016يىغف، طىْسّ ُٖضَؤتُ، 
 . 17/5/2016ُٖضَؤتُ، 

 .25/5/2016تًَبًِٓ ضاغتُوخؤّ تىَيصَض  يُغُضزاِْ َُيساِْ بؤ طىْسّ ُٖضَؤتُ، 
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ٍَ و َُتبُر و شووضّ ًَىإ و  ثًَهٗاتُّ ْاوَوَّ خاْىوَناًْإ يُ )سُوؾُ و ْٗؤَني،  (غنتشووضّ ْىٖؤ
ٍَ و نتًَبداُّْ تًَسايُثًَهٗاتىوَ و   (1).ُْٖسَيهًؿًإ شووضّ َٓسا

ئاوّ ثانِ زابُؾهطزِْ سايُ، ًيُ ؾًَىَّ طُِضَنًَهِ ئاغاي ُٖضوَٖا زابُؾبىوِْ خاْىوَناًْإ
بؤ غُضدُّ ؿتُاِْ تؤضّ ناضَباّ ًْو  طىاظضاوَتُوَّ ئاو بؤ غُضدُّ َاَيُنإ خىاضزُْوَ بُ بؤضّ و تؤِض

  (2)غُضدُّ نؤآلُْناِْ طىْسَنُ نًُُْتؤ نطاوٕو  َاَيُنإ ِضانًَؿطاوَ
ٍَ ُٖيُيُبُضزَّ َاَيُناًْاْسا،  بُؾًَىاظّ زاثؤؾطاوَ و بُ بؤضّ و ئاوَِضؤّ َاَيُنإ  ،غُيُ و غُتًَِ خؤ

ٍَ زضوغ  (3)تهطاوَ و طىْسَيهِ ثاى و خاوَيُْٓى
 

 ؾىَيُٓواض: -12

بُآلّ ئُو ؾىَيُٓواضاُّْ نُ  ،ّ ظؤض تًَسايُؾىَيُٓواض ،يُبُض ئُوَّ ؾاضَيهِ زَيطيُٓو ُٖضَؤتُ  نؤيُ
ٌَ) ،تايبُتٔ بُ َُغًشًُنإ  (4)ؾىَيُٓواضٕ (غ

 و نًًؤَُتط (3) بُ زووضّ نُوتىوَتُ ضؤشئاواّ نؤيُ :)َُظاضّ َُضبًٓا قُزيؿُ(بُٖٓاَّاض زَيط  -1
اِْ َُغؤٍ زضوغتهطزِْ ئُّ َُظاضَ زَطُضَيتُوَ بؤ غُضزََِ ًَٖطؾُن ًََصووّ طىْسّ ُٖضَؤتُ،بانىضّ 

ٌَ ؾاضّ ئُو ناتُّ نُ قُؾُو ِضَٖباُْناِْ زَيطّ ّ ظايِٓ (1258بؤ غُض عًَطام يُغاَيِ) )َاضبٗٓاّ(يَُىق
ووَتُ ْاونُّ ُٖويًَطو زَوضوبُضّ و طىْسّ ُٖضَؤتُ،ثاؾإ ئُو َىقًًَإ بُدًًََٗؿتىوَو ِضوويإ نطز

ٌَ بىوٕ ْاونُّ ُٖض بُْاوّ )زَيط َاض بٗٓاّ و غاضَ(ّ خىؾهِ نُ يُ زَيطَيإ   ،(5)زضوغتهطزووََىق
 :ْىغطاوَْىغًًَٓهِ غطياِْ يُغُض زيىاضّ ْاوَوَّ َُظاضَنُ ُٖيُ 

(ّ يؤْاِْ نُ بُغاَيِ ظايِٓ زَناتُ 1714غاَيِ) هطاوَتُوَ يُْؤشَْ (نًدىا ئؤغإ)يُغُض زَغتِ  ))
(6)((ّ ظايِٓ.( 1403)غاَيِ

 

ناتِ  ،بانىضّ ِضؤشئاواّ طىْسّ ُٖضَؤتُزَنُوَيتُ  و يُيُْعيو َُظاضّ َُضبًٓا قُزيؿُ: زَيطَ طههُ -2
ٍَخؤّ  تا ، بُْاوّ زَيطّ )َاض ًَدائًٌ و َاض يىغف(، بىوٕزوو زَيطّ بهىى ، ثًَـ ْعيهُّ ُٖظاض غا

سا ًتًَ نُ وَيُّٓ ئُغجًإ يُغُض نًَؿطاوَّ ُْخؿهطاو، ئًَػتا نُْسئ ئاغُواضّ وَى طؤظَ
و  زؤظضاوَتُوَ)ثاضَ( زضاوطؤظَيُى زا، يُْعيو زَيطَ طههُ، (1994)يُغاَيِ ُٖضوَٖا ،زؤظضاوَتُوَ

  (1)زَطُِضَيتُوَ(غُضزََِ غاغاًُْنإبؤ) َنُيإًََصووزَضنُوتىوَ ئُو زضاواُْ 

                                                 
 . 25/5/2016طىْسّ ُٖضَؤتُ، يُغُضزاِْ َُيساِْ بؤ  بًِٓ ضاغتُوخؤّ تىَيصَض تًَ -1
 .25/5/2016تًَبًِٓ ضاغتُوخؤّ تىَيصَض  يُغُضزاِْ َُيساِْ بؤ طىْسّ ُٖضَؤتُ،  -2
ٍَ  .25/5/2016تًَبًِٓ ضاغتُوخؤّ تىَيصَض  يُغُضزاِْ َُيساِْ بؤ طىْسّ ُٖضَؤتُ،  -3 زياض عصيص ناوثًَهُوتٔ يُطُ

 . 17/5/2016،طىْسّ ُٖضَؤتُ، بطسع
1

ٍَ  دًٌَُ عًػِ نطيِ ، ُٖويًَط ناوثًَهُوتٔ  -  .6/9/2016عُيٓهاوَ، –يُطُ
، <711، ضرية أغٗس غٗداء املػسم ايكديطني، جًد األوٍ، ايطبعة ايجاْية، املطبعة ازاع، ازبيٌ، املطسإ(أدى غري) -:

 . >=7-;=7ص
 غُضزاِْ َُيساِْ و تًَبًِٓ ِضاغتُوخؤّ تىَيصَض . زيىاضّ َُظاضَنُتابًؤيُنِ ْىغطاو بُظَاِْ نىضزّ يُغُض  -6


، نُ يُ ٕ زَطُِضَيتُوَْاوٍ زَوَيُتٌ غاغاٌْ بؤ بُٓنٍُ بَُٓاَيُنُيا :(ظاي651ِٓ-226)غُضزََِ غاغاًُْنإ - 

 )باؾىوضّ ئًَطاِْ ئًَػتا(ٍ ُٖضَيٌُ فاضؽ(ئًػتُخط)يُ ؾاضٍ  نُ )غاغإ(َوَ ٖاتىوَ،  ِ ئايِٓ ظَضزَؾتِطُووضَ نآًٖ
و  بهىشَيتٍُ ئُؾهاٌْ تىاٌْ زوا ثاؾاٍ بَُٓاَينىِضّ غاغإ( ٍ ثابُى ئُضزَؾريٍ نىِض)بىوٕ، زواتط ُْوَناٌْ بُ تايبُت 
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 طؤِضغتاِْ و بُ بُتًُْؿتًُوَ طؤِضغتاًَْو ُٖيُ ُٖضَؤتُ،باؾىوضّ زَنُوَيتُ  ِْ:مشؤَاِضَُظاضّ  -3
  (2).و خاَيُ غًَىَّ ٖىُْضَُْس يُّ طؤِضغتاُْزا ًَْصضاوَ ِْ( يإ نؤِضغتاِْ نؤٕ ْاغطاوَِضمشؤ)َا

غُضزاِْ زَنُٕ،  بُتايبُت َُظاضّ )َُضبًَُٓ قُزيؿُ و َُظاضّ َاضمشىِْ( طُؾتًاض غُآلُْئُّ َُظاضاُْ، 
َيعو َُظاضّ َُضبًَُٓ قُزيؿُ، نىْهُ َُظاضَيهِ زَيطيُٓ و الّ َىغىَيُإ و َُغًشًًُناًْـ دًَطُّ ِض

 ،)ٍَ َُظاضّ تُقسيطَ و ُٖضزووال غُضزاِْ زَنُٕ، َىغىَيُاُْنإ ثًَِ زََئًَ)َُظاضّ ؾًَذ حمُسّ زَيط
 . خَُيو غُضزاِْ زَنُٕايُ، )َاَُ غًَىَّ(ٖىُْضَُْسّ تًَسنىْهُ طؤِضّ  ،َاضمشىًْـ

 
ٍَنُيىثُىل   -13  : ْاو َا

يُ  ،ُ ٖاوؾًَىَّ ْاوَاَيِ نىضزَواضٍ بىوَو ُٖضَؤت ْاو َاَيِ َُغًشًًُناِْ نؤيُيُ ِضابطزووزا:  (1
ٍَ تُبار، قاخ و نُونو، يباز، َافىوض، فُِضف، دادِ، ،ِضابطزووزا )زؤؾُى ٌَ،)ئاغٔ و داو(َُجنُ  ،غُت

  . (3)نُضَغتُّ ْاو َاَيِ َُغًشِ بىوٕ (ؾُضبُ و نىثُ زؤيهُ،

شووضَنإ نُيىثُيُنإ دًاوا بىوٕ نُيىثُىل ْاوَاَيِ َُغًشًًُناِْ نؤيُ و ُٖضَؤتُ بُثًَِ يُ ِضابطزووزا 
 (4)بؤ منىوُْ: 

ٍَ يإ شووضّ زاًْؿنت و ْاخنىاضزٕ : يُّ ٖؤَيُزا فُضف يإ نىَباض ِضاخطاوَ (أ   ٖؤ

يُو يُ ظؤض َاَيسا شووضّ ْىغنت و شووضّ زاًْؿنت و شووضّ ًَىإ يُى شووض بىوَ،  يُ شووضّ ْىغتٓسا: (ب 
و  فُضفُٖضوَٖا يُغُض زاْطاوَ.  ّ(ُْ ْىَئ)زؤؾُى و بُتاِْ و غُضئزاْطاوَ و ِضؤشا نُْتؤضَيوشووضَزا 

 تًَسا بىوَ.  يإ ظؤثاّ ُْوتِ زاضظؤثاّ يُ ظغتاْسا نىَباضّ تًَسا ِضاخطاوَ و 

، ضغَُاوَتُبار، غاظ، ا يًَٓطاوَ: سيإ ئُو شووضَّ نُ نًَؿتِ تً)شووضّ نًَؿت يًَٓإ( سايُ َُتبُخ (ز 
ٍَ، نُقؤ، ، قاخ و نُوؾو،    . زاْطاوَتًَسا  نىْسَّ ئاوّ و نىثُ، طؤظَرتّ، َُؾهُ، قؤضيِ و نَُجنُ

                                                                                                                                      

ٍَ بُ ْاوٍ آلزَغُ (ظايِٓ 651غاَيِ)تا ايِٓ ظ(226)يُ غاَيٌغاغاًًُْنإ بهات. زضوغت  (ؾآٖؿاٌٖ غاغاٌْ)تًهٌ ْى
، ايطربيابي جعفس ذلُد بٔ جسيس  .نطزووَ يَُُٕ و ئُضَُْػتإ و ئُفػاْػتإ(يإِ ئًَػتا و طاقطإ و عًَئًَ)فُضَاْطَوايٌ 

  .>88، ص8، جًد:711(، ايطبعة األوىل،األَرية يًطباعة وايٓػس وايتوشيع، بريوت، زيخ ايطربيأتتأزيخ االَِ و املًوى)

  . 9>، ص=<<8حيي اخلػاب، اهليئة املصسية يًهتاب، ايكاٖسة،  ?سمجةٓطٔ? ايسإ يف عٗد ايطاضاْيني تازثس نسيطت
ناوثًَهُوتٔ  .17/5/2016 طىْسّ ُٖضَؤتُ،،زياض عصيص بطسعغُضزاِْ َُيساِْ تىَيصَض بؤ ئُو ؾىَيُٓواضَ بُياوَضّ  -1

ٍَ ٖاوشئ   .17/5/2016نؤيُ، ،قًًىَيُطُ
2

ناوثًَهُوتٔ  .17/5/2016 طىْسّ ُٖضَؤتُ،،زياض عصيص بطسعغُضزاِْ َُيساِْ تىَيصَض بؤ ئُو ؾىَيُٓواضَ بُياوَضّ  -
ٍَ ٖاوشئ قًًىَ،نؤيُ،   .17/5/2016يُطُ

3
ٍَ: ناوثًَهُوتٔ  -  ، ثًؿُ: َاَؤغتاّ خاُْْؿني، طىْسّ ُٖضَؤتُ، 1942َُضقؤؽ ئُوزيـ غًًَُإ، يُزايهبىوّ يُطُ

مشعىٕ طىضطًؼ،  طىْسّ ُٖضَؤتُ،  . َطي2016ِ/ 25/7طىْسّ ُٖضَؤتُ،  ًٖالٕ غًًَُإ َُتا،. 31/3/2017
26/7/2016. 

4
 -  :ٍَ سُْٓا . 2/8/2016، ثًؿُ فُضَاْبُض، طىْسّ ُٖضَؤتُ، 1961يُ زايهبىوّ عًػا َُضبًَٔ عًػا، ناوثًَهُوتٔ يُطُ

ابطاًِٖ طىضطًؼ . 26/7/2016قًًَىَ سٓا يىغف، طىْسّ ُٖضَؤتُ، .  10/6/2016غًًَُإ َُتا، طىْسّ ُٖضَؤتُ، 
، ثًؿُ: دىتًاض، طىْسّ ُٖضَؤتُ، 1938يعكىوب َىغا سُْٓا، يُزايهبىوّ  .20/6/2016طىْسّ ُٖضَؤتُ، َىغِ، 

. َطيِ مشعىٕ طىضطًؼ،  طىْسّ ُٖضَؤتُ، 2016/ 25/7طىْسّ ُٖضَؤتُ،  ًٖالٕ غًًَُإ َُتا، .31/3/2017
26/7/2016. 
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و  رتّ غَُاوَض و قؤضيِ و ن ،)ثؿتِ(بُِضَ، فُضف، نىَباض، غُضئ يُ شووضّ ًَىإ يإ زيىَخاْسا: (ز 
تًَسا  يإ ظؤثاّ ُْوتِ بَُُٖإ ؾًَىَّ شووضّ ْىغنت يُ ظغتاْاْسا ظؤثاّ زاضتًَسا بىوَ. تُيُفعيؤِْ 

  بىوَ. 

، ثًًََٗٓطاوَ ّ ثانِ يُ ناًًُْوَ بؤ َاَيُوَيُ ثًَػتِ بعٕ زضوغتهطاوَ و ئاو ُٖضوَٖا نىْسَ نُ  
ٌَبًَ نىثُ نُ ئاوّ تًَسا َُٖيطرياوَ، ثانهطاوَتُوَ، زَغتاِض نُ طُمن و ًْػهِ  صْط نُ زاُْويًََُّ ث

  يُ َاَيسا ُٖبىوٕ.  ثًَٗاِضزضاوَ،

َؤتُ طؤِضاِْ ظؤضّ بُغُضزاٖاتىوَ، بُٖؤّ نُيىثُىل ْاوَاَيِ َُغًشًًُناِْ نؤيُ و ُٖض يُ ئًَػتازا: (2
ٍَ و  تُنٓؤيؤدًاطؤِضاِْ ؾًَىاظّ شيإ و ثًَؿهُوتِٓ   . ًَٖٓاِْ نُيىثُىل ْىَيِ ْاوَا

 : (1)زابُؾهطاوَبُغُض شووضَناْسا يُ ئًَػتازا نُيىثُيُناِْ ْاوَاَيُناًْإ بُّ دؤضَ 
 تاقُِ ْىغنت)غًػُّ، ناْتؤض، ئاوَيُٓ(، تُيُفعيؤٕ و غُتُاليتِ تًَسايُ.  يُ شووضّ ْىغتٓسا: (أ 

  .نىضغِ ْاخنىاضزٕ، فِطِْ تًَسايُتُبار، نُواْتُض، غُالدُ، جمًَُسَ، ًََعو يُ َُتبُخسا:  (ب 

  تاقُِ قُُْفُ، ًََع و تُثًَُى، تُيُفعيؤٕ و غُتُاليت، غجًًَتِ تًَسايُ.يُ شووضّ ًَىاْسا:  (ز 

ٍَ (ز  ٍَ : شووضّ َٓسا  دًايُ و غًػَُِ خُوتٔ و ناْتؤضّ تًَسايُ.  ُْٖسَيو يُ َاَيُنإ، شووضّ َٓسا

َاَيِ  يُ نُ يُئُوَئُو ؾتاُّْ نُ تايبُمتُْسّ ْاو َاَيِ َُغًشًًُ و َاَيِ َُغًشِ ثًَسَْاغطَيتُوَ  (3
يُشووّ  ،(2)زَبًٓطَيت (َُغًح و َُضيَُِ ثانًعَ و خاض)ثُيهُضّ تابًؤ و و  وَيُٓ َُغًشًًُناْسا

ٍَ و ،(عػاء االخري)وَيُّٓ ، ساًَىاْيُ شووضّ  ،(َُضيَُِ ثانًعَ)وَيُّٓ سا، ْٓىغت  وشووضّ ًَىإ  يُ ٖؤ
و  (بىوى و نىِضَنُيإ) ُٖضوَٖا وَيُّٓ  .َُٖيىاغطاوَو َُضيَُِ ثانًعَ( خاض )َيُّٓ و، ساشووضّ َٓساآلْ

   (3)وَ.َُٖيىاغطا( نًَِٓ نض و ظاوانُيإوبى) وَيُّٓ 
 

 
  :ّ َُغًشًًُناِْ نؤيُ و ُٖضَؤتُو خىاضزُْوَخؤضاى  -14

َُغًشًًُناِْ نؤيُ و ُٖضَؤتُ تايبُمتُْسّ خؤيإ ُٖيُ و بُنُْس خؤضاى و خىاضزٕ و خىاضزُْوَّ 
 (4)  -:خاَيًَو زَخيُيُٓ ِضوو

                                                 
1
ٍَ ئاظاز فُضَْػًؼ نطيِ، يُ زايهبىوّ ناوثًَهُوتٔ  -  ، ثًؿُ: دىتًاض و فُضَاْبُض، طىْسّ ُٖضَؤتُ 1962يُطُ

 تًَبًِٓ ِضاغتُوخؤّ تىَيصَض . .  21/2/2017
ٍَ ئاظاز فُضَْػًؼ نطيِ، يُ زايهبىوّ   -2 ، ثًؿُ: دىتًاض و 1962تًَبًِٓ ِضاغتُوخؤّ تىَيصَض، ناوثًَهُوتٔ يُطُ

 .  21/2/2017ُ فُضَاْبُض، طىْسّ ُٖضَؤت
1

 تًَبًِٓ ِضاغتُوخؤّ تىَيصَض.  -
1

-  :ٍَ . 29/5/2016غَُريَ زحنا غُملإ، نؤيُ، .17/5/2016، طىْسّ ُٖضَؤتُ، زياض عصيص بطسعناوثًَهُوتٔ يُطُ
 ًٖالٕ غًًَُإ َُتا،. 20/6/2016. اٌَ اغشام ًَدا، نؤيُ، 5/6/2016زحنا غُملإ يُيسا، َطيُّ ئًًًَا عُإ، نؤيُ، 

. ابطاًِٖ طىضطًؼ َىغِ، طىْسّ 26/7/2016. َطيِ مشعىٕ طىضطًؼ،  طىْسّ ُٖضَؤتُ، 2016/ 25/7طىْسّ ُٖضَؤتُ، 
. سُْٓا غًًَُإ َُتا، ، طىْسّ ُٖضَؤتُ، 21/6/2016. قباح سُْٓا نطيِ، طىْسّ ُٖضَؤتُ، 20/6/2016ُٖضَؤتُ، 

  .2/8/2016ػا َُضبًَٔ عًػا،، طىْسّ ُٖضَؤتُ، . ع26/7/2016ً. قًًَىَ سٓا يىغف، طىْسّ ُٖضَؤتُ، 10/6/2016
 .1/7/2016، ثًؿُ خاُْْؿني، طىْسّ ُٖضَؤتُ، 1946، يُزايهبىوّ بطسعُضيِ ععيع ن
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نىيًَطَ، ) ْإ، ئُّ خىاضزْاُْيإ خىاضزووَ:َُغًشًًُناِْ نؤيُ و ُٖضَؤتُ يُ ِضابطزووزا   - أ
 تطخًَُٓ، ،اوْؤن، ًًَُْٓػه ،َيـ، طُمن و غًَل، َافغاوَض، بِطو ،زؤيُٓ، نُؾوقُضَخُضَإ، نىتاو، طُمنُ

(1)(دُشْإ خىاضزووياُْبطجنًـ  (طؤؾتزاْسؤى، 
 

يُنًَو يُّ  ًْىَِضوإثُْري(زَخؤٕ و  ًًَٖهُ، )َاغت،و  ْإ، بُياًْاْسا يُبُظؤضّ  يُ ئًَػتازا  - ب
 (،، بطياِْطًجُ ،ّ غاوَضنفتُ قُضَخُضَإ، ،)زؤَيُُ(ياثطار غاوَض، )بطْر و ؾًُ،: زَخؤٕ خىاضزْاُْ

 بُؾًَهًإ و يًَٓآًَُْوَ ِ تاظَنًَؿت ًـئًَىاضاْزَخؤٕ، ثُْري يإ ناو ْإ و َاغت، زواّ عُغط 
بُؾًَهًؿًإ ئًَىاضإ ْإ َاغت(زَخؤٕ و  َُعهُضؤِْ، يإ)ثًتعا، ،طُضّ زَنُُْوَ ()نًَؿتِٓ ًْىَِضؤ

 .طؤؾتِ بؤ ئُبطشَيٓٔئُوا ؾفتُ يإ َاغِ يإ ئُطُض ًَىاًْؿًإ ُٖبًَت،  ْاخؤٕ،

 .زَخؤٕو ظَآلتُ  ًَىَ، زَخؤٕ و ؾُوإ يإ عُغطإ غُوظَ ؤشَيوَُٖىو ِض - ت

 . خىاضزٕ زَخؤُْوَزواّ ْإ  نا   - خ

 سًََْٔ. يؤشاُْ زَخؤُْوَ و بؤ ًَىاًْـ زاقاوَ ِض - ز
 

ٍَ نًَؿتئُو  - ح  خىاضزووياُْ بطيتني يُ:  ُضَخُضَإ(ق غاوَض، بطياِْ، )بطْر،ِ ؾالُّْ نُ يُطُ
ٌَ، نىيُنُ، بايٓذإ تَُاتُ، تُبػِ،َاف، ) فاغؤيًا،   (. ، ثُتاتُباَ

 بُخىاضزًَْهِ بُغىوزّ زَظأْ و ظؤض زَخيؤٕ و بُؾًَهًإ ِضؤشاُْ زَخيؤٕ. ثًاظ و غري:  - ر

، بَُيهى بىوٕزَئايىوَُؾطوب خىاضزُْوَيإ ُْبىوَتُ ٖؤّ خىوثًَىَططتٔ و ؾًَىاظّ  َُّ خىاضزُْوَ: - ز
يُ نؤيُ و ُٖضَؤتُ ِضابطزووَوَ ثًاوّ َُغًشِ ُٖض يُ ،ؾطوب زَخؤُْوََُ ئاُْٖطُناْساو  بؤُْ يُظياتط 

يإ ًَهًإ ُٖفتُّ ؾُوَيو بُؾيُ ئًَػتازا و  خىاضزووَتُوَ بُظؤضّ عاضَقًإو  َُؾطوبِ خىاضزووَتُوَ
و ئاُْٖطُناْسا  بؤُْبُؾًَهًؿًإ تُْٗا يُ  ،و بُؾًَهًؿًإ َُؾطوب ْاخؤُْوَ زَخؤُْوََُّ زوو ؾُو 

 . (2 )َُؾطوباُّْ زَخيؤُْوَ بطينت يُ: ) عاضَم، بريَ، ويػهِ، ؾُضاب(ئُو  زَخؤُْوَ،

بريَ وَنى  َٓساَيًًُوَ يُطَُيِ ِضاٖاتىوئ، ))ئًَُُ يُزَضباضَّ َُّ خىاضزُْوَ ز.ٖاوشئ قًًىَ زََيًَت: 
ُٖفتُّ زوو داضّ  داض ُٖيُ ُٖيُ، بُآلّ ظؤضيؿِ يًَٓاخؤيُٓوَ، ساػِ و ؾُضبُت يُغُالدُنامناْبًب

3((زَخؤيُٓوَ
 

ئافطَتِ يُ ئًَػتازا  َُؾطوبِ ُْخىاضزووَتُوَ،يُ نؤيُ و ُٖضَؤتُ يُِضابطزووزا ئافطَتِ َُغًشِ 
 زَخؤُْوَ،يُ ئاُْٖط و دُشُْناْسا بُ بِطَيهِ نُّ  يإ ظؤزطاّ ًَىَ ،ِ بريََُؾطوب َُغًشِ

  (4).ًًُْخىاضزُْوَ ؾطوب ُيَُو ُٖضَؤتُ سُظّ  نؤيُ ُطؿتِ ئافطَتِ َُغًشِ ي بُؾًَىَيُنِ
                                                 

ٍَ ناوثًَهُوتٔ -1    .31/3/2017، ثًؿُ: دىتًاض، طىْسّ ُٖضَؤتُ، 1938يعكىوب َىغا سُْٓا، يُزايهبىوّ  :يُطُ
 .26/7/2016ثًؿُ: خاُْْؿني، طىْسّ ُٖضَؤتُ، ، 1949َطيِ مشعىٕ طىضطًؼ، يُزايهبىوّ


ٌَ( ، يُ غاوَضّ وضزَ و بِطوَيـ و طؤؾتِ َاْطا نُ ئُنطَئ بُ ُٖويط و ثاؾإ  -  نفتُّ غاوَض: ثًَِ زََئًَ )نفتُّ َىغ

ٍَ ناوثًَهُوتٔقًُُّ طؤؾت و ثًاظو نُضَوظ  و بُٖاضات و نؿًُـ و بازََِ يُ ْاو زَنطَيت، زضوغتِ زَنُٕ.  َطيِ  يُطُ
 .26/7/2016، ثًؿُ: خاُْْؿني، طىْسّ ُٖضَؤتُ، 1949مشعىٕ طىضطًؼ، يُزايهبىوّ

2
ٍَ عًػا َُضبًَٔ عًػا، يُ زايهبىوّ ناوثًَهُوتٔ  -   .2/8/2016، ثًؿُ فُضَاْبُض، طىْسّ ُٖضَؤتُ، 1961يُطُ

1
ٍَ:ز. ٖاوشئ قًًىَ، نؤيُناوثًَهُوتٔ  -    2017-6-20ُٖضَؤتُ، -يُطُ
1

ٍَ ناوثًَهُوتٔ  -  .26/7/2016، ثًؿُ: خاُْْؿني، طىْسّ ُٖضَؤتُ، 1949َطيِ مشعىٕ طىضطًؼ، يُزايهبىوّ :يُطُ
،ثًؿُ َاَؤغتا و زوناْساضّ َُؾطوب فطؤؾنت يُطىْسّ ُٖضَؤتُ، طىْسّ ُٖضَؤتُ، 1992ًَٖسّ ٖطَع عًػِ،يُزايهبىوّ 

 .2016/ 25/7طىْسّ ُٖضَؤتُ،  ًٖالٕ غًًَُإ َُتا، .12/6/2016
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 زَنًَؿٔ.ثًاوَناًْـ بُ نَُِ دطُضَ  ًًُْ،زا ُضَ نًَؿِ ئافطَت يُُٖضَؤتُدط  - ش

طؤؾتِ) َُِض، بعٕ، َاْطا، قٍُ، قاظ، يُنًَهُ يُ خؤضانِ َُغًشًًُناِْ نؤيُ و ُٖضَؤتُ،  طؤؾت:  - ض
ٍَ غاوَض نفتُ ،زَخؤٕبُ بطشاوّ بُ نىآلوّ و  َطاوّ، نَُيُؾًَط، َطيؿو(  يإ يًَسضوغتظؤضداضيـ يُطُ

 زَخؤٕ. طَيصَيُنِ ظؤضتبُآلّ طؤؾتِ َطيؿو بُِض .و ثًَِ زََئًَ)نفتُّ غاوَض( نطزووَ

َاْطِ )ئُو ُٖيًٓاُّْ نُزَنُوَيتُواتُ  ،غىالقازواّ دُشِْ ُٖيِٓ  يُبُثًَِ ِضَيُٓايِ ئايِٓ َُغًشٌ 
دطُ يُو ُٖيًٓاُّْ نُ بُض دُشٕ يإ  ،ؤْٕابًَت طؤؾت خب( ناْىوِْ يُنُّتا َاْطِ  ئاياض

 زضاوَ. خاضؤشّ ُٖيًٓسا سُظضَتِ َُغًح يُ يُبُض ئُوَّ يُِض، يازنطزُْوَزَنُوٕ

 (ُٖيِِٓضؤشاِْ) واتُ تا َاْطِ)ًْػإ( ،ا دُشِْ ُٖغتاُْوَت هاْىوِْ زووَّ(6ّ)زواّ ُٖضوَٖا يُ
واتُ يُغُضَتاّ  ،دُشِْ ُٖغتاُْوَوَ تا دُشِْ غعىزبُآلّ يُ  ،ْابًَت طؤؾت و ؾريََُِْ خبؤٕ

 َيطُ ثًَسضاوَ)ُٖيِٓ و نىاض ؾُممإ(ضِ ،ضؤش(40نُ زَناتُ)ئاياض(ْاوَضاغتِ َاْطِ تا  )ًْػإَاْطِ
دُشٕ ُٖشَاض  ؤشَ بُضِ(40يِ و ثريؤظّ دُشِْ ُٖغتاُْوَ ئُو)طُوضَيُبُض  ،طؤؾت و ؾريََُِْ خبؤٕ

  (1).زَنُٕ

نفتُّ غاوَض،  )ياثطار، :بطيتًًُ يُ، الّ َُغًشًًُناِْ نؤيُ و ُٖضَؤتُ خؤؾرتئ خىاضزٕ - ظ
ٌَ،-نُباب خُضَإ،قُضَ  . بطياِْ( ؾفتُ، غُضوث

نىْهُ يُ ئًٓذًًسا باؽ  زَظأْ،و بُ ثريؤظّ  سُظيإ يًًَُتِظؤض و  زَخؤٕ ٌ ُٖفتاُْطؤؾيت َاغ - ؽ
نًَو ، ئَُُف يُ(2)نُغِ تًَطنطزووَ (ُٖظاض4)(ْإ، 7و ) ( بُنُْس َاغًًُنِ بهىوىَُغًحنطاوَ، نُ)

 بىوَ يُ َىعذًعَناِْ َُغًح. 

و ظَيتىوًْؿِ  ِضؤشاُْ زَخيؤٕتاِضازَيُى و خؤيإ زضوغتِ زَنُٕ و سُظيإ يُتطؾًات ُٖيُ  - ف
(3).ًْإ ُٖيُوتًَسَنُٕ نىْهُ ظؤضبُّ َاَيُنإ زاضّ ظَيتى

 

 ثريؤظَ. يُ اليإ ؾُضابِ تطَيِ ِضَف زَخؤُْوَ و   - م

بُياًْإ ظياتط يُاليإ ثريؤظَ و سُظيإ يًًَُتِ و بُياًْإ و ًْىَِضوإ ظَيتىوٕ زَخؤٕ،  ظَيتىوٕ - ض
 تاِضازَيُى ِضؤشاُْطىْسّ ُٖضَؤتُ ظَيتىوٕ خؤف زَنُٕ و  َُٖىو َاَيًَهِ َُغًشِ يُ ،ظَيتىوٕ زَخؤٕ

 و زَخيؤٕ. ظَيتىوِْ ِضَف و غُوظيـ خؤف زَنُٕ (4).َيتىوًْإ ُٖيُظ، نىْهُ خؤيإ باخُ زَخيؤٕ

، (خُياض، ناٖىتَُاتُ،  نُوَض، ،نىظََيُ و نُضَوظبُتايبُت) زَخيؤٕظؤض سُظيإ يُ غُوظَ ُٖيُ و  - ط
 . ض(يإ ناْسووََو تُِضَتًعَ و نُو ُْٖسَيو يُ َاَيُناًْإ )نُضَوظ

 ئافطَتُناًْإ دطُضَ ْانًَؿٔ. بُآلّ دطُضَ زَنًَؿٔ، شَاضَيُنِ نُّ يُ ثًاوَناًْإ  - ظ

                                                 
3

ٍَ قُؾُ)ظَيًا ؾابا دذِ(، طىْسّ ُٖضَؤتُ، ناوثًَهُوتٔ  -  .22/5/2016يُطُ
2
 . 10-8، 8ئًٓذًًِ ثريؤظ، َُضقؤؽ - 

3-   :ٍَ ، ثًؿُ: فُضَاْبُض يُ نًًََػا، طىْسّ ُٖضَؤتُ، 1955يُ زايهبىوّباغًُُ عًػا نطيِ، ناوثًَهُوتٔ يُطُ
15/2/2017 . 

1
ٍَ: ًٖالٕ غًًَُإ َُتا، يُزايهبىوّ ناوثًَهُوتٔ  - ٍَ، طىْسّ ُٖضَؤتُ، 1944يُطُ . قباح 2016/ 25/7، ثًؿُ شِْ َا

 . 21/6/2016، ثًؿُ: خاُْْؿني، طىْسّ ُٖضَؤتُ، 1949سُْٓا نطيِ، يُ زايهبىوّ
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)بطْر، : يُ نُشِْ يُ زايهبىوِْ سُظضَتِ َُغًشسا ئُّ خىاضزْاُْ يًَسَْطَيت و زَخىضَيت  - ع
ٍَقُضَخُض ٌَ، فاغؤيًا،( و زووإ يُّ ؾالُْف يًَسَْطَيت:)، نفتَُإ، طؤؾتِ َطيؿو، طؤؾتِ ئاشَ  باَ

 .نىيُنُ، بايٓذإ(

ٌَ، بايٓذإ، نىيُنُ، فاغؤيًا، ثُتاتُ( تَُاتُ و يُنًَو يُّ غُوظاُْ ِضؤشاُْ   - غ زَنُٕ بُ ؾًُ و ) باَ
ٍَ بطْر يإ غاوَض زَخيؤٕ ٍَ و بُ زَطُُٕ ؾًُّ قُيػِ بُزَطُُٕ بُآلّ  ،يُطُ ٍَ و ُْبىوَ زيًَسَْط َخىض

زَْهُ  ؾًُّ ،يُ نًَؿتداُْناِْ باظاِضزا ؾًُّ قُيػًًإ خىاضزووَ( ، )ؤٕقُيػِ بُ ؾًُ خب بُ عازَت
 يؤبًا زَخؤٕ. )بُغُوظّ(تُْٗا بُتُِضّ ،يؤبًا يًَٓأًَْ

ٍَ، ؾىوتئُو ًَىاُّْ نُ ئُخيؤٕ بطيتني يُ: )  قُيػِ،   - ف ٍَ(ُْٖاض، تط  ِ، قؤر، ناَيُى، تطؤظّ، ثطتُقا

ض داض . ظؤبُياًْاْسا : خؤضانًَهِ غُضَنِ َُغًشًًُناِْ نؤيُ و ُٖضَؤتُيُ، بُتايبُت يُاغتَ - م
 )زؤ، ثُْري، نُضَ، نُؾو(يإ يًَسضوغت نطزووَ و خىاضزووياُْ. 

 
 
 
 
 

 : ُْضيتِ خىاضزٕ -15
 (1) -ُْضيتِ خىاضزٕ الّ َُغًشًًُناِْ نؤيُ و ُٖضَؤتُ بُّ دؤضَيُ:

ٍَ ْإ زَخؤٕ زايو و باوى   - أ  و َٓساَيُنإ بُيُنُوَ ْإ زَخؤٕ.يُ خًَعاْسا بُ نؤَُ

ٍَ يُطئُطُض ًَىاًْؿًإ ُٖبًَت بُ   - ب ٍَ ًَىاُْنُ بُيُنُوَ ْإ زَخؤٕ. نؤَُ ُ 

طْطِ بُ ئُتُنًًُتِ خىاضزٕ يُ ئاَازَنطزِْ نًَؿت و تُضتًبِ غفطَ و دؤضاودؤضّ ظَآلتُ، ط - ت
 زَزَٕ. 

ٌَنهِ زاض خىاضزووياُْ و نًَؿيت)بُ نُو، خىاضزْاُّْ ؾًبىوَ يُ ِضابطزووزا ئُو  - خ ، غاوَض، غُضوث
 . ياُْبُ زَغت خىاضزووتؿطيب( 

 . ؾًُ و نًَؿت زَخؤٕيُ ئًَػتازا ظياتط بُ نُونهِ ئػتًٌ   - ز

 -غفطَ ْاًْاخنىاضزووَ، بُآلّ ئًَػتا يُغُض و بُزاًْؿنت يُ غُض ظَوّ ُ ِضابطزووزا يُ غُض غفطَ ي - ح
، غُضدُّ خًَعاُْ تاظَنإ يُغُض ًََعّ ْاخنىاضزٕ ْإ ًََعّ ْاخنىاضزٕ ْاْسَخؤٕيُغُض ئُضظ و يُغُض 

ٍَ يُُٖضنُْسَ . زَخؤٕ و  بُضظبىوَغِ(50ْعيهُّ)نُ ِضابطزووؾسا ًََعّ بهىنًإ ُٖبىوَ،  ُْٖسَيو َا
 . خىاضزووَيُغُض ئُو ًََعَ ْاًْإ يُ غُض ظَوّ بُزاًْؿنت 

 
 زياضّ طؤِضيُٓوَ: -16

                                                 
1-  :ٍَ ٍَ، طىْسّ ُٖضَؤتُ، 1947يُزايهبىوّ سُِْ َُضبًَٔ عًػا، ناوثًَهُوتٔ يُطُ . تًَبًِٓ 8/3/2017، ثًؿُ: شِْ َا

 ًٖالٕ غًًَُإ َُتا،. 6/2016/ 25بُ بُؾساضّ يُ ْاخنىاضزِْ ًْىَِضؤّ َاَيِ بًَػتىوٕ عُإ سُْا، طىْسّ ُٖضَؤتُ، 
 .2016/ 25/7طىْسّ ُٖضَؤتُ، 
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ُْضيتِ زياضّ َُغًشًًُناِْ نؤيُ و ُٖضَؤتُ ططْطِ بُ ثًَؿهُؾهطزِْ زياضّ بؤ يُنرتّ زَزَٕ و    
ٍَ يإ ثاضَ، يُ ناتِ َٓساَيبىوٕ ثاضَ ، ) ُٖيُتايبُمتُْسّ خؤّ  يُناتِ خاْىو زضوغت نطزٕ نُيىثُىل َا
ٍَ ناتِ زَضنىوٕ يُ ظاْهؤ يإ بُزَغتًَٗٓاِْ بِطواْاَُّ باآل ثاضَ يإ  ، يُ، يإ ئاَيتىوٕيإ دًىبُضطِ َٓا

ثانُتِ نهًًَت يإ ًَىَ يإ ، يُ ناتِ ُْخؤؾِ يإ ئاَيتىوٕ ، يُ ناتِ ٖاوغُضطريّ ثاضَيإ ئاَيتىوٕ بؤٕ
ٍَ ثاضَ بؤٕ( ئاَيتىوٕ، يإ يُ بؤُّْ تُْاوٍ ثاضَ يإ  دًىبُضط،يإ ، ثاضَ، يُ بؤُّْ تُعًُس و ْاوْاِْ َٓا

 . (1)بُ زياضّ بؤ يُنرتّ زَبُٕ و ثًَؿهُؾِ يُنرتّ زَنُٕ
وٕ( ظؤضتطئ ئُو ئُوَّ دًَطُّ غُضجنُ ئُوَيُ َُغًشًًُناِْ نؤيُ و ُٖضَؤتُ )ثاضَ يإ ئاَيتى   

 . ئاَيتىوًْـ يُّ زياضيًاُْزا بطيتًًُ يُ ُْيُ نُ يُ بؤُْناْسا بُ زياضّ ثًَؿهُؾِ يُنرتّ زَنُٕؾتا
 ،ئاَاْر يُ ثًَؿهُؾهطزٕ و بطزِْ زياضّ بؤ يُنرتّ) خاض و ظجنري يإ َُضيَُُ و ظجنري(ّ ئاَيتىوٕ. 

زنطزِْ خؤؾُويػتِ و بًَُٖعنطزِْ ِ نؤَُآليُتِ و زضوغتهطزٕ و  ظيازَغُواَدًَبُدًَهطزِْ 
 ثُيىَْسّ خعَايُتِ و زضاوغًًَُتًًُ. 

 
 
 

 : بُضًََُٖٗٓإؾاضَظايِ و ثًؿُّ زَغتِ و  -17
بُؾِ خؤيإ ظَيتِ ظَيتىٕ و َُّ)عاضَم و ؾُضاب(يإ نُْس َاَيًَهٌ طىْسّ ُٖضَؤتُ، يُ ِضابطزووزا    

 (ؾُضاب و عاضَقًإ)َُغًشًًُناِْ نؤيُ اآلِْ ُْوَزَناِْ غُزَّ بًػتًَُـ، تاغ، بُضُّٖ ًَٖٓاوَ
اِْ نؤيُ و َُغًشًًُنّ يُ ئًَػتازا ، بُآليُِضابطزووؾسا ظؤض يُ)َىوِضَيػِ(زا ؾاضَظابىوٕ ،بُضًََُٖٗٓاوَ

  (2).ؾاضَظإ و بُضَُِٖ زًََٖٓٔو ؾُضاب( و خؤؾهطزِْ )ظَيتىوٕ(زا تطؾًات يُ زضوغتهطزِْ)ُٖضَؤتُ، 
 

 : تُنٓؤيؤدًاو  ئاًََط  -18

ياُْ نُ ٖاتىوُْتُ عًَطام تُنٓؤيؤدًاو  ئاًََط ئُو دؤضََُٖىو طىْسّ ُٖضَؤتُو نؤيُ َُغًشًًُناِْ     
 َؤبايٌ، ئايجاز، ئًٓتُضًَْت، نؤَجًىتُض، غُتُاليت، تُيُفعيؤٕ، ِضازيؤ،وَى) زًََٖٓٔ،بُناض و نىضزغتاُْوَ

، فًتُضّ ئاو ثانهطزُْوَ، ًٖتُضّ ناضَبايِ ،فِطٕو بارتُغاظ و  َىدًَُسَ، غُالدُ، غجًًَـت، ئىتىَبًٌَ،

                                                 
3

ٍَ غَُريَ زحنا غُملإ، نؤيُ، ناوثًَهُوتٔ  - ، ثًؿُ: شٌْ 1947سٌُْ َُضبًَٔ عًػا، يُزايهبىوٍ  .29/5/2016يُطُ
ٍَ، طىْسٍ ُٖضَؤتُ،   .8/3/2017َا

2
ٍَ: ًٖالٕ غًًَُإ َُتا، يُزايهبىوّ  ناوثًَهُوتٔ - ٍَ، طىْسّ ُٖضَؤتُ، 1944يُطُ . َطيِ 2016/ 25/7، ثًؿُ شِْ َا

. ابطاًِٖ طىضطًؼ َىغِ، يُ 26/7/2016، ثًؿُ: خاُْْؿني، طىْسّ ُٖضَؤتُ، 1949مشعىٕ طىضطًؼ، يُزايهبىوّ
، ثًؿُ: خاُْْؿني، 1949. قباح سُْٓا نطيِ، يُ زايهبىو20/6/2016ّ، ثًؿُ، بًَهاض، طىْسّ ُٖضَؤتُ، 1932زايهبىوّ 

. 10/6/2016، ثًؿُ: دىتًاض، طىْسّ ُٖضَؤتُ، 1926. سُْٓا غًًَُإ َُتا، يُزايهبىوّ 21/6/2016طىْسّ ُٖضَؤتُ، 
. عًػا َُضبًَٔ 26/7/2016، ثًؿُ: َاَؤغتاّ خاُْْؿني، طىْسّ ُٖضَؤتُ، 1948ايهبىوّقًًَىَ سٓا يىغف، يُ ز

 .2/8/2016، ثًؿُ فُضَاْبُض، طىْسّ ُٖضَؤتُ، 1961عًػا، يُ زايهبىوّ 
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بؤ يُنُّ داض  نُ ُّْتُنٓؤيؤدًا و ( يًَطَزا ئُو ئاًََططُغهِ ناضَبايِ، ناؾِ غِطَوَّ ناضَبايِ
 (1 )نىوَتُ طىْسّ ُٖضَؤتُوَ زَْىغني:

 . ُٖضَؤتُ)سُْا نُضيِ ئًػشام(بطزوويُتًُ (1956)يُغاَيِ ،ِضازيؤ - أ

يُتِ و بطزوويُتًُ ونِطيى)َُضبًَٔ سُْا نُضيِ( يُنُّ نُؽ بىوَ زا (1965يُغاَيِ ) ،تطانتؤض - ب
 طىْسَنُ. 

ٌَ و طىضيؼ ئاويإ يًَسَضًَٖٓاوَ، بريّ ئاو - ت َإ يُاليُٕ )عُنُؽ  (يُن1960ُّيُغاَيِ ) نُ بُغُت
 يًَسضاوَ. يُطىْسَنُزا سُْا غًًَُإ(

ٌَ يُغاَيِ) - خ  عًػا نُضيِ( بطاوَتُ طىْسّ ُٖضَؤتُ. قًًىَيُاليُٕ )(1970َاتؤِض غهً

 يُنُّ داض يُُٖضَؤتُزا طُمن و دؤّ زوضيىَتُوَ.(1975زَِضاغُ يُغاَيِ ) - ز

 بطاوَتُ طىْسَنُ. بؤ يُنُّ داض ( يُاليُٕ)طُوضيٌ يىغف ثُتطؤؽ(1970غُالدُ يُغاَيِ ) - ح

 ُضَؤتُ.(يُاليُٕ )عَُإ سُْا غًًَُإ( بطاوَتُ 1976ٖتُيُفعيؤِْ ِضَف و غجِ،يُغاَيِ) - ر

 ُٖضَؤتُ.  يُتًُ)ؾَُعىٕ طىضطًؼ ًْػإ( بطزوو (1976يُغاَيِ ) ،ئاؾِ ناضَبايِ - ز

ٌَ َىغا(يُدؤضّ زازغؤٕ ثًهاب  ئىتىَبًٌَ(يُنُّ 1979ئىتىَبًٌَ يُغاَيآ ) - ش يُاليُٕ )يُتًف َُت
 بطاوَتُ ُٖضَؤتُ. 

 (وَ ناضَبا بؤ طىْسّ ُٖضَؤتُ بطاوَ. 1976يُغاَيِ ) - ض
 ًُ ُٖضَؤتُ.ًويُتوو بطزتِ ُيونِطيى ()عَُإ سُْا غًًَُإ(1980)غُغايُ يُغاَيِ  - ظ

)فُضَز عُظيع ثُتطؤؽ سيؤ نطاوَ،نُؾايِ(يُنُّ تؤَاضّ ؾايِ بُظ1985ًيُغاَيِ)ناًََطاّ ظًسيؤ، - ؽ
 بىوَ(

 يُاليُٕ زيًَط ؾَُعىٕ طؤضطًؼ بطاوَتُ ُٖضَؤتُ.(1998غُتُاليت يُغاَيِ)  - ف
يىغف  عًػا نُضيِ، قًًىَ ـ،َُضقؤؽ عُوضي )نَُاٍ تؤَا،(وَ يُاليُٕ 2002َؤبايٌ يُغاَيِ )  - م

 ُٖضَؤتُ.  بطزووَتُ(33،10يُدؤضّ ) ًإطؤضيٌ(نُْس َؤبايًًَه
 . َُٖيهُْسضاوَيُطىْسّ ُٖضَؤتُزا وَ بؤيُنُّ داض (2007بريّ ئريتًىاظّ يُغاَيِ) - ض

 
 ظَيتىوٕ:زضَخت و ِضؤِْ  -19

ٍَ زضَختِ ظَيتىوًََْصوويُنِ و ُٖضَؤتُ  َُغًشًًُناِْ نؤيُ    ُدؤضَيو ب ُٖيُ، سازَيطيًٓإ يُطُ
و  نُْسئ ِضَظ و وَِضوَيٓطازضَختِ ظَيتىًْـ  ،زَشئزا و ُٖضَؤتُ نؤيَُُغًشًًُنإ يُ ناتُوَّ يُو

ظؤضبُّ  و يُبُض زَضطاّ زضَختِ ظَيتىوٕ يُسُوؾُ ،ٕيُطىْسّ ُٖضَؤتُزا ِضوَيٓطاو، باخِ ظَيتىوٕ
َُضبًَُٓ قُزيؿُزا َُظاضّ و  ّ نؤيُنًُْػُو  ّ ُٖضَؤتُنًُْػُو يًَُْى سُوؾُّ  َاَيُناًْإ

 (3)-:نىْهُ ،(2)ُٖيُ

                                                 
3

 308-306،ٍ 2013غًًَُاِْ،ناثِ يُنُّ، -ٖاوشئ قًًىَ،ًََصووّ ُٖضَؤتُ،ناثداُّْ ظاْا -

2
 تًَبًِٓ ِضاغتُوخؤّ تىَيصَض  - 
ٍَناوثًَهُوتٔ  -3  طىْسّ ُٖضَؤتُ،، يىغف تؤَا يىغف .27/6/2016ئ قًًىَ عًػا، طىْسّ ُٖضَؤتُ، ز.ٖاوش :يُطُ

14/8/2016. 



211 

 

و غطوتِ ئايًٓسا  و يُظؤضبُّ بؤُْ َثريؤظزضَختًَهِ ظَيتىوٕ يُئايِٓ َُغًشًسا  ِزضَخت -1
سا وَى يُئًٓذًًزضَختِ ظَيتىوٕ بُناضزًََٖٓٔ، ؤِْ ظَيتىوٕ ضِ وزضَختِ ظَيتىوٕ َُغًشًًُنإ 

نىْهُ  ،ِضََعّ ئاؾتِ و ًَُٖؿُ غُوظّ زَطُيًَُْتالّ َُغًشًًُنإ ،زضَختًَهِ ثريؤظ باغهطاوَ
خَُيو  بُْاوخَُيهسا طُِضاوَ، و ناتًَو نىوَتُ)ئؤضؾُيًِ(ثًَـ يُ خانساِْ  سُظضَتِ َُغًح ُٖفتُيُى

 ،ُوظيًًَُُٖؿُ غئاوَزاِْ و ئاؾتِ و ِضَيعيًَٓإ و وَى ِضََعّ  ،ظَيتىوٕ ثًَؿىاظيإ يًَهطزووَبُنًَِ 
ثاف ئُوَّ ْىَيصّ و زَبُٕ  نًُْػُبؤ نًَُ ظَيتىوٕ  نُثهًَونُْس ثًَـ دُشِْ قًاَُ، ِضؤشَيو غاآلُْف 

و نًَُ ظَيتىًَْو  َاَيُ و يإ ُٖض ُٖض نُغُ ،زَنطَئثريؤظ نًَُ ظَيتىوُْنإ زَنطَيت و بُنؤََُيِ يُغُض 
يُْاو زَغٌ و ُٖضوَٖا  ًإ خؤؾُ يَُاَيُوَ ُٖياْبًَت،ًْؿاُّْ بُضَنُتُ و خَُيو ثًَ ،زَباتُوَ َاَيُوَبؤ 

ؤشَف ئُّ ِض ،و بُضَنُتِ ظياز بهات بهاتٌ و زاًْإ دىإ و بُبِطؾت غبؤ ئُوَّ خىزا زَزإ زَيِطوَيٓٔ، 
ٓا(ئؤؾُعَوتطَيت دُشِْ )ثًَِ ز

 

ٌَ( ؾًَىاظّ ظَيتىوٕ ِضؤِْ  بُناضزَيت،َناْسا و زَيطنًُْػُ بُضزَواَِ يُ ِضؤِْ ظَيتىوٕ بُ -2 بُ )غ
  -زا بُناضزَيت:نًُْػُيُ دًاواظ 

ٍَ يُناتِ  ،َُٖيسَطريَيتزا نًُْػُيُ ؾىوؾُ  ثريؤظ زَنطَيت و يُئُّ ِضؤُْف : ِضؤِْ تُعًُس .أ  َٓسا
ٌَ تُعًُس زَنطَيتتُعًُسنطزْسا زَنطَيتُ ئُو ئاوَّ   . نُ َٓساَيِ ث

بُؾًَىَّ  ِ ظَيتىوٕنًََُو ِضؤْقُؾُ بُثُجنُّ خؤّ، ، اَيساتُعًُسنطزِْ َٓسيُ ناتِ ِضؤِْ َرِيؤٕ:  .ب 
ٍَ و يُ خىاض ًَِ خاض يُْاونُوإ دًَطرينطزٕ يُ باوَِض يإ ِضؤِْ ت:)ِضؤِْ بُّ ِضؤُْ زَوتطَي .زَزات َٓسا

 .(َريؤٕ

غُضزاِْ زَنات ِضؤِْ ُْخؤؾإ: ناتًَو نُغًَو ُْخؤف زَنُوَيت، يإ  يُغُضَ َُضطسا زَبًَت،قُؾُ  .ز 
ؤِْ ظَيتىوِْ ثريؤظنطاو يُ ) ناو و يىوت و زواّ ئُوَّ نُْس ئايُتًَهِ يُغُض زَخىَيًَٓت، نًََُو ِضو 

ؾًفاّ ُْخؤؾُنُ و ثانهطزُْوَ يُ ، بَُُبُغتِ زَّ و زَغت و قانِ و طىَيِ(ُْخؤؾُنُ زَزات
 ئُو ئُْساَاُّْ دُغتُيُوَ ئُجناَِ زاوَ. طىْاُٖناِْ، نُ بُٖؤّ 

 
 و نتًَب زَغتٓىوؽ -20
ٍَ ا تؤَاتًُْ، زانؤيُّ نًُْػُيُ     ُٖيُ، نُ ثًَؿرت يُ زَغتٓىوؽ وَى ضّ يُئاوَُٖيهًَؿاِْ َٓسا

نُ  ،ثاضَيعضاوَنًُْػُّ ُٖضَؤتُزا نُْس نتًَبًَهِ ناثِ نؤٕ يُ وتِ ئايًٓسا بامسإ نطزووَ، وغط
ناثهطزًْإ  غاَيِيُغُض ُْْىغطاوَ، ُْٖسَيهًرتيإ، غاَيِ ناثًإ  ُْٖسَيهًإ(نتًَبًإ ظؤض نؤُْ، 10)

 بابُتِ نتًَبُنإ ثًَهٗاتىوٕ يُ: (ّ ظايِٓ يُ ناثداُّْ زؤًًَٓهإ،1900/غاَي15/8ِ): غطاوَوْى
 (1)(نًُْػُوتِ ْىَيص، ياغاّ وٓذًٌ، غطبىوضّ سُظضَتِ زاووز، تُوضات، ئًظَ)

يُ زا، (1962ابىوَ، بُآلّ يُ غاَيِ )سزَغتٓىوغًَهِ تًَ نُْسيُ ِضابطزووزا ُٖضَؤتُزا،  ًُْػُّنيُ ْاو    
، نىوُْتُ ُٖضَؤتُ و يُو ناتُزا بُ )سُضَؽ قُوَِ(ْاغطاوٕنُ ام، اليُٕ ططوثًَهِ غىثاّ عًَط

                                                 

 وؾُيُنِ ئاضاًَُ بُواتُّ ِضَيعيًَٓإ و ثريؤظنطزٕ.ئؤؾُعٓا:  - 

1-  ٍَ َُضيَُِ ثانًعَ ّ نًًََػا،ثًؿُ:ؾَُاغُّ 1967،يُزايهبىوّ يىغف تؤَا يىغف ناوثًَهُوتٔ يُطُ
 تًَبًِٓ ِضاغتُوخؤّ تىَيصَض. .14/8/2016يُُٖضَؤتُ،طىْسّ ُٖضَؤتُ،



211 

 

ّ ُٖضَؤتُزا نًُْػُيُ ئًَػتازا )زوو(زَغتٓىوؽ يُ يإ بُتاآلٕ بطزووَ. نًُْػُزَغتٓىوغُناِْ 
ٍَ زضوغتهطاوَ و بُؾًَو زَفتَاوَتُوَ، زَغتٓىوغِ يُنُّ  يُ ُضَيهُ و بُضطُطُّ يُ ثًَػتُّ ئاشَ

زَغتٓىوغِ ، زَطُِضَيتُوَ (ّ ظاي1400ِْٓىوغطاوَتُوَ و ًََصووَنُّ بؤ غاَيِ) اسئًٓذًًِ تًَ
  (1).زَطُِضَيتُوَ ايِٓظ(1957اْىغطاوَتُوَ و ًََصووَنُّ بؤ غاَيِ )ستًَ وًََـ ُْٖسَيو تُضاتًًِ ئايِٓزو
 

 تىنؤ و طىاغتُٓوَ ئاًََطَناِْ ٖا -21
 ِضَيطاّ طىْسّ ُٖضَؤتُ بُ ّ غُزَّ بًػت، يُ غاآلِْ )سُفتانإ و ُٖؾتانإ(يُ ِضابطزووزا   -1

ٍَ بُ نؤيُ وَ بُغرتاوَتُوَ -وؾهاِْ ٌَ و بُ خَُيهِ ُٖضَؤتُ بُ ، خؤ بؤ نؤيُ نؤيإ ٖاتى) دًَح( ث
نؤّ باظاِضّ نؤيُ زَنُٕ، ٖاتىبُ )ثام( يإ ُٖيُ و م(ثا)يُ ئًَػتازا ًًََِٖ تايبُتِ .(2)نطزووَ

 (3)خؤيإ ُٖيُ.َبًًَِ تايبُتِ َاَيُناًْـ ئؤتؤ بُؾًَهِ ظؤضّ
 

يُْاو ٖاتىنؤّ ُٖويًَطيإ نطزووَ،  تُنػِو بُ  يُ ِضابطزووزا بُ دًَحَُغًشًًُناِْ نؤيُف   -2
ٌَ ٖاتىونؤيإ نطزووَ. ّ نؤيُطُِضَنُناُْوَ بؤ ْاو باظاِض يُ ئًَػتازا بُ تُنػِ و بُ ثام ٖاتىنؤّ  بُ ث

 َبًًَِ تايبُتِ خؤيإ ُٖيُ. اِضّ نؤيُ زَنُٕ و بُؾًَهًؿًإ ئؤتؤُٖويًَطو باظ

ثًَؿهُوتِٓ دًاواظيًُنِ ظؤضّ ُٖيُ، بُٖؤّ ئًَػتازا،  ئاَِطاظَناِْ ٖاتىونؤيإ يُ ِضابطزوو
َبًًَِ ْىَيِ طىاغتُٓوَ ًَٖٓاِْ ئؤتؤِ و باظضطاَْبًٌَ و باؾبىوِْ باضّ ئابىوضيًإ و تُنٓؤيؤدًاّ ئؤتؤ

زضوغتهطزِْ ِضَيطاّ ْىَيِ بؤ نىضزغتإ و )غني و نؤضياوَ( وآلتاِْبُتايبُتِ يُ يُ وآلتاِْ زَضَوَ، 
بىوِْ طىْسّ ُٖضَؤتُ بُ يُنًَو يُ بُٖؤّ يُاليُٕ سهىَُتِ ُٖضَيُُوَ، ُٖضوَٖا ، طىاغتُٓوَ

 ِضووّ زاوَ. يُ ئاًََط و ٖؤناضَناِْ طىاغتُٓوَياْسا  طؤِضإ ،طُِضَنُناِْ نؤيُ
 

 ئاَِطاظَناِْ نؿتىناَيهطزٕ:  -22
نُ بُ طاو ًَٖػرت َُغًشًًُناِْ نؤيُ و ُٖضَؤتُ ( 1970يُ ثًَـ غاآلِْ )يُ ِضابطزووزا واتُ    
 زضوَيُٓيإ (زاؽ)بُ ، )ظَوّ نؿتىناَيهطزًْإ نًَآلوَ(ىوتًاْهطزووَد (يإ ثًَىَ بُغتىوَداِضُٖو)

)دًانطزُْوَّ زاُْويًََُ خُضَاًْإ نىتاوَ، بُغُُْ)غًًَو( ؾًُْاْهطزووَو ًَٖػرت ، بُ دُجنُِض نطزووَ
ؾُغطَ يُ ، ثًَطىاغتىوَتُوَ بؤ نايًُٕف( يُ َىوّ بعٕ زضوغتًإ نطزووَ و )نا(يإ خُضاض)ؾً، يُ نا(

(وَ 1970يُ زواّ غاَيِ )بُآلّ  ،ثًَطىاغتىوَتُوَ زاض زضوغتًإ نطزووَ و طُمن و دؤيإ بؤ غُض خُضَإ
 بُ زَِضاغُنطزووَ، دىوتتإ و طاغٔ تطانتؤض بُ ئاَِطاظَناِْ نؿتىناَيهطزٕ طؤِضاِْ بُغُضزا ٖاتىوَ، 

                                                 
ٍَ يىغف تؤَا يىغف  -1  تًَبًِٓ ِضاغتُوخؤّ تىَيصَض.  .14/8/2016،طىْسّ ُٖضَؤتُ،ناوثًَهُوتٔ يُطُ

2
ٍَ: ًٖالٕ غًًَُإ َُتا، يُزايهبىوّ  ناوثًَهُوتٔ -  ٍَ، طىْسّ ُٖض1944َيُطُ . َطيِ 2016/ 25/7ؤتُ، ، ثًؿُ شِْ َا

. ابطاًِٖ طىضطًؼ َىغِ، يُ 26/7/2016، ثًؿُ: خاُْْؿني، طىْسّ ُٖضَؤتُ، 1949مشعىٕ طىضطًؼ، يُزايهبىوّ
، ثًؿُ: خاُْْؿني، 1949. قباح سُْٓا نطيِ، يُ زايهبىو20/6/2016ّ، ثًؿُ، بًَهاض، طىْسّ ُٖضَؤتُ، 1932زايهبىوّ 

. 10/6/2016، ثًؿُ: دىتًاض، طىْسّ ُٖضَؤتُ، 1926ًًَُإ َُتا، يُزايهبىوّ . سُْٓا غ21/6/2016طىْسّ ُٖضَؤتُ، 
 . 26/7/2016طىْسّ ُٖضَؤتُ،  ، ثًؿُ: َاَؤغتاّ خاُْْؿني،1948قًًَىَ سٓا يىغف، يُ زايهبىوّ

 تًَبًِٓ ِضاغتُوخؤّ تىَيصَض  -3
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ٌَ فِطَيسإ و  و خانُْاظٕ و آلبؤ نًَثاض )ُٖضوَٖا ، يإ زوضيىَتُوَ (طُمن دؤ) و بؤ زاض بِطئ تُوض بؤ ط
 . (1)( بُناضيإ ًَٖٓاوَبِطئيل بؤ  وضاؽُت
 

 نُيُثىوض -23
 وَى: نُيُثىوض و يُ ئًَػتازا بُناض ْايُٕ، وَُْتُ بىِ فؤيهًؤضّ يُ نؤيُ و ُٖضَؤتُ نُْس ئاًََطَيه   

)يُ ، نىْسَؾُضبُ طىضيؼ، طؤظَ،نىثُ، ظئ، َُجنَُيِ َؼ، ، )ؾُٕ(زاؽ، غًًَو) دُجنُِض، ُٖوداِض، 
ٍَ زضوغتًإ نطزووَ و ئاوٍ خىاضزُْوَيإ تً ثًَػتِ يُ تاؾُ بُضز ) ، زَغتاِضا َُٖيططتىوَسئاشَ

ٍَ زض ، َُؾهُطُمنًإ ثًَٗاِضيىَ و نطزووياُْ بُغاوَضزضوغتًإ نطزووَ و  وغتًإ ويُ ثًَػتِ ئاشَ
ٌَ زض  .  (2)(ؾُغطَ ،وغتهطزووَونطزووَ و َاغتًإ تًا شًَْىَو زؤ و نُضَيإ ي

زاؽ: بؤ بؤ منىوُْ:  ،زَئبُ ؾًَىَيُنِ نُّ بُناضيُو نُضَغتاُْ  ْسَيوُٖ سائًَػتاؾُٖضنُْسَ يُ 
او ؾُٕ)ؾُُْ(: بؤ تًَهطزِْ نا بؤْ ًَٖٓطَيت.و زووضيُٓوَّ طًا بُناض زَ و طًا طعضَ زضوَيُّٓ وَيٓذُ

بُناض زَيت.  )نا(يُنازئ و خػتُٓ غُضيُنِ َُٖيساُْوَ بؤ ُٖضوَٖا طىاغتُٓوَ بُناضزَيت. و بؤ تطانتؤض
ٍَ ئًَػتاف نىثُ ب ُْٖسَيو َاَيًـ ُٖيُ تُْٗا بؤدىاِْ يُ  ُْٖسَيو ُناض زًََٖٓٔ و ئاوّ يًَسَخؤُْوَ،َا

ٌَ يُْاوسُوؾُ زايسًََْٔ و باِضَيعَ يُزَوضّ زَنًَٓٔ و باخُنإ  َظضِ . طىضيؼ: بؤ زضوغت نطزِْ دؤالْ
ٍَ بُبُغتُٓوَّ ئا بُنًَُـ بؤظؤض ، بُناض زَيت ُٖضَؤتُ  يُػتاف زَغتاِض: ئًَ ناضّ زًََٖٓٔ.شَ
 )ٖاِضيِٓ(ضزنطزِْظياتط بؤ و زائًَػتايُ ، ؤض دؤضّ زاُْويًََُ بُناضيإ ًَٖٓاوَظداضإ بؤ  بُناضزَيت،

 . (3)بُناضّ زًََٖٓٔ ػو و غاوَضًقُضَخُضَإ و ْ

 

ؤضبُّ تىمخُناِْ نُيتىوضّ َازيسا، يُ ظ ،يُنؤتايِ ئُّ باغُزا ئُوََإ بؤ زَضزَنُوَيت
ٍَ ، نُيتىوضّ َُغًشًًُناِْ نؤيُ و ُٖضَؤتُ ثِطؤغُّ زا،نُيتىوضّ َىغىَيُاُْناِْ نؤيُيُطُ

خاْىوبُضَ و ِضوويساوَ، بُتايبُت يُ ) دًىبُضط و ْاخنىاضزٕ و ثًؿُ و  )ئاوَيعاْبىوِْ نُيتىوضّ(
ٌَ (زا.   خؿ

                                                 
3
 -   :ٍَ . 20/6/2016بًَهاض، طىْسّ ُٖضَؤتُ،  ، ثًؿُ،1932ابطاًِٖ طىضطًؼ َىغِ، يُ زايهبىوّ ناوثًَهُوتٔ يُطُ

. سُْٓا غًًَُإ َُتا، 21/6/2016، ثًؿُ: خاُْْؿني، طىْسّ ُٖضَؤتُ، 1949قباح سُْٓا نطيِ، يُ زايهبىوّ
، ثًؿُ: 1948ًىَ سٓا يىغف، يُ زايهبىوّ. ق10/6/2016ًض، طىْسّ ُٖضَؤتُ، ، ثًؿُ: دىتًا1926يُزايهبىوّ 

، ثًؿُ فُضَاْبُض، طىْسّ 1961. عًػا َُضبًَٔ عًػا، يُ زايهبىوّ 26/7/2016ؤتُ، َاَؤغتاّ خاُْْؿني، طىْسّ ُٖضَ
، ثًؿُ: دىتًاض و فُضَاْبُض، طىْسّ ُٖضَؤتُ 1962ئاظاز فُضَْػًؼ نطيِ، يُ زايهبىوّ  .2/8/2016ُٖضَؤتُ، 

21/2/2017. 
ٍَناوثًَهُوتٔ  -2 . ئاظاز 31/3/2017، ثًؿُ: دىتًاض، طىْسّ ُٖضَؤتُ، 1938يعكىوب َىغا سُْٓا، يُزايهبىوّ  :يُطُ

 .21/2/2017، ثًؿُ: دىتًاض و فُضَاْبُض، طىْسّ ُٖضَؤتُ 1962فُضَْػًؼ نطيِ، يُ زايهبىوّ 
3
 - ٍَ  .31/3/2017َُضقؤؽ ئُوزيـ غًًَُإ، طىْسّ ُٖضَؤتُ،  ناوثًَهُوتٔ يُطُ


ِضَيطُّ ثُيىَْسّ نؤَُآليُتِ و يُ ، نُ بطيتًًُ يُ ثطؤغٍُ ئاَيىطؤِضّ نُيتىوضٍايتجاقف(?  نُيتىوضّ) ئاوَيعاْبىوِْ - 

ٌَ  ،ّ دًاواظزا ِضووزَزات و يُ ئُجناَسا تىمخِ نُيتىوضّ يُ يُنرتّ وَضزَططٕناضيًَهِ زوو نُيتىوض غُضَتا غ
  نطزووَ. نَُهُيإباغِ ئُّ  ضهوفيتؼ() زوبريت زدفيًد وزايف ييٓتوٕ وًَفيٌ ٖريئَُطيهٌ ئُْػطؤثؤيؤدٌ



216 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                      

تػييد اهلويات، تسمجة? د. اياع حطٔ،  -طبيعة ايجكافة  -ْيهوال جوزْ٘، بني ايهوْي واخلصوصي، ايبخح عٔ ايبيدايات 
 . <;9، ==7،ص 7189دَػل، -ايطبعة ايجاْية، داز ايفسقد، ضوزية



742 

 

 ضىاضََبُؾِ 
 و ثًَؿًِاض و ِضاغجاضزَكاْ  كُزَضئُجناًُكاُِ تىَيصيُِوَئُجناَ و 

  كُ ئُجناًُكاُِ تىَيصيُِوَزَضئُجناَ و يُكَُ: 

 
ئُو ضاوثًَلُوتِاُُّ هُطَُي ًُغًرًًُكاُِ غوًٌَاُِ و كؤيُ و طىُسّ ُٓضًؤتُ ئُجناًاُسا و هُ كؤتايِ 

هتىوضّ غُباضَت بُ كُ، ًاُْكاًُكؤًُآليُتًتًَبًِِ و بُؾساضيلطزْ هُ بؤُُ ئايِِ و بُٓؤّ 
  -طُيؿتًُِ ضُُس ئُجناَ و زَضئُجناًًَم:، ًُغًرًًُكاُِ غوًٌَاُِ و كؤيُ

 تىمخُ كُهتىوضيًُ ٓاوبُؾُكاْ:   :يُكَُ

 
 : ّ ؾاضّ غوًٌَاُِ و قُظاّ كؤيُئًلؤهؤجًا  -1

ُاوَُسّ ؾاضّ غوًٌَاٌُ و قُظاّ طُِضَكُكاُِ هُ قُظاّ كؤيُ و غوًٌَاُِ ؾاضّ ًُغًرًًُكاُِ  (أ 
بُؾِ زَكُوَيتُ كُ ، طىُسّ ُٓضًؤتُزا زَشيًُّغًرًًُكاُِ طىُسّ ُٓضًؤتُف هُ زَشيّ،  كؤيُزا

 . زووضَ قُظاّ كؤيُوَ(كٍ هُ غُُتُضٍ 3بُ ُعيلٍُ )و  ؾاضٍ كَىيُباؾىوضّ ِضؤشئاواّ 

هُ ؾاضّ ؾاضّ غوًٌَاُِ و قُظاّ كؤيُ ٓاويِِ طُضًُ و ظغتاُِ غاضزَ، ُاوَُسّ ثوُّ طُضًِ  (ب 
زوو هُو تًَلِطاّ بُضظتطيّ ثوُّ طُضًِ كُ  َ(ًاُطِ)تًُىظ و ئاب، ّ ًاُطُكاُِطُضًرتيغوًٌَاًُسا 

( ثوُّ غُزّ و غاضزتطيّ ًاُطًؿِ )كاُىوُِ زووًَُ( و تًَلِطاّ ُعًرتيّ ثوُّ 41زَطاتُ )ًاُطُزا 
بًُُٓاْ ؾًَىَّ  هُ قُظاّ كؤيُ طُضًرتيّ ًاُطُكاُِ ،( ثوُّ غُز2ّطُضًا هُو ًاُطُزا زَطاتُ )

( ثوُّ غُزّ و 41اتُ )زَطهُو زوو ًاُطُزا تًَلِطاّ بُضظتطيّ ثوُّ طُضًِ كُ  َ()تًُىظ و ئابغوًٌَاُِ
( ثوُّ 4غاضزتطيّ ًاُطًؿِ )كاُىوُِ زووًَُ( و تًَلِطاّ ُعًرتيّ ثوُّ طُضًا هُو ًاُطُزا زَطاتُ )

  .غُزّ

ثوُّ طُضًِ ؾىَيِِ و ؾىَيِِ جىططافِ ًُغًرًًُكاُِ ؾاضّ غوًٌَاُِ و كؤيُ خؤياْ هُطَُي  (د 
بُثًَِ ؾىَيِِ جىططافِ و  ًاْضاالكًًُكاُشياْ و ثًؿُ و ؾًَىاظّ  ،طىجناُسووًَُؿتُجًَبىوًُاُسا 

  . ِضَيلدػتىوَوَضظَكاُِ غاَي و ثوُّ طُضًِ 
بِطَيلِ باف بُ يع (زا باضاْ هُ وَضظَكاُِ ) ظغتاْ و بُٓاض و ثا، زاؾاضّ غوًٌَاُِ و قُظاّ كؤيُهُ  (ز 

هُ و  ًوٍ(624غوًٌَاُِ )َيصَّ باضاْ باضيّ هُ ؾاضّ ِض. بُآلَ هُ وَضظّ )ٓاويّ(زا باضاْ ُاباضَيت زَباضَيت،
 . (ًو635ٍ)بِطّ باضاْ باضيّ زَطاتُ ؾاضّ كؤيُف

بايُكِ خؤجًًَِ َُٓهسَكات، كُثًَِ زَوتطَيت)ِضَؾُبا(. ئَُ بايُ هُ ، هُ ؾاضّ غوًٌَاُِ و قُظاّ كؤيُ (ه 
  . ًُٓىو وَضظَكاُسا بُتايبُت هُ ٓاويّ و ظغتاُسا َُٓهسَكات

 ُٓوا و ثوُّ طُضًِ ؾاضّ غوًٌَاُِ و قُظاّ كؤيُ تاِضازَيُكِ ظؤض ٓاوؾًَىَْ. ئاوو (و 

عًَطاق و كىضزغتاُسا  و كؤيُ هُغُضجَُ غُضشًًَطيًُ فُضًًًُكاُِشًاضَّ ًُغًرًًُكاُِ غوًٌَاُِ  (ظ 
 ْ. تؤًاض كطاووَن ثًَلٔاتُيُكِ ئايِِ و ُُتُوَيِ 
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 : كؤيُِ ًُغًرًًُكاُِ ؾاضّ غوًٌَاُِ و قُظاّ ظًاُ  -2

 .ظًاُِ زايلِ ًُغًرًًُكاُِ غوًٌَاُِ و كؤيُ ظًاُِ غطياًًُُ (أ 

غوًٌَاُِ و كؤيُ بُزضَيصاّ ًًَصوو تا ئًَػتاف ظًاُِ زايلِ خؤياْ ثاضاغتىوَ، ؾاضّ غًرًًُكاُِ ًُ (ب 
ٓؤكاضّ غُضَكِ ئًُُف ئايُِكُياْ بىوَ، ضىُلُ ظًاُِ زايلًاْ ظًاُِ ئايُِكُياُُ، قُؾُ و ِضآًبُكاْ 

اُِ تُ ئايًًُِكاًُاْ جًَبُجًَلطزووَ و ئًِحًوِ ثريؤظ و ظؤضبُّ كتًَبُ ئايًًُِكوغطياُِ غطو بُظًاُِ
  ْ.تطياْ بُظًاُِ غطياُِ ُىغطاو

ٌَ ظاضاوَكُ )يُن( ظًاُّ، كُ بُ ظًاُِ غطياُِ (غطياُِ و ئاؾىوضّ و كوساُِ)ؾًَىَ ظاضّ  (د  ، ُٓض غ
 ُاغطاوَ و ِضَطِ ئَُ ظًاُُف زَطُِضَيتُوَ غُض ظًاُِ ئاضاًِ. 

بُِضُّ ظًاُِ غطياُِ، زَطُِضَيتُوَ غُض ظًاُِ ئاضاًِ و هُ بُِِضَتسا ظًاُِ غطياُِ  ِضَط و (ز 
 ِضابطزووّ زووضزا بُ ظًاُِ ئاضاًٌ قػُياْوساًًُُكاًُـ هُ ُ، كًؾًَىاظَيلِ ثًَؿلُوتىوّ ظًاُِ ئاضاًً

 ،طؤِضاوَ غطياُِ ؤبُوَ ًُوَ، ظًاُُكُياْ هُ ئاضاًًًوسآًُُؤّ طُؾُغُُسُِ ًًَصووّ ظًاُِ كب ،كطزووَ
ىوُُ هُ كؤتايِ وؾُزا جًاواظْ، وساُِ و غطياُِ هُ فُحتُ و ظَممُزا( كًًَُم جًاواظْ، بؤ منك )ظًاُِ

، بُمنىوُُ: ( ؤ زَُطِ) زَكاتُكؤتايِ وؾُ ، بُآلَ غطياُِ (ا  زَُطِ)وساُِ كؤتايِ وؾُ زَكاتُ ك
 ، بُغطياُِ: ئاهؤٓؤ(.اُِ: ئاالٓا)بُكوس

 هُ ًاَهُكاُِ خؤياْ و هُ كًُُػُهُطَُي ًِساَهُكاًُاْ و هُطَُي يُكرت و ًُغًرًًُكاُِ غوًٌَاُِ و كؤيُ  (ه 
بُآلَ هُطَُي  بُظًاُِ غطياُِ قػُ زَكُْ،ُكاُسا ًغطوتُ ئايِِ و ًُضاغًٌُ ئايًِجًَبُجًَلطزُِ و هُ 

 .ًىغىَهٌاُُ كىضزَكاْ بُظًاُِ كىضزّ قػُ زَكُْ

كىضزّ و غطياُِ طؤضاُِ  بُظًاُِ، ُكاُساًهُ كاتِ ئآُُطِ بىن طىاغتُِوَ و بؤُُ كؤًُآليُتً  (و 
ثُيىَُسّ ئًُُف بُٓؤّ ُٓضضُُسَ هُئآُُطُكاًُاُسا ظياتط بُكىضزّ طؤضاُِ زََهًَّ. زََهًَّ، 

هتىوضيًُوَ ِضووّ زاوَ، ضىُلُ هُ طُِضَن و قىتاخباُُ و باظاِض و ؾىَيِِ كاضكطزُسا هُطَُي كىضزَ كُ
كُ ِ ٓىُُضّ طؤضاُِ و ًؤغًكاّ كىضزّ ، ُٓضوَٓا بُٓؤّ ثًَؿلُوتًِىغىَهٌاُُكاْ بُيُكُوَ زَشيّ

م ٓىُُضًُُسَكاًُاْ بُ كىضزّ ، بُجؤضَيهُ ًُغًرًًُكاُِ كؤيُ و غوًٌَاٌُ كطزووَكاضيطُضيًُكِ ظؤضّ 
ًاْ بؤ طؤضاُِ كىضزّ شًَُىَ و ئاواظياْ بؤ طؤضاُِ كىضزّ ًؤظيلطؤضاُِ زََهًَّ و ًىظيم شَُُكاًُاْ 

 . و خعًُتًَلِ ظؤضّ ٓىُُضّ كىضزيًاْ كطزووَ زاُاوَ

زا (غطياٌُظًاُِ كىضزّ و ظًاُِ )هُ ًَُىاْ زياضزَّ ئاوَيتُبىوُِ ظًاْ هُ ؾاضّ غوًٌَاُِ و كؤيُ  (ظ 
  َشيّ. زضىُلُ ًًَصوويُكِ زوضوزضَيصَ بُيُكُوَ لُوتىوَ، ظًاُِ غطياُِ ظؤض وؾُّ كىضزّ تًَ ِضوويساوَ،

 

 : ًُغًرًًُكاُِ غوًٌَاُِ و كؤيُ و طىُسّ ُٓضًؤتُو ًُؿتٌاُِ  يُُِتُوَُاغِاًُّ   -3

هُ  ُياِْظؤضي (ثًَلٔاتىوْ.غطياُِ  كوساُُِِ غوًٌَاُِ و كؤيُ هُ ُُتُوَّ) ئاؾىوضّ ًُغًرًًُكا (أ 
و  ) كوساُِهُ ئًَػتازا ، ُاغطاوَبُُاوّ)كوسؤئاؾىوض(ُُتُوَْ  يُن كُيّ، (ئاؾىضّ)كوساُِ و ُُتُوَّ

يُن ظًاًُاْ ُٓيُ كُ ئُويـ ظًاُِ ضىُلُ ، ُاغًََِّزخؤياْ ُُتُوَ  )يُن(ىوضّ( بُغطياُِ و ئاؾ
 يُ. )غطياُِ(

زاًُؿتىاُِ ِضَغُْ و بِضًُِيِ عًَطاق و ُٓضًؤتُ، و طىُسّ ًُغًرًًُكاُِ غوًٌَاُِ و كؤيُ  (ب 
 كىضزغتاُّ. 
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 : ) ثُيىَُسّ و كاضيطُضّ ظًاْ و ُُتُوَ( ُُتُوَ و ظًاْ (د 
ِ ُ، ظًاُِ غطياُِ وَن ظًايُن ظًاًُاْ ُٓيُو  يُن ُُتُوَْهُ بُِِضَتسا غطياْ( ) كوساْ و ئاؾىوضّ و  

ظًاًَُلِ هُ غُضزًَِ بآلوبىوُُوَّ ئايِِ ًُغًرِ تا غُزَّ)ذُوتًُِ(ظايِِ  ،ئًِطوًعّ ئًَػتا
  .ظًاُِ فُضًِ زَوَهُت بىوَِ و ُىغني و يظًاُِ ِضؤؾِبريثًَؿلُوتىو بىوَ و 

 زآًُىو كتًَبُ ظاُػتًًُكاْ هُ عرياق و غىضيائًػالًٌ، زَوَهُتِ تا زضوغتبىوُِ هُ ِضابطزووزا ُٓضوَٓا 
 . ػًؤثؤتاًًا بىوًَؾِبريّ طُالُِ ًؤظًاُِ ِض و غطاوَبُظًاُِ غطياُِ ُى

غوًٌَاُِ ًُغًرًًُكاُِ  :ُِ ئُو زَضئُجناًُّ كًُهُ ئُجناًِ بُزوازاضىوًَُلِ ظؤض بؤ ئَُ بابُتُ طُيؿت
 ،بؤ ُُتُوَّ كىضز و ًُؿتٌاُِ كىضزغتاْ ُّٓضضُُسَ وَن خؤؾُويػتِ و ٓاوغؤظكؤيُ و ُٓضًؤتُ و 

ئُو ئاؾىوضياُُْ كُ ِ يبُآلَ هُ بُِِضَت و بُ ِضَضَُهُن و ِضاغتِ ًًَصووَظاُّ، بُؾًَلًاْ خؤياْ بُكىضز ز
ِضؤشُٓآلتِ ئاؾىوضيًاْ جًًََٔؿت و خؤياْ طُياُسَ كًُُػُّ)كاغؤهًلِ ِضؤشئاوا( و هُو ِضيعّ كًُُػُّ 

 كاتُوَ تا ئًَػتا بُ)كوساْ(ُاغطاووْ.
 
 ؾًَىاظّ شياْ:  -4

طُضًًاْ ُُبىوْ، )ِضَوَُس(ئًَػتاؾسا كؤضُضّ هُ و  وزاًُغًرًًُكاُِ غوًٌَاُِ و كؤيُ هُ ِضابطزو  
كؤضُضّ ظياتط شياُِ ضىُلُ  . و شياوْ بَُهلى هُ خاُىوزا ًُؿتُجًَبىوْو كىَيػتاًُاْ ُُكطزووَ، 

ْ زا شياواًُـ بُٓؤّ ئُوَّ كُهُؾاضثُيىَغتُ بُ ئاشََي بُخًَىكطزُُوَ، ًُغًرًًُكاُِ غوًٌَ
بُآلَ غُضَضاّ ئُوَّ ئاشََهساضيًاْ كطزووَ،  فًُغرًًُكاُِ طىُسّ ُٓضًؤتَُهساضيًاْ ُُكطزووَ، شَئا

ِضَظ و بار و و  كؿتىكاَهِظؤضّ و ظَوّ و ظاضَيلِ بىوْ خاوَُِ طىُسّ خؤياْ ضىُلُ كؤضُضّ ُُبىوْ، 
 كؤضُضّ و طُضًًاْ و كىَيػتاْ بلُْ. ُٓبىوَ، ثًَىيػتًاْ بُوَ ُُبىوَ  هُوَِضطايُكِ ظؤضياْ

 

   -ًُغًرًًُكاُِ غوًٌَاُِ و كؤيُ هُ ِضووّ ئايًًُِوَ ئَُ خُغَوُتاُُياْ ُٓيُ:ئايني:  -5

ٌَ( ؾًَىاظ خؤّ بؤ  (أ  ًُغًرًًُكاُِ غوًٌَاُِ و كؤيُ و ُٓضًؤتُ باوَِضّ ئايًِاْ وايُ كُ خىزا بُ)غ
 –األب خىزا زضوغتِ كطزووَ) َئُو آُْغاضَكظَوّ و ئامساْ و  يُكَُ:ؾًَىاظّ ًطؤظ زَضخػتىوَ، 

ظَوّ بؤ ئُوَّ خؤّ بلاتُ قىضباُِ بؤ ًطؤظايُتِ،  غُض، ؾًَىاظّ زووََ هُ ؾًَىَّ ًطؤظًَلسا ٓاتُ (اهلل
وَن ًَٓعَيلِ ِضؤذِ هُطَُي خىزايُّ كُ بُضزَواَ  غًًََُ ئُوؾًَىاظّ بىو.  (عًػاّ ًُغًح)ئُو خىزايُ 

 ئُوَ ِضؤذِ ثريؤظَ، هًُُٓاْ كاتسا ُٓض غًَلًاْ )يُن خىزاْ(َيجاضَيعَيت، زات و زَو ًٓسايُتِ زظسايُ ؤًط
  (األب واالبن والروح القدس) –

بُ ثابُُسبىوْ بُ ئايِِ ًُغًرًًُوَ و ، بُآلَ هُ ُاوضُكُزا غُضَِضاّ ُٓشًىوُِ ئًػالَ و ًىغىَهٌاُاْ (ب 
كًُُػُياْ (غاَهُ 150ظياتط هُ )طزووَ و وتُ ئايِِ و كؤًُآليُتًًُكاُِ خؤياْ جًَبُجًَلوئاؾلطا غط

طُّ ، ئًُُف ئاًاشَ و بَُهو خىا ثُضغتِ خؤياُِ تًَسا زَكُْ ُىَيصو بُ ئاؾلطا  بؤخؤياْ زضوغت كطزووَ
 ئُوَيُ كُ بُزضَيصاّ ًًَصوو ئايِِ خؤياْ ثاضاغتىوَ. 

هُ  ِئابىضّ، بُتايبُتئايِِ ًُغًرِ ِضؤَهًَلِ ططُط و غُضَكِ زَبًًَِت هُ بىاضّ كؤًُآليُتِ و  (د 
 ٓاوغُضطريّ و كؤُرِتؤَهِ كؤًُآليُتِ كؤًَُهطُّ تىَيصيُِوَ. ِضَيلدػتِِ 
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بُؾًَلِ كًًُؿًاْ ثُيِطَوّ (، ِضؤشئاوا كاغؤهًلٌ)ثُيىَغنت بُ ًُظُٓبِ ظؤضبُّ ُٓضَ ظؤضياْ  (ز 
 َكُْ.زّ (ِضؤشُٓآلتئاؾىوضّ كًُُػُّ )و  ( ئُضغُزؤكؼ) ئايِعاّ

، ظؤضبُّ ُىَيص خىَيِاُِ كًُُػُف ئافطَتّ ثابُُسْ بُ ئايُِكُياُُوَ و ظؤضبُّئافطَتُكاًُاْ ظياتط  (ه 
 ئُواُُؾًاْ كُ بُِضؤشوو زَبّ ُٓض ئافطَتاُّ. 

( ِضؤش بىوَ، هُ 25طؤِضاْ هُ ًاوَّ بُِضؤشووبىًُاُسا ِضووّ زاوَ، بُجؤضَيم هُ ِضابطزووزا ِضؤشووّ بضىون) (و 
 . (ِضؤش بُِضؤشوو ئُب25ّ، بُآلَ ئاؾىوضيًُكاْ وَن ِضابطزوو)ئُبّبُِضؤشوو  (ِضؤش 1كوساُُكاْ)ئًَػتازا 

جُشُُكاُِ) هُزايلبىوْ و ُٓغتاُُوَ ( زوو جُشُِ غُضَكِ و ثريؤظْ هُ الياْ و ظؤضبُّ   (ظ 
 ُٓضَظؤضياْ هُ ًُضاغًٌِ جُشُسا هُ كًُُػُ بُؾساضّ زَكُْ. 

 تُُاوهسا زَكُْ. بُؾساضّ هُ خىىل غاَي، ( 12)زَطاتُ غُضجَُ ًِساَهُكاًُاْ كُ تًًُُُاْ  (ح 

ٌَ ِ ًِساَهُكاًُاْغطوتِ)هُئاوَُٓهلًَؿاًُُغًرًًُكاُِ غوًٌَاُِ و كؤيُ خًَعاُِ غُضجَُ  (ط  (جًَبُج
ّ زايلبىوتاظَ ًِساَهِ هُ ، ئُضكًَلِ ئايِِ و بًُُبُغتِ ثاضاغنت و ًاُُوَّ ئايُِكُياْوَن  زَكُْ،

 . زًََُت ٍو ُاو ّ َُٓهسَكًَؿًَتئاوهُ  قُؾُ ،هُ كًُُػُ ،ِضؤش (40تا 8 )تًُُُِ زواّ

ًُغًرًًُكاُِ غوًٌَاُِ و كؤيُ باوَِضياْ بُ )كتًَبِ ثريؤظ(ُٓيُ، واتُ باوَِضياْ بُ )ثُمياُِ كؤْ  (ٍ 
ٍَ)تُوضاتِ ذُظضَتِ ًىغا(  ئًِحًى(ُٓيُ، -و ثُمياُِ ُى
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 . و هُطَُي كُغاُِ ئايُِكاُِ تط ٓاوغُضطريّ ُاكُْ ُاوخؤيِ ئايِِ زَكُْٓاوغُضطريّ  (أ 

ُاوخؤيِ خعًايُتِ ئُجناَ ٓاوغُضطريّ و  ٓاوغُضطريّ هُ ًَُىاْ ًُظُٓبُ جًاواظَكاُِ ًُغًرِ (ب 
 زَزَْ. 

هُُاوياُسا  )فطَٓاوغُضّ(و فطًًََطزّفطَشُِ ثُيِطَوّ هُ جؤضّ )يُن ٓاوغُضّ( زَكُْ و  (د 
 ِضَيطُثًَسضاو ًًُُ.

(وَ بُٓؤّ 2003هُ زواّ غاَهِ) جؤضّ خًَعاُُكاًُاْ بطيتًًُ هُ خًَعاُِ ُاوكِ و خًَعاُِ زضَيصكطاوَ. (ز 
ُٓضضُُسَ هُ ُُٓسَيم خًَعاُسا بُؾًَلُ هُ باؾبىوُِ باضّ ئابىوضيًاْ خًَعاُِ بضىون ظيازّ كطزووَ، 

جًاّ خاُىوَكُزا ُٔؤًًَلِ ُآلَ هُبُض ئُوَّ هُ خًَعاُِ زضَيصكطاوَ، ضىُلُ هُ يُن خاُىوزا زَشيّ، ب
    واتُ طؤِضاْ هُ قُباضَّ خًَعاُُكاًُاُسا ِضوويساوَ. ذػاب كطاووْ.  زَشيّ، بُ خًَعاُِ بضىون)ُاوكِ(

 بُٓؤّ كؤض و تؤِضَكؤًُآليُتًًُكاُُوَ، بُٓؤّ ٓؤؾًاضّ تُُسضوغتِ و كؤًُآليُتِ و كطاُُوَّ ظياتط (ه 
هُ ئًَػتازا  ،خعًُكاْ ٓاوغُضطريّ هُ زَضَوَّٓاوغُضطريّ هُ ًَُىاْ خعًُ ُعيلُكاُسا كًُِ كطزووَ و 

 ظيازّ كطزووَ. 

 . و جؤضّ ٓاوغُضطرييًاْ تان ٓاوغُضيًُ فطَشُِ هُالياْ ذُضاًُ (و 

زضوغت ُُبىوُِ جًابىوُُوَّ )تُآلق( ِضَيطُثًَسضاو ًًُُ، تًُُا هُ ذاَهُتِ )ُاثاكِ ٓاوغُضّ( ياْ  (ظ 
 بًُِاكاُِ ٓاوغُضّ، بُمنىوُُ جًاواظّ ظؤضّ تًُُْ. 

كىِض و كض هَُ  ،َخايًَُُت(زياْ ظياتط غاَي1ًاُط تا 3) ًاوَّ قؤُاغِ زاواكطزُِ شْ و قؤُاغِ ًُؿاْ (ح 
 و ٓاوغُضطريّ ُُكُْ.  قؤُاغُزا زَتىاُّ ثُؾًٌاْ ببُِوَ
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ِضؤشّ طىاغتُِوَّ ِضؤشّ ًاضَكطزُِ شْ، ًُٓاْ ِضؤشّ و  زَْئُئُجناَ ًاضَكطزْ هُ كًُُػُ غُضَتا  (ط 
بىون ئُو ِضؤشَّ بىون هُ كًُُػُ ًاضَ كطا، ُٓض ئُو ِضؤشَف ِضاغتُوخؤ هُ كًُُػُوَ ، واتُ ُبىوك

 َيتُوَ. ئُطىاظض

 ططَيبُغتِ ٓاوغُضطريّ زَضزًََِّٓ.  هُ زازطابىون و ظاوا  ،زواّ طىاغتُِوَ  (ٍ 

، تُُٔا هُغُض ِضَيطُ ثًَسضاو ًًُُو جًابىوُُوَّ شْ و ًًَطز بُثًَِ ِضَيٌِايًُكاُِ ئايِِ ًُغًرِ تُآلق  (ن 
كُ ثًَلٔاتىوَ هُ ثًاواُِ  ،غُض بُكًُُػُ ِبُِضَيطاّ زازطايُكِ تايبُتكًُُػُ  (ُاثاكِ ٓاوغُضطريّ)

 . ِضَظاًُُسّ بُتُآلق زَزات ،ئايِِ ًُغًرِ

 طىاغتُِوَزا شْ و ثًاو بُيُكُوَ و هُزَغتِ يُكُوَ بُ ئاظازاُُ َُٓهسَثُِضْ.هُ ئآُُطِ بىون  (ي 

هُ ظًَاوَُسّ بىون بُتايبُت ، زاضاغًٌِ ظًَاوَُسّ بىون طىاغتُِوًَُؾًَىاظّ غٍ و َِضَيىِضهُ  (َ 
  .   تًَسا ِضوويساوَهتىوضيِ()طؤِضاُِ كُطؤِضاُلاضّ ، ًُغًرًًُكاُِ كؤيُ و طىُسّ ُٓضًؤتُزاطىاغتُِوَّ 

 هُبُضِ كىضزّ جوكًًُُِيُن بُآلَ هُئًَػتازا  هُِضابطزووزا ئافطَت و ثًاو جوِ كىضزيًاْ هُبُض كطزووَ،
  هُبُض زَكُْ. ،ياْ عُظّ ،و شُاًُـ بُزهُياْ ضاكُت و ثاُتؤَي  ،تؤَي و كطاؽّ ثًاواْ ثاُظؤضبُ زَكُْ،

اُِ ُٓضًؤتُ هُُاو ًُغًرًًُكَِضاغتِ ُُوَزَكاُِ غُزَّ بًػتَُ، هُِضابطزووزا تا غاآلُِ ُاو      
و جوىبُضطِ كىضزٍ ئآُُطِ بىن طىاغتُِوَياْ  طؤضاُِ كىضزّ و زَٓؤَي و ظوِضُا بُطىُسّ ُٓضًؤتُ 

ٌَ وَ و هًُاَهِ بىوكُ ، بىون و ظاوا زَغتِ يُكًاْ ططتىوَكطزووَغاظ  خعَ و  ضىوْ بؤ كًُُػُ،بُ ث
ٌَ و ٓاوِضَيلاًُاْ و ثريو  كُؽ و كاض و  و طُُخ و ًِاَي و ئافطَت و ثًاو بُتًَلَُهِ و بُزََ غًُا زضاوغ

 ِضؤؾتىوْ تا طُيؿتىوُُتُ زآُي ُٓهُ هًَساْ و طؤضاُِ كىضزيِ و زَٓؤَي و ظوِضُاوَ هُطَُي بىون و ظاوا
ُِ وتىوَ و بُؾساضبىوَكاْ طؤضاُِ بًَصَيم هُطَُي زَٓؤَي شَُُكُ طؤضاكًُُػُ، بُزضَيصاّ ئُو ِضَيطُيُ، 

طؤضاًًُُكاْ كىضزّ بىوْ و جى و بُضطِ بىون و ظاواو  ظؤضيُِّ ًُٓىوياْ بُزوايسا وتىوياُُتُوَ،
 بُضطًَلِ تايبُت بُخؤياْ ُٓيُ. كُجوى ،بُؾساضبىواًُـ كىضزّ بىوْ، جطُ هُ جوىبُضطِ قُؾُ

اَ زضاوَ، بىون بُغىاضّ ًايّ هُ ِضابطزووزا هُ ُاو طىُسَكُزا ئآُُطِ بىون طىاغتُِوَ ئُجن
طىاغرتاوَتُوَ و جاضَيم بُ زَووضّ طىُسَكُزا غىوِضاُسووياُُتُوَ، كُ بىون طُيؿتىوَتُ بُض زَضطاّ 
ًاَهِ ظاوا، ظاوا ضىوَتُ غُض باُِ ًاَهِ خؤياْ و غًًًُِكِ تًَلَُي هُ) ُىقَى و جلوًَت و طُمن و ثاضَ(ّ 

 بُغُض بىوكسا َُٓهساوَ.
عُظّ هُبُض ثاُتؤَي و بىوون  و ضاكُتهُبُض ُاكُْ و ظاوا كىضزّ جوىبُضطِ بىون و ظاوا هُئًَػتازا          
و بُ  ئآُُطِ بىون طىاغتُِوَّ ًُغًرًًُكاُِ كؤيُ و ُٓضًؤتُ هُ ٓؤَهُكاُِ عُُلاوَ زَكطَيت، زَكات

طؤضاُِ كىضزّ بؤ َُٓهجُِضكًَِ كىضزّ و طؤضاُِ غطياُِ و عُضَبِ بؤ  ،ئىتىًبًَى بىون زَطىاظُُوَ
و  ًُؾطوبَُٓهجُضكًَِ عُضَبِ  و طؤضاُِ بًاُِ بؤ غًُا زَوتطَيت، هُئآُُطِ بىون طىاغتُِوَزا 

 . خىاضزُُوَ هُغُض ًُٓىو ًًَعَكاْ زازَُطَيت
 وَ بؤ ثًَؿلُوتِِ تُكِؤهؤجًا وزَطُِضَيتُٓؤكاضّ ئَُ طؤِضُلاضيًُ هُ ًُضاغًٌِ بىون طىاغتُِوَ، 

 و طؤِضاُِ كؤًُآليُتِ غُضزََ و ُٓوَهساُِ خَُهم بؤ باؾرت بُِضَيىَضىوُِ بىوُِ باضّ ئابىوضّ خَُهمباؾ
وآلتاُِ تط ؾًَىاظّ ئآُُطِ بىون طىاغتُِوَّ  و الغايلطزُُوَّ بؤُُ و ًُضاغًٌُكاْ ِضَيىِضَمسِ

 . بُجًٔاًُبىوُُوَهتىوضّ بُٓؤّ غُتُاليت و كُ
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 : ِ ًُغًرًًُكاُِ غوًٌَاُِ و كؤيُثُيىَُسيًُ كؤًُآليُتًًُكاُ  -7

و ٓاوكاضّ هُ ًَُىاًُاُسا َ ثُيىَُسيًُكِ بًَُٓعثُيىَُسّ كؤًُآليُتِ ًَُىاْ ًُغًرًًُكاُِ غوًٌَاُِ  (أ 
و  كؤيُبُؾساضّ خؤؾِ و ُاخؤؾِ يُكرتّ زَكُْ، ثُيىَُسّ كؤًُآليُتِ ًَُىاْ ًُغًرًًُكاُِ ، ثتُوَ

 . و بُؾساضّ خؤؾِ و ُاخؤؾِ يُكرتّ زَكُْ ُٓضًؤتُف بًُُٓاْ ؾًَىَ ثُيىَُسيًُكِ بًَُٓعَ

ُطاوَ، ِضَيع هُ  ًُازىثُيىَُسّ شْ و ًًَطزايُتًاْ هُغُض بًُِاّ ِضَيعو خؤؾُويػتِ و يُكػاُِ ب (ب 
 ّ زَططْ و يُكرتياْ خؤف زَوَيت. يُكرت

 . ِ و شْ و شخنىاظيٌ بىًُاز ُطاوًَٓاوخىَيِِضَضَُهُن و اْ هُغُض بًُِاّ ًخعًايُتًثُيىَُسّ  (د 

 بًُِاّ خعًايُتًًُ.  جؤض و ثُيىَُسّ ٓاوخىَيِِ بًَُٓعتطيّ  (ز 

 خًََى ٓؤظ و تريَياْ ًًُُ، تُُٔا بًُِاَهُياْ ُٓيُ، كُ طُوضَتطيّ يُكُّ خعًايُتًًُ.  (ه 

 زايم و باونبُِضُ و ِضَضَُهُكِ خعًايُتِ ًُغًرًًُكاُِ غوًٌَاُِ و كؤيُ هُغُض بًُِاّ ًََٓوِ  (و 
 . زاًُظضاوَ

جؤضَيم هُ ثُيىَُسّ خعًايُتِ و ُعيلايُتِ بؤ )ٓاوؾاضّ و ٓاوطىُسّ(ٓاو ئايِِ و ٓاوؾىَيِِ (ظ 
 زضوغتلطزووْ. 

ًاْ هُطَُي ًىغىَهٌاُُكاْ ظؤض باؾُ كًَؿُياْ ًًُُ و ِضَيعياْ هُ ئايّ و زابىُُضيتِ ًثُيىَُسّ كؤًُآليُت (ح 
  .ًىغىَهٌاًُاْ ُٓيُكىضزّ و ًُٓىوؾًاْ ٓاوِضَيِ  يُكرتّ ططتىوَ

ًاُسا ُٓيُ و هتىوضّ هًَُُىاًًُُُ، بَُهلى ثُيىَُسّ كُسا كاٌُاُُاْ هُطَُي ًىغىَهًهتىوضيًوٌالًَُِ كُ (ط 
هتىوضّ ( ضىُلُ ِضَيع هُ كُهتىوضيًُاُُكاْ هُغُض بًُِاّ) ِضَيصَيِ كُهتىوضّ ًىغىَهٌتًَِطواًًُِاْ بؤ كُ

 بؤ ًىغىَهٌاُُكاْ طىجناوَ.  ،ىغىَهٌاُُكاْهتىوضّ ًاُُكاْ زَططْ و باوَِضياْ وايُ كًُىغىَهٌ

 

 :  ّ ًُغًرًًُكاُِ غوًٌَاُِ كؤيُُُضيتِ ؾؤضزْ و كفّ و ُاؾتِِ ًطزووزاب و  -8

ُكاُِ غوًٌَاُِ ئُضغُزؤكػو غطياْ  ئاؾىوضٍ ًُغًرًًُ ًُغًرًًُكاُِ كؤيُ و ُٓضًؤتُ و  (أ 
 ًطزووَكاًُاْ هًُاَهِ ًطزووَكُزا زَؾؤْ. 

ًطزووَكاًُاْ ًُغًرًًُكاُِ غوًٌَاُِ و كؤيُ ؾىَيًًَِلِ تايبُتًاْ هُ كًُُػُ ًًُُ بؤ ًطزوو ؾنت،  (ب 
  .زَؾؤضزضَيّهُ اليُْ ًطزوو ؾؤضَكاًُاُُوَ  ًطزووَكُزا  ًاَهِهُذًُاًِ 

يبُْ بؤ َكفِِ زَكُْ و زبُخاًِ غجِ هُبُض ًطزوو زَكُْ و زواتط ّ ًطزووَكُ، جوِ َشَيطَوَ (د 
 . كًُُػُ

ئُطُض ًطزووَيُكًاْ هُ ُُخؤؾداُُ مبطَيت، زَيبُُُوَ ًاَهِ خؤيِ و هًُاَهُكُّ خؤيسا كفِِ زَكُْ  (ز 
 زواتط زَيبُْ بؤ كًُُػُ. و 

بًُُبُغتِ ُاؾتِِ ُىَيصّ ًطزووّ هُغُض زَكُْ و زواتط  زا،هُ كًُُػُِ ًُغًرِ ًُٓىو ًطزوويُك (ه 
 زَيبُْ بؤ طؤِضغتاْ. 

  ُاكُْ.  ِ ًطزووُاؾتِشُاْ بُؾساضّ ًُضاغًٌِ هُغُض بِطياضّ كًُُػُ   (و 

 ًطزووَكاًُاْ هُغُض ثؿت و ِضووَو خؤضُٓآلت زًََُصْ. (ظ 
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  : ّ ًُغًرًًُكاُِ غوًٌَاُِ و كؤيُ و ُٓضًؤتُثطغُ  -9

 . ّ ًطزوو هُ ٓؤَهِ ثطغُ زازًَُؿّثطغُبؤ  زووِضؤش .أ 

ٌَ شََ ُاْ زَ زوو ِضؤشّ ثطغُ .ب  ثًَِ ًُىَِضؤّ ِضؤشّ يُكًُِ ثطغُ ُاُِ بُ ئاًازَبىواُِ ثطغُ،  زَْغ
ؽ هَُ ُاُُ خبىات، ُٓض كُهُغُض ًُغطَفِ خاوَْ ًطزوو ئاًازَ زَكطَيت و خىاضزُُ زََهًَّ)وَهًتُ(، ئَُ 

كُ بؤ خىَهلِ بُؾساضبىواُِ ثطغُ زَكُْ، ، بؤيُ كُؽ و كاضّ ًطزووَكُ زَبًَتُ خًَط بؤ ًطزووَكُ
 . وَهًتُ خبؤْ و ُاْ و ضًَؿتِمبًَُِِوَ ّ ِضؤشّ يُكًُِ ثطغُُاخنىاضزُِ ًُىَِضؤ

 ًىغىَهٌاُُكاْ بُؾساضّ ثطغُكاًُاْ زَكُْ و غُضَخؤؾًاْ هًَسَكُْ.  .د 

 

  : ِ ًُغًرًًُكاُِ غوًٌَاُِ و كؤيُطؤِضغتاُ  -10

 .جًايُ طؤِضغتاُِ ًىغىَهٌاُُكاْؾىَيِِ هُ اُِ تايبُتِ خؤياْ ُٓيُ و طؤِضغت .أ 

 وَيُِّ خاض هُغُض طؤِضَكاًُاْ كًَؿطاوَ.   .ب 

ضىُلُ ذُظضَتِ ًُغًح هُ ِضؤشّ ُٓيًِسا هُ خاض . زَضّ ِضؤشاُِ ُٓيِِ بؤ غُض طؤِضّ ًطزووَكاًُاْ .د 
زَبًَت كاتًاْ سا ِضؤشاُِ ُٓيِِ ثؿىوَ و هُو ِضؤشَزا ؿهُ كىضزغتاًُ، ُٓضوَٓا زضاوَ و ِضؤشَيلِ خًُِاكُ
 . غُضزاُِ طؤِضغتاْ بلُْ

 

 : ِ ًِساَهِ ًُغًرًًُكاُِ غوًٌَاُِ و كؤيُ خُتُُُكطزُ -11

 هُ ئًَػتا و ِضابطزووزا كضًاْ خُتُُُ ُُكطزووَ  .أ 

 ػتازا ًِساَهِ كىِض خُتُُُ زَكُْ، ضىُلُ هُ ِضابطزووزا كىِضياْ خُتُُُ ُُكطزووَ، بُآلَ هُ ئًَ .ب 
 . بُٓؤكاضّ تُُسضوغتِ و ثان و خاوَيِِ زَظاُّ

، خؤياْ ئاظازْ ًِساَهُكاًُاْ خُتُُُ زَكُْ ًُفُضًاْ و ِضَيٌِايًُكِ ئايِِ ًُزَضباضَّ خُتُُُكطزْ  .د 
 . يلُْياْ ُا

 

 هًَبىوضزَيِ:  -12

ئايِِ ِضَيٌِايِ بُٓؤّ ثُضوَضزَ و . بًُِايُكِ غُضَكًًُ، هًَبىضزَيِ هُ ُىَيص و ئايِِ ًُغًرًسا .أ 
كُغاُِ هًَبىوضزَْ و هًَبىوضزَيِ بىوَتُ بُؾًَم هُ  ،ًُغًرًًُكاُِ غوًٌَاُِ و كؤيًُُغًرًًُوَ،ض

و كًَؿُيُكِ ياغايِ هُ  ُُبىوُِ ًٓض زؤغًُ. هتىوض و كُغًَتًاْكُٓؤؾًاضّ و بريوبؤضىوْ و 
 بَُهطُّ ًٌَِِٓ و هًَبىوضزَيِ ًُغًرًًُكاْ زَغُملًًََِت.  ،زازطاكاُِ غوًٌَاُِ و كؤيُ

َُٓهُّ  هُ ،طؤظُكاْ، بُ ًُضجِ هًَبىوضزَيِ ًطؤظُكاْهُ ئايِِ ًُغًرًسا هًَبىوضزَيِ خىا هُ ً  .ب 
 . بُغرتاوَتُوَ ّيُكرت

  

 : زاًُغًرًًُكاُِ غوًٌَاُِ و كؤيُهُ ئايّ و زابىُُضيتِ تاواْ و طىُاه   -13

 . ْطىُاه و تاواُِ طُوضَو زضؤ، زظّ ظيِا و كىؾنت و ، هُ ئايّ و ُٓغت و عُقَوِ جًُعًاُسا .أ 

 طىُاه و تاواْ ًًُُ. ُىَيص ُُكطزْ و بُ ِضؤشوو ُُبىوْ  .ب 

  ذُضاَ ًًُُ.ًٓض خىاضزْ و خىاضزُُوَيُن،  .د 
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   -ِ ًُغًرًًُكاُِ غوًٌَاُِ و كؤيُ:ثُضوَضزَ و فًَطكطزُبًُِا و ئاغتِ   -14

كُغِ ُُخىَيِسَواضياْ تًَسا (غاَهِ 70-6هُ تًُُُِ) هُ ئًَػتازا، ًُغًرًًُكاُِ غوًٌَاُِ و كؤيُ (أ 
بُتايبُت ، ُِ و كؤيُ خَُهلِ خىَيِسَواضْبُؾًَىَيُكِ طؿتِ ًُغًرًًُكاُِ غوًٌَا ًًُُ.

و ُٓض هُ بُِِضَتُوَ  ٓاتىوُُتُ غوًٌَاُِضىُلُ ظؤضبُياْ هُ ؾاضَكاُِ زيلُوَ ًُغًرًًُكاُِ غوًٌَاُِ، 
 ؾاضغتاًًُُ. ؾاضُؿًًِِ و ؾاض و ؾاضُؿني بىوْ و خىَيِسَواضيـ ًؤضكًَلِ غُضَكِ 

 خًَعاْ و كًُُػُ ِضؤَهِ غُضَكًًاْ بًًِىَ هُ ثُضوَضزَ و فًَطكطزُِ ًِساآلُسا.  (ب 

 شًاضَيُكِ ظؤض ًاًؤغتاياْ تًَسا َُٓهلُوتىوَ.  (د 

و ططُطِ بُ  شًاضَيُكِ ظؤضياْ خىَيِسُِ قؤُاغُكاُِ ظاُلؤ و ثُمياُطا و ئاًازَيًاْ تُواو كطزووَ (ز 
  . بِطواُاًُ زَزَْ

ٌَ زَكات. آلَكِ ثُضوَضزَ و بُكؤًُخًَعاْ و كًُُػُ ئُضكِ غُض (ه   يُتًبىوًُاْ جًَبُج

 ًُغًرًًُكاُِ غوًٌَاُِ شًاضَيُكِ ظؤضياْ ًاًؤغتا بىوْ و هُ قىتاخباُُكاُسا واُُياْ وتىوَتُوَ. (و 

ضىُلُ ُُضَ و  ،ئُجناَ ُازَْ تىُسوتًصّ جُغتُيِ و زَضووُِ بُضاًبُض ًِساَيبُؾًَىَيُكِ طؿتِ  (ظ 
يُكًَلُ هُ ِضاغجاضزَكاُِ ًُغًح، بؤيُ بُزَطٌُْ هُ  ،ِضَيعططتِِ ًِساَيًُاُِ و خؤؾُويػتِ و 

 ًِاَهُكاًُاْ زَزَْ.

هُغُض خىَيِسْ و زَضُُضىوْ و ثابُُس ُُبىوْ بُ غطوتُكاُِ ئايِِ ًُغًرًًُوَ هُ ًِساَهُكاًُاْ  (ح 
 ُازَْ.

( تُُاويبُؾساضّ خىهُكاُِ)خىَيِسُِ ًُغًرِ و  ،(غاَه16ٌ-8)ًُٓىو ًِساَهُكاًُاْ هُ تًُُُِ  (ط 
 . زَكات

هُ كًُُػُ  (ُضوَضزَّ ًُغًرِث)هُ ثؿىوّ ٓاويِسا بُؾساضّ خىىل غاآلُُ ًُٓىو ًِساَهُكاًُاْ  (ٍ 
و ثُضوَضزَّ ًِساآلُسا  فًَطكطزْبُ كؤًُآليُتًبىوْ و  هُ ُُ ِضؤَهِ غُضَكِ و كاضيطُضياَْكُْ، ئَُ خىالز

 .ُٓيُ

 

  ِ ًُغًرًًُكاُِ غوًٌَاُِ و كؤيُ: ًاف و ثًَطُّ ئافطَت  -15

ئافطَتًاْ بُ ؾًَىَيُكِ طؿتِ خؤؾسَوَيت، ِضَيع هُ ئافطَت زَططْ و ًُغًرًًُكاُِ غوًٌَاُِ و كؤيُ  .أ 
 . زَطُِضَيتُوَبؤ ثريؤظّ ًُضيًُِ ثاكًعَ يُكًَم هُ ٓؤكاضّ ئًُُف 

خؤؾُويػتِ و ٓاوِضَيًُتِ ِضازَضبِطيّ و و  زَضَوَئاظازّ ضىوُُ ئافطَت ًافِ خىَيِسْ و ئًؿلطزْ و  .ب 
 ُٓيُ. 

 بًُُضجًَم ئُو كُغُّ َُٓهِ زَبصَيطَيت ًُغًرِ بًَت.، ئاظازَ زائافطَت هُ َُٓهبصاضزُِ ٓاوغُض .د 

ياْ بطا و باون و ًًَطزَكاًُاْ بُضاًبُضياْ  ،ُاكُْ كُ ئايُِكُياْ زض و ظوَهٍغُبُ ئافطَتُكاًُاْ ُٓغت   .ز 
 كطزبًَتًاْ. 

 

 ُاوُاُِ ًِساَي:   -16

هُ غُض ثًَِاغِ باضّ  و كؤيُ زوو ُاوّ ُٓيُ، ُاوٍ يُكًًُاْ ًُٓىو ًُغًرًًُكِ غوًٌَاُِ .أ 
طياٌُ كُ ظؤضبُّ ُاوَكاًُاْ كىضزٍ و غو باُطسَكطَيت، كؤًَُهطُزا زَُاغطَيت  هُُ و بُو ُاوَ ًؾاضغتاًُ
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 هُغُض تؤًاضّ هُُاوُطاوَ و  زاكًُُػُهُ و  ُاوَيلِ ئايِِ ًُغًرًًُو ئاؾىوضيّ، ُاوّ زووًًَاْ، 
 . اوَُٓهلًَؿاُِ كًُُػُزا ُىغطاوَزايلبىوْ و هُئ

و هُ كًُُػُ و قُؾُ بُ ِضؤشّ ُاوُاُِ ًِساَي ًُٓاْ ِضؤشّ هُ ئاوَُٓهلًَؿاُِ ًِساَهُكاًُاُُ  .ب 
 ئاًازَبىوُِ كُؽ و كاضّ ًِساَي ُاوٍ ًِساَي زًََُت. 

 هُ، ُٓبىوَ ًاْكاضيطُضّ هُغُض ُاوّ غُض ثًَِاغِ ًِساَهُكاُِ كىضزغتاْ، ِضووزاوَ غًاغًًُكاُ .د 
ُاوَكاًُاْ ُاوٍ ئايين بىوَ، واتا ُٓضزوو ُاوَكُ  و كؤيُ و ُٓضًؤتُ، غوًٌَاٌُ ًُِغًرًًُكاُ ِضابطزووزا

ئُوُاوٍَ كُ هُ ُاو خَُهلًـ ثًٌَ باُط زَكطا ُاوٍ واتُ  ،ُاوّ ثًَِاغِ ؾاضغتاُُِاوٍ كًُُػُ و 
هُ غاَهِ ؾُغتُكاُِ غُزَّ بًػتًُُوَ، تا كؤتايِ غاَهِ ُٓؾتاكاُِ ، بُآلَ  ٌ بىوْئايين ًُغًر
كؤيُ و ُٓضًؤتُ بُ غوًٌَاُِ و تًَلَُهبىوُِ ًُغًرًًُكاُِ ُٓغتِ ًُؿتٌاُِ و بُٓؤّ  ،غُزَّ بًػت

كىضزّ ًُغًرًًُكاُِ كؤيُ و ُٓضًؤتُ ُاوّ ًِساَهِ ، ُاوّ غتاْبعووتُِوَّ ِضظطاضخيىاظّ طُىل كىضز
 .ْشياو ساطىجنًَِّ، ضىُلُ هُطَُي ئُواُبظياتط ويػتىوياُُ خؤياْ هُطَُي كىضز ُٓضوَٓا ، بىوْ

كطاُُوَّ كىضزغتاْ بُِضووّ وآلتاُِ جًٔاْ و زا بُٓؤّ كؤضلطزُِ بُؾًَلًاْ بؤ ئُوضوثا و هُ ئًَػتا .ز 
طىُسّ غوًٌَاُِ و هُ ّ ًُغًرِ تاظَ هُ زايم بىو ساآلًُِِظؤضبُّ ُاوّ هتىوضيًُوَ، ُكبُجًٔاًُبىوُِ 

  .ُاوّ بًاًًُُ و ُاوّ ئايين و ُُتُوَيِ كًُُهُغُض ثًَِاغِ باضّ ؾاضغتاُِ  زا،ُٓضًؤتُ و قُظاّ كؤيُ

 

 : كؤيُغوًٌَاُِ و ئايِِ و ِضؤؾِبرييًُكاُِ ًُغًرًًُكاُِ  ًٌَٓا  -17

هًُاَي و خاض الّ ًُغًرًًُكاُِ غوًٌَاُِ و كؤيُ،  غُضَكًنيططُط و و ًؤَ زوو ًٌَٓاٍ خاض  (أ 
وَن ًٌَٓايُن بؤ خؤؾُويػتِ ًُغًح و بؤ بُضَكُتِ ًاَي و ، هُغُياضَزا َُٓهِ زَواغّ و هُ ًوِ زَكُْ

 ثاضاغتًِاْ هُ ًُٓىو زَضز و بُآليُن.

 
 : َ جىاُُكاْ و ِضؤَهِ ًُغًرًًُكاُِ غوًٌَاُِ و كؤيُ هُ ٓىُُضّ كىضزيسآىُُضئاغتِ   -18

بؤ ًُغًرًًُكاْ كُ ُٓض هُ ًِاَهًًُوَ بُ ًؤغًكا  ٓؤكاضّ ياضًُتًسَض بىوْو كًُُػُ ئايِِ ًُغًرِ  (أ 
بُططوث و شَُطاوَ و غطووز ئاؾِا بنب. ضىُلُ هُ كًُُػُزا و هُكاتِ جُشُُكاْ و ُىَيصَكاُسا ًؤغًكا 

 وتطاوَ. تُضاتًى و غطووزّ ئايِِ 

يُكِ زياضّ كًُُػُكاُِ َُٓهىاغًِِ وَيُِ و تابوؤ و ثُيلُض، غًٌاشًًَُِِ ًؤظيم و وتِِ غطوز و  (ب 
كًًاْ بًًِىَ هُ وضوشاُسْ و طُؾُّ ُٓغتِ ٓىُُضّ َ، ئًُاُُف ِضؤَهِ غُض)غوًٌَاٌُ و كؤيُ(يُ

 . ًُغًرًًُكاْ

كاضيطُضيٌ و ِضؤَهِ ظؤضّ  طُؾُّ كطزووَ و ،هتىوضّ غُضَكِ ًُغًرًًُكآْىُُض وَن بُؾًَم هُ كُ (د 
ُُ ًُغًرًًُكاُِ بُجؤضَيم ًىظيم شَهُغُض بىاضّ ٓىُُض هُ كؤًَُهطُّ كىضزغتاُسا بُطؿتِ. ُٓبىوَ، 

كُؽ بىوْ و زاًُظضَيُِضّ ضُُس تًجًَلِ ًىظيم  زَياًْاًؤغتا و ِضآًَُِض و ثًَؿُُطِ غوًٌَاُِ و كؤيُ، 
  بىوْ. 

ُزيبِ ظؤض باف هُُاوياُسا َُٓهلُوتىوَ، كُخعًُتًَلِ ظؤضياْ بُ ًىظيم شَْ و ذُيطاْ بًَص و ؾاعري و ئ (ز 
 ٓىُُض و ئُزَبِ كىضزّ كطزووَ. 
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 : ًُغًرًًُكاُِ غوًٌَاُِ و كؤيُ ثعيؿلِ ًًووِ و تُُسضوغتِ  -19

بؤ ضاضَغُضكطزُِ طًاّ جًاواظياْ طصو ،ظايِ كؤًُآليُتِ خؤياْهُ ِضابطزووزا بُ ئُظًىوْ و ؾاضَ (أ 
  بُكاضًَِٓاوَ، ئُواُُّ هَُ بىاضَزا ؾاضَظابىوْ ئافطَتُكاًُاْ بىوْ.  ُُخؤؾٌ

ًاًاُُ ًُغًرًًُكاْ هُ و  ياْ تًَسا َُٓهلُوتىوَو هًَىَؾاوَ ؾاضَظاكُغاُِ هُبىاضّ ًاًاًُسا   (ب 
 .  ثًَؿُُطِ ئَُ بىاضَ بىوْ هُكؤًَُهطُزاغوًٌَاُِ و كؤيُ 

 و ضُُسيّ زكتؤضياْ هُ غوًٌَاُِ و كؤيُزا ُٓبىوَ، كُهُ ثعيؿلِ ظاُػتًسا ِضؤَهِ بُضضاووياْ ُٓبىوَ  (د 
 هُ زكتؤضَ يُكًُني و ثًَؿُُطُكاُِ ئَُ زوو ؾاضَ بىوْ. 

 

 :  ًُغًرًًُكاُِ غوًٌَاُِ و كؤيُ و طىُسّ ُٓضًؤتُ ِضَفتاضّ غًاغِ -20
 ،بُؾساضْ هُ ثطؤغُّ غًاغًساتا ئًَػتا  َوَ(1922غاَهِ) هُ ًُغًرًًُكاُِ غوًٌَاٌُ (أ 

ئًَػتا طُىل كىضزغتاُسا بُؾساضبىوْ و تا و هُ ؾؤِضؾُكاُِ  كاُسا(1950غاَهِ) هُكؤيُ ًُغًرًًُكاُِ 
هُ ثًَؿرت (غاَي 40ًُغًًرًًُكاُِ غوًٌَاُِ )واتُ غًاغًًاْ كطزووَ.  بُؾساضيٌضاالكاُُ 

  -ضىُلُ: ،بُؾساضياْ هُ ثطؤغُّ غًاغًسا كطزووَو كؤيُ ًُغًرًًُكاُِ طىُسّ ُٓضًؤتُ 

ووزاوَ غًاغٌ و ببىوَ ًُكؤّ ِضزواّ كؤتايِ جُُطِ يُكًُِ جًٔاُِ  ؾاضّ غوًٌَاُِ (1
ؾؤِضؾِ ؾًَذ زواّ ٓاتِِ ئًِطوًعَكاْ بؤ غوًٌَاُِ و باؾىوضّ كىضزغتاْ، بُتايبُت ِضؤؾِبرييًُكاُِ 

خَُهلِ غوًٌَاُِ زشّ  و ؾُِضو ُاِضَظايُتًًُكاُِ ًُمحىوز و ثًَلًَِٔاُِ ذلىًُتُكُّ ؾًَذ ًُمحىز
باُطِ كىضزغتاْ،  ،طاق، ُٓضوَٓا زَضضىوُِ ِضؤشُاًُكاُِ) ثًَؿلُوتّزوو ذلىًُتِ بُضيتاًُا و عًَُٓض

 .(، شياْشياُُوَ

/ تؿطيِِ 10هُ ِضَيلُوتِ) زا،بُؾساضيلطزُِ )كُضميِ عُهُكُ( هُ ذلىًُتُكُّ ؾًَذ ًُمحىوز (2
 .كابًُِّ ذلىًُتِ كىضزغتاْو بىوُِ بُ وَظيطّ زاضايِ هُ ( 1922يُكًُِ غاَهِ 

هُطَُي  (كُضميِ عُهُكُ)كىِضَكاُِ  ضىُلُ ،(1925-1922بىوُِ ئًِطوًعَكاْ هُ غوًٌَاًُسا هُغاآلُِ)  (3
 ئًِطوًعَكاْ كاضياْ كطزووَ.

خُضيلِ ضُُس ًاَهًَلِ كَُ و ُٓشاض بىوْ و (كاْ 1920هُ غاآلُِ )ًُغًرًًُكاُِ كؤيُ هُو كاتُزا  (4
 . ُٓالجِ و ِضغنت و ضِني بىوْ و بىاضّ كاضّ غًاغًًاْ ُُبىوَ

ُٓض خُضيلِ بُٓؤّ غطوؾتِ طىُس ُؿًًًُِوَ ًُغًرًًُكاُِ ُٓضًؤتُ هُو غُضزًَُزا  (5
 بىاضّ بُؾساضّ كاضّ غًاغًاْ بؤ ُُِضَخػاوَ.كؿتىكاَهلطزْ و ئاشََهساضّ بىوْ و 

ضُُسيّ ؾًُٓسياْ خىاظّ طُىل كىضزغتاُسا كطزووَ و  بُؾساضيًاْ هُ ؾؤِضؾُكاُِ بعوتُِوَّ ِضظطاضّ (ب 
 طُىل كىضزغتاْ كاضياْ ُُكطزووَ. زشّ ؾؤضؾُكاُِ زاوَ و 

 

 : و طىُسّ ُٓضًؤتُِ ًُغًرًًُكاُِ غوًٌَاُِ و كؤيُ كؤض  -21

 كؤضِ زَضَكِ و ُاوخؤيًاْ ُٓبىوَ.  .أ 

و قُيطاُِ زاضايِ و  ّ عًَطاق و ئًَطاْ و ؾُضّ ُاوخؤّ ُٓضَيٌِ كىضزغتاْ و ؾُضّ زاعـ و ؾُِض .ب 
 ٓؤكاضّ غُضَكِ كؤضلطزُُكاًُاْ بىوَ. تريؤض و تىُسوتًصّ 
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 كؤُرِتؤَهِ كؤًُآليُتِ:   -22

َيلدػتِِ ِضؤَهِ غُضَكِ هُ ِض كاُِ كًُُػُ،خًَعاْ و كًُُػُ و ئايِِ ًُغًرِ و ياغا .أ 
 .  زَبًِّ اُساًكؤًُآليُتً

ظياتط ثابُُسّ ياغاكاُِ كًُُػُْ، ضىُلُ ياغاّ زازطاكاْ و ياغاّ كًُُػُ كاض زَكُْ، بُآلَ  بُ .ب 
 ِ هُغُض بًُِاّ ؾُضيعُتِ ئًػالَ زاِضَيصضاوَ. ْ بُ تايبُت ياغاكاُِ باضّ كُغياغاّ زازطاكا

 

 : ِ ًُغًرًًُكاُِ غوًٌَاُِ و كؤيُو ضاالكًًُ ئابىوضيًُكاُ كاض و ثًؿُ  -23

ِ و كؤيُ كُغاُِ ئًؿلُض و كاغنب و ثًؿُ و كاضّ جًاواظ و جؤضاوجؤضياْ ًُغًرًًُكاُِ غوًٌَاُ (أ 
 . و كُضتِ تايبُت و باظضطاُِ زوكاُساضّجىتًاضّ و تا كطزووَ، هُُٓالجِ و ًىوِضَيػًًُوَ 

هُ ُٓالجِ و ًىِضَيػِ و ثًؿُ و كاضياْ طؤِضاُِ ظؤض هُ جؤضّ ثًؿُكاًُاُسا ِضووّ زاوَ،  (ب 
 زوكاُساضّ و فُضًاُبُضّ ذلىًُت و ًاًؤغتايِ و ثعيؿلِ. ئاشََهساضيًُوَ، طؤِضاوَ بؤ 

 زوكاُساضّ ًُؾطوب فطؤؾنت يُكًَلُ هُ ثًؿُكاًُاْ و ثًؿُيُكِ هًَلضىوَ هُ ًَُىاًُاُسا.  (د 

  . سا كطزووَكاض و كاغبً هُ ٓاوبُؾًاْهُطَُي ًىغىَهٌاُسا  (ز 

 كاْ زآاتًاْ هُغُض ًىضُّ ذلىًُتُوَ و فُضًاُبُضَيلِ ذلىًِ ياْ ظياتطياْ ُٓيُ.  ظؤضبُّ خًَعاُُ (ه 

ٍَ (و  ٍَ زَططْ و بُ ًىغىَهٌاًُؿِ بُكط  . زَزَْ خاُىو زوكاْ هًُىغىَهٌاْ بُكط

 ثُيِطَو زَكُْ.ِضَطُظ تًُُْ و هُغُض بًُِاّ هُ ُُٓسَيم ثًؿُزا، زابُؾلطزُِ كاض  (ظ 

 

ئاًًَطّ تطاكتؤضّ كًَآلُِ ظَويِ و  و   كؿتىكاَهلطزًُاُسا ِضوويساوَ،طؤِضاْ هُ ئاًًَطَكاُِ   -24
ُٓباؾُّ زاؽ و طاجىوت و ُٓوجاض و و  ّ ًطؤظزَِضاغُّ زضويُِوَّ طُمن و جؤ، ؾىَيِِ ًَٓعّ باظوو

 ططتىوَتُوَ.

 

 ًُغًرًًُكاُِ غوًٌَاُِ و كؤيُ باضّ ئابىوضّ   -25

خىَيِسَواضْ و هُ ئًَػتازا ضّ ئابىوضيًاْ هُ ئاغتِ ُاوَُسَ، ضىُلُ ظؤضبُّ ُٓضَ ظؤضياْ باظؤضبُياْ 
فُضًاُبُض و  هُ كىضزغتاُسافُضًاُبُض و ًىضُخؤضّ ذلىًُتّ و زآاتًاْ هُغُض ًىضُّ ذلىًُتُ، 

ًىجاظَفُّ ُٓضوَٓا هُ ُُٓسَيم كاتسا . هُ ضًِِ ُاوَُسّ ئاغتِ ئابىوضيسايُ، خؤضّ ذلىًُتًىضُّ 
و غاًاُُكُياْ  تطغاووْ هُ اليُْ ًىغىَهٌاُُكاُُوَ ثاضَ ضىُلُ ،كاضّ باظضطاُِ طُوضَياْ ُُكطزووَ

 . ، ضىُلُ هُ ُُٓسَيم كاتسا ئُو ذاَهُتاُُ ِضوويساوَظوَهًٌاْ هًَبلطَيتياْ فًََى و خبىضَيت، 
 

 : ًىَهم الّ ًُغًرًًُكاُِ غوًٌَاُِ و كؤيُ خاوَُساضَيتِ -26

بُؾًَم هُ خًَعاُُ ظَوّ و ًىَهلِ ًُغًرًًُكاُِ غوًٌَاُِ و كؤيُ خاوَُساضَيتِ تايبُتُ، و زوكاْ و  خاُى
كاْ هُ خًَعاُُتاثؤكطزووَ، بُؾًَلِ تطيـ  ًىَهلُكاًُاْ بُُاوّ ئافطَتُكاًُاُُوًَُغًرًًُكاْ 

 كطزووَ.  تاثؤ ًاُُوَبُُاوّ ثًاوَكاُ ًىَهلُكاًُاْ
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  : ِ ًُغًرًًُكاُِ كؤيُ و ُٓضًؤتُزَغتًًُكاُثًؿُغاظّ و ثًؿُ  -27

ُواوّ ًُُاوَ، هُُاوياُسا بُتيِ و ُٓالجِ ضغنت و ضِني و ًىوِضَيػِ آلًًُكاُِ وَن جؤثًؿُ زَغت (أ 
ؤِضاُِ ثًؿُ و ئًـ و كاضَكاًُاْ. ضىُلُ هُ ئًَػتازا ظؤضبُياْ خاوَْ ٓؤكاضّ ئًُُف زَطُِضَيتُوَ بؤ ط

ًَِٓاُِ ُٓضوَٓا بِطواُاًُْ و فُضًاُبُض و ًىضُ خؤضّ ذلىًُتّ و ُاضاض ُني ئُو كاضَ قىضغاُُ بلُْ.  
فطؤؾتًِاْ بُُطخًَلِ هُ زَضَوَّ وآلت هُ اليُْ باظضطاُُكاُُوَ بؤ كىضزغتاْ و ًُٓاْ ئُو بُضًُٓاُُ، 

 . زضوغتًاْ كطزووَ ُٓضظاُرت هُوَّ ًُغًرًًُكاْ

 ظَيتىوْو بؤ فطؤؾتًِـ بُؾِ خؤياْ زضوغت زَكُْ، ُٓضوَٓا ؾُضاب و تطؾًات  بُؾِ خؤياْ (ب 
 خؤف زَكُْ، ضىُلُ باخِ طُوضَّ ظَيتىوًُاْ ُٓيُ. 

 .  ذلىًُتّْ فُضًاُبُضّ تا ظؤضبُيائًَػثًؿُ زَغتًًُكاًُاْ تا ِضازَيُن كًُِ كطزووَ، ضىُلُ   (د 

 
 : خؿَى -28

ظؤضبُّ ُٓضَ ظؤضياْ و بُتايبُت ئافطَتُكاًُاْ ًوىاُلُّ ظجنريو خاض هًُى زَكُْ، كُثًَِ زََهًَّ) قَوًىَ 
 و ظجنري( 

 

  جؤض و ثًَلٔاتُّ خاُىوّ ًُغًرًًُكاُِ طىُسّ ُٓضًؤتُ    -29

ًاُسا ِضووّ زاوَ، خاُىوَكاُكُضَغتُكاُِ زضوغتلطزُِ جؤضّ ثًَلٔاتُ و ُُخؿُ و طؤِضاْ هُ  (أ 
كُضَغتُكاُِ زضووغتلطزُِ خاُىوَكاًُاْ هُ طُض و بُضزَوَ، بؤ بوؤن و ضًٌُُتؤ طؤِضاوَ. ُُخؿُّ 

 ؾُضقًًُوَ)ِضؤشُٓآلتًًُوَ( بؤ ُُخؿُّ غُضبِ)ِضؤشئاوايِ(طؤِضاوَ.هُ ُُخؿُّ خاُىوَكاًُاْ، 

هُ اض( خاُىوَكاًُاْ زضوغت كطزووَ، و قىِض و ز طُض و بُضز)هُ هُ ِضابطزووزا بُ ُُخؿُّ ِضؤشُٓآلتِ و   (ب 
( و هُ قؤُاغِ ئًَػتازا، 1991زواّ غاَهِ)هُ ( و هُ كؤيُ و طىُسّ ُٓضًؤتُ 1970غوًٌَاُِ هُزواّ غاَهِ)

 . ياْ زضوغت كطزووَو كاؾِ(خاُىو و ؾًـ بوؤن و ضًٌُُتؤ) بُبُ ُُخؿُّ ِضؤشئاوايِ و 

ًُغًرًًُكاُُ، ٓؤكاضّ ئًُُف زَطُِضَيتُوَ بؤ تايبُمتُُسّ خاُىوّ بىوُِ زضَختِ ظَيتىوْ  (د 
كاتًَم ، ضىُلُ هُ غُضزًَِ ًُغًرسا هُ ئايّ و ِضؤؾِبريّ ًُغًرًًُكاُساظَيتىوْ  ثريؤظّ زضَختِ

 ًُغًح زَضًَتُ ؾاضّ ئؤضؾُهًٍ، خَُهم بُ ضَوِ ظَيتىوْ ثًَؿىاظّ هًَسَكُْ. 

 
 كُهىثُىل ُاوًاَهِ ًُغًرًًُكاُِ غوًٌَاُِ و كؤيُ   -30

تايبُمتُُسّ كُهىثُىل ؾًَىَكاضّ ًُغًح و ًُضيًُِ ثاكًعَ  تابوؤّو  خاض و ثُيلُضَُٓهىاغًِِ وَيُِّ 
 ُاوًاَهِ ًُغًرًًُكاُُ. 

 

 ّ ًُغًرًًُكاُِ غوًٌَاُِ و كؤيُ خؤضان و خىاضزْ و خىاضزُُوَ  -31

بُياًُاْ و هُ بُتايبُت زَكُْ و ِضؤشاُُ زَخيؤُُوَ، هُ خىاضزُُوَّ قاوَ  بُؾًَىَيُكِ طؿتِ ذُظ (أ 
 . ًًىاُساضيلطزُِ خَُهلًؿسا هُطَُي ضايِ قاوَ زازَُطَيت

ٓؤكاضّ ئًُُف زَطُِضَيتُوَ بؤ . و الياْ ثريؤظَظؤض زَخيؤْ و  زَكُْ (ظَيتىوْ)هُ خىاضزُِ  ظؤض ذُظ  (ب 
وَ ثًَؿىاظيًاْ هًَلطزووَ، ُهًٍ خَُهلُكُ بُ ضَوِ ظَيتىوُُكُ ذُظضَتِ ًُغًح زَضًَتُ ئؤضؾئُوَّ 
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و جؤضَ ح ظَيتىوُِ بُالوَ جىاْ و بُغىوزَ كُ خَُهلُكُ ظاًُىياُُ ًُغًُف ئاًاشَ بىوَ بؤ ئُوَّ ئًُ
ضىُلُ و بًدؤْ،  َّيِوتِ خَُهلُكُ ٓاُبسات ظَيتىوْ بِطويػتىويًُُغًح ، ثًَؿًِاضَيلِ خؤّ تًَسابىوَ

 زضَختِ ظَيتىوْ ًًُٓؿُ غُوظَ و غىوزّ جؤضاوجؤضّ ُٓيُ. 

 . و خؤياْ زضوغتِ ئُكُْ  ظؤض ذُظياْ هُتطؾًاتُ  (د 

 . ثريؤظَهُالياْ و  ذُظياْ هُ ًاغًُ و بُؾًَىَيُكِ طؿتِ ُٓفتاُُ زَخيؤْ (ز 

  . زَخؤُُوَ بُ بِطَيلِ كًَُُؾطوب  ظؤضبُّ ُٓضَ ظؤضّ ثًاوَكاًُاْ (ه 

بُؾًَم هُ ، خبؤُُوَئافطَت ًُؾطوب و اُسا ِضَيطُثًَسضاوَ ثًاو ًهُ ئايّ و زابىُُضيتِ كؤًُآليُتً (و 
بُآلَ بُؾًَىَيُكِ طؿتِ ، هُ بؤُُ و ئآُُطُكاُسا بُ بِطَيلِ كَُ ًُؾطوب زَخؤُُوَ ئافطَتُكاًُاْ

 ذُظياْ هًَِ ًًُُ. و  كَُ زَخؤُُوَئافطَتُكاًُاْ ًُؾطوب 

، ياثطاخِ طُآلًًَى كفتُّ غاوَض و كفتُّ غوًٌَاُِ و ًاغِّ ًُغًرًًُكاُِ غوًٌَاُِ و كؤيُ، ال (ظ 
  . خؤؾرتيّ خىاضزُُ

 . بُؾًَىَيُكِ طؿتِ ئًَىاضاْ ضًَؿت هًَِاًَُّ و ُاْ و ضًَؿت ُاخؤْ  (ح 

خىَيِِ ضىُلُ ًٌَٓايُ بؤ ُجًًََِٔاُِ غطوتِ ئايِِ زَظاُّ، خىاضزُُوَّ ؾُضاب وَن بُؾًَم هُ ب (ط 
 ذُظضَتِ ًُغًح. 

 

   زابُؾلطزُِ ًريات:  -32

بُيُكػاُِ هُ ًَُىاْ كىِض و كضسا زابُف زَكُْ، بُؾًَم هُ ًُغًرًًُكاُِ غوًٌَاُِ و كؤيُ ًريات 
ٌَ (ّ كض ًُىَّ كىِضًريات زابُف زَكُْ كُ)  ُُٓسَيلِ تطيؿًاْ بُ ثًَِ ياغاّ زازطاكاُِ كىضزغتاْ ث

زَزضَيت. ٓؤكاضّ ئًُُف زَطُِضَيتُوَ بؤ ئُوَّ هُ ئًِحًوسا بُ زَقًَلِ ِضووْ و بُ ؾًَىَّ فُضًاْ باغِ 
ًريات ( كىِضّ ًُىَّ كضزياضيلطاوَ كُ) ٓا هُ ياغاّ زازطاكاُِ كىضزغتاُسا ُٓضوًَرياتِ ُُكطزووَ، 

ّ هُبُض بُضشَوَُسّ خؤياْ بُ ياغا بُضزَكُوَيت، هُبُض ئَُ ٓؤكاضَ بُؾًَم هُ ثًاواُِ ًُغًرِ
  ًريات زابُف زَكُْ. زازاطاكاُِ كىضزغتاْ 

كاُِ كُهتىوضٍ ًازيٌ تىمخُغُضجَُ هُ ، هتىوضّطؤِضاُِ كُِضَيصَيِ بُ ؾًَىَيُكِ   -33
 ساوَ.  ًُغًرًًُكاُِ غوًٌَاُِ و كؤيُزا ِضووي

زاب و ُُضيتُ  ًُغًرًًُكاُِ كؤيُ و ُٓضًؤتُ هُ ئايني و ظًاْ و جًَبُجًَلطزُِ غطوتُ ئايًًُِكاْ و -34
 . ًٓض جًاواظيًُكًاْ ًًُُكؤًُآليُتًًُكاُسا، 

 ظؤضبُّ تىمخُكاُِ كُهتىوضّ ًازٍ ًُغًرًًُكاُِ غوًٌَاُِ و كؤيُزا هُ  طؤِضاُِ كُهتىوضّ -35
ُِزاوَ، واتُ ِضوويبًُُٓاْ ئاغت ُكاُِ كُهتىوضّ ًُعُِويسا طؤِضاْ هُ تىمخِضوويساوَ، هُكاتًَلسا 

ئَُ زياضزَ كُهتىوضيًُ هُ . ِضوويساوَ هُ كُهتىوضّ ًُغًرًًُكاُِ غوًٌَاُِ و كؤيُزا (كُهًَِِ كُهتىوضّ)
 كُهتىوضّ كؤًَُهطُّ كىضزغتاًُسا بُؾًَىَيُكِ طؿتِ بُزّ زَكطَيت. 
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 هتىوضيًُكاُِ ًَُىاْ ًُغًرًًُكاُِ غوًٌَاُِ و ًُغًرًًُكاُِ كؤيُجًاواظيًُ كُزووََ: 

 

هتىوضّ ًُغًرًًُكاْ هُ ؾاضّ غوًٌَاُِ و كؤيُ و كُهُ ئُجناًِ وَغف و ؾًلطزُُوَ و بُضاوضزّ      
بُ ضُُس خاَهًَم هًَطَزا  .هتىوضيسا جًاواظُُْٓسَيم تىمخِ كُ هُكُ  بؤًاْ زَضكُوت ،زآُضًؤتُطىُسّ 

  -:زَخُيُِ ِضوو ًاًَُْىاُ هتىوضيًُكاٌُجًاواظيًُ كُ

 شًاضَّ ًُغًرًًُكاْ:  -1

، كًُِ كطزووَبُٓؤّ كؤضلطزًُاُُوَ  ،كؤيُغُُتُضّ قُظاّ  وغوًٌَاُِ ؾاضّ شًاضَّ ًُغًرًًُكاُِ 
كطزووَ، ضىُلُ ًُغًرًًُكاُِ طىُسّ ُٓضًؤتُ  ظيازٍطىُسّ ُٓضًؤتُ، بُآلَ شًاضَّ ًُغًرًًُكاُِ 

 شًاضَيُكِ كًًُاْ كؤضًاُلطزووَ. ظؤضبُّ ُٓضَظؤضياْ هُ طىُسَكُزا ًاوُُتُوَ و 
 

 :كؤيُ و طىُسّ ُٓضًؤتُِ ًُغًرًًُكاُِ غوًٌَاُِ و ظًاُجًاواظّ  -2

شًاضَيُكِ ظؤضبُّ ُٓضَ ظؤضياْ ظًاُِ قػُكطزُِ غطياُِ ئُظاُّ، بُآلَ ًُغًرًًُكاُِ غوًٌَاُِ   (أ 
ئُو ًُغًرًًاُُْ كُ هُ ُاو غُُتُضّ ؾاضّ ًىغَى و ، ئًُاُُف ظًاُِ قػُكطزُِ غطياُِ ُاظاُّكًًُاْ 

ضىُلُ ًُغًرًًُكاُِ ُاو غُُتُضّ اُِ، ِ عًَطاقُوَ ٓاتىوُُتُ غوًٌَؾاضَكاُِ باؾىوض و ُاوَِضاغت
ؾاضّ ًىغَى و ؾاضَكاُِ باؾىوض و ُاوَِضاغتِ عًَطاق بُ ظًاُِ عُضَبِ خىَيِسووياُُ و بُض ثِطؤغُّ 

ظؤض ًُغًرًًُكاُِ كؤيُ و ُٓضًؤتُ غُضجًًُاْ ظًاُِ قػُكطزُِ غطياُِ بُعُضَبلطزْ كُوتىوْ. 
 َظاُّ. زبُباؾِ 

ظًاُِ غطياُِ هُ قىتاخباُُزا (ّ بُِِضَتِ 6-1قؤُاغِ)هُ : قىتابًًُكاًُاْ ًُغًرًًُكاُِ غوًٌَاُِ (ب 
غني و خىَيِسُُوَّ تُُٔا قُؾُ و ؾًُاؾُ ُىُىغني و خىَيِسُُوَّ ظًاُِ غطياُِ ُاظاُّ، ُاخىَيِّ و  

و هُ خىي و خىَيِسُِ قُؾُ و ؾًُاؾُ هُ كؤهًَصّ فُهػُفُ و الٓىوت ضىُلُ َظاُّ، ظًاُِ غطياُِ ز
بُآلَ ًُغًرًًُكاُِ كؤيُ و ُٓضًؤتُ ظًاُِ غطياًُاْ خىَيِسووَ، ُت بُ قُؾُ و ؾًُاؾُكاْ تايب

هُ  زاطىُسّ ُٓضًؤتُهُ  اُِ ًُغًرٌقىتابًضىُلُ ، َظاًُّاْ ُىغني و خىَيِسُُوَّ غطياُِ زبُؾًَل
( وَ تا 1994غاَهِ)ئُواُُّ هُ قُؾُ و ؾًُاؾُ و َخىَيِّ و ظًاُِ غطياُِ ز(ّ بُِِضَتِ، 6-1غِ)قؤُا

 ُىغني و خىَيِسُُوَّ غطياُِ زَظاُّ. ،ئًَػتا هُ قىتاخباُُّ ُٓضًؤتُ خىَيِسووياُُ

ظًاُِ عُضَبِ بُ  ُىَيص و زوعا و غطوزّ ئايين هُ كًُُػُ و هًُاَهُكاًُاُساًُغًرًًُكاُِ غوًٌَاُِ  (د 
 : ضىُلُ ِ عُضَبِ زَخىَيًَِت.و قُؾُ بُؾًَم هُ زوعا و وتاضّ يُكؿُمماْ و جُشُُكاْ بُ ظًاُ زَخىَيِّ

ُٓضوَٓا بُؾًَم  عُضَبِ خىَيِسوويُتِ، قُؾُّ ًُغًرًًُكاُِ غوًٌَاُِ خَُهلِ كُضكىوكُ و بُ ظًاُِ
هُ ًُغًرًًُكاُِ غوًٌَاُِ هُ ُاوَِضاغت و باؾىوضّ عًَطاق و غُُتُضّ ؾاضّ ًىغَوُوَ كؤضًاُلطزووَ 

 بؤ غوًٌَاُِ و ظًاُِ غطياُِ ُاظاُّ. 

ًُغًرًًُكاُِ كؤيُ و ُٓضًؤتُ هُ ُىَيص و غطوتُكاُِ كًُُػُزا ظًاُِ غطياُِ بُكاضزَيِّ و قُؾُ بُآلَ 
ٓؤكاضّ ئًُُف زَطُِضَيتُوَ بؤ  ُكاْ بُ ظًاُِ غطياُِ زَخىَيًَِت،ُىَيص و وتاضّ يُكؿُمماْ و جُشُ

َ ظًاُِ غطياُِ اَهًًُوسئُوَّ كُ قُؾُّ ًُغًرًًُكاُِ كؤيُ و ُٓضًؤتُ خَُهلِ ُٓضًؤتُيُ و هُ ًِ
 ظاُّ. كؤيُ و ُٓضًؤتُف ظًاُِ غطياُِ ئُ ُٓضوَٓا غُضجَُ ًُغًرًًُكاُِخىَيِسووَ، 
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 ؾًَىاظّ شياْ: -3

ًُغًرًًُكاُِ غوًٌَاُِ هُ ِضابطزوو ئًَػتاؾسا ؾاضُؿًِّ، بُآلَ ًُغًرًًُكاُِ كؤيُ و ُٓضًؤتُ هُ 
ًُغًرًًُكاُِ غوًٌَاُِ هُزواّ زضوغتبىوُِ ؾاضّ غوًٌَاًًُُوَ هُ  ضىُلُ ِضابطزووزا طىُس ُؿني بىوْ.

ؾاض و ؾىَيِِ جًاواظَوَ ٓاتىوُُتُ غوًٌَاُِ، بُآلَ ًُغًرًًُكاُِ كؤيُ و ُٓضًؤتُ بُ بُِضُ و بُِِضَت 
 طىُسّ ُٓضًؤتُ و ُاوضُكاُِ زَوضوبُضّ كؤيُْ. خَُهلِ 

 
 ئايني: -4

كًًُـ  لٌضُُس كُغًَ، زَكُْكاغؤهًلِ ئايِعاّ ثُيِطَوّ غوًٌَاُِ  ًُغًرًًُكاُِظؤضبُّ ئايِعا:  (أ 
و كًُُػُّ ِضؤشُٓآلتِ ئاؾىوضّ ئايِعاّ ثُيِطَوّ ِ غوًٌَاُِ هُ ئاؾىوضيِ و غطياًًُُكاُ

اْ ثُيىَغنت بُ ئايِعاّ ًُغًرًًُكاُِ كؤيُ و ُٓضًؤتُ غُضجًًُبُآلَ  .زَكُْ ئُضغُزؤكػِ
 ئُوَّ كُ ًُغًرًًُكاُِ كؤيُ و ُٓضًؤتُ هُ غاَهِٓؤكاضّ ئًُُف زَطُِضَيتُوَ بؤ كاغؤهًلِ، 

بؤ ًُظُٓبِ  طؤِضيىَئاؾىوضّ كًُُػُّ ِضؤشُٓآلتِ خؤياْ هُ ( غُضجًًُاْ ًُظُٓبِ 1779-1783)
 كاغؤهًلِ. 

بُآلَ ، و ِضآًب ًًُُ : ًُغًرًًُكاُِ غوًٌَاُِ قُؾُكُياْ خَُهلِ كُضكىكُ و شُِ ُٓيُقُؾُ (ب 
 . و ِضآًبُ و شُِ ًًُُ ُؾُكُياْ خَُهلِ ُٓضًؤتُيًُُغًرًًُكاُِ كؤيُ و ُٓضًؤتُ ق

ًُغًرًًُكاُِ كؤيُ  كًُُػُكاًُاْ غُض بُ ًُتطاًًُُّ كُضكىكُ،ًُغًرًًُكاُِ غوًٌَاُِ  كًُُػُ: (د 
ؾىَيِِ ٓؤكاضّ ئًُُف زَطُِضَيتُوَ بؤ ُعيلِ . و ُٓضًؤتُ كًُُػُكاًُاْ غُض بًُُتطاًًُُّ عُُلاوَيُ

 كؤيُ هُ عُُلاوَ و ُعيلِ غوًٌَاًُـ هُ كُضكىوكُوَ. جىططافِ 

ُىَيصّ جُشْ زَكُْ و بؤ كاُىوُِ يُكَُ( 24/25ّ): ًُغًرًًُكاُِ غوًٌَاُِ هُ ؾُوّ جُشْ (ز 
ًُغًرًًُكاُِ كؤيُ  هُ زيىاُِ كًُُػُ زازًَُؿّ،ّ كاُىوُِ يُكَُ( 25ِضؤشّ )ؤظَ ثًَؿىاظّ جُشُُ ثري

، زواتط ُىَيصّ جُشْ زَكُْ(بُياُِ 7غُعات ) كاُىوُِ يُكَُ(ّ 25)هُ بُياُِ ِضؤشّو ُٓضًؤتُ 
بؤ جُشُُ ثريؤظَ و ثًَؿىاظّ هُ ، كُ جًايُ هُ كًُُػُهُ ٓؤَهِ تايبُتِ بؤُُكاْ،  (ّ ًُٓاْ ِضؤش9غُعات)

ًُغًرًًُكاُِ كؤيُ و ُٓضًؤتُ بُ ذىكٌِ ئُوَّ كُ شًاضَياْ ظؤضَ و . زازًَُؿّ ًًىاُُكاًُاْ
ْ و ظياتط تًَلَُهِ ًىغىَهٌاُُكاْ بىوْ، بؤيُ خَُهلًَلِ ظؤضّ ظياتط ُاغطاو ُاوضُكُؾًاْ بضىوكُ

 ًىغىَهٌاْ هُ جُشُُكاُسا غُضزاًُاْ زَكُْ. 

 يُكؿُمماْئًَىاضاْ(بُياًُاْ و )ًُغًرًًُكاُِ غوًٌَاُِ شًاضَيُكِ ظؤض كًًُاْ بؤ ُىَيصّ  ُىَيص: (ه 
ًُغًرًًُكاُِ كؤيُ و ًُٓؤتُ هُ كاتًَلسا ، ّبُتًُُُُكاًُاُشْ و ثًاوَ كُ ئُواًُـ  ،بؤ كًُُػُ زَضّ

بُؾًَم هُ كىِض و كضِ طُُخ و زَضّ بؤ كًُُػُ شًاضَيُكِ ظؤضياْ بؤ ُىَيصّ عُغطّ يُكؿُمماْ 
ِضَيتُوَ بؤ ُعيلِ كًُُػُ هُ ًاَهِ ُٓؤكاضّ ئًُُف زَط زَكُْ.هُ كًُُػُ بُؾساضّ ُىَيصّ يُكؿُمماْ 

بُآلَ بؤيُ شًاضَيُكِ ظؤضياْ زَتىاُّ بُؾساضّ ُىَيصَكاْ بلُْ،  ُٓضًؤتُوَ،ًُغًرًًُكاُِ كؤيُ و 
ْ و ُٓض ًاَهُّ هُ ِ ًُغًرًًُكاُِ غابىُلُضاْ ًُُاوطُِضَك ًُغًرًًُكاُِ غوًٌَاُِ بُٓؤّ ئُوَّ هُ

 كًُرت زَتىاُّ بُؾساضّ ُىَيصَكاُِ كًُُػُ بلُْ. بؤيُ ، زووضْ طُِضَكًَلّ و هُ كًُُػُوَ
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 ٓاوغُضطريّ:  -5

ًُغًرًًُكاُِ غوًٌَاُِ شًاضَيُن كضِ قُيطَياْ ُٓيُ، ًُغًرًًُكاُِ كؤيُ و ُٓضًؤتُ  كضِ قُيطَ: .أ 
هُ كؤيُ و ُٓضًؤتُ ُٓىل ٓاوغُضطريّ بُٓؤّ ًُغًرًًُكاُِ عُُلاوَ و ضىُلُ . كضِ قُيطَياْ ًًُُ
 ؾُقآلوَ فطاوُرتَ. 

ًؤزَيطْ و هُ ٓؤَهُ ًُغًرًًُكاُِ غوًٌَاُِ ئآُُطِ بىون طىاغتُِوَ  ئآُُطِ بىون طىاغتُِوَ: .ب 
ئآُُطِ بىون طىاغتُِوَ ًُغًرًًُكاُِ كؤيُ و ُٓضًؤتُ ئُجناَ زَزَْ، غوًٌَاًُسا، ثًَؿلُوتىوَكاُِ 

 هُ ٓؤَهُكاُِ عُُلاوَ ئُجناَ زَزَْ.
اوَ، ًُغًرًًُكاُِ كؤيُ و ًُغًرًًُكاُِ غوًٌَاُِ هُ غُض ُاثاكِ ٓاوغُضّ شًُاْ تُآلق ز تُآلق: .د 

  ُٓضًؤتُ هُغُض ُاثاكِ ٓاوغُضّ شًُاْ تُآلق ُُزاوَ. 
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شًَُلٌ ًُغًرٌ بُ زَغيت بطاكٍُ  ، يٌ هُطَُي كىِضَيلٌ ًىغىَهٌاُساهُغُض ٓاوغُضطريهُ غوًٌَاًُسا، 
ُُضييت كىضزَ  و بُ زاب ُؾًَم هُ ًُغًرًًُكاٌُ غوًٌَاٌُكىشضاوَ، ٓؤكاضٍ ئًُُف بؤ كاضيطُضبىوٌُ ب

ض ؾُضَف و  شْ هُغُ ،ُكاُسا، ضىُلُ هُُاو كىضزَ ًىغىَهٌاٌُاُُكاٌُ غوًٌَاٌُ زَطُِضَيتُوًَىغىَه
، كُ ئُو كىِضَ غُضباظٍ ذلىًُتٌ  عًَطاق بىوَ ئُوَيُ يـِضَزوكُوتّ زَكىشضَيت، ُٓضوَٓا ٓؤكاضَيلٌ تط

ُِضاوَتُوَ بؤ غوًٌَاٌُ و هُو كاتُؾسا ، بُ ًؤَهُتٌ غُضباظٍ طهُو كاتُزا كُ خىؾلُكٍُ كىؾتىوَ و
ٌ ، ئًُُف كاضيطُضٍ هُغُض اليُُهُ جُُطسا بىوَ ساٍ ذلىًُتٌ ئًَطاُغىثاٍ عًَطاق هُطَُي غىثا

ُ فُظا و شيِطٍُ غُضباظيسا ، ضىُلُ هُو كاتُزا بُٓؤٍ غُضباظيًُوَ هزَضووٌُ ئُو كىِضَ زضوغتلطزووَ
 ،ُُكىشضاوَشًَُم و ًٓض ثًاوَيم،  ًٓض بُ زَغيت ًُغًرًًُكاْزا، هُ كاتًَلسا هُ كؤيُ و ُٓضًؤتُ . شياوَ

، كُظؤضبُّ ًؿتُجًَُّ هُيُن طىُساكُ ًُغًرًًُكاُِ ُٓضًؤتُ بؤ ئُوَ زَطُِضَيتُوَ، ٓؤكاضّ ئًُُف 
بُ كُهتىوضّ ضَوَ ًًُُ و هتىوضّ كىضزَ ًىغىَهٌاُُكاًُاْ بُغُُٓشًىوُِ كُ، ُٓضَ ظؤضّ ًُغًرني

ثابُُسْ، كُ شْ هُغُض هتىوضّ خؤياُُوَ بُ ئايّ و كُكاضيطُض ُُبىوْ، بَُهلى  ُوًَىغىَهٌاُُكاُكىضزَ 
 .ًٓض ؾتًَم ُاكىشْ
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بُ غُزضّ ثًاو،  (2(كض و )1)-( كُغِ ًُغًر3ِ(غاَهِ ِضابطزووزا هُ غوًٌَاًُسا )50هُ ًاوَّ )
ري ُُكطاوْ و ئًَػتاف تاواُباضَكاْ زَغتطتا ، كىشضاووْبُزَغتِ كىضزَ ًىغىَهٌاُُكاْ كؤًُآليُتِ 
     (غاَهِ ِضابطزووزا كُغًاْ ُُكىشضاوَ. 100هُ ًاوَّ ) زا، كؤيُ و ُٓضًؤتُ، بُآلَ هُ ِْ ُُزضاويغعاّ ياغا

  :ؾؤضزًْطزوو  -8

ًُغًرًًُ كوساْ كاغؤهًلُكاُِ بُآلَ غوًٌَاُِ ًطزووَكاًُاْ ُاؾؤْ، وساْ كاغؤهًلُكاُِ ك ًُغًرًًُ
هُ ئايِِ ًُغًرًسا، ِضَيٌِايًُكِ ئايِِ ًًُُ هُغُض ًطزووَكاًُاْ زَؾؤْ، ضىُلُ كؤيُ و ُٓضًؤتُ 

ئايِعا و ِطَوّ ًُغًرًًُكاُِ كؤيُ و ُٓضًؤتُ هُ بُِِضَتسا هُغُض ثُيؾؤضزُِ ًطزوو، ُٓضوَٓا ضىُلُ 
 ضىُلُ ،ًطزوو ؾؤضزُِ ُُضيتِ بُ زاوَ بُضزَواًًًاْ بىوْ (ِضؤشُٓآلتِ )ئاؾىوضّكًُُػُّ

 ًطزووَكاًُاْ زَؾؤْ.  ئاؾىوضيًُكاْ
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ًطزووَكاًُاْ زا، ًُغًرًًُكاُِ غوًٌَاُِ ًطزووَكاًُاْ بُ غِسوقُوَ ئًَُُصْ، بُآلَ هُ كؤيُ و ُٓضًؤتُ
ٌَ غِسووق زًََُصْ.  كُ ِضَيٌِايًُكِ ئايِِ ًًُُ هُغُض ، زَطُِضَيتُوَبؤ ئُوَ ٓؤكاضّ ئَُ جًاواظيًُف ب

 . ًطزوو بُ غِسوقُوَ، بَُهلى تُُٔا زابىُُضيتًَلِ كؤًُآليُتًًُ ُاؾتِِ
 

 : ثطغُ -10

بُآلَ ، و ٓؤَهِ ثطغُ هُُاو بًِاّ كًُُػُزايُ ًُغًرًًُكاُِ غوًٌَاُِ ثطغُكاًُاْ هُ كًُُػُ زازًََُّ
ٓؤكاضّ و جًايُ هُ كًُُػُ. ُٓيُ ٓؤَهِ تايبُتِ بؤُُكاًُاْ بؤ ثطغُ ، ًُغًرًًُكاُِ كؤيُ و ُٓضًؤتُ

ئًُُف زَطُِضَيتُوَ بؤ كًُِ شًاضَّ ًُغًرًًُكاُِ غوًٌَاُِ، ئًُُف وايلطزووَ ثطغُكاًُاْ 
خَُهلًَلِ كَُ بُؾساضّ تًَسا بلُْ و هُ ٓؤَهِ كًُُػُزا جًًَاْ ببًَتُوَ، بُآلَ ًُغرًًُكاُِ كؤيُ و 

هُطَُي  ُسّ ُٓضًؤتُثُيىَُسّ كؤًُآليُتِ طىُٓضوَٓا بُٓؤّ فطاواُِ ُٓضًؤتُ شًاضَياْ ظياتطَ و 
، ضّ خَُهم بُؾساضّ ثطغُكاًُاْ زَكُْشًاضَيُكِ ظؤ، اُِ كؤيُ و طىُسَكاُِ تطّ كؤيًُىغىَهٌاُُك

ٌَبؤيُ ئُو شًاضَ ظؤضَّ خَُهم ُابًَتُوَ، كًُُػُكُؾًاْ بضىوكُ و جًَطُّ  تايبُتِ ثطغُ و  زوو ٓؤَه
 . ؾًاْ هُ ُٓضًؤتُيُو ئُوّ زيلُ كؤيُ هُ يُكًًَاْ بؤُُكاُِ تطياْ هُ زَضَوَّ كًُُػُ زضوغت كطزووَ.
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، كطزووَ و ئًُطيلا ًُغًرًًُكاُِ غوًٌَاُِ تُُٔا كؤضِ زَضَكًًاْ كطزووَ و كؤضًاْ بؤ ئُوضوثا (أ 
ًُغًرًًُكاُِ كؤيُ و ُٓضًؤتُ كؤضِ ُاوخؤيِ و زَضَكًًاْ كطزووَ و كؤضًاْ بؤ عُُلاوَ و بُآلَ 

ًُغًرًًُكاُِ غوًٌَاُِ كاتًَم بِطياضياْ زاوَ ضىُلُ ، كطزووَ و ئًُطيلا بُغساز و ئُوضوثاغوًٌَاُِ و 
و ئًُطيلاياْ هُ  عُُلاوَ و بُغساياْ هُ غوًٌَاُِ بُباؾرت ُُظاًُىَ، بَُهلى ئُوضوثا ،غوًٌَاُِ جًَبًََٔوّ

ُغسا و ب ُُٓسَيم كاتسا عُُلاوَ و بُآلَ ًُغًرًًُكاُِ كؤيُ و ُٓضًؤتُ هُ .غوًٌَاُِ بُ باؾرت ظاًُىَ
هُ كؤيُ و ُٓضًؤتُ بُباؾرت ظاًُىَ، ُٓضوَٓا ُُٓسَيم جاضيـ ويػتىياُُ ؾىَيِِ شياُِ خؤياْ  غوًٌَاًُاْ

  .س ًُؿًًًُِوَ بضُِ ؾاضَ طُوضَكاْبطؤِضْ و هُ طىُ

كؤيُ جطُ هُ ًُغًرًًُكاُِ طىُسّ غُُتُضّ قُظاّ ظؤضبُّ ًُغًرًًُكاُِ غوًٌَاُِ و   (ب 
بؤ )ُٓضًؤتُ(كؤضًاْ كطزووَ. بُآلَ ًُغًرًًُكاُِ طىُسّ ُٓضًؤتُ بُؾًَلِ كًًُاْ كؤضًاُلطزووَ 

  -ضىُلُ:ُُتُوَ، ظؤضبُياْ هُ طىُسَكُزا ًاو ،ئُوضوثا و ئًُطيلاغوًٌَاُِ و عُُلاوَ و 

ضًؤتُْ، بُآلَ ًُغًرًًُكاُِ غوًٌَاُِ ًُغًرًًُكاُِ طىُسّ ُٓضًؤتُ هُ بُِِضَتسا خَُهلِ طىُسّ ُٓ (1
 و كؤيُ هُ ؾىَيِِ تطَوَ ٓاتىوُُتُ غوًٌَاُِ و كؤيُ.

ًُغًرًًُ ُٓضًؤتُيًُكاْ خاوَُِ ظَويِ و ظاضَيلِ ظؤضّ كؿتىكاَهني و غاآلُُ زآاتِ ئابىوضيًاْ  (2
ظَويِ و ظاضَ ُٓيُ، ئًُُف وايلطزووَ كُ ثُيىَغتنب بُ خان و ئاو و طىُسَكُّ خؤياُُوَ و ُاياُُوَيت 

كؿتىكاَهًًُكُياْ هُزَغت بضًَت و ًُبُغتًاُُ ُاغِاًُّ ًُغًرٌ بىوُِ ئُو طىُسَ بجاضَيعْ، ُٓضوَٓا 
ئًِتًٌا و خؤؾُويػتًًُكِ ظؤضياْ بؤ طىُسَكُياْ ُٓيُ و ضُُس كُغًَلًؿًاْ ٓؤُطاوَ و ثُخؿاًُاْ بؤ 

 طىُسّ ُٓضًؤتُ وتىوَ. 
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ئًَػتا و ِضابطزووؾسا ثًؿُّ كؿتىكاَهلطزْ و باخساضيِ و ئاشََهساضيًاْ ًُغًرًًُكاُِ غوًٌَاُِ هُ  (أ 
غوًٌَاُِ ؾاضَ و بىاضّ ئاشََهساضيِ و كؿتىكاَهلطزُِ بؤ ئُوَ زَطُِضَيتُوَ، كُ ٓؤكاضّ ئًُُف  ،ُُكطزووَ

ضيِ ًُغًرًًُكاُِ كؤيُ و ُٓضًؤتُ هُ ئًَػتا و ِضابطزووؾسا ثًؿُّ كؿتىوكاَهلطزْ و باخساتًَسا ًًُُ، 
ظًًَُِّ ثًؿُّ ئاشََهساضيًاْ ظؤض كطزووَ، هُبُض ئُوَّ  بُ ؾًَىَيُكِ فطاواْ زَكُْ و هُ ِضابطزووؾسا

ظَويِ و ظاضَيلِ ظؤضّ كؿتىكاَهني و  هُباضَ و خاوَُِهُ طىُسّ ُٓضًؤتُزا كؿتىكاَهلطزْ و ئاشََهساضّ 
ثُيىَُسّ و )بُٓؤّ ئًُُؾُوَ . ّ ُٓضًؤتُ بىوَثًؿُيُكِ غُضَكِ طىُسهُ ِضابطزووزا يـ ئاشََهساض

، ساوَِضووي هتىوضّ ًىغىَهٌاُُكاُساُكاْ و كُهتىوضّ ًُغًرًًهُ ًَُىاْ كُ( هتىوضّئاوَيعاُبىوُِ كُ
    هُطَُي ًىغىَهٌاُُكاْ ٓاوكاضّ يُكرتيًاْ كطزووَ. ضىُلُ كاضّ كؿتىكاَهلطزْ كاضَيلِ ُٓضَوَظيًُ و 

ًاْ زوكاُساض و باظضطاُّ و ؿضُُس كُغًَلًظؤضبُّ ًُغًرًًُكاُِ غوًٌَاُِ فُضًاُبُضّ ذلىًُتّ،   (ب 
ضاّ ئُوَّ فُضًاُبُضّ ظؤضبُّ ًُغًرًًُكاُِ ُٓضًؤتُ غُضَبُآلَ  ،هُ كُضتِ تايبُتسا كاض زَكُْ

لِ زآاتًَو بُضًُُٓ كؿتىكاَهًًُكاْ زآاتِ كؿتىكاَي زَكُْ و  ثًؿُّ جىتًاضيـّ، ذلىًُت
  غُضَكًًاُُ.
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ًُغًرًًُكاُِ غوًٌَاُِ هُِضابطزووزا شًاضَيُكِ كًًُاْ جوىبُضطِ كىضزيًاْ هُبُض كطزووَ و هُ 
بُآلَ ًُغًرًًُكاُِ كؤيُ و كًًُاْ هُ بؤُُكاُسا جوىبُضطِ كىضزّ هُبُض زَكُْ،  شًاضَيُكِئًَػتاؾسا 

ئًَػتاؾسا بُؾًَلًاْ هُ كاتِ هُ جوىبُضطِ كىضزيًاْ هُبُض كطزووَ و ًُٓىوياْ ُٓضًؤتُ هُ ِضابطزووزا 
 ئاغايِ شياُِ ِضؤشاُُ و هُ بؤُُكاًُؿسا جوىبُضطِ كىضزّ هُبُض زَكُْ. 

 

 خؤضان:  -14

ًُغًرًًُكاُِ غوًٌَاُِ ؾوُّ قُيػِ زَخؤْ و يُكًَلُ هُ ؾوُكاُِ ضًَؿتِ جُشْ، ًُغًرًًُكاُِ 
بؤ ئُوَ زَطُِضَيتُوَ، ِ ئاغايِ ؾوُّ قُيػِ هًَِاًَُّ. ٓؤكاضّ ئًُُف ُكؤيُ و ُٓضًؤتُ جُشُاْ  و ِضؤشا

َشيّ، كًُرت كاضيطُضّ كُ ًُغًرًًُكاُِ كؤيُ بُٓؤّ ئُوَّ كُ ظؤضبُياْ هُ طىُسّ ُٓضًؤتُزا ز
بُآلَ هُ غوًٌَاًُسا بُٓؤّ ئُوَّ ًُغًرًًُكاْ بُُاو هتىوضّ كىضزَ ًىغىَهٌاُُكاًُاْ هُغُضَ، كُ

، ظياتط كاضيطُض بىوْ، ُوَهتىوّ كىضزَ ًىغىَهٌاُُكاُبُ كُ، غوًٌَاًُسا بآلو بىوُُتُوَُكاُِ طُِضَك
 ٌاُُكاْ. ضىُلُ ؾوُّ قُيػِ يُكًَلُ هُ ؾوُ غُضَكًًُكاُِ كىضزَ ًىغىَه
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 ِزاضجازدةكاٌ: دووةو
بة ثَيويطت ئةو ئةجناو و دةزئةجناماىةى كة توَيرييةوةكة ثَيياٌ طةيصتووة، ئةو ِزاضجازداىة  ِزؤشيايىبة
   -ةشاىني:د
طؤِزييى ياضايى بازى كةضَيتى لة ثةِزلةماىى كوزدضتاٌ و ئةجنومةىى دادوةزى ٍةوَل بدةٌ بؤ   -1

كوزدضتاىدا، طؤِزاىكازييةكة بة شَيوةيةك بَيت لة حاَلةتى ٍاوضةزطريى كةضَيكى مةضيحى لةطةَل 
، ثَيويطت بة ئايً طؤِزيً و موضوَلناٌ بووىى مةضيحييةكة ىةكات، ضوىكة لةكاتى داموضوَلناىَيك

ياضاى بازى كةضَيتى لة دادطاكاىى كوزدضتاىدا، ، داٍاوضةزطريى كةضَيكى مةضيحى لةطةَل موضوَلناىَيك
 .!مةضيحييةكة ىاضازى دةكات ئايييةكةى بطؤِزَيت و ببَيت بة موضوَلناٌ

ثةِزلةماىى كوزدضتاٌ و ئةجنومةىى دادوةزى ياضايى تايبةت بة طؤِزييى ئايً دابِسَيرَيت، بةجؤزَيك   -2
 ةىداىة و ئاشاداىة بَيت.( ضاَلييةوة ئازةشوو م18طؤِزييى ئايً لة ضةزوو تةمةىى )

ثةِزلةماىى كوزدضتاٌ و ئةجنومةىى دادوةزى ياضايى تايبةت بة مةضيحييةكاٌ دةز بكات، لةٍةموو  -3
 بوازة خَيصاىى و كؤمةآليةتى و ئابووزييةكاىدا.

ى جياواشى ئاييى و دادوةزى لة ياضاكاىياىدا ِزةضاو ثةِزلةماىى كوزدضتاٌ و ئةجنومةىى  -4
مةضيحى بكات، بةجؤزَيك لةو ياضاياىةى كة ثَيويطت بكات، بِسطةى تايبةت  ثِسةىطيجةكاىى ئاييى

بةمةضيحييةكاٌ ٍةبَيت و لة داِزشتيى ياضاكاىدا ثسس و ِزاوَير بة كةضاىى ياضايى و ئاييى 
 مةضييحييةكاٌ بكسَيت، بؤ ئةوةى ياضاكاٌ لةطةَل جياواشيى و ئاشاديية ئاييييةكاىدا بطوجنَيت.

 ضتاٌ بةياضايةك ئاشادى و جياواشى و يةكطاىى ئاييى لةكوزدضتاىدا بجازَيصَيت.  ثةِزلةماىى كوزد  -5

البةزَيت. ضوىكة ئةمة جياكازى  ةى ئايً لة ثَيياضى بازى شازضتاىيداثةِزلةماىى كوزدضتاٌ خاى -6
 ئاييى لة كوزدضتاىدا دزوضت كسدووة.

ضمَيناىى و كؤية بِسةخطَييَيت بؤ حكومةتى ٍةزَينى كوزدضتاٌ شةمييةى شياتس بؤ مةضيحييةكاىى  -7
 ئةوةى بة شَيوةيةكى شايطتة ضاالكيية ضياضى و كؤمةآليةتى و كولتووزييةكاىياٌ ئةجناو بدةٌ.

حكومةتى ٍةزَينى كوزدضتاٌ لة ثؤضتة ئيدازيى و حكومييةكاىدا جياكازى ئاييى ىةكات و جياواشى  -8
 كو لةضةز تواىا و لَيوةشاوةيى كةضةكاٌ دابيسَيً.ىةكات لةىَيواٌ كةضَيكى مةضيحى و ئاييدازَيكى تس، بةَل

حكومةتى ٍةزَيه و حكومةتى خؤجَيى ضمَيناىى و كؤية ٍاوشَيوةى مةزاضينى كوزدة موضوَلناىةكاٌ،   -9
 مةزاضينة ئاييى و ىةتةوةيى و كؤمةآليةتييةكاىي مةضيحييةكاىيض بةشَيوةى شايطتة بكاتةوة.   

ئاييى بؤ ئةوةى باشرت لة ، رييةوةية بداتَيى طسىطى بةو تووةشازةتى ئةوقاف و كازوبازى ئايي  -11
ياٌ ٍاوكازئةوةى بةمةبةضتى اضيه و جةذٌ و بؤىة ئاييييةكاىى مةضيحييةكاٌ تَيبطات، مةزمةضيحى و 

 و ئاشاداىةتس مةزاضينةكاىياٌ جَيبةجَي بكةٌ.  باشرتو بَيت 

بة طسىطى يةىة ثةيوةىديدازةكاىى تس، و الئةوقاف و كازوبازى ئاييى وةشازةتى وةشازةتى ثةزوةزدة و   -11
 . بدةٌ كوزدضتاىدا لة)ثموزاليصمى ئاييى( لتووزى ئاييى فسةكة

شوىاس و وةشازةتى شازةواىى و ئاوةداىكسدىةوة و اليةىة ثةيوةىديدازةكاىى تس تايبةمتةىدى و   -12
 مةضيحى بووىى طوىدى ٍةمؤتة بجازَيصٌ.  ىاضيامةى 

بدةٌ، بةجؤزَيك خوَييدكازاىى مةضيحى  بة شماىى ضسياىىوةشازةتى ثةزوةزدة و ِزؤشيبريى طسىطى   -13
 وَييً. شماىى ضسياىى خبتا قؤىاغى ئامادةيى دا لة ضمَيناىى و كؤية لة قوتاخباىةكاى
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بةشى شماىى ضسياىى و بةشى ئاييى دا، وةشازةتى خوَييدىى باآل لة شاىكؤى ضمَيناىى و شاىكؤى كؤية -14
 مةضيحى بكاتةوة. 

ية ئاييييةكاىي و شوَي طسىطي بةشوَييةوازوةشازةتى ِزؤشيبريى و اليةىة ثةيوةىديدازةكاٌ   -15
 بكسَيت.  طابي بؤلتووز و شوَييةوازي كوزدضتاٌ حوو وةكو بةشَيكي طسىطي ك ات مةضيحييةكاٌ بد

ضسووت و بةشي  ،كياٌ ٍةيةوكةىيطةيةكي بضو و شازي كؤية طوىدي ٍةزمؤتةٍةز يةك لة   -16
كةىيطةياٌ  تٍةوَل بدزَيلة اليةٌ وةشازةتى ئةوقاف و كازوبازى ئاييييةوة،  ،دييييةكةياٌ ىاكات مةزاضينة

 ت.دزوضت بكسَي بؤ

مةضيحييةكاٌ كةوتووىةتة ضةز ماَل و شوَييى ىيصتةجَيبووىى شازي كؤية بةشَيكي شؤزي  لة  -17
لة اليةٌ ، لة كوزدضتاىدا لتووزىدةزخطتيى فسةيى ئاييى و كةبؤ وا طوجناوة  ،ضوَلتاٌت شةقامي ٍةيبة

، دالة شازى كؤيةضوَلتاٌ ت لةضةز شةقامي طصيت ٍةيبة، وةشازةتى ئةوقاف و كازوبازى ئاييييةوة
َييَيكي وو ٍةو لةش ٍةو بضووكة، ضوىكة ئةو كؤىة كةىيطةيةي ٍةياىة ، تبؤدزوضت بكسَي كةىيطةياٌ

 ثةىاو الضةثة.

بةجؤزَيك لة بةشدازيى كازا بً و مةضيحييةكاٌ لة حكومةتى خؤجَيى شازى ضمَيناىى و قةشاى كؤية   -18
 .ِزاضتةقييةبًى كازا و بِسياز و خصمةتطوشازييةكاىدا بةشداز

 

 ضمَيناىى و كؤية:شازى مةضيحييةكاىى ؤ تايبةت ب ىضجازدةيةكاضةىد ِز
ثازاضتيى بةمةبةضتى  ،بدةٌ شياتس بة شماىى ضسياىىمةضيحييةكاىى ضمَيناىى طسىطى  -1

 .كةياٌشماىة

 بكةٌ. مةضيحييةكاىى ضمَيناىى ئاشاداىةتس و ئاشكساتس مةزاضينة ئاييييةكاىى خؤياٌ جَيبةجَي  -2

ةياىةوَيت ئاييى مةضيحى بؤ ئةو كةضاىةى كة دقةشة و كةىيطةكاٌ شةميية بؤ ِزووىكسدىةوةى  -3
 .بِسةخطَييً بنب بةمةضيحى

قةشة و ضةزجةو مةضيحييةكاىى ضمَيناىى و كؤية بةشَيوةيةكى ئاشاداىة و دميوكساضياىة و   -4
ةياىةوَيت بة خواضتى خؤياٌ و بكةٌ، كة د داكوِز و كضة مةضيحيياىةئةو مةدةىياىة مامةَلة لةطةَل 

 بة خؤشةويطتى ٍاوضةزطريى بكةٌ. 

ىةكةٌ لة جيابووىةوةى ئةو ذٌ و مَيسداىةى  ِزَيطسىقةشة و كةىيطة ثَيويطتييةكى كؤمةآليةتيية، كة   -5
كة كَيصةياٌ ٍةية و بةيةكةوة ىاطوجنَيً و يةكَيكياٌ ياٌ ٍةزدووكياٌ داواى جيابووىةوة دةكةٌ، بةجؤزَيك 
ثسؤضةى جيابوىةوة لة شةط ماىط بؤ ضاَلَيك شياتس ىةخايةىَيت. ضوىكة ئةو ِزةشامةىدى ىةداىة بة 

 كازى الداىى ِزةفتازى ذىةكة ياٌ ثياوةكة. جيابووىةوة، ِزةىطة ببَيتة ٍؤ

َيكدساوة ثَيويطتة كةىيطة و مةتساىية و ِزَيكدساو حصبة ضياضييةكاىى مةضيحييةكاٌ و حصب و ِز -6
ثَيصكةوتيدواشةكاىى ٍةزَينى كوزدضتاٌ بةطصتى، داوا لة ثةِزلةماٌ بكةٌ و ثِسؤذة ياضا ثَيصكةط بكةٌ، 

كوِز و  وضةزطرييبةجؤزَيك كة لة كاتى ٍابطؤِزَيت،  دالةٍةزَينى كوزدضتاىةضى بؤ ئةوةى ياضاى بازى ك
ىاضاز كوِز و كضةكة ىةكات و  طؤِزيً لة ثَيياضى بازى شازضتاىيدا بة ئايً، ثَيويطت داكضَيكى ئايً جياواش

ةضةز ئاييى ئةوة ثسؤضةيةكى ئاشاداىة بَيت و ٍةز كةضةياٌ لبةثَيى ياضا بة ئايني طؤِزيً ىةكسَيً، بةَلكو 
 (ى ِزاضجازدةكاىدا باس كساوة. 3خؤياٌ مبَيييةوة، ٍةزوةك ثَيصرت لة خاَلى)
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 ثَيصييازةكاٌ : ضَييةو
و ثَيكَاتة  توَيرييةوةى شياتس لةو بوازةدا و باشرت تَيطةيصنت لة مةضيحييةكاىى كوزدضتاٌى بةمةبةضت

   -، ضةىد ثَيصييازَيك دةخةيية ِزوو:زييةكاىى تسى كوزدضتاٌوئاييى و كةلتو
، بةمةبةضتى يً، بةشى ئةىطسؤثؤلؤجيا بكةىةوةو شاىكؤى ظالح الدشاىكؤى ضمَيناىى و شاىكؤى كؤية   -1

  توَيرييةوة و لَيكؤَلييةوةى ئةىطسؤثؤلؤجى لة كوزدضتاىدا. 

ئةجناو لةضةز مَيرووى مةضيحييةكاىى كوزدضتاٌ شاىطتى  يةكىتوَيرييةوة توَيرةزاىى بوازى مَيروو، -2
  شاىييى ثسؤضة مَيرووييةكاىياٌ. بةمةبةضتى بدةٌ، 

َلناٌ و لةىَيواٌ موضوبةزاووزدكازى توَيرييةوةى ئةكادميى كؤمةَلياضى، بوازى توَيرةزاىى  -3
ئةجناو ،لتووزىياٌ تومخَيكى كةتَيكى كؤمةآليةتى، ياٌ دابوىةزيديازدةيةك، لةضةز  مةضيحييةكاىيدا، 

  . بدةٌ

و كؤمةآليةتى لةضةز اليةىى دةزووىى  يةكتوَيرييةوة، توَيرةزاىى بوازى دةزووىياضى و كؤمةَلياضى  -4
 ةضيحييةكاىى ضمَيناىى و كؤية، ئةجناو بدةٌ.م

لةضةز شوَييةوازة دَيسييةكاىى مةضيحييةكاٌ، وَيرييةوةيةكى ماضتةز ياٌ دكتؤزا تئةجنامداىى   -5
خوَييدكازاىى بةشى شوَييةوازى شاىكؤكاىى زى ئاشووزييةكاٌ لة كوزدضتاىدا، لة اليةٌ شوَييةوابةتايبةت 
 . كوزدضتاٌ

لتووزى و كةلتووزى ثَيكَاتة ئايين و ضةبازةت بة كة توَيرييةوةى ٍاوشَيوةئةجنامداىى  -6
شاىكؤكاىى خوَييدكازاىى ماضتةز و دكتؤزا لة بةشى كؤمةَلياضى كؤمةآليةتييةكاىى تس، لة اليةٌ 

 . كوزدضتاٌ 
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 هيػتى غةضضاوةكاْضواضةَ: 

 ى كوضزييةكةَ: غةضضاوة

 :  كتَيب ( أ

 ئةُسضاوؽ صةُا)ًةتطاْ(،ًَيصووى ًةغيرييةت هة كةضكون و باطةضًَي،وةضطَيِطاُى: جةًيى عيػا،ضاثداُةى ِضؤؾِبريى، (1
 ،2112ٓةوهَيط، ضاثى يةكةَ،

، ضاثداُةى ئاضاؽ، 24ئيِػتيتيوتى كةهةثوضى كوضز بواض ُوضةزيّ، ضةزووكةوتّ هة كةهتووضى كوضزيسا، ظجنرية كتَيبى  (2
 ، 2117، ضاثى زووةَ، ٓةوهَيط

، بايةخى جيؤثؤهةتيلى زاُيؿتواُى ٓةضَيٌى كوضزغتاُى عرياق، ُاًةى ًاغتةضى بآلوكطاوة، هة البطجةظا تؤفيق ث.ز. (3
 1999َيٌاُى، ضاثى يةكةَ،غو -بآلوكطاوةكاُى غةُتةضى هَيلؤَهيِةوةى غرتاتيحى كوضزغتاْ

  2115،كؤضغى ًاغتةض،ئةُػطؤثؤهؤجيا،ظاُلؤى غوَيٌاُى،واُةى كؤًةَهطةى كوضزى ،طالبجةظا تؤفيق ث.ز. (4

 ،1992، بةغساز، احلوادث ذوغَيِى خةهيقى، كؤًةَهِاغى كوضزةواضى، بةضطى زووةَ، ضاثداُةىز. (5

،وةضطَيِطاُى:ُةجاتى 1878طةؾتِاًةى ًػَيؤَُيطَيم بؤ ُاوضةكاُى كةضكون و غوَيٌاُى غاَهى  شان ِضَيتؤضَى، (6
 .41،ي2118عةبسوَهآل،هةبآلوكطاوةكاُى بِلةى شيّ،ضاثى يةكةَ،ضاثداُةى ؾعاْ،غوَيٌاُى،

  2119و يةكَيتى ئَيتِيليى كوضز،زةظطاى ضاث و بآلوكطزُةوةى ئاضاؽ،ٓةوهَيط،ضاثى يةكةَ، ضةؾاز ًرياْ،ئيتِؤططافياز. (7

 ،2111كوضزغتاْ، ضاثى زووةَ، غةُتةضى بطايةتى، ٓةوهَيط،ضةؾاز ًرياْ، ِضةوؾى ئايِى و ُةتةوةى هة ز. (8

َيط بؤ ضاث و غيػَيى جؤْ ئيسًؤُسؽ،كوضز توضن عةضةب،و:ذاًيس طةوٓةضى،ضاثى غَييةَ،هةبآلوكطاوةكاُى ُاوةُسى ئاو (9
 ،2114بآلوكطزُةوة،

ؿى غةضزةَ، ضاثداُةى ؾاغواض.ر.ٓةضؾةًى، ًَيصووى ئاضاًيةكاْ هةكوضزغتاُسا، ظجنرية كتَيبى زةظطاى ضاث و ثةخ (11
 ،1999زووةَ،غوَيٌاُى،ئؤفػَيتى باباْ، ضاثى 

ؾِة عبسوَهآل حمةممةز، وهيةَ يوذةُِا شياْ و كاضى ٓوُةضى، ئِػتيتيوتى كةهةثووضى كوضز، ضاثى  (11
 ،غوَيٌاُى،2113يةكةَ،

يةكةَ، ، َٓيٌا ئايِى و ِضؤؾِبريييةكاْ، وةضطَيِطاُى: زالي صويوا عيػا، ضاثداُةى ؾةٓاب، ضاثى صربي املقدسي (12
 ، 2115ٓةوهَيط، 

 68صسيق صاَهح،هةتيف ثؤهؼ ئةغتيفاْ،جةًيى عيػى،كةضميى عةهةكة فطيازِضةغى ٓةشاضاْ، بابةت و هَيلؤَهيِةوةكاُى  (13
 .2116)كةضميى عةهةكة( وةظاضةتى ِضؤؾِبريى،غوَيٌاُى،ضاثداُةى ِضووْ،ٓةًني غاَهيازى كةغايةتى ُيؿتٌاُى و كؤًةآليةتى 

 ،1984بغساز،-مطبعة منريامحس ذوَيعى،ًَيصووى كؤية،بةضطى زووةَ،بةؾى يةكةَ، طاهر (14

ئةتِؤططافى، هةبآلوكطاوةكاُى   -هَيلؤَهيِةوةيةكى جوططافى-ز.عةبسوآل غفوض،ئاغووضييةكاُى باؾوضى كوضزغتاْ (15
 ،2111ٓةوهَيط، ،زٓؤن،-كوضزى،ضاثداُةى غجرِيَيعئةكازميياى 

 ،2112ةخؿى غةضزةَ،غوَيٌاُى،عةبسوَهآل غةفوض،فةضٓةُطى جوططافى كوضزغتاْ،زةظطاى ضاث و ثز. (16

 ، 2119ًةالى طةوضة ظاُا و ئةزيب و ؾاعري، ضاثى زووةَ، ضاثداُةى ًِاضة، ٓةوهَيط، عبداخلالق عالءالدين، (17

  258وضزغتاْ، غةضضاوةى ثَيؿوو،ي جوططافياى باؾووضى كعةبسوَهَوا غةفوض، ز. (18

ضاثداُةى  ظ(ضاثى زووةَ،1914 -ظ1784هةَُيواْ غاآلُى  –ؾةجةضةى بِةًاَهة زَيطيِةكاُى غوَيٌاُى  ،عبساخلاهس صابط (19
  ىعايِى،2111بةيطوت، –ططيّ طوؤضى 

 .  93-81، ي 2115فاظيى ؾةوِضؤ، شُة ثيؿةوةضةكاُى كؤية، ضاثداُةى ؾةٓاب،ٓةوهَيط،ضاثى يةكةَ، (21
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كةضيٍ ؾاضةظا، ًةقاًةكاُى غَيوةى ٓوُةضًةُسى كوضز هة تةضاظووى ِضةغةُايةتيسا، ئةًيِساضى طؿتى ِضؤؾِبريى و  (21
 .  18-17،ي 1982بغساز، مطبعة حسام،الواْ،

 ، 2119ٓةوهَيط،ضاثى يةكةَ،  -ى ية هةِضةوتى ؾاضغتاُيةتسا،ضاثداُةى وةظاضةتى ضؤؾِبريكةضيٍ ؾاضةظاو ئةواُى تط،كؤ (22

،وةضطَيِطاُى:حمةًةز ذةًة باقى،زةظطاى ضاث و 1821كوؤزيؤؽ جَيٌؼ ِضيض،طةؾتِاًةى ِضيض بؤ كوضزغتاْ  (23
 ،2112ةظاضةتى ثةضوةضزة،ٓةوهَيط،بآلوكطزُةوةى ئاضاؽ،ضاثى غَييةَ،ضاثداُةى و

  47،48،ي1971كةضيٍ ظةُس، ئايني و باوةِض هةكوضزغتاْ،ضاثداُةى كاًةضاُى،غوَيٌاُى، (24

 ضاثداُةى ؾعاْ، ضاثى زووةَ، هةبآلوكطاوةكاُى بِلةى شيّ، تأضخيى غوَيٌاُى و وآلتى، حمةًةز ئةًني ظةكى بةط، (25
  ،2116 غوَيٌاُى،

جَوسى ئةووةي، فةصَوى ذةوتةَ، هة  خوآلصةيةكى تأضخيى كوضز و كوضزغتاْ، بةضطى ضواضةَ، ،بةط حمٌس ئةًني ظةكى (26
 .218،ي 2116بآلوكطاوةكاُى بِلةى شيّ، ضاثداُةى وةظاضةتى ثةضوةضزة، ٓةوهَيط،

 355، 12-5، ي ٩٠٠٢ضاثى غَييةَ، غةُتةضي هَيلؤَهيِةوة و ثةخؿي كؤية، كؤية، ًةغعووز حمةممةز: طةؾيت شيامن،  (27
 . 43، ي 2111ًةغعوز حمةًةز، ذةًةئاغاى طةوضة، ضاثى زووةَ، ضاثداُةى ؾةٓاب، ٓةوهَيط، 

  ، 1991غتاْ،بةضطى يةكةَ، هةُسةْ،ؾَيذ ًةمحووزى قاضةًاْ و زةوَهةتةكةى خواضووى كوضز حمٌس ِضةغوَي ٓاواض، (28

بآلوكطزُةوةى ُاىل)زيواُى ُاىل( هَيلؤَهيِةوة و هَيلساُةوةى ًةال عبساهلطميى ًسضؽ و فاتح عبساهلطيٍ، ضاثى ُؤٓةَ،  (29
 غِة، كوضزغتاْ، 

ضةُس بابةتَيلى كؤًةَهِاغى، كتَيبى يةكةَ، بةضطى زووةَ، ضاثى  -ُةوؾريواْ ًػتةفا ئةًني، بةزةَ ِضَيطاوة طوَهضِني  (31
 .152، ي 2115وعووَ اهِاؾطوْ، بريوت، يةكةَ، اهساض اهعطبية ه

  2113غوَيٌاُى،ضاثى يةكةَ، -ظاُا ًَيصووى ٓةضًؤتة،ضاثداُةى ٓاوشيّ صَوَيوة،ز. (31

 

 

 
 توَيصيِةوةى ًاغتةض و زكتؤضا  ( ب

 
تَيعى  ئاضاَ عوى فةضةد، بوُياز و كطزاضى كؤًةآليةتى وةن زوو ئاغتى غةضةكى هة هَيلؤَهيِةوةى كؤًةَهِاغيسا،ز. (1

 ،2113ظاُلؤى غوَيٌاُى، كؤهَيصى ظاُػتة ًطؤظايةتييةكاْ، بةؾى كؤًةَهِاغى، زكتؤضا،

ئاالْ غفووضى، بوُيازى كؤًةآليةتى كؤية،ًاغتةض ُاًةيةكى بآلوكطاوةية،توَيصيِةوةيةكى ئةُرتؤثؤهؤشى كؤًةآليةتية،  (2
 -،ضاثداُةى ؾةٓاب2115، غاَهى ضاث 2114ثَيؿلةش بةكؤهَيحى ئةزةبياتى ظاُلؤى صالح اهسيّ كطاوة هةغاَهى 

   ٓةوهَيط،

ئاًاُخ ذةغةْ ئةمحةز، ثةيوةُسى َُيواْ كوضز و ئاغووضييةكاْ، تَيعى زكتؤضا، ظاُلؤى غوَيٌاُى، كؤهَيحى ظاُػتة ز. (3
 ، 2115-2114ًَيصوو،ًطؤظايةتييةكاْ، بةؾى 

آلوكطاوة، هة بآلوكطاوةكاُى كاًةضاْ تآري غةعيس، كؤية هَيلؤَهيِةوةيةن هة جوططافياى ٓةضَيٌى، ُاًةى ًاغتةضى بز. (4
 ، 2118ثى يةكةَ، غوَيٌاُى، ًةَهبةُسى كوضزؤهؤجى،ضاثداُةى تيؿم، ضا
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 طؤظاضد( 

طؤظاضَيلى  -ًياْ خوضؾيس، ؾاضى غوَيٌاُى) هَيلؤَهيِةوةيةن هة جوططافياى ًَيصوويى(، طؤظاضى طةض فوئاز ذةًةث.ز. (1
غةض بة وةظاضةتى ِضؤؾِبريى ذلوًةتى عَيطاق زةضى كوضزى زةظطاى ِضؤؾِبرييى و بآلوكطزُةوةى  ى طؿيت كوضزييةيِضؤؾِبري

   .دار الشؤون الثقافية العامةمطبعة بغساز، (ظ، 2119( غاَهى)29كطزووة، شًاضة)

ز.ٓاوشيّ صويوة عيػا، ؾازاْ ؾلط صابط، ئاوَيتةبووُى ظًاُى كوضزى و ظًاُى غطياُى هة ؾاضى كؤية، توَيصيِةوةيةكى  (2
(،)كؤًةَهةى ئةكازميياُى كوضزغتاْ( و  7(،شًاضة) Bبآلوكطاوةية هة طؤظاضى ئةكازميياُى كوضزغتاْ،خوىل غَييةَ،بةؾى)

 ، 2116وَيصيِةوةى ظاُػتى(،ضاثداُةى غةضزةَ،غوَيٌاُى،ذوظةيطاُى )زةغتةى كوضزغتاُى بؤ زيطاغاتى غرتاتيصى و ت
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 : سةرضاوةى عةرةبىدووةم
 كتَيب:  ( أ

 ايهتاب املكسؽ.  (1

 .69 -68، م 1993َٛغٛع١ ايهتاب املكسؽ، زاض ٌَٓٗ احلٝا٠ ٚ زاض ايهتاب املكسؽ، يبٓإ،  (2

 ،2005عُإ،-،األضز1ٕاسػإ ذلُس احلػٔ، َٓاٖر ايبشح االدتُاع٢،زاض ٚا٥ٌ يًٓؿط،طز. (3

 ،1982االدتُاع٢، زاض ايهتب داَع١ املٛقٌ،اسػإ ذلُس احلػٔ،عبساملٓعِ احلػ٢ٓ،ططم ايبشح ز. (4

 ، 1999يبٓإ،-اسػإ ذلُس احلػٔ،َٛغٛع١ عًِ االدتُاع،ايطبع١ األٚىل، زاض ايعطب١ٝ يًُٛغٛعات،بريٚتز. (5

 ، 1981اسػإ ذلُس احلػٔ، ايعا١ً٥ ٚايكطاب١ ٚايعٚاز، زاض ايطًٝع١ يًٓؿط، بريٚت، ز. (6

-االْػإ ايجكاف٢(،زاض ايهطٌَ يًٓؿطٚ ايتٛظٜع،ايطبع١ ايجا١ْٝ،عُإ ابطاِٖٝ ْاقط،االْجطٚبٛيٛدٝا ايجكاف١ٝ)عًِز. (7
 1985االضزٕ،

ايٓاؾط ايطبع١ ايجايج١، َطبع١  اجلع٤ ايجا٢ْ، االْػام، َسخٌ يسضاغ١ اجملتُع، بٛ ظٜس، ايبٓا٤ االدتُاع٢،أمحس أز. (8
 ،1979يًهتاب، االغهٓسض١ٜ، َكط،  ، اهل١٦ٝ املكط١ٜ ايعا١َاجلاَع٢

 ، 1978امحس أبٛ ظٜس، ذلانطات يف االْجطٚبٛيٛدٝا ايجكاف١ٝ،زاض ايٓٗه١ ايعطب١ٝ،بريٚت،ز. (9

 ، 1982امحس ظن٢ بس٣ٚ،َعذِ َكطًشات ايعًّٛ االدتُاع١ٝ،َهتب١ يبٓإ،بريٚت،ز. (10

 ، 1989ايكاٖط٠، -أمحس اخلؿاب، ايهبط ٚ ايتٓظِٝ االدتُاع٢،زاض احلُاَٞ يًطباع١ز. (11

أمحس أبٛ ظٜس، َٓؿأ٠ املعاضف، االغهٓسض١ٜ، ايطبع١ األٚىل، ز.يٛدٝا األدتُاع١ٝ، تطمج١: اٜفاْع بطٜتؿاضز، األْجطٚبٛ (12
1958 ، 

 ، 2009أز٣ ؾري، غري٠ أؾٗط ؾٗسا٤ املؿطم ايكسٜػني، دًس األٍٚ، ايطبع١ ايجا١ْٝ، املطبع١ اضاؽ، اضبٌٝ،  (13

 . 74، م1998املكط١ٜ يًهتاب، ايكاٖط٠، حيٞ اخلؿاب، اهل١٦ٝ : اضثط نطٜػتٝٓػٔ: اٜطإ يف عٗس ايػاغاْٝني تطمج١ (14

ضٜذ ايطربٟ(، ايطبع١ األٚىل،األَري٠ يًطباع١ ٚايٓؿط أأب٢ دعفط ذلُس بٔ دطٜط ايطرب٣، تأضٜذ االَِ ٚ املًٛى)ت (15
 ،1، دًس2005ٚايتٛظٜع، بريٚت، 

ٚىل، املطنع ايك٢َٛ ٖٓا٤ اجلٖٛط٣، ايطبع١ األز.أْسضٚ ازداض ٚبٝرت غٝس دٜٛو، َٛغٛع١ ايٓظط١ٜ ايجكاف١ٝ، تطمج١:   (16
 ، 2009يًرتمج١،ايكاٖط٠، 

 ، 2001قٛاعس ايًػ١ االضا١َٝ،َطبع١ اٚفػٝت ١ٖٚيَٝط،ايطبع١ االٚىل،اضبٌٝ،، ايبري ابْٛاز. (17

 ،  2007اغشل غانا،نٓٝػت٢ ايػطٜا١ْٝ،ايطبع١ ايجايج١،  (18

:)َطبع١ احلاز ٖاؾِ، أضبٌٝ، 6ْٛضٟ طايباْٞ؛ ايهطز زضاغ١ غٛغٝٛيٛد١ٝ ٚتاضخي١ٝ، طز.باغٌٝ ْٝهتني: تطمج١:   (19
2012 ،) 

-باغِ عبساحلُٝس محٛٚز٣، عازات ٚ تكايٝس احلٝا٠ ايؿعب١ٝ ايعطاق١ٝ، ايطبع١ األٚىل، زاض ايؿؤٕٚ ايجكاف١ٝ، بػسازز. (20
 ، 1986ايعطام، 

 ، 2،ز1943بططؽ ْكطٟ، شخري٠ األشٖإ ف٢ تٛاضٜذ املؿاضق١ ٚ املػاضب١ ايػطٜإ،َطبع١ االبا٤ ايسَٚٓٝهإ، (21

َكباح ايكُس،املؤغػ١ اجلاَع١ٝ ز.بٝاضبْٛت ٚ َٝؿاٍ اٜعاض ٚاخطٕٚ، َعذِ االثٓٛيٛدٝا ٚاالْرتٚبٛيٛدٝا،تطمج١: (22
 يبٓإ،-،بريٚت2006يًسضاغات ٚايٓؿط ٚايتٛظٜع،ايطبع١ االٚىل،

ْاٜف اخلٛم، زاض ايفطقس، ايطبع١ ز.ُٝؼ دٛضز فطاٜعض، ايػكٔ ايصٖيب: زضاغ١ يف ايػشط ٚايسٜٔ، تطمج١: د (23
 ، 2014زَؿل، -األٚىل،غٛض١ٜ

ز.دعا تٛفٝل طايب، املكَٛات اجلٝٛبٛيٛتٝه١ٝ يألَٔ ايك٢َٛ ف٢ اقًِٝ نطزغتإ، َطنع نطزغتإ يًسضاغات  (24
 ، اططٚس١ زنتٛضا َٓؿٛض٠. 2005االغرتاتٝذ١ٝ، ايػًُٝا١ْٝ، 

قػِ عًِ الدتُاع/ ، طات ف٢ ططم ايبشح االْجطٚبٛيٛد٢، َطس١ً املادػتريدٛإ خبتٝاض بٗا٤ايسٜٔ، ذلانز. (25
 . 2015،داَع١ ايػًُٝا١ْٝ،دٝااالْجطٚبٛيٛ
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ذلُس ضؾسٟ، املطنع ايك٢َٛ يًرتمج١، ايطبع١ األٚىل، ايكاٖط٠، ز.دٝاَبٝرتٚ دٛبٛ، ادطا٤ ايبشح االثٓٛدطايف، تطمج١:  (26
2014 ، 

  ، 1984ًطباع١ ٚايٓؿط، بػساز مجاٍ ضؾٝس امحس، زضاغات نطز١ٜ يف بالزغٛباضتٛ،طبع زاض افام ايعطب١ٝ يز.  (27

 ،2012زٖؤى،  -قٛاعس يػ١ ايػٛضٜح،تطمج١: ًٜسا تَٛا نهٛ،ايطبع١ االٚىل، زاض املؿطم ايجكاف١ٝداى ضٜتٛضٜ٘،  (28

املطنع ،ذلُس اجلٖٛط٣ ٚاخطٕٚ،اجملًس ايجايحز. تطمج١: َٛغٛع١ عًِ االدتُاع، دٛضزٕ َاضؾاٍ،دٕٛ غهٛت، ٚ  (29
 ، 2011ايطبع١ ايجا١ْٝ،ايكاٖط٠، ايك٢َٛ يًرتد١،

يبٓإ، -ع٢ً املكط٣، ايطبع١ ايجا١ْٝ، املؤغػ١ اجلاَع١ٝ، بريٚتز.دٛضز باالْس١ٜ، األْجطٚبٛيٛدٝا ايػٝاغ١ٝ،تطمج١:  (30
2007 ، 

سٓف٢ عٛض، يف عًِ االْػإ زضاغات ٚحبٛخ ف٢ ثكاف١ ايؿعٛب ٚاجملتُعات، املهتب اجلاَع٢ احلسٜح، ز.  (31
    ، 2010االغهٓسض١ٜ،  

 ، 1999،َطبع١ ظاْهؤ،اضبٌٝ،3نٛضزغتإ ايعطام زضاغات ف٢ ايتهٜٛٔ ايك٢َٛ يًػهإ،طخًٌٝ امساعٌٝ ذلُس، اقًِٝ ز. (32

َٓري ايػعٝسا٢ْ، ايطبع١ األٚىل، املٓظ١ُ ايعطب١ٝ يًرتمج١، ز.زْٝؼ نٛف، َفّٗٛ ايجكاف١ ف٢ ايعًّٛ االدتُاع١ٝ، تطمج١:  (33
 ، 2007بريٚت، 

زضاغ١ يف املؤثطات ٚايعًُٝات املعطف١ٝ يُٓاشز خهط عباؽ عطٛإ ٚ ز.أمحس عبساهلل ايٓاٖٞ، ايػًٛى ايػٝاغٞ: ز. (34
، َطنع محٛضابٞ يًبشٛخ ٚ ايسضاغات ايػرتاتٝذ١ٝ، بػساز، 2003َٔ ايػًٛى ايػٝاغٞ يف ايعطام بعس ايعاّ  رلتاض٠
2011 ، 

ٝا ايسٜٔ،تطمج١:زضٜٚـ احلًٛد٢،اجملًؼ األع٢ً يًجكاف١،ايطبع١ دغٛغٝٛيٛ بٍٛ ٜٚالّ، ضانيٝذٝ٘  ١ٜظزاْٝاٍ ٖري  (35
 ، 2005األٚىل،ايكاٖط٠،

زاض احلط١ٜ يًطباع١، بػساز، زاض ايطؾٝس يًٓؿط، اسػإ ذلُس احلػٔ، ز.زٜٓهٔ َٝؿٌٝ، َعذِ عًِ االدتُاع، تطمج١:  (36
1980 ، 

 ، 1981املعاضف باالغهٓسض١ٜ، ايكاٖط٠،  ظٜٔ ايسٜٔ عبساملككٛز، ايب١٦ٝ ٚاالْػإ، زاض عطٛٙ يًطباع١، ايٓاؾطز. (37

-عبس املًو ايٓاؾف، َؤغػ١ فطاْهًني يًطباع١، بريٚتز.ضايف يٓتؤٕ، األْجطٚبٛيٛدٝا ٚأظ١َ ايعامل احلسٜح، تطمج١:  (38
 ، 1967ْٜٝٛٛضى، 

احلػ٢ٓٝ، ذلُس اجلٖٛط٣ ٚ ايػٝس ذلُس ز.ضايف ٍ. بًٝع ٚ ٖاض٣ ٖٛجيط، َكس١َ ف٢ األْجطٚبٛيٛدٝا ايعا١َ، تطمج١:  (39
 ، 1976 ايكاٖط٠،اجلع٤ األٍٚ، زاض ْٗه١ َكط، َؤغػ١ فطاْهًني يًطباع١ ٚايٓؿط،

 ، 2000ض.ى.غربٍٚ، سكا٥ل ٚأغاغٝات االميإ املػٝشٞ،تطمج١: ْهًؼ ْػِٝ غال١َ، َهتب١ املٓاض، زاض ْٛباض، قاٖط٠،  (40

َؤغػ١ َػاضات يًت١ُٝٓ ايجكاف١ٝ ٚاالعال١َٝ ، 1ط ،املػٝشٕٝٛ يف ايعطام تاضٜذ ؾاٌَ ٚايتشسٜات ايطا١ٖٓ، غعس غًّٛز. (41
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 ، 2008فطغت َطع٢،زضاغات ف٢ تأضٜذ ايٝٗٛز١ٜ ٚاملػٝش١ٝ ف٢ نطزغتإ،زاض اضاؽ يًطباع١ ٚايٓؿط،اضبٌٝ، (77

َكطف٢ محسٟ ايؿٓٛا٢ْ، َسخٌ اىل َٓاٖر ايبشح ف٢ عًِ االْػإ، زاض املطٜذ، ز.فتش١ٝ ذلُس ابطاِٖٝ، ز. (78
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 ،1980ايعطب١ٝ،ايطبع١ ايجا١ْٝ،بريٚت،فٛظ١ٜ زٜاب، ايكِٝ ٚايعازات االدتُاع١ٝ،زاض ايٓٗه١ ز. (79

 ، 2006فاتٔ ؾطٜف، االغط٠ ٚايكطاب١ زضاغات ف٢ االْجطٚبٛيٛدٝا االدتُاع١ٝ، ايطبع١ األٚىل، زاض ايٛفا٤، َكط، ز. (80

، َؤغػ١ ٖٓساٟٚ يًتعًِٝ ٚايجكاف١، حبح عًُٞ تاضخيٞ أثطٟ، عكط ايػطٜإ ايصٖيب، فًٝٝب زٟ ططاظٟ (81
 ، ٢١٠٢،ايكاٖط٠
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105. 
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 ، 1982ٕ، زاض ايهتب، بػساز، اىل عًِ االْػا
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ؾرتاٚؽ، ايعطم ٚايتأضٜذ، تطمج١: ز. غًِٝ سساز، املؤغػ١ اجلاَع١ٝ يًسضاغات ٚايتٛظٜع، ايطبع١ ايطابع١،  ليظىنًٛز  (95
 ، 2008بريٚت، 
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َاضغٌٝ َٛؽ، ايكال٠ )حبح يف غٛغٝٛيٛدٝا ايكال٠(، تطمج١: ز.ذلُس احلاز غامل، ايطبع١ األٚىل، زاض ايهتاب  (115
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دٛإ خبتٝاض بٗا٤ايسٜٔ سهُت، أْجطٚبٛيٛدٝا ايػشط يف اجملتُع ايعطاق٢، ضغاي١ َادػتري غري َٓؿٛض٠، ن١ًٝ االزاب، ز. (1
 ، 2003بػساز، قػِ االدتُاع، داَع١ 
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 ايعطام،-١ٝ ايهًسإ، املٛقٌايٛط١ٝٓ، َططاْ

 

 

 سَييةم: سةرضاوة ئينطليزييةكان
1) Conrad Phillip Kottak, Cultural Anthropology,Eleventh Edition,McGraw Hill 

Higher Education , New York,USA,2006,P81 

2) John scott and Gordon Marshall, A Dictionary of Sociology. Oxford: University 

Press, Third edition,2009, P 205- 206. 

3) George Ritzer, Blackwell Encyclopedia of Sociology Onlin (Vol. 1479) Blackwell 

Publishing(2007). 

4) Jonathan H. Turner (٠ September ٢١١2). Sociology. Prentice Hall. p. 78.. 

2) Guido Bolaffi, Raffaele Bracalenti, Peter Braham and Sandro Gindro. (٢١١2). 

Dictionary of race, ethnicity and culture. Sage. p. 0١ 

0) Panagiotis Petrakis , pantelis kostis. (٢١٠2). Economic growth and cultural 

change. The Journal of Socio-Economics, 48, p ٠48-٠28. 

8) Max Weber, the Sociology of Religion, Beacon press, Boston ,٠602,introduction - 

preface to the book,p.x. ٠-٠6. 

7) Max Weber, the Protestant Ethic and the Spirit of Capitalism, Translated byTalcott 

Parsons, London, George Allen and Unwin LTD, Third Impression ٠62١, p. 2٢-20. 

 

 



782 
 

 ثقافٞ املطٚشٚني
 كؤيةدزاضٞ أُجسٗب٘ه٘دٚٞ ثقافٚٞ ًٚداُٚٞ يف ًدِٙٞ اهطوٌٚاُٚٞ ٗقضا١ 

 ًوخص اهبشح

ٍّ بدزاضٞ اهجقافٞ اإلُطاُٚٞ، ُٗٙعِٟ بدزاضٞ  ٞٚاهجقافاألُجسٗب٘ه٘دٚا ال شم يف أْ   ذهم اهعوٍ اهرٜ ٙٔت
ُات ٘لاملثقافٞ  ٗأ ثقافٞ اهصع٘برا فإْ دزاضٞ ه اتٕ اهِابعٞ ًّ ثقافتٕ،ٚأضاهٚب سٚاٝ اإلُطاْ ٗضو٘ك

 .األُجسٗب٘ه٘دٚا اهجقافٚٞاملٌٔٞ ٗاهس٢ٚطٞ يف  عّد ًّ امل٘اضٚعُت ،يف ًِطقٞ ًعِٚٞ ذلدٗدٝ اهدِٙٚٞ ٗاهقً٘ٚٞ

ًِاطق  يف َضِعِٚا دآِدّٙ يف ٓرا اهبشح أْ ُدزس األُجسٗب٘ه٘دٚا اهجقافٚٞ عِد امللْ٘ املطٚشٛ 
ّٚ  ٗاملِاقصٞ ًع اهوذِٞ اهعوٌٚٞ بعد اهتصاٗزعِ٘اْ اهبشح  اضتقّسف ،سدضتاْـإقوٍٚ ُك دٝ ًِّٞ ٗذلّدًع

يف ًٚداُٚٞ  دزاضٞ أُجسٗب٘ه٘دٚٞ ثقافٚٞ -ثقافٞ املطٚشٚني )عوٟ ، دتٌاع(عوٍ االيف قطٍ ) املّ٘قسٝ
 (. كؤيةًدِٙٞ اهطوٌٚاُٚٞ ٗقضا١ 

ٗقضا١ كؤٕٙ،  ألْ ، يف ًدِٙٞ اهطوٌٚاُٚٞ اهدزاضٞ عوٟ امللْ٘ املطٚشٛ ٗقع اختٚازٌا ٗإُّ 
ٗاهيت اخلاصٞ  ٗاهجقافٚٞ ٗاهقً٘ٚٞ دتٌاعٚٞاال ٗتقاهدٍٙٔ ٗضٍِِٔ هلٍ عاداتٍٔ يف ك٘زدضتاْ املطٚشٚني

ٗهعّى ًّ أٍٓ ٗضا٢ى مجع املعوً٘ات املٚداُٚٞ يف ٓرا اهبشح  ،اهدزاضٞ فٚٔا اهق٘ي ٗاهتشوٚى يف ٓرٖ فّصوِا
ٗاملالسظٞ باملصازكٞ يف املساضٍ ًع دلتٌع اهبشح ٗاهدزاضٞ،  ًباشسٝعقد هقا١ات ًٚداُٚٞ  :ٌٓا

 ٗاهبٚاُات مجع املعوً٘اتسٚح مت  ،يف املِطقتني املرك٘زتني آُفًا بٍٔ االدتٌاعٚٞ ٗاهدِٙٚٞ اخلاصٞ
 .احلٚادٙٞ يف ذهمٗ اهدقٞ نيًتِ٘خ ،، بصلى ً٘ض٘عٛٗحتوٚؤا

 ٌَ ًّا ًِٔر اهبشح املعت ٗاهرٜ  ،(ٗاهتازخيٛ ٗاملقازْ اه٘صفٛ) دزاضٞ فٔ٘ املِٔر ٓرا اه د يفأ
يف ًدِٙٞ اهطوٌٚاُٚٞ ٗقضا١ كؤٕٙ، كٌا عسضِا يف ٓرٖ  ت٘خِٚا فٕٚ اهدقٞ عِد احلدٙح عّ ثقافٞ املطٚشٚني

 اهدزاضٞ، ًعوً٘ات سقٚقٞ ٗٗاقعٚٞ عّ ثقافٞ املطٚشٚني يف املِطقتني املصاز إهٌٚٔا آُفا.

 -فصى عوٟ ًبشجني اثِني: ٙتلْ٘ ٓرا اهبشح ًّ أزبعٞ فص٘ي، ٗٙصتٌى كى 

 ، ًّ خالي ًبشجني،(اهب٣ٚٛ ٗاهََِطق، األضاضٚٞ اهبشحُتشّدخ يف اهفصى األٗي عّ ) عِاصس  
أٌٓٚٞ اهبشح، ٗاهيت ٓٛ )ً٘ض٘ع اهبشح، اهض١٘ عوٟ عِاصس اهبشح األضاضٚٞ  ِا يف املبشح األٗيضوْط

 .(اهبشح ٗأبعاد املعوً٘ات،ٗضا٢ى مجع ٗ ًِٔر اهبشح،ٗ دلتٌع اهبشح،ٗغاٙٞ اهبشح، ٗ



788 
 

ق ٗمت اهتطّس .اهب٣ٚٛ يف اهطوٌٚاُٚٞ ٗقضا١ كؤٕٙ( اهِطقٙتِاٗي )  ًّ ٓرا اهفصى اهجاُٛ ٗاملبشح 
 قً٘ٚٞ املطٚشٚني ٗأعدادٍٓ يف  اهطوٌٚاُٚٞ ٗقضا١ كؤٕٙ. إىل فٕٚ أٙضا

ًّا اهفصى اهجاُٛ،   ّْ٘فٚتِاٗي ثقافٞ املطٚشٚني يف اهطوٌٚاُٚٞ، أ ٓرا اهفصى ًّ ًبشجني:  ٗٙتل
 خ يف املبشح األٗي عّ اهعِاصس اهجقافٚٞ املعِ٘ٙٞ هد٠ امللْ٘ املطٚشٛ، ٗاهيت تصٌى )اهوػٞ، ُٗتشّد

ٗاألضسٝ،  صٗازاهاخلاصٞ ب ٗاهعادات ٗاهتقاهٚدٞ االدتٌاعٚٞ، ٚعِاصس اهجقافاهٗ، اهدِٙٚٞ اهطق٘س اهصعا٢س ٗ
اهضبط ٗاهتِظٍٚ ٗاهطب اهصعيب، ٗاهفّ، ٗاهلذسٝ، ٗاهِصاطات اهطٚاضٚٞ،  ٗاهعالقات االدتٌاعٚٞ،

  .( غري ذهم، ٗاالدتٌاعٛ

، ٗاهيت تصٌى )املِٔٞ، ٞاهعِاصس اهجقافٚٞ املادٙ ق إىلتطّسُى، ًّ ٓرا اهفص ،املبشح اهجاُٛ ٗيف 
ٗاهبٚع  ،ٗكطب اهسشق يف اهعٌى ٗاملصازكٞت٘شٙع اإلعٌاي ٗاملٔاَ، ٗاملطت٠٘ االقتصادٜ ٗاملعٚصٛ، ٗ

ّٛ، ٗاألضاهٚب  ٗاهصسا١، ٗاألًالن، ٗت٘شٙع املرياخ، ٗاملطاعدات االدتٌاعٚٞ، ٗاألشٙا١ اخلاصٞ بٍٔ، ٗاحُلو
أُ٘اع اهعادات ٗاهتقاهٚد اخلاصٞ بٗاآلثاز، ٗاحلادات ٗاألدٗات املِصهٚٞ، ٗ ٗاهطسق اخلاصٞ برتتٚب املِاشي،

ًّ  ٗغريٓا املخط٘طات، ٗتبادي اهلداٙا،ٗأشذاز اهصٙتْ٘ ٗشٙ٘تٔا، ٗٗاملصسٗبات ٗصِعٔا،  األطعٌٞ
 اهعِاصس اهجقافٚٞ املادٙٞ(.

ّْ٘ ٓ٘ اآلخس ًّ ًبشجني  ًّا اهفصى اهجاهح، فٚتِاٗي ثقافٞ املطٚشٚني يف قضا١ كؤٕٙ، ٗٙتل  :أ
ٗ اهوػٞ، )املبشح األٗي ٙصف اهعِاصس اهجقافٚٞ املعِ٘ٙٞ هد٠ املطٚشٚني يف قضا١ كؤٕٙ، ٗاهيت تصٌى: 

ٗاألضسٝ،  باهصٗازٗاهعادات ٗاهتقاهٚد اخلاصٞ اهجقافٚٞ االدتٌاعٚٞ عِاصس اهٗاهدِٙٚٞ،  اهطق٘سٗاهصعا٢س 
اهضبط ٗاهتِظٍٚ ٗاهعالقات االدتٌاعٚٞ، ٗاهفّ، ٗاهلذسٝ، ٗاهِصاطات اهطٚاضٚٞ، ٗاهطب اهصعيب، 

 .(، ٗغري ذهماالدتٌاعٛ

ٗيف املبشح اهجاُٛ ُتشدخ عّ اهعِاصس اهجقافٚٞ املادٙٞ هد٠ امللْ٘ املطٚشٛ يف قضا١ كؤٕٙ،  
ٛ، ٗت٘شٙع اإلعٌاي ٗاملٔاَ، ٗاملصازكٞ يف ٗاهيت تصٌى أٙضا )املِٔٞ، ٗاملطت٠٘ االقتصادٜ ٗاملعٚص

اهعٌى ٗكطب اهسشق، ٗاهبٚع ٗاهصسا١، ٗاألًالن، ٗت٘شٙع املرياخ، ٗاملطاعدات االدتٌاعٚٞ، ٗاألشٙا١ 
ّٛ، ٗاألضاهٚب ٗاهطسق اخلاصٞ برتتٚب املِاشي، ٗاآلثاز، ٗاحلادات ٗاألدٗات املِصهٚٞ،  اخلاصٞ بٍٔ، ٗاحُلو

بأُ٘اع األطعٌٞ ٗاملصسٗبات ٗصِعٔا، ٗاإلُتاز، ٗأشذاز اهصٙتْ٘ ٗشٙ٘تٔا،  ٗاهعادات ٗاهتقاهٚد اخلاصٞ
ٗاملخط٘طات، ٗتبادي اهلداٙا، ٗ ٗضا٢ى اهِقى، ٗاألدٔصٝ ٗاألدٗات املطتخدًٞ يف اهصزاعٞ، ٗغريٓا ًّ 

 اهعِاصس اهجقافٚٞ املادٙٞ(.

ًقرتسات  أٍٓ  ًّ ثٍاهيت ت٘صوِا إهٚٔا،  ٗخّصصِا اهفصى اهسابع، ًّ ٓرا اهبشح، ألٍٓ اهِتا٢ر 
، اجملتٌع، ٗكرهم اه٘شازات ٗاهدٗا٢س احللً٘ٚٞأفساد اهيت ميلّ أْ ٙطتفٚد ًِٔا ٗ اهدزاضٞ، ت٘صٚاتٗ

  ٗاجلاًعات، ًِٗظٌات اجملتٌع املدُٛ، ٗاملِظٌات احملوٚٞ ٗاهدٗهٚٞ، ٗاملؤضطات اهبشجٚٞ.
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(The Culture of the Christians)- 

an anthropological field research on Christians culture in Slemani 

city and the Town of Koya. 

Research summary 

 

 Culture and cultural system is an essential subject in 

anthropology; and researching the culture of peoples and the 

religious and ethnic groups of a specific area is a crucial and basic 

area of cultural anthropology. 

 The title of the research is (The Culture of the Christians)- 

an anthropological field research on Christians culture in Slemani 

city and the Town of Koya.  

 The main subject of this research is the Culture of the 

Christians in the city of Slemani, Koya town, and Harmota 

village; because the Christians in Slemani and Koya are a 

religious and ethnic group with their own religious, ethnic and 

cultural characteristics. 

 Concerning the methodology of this research has been 

conducted using (descriptive, historical, and comparative) 

method, giving a detailed account of the culture of the Christians 

of Slemani and Koya.  

 The main means of collecting research data were 

interviewing members of the target group, note taking, and 

participating in their religious and social events. The data has 

been collected, interpreted, and analyzed in an objective and 

impartial manner. 

 In this research, authentic information and knowledge has 

been showed about the culture of the Christians in in Slemani and 

Koya. 

 This research consists of four chapters, each chapter 

contains two sections: - 
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 Chapter one talks about (the main elements of the research 

and ecological system) and includes two subheadings: -  

 First section: - The main elements of the research is 

specified, which are: (subject matter of the research, importance 

of the research, objectives of the research, methods of the 

research, means of data collection, implications of the research.) 

 The main objective of the research is knowing the cultural 

characteristics of the Christians in Slemani and Koaya.  

 Second section: - the ecological system of Slemani and Koya 

has been described as well as the ethnic background and the 

number of the population of the Christians in Slemai and Koya.  

 Chapter two:  the culture of the Christians in Slemani has 

been explained and described and it consists of two sections: 

 First section: - talks about the elements of the intangible 

culture such as (language, lifestyle, religious rituals, customs and 

norms of marriage and family, social relations, social habits, 

Social customs and norms, arts, immigration, political activities 

and behavior, Traditional Medicine, law and social control, 

conflict of the values) 

 Second section: - talks about the Material Culture elements 

such as (profession, economical class, job distribution, partnership 

in business and jobs, buy and sell, renting, land property, 

distribution of inheritance, social assistance, clothes, jewelry, 

architecture, ancient sites (archaeological sites), household 

furniture, food and beverage, eating and drinking habits, 

production, devices and technology, olive trees and olive oil, 

manuscripts, gift exchange, transportation means) 

 Chapter three: describes the culture of the Christians of 

Koya and it consists of two secctions:  

 First section: - talks about the elements of the intangible 

culture such as (language, lifestyle, religious rituals, customs, 
norms and traditions of marriage and family, social relations, 

social habits, Social customs and norms, arts, immigration, 



922 
 

political activities and behavior, Traditional Medicine, law and 

social control, conflict of the values) 

 Second section: - talks about the Material Culture elements 

such as (profession, economical class, job distribution, partnership 

in business and jobs, buy and sell, renting, land property, 

distribution of inheritance, social assistance, clothes, jewelry, 

architecture, ancient sites (archaeological sites), household 

furniture, food and beverage, eating and drinking habits, 

production, devices and technology, olive trees and olive oil, 

manuscripts, gift exchange, transportation means) 

 

 Chapter four: it includes results, Conclusion, Proposals, 

recommendations and suggestions of the research. 

After analyzing the interviews and the data, we arrived at several 

Conclusions. 

 In light of the research results, the researcher offers some 

recommendations and suggestions that could be beneficial for the 

society, ministries and governmental institutions, universities, civil 

society organizations, local and international organizations, and 

research institutions.  
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