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 مودمة 
 ععٜعٟ ايكاض٤ٟ ... 

إ ٖصا ايهتاب ... ٜهِ عثا َٝساْٝا ؼًًٝٝا عنٔ ... اناٖط٠ ايدنٛز يًىطيفن١ ع ايدنطام ..      
) ؼػني اٚناع ٌكنٛم  ٖٛ قٛض َٔ قاٚض َؿطٚع ؾبه١ ايدساي١ يًػىٓا٤ نُٔ َؿطٚع 

ا٫ْػإ يًُٛقنٛؾني ٚ اكهنَٛني ع ايدنطام مل الُنٍٛ َنٔ قبنٌ َٓاُن١ َػناعسا  ايؿند           
ايٓطٚهٞ ، ٚ ايصٟ ٜٗسف اىل ا٫غٗاّ ع تكسِٜ ايدٕٛ لهاؾٍن١ اناٖط٠ ايدنٛز يًىطيفن١ َنٔ      

 خ٬ٍ ايسضاغا  الٝسا١ْٝ ٚ ايت١ًًٍٝٝ .
١ يًػىٓا٤ ع مجع ايبٝاْا  ٚ ا٫ٌكنا٥ٝا   ٚ قس غاُٖت الٓاُا  ا٫عها٤ ع ؾبه١ ايدساي

مل َٛقنننع ، َنننٔ غنننىٕٛ ، ٚ اقننن٬ٌٝا  ت ٚ َطاننننع اٌتىننناظ ، ٚ  50ٚ الدًَٛنننا  َنننٔ ) 
مل قاؾا١ َٔ عُّٛ اكاؾاا  ع ايدطام ٚ اقًِٝ نٛضزغتإ ايدنطام ،   13تػؿريا  ، ع ) 

ٝع مل  ع يهننٔ بػننب  عننسّ ٚوننٛز بٓننٛى خاقنن١ بالدًَٛننا  ٚ قٛاعننس يًبٝاْننا  ) ايننساتاب   
ايدسٜس َٔ ايػىٕٛ ٚ ا٫ق٬ٌٝا  مل ْتُهٔ َٔ زضً ناؾ١ ا٫غتُاضا  ، بنٌ   اختٝناض )   

مل َٛقدا َٓٗا ؾكط ع اكاؾاا  ايدؿط٠ اييت متت ا٫ؾاض٠ ايٝٗا ع قتن٣ٛ ايبٍن، ، ٚ    29
ٖصا يٝؼ اخؿاقا بٌ ٖٛ لاح يًؿهط٠ ابتسا٤ا ، ٌٝ، إ عسّ ٚوٛز قٛاعس بٝاْا  خاقن١  

 ِ ٚ ايػىٕٛ لدطؾ١ ااٖط٠ ايدٛز يًىطيف١ ٖٛ ْكل عس شات٘ .ع اكان

نُا ٜهِ ايهتناب عن، اخنط بدٓنٛإ ) ايطعاٜن١ اي٬ٌكن١ يٮٌنساه ٚ زٚضٖنا ع اؿنس َنٔ           
ايدٛز٠ اىل اؾطيف١ مل ، ْدتكس اْ٘ ىسّ َهُٕٛ ايبٍ، ا٫ٍٚ هلصا اناؾٓاٙ اىل ٖنصا ايهتناب   

 ااٖط٠ ايدٛز يًىطيف١ . يٝدطٞ انرب قسض َٔ الدًَٛا  ٚ ايبٝاْا  عٔ
ْتُٓنن٢ إ تهننٕٛ ٖننصٙ ايسضاغنن١ الٝساْٝنن١ ٚ ايتًًٍٝٝنن١ ، َٓطًكننا عًُٝننا ؾدننا٫ ، تػنناِٖ ع 
ايتكًٝننٌ قننسض ا٫َهننإ َننٔ انناٖط٠ ايدننٛز اىل اضتهنناب اؾننطا٥ِ ٚ ْننط٣ فتُدٓننا ايدطاقننٞ    
فتُدننا خايٝننا َننٔ انناٖط٠ ايدننٛز يًىطيفنن١ ٚ اؾننطا٥ِ اىل ابدننس اؿننسٚز الُهٓنن١ ٚ ٜدننِ     

 يطُأ١ْٓٝ ٚ ا٫َٔ .ا
 ٚ َٔ اهلل ايتٛؾٝل 

 
 الٓػل ايداّ يًُؿطٚع 
 ؾٛإ قابط َكطؿ٢



 ................................................................................. العودة اىل اجلسمية يف العساق
 

5 

 

 املدخل
 
(1) 

ع ايدكٛز ا٫خري٠، َع اظزٜاز ايهثاؾ١ ايػها١ْٝ ٚايٛننع ايػٝاغنٞ ايػنري َػنتكط،     
مل اْكن٬ب عبنسايهطِٜ   1958)َع عس٠ اْك٬بنا  غٝاغن١ٝ ع ْٗاٜن١ اـُػنٝٓا      

ِ  مل اْك٬ب 1963قاغِ، ٚعاّ ) ٘  عبسايػ٬ّ عاضف ع٢ً عبنسايهطِٜ قاغن ، ٚقتًن
ع ايبكط٠  مل بػكٛط َطٌٚٝت1966َ٘ٚٔ ثِ َكتٌ عبسايػ٬ّ عاضف ع عاّ )

َٚنٔ ثنِ اْكن٬ب امحنس ٌػنٔ      ٚتٛيٞ اخٝ٘ عبسايطمحٔ عاضف ض٥اغن١ ايدنطام،   
ْٗاٜن١ ايػنتٝٓٝا  َنٔ ايكنطٕ      ع عًن٢ عبنسايطمحٔ عناضف    ايبهط ٌٚنعب ايبدن،  

 .اىل َٓؿ٢ اختٝاضٟ ْٚؿٝ٘ مل1968عاّ ) الانٞ
مل َٚننطٚض ع٬قنن١ ايثننٛض٠ َننع 1961َننع بننس٤ ايثننٛض٠ ايهطزٜنن١ الػنن١ًٍ ع عنناّ ) 

اتؿاقٝننن١ ايػنننًط١ الطنعٜننن١ ع بػنننساز ثنننس ٚونننعض، ثنننِ تبنننع شينننو اعننن٬ٕ      
مل يًٍهننِ ايننصاتٞ ع اقًننِٝ نطزغننتإ، ٚؾؿننٌ الؿاٚنننا  عًنن٢      11/3/1970)

اؿهنِ  غنًط١  ٬ٌٝا  ِ ايصاتٞ، ٚاـ٬ف ٌٍٛ قن الٓاطل اـاند١ يػًط١ اؿه
ايسٚين١ ع قنساّ َػنًع َنع     زخنٌ  ع اقًِٝ نطزغتإ، ؾؿًت الؿاٚنا  ٚايصاتٞ 

باتؿاقٝنن١ اْتٗننت ايننيت مل 1975نننن  1974)ايثننٛض٠ ايهطزٜنن١ ع اقًننِٝ نطزغننتإ 
ٕ ايدطام بتٓاظٍ  ني ايدطام ٚاٜطإاؾعا٥ط ب َكابنٌ   ،عٔ ْكـ ؾط ايدطب ٫ٜنطا

تطاوننع قننساّ ٌػننني عننٔ اتؿاقٝنن١  بػننب   ؽًٝٗننا عننٔ زعننِ ايثننٛض٠ ايهطزٜنن١.
ٌ ايدنطام ع ٌنطب ننبري٠ َٚن٪ثط٠ ٚخاغنط٠      خزاظٍ عٔ ؾط ايدطب ٭ٜطإ، ٓتاي

 مل.1988مل اىل )1980اغتُط  مثا١ْٝ اعٛاّ َٔ عاّ )َع اٜطإ 
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اؿننطب اْتٗننت غػنناض٠ بًػننت ٬َٜننني ايبؿننط َننا بننني قتٝننٌ ٚوننطٜع َٚدننٛم    
اىل تنسَري ايبٓٝن١ ايتٍتٝن١    ، انناؾ١  َٔ اؾاْبني ٚن١ٍٝ َٚؿكٛز ٚأغط٣ ٌطب

ٚاْٗٝاض ا٫قتكناز ايدطاقنٞ ٚتطاونع غندط قنطف اينسٜٓاض ٚزخنٍٛ ايدنطام ؼنت          
يبنس٤  با ع اؾاْ  ايساخًٞ، قاَت ايسٚين١ ايدطاقٝن١   ٚط١٦ زٜٕٛ خاضو١ٝ نبري٠.

ع٬ُ  ايككـ ايهُٝٝاٟٚ ٚعًُٝا  ا٭ْؿاٍ ايػ١٦ٝ ايكٝت ع نطزغنتإ َنابني   
مل قطٜن١  4500)أنثط َنٔ  ز  اىل ٌطم ٚتسَري مل اييت ا1989نن  1987عاَٞ )

 َس١ٜٓ ًٌبى١ بايػ٬ح ايهُٝٝاٟٚ ٚقتٌ ٚتؿنطٜس اًٖنٗا   ٚقكـ ،َٚس١ٜٓ نطز١ٜ
مل ا٫ف انناؾ١  5000، ٌٝ، بًؼ عسز ايهنٍاٜا أنثنط َنٔ )   ع انرب وطا٥ِ ايدكط

قٝاّ اؾٝـ ايدطاقٞ ع عًُٝنا   مل ا٫ف وطٜع. تبع شيو 10000اىل أنثط َٔ )
مل أيـ َٛاطٔ نطزٟ ع ايكنٍطا٤ ايػطبٝن١ ع   182,000أنثط َٔ )ا٭ْؿاٍ بسؾٔ 

 .َاظاٍ ا٫٫ف َِٓٗ ؿسا٭ٕ ٖٓاى ع قبٛض مجاع١ٝ مل ٜهؿـ عٓٗا ايدطام
بػب  تدطض ايدطام يسٜٕٛ خاضو١ٝ نبري٠ بػب  اؿطب َع اٜطإ، ٚايهنػٛط  

ح اوتٝنا عًُٝن١   اييت َاضغتٗا ايهٜٛت ٭غرتواع زْٜٛٗا، ؾٓت اؿه١َٛ ايدطاقٝن١ 
، ٌٝ،   اع٬ٕ ٌهَٛن١ تابدن١   مل1990سٚي١ ايهٜٛت ع قٝـ عاّ )يٚاٌت٬ٍ 

يًدطام ؾٝٗا ٚ  نِ زٚي١ ايهٜٛت اىل ايدطام ٚأعتباضٙ اكاؾا١ ايتاغند١ عؿنط.   
ضغننِ الٓاؾننسا  ايسٚيٝنن١ ايهننثري٠ ٚايتٍؿننسا  ايدهػننط١ٜ ايهننبري٠ ٚزخننٍٛ ا٭َننِ 

ا٫ إ اؿهَٛنن١  التٍننس٠ عًنن٢ خننط ايكننطاع َننٔ خنن٬ٍ عننس٠ قننطاضا  أ ٝنن١،     
ٌ ايدطام ع مل، زخ1991ٖهصا ع بسا١ٜ عاّ )ٚ ايدطاق١ٝ مل تٓػٍ  َٔ ايهٜٛت.

ٞ    33َٛاوٗن١ ٌٚنطب زٚيٝن١ َننع )     . ايدننطاممل زٚين١ ننُٔ قننٛا  ايتٍنايـ اينسٚي
ٚاغتػننًُت اؿهَٛنن١ ايدطاقٝنن١ ؼننت خُٝنن١ قننؿٛإ ٚ  تٛقٝننع خػننط اؿننطب 

 ٚثٝك١ ا٫غتػ٬ّ يًكٛا  ايسٚي١ٝ.
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ْٚتٝىن١ ي٬غنتٝا٤   ايب١ٝٓ ايتٍتٝن١ ع ايدنطام،   تسَري ٖصا از٣ اىل اؿطب ايؿا١ًَ 
اؾُاٖريٟ ايداّ َنٔ ؾكنسإ اـنسَا  ايداَن١ ٚازخناٍ ايدنطام ع ٌنطٚب زٚيٝن١         

ا٫ْتؿان١ ايؿندبا١ْٝ ع َنسٕ اؾٓنٛب ٚايؿنطا  ا٭ٚغنط ٚاينيت       اْسيدت خاغط٠، 
اؾع ٚتؿنطٜس  بايكٛاضٜذ ٚالنس َٔ قبٌ اؾٝـ ايدطاقٞ، از  اىل قكـ تًو السٕ 

اْتؿان١ اشاض ع اقًِٝ نطزغنتإ َٚنا ضاؾكٗنا َنٔ عًُٝنا       . تبع شيو ٚقتٌ أًٖٗا
عػننهط١ٜ عطاقٝنن١ ٫عنناز٠ اٌننت٬ٍ الننسٕ اكننطض٠ َننٔ قبننٌ قننٛا  ايبٝؿننُطن١     
ايهطزغتا١ْٝ، ٚاينيت از  اىل اهلىنط٠ الًْٝٛٝن١ يًؿند  ايهنطزٟ اىل اٜنطإ ٚتطنٝنا        

بأغننتدُاٍ  تكننّٛ بٗننا اؾننٝـ ايدطاقننٞخٛؾننا َننٔ عًُٝننا  ا٫ْتكنناّ ايننيت ناْننت  
ضقننِ ض ايكننطاض ايننسٚيٞ قننس ا٭غنن١ًٍ اكطَنن١ زٚيٝننا. ْتٝىنن١ يًننٗىط٠ الًْٝٛٝنن١،  

عننٛز٠ هننُإ ؾننطض َٓطكنن١ آَنن١ ي ٚمل عُاٜنن١ ؾنند  اقًننِٝ نطزغننتإ   688)
خطًٚ وع٤ َٔ اقًنِٝ نطزغنتإ َنٔ غنٝطط٠      تبع شيوالٗاوطٜٔ اىل بٝٛتِٗ. ٚ

بػنب  اْػنٍاب ا٫زاضا  ايدطاقٝن١    ننبري٠  نن٢  ؾٛا٫قًِٝ ؾٗس  .ايػًط١ ايدطاق١ٝ
، َٚٔ ثِ ايكطاع ايساخًٞ بني ا٫ٌعاب ايهطز١ٜ ع َٓٗا ٚايؿطاؽ ا٫زاضٟ ٚا٭َين

 مل.1998نطزغتإ اىل اْتٗت باتؿاق١ٝ ٚاؾٓطٔ ع عاّ )
ْتٝى١ يدسّ ايتعاّ ايدطام بٛثٝك١ ا٫غتػ٬ّ الٛقد١ ؼت خ١ُٝ قؿٛإ ٚعنسّ  

ٛاضىٗا ايبايٝػنت١ٝ ٚا٭غن١ًٍ ايهُٝٝاٜٚن١، ْٚتٝىن١     ؽًٝٗا ايهاَنٌ عنٔ ْاناّ قن    
اغكاط ْااّ ايبد، مل 2003يًٍطب ايسٚي١ٝ ع٢ً ا٫ضٖاب ٚزاعُٝٗا،   ع  عاّ )

َننٔ قبننٌ قننٛا  زٚيٝنن١ َتٍايؿنن١ َننع اي٫ٜٛننا  التٍننس٠ ا٭َطٜهٝنن١،  ايننسنتاتٛضٟ 
ط١ ؾٛن٢ ٚؾطاؽ ازاضٟ، َع بكا٥٘ ؼت غنً اٌت٬ٍ ٚ ٚزخٍٛ ايدطام ع َط١ًٌ 

 ٌت٬ٍ ال٪قت١ يدس٠ غٓٛا .ا٫
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مل َنط  ايدنطام بدًُٝنا  قتنٌ ٚتؿىنريا       2012مل اىل عاّ )2003َا بني عاّ )
١َٜٝٛ َع زخٛي٘ ع ٌطب ا١ًٖٝ طا٥ؿ١ٝ از٣ اىل تٗىري ال٬ٜنني َنٔ النٛاطٓني    
ع بٝٛتِٗ َٚسِْٗ، ٚتدطض السٕ ايدطاق١ٝ اىل تؿىريا  ٚعًُٝا  عػهط١ٜ ؾب٘ 

٠ بععا١َ أبٛ َكد  ايعضقاٟٚ ٚمجاعا  اضٖابٝن١  ١َٜٝٛ َٔ قبٌ ٌطن١ ايكاعس
مل 2014نننن  2013. َننا بننني اعننٛاّ )ٚؼننت َػننُٝا  كتًؿنن١ اخننط٣ َتؿطقنن١

اٗط  ٌطنا  اعتكاّ مجاٖري١ٜ ع اكاؾاا  ايٛغط٢ تطاي  ببدض الطاين   
ا٭َٓٝنن١ ٚايػٝاغنن١ٝ ٚايػننًطا  اي٬َطنعٜنن١ يتًننو اكاؾاننا ، ٚاْتؿننط  ؾٝٗننا      

ٖري١ٜ، ؾكاَت اؿهَٛن١ ايدطاقٝن١ بناهلىّٛ عًن٢ غناٌا       غاٌا  ا٫عتكاّ اؾُا
ا٫عتكناّ ٌٚننطم اـننِٝ ٚالهناٜـ ؾٝٗننا، أزخننٌ ايدنطام ع زٚاَنن١ ٌننطب أًٖٝنن١    
وسٜس٠ أؾس َٔ غابكتٗا ٚأْتٗت بػكٛط اكاؾاا  ايٛغط٢ بٝس زٚين١ اـ٬ؾن١   

 ا٫غ١َٝ٬ الدطٚؾ١ اختكاضا بساعـ.
ا٫ضٖاب اييت تؿهًت  يسٚيٞ لٛاو١ٗاعس٠ قٛا  ايتٍايـ ااؿه١َٛ ايدطاق١ٝ ٚثػ

لسٕ اييت غنكطت ؼنت اٌنت٬ٍ اضٖناب زٚين١ اـ٬ؾن١       لػاعس٠ ايدطام يتٍطٜط ا
مل، 2017ننن   2014ننبري٠ َنابني عناَٞ )   قاَت بدًُٝا  عػنهط١ٜ  ٚ، ا٫غ١َٝ٬

قتًن٢ ٚوطٌن٢    ا٫٫ف َنٔ ايدنطاقٝني بنني   ضاٌت نن١ٍٝ ٖنصٙ ايدًُٝنا  ٦َنا      
ا٫غ١َٝ٬ بٗىُا  ع٢ً النسٕ ٚايكنط٣   اـ٬ؾ١ َٚؿكٛز، ٌٝ، قاَت قٛا  زٚي١ 

ا٫ٜعٜسٜننن١ ع  ننناٍ ٚغطبنننٞ الٛقنننٌ ٚقاَنننت بدًُٝنننا  أْؿننناٍ وسٜنننس٠ عنننل 
ا٫ٜعٜسٜني َٔ خطـ ٚقتٌ ٚاعساَا  مجاع١ٝ يًطواٍ َع غيب ايٓػا٤ ٚبٝدِٗ 

اـ٬ؾنن١ ا٫غنن١َٝ٬ ع زٚينن١ ع غننٛم ايٓداغنن١ بالٛقننٌ ٚايطقنن١ َٚٓنناطل ْؿننٛش 
 .ايدطام ٚغٛضٜا
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مل قاّ اقًِٝ نطزغتإ بد١ًُٝ اغتؿتا٤ ؾندب١ٝ ع ا٫قًنِٝ   2017خطٜـ عاّ )ع 
 مل َننٔ ايسغننتٛض140ٚنطنننٛى ٚالٓنناطل الػننُا٠ التٓنناظع عًٝٗننا ٌػنن  النناز٠ )  

قطاع ٚعًُٝا  عػنهط١ٜ ٌٚطبٝن١ بنني قنٛا       ايدطاقٞ، از٣ ا٫غتؿتا٤ اىل ْؿ٤ٛ
، اغننتُط  بٝؿننُطن١ اقًننِٝ نطزغننتإ ٚاؾننٝـ ايدطاقننٞ ٚقننٛا  اؿؿننس ايؿننديب

الداضى التكطد١ أنثط َٔ ؾٗط عاز َٔ خ٬هلا اؾٝـ ايدطاقٞ ٚاؿؿنس ايؿنديب   
اىل َسٕ نطنٛى ٚخاْكني ٚؾٓهاٍ ٚكُٛض ٚايتٕٛ نٛبطٟ ٚعس٠ َٓاطل اخنط٣  

محاٜتٗا َٔ قنٛا   أٚ بٗسف ٫قًِٝ نطزغتإ بدس ؼطٜطٖا  غابكا ناْت خاند١
 اـ٬ؾ١ ا٫غ١َٝ٬ )زاعـمل.زٚي١ 

 
 مل2)

ع ن٤ٛ ٖصٙ ايكطا٠٤ ايػطٜد١ وسا يٛاقنع ٌٝنا٠ النٛاطٔ ايدطاقنٞ خن٬ٍ ايدكنٛز       
ايكًًٝنن١ الاننن١ٝ، ٜتننبني يٓننا ٌىننِ الأغننا٠ ٚايننسَاض ٚاؿننطٚب ٚايكتننٌ ٚايننتٗىري  
ٚايتسَري ايهاٌَ )ًٌبى١ ٚايكط٣ ايهطز١ٜ ٚؾٓهاٍ ٚاؾنع٤ ا٭يفنٔ َنٔ الٛقنٌمل،     

طب ايدطاق١ٝ ا٫ٜطاْٝن١، َٚنسٕ   ٌٚىِ ايتسَري ايؿب٘ ايهاٌَ ع ايبكط٠ اثٓا٤ اؿ
اثٓا٤ الدناضى َنع زٚين١ اـ٬ؾن١     زٜاىل ٚاططاؾٗا، َٚس١ٜٓ ق٬ح ايسٜٔ ٚايطَازٟ 

ننن   2003ا٫غ١َٝ٬ )زاعـمل، ٚايتؿىريا  ايؿب٘ ١َٜٝٛ ع بػساز َابني اعنٛاّ ) 
نٌ ٖصا اـطاب ٚايتسَري الازٟ، ضاؾكٗا ب٬ ؾو خطاب ٚتنسَري ْؿػنٞ    مل.2016

 ازٟ أؾس ٚأنرب.ٚاوتُاعٞ ٚاقتك
ٖصا ايٛنع الدٝؿٞ ؼت اؿكاض ٚاؿطٚب الػتُط٠ زاخًٝنا ٚخاضوٝنا، از  بن٬    

عٝن، اخنتري    ع اجملتُنع ايدطاقنٞ بؿنهٌ عناّ،     ؾو اىل اظزٜناز ْػنب١ اؾطيفن١    
١ٓ ٚأخطط َٝسْن١ يًدنٝـ ؾٝٗنا، نُنا إ     ٜسػساز ايداق١ُ يدس٠ غٓٛا  نأغ٤ٛ َب
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عٝن، ع   اينسٍٚ ا٭نثنط ؾػنازا ع ايدنامل،    ايدطام ٜتكسض َٓص اعٛاّ نثري٠ قا١ُ٥ 
مل عًن٢ َػنت٣ٛ ايدنامل ع اضتؿناع     35مل اٌتٌ ايدنطام الطننع )  2016ْٗا١ٜ عاّ )

مل ع اٌ ٖصا ايهِ اهلا٥ٌ َٔ اؿطٚب ٚالداضى الػتُط٠ َٓص 1)َدس٫  اؾطيف١.
َع ا٫خص بٓاط ا٫عتباض ايكطٕ الانٞ يػا١ٜ اعساز عثٓا ٖصا،  ْٗا١ٜ مخػٝٓٝا 

ٚع اٌ عنسّ ٚونٛز   اْتؿاض ايػ٬ح ع ايبٝٛ  ٚعٓس ا٫ؾدام بٗصا ايهِ اهلا٥ٌ، 
َدًَٛا  ٚبٝاْا  َٛثٛق١ قازض٠ عٔ وٗا  ضمس١ٝ خاق١ ثدس٫  اؾطيف١ ع 
ايدطام، متاً اىل ٚقؿ١ واز٠ يسضاغ١ ايٛنع ا٫وتُاعٞ ع اطاض اجملتُع ايدطاقٞ 

غننب١ لٛاوٗنن١ اضتؿنناع َدننس٫  اؾطيفنن١ بؿننكٝٗا )الٓاُنن١  ٚؼسٜننس ا٫يٝننا  الٓا
ٚشيو عنٔ ططٜنل ايسضاغنا  ٚايبٍنٛه ٚؼسٜنس الؿنه٬ ، َٚنٔ ثنِ          ،ٚايؿطز١ٜمل

ٚنع تكٛض عاّ عٔ الؿه١ً ٚاعساز اـطنط ايطًٜٛن١ ٚايككنري٠ ا٭َنس لٛاوٗن١      
 .َٔ خ٬ٍ بطاَي ؾا١ًَ ٚعا١َ الؿه١ً ٚقاٚي١ تكًًٝٗا

 
 مل3)

ٖٚنصا اؿنل   قإْٛ ايدكٛبنا  ع اينسٍٚ، ونا٤  يتٓانِٝ ٌنل ايسٚين١ ع ايدكناب،        
٫ٜٓطًل َنٔ َكن١ًٍ اْٝن١ أٚ ؾدكن١ٝ، بنٌ تٗنسف اىل ؼكٝنل الكن١ًٍ ايداَن١          

ايهنثري َنٔ الؿهنطٜني ٚؾكٗنا٤ ايكنإْٛ      ٚؾطض ا٭َنٔ ٚمحاٜن١ ٌٝنا٠ النٛاطٓني.     
 سٚين١ َنٔ ٌكنٛم ع   أخطط َنا متًهن٘ اي   ٜدترب َٜٔؿريٕٚ اىل إٔ ٖصا اؿل، ضثا 

َٛاو١ٗ ا٭ؾطاز. ٖٚٛ ٌل تؿطن٘ اؿٝا٠ ع اجملتُع ٚتكتهٝ٘ نطٚض٠ اكاؾان١  
ع٢ً اجملتُع ٚمحاٜت٘ َٔ ا٭ؾداٍ أٚ ايتكطؾا  ايهاض٠ بن٘، أٚ اينيت تٗنسز نٝاْن٘     
                                                 

( زاجع قاعد٠ بٝاْات )ْاَبٝٛ( اييت تكّٛ نٌ ضت١ أغٗس بٓػس تكسٜس خاص عٔ َعدالت اجلسمي١ يف ايدٍٚ ع٢ً  1
 (.  Tahakiَٛقعٗا االيهرتْٚٞ )
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ْٚاُنن٘ ٚالػننُا٠ بنناؾطا٥ِ ٌٝنن، تهاؾٍٗننا عننٔ ططٜننل ؾننطض ايدكنناب عًنن٢        
 َطتهبٝٗا.

عٓس اضتهاب اؾاْٞ يًىطيفن١، ٜٓؿنأ ٌنل ايسٚين١ ع َداقبتن٘ ؼكٝكنا يًُكن١ًٍ        
ايدا١َ اؾنسٜط٠ بايطعاٜن١، ا٫ إٔ ٖنصا ٫يفٓنع ايسٚين١ ٚطبكنا يًػٝاغن١ اؾٓا٥ٝن١         
اـاق١ بٗا ٚاييت تطاٖا نطٚض١ٜ، عٓس٥ص ايتٓناظٍ عنٔ ٌكٗنا ع َداقبن١ اؾناْٞ      

ام، أٚ ايدؿنٛ عنٔ ايدكٛبن١، أٚ    نُا ٖٛ عًٝ٘ اؿناٍ ع ايدؿنٛ ايدناّ، أٚ ايدؿنٛ اـن     
َع شيو ٚزٕٚ اـنٛض ع ايتؿاقنٌٝ ايط٩ٜن١    ٚقـ ايتٓؿٝص، أٚ ا٫ؾطاً ايؿططٞ. 

ايؿًػؿ١ٝ التدًك١ ثُاضغن١ ٖنصا اؿنل، َٚنٔ ع ايسٚين١ يفًنو ٖنصا اؿنل  ٖٚنٌ          
يفهٔ ايكٍٛ بإٔ قإْٛ ايدكٛبا  ع ايسٚي١ تدبري ٚاننع ٚقنطٜع عنٔ ُٖٝٓن١ ٚ     

تدرب عنٔ   ٚ إٔ قإْٛ ايدكٛبا  ع ايسٚي١ُ١ ٚايػا٥س٠  أٚو١ٗ ْاط ايطبك١ اؿان
ايؿػًؿ١ ايػٝاغ١ٝ ٚاؿان١ُ ع ايسٚي١ ٚض٩ٜتٗنا يتٍسٜنس اؾطيفن١ ٚايدكناب  ننٌ      

   مل1)ٖصٙ ا٫غ١ً٦ َٛوٛز٠ عٓسَا ْتهًِ عٔ ؾًػؿ١ ايدكٛبا  ع ايسٚي١.
 اشٕ، لباؾط٠ ٖصا اؿل، ع٢ً ايسٚي١ ايكٝاّ بث٬ث١ اَٛض وٖٛط١ٜ:

بٝإ ا٭ؾداٍ أٚ ايتكطؾا  اييت ٜكسضٖا بأْٗا تػتٛو  ايدكاب، أٚ َا تػن٢ُ   :أ٫ٚ
 باؾطا٥ِ.

                                                 
( نٌ ْعاّ ضٝاضٞ ٚاٜدٜٛيٛجٞ ٚفًطف١ ضٝاض١ٝ حان١ُ ميًو زؤ١ٜ خاص١ بٗا يًٓعس اىل اجلسمي١ ٚايعكٛب١، ٖٚٞ  1

زمبا قد تتػري مبسٚز ايصَٔ، ٚيهٓٗا حتافغ ع٢ً اخلطٛط األضاض١ٝ ايٓعس١ٜ، زمبا اذا مت ايٓعس اىل ٖرٙ املط١ً٦ َٔ 
ٓجد أْ٘ يف شَٔ االقطاع نإ االقطاعٝني ِٖ َٔ ٜطٕٓٓٛ ْاح١ٝ ايصساع االٜدٜٛيٛجٞ يف َط١ً٦ ايتطٛز ايتأزخيٞ، ض

ايكٛاْني ٚحيددٕٚ اجلسمي١ ْٚٛع١ٝ ايعكٛب١، حٝح ٚظٝف١ ايكإْٛ ناْت عباز٠ عٔ محا١ٜ االقطاعٝني. زمبا مل ٜتدتًف 
ٚايعكٛب١ مت املط١ً٦ نجريا بعد ذيو َع ايٓعاّ ايًٝربايٞ أٚ األغرتانٞ أٚ يف األْع١ُ ايد١ٜٝٓ اييت تدعٞ بإٔ اجلسمي١ 

 حتدٜدُٖا َٔ ايطُا٤.   



 ................................................................................. العودة اىل اجلسمية يف العساق
 

12 

 

ؼسٜس َٔ َٔ ا٭ؾدام ٜهٕٛ َػ٪٫ عٔ ٜٚػتٍل ايدكاب اشا َنا اضتهن     :ثاْٝا
اٌنس٣ ٖننصٙ اؾننطا٥ِ ايننيت ٌننسزتٗا ايسٚينن١، ٚشيننو عننٔ ططٜننل ؼسٜننس عٓاقننط  

 الػ٪ي١ٝ اؾٓا١ٝ٥ ٚؾطٚطٗا.
  اينننيت ٜكنننسض اْٗنننا تكابنننٌ اؾنننطا٥ِ، ٖٚنننٞ َنننا تػننن٢ُ   بٝنننإ اؾنننعا٤ا :ثايثنننا

 مل1)بايدكٛبا .
َع شيو، ؾإ قإْٛ ايدكٛبا  ىتًنـ ع َكنسضٙ عنٔ ؾنطٚع ايكنٛاْني ا٫خنط٣،       
شيو ٫ْ٘ خانع ٚقهّٛ ثبسأ اغاغٞ ٫ ٚوٛز ين٘ ع تًنو ايؿنطٚع، ٖٚنٛ َبنسأ      

َبننسأ ْكنن١ٝ اؾننطا٥ِ    )قاْْٛٝنن١ اؾننطا٥ِ ٚايدكٛبننا ، أٚ نُننا ٜػننُٝ٘ ايننبدض    
الؿنطع ٖنٛ اينصٟ     اشٕ،َٔ غري ْلمل.  ،ٚايدكٛبا ، أٚ َبسأ ٫ وطيف١ ٫ٚ عكٛب١

يفًو ؼسٜس ا٭ؾدناٍ الداقن  عًٝٗنا ٚالػنُا٠ بناؾطا٥ِ ٚؼسٜنس اؾنعا٤ا  اينيت         
تٛقع ع٢ً َطتهبٝٗا ٚالػُا٠ بايدكٛبا ، يٝؼ يًكانٞ إ ٜدترب ايؿدٌ َٔ قبٌٝ 

َُٗا نإ ٖصا ايؿدٌ َٓاؾٝا ي٬زاب أٚ الكن١ًٍ ايداَن١،   اؾطا٥ِ ٜٚداق  َطتهب٘ 
اشا مل ٜهٔ َٓكٛقا عًٝ٘ ع قإْٛ ايدكٛبا ، شيو ٫ْن٘ ينٝؼ يًكاننٞ، ٌػن      

 مل2)ٖصا البسأ، إ ىًل وطا٥ِ ٫ٚ إٔ ٜبتهط عكٛبا .
 
 مل4)

يؿِٗ ا١ٜ ااٖط٠ َتدًك١ اؾطيف١ ٚايدكاب، عًٝٓا أ٫ٚ إٔ ْدنطف بنإٔ اٜن١ زضاغن١     
بنسٕٚ َدطؾن١ ايدًنّٛ ٚا٭عناه التدًكن١ بٗنا ٚاينيت         ،الػ١ً٦ ئ تهٕٛ نا١ًَهلصٙ 

                                                 
( املبادئ ايعا١َ يف قإْٛ ايعكٛبات، تأيٝف: د. عًٞ حطني خًف ٚ د. ضًطإ عبدايكادز ايػاٟٚ، املهتب١  1

 .6ايكا١ْْٝٛ، بػداد، بدٕٚ ض١ٓ طبع، ص
ٟ، املهتب١ ( املبادئ ايعا١َ يف قإْٛ ايعكٛبات، تأيٝف: د. عًٞ حطني خًف ٚ د. ضًطإ عبدايكادز ايػاٚ 2

 . 30ايكا١ْْٝٛ، بػداد، بدٕٚ ض١ٓ طبع، ص
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تهِ ث٬ث١ عًّٛ ض٥ٝػ١ٝ ٖٞ: عًنِ ا٫ونطاّ، ٚعًنِ ايتٍكٝنل اؾٓنا٥ٞ ٚايؿنين،       
 ٚعًِ ايدكاب. 

نننن ايننصٟ تبدننا يتدننسز اػاٖاتٗننا ع ؼننطٟ اغننباب عًننِ ا٫وننطاّ )عًننِ اؾطيفنن١مل 
ٜتٓاٍٚ ٫ فاٍ يصنطٖا ٖٓا نن ٜهِ ن ناؾطيف١، ٜهِ عس٠ عًّٛ ؾطع١ٝ َتدسز٠ 

زضاغ١ اغباب اؾطيف١ ٚتؿِٗ َكازضٖا ٚايسٚاؾع ايٝٗا، يًدٌُ ع٢ً َهاؾٍتٗا َٔ 
أغاغٗا. نٌ ايسضاغا  التدًك١ بدامل اؾطيفن١ تنسخٌ ننُٔ ٖنصا ايدًنِ ثنا ؾٝٗنا        
زضاغتٓا الٝسا١ْٝ ٖصا، ٭ْٓا ْٓاط اىل اؾطيفن١ ناناٖط٠ اوتُاعٝن١ تؿنهٛ َٓٗنا      

دنننا  ا٫ْػنننا١ْٝ َٓنننص ٚونننس . ضثنننا ايب٦ٝننن١ ايػٝاغننن١ٝ ٚا٫وتُاعٝننن١      اجملتُ
ٚا٫قتكنناز١ٜ ايػننري َػننتكط٠ ع ايدكننٛز الاننن١ٝ بننايدطام، قننس غنناُٖت ٫ٚظايننت  
تػاِٖ ع اظزٜاز ٌاي١ اؾطيف١. هلصا ؾإٔ ا١ٜ قاٚي١ يًتكًٌٝ َٔ اؾطيف١، هن   

ٝنن١ اؿننس طا٥ِ ٚنٝؿخاقنن١ بٓٛعٝنن١ اؾنن إ ٜػننبكٗا زضاغننا  َٝساْٝنن١ ٚاعنناه  
 ٚايتكًٌٝ َٓٗا، تطنع ع٢ً الػببا  ٚيٝؼ ؾكط ع٢ً ايٓتا٥ي. 

عًِ ايتٍكٝل اؾٓا٥ٞ ٚايؿين أٚ َا ٜػ٢ُ ع بدض اؿا٫  بن )ايبنٛيٝؼ ايؿنينمل   
ٜبٍ، ع ايٛغا٥ٌ اييت تدني ع٢ً نؿـ اؾطيف١ ٚتدكٝ  َطتهبٝٗا َٚدنطؾتِٗ.  
ٖصا ايدًِ اٜها ٜدتُس ع٢ً فُٛع١ عًنّٛ اخنط٣ ضثنا قنس تهنٕٛ اُٖٗنا ايطن         

 ايدسيٞ. 
لهاؾٍن١   سض بايؿناضع إ ًٜىنأ ايٝٗنا   عًِ ايدكاب ٜػد٢ اىل اهاز ايٛغنا٥ٌ اينيت هن   

خ٬ٍ ايٛقا١ٜ َٓٗا، أّ بايدكاب عًٝٗنا بدنس ٚقٛعٗنا. إ    اؾطيف١، غٛا٤ ناْت َٔ 
عًِ ايدكاب ٜطغِ يًُؿنطع غٝاغن١ َهاؾٍن١ ا٫ونطاّ ع ايسٚين١ ٚهلنصا غايبنا َنا         

 ٜػ٢ُ بايػٝاغ١ اؾٓا١ٝ٥. 
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 مل5)
 ٤ َننس٠ قهَٛٝنن١اّ انناٖط٠ خطننري٠ بدننس اْكهننامتثننٌ انناٖط٠ ايدننٛز٠ رىل اٱوننط

ٖنصٙ اياناٖط٠ اينيت أقنبٍت     َنٔ  هنثري َنٔ اجملتُدنا     ايٚتدناْٞ   َطته  اؾطّ،
أٚ وٗنا    ،ت٪ضم ايداًَني ع فاٍ َهاؾ١ٍ اؾطيف١، غٛا٤ نناْٛا ع وٗنا  أَٓٝن١   

تطب١ٜٛ ٚتٛع١ٝ. ٖٚصا ا٭َط زعا ايهثري َٔ الدتكنني ٚايبناٌثني رىل ايبٍن، ع    
٢ ٖنصٙ اياناٖط٠، أٚ ؼنس َنٔ     ايٛغا٥ٌ ٚا٭غايٝ  اينيت َنٔ ؾنأْٗا إٔ تكهنٞ عًن     

تداْٞ اجملتُدا  ايبؿط١ٜ ع٢ً اخت٬ف ْاُٗا ق٠ٛ ٚندؿًا َٔ ااٖط٠  ٖا.اْتؿاض
لدتكنني ع  ـطري٠ عب٦ًا ثك٬ًٝ ٜٛاو٘ اٚمتثٌ ٖصٙ ايااٖط٠ ا ،ايدٛز ع اؾطيف١

 فاٍ َهاؾ١ٍ اؾطيف١.
ٚبننطغِ اؾٗننٛز ايننيت ٜبننصهلا الدتكننٕٛ ع ٖننصا اجملنناٍ ٚالتُثًنن١ ع ايٓننسٚا         

قبٌ زخٍٛ  ،ٚال٪متطا  ٚايرباَي اييت تٗسف رىل َداؾ١ اجملطّ َٚهاؾ١ٍ اؾطيف١
ا٭َط َا ظاٍ ٜن٪ضم   ٚبدس خطٚو٘ َٓ٘. ر٫ إٔ ،ٚأثٓا٤ ٚوٛزٙ ؾٝ٘ ،اجملطّ ايػىٔ

ايباٌثني بػب  اٱٌكا٥ٝا  اييت ت٪نس ٚوٛز ٖصٙ ايااٖط٠ اـطري٠. ٖٚنصا َنا   
ٜسعٛ الدتكني ع ٖصا اجملاٍ رىل ايبٍ، عٔ ٚغا٥ٌ ٚأغنايٝ  تكهنٞ عًن٢ ٖنصٙ     
ايااٖط٠ ٚتداجل اؾطيف١ ٚاجملطّ َٔ خ٬ٍ ؾٗنِ أبدناز ايؿهنط اٱوطاَنٞ ٚثكاؾن١      

يو ع٢ً غبٌٝ الثاٍ ْٛع ايدكٛبن١ َٚكنساضٖا   اؾطيف١ ع ايػىٔ ٚخاضو٘ َٚٔ ش
  مل1)ٚططٜك١ تٓؿٝصٖا َٚس٣ ٥٬َُتٗا َع اؾطيف١ ٚأثطٖا.

رٕ ااٖط٠ ايدٛز ع اؾطيف١ متثٌ َؿه١ً َػتدك١ٝ ع عًِ اٱوطاّ، ٖٚٞ يٝػت 
َككٛض٠ ع٢ً فتُع زٕٚ آخط، بٌ ٖٞ عا١َ ع اجملتُدا  ناؾن١ عًن٢ اخنت٬ف    
                                                 

( ايعٛد يًجسمي١ بني ايتػسٜع ايفًططٝين ٚايفك٘ االضالَٞ، دزاض١ حت١ًًٝٝ َكاز١ْ، عبدايسمحٔ ذلُد غختٛ، حبح  1
 . 2017َاجطتري َكد١َ اىل اجلاَع١ االضال١َٝ يف غص٠، 
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زضواتٗننا ع ايتكننسّ اؿهنناضٟ ٚايننٛعٞ اٱْػنناْٞ، ٚإٔ ْػننب١ وننطا٥ِ ايدننٛز٠ اىل   
اؾطيف١ ٖٞ رٌس٣ ايس٥٫ٌ ع٢ً لاح ايرباَي اٱق١ٌٝ٬ اينيت تكنسَٗا ايػنىٕٛ    

ايثكناع ٚاٱْػنإ ينس٣    أٚ ؾؿًٗا يًتطبٝع ا٫وتُاعٞ، ٚايطؾع َٔ َدس٫  اينٛعٞ  
 اجملطّ.

ٕ أخنص  تٓٛعنًا ٫ؾتنًا يًٓانط ٚتٛظعنت      ٚر ،أغباب ااٖط٠ ايدنٛز٠ اىل اؾطيفن١  إ 
بننني اضا٤ ٚاؾهنناض كتًؿنن١، ر٫ أْٗننا يٝػننت أَننطًا ٜتدننصض ايٛقننٍٛ ريٝنن٘، أٚ تكنند   
َداؾتنن٘ بنناؿًٍٛ الُهٓنن١، بننٌ ٖننٞ ع َكننسٚض اٱْػننإ، بؿننطط إ تهننٕٛ تًننو   
اؿًٍٛ َب١ٝٓ ع٢ً اغاؽ زضاغ١ ايااٖط٠ ع اجملتُدا  الدتًؿ١ َٚتابد١ اؿا٫  

ْككنس بنصيو ننطٚض٠ زضاغن١      ٢ ا٫غنباب ناؾن١ زٕٚ اغؿناٍ بدهنٗا.    ٚايرتنٝع عً
اياناٖط٠ َنٔ اينساخٌ ننن زاخنٌ ايػنىٔ اٚ ا٫قن١ٌٝ٬ ننن ٚننصيو َنٔ اـناضً نننن            

 ُع ٚايب١٦ٝ ا٫وتُاع١ٝ بؿهٌ عاّ.ْككس اجملت
ايٓااّ اؿسٜ، ع فاٍ ايدكٛبا ، ٚتطٛض الؿاِٖٝ ع الٛاز التدًكن١ بنايدٛز٠ اىل   

از ع٢ً ا٫وطاّ، ٚزضاغن١ ؾدكن١ٝ اجملنطّ، اثبتنت إٔ ايدنٛز٠ اىل      اؾطيف١ ٚا٫عتٝ
اؾطيف١ يٝؼ ا٫ زين٬ٝ عًن٢ ؾدكن١ٝ هن  ايبٍن، ع غنب  تؿنهًٗا عًن٢ ٖنصا          
ايٛو٘، ؾايكٍٛ بإٔ ايدٛز٠ اىل اؾطيف١ يفثٌ اشْابنا أؾنس، ٚإٔ اجملنطّ الدتناز غنري      

ٍٛ قنس مننا   قابٌ ي٬ق٬ح، ٚإٔ َا ٜكًع يؿدل قس ٫ ٜكًع ي٬خط، امنا ٖنٛ قن  
َٔ خ٬ٍ تطٛض اجملتُدا  َٚا متٝنٌ ين٘ اينٓؿؼ ايبؿنط١ٜ، ٚهلنصا ؾكنس تطنٛض         
ايننٓاِ ايكاْْٛٝنن١ ٚايدكابٝنن١ َتُؿنن١ٝ َننع ٖننصٙ ا٫ؾهنناض َٚٛظاٜنن١ هلننا، ٚتهننُٔ    

 ايتىسٜس ايصٟ وا٤  ب٘ ٖصٙ ايٓاِ عٓكطٜٔ اغاغٝني:
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طيف١ َ٪زاٙ ا٫ٖتُاّ ايتؿطٜدٞ: إ ا٫ٖتُاّ تؿطٜدٝا ثؿّٗٛ ايدٛز٠ اىل اؾ ا٫ٍٚ،
ا٫ػاٙ ايتسضهٞ هلىط ْااّ ايدنٛز٠ اىل اؾطيفن١ نانطف َؿنسز ٚؾكنا يًؿنطٚط       

 اكسز٠ قاْْٛا ٚايرتنٝع ع٢ً ٌاي١ ايؿطز ايؿدك١ٝ.
ايتسابري ا٫ٌرتاظ١ٜ: اعتباض ايتسبري ا٫ٌرتاظٟ ايٛغ١ًٝ ايطبٝد١ٝ ؿُاٜن١   ايثاْٞ،

  مل 1ايصات١ٝ.) اجملتُع نس كتًـ ؾ٦ا  اجملطَني اـططٜٔ بػب  ٌايتِٗ
 
 
 ٍنية الدزاسةأ

 ،اؾطيف١ َؿه١ً اوتُاع١ٝ ٚتؿهٌ خطٛض٠ ع٢ً اجملتُع ع٢ً َػتٜٛا  كتًؿ١
غٛا٤ ناْت اوتُاع١ٝ اٚ اخ٬ق١ٝ اٚ اقتكاز١ٜ. ا١ُٖٝ ايسضاغ١ تهُنٔ ع زضاغن١   

ْاطا ٫ْ٘ مل ٜنتِ  ااٖط٠ وسٜط٠ با٫ٖتُاّ ع ايدطام، ٖٚٞ ايدٛز٠ اىل اؾطيف١، 
ٌ  زضاغ١ ٌاي١  ٚتػطنٞ ايػايبٝن١    ايدٛز٠ اىل اؾطيف١ ع ايدطام بؿهٌ ؾناٌَ ٚناَن

تدترب ا٫ٍٚ َٔ ايسضاغ١ ٌٚػ  عًُٓا ؾإٔ ٖصٙ ايهبري٠ َٔ اكاؾاا  ايدطاق١ٝ، 
٫ٚ منًنو ز٥٫نٌ اٚ   ، ٚيٝػنت ينسٜٓا بٝاْنا  ٚاضقناّ ٌكٝكٝن١ عنٔ الػن١ً٦،        ْٛعٗا

نْٛٗنا تكنّٛ بتؿندٝل    أتٞ أ١ُٖٝ ايسضاغ١ تيصيو قطا٥ٔ عٔ ا٫غباب ٚايٓتا٥ي، 
، َٚننٔ ثننِ ايدننٛز٠ اىل  ا٭غننباب اؿكٝكٝنن١ ؿننسٚه اؾطيفنن١ ٚاضتؿنناع َدننس٫تٗا   

ٚؼسٜس ْٛع١ٝ اؾنطا٥ِ ا٫نثنط اْتؿناضا    ايدطاقٞ بؿهٌ عاّ، ع اجملتُع  اؾطيف١
ٚايننيت تدننٛز عًٝٗننا اجملطَننٕٛ، اننناؾ١ اىل زٚض قننإْٛ ايدؿننٛ ايدنناّ ع ايدننٛز٠ اىل   

ٚا٫قتكناز١ٜ  غ١ ايد٬ق١ بني ايدٛاٌَ ا٫وتُاعٝن١  َٔ خ٬ٍ زضا ٚشيواؾطيف١، 
                                                 

َٞ، دزاض١ حت١ًًٝٝ َكاز١ْ، عبدايسمحٔ ذلُد غختٛ، حبح ( ايعٛد يًجسمي١ بني ايتػسٜع ايفًططٝين ٚايفك٘ االضال 1
 .2017َاجطتري َكد١َ اىل اجلاَع١ االضال١َٝ يف غص٠، 
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َنٔ  ٚايب٦ٝن١ الٛونٛز٠ ع ا٫قن٬ٌٝا  ٚايػنىٕٛ     ٚايب١٦ٝ ايطبٝدٝن١  ٚايػٝاغ١ٝ، 
ايٛقنٛف عًن٢   ٖٚنصا ٜػناِٖ ع    ،ٚا٫ْنسؾاع منٛ اؾطيفن١ َنٔ وٗن١ أخنط٣       ،و١ٗ

َننٔ خنن٬ٍ ايتٛوٝنن٘ ٚايرتبٝنن١ ٚايتٓؿنن١٦ َٓٗننا ايٛقاٜنن١ ٚنٝؿٝنن١ الؿننه١ً ْٛعٝنن١ 
 ، اناؾ١ اىل ططم َهاؾ١ٍ اؾطيف١ بهٌ اْٛاعٗا. ١ٍع١ٝ ايكٍٝا٫وتُا

ا١ُٖٝ ايسضاغ١ َطتبط١ اٜها ثؿه١ً ايدنٛز٠ اىل اؾطيفن١ ٚعىنع ايتؿنطٜدا  ع     
كتًـ ايػٝاغا  اؾٓا١ٝ٥ يًٍنس َنٔ اياناٖط٠، هلنصا تطننع ايسضاغن١ عًن٢ الػنع         

ٍ     الٝساْٞ ٚايسضاغ١ الٝساْٝن١  ًنٗا، ع  ؼًٝٚ زاخنٌ ا٫قن٬ٌٝا  َٚطاننع ا٫عتكنا
ٌسٜث١ ٚ ٚغنا٥ٌ ؾداين١ ٫قن٬ح ايدا٥نسٜٔ اىل اؾطيفن١      قاٚي١ َٓا ٫هاز ططم 

 ٚقاٚي١ ايتكًٌٝ ٚاؿس َٓٗا.
ا١ُٖٝ ايبٍ، اٜها تأتٞ يك١ً ا٭عاه الٛونٛز٠ ع ٖنصا اجملناٍ، ٌٝن، ٚونسْا إٔ      

مل تٗتِ ع عٛثٗا ٚزضاغاتٗا ا٫نازيف١ٝ ع٢ً َٚطانع ايبٍٛه اؾاَدا  ايدطاق١ٝ 
ٖننصٙ الػنن١ً٦ الُٗنن١ ايننيت تؿننهٌ انناٖط٠ اوتُاعٝنن١ عالٝنن١ َٚٛوننٛز٠ ع نننٌ      
اجملتُدا  ايبؿط١ٜ، ؾأشا ناْت ايسٍٚ تبٍن، ٚتنسضؽ اغنباب ايدنٛز٠ ٚتنساعٝاتٗا      
ع٢ً ايٛاقع ا٫وتُناعٞ ٚا٫قتكنازٟ ٚا٫َنين ٚايػٝاغنٞ، ؾأْٓنا ْؿتكنط اىل ٖهنص        

٢ً الػت٣ٛ ا٫نازيفٞ َنٔ عنٛه َاوػنتري أٚ زنتنٛضاٙ، ينصيو ٚاوٗٓنا       زضاغا  ع
قنندٛبا  نننبري٠ ع مجننع الكننازض التدًكنن١ بالٛنننٛع عًنن٢ الػننت٣ٛ ايننٛطين ع   

 ايدطام. 
نصيو تٓبع أ١ُٖٝ ايبٍ، َٔ أُٖٝن١ ٚخطنٛض٠ اناٖط٠ ايدنٛز٠ اىل اؾطيفن١ َٚنا       

َٚكَٛنا  اؿٝنا٠   تؿهً٘ ٖصٙ اياناٖط٠ َنٔ خطنٛض٠ عًن٢ الهتػنبا  اجملتُدٝن١       
ٚتٗسٜس يٮَٔ ا٫وتُاعٞ، َٚا تػبب٘ ٖصٙ ايااٖط٠ َٔ خػا٥ط بؿنط١ٜ َٚايٝن١   
نبري٠ َٚا تٓؿك٘ ايسٚي١ ع غنبٌٝ َداؾن١ اياناٖط٠ ٚاؿنس َٓٗنا. ننصيو تدناْٞ        
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اجملتُع َٔ نطض نبري عٓسَا تؿكس اؾطازٖا بػب  عٛزتِٗ اىل  اضغ١ اؾطيف١ 
عًن٢ ٖنصا عنسّ ا٫غنتؿاز٠ َنٔ ٖنصٙ       ٚتطبٝل عكٛبا  َؿنسز٠ عًنِٝٗ، ٜٚرتتن     

ايؿ١٦ َٔ اجملتُع، ٚقس ٜهٕٛ عسز نبري َنٔ ايدا٥نسٜٔ اىل اؾطيفن١، َنٔ ايؿنباب      
ايصٜٔ ٜؿنهًٕٛ قنٛاّ ٚقن٠ٛ اجملتُنع ٚأٖنِ ضننا٥ع ايتُٓٝن١ ٚايتطنٛض، أٚ ٖنِ َنٔ           
أقٍاب ا٫غط  ا ٜ٪زٟ بايٓتٝى١ اىل تؿهٝو ا٫غنط٠ ٚتؿنطٜس ا٫ٚ٫ز ٚٚقنٛعِٗ    

 نٍاٜا يًىطيف١. 
مل 29زضاغنن١ اؿاينن١ َننٔ خنن٬ٍ اغننتبٝإ تؿننٌُ )    ايسضاغنن١ تٗننسف اىل ؼسٜننس   

مل قاؾاا  عطاق١ٝ، َٔ اوٌ اؿكنٍٛ عًن٢ اننرب قنسض     10اق١ٌٝ٬ ٚغىٔ ع )
 هننٔ َننٔ الدًَٛننا  ٌننٍٛ اغننباب اْتاؾنناض اؾطيفنن١ ٚايدننٛز٠ ايٝٗننا، ٚتؿنندٝل  

قننسض٠ ايؿ٦ننا  ا٫وتُاعٝنن١ ا٫نثننط عطننن١ يًدننٛز٠ يًىطيفنن١، َٚننٔ ثننِ ؼسٜننس    
اكاؾاا  ع٢ً تكسِٜ اـسَا  اييت ت٪ٖنٌ اجملنطّ   ٖصٙ ال٪غػا  ا٫ق١ٌٝ٬ ع 

اٚ السإ يًدٛز٠ اىل اجملتُع ٚعسّ ايدٛز٠ اىل اؾطيف١ َط٠ ثا١ْٝ، َٚٔ ثِ تٗسف 
ايسضاغ١ اىل ططح فُٛع١ َٔ ايتٛقٝا  ٚالكرتٌا  اييت تػناِٖ ع ضؾنع قنسض٠    

 َٔ ْػب١ ايدٛز٠ اىل اؾطيف١.ال٪غػا  ا٫ق١ٌٝ٬ ٚتسعُٗا بٗسف ايتكًٌٝ 
 

 مصولة الدزاسة
ٚيدنسّ   ،ا٭خري٠ دكٛزخ٬ٍ اي ايدطاقْٞاطا ٫ضتؿاع َدس٫  اؾطيف١ ع اجملتُع 

عننٔ ٖننصٙ الدننس٫ ، ٚنننصيو ٫تٛوننس اٜنن١   ضقنناّ اٚ اٌكننا٥ٝا  ٌكٝكٝنن١ٚوننٛز أ
ّ   عٔ عسز ٌا٫  ايدٛز٠ اىل اؾطيف١ ع ايدطامؾا١ًَ  غابك١ زضاغا  ، بؿنهٌ عنا

َع ٚوٛز بدض ايسضاغا  ا٫نازيف١ٝ اينيت تٓاٚينت الٛننٛع َنٔ ظٚاٜنا كتًؿن١،       
شينو ناْنت   َنع  زٕٚ اٜطاز ْٚؿط ا١ٜ أضقاّ أٚ بٝاْنا  ٌكٝكٝن١ يتٍسٜنس اؿاين١.     
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ٚ ٌتن٢  اؿاي١ ع٢ً َػت٣ٛ قاؾا١ ٚاٌنس٠ أ  يسضاغ١ ٖٓاى قاٚي١ أٚ قاٚيتني
اؾ١ٝ يؿِٗ ايااٖط٠ ع٢ً َػت٣ٛ َ٪غػ١ اق١ٌٝ٬ ٚاٌس٠، ٚيهٓٗا بايكطع غري ن

 بؿهًٗا ايداّ ع٢ً الػت٣ٛ ايٛطين.
غننباب ايننيت تننسؾع بنناجملطَني  ا٭خاقنن١ بٚاٌكننا٥ٝا  عننسّ ٚوننٛز زضاغننا   إ 

ظاز  َننٔ قنندٛب١ زضاغنن١ اؿاينن١ عًنن٢ يًدننٛز٠ اىل اؾطيفنن١ َننط٠ ثاْٝنن١ ٚثايثنن١، 
تهُننٔ َؿننه١ً ايسضاغنن١ ع ايتدننطف عًنن٢ زٚض ايكنن٣ٛ    يننصيو الػننت٣ٛ ايننٛطين.  

ٚاؿٛازه ا٭١َٝٓ التدًك١ باْتؿاض ٚا٫قتكاز١ٜ ا٫وتُاع١ٝ ايػٝاغ١ٝ ٚٚايدٛاٌَ 
ا٫ضٖاب ٚزخٍٛ ايبًنس ع ٌنطٚب زٚيٝن١ ٚأًٖٝن١ زاخًٝن١ بنني كتًنـ َهْٛاتٗنا         

ٗنا َنٔ   ٝياع زؾع ايؿطز ٫ضتهاب اؾطيفن١ ٚايدنٛز٠   ايدطق١ٝ ٚايطا٥ؿ١ٝ ٚايس١ٜٝٓ، 
َني ع َطانع اٱق٬ح خ٬ٍ زضاغ١ اـكا٥ل ا٫وتُاع١ٝ ٚا٫قتكاز١ٜ يًٍُهٛ

 ،َٔ أوٌ ٚنع آيٝنا  َدٝٓن١ يًٛقاٜن١ َنٔ اؾطيفن١ َٚهاؾٍتٗنا       ، ٚشيوٚايتأٌٖٝ
ِٖ ع خؿض َدس٫تٗا اييت أقنبٍت تٗنسز   اٚتكسِٜ اؿًٍٛ ٚا٫قرتاٌا  اييت تػ

 .ا٫وتُاعٞا٭َٔ ٚا٫غتكطاض 
٫ؾو إٔ زضاغ١ َٔ ٖصا ايٓٛع ايؿاٌَ ٚايهاَنٌ عًن٢ الػنت٣ٛ اينٛطين ايدطاقنٞ،      
وتاً اٜهنا اىل زعنِ ٚمتٜٛنٌ، ٚهلنصا ؾأْن٘ با٭غناؽ تكنع عًن٢ عناتل ال٪غػنا            
ا٫نازيف١ٝ، ٚيهٔ ال٪غػا  ا٫نازيف١ٝ اٜها وع٤ َٔ ٖصا ايٛاقنع ايدطاقنٞ، ٚهلنصا    
مل تػننتطع إ تكننّٛ بٗننصا ايننسٚض الٗننِ ٚاؿٝننٟٛ ع تننٛؾري ايبٝاْننا  ٚالدًَٛننا   

ـ ايٓٛاٌٞ ٚالػتٜٛا  ٚالٓاطل، ايهطٚض١ٜ، ٚاوطا٤ ايسضاغا  ايدسٜس٠ ع٢ً كتً
 يتكسِٜ قطا٠٤ بايٛنع ايطأٖ التدًك١ عا٫  ايدٛز٠ اىل اؾطيف١. 

ؾنا١ًَ ٚناًَن١، َنع عنسّ ٚونٛز بٝاْنا        ؾنب٘  اشٕ، عسّ ٚوٛز زضاغنا  غنابك١   
ضمسٝنن١ َٛثكنن١ َننٔ اؾٗننا  ايطمسٝنن١ عننٔ عننسز اؿننا٫  غننٛا٤ عًنن٢ َػننت٣ٛ      
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اكاؾاا ، أٚ ع٢ً الػت٣ٛ ايٛطين، غب  يٓا َؿه١ً نبري٠، بػب  تدسز اؾٗنا   
شا  ايد٬ق١ بايػىٕٛ ٚا٫ق٬ٌٝا  ٚالدتك٬ ، انناؾ١ اىل ٚونٛز ازعنا٤ا  عنٔ     

 ٫ ؽهع يػًط١ ايسٚي١. ،َدتك٬  غري ضمس١ٝ تابد١ ؾٗا  َػ١ًٍٚوٛز 
ايتكنسٟ هلنصٙ الؿنه١ً    ٌاٍٚ بتٛانع إ ٜكّٛ بهٌ ٖصٙ ا٭عُاٍ ٚ ٖصٙ ايسضاغ١،

ٚزضاغتٗا ع٢ً َػت٣ٛ ايدطام، ٚؼسٜنس عنسز ايدا٥نسٜٔ ع اكاؾانا  ٚاؿكنٍٛ      
ع٢ً بدض ايتكٛضا  اـاق١ بأغباب ايدٛز٠، ٚوصٚضٖا، َٚٔ ثِ قاٚي١ تكسِٜ 

  بدض ايتٛقٝا  اييت قس تػاِٖ ع ايتكًٌٝ َٔ ايااٖط٠. 
 
 
 ٍداف الدزاسةأ

 ،أغنبابٗا  ،اؾطيفن١  اىل ٠ااٖط٠ ايدٛزٜٗسف ٖصا ايبٍ، رىل َدطؾ١ أبداز  .1
 .ع٬وٗاٚ َهاؾٍتٗا، ٚٚغا٥ٌ ،ٚآثاضٖا

ؾننناٌَ ؿنننا٫  ايدنننٛز٠ اىل اؾطيفننن١ ع  ؾنننب٘ اونننطا٤ َػنننع َٝنننساْٞ  .2
 ايدطاق١ٝ.ٚايػىٕٛ ا٫ق٬ٌٝا  

عًنن٢ ايػننًِ  ايتدننطف عًنن٢ ايدننٛز٠ اىل اؾطيفنن١ ٚبٝننإ َننس٣ خطٛضتٗننا .3
 . ٚا٭َٔ ا٫وتُاعٞ

ٚ ؼسٜنس ا٫غنباب    ،اىل اؾطيفن١ ع ايدنطام    ايدنٛز٠  َدطؾ١ عسز ٌنا٫  .4
 اىل ٠رٜهاح أغباب اناٖط٠ ايدنٛز  ٚايها١َٓ ٚضا٤ ٖصٙ ايااٖط٠، ٚزضاغتٗا 

 .اؾطيف١

 .يًُىطَني ايدا٥سٜٔ اىل اؾطيف١ايػًٛى ا٫وطاَٞ ٚزضاغ١ َدطؾ١  .5
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ال٪زٜنن١ رىل ٚا٫قتكنناز١ٜ ايتدننطف عًنن٢ ايكنن٣ٛ ٚايدٛاَننٌ ا٫وتُاعٝنن١    .6
 .اؾطيف١ٚايدٛز٠ اىل اؾطيف١ 

ع  ٫ق٬ٌٝا ؼسٜس َس٣ لاح ال٪غػ١ ايدكاب١ٝ اٚ ال٪غػا  الػ٢ُ ا .7
 اعاز٠ تأٌٖٝ اجملطَني يًدٛز٠ اىل اجملتُع.

 ا٫وتُنناعٞ ايتؿهننوَننس٣ ايد٬قنن١ بننني ايب٦ٝنن١ اجملتُدٝنن١، اٚ َدطؾنن١  .8
ع ٚاضتؿناع َدنس٫  اؾطيفن١ ع اجملتُن     ،َنٔ وٗن١   ٚا٫ظَا  ا٫قتكاز١ٜ

 . ايدطاقٞ

ا  تػنناِٖ ع ايٛقاٜنن١ َننٔ   تٛقننٝا  ٚاقرتاٌنن باغننتٓتاوا  ٚاـننطًٚ  .9
 .تٗا ع اجملتُعخؿض َدس٫ٚايدٛز٠ ايٝٗا ٚاؾطيف١ 

 
 الدزاساا السابوة يف العساق

ع٢ً طم لٛنٛع ايدٛز٠ اىل اؾطيف١ ٜٔ، ٚوسْا اْ٘   ايتطبدس ع، ٚعٓا٤ نبري
 ٞ:ايؾكط نايت عس٠ باٌثنئَ قبٌ َػت٣ٛ ايدطام 

ٚاخنننطٕٚ، زضاغننن١ ٌنننٍٛ ايدا٥نننسٜٔ ٚأضبننناب ايػنننٛابل  ابنننطاِٖٝ ٚمحنننٛزٟ  مل1
 مل. 1974، عاّ )ؾكط اكىٛظٜٔ ع ايدطام ع غىٔ أبٞ غطٜ  الطنعٟ

باغٌ عباؽ ٚأٌَ أمحس، زضاغ١ ٌٍٛ ااٖط٠ ايدنٛز، زضاغن١ أٚيٝن١ ع نن٤ٛ      مل2
مل. ايسضاغ١ اوطٜت ع٢ً 1980اياطٚف ايت١ُٜٛٓ اؾسٜس٠ ع ايدطام، عاّ )

 . ؾكط زا٥ط٠ اق٬ح ايهباض ع بػسازايدا٥سٜٔ الٛوٛزٜٔ ع 

ْؿننأ  امحننس ْكننٝـ، ايدننٛز اىل اؾطيفنن١، بػننساز، نًٝنن١ ايكننإْٛ، عنن،          مل3
 مل.1981َاوػتري، عاّ )
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قننا ، زضاغنن١ ٌننٍٛ عٛاَننٌ ايدننٛز اىل اؾطيفنن١ ع اجملتُننع ايدطاقننٞ، عنناّ     مل4
 مل. 1984)

باغِ قُس ؾٗاب، تدسز اؾنطا٥ِ ٚأثنطٙ ع ايدكناب، بػنساز، نًٝن١ ايكنإْٛ،        مل5
 مل.1994ع، َاوػتري، عاّ )

ضٌِٝ ٌػٔ، ايدٛز ع ايكإْٛ ايدطاقٞ، زضاغ١ َكاض١ْ. تٓاٍٚ ؾٝن٘ ايباٌن،    مل6
َٛقـ ايكٛاْني َٔ ايدٛز َٔ َطًبني، الطً  ا٫ٍٚ تٓاٍٚ َٛقـ ايكٛاْني 
الكاض١ْ )الكطٟ ٚا٫ضزْٞمل، أَا ع الطً  ايثاْٞ ؾكس تٓاٍٚ َٛقـ ايكنإْٛ  

ٔ     بن ايدطاقٞ. ايبٍ، َٓؿٛض ب مل 24) ٞ ز٣ ٥ٝنـ عًن٢ ا٫ْرتْنت ٜٚتهنٕٛ َن
قؿ١ٍ، زٕٚ شنط غب  نتاب١ ايبٍ،، ٌٖ ٖٛ وع٤ َٔ عٌُ انازيفٞ )ع، 
َاوػتري َث٬مل، أّ ٖٛ فطز ع، قاْْٛٞ َهتنٛب. نُنا مل ٜنتِ شننط أٜنٔ      
َٚت٢ ْؿط ايبٍ، نتابٝنا، ٚيهٓن٘ َٛونٛز عًن٢ ا٫ْرتْنت ع َٛقنع واَدن١        

-qu.edu.iq/repository/wpايكازغنننننن١ٝ عًنننننن٢ ٖننننننصا ايدٓننننننٛإ: 

content/uploads/2017/04/ٌٌِٝػٔ-ض.pdf  
ٛز٠ يًىطيف١، عن، َٓؿنٛض ع فًن١    ، أغباب ايدايطبٝدٞ َهٞ عبساجملٝسز.  مل7

 عًنننن٢ َٛقننننع َكتطننننـ َٓنننن٘ مل، نننننصيو ْؿننننط 2أٖننننٌ ايبٝننننت، ايدننننسز )
abu.edu.iq/research/articles   ٜدتننرب ٖننصا ايبٍنن، َننٔ ايبٍننٛه .

الٝسا١ْٝ ٌٝ، أوطٟ ايبٍ، عًن٢ َ٪غػن١ ا٫قن٬ح ٚايتأٖٝنٌ ع قاؾان١      
 بابٌ ع٢ً ايصٜٔ أعازٚا اضتهاب اؾطيف١ َط٠ اخط٣. 

ٍ ايٝٗا، اٚ مل ػس ٛقػتطع ايٛضثا تهٕٛ ٖٓاى زضاغا  ٚاعاه اخط٣ مل ْ
ري ٚاينسنتٛضاٙ  ططٜكا يًٓؿط، اٚ َاظايت ٌبٝػ١ قاعا  ٌؿظ عٛه الاوػنت 

ع اؾاَدا  ايدطاق١ٝ. ال٬ٌظ َٔ خ٬ٍ ٖصٙ ايدٓاٜٚٔ، اْ٘ ٫ ٜٛونس ؿنس   



 ................................................................................. العودة اىل اجلسمية يف العساق
 

23 

 

يبٝن١ ال٪غػنا    اغع ايدنطام، ثدٓن٢  نٍٛ    اٚ ؾنب٘  ١ًَ ا٫ٕ ا١ٜ زضاغن١ ؾنا  
اٜهننا ٬ٌْننظ إ غايبٝنن١ ٖننصٙ   .بايبٍنن، ٚايسضاغنن١ ا٫قنن١ٌٝ٬ ع ايدننطام

اّ اْٗا ناْت ْاط١ٜ ايسضاغا  اَا ضنع  ع٢ً قاؾا١ ٚاٌس٠ ٚغىٔ ٚاٌس، 
  خايك١ تبٍ، ع اؾاْ  ايٓاطٟ زٕٚ اوطا٤ عٛه َٚػٌٛا  َٝسا١ْٝ. 

 
 تساؤناا الدزاسة

 َت٢ ٜدترب ايؿطز عا٥سا اىل اؾطيف١  .1

 َاٖٞ ايد٬ق١ بني ايدٛز ٚتؿسٜس ايدكٛب١  .2

٘    اىل ٠َا ٖنٞ أغنباب ٚونٛز ايدنٛز     .3 ٚلناشا ٜدنٛز     اؾطيفن١ ٚأْٛاعن٘ ٚزضواتن
  ثِ عاز ريٝٗا أٚ غريٖا َط٠ ثا١ْٝ ٛق  ع٢ً وطيف١فطّ ع

ايدطاقٝنن١ تػنناِٖ ع تكًٝننٌ   مل1)إ ايٓانناّ ايدكننابٞ ٚقننإْٛ ايدكٛبننا  ٖننٌ  .4
 اؾطيف١ اٚ ايدٛز٠ ايٝٗا 

ٌٖ لع ال٪غػ١ ايدكاب١ٝ اٚ ا٫ق١ٌٝ٬ ع ايدطام ع عسّ عٛز٠ اجملنطَني   .5
 اىل اؾطيف١ 

ٚبني َدس٫   ،ا٫وتُاع١ٝ الدتًؿ١ َٔ و١ٗ ايب١٦ٖٝٓايو ع٬ق١ بني ٌٖ  .6
 اؾطيف١ ٚايدٛز٠ ايٝٗا  ع زؾع ايؿطز مٛ ايدطاماؾطيف١ ع 

 اؾطيف١ ٚا٫مطاف ع ٌٖ يًاطٚف ا٫قتكاز١ٜ زٚضا  .7

 ٌٖ يًتٍكٌٝ ايسضاغٞ زٚض ع اؾطيف١ اٚ ايدٛز٠ ايٝٗا  .8

                                                 
( "قإْٛ ايعكٛبات عباز٠ عٔ دلُٛع١ ايكٛاعد اييت تكسٖا ايدٚي١ ٚتكرتٕ بتدابري قطس١ٜ تٛقعٗا ع٢ً َٔ خيٌ بٗا".  1

اْعس: املبادئ ايعا١َ يف قإْٛ ايعكٛبات، تأيٝف: د. عًٞ حطني خًف ٚ د. ضًطإ عبدايكادز ايػاٟٚ، املهتب١ 
 . 3ايكا١ْْٝٛ، بػداد، بدٕٚ ض١ٓ طبع، ص
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ايدؿٛ ايدناّ   ٚقٛاْنيٌٖ غاِٖ قإْٛ ايدؿٛ ايداّ ايكازض َٔ فًؼ ايٓٛاب  .9
ع ظٜناز٠ ْػنب١ ايدنٛز٠ اىل اؾطيفن١  اّ از٣ اىل     طزغنتإ،  َٔ بطلإ اقًِٝ ن

 انؿاض اؾطيف١ ٚاغتؿاز َٓٗا التُٕٗٛ 

ع اجملتُع ايدطاقٞ ب١٦ٝ ٌٖ تؿهٌ طبٝد١ ايبٓا٤ ا٭غطٟ ٚايد٬قا  ا٭غط١ٜ  .10
 ١ُ٥٬َ لُاضغ١ اؾطيف١ 

 ؼسٜس َس٣ تاثري اْتؿاض ايػ٬ح ع تؿىٝع اؾطيف١ ٚايدٛز٠ ايٝٗا  .11

ايػىٕٛ ٚا٫قن٬ٌٝا  ايدطاقٝن١ ع اؿنس َنٔ اؾطيفن١ ٚايدنٛز٠       ٌٖ تػاِٖ  .12
 ايٝٗا  ٌٖ ٖٓاى بطاَي ٚتسضٜبا  خاق١ بايػىٓا٤ 

 
 إجساءاا الدزاسة

" إٔ تتدنص  "ايدٛز٠ اىل اؾطيف١ ع ايدنطام، زضاغن١ َٝساْٝن١   ؼاٍٚ ٖصٙ ايسضاغ١ 
رشا َتػريا  َػتك١ً يتبني ؾُٝنا   ،ٚا٫قتكاز١َٜٔ ايك٣ٛ ٚاياطٚف ا٫وتُاع١ٝ 

 ٚايدنٛز٠ ايٝٗنا   نإ ٖٓايو ع٬ق١ بني ٖصٙ التػريا  ٚ اضغ١ ٚاضتهناب اؾطيفن١  
ٚتؿننٌُ ٖننصٙ الننتػريا  اياننطٚف ٚا٭ٚننناع ا٫قتكنناز١ٜ،     ايدطاقننٞ،ع اجملتُننع 
ٚخاقنن١ اننطٚف ايب٦ٝنن١ ايطبٝدٝنن١ ايننيت ٜكطٓٗننا ايؿننطز،      الدٝؿنن١ٝٚاياننطٚف 

قاٚين١ ؼسٜنس ايدنٛز٠ اىل    نبري٠، اناؾ١ اىل  ط بت٫ٍٛ ٚاييت مت ٚايٛنع ا٭غطٟ
 اؾطيف١ ٚاياطٚف الػبب١ هلا ٚايسٚاؾع اييت تكـ ٚضا٤ ايدٛز٠ اىل اؾطيف١.

ثطاٌنٌ  َنط  خ٬ٍ ايث٬ه عكٛز الان١ٝ قس  ايدطاقٞتدتكس ايسضاغ١ إٔ اجملتُع 
ننإ هلنا تنأثري ننبري عًن٢ زضون١        اقتكاز١ٜ ٚاوتُاعٝن١ ٚغٝاغن١ٝ قندب١ ونسا،    

ٞ ٚا٭غننطٟ ٚأثننط عًنن٢ زضونن١ ايتُاغننو بننايكِٝ    ايرتابننط ٚايتُاغننو ا٫وتُنناع 
 ، ٚع٢ً ا٫يتعاّ بايكإْٛ.ٚالداٜري ا٫وتُاع١ٝ ايتكًٝس١ٜ
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ٚغٝاغن١ٝ ٚثكاؾٝن١ ننبري٠،    ؾٗس ؼ٫ٛ  اقتكاز١ٜ ٚاوتُاعٝن١   ايدطاقٞاجملتُع 
عٝ، اْٗا مل تهٔ ؼ٫ٛ  طبٝد١ٝ ٚاعتٝاز١ٜ تدرب عٔ ٚاقع فتُدٞ، بٌ ناْت 

طنطح غن٪اٍ   اؾٝا ٚاوتُاعٝا، عٝ، يفهٓٓا إ مناٍٚ  ؼ٫ٛ  عُٝك١ ضٌٚٝا ٚثك
ّ    سٚاؾع اضتهاب اؾطيف١بٌٍٛ ع٬ق١ ٖصٙ اياطٚف  ٖٚنصا   ،ع ايدنطام بؿنهٌ عنا

ٜدهنؼ تٓاقهنا  ايتؿناع٬  ا٫وتُاعٝنن١ ٚا٫قتكناز١ٜ ٚايػٝاغن١ٝ اينيت طننطأ        
ع٢ً اجملتُع، ٖٚصا ٜتطً  قاضبتٗا ٚايدٌُ ع٢ً اؿس َٔ اْتؿاضٖا عنٔ ططٜنل   

، اناؾ١ اىل اعاز٠ زضاغ١ ا٫غباب اينيت  رىل زٚاؾدٗا ٚايك٣ٛ ايها١َٓ ٚضا٤ٖاايتدطف 
تػاِٖ ع ايدٛز٠ اىل اؾطيف١ ٚزضاغ١ اغباب عسّ لاح ايػىٕٛ ٚا٫ق٬ٌٝا  ع 

 .ايكٝاّ ث١ُٗ اق٬ح اجملطَني ٚاعازتِٗ اىل اجملتُع بؿهٌ َتداع
ٝساْٝنن١  الٚيننٝؼ ٖٓنناى َننٔ غننبٌٝ يتٍكٝننل شيننو غنن٣ٛ ايكٝنناّ بايسضاغننا          

ٖٚصا َا تتكس٣ ي٘ ٖصٙ ايسضاغ١ اييت تٓطًل َٔ َٓطًل اوتُاعٞ  ،الٛنٛع١ٝ
ٚتٗنسف رىل اٱوابن١ عًن٢    ٚايدنٛز٠ ايٝٗنا،   ع تؿػري اؾطيف١ ٚاقتكازٟ ٚغٝاغٞ، 

ا٫ؾرتانا  ٌٍٛ تأثري التػريا  ا٫وتُاع١ٝ ع زؾع ايؿطز مٛ  اضغ١ اؾطيف١ 
 :ٖصٙ ا٫ؾرتانا  ٖٞٚايدطاقٞ ٚايدٛز٠ ايٝٗا، ع اجملتُع 

 

إٔ ايدننطام َننط عننطٚب زاخًٝنن١ ٚخاضوٝنن١ نننثري٠، نننٌ ٖننصٙ      ٫ؾننرتاض ا٭ٍٚ:ا
اؿننطٚب الػننتُط٠ َٓننص عكننٛز، ٚاْتؿنناض الًٝٝؿننٝا  الػنن١ًٍ الدتًؿنن١ ع َننسٕ    
َٚٓاطل كتًؿ١ تؿطض قٛاْٝٓٗا ٚتػصٟ ايدٓـ ايػٝاغنٞ ٚا٫وتُناعٞ، ٚننصيو    

ٚاقطاض اؿه١َٛ ايدطاق١ٝ عل نٌ عا١ً٥ اْتؿاض ايػ٬ح ع ايبٝٛ  ؿُا١ٜ ايٓؿؼ 
بتًُو قطد١ غ٬ح خؿٝؿ١، َع اْتؿاض عكابا  اوطا١َٝ َٓا١ُ نثري٠ متاضؽ 
ا٫ختطاف ٚايكتٌ ٚايػطٛ الػًع. نٌ ٖصٙ ال٪ثطا  ٚا٭ططاف اينيت تدُنٌ عًن٢    
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ا٭ضض، َننٔ ايطبٝدننٞ إ تكننطسّ ببدهننٗا ايننبدض، ٚتهننٕٛ ٖٓنناى غنن٤ٛ ؾٗننِ     
طا٥ِ غٝاغ١ٝ ٚاقتكاز١ٜ ٚؾػناز َنايٞ ٚازاضٟ بنسعِ    ٚعًُٝا  اْتكاّ ٚقتٌ، ٚو

 َٔ وٗا  شا  ْؿٛش ٚق٠ٛ زاخٌ اجملتُع. 
 

ٚ  إٔ َدس٫   ا٫ؾرتاض ايثاْٞ: ٚالػنتٜٛا    ،اينسخٌ النٓدؿض  ايبطاين١ الطتؿدن١، 
ٚتننسْٞ ْػننب١ ايتدًننِٝ، ٚايؿىننٛا  ايهننبري٠ بننني السٜٓنن١    ،ا٫قتكنناز١ٜ التسْٝنن١

٭ٕ  َنطاضا ٚتهنطاضا،   ايؿطز مٛ  اضغن١ اؾطيفن١  عاٌَ أغاغٞ ع زؾع ٚا٫ضغاف، 
ينصيو ٜػند٢    ،رؾباع اٌتٝاوات٘ التدسز٠ ٚاٌتٝاوا  أغطتَ٘ٔ ايؿطز ٫ ٜتُهٔ 

 .رىل ططم غري ؾطع١ٝ ٱؾباعٗا
 

إ ايٓااّ التبع ع ايػىٕٛ ٚا٫قن٬ٌٝا  اؿهَٛٝن١ مل تؿًنع     :ا٫ؾرتاض ايثاي،
ع اعاز٠ تأٌٖٝ ٚاْسَاً اجملطّ ع اجملتُع َط٠ ثا١ْٝ، نٕٛ إ ال٪غػ١ مل تٓىع 
بإٔ تكبع َ٪غػ١ اعاز٠ اْتاً ايؿنطز ٚاعناز٠ اْتناً قنِٝ ٚاخن٬م وسٜنس٠، بنٌ        

٘، أٚ عًن٢  ناْت عباض٠ عنٔ َ٪غػن١ عكابٝن١ ٖنسؾٗا نػنط اضاز٠ اجملنطّ َٚداقبتن       
 ا٭قٌ قاٚي١ ابداز اجملطّ َٔ ايؿاضع. 

 

ايننو ع٬قنن١ قٜٛنن١ بننني خكننا٥ل ايب٦ٝنن١ ايطبٝدٝنن١     ٖٓإ  :طابننعا٫ؾننرتاض اي
ٚبننني تعاٜننس الٝننٌ ٫ضتهنناب ٚاْٗٝنناض ْانناّ ايكننِٝ ايػننا٥س٠، العزمحنن١ ٚالتدًؿنن١ 

رىل َداننِ  اجملتُننعٖٚننصا ٜدننٛز ٫ؾتكنناض  ٚايدننٛز٠ ايٝٗننا َننطاضا ٚتهننطاضا، اؾطيفنن١
اـننسَا   ٣َػننتٛ تننسْٞاٜهننا ٚ ،اـننسَا  ٚايتػنن٬ٝٗ  ا٫وتُاعٝنن١ الدتًؿنن١  

 ،اـطننري٠ اٚ العَٓنن١ ٚقنندٛب١ اؿكننٍٛ عًنن٢ عنن٬ً بدننض ا٭َننطاض   ايكنن١ٍٝ
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ٟ ٚاينسخٌ ايٝنَٛٞ يًؿنطز ايدطاقنٞ َكاضْن١      ا٫قتكناز  ع ايٛننع ٚانؿاض ننبري  
 . اؾطيف١ا٭ؾطاز ٚتسؾدِٗ مٛ ع٢ً ٖٚصا ٜؿهٌ نػطا  بايسخٌ ايداّ يًسٚي١،

 

ب٦ٝن١  إٔ غ٤ٛ ايد٬قنا  ا٭غنط١ٜ باػاٖاتٗنا الدتًؿن١ تؿنهٌ       :اَؼا٫ؾرتاض اـ
أٚ  ،ؾٛؾننا٠ ايٛايننسٜٔ ٚايدننٛز٠ ايٝٗننا، لُاضغنن١ اؾطيفنن١ ٚا٫ْننسؾاع مٖٛننا  ٥٬َُنن١
ٚتدسز ايعٚوا  ٜ٪زٟ رىل اْؿكاٍ  بػب  اؿطٚب اييت َط  بٗا ايدطام، أٌسُٖا

  ٘ ٚبايتنايٞ ا٫منطاف ٚا٫ْنسؾاع     ٚتؿهنو ا٫غنط٠،   بدض أؾطاز ا٭غط٠ عنٔ ايتٛوٝن
 .ٚايدٛز٠ ايٝٗا مٛ اؾطيف١

 

: إ عًُٝا  ايتٗىري ايساخ١ًٝ ايهبري٠ ل٬ٜني ا٭ؾدام ٦َٚا  ا٫ؾرتاض ايػازؽ
ا٫٫ف َننٔ ايدٛا٥ننٌ َننا بننني اكاؾاننا ، ٚؾكننسإ بٝننٛتِٗ َٚكتٓٝنناتِٗ ايثُٝٓنن١  

ٝنا  تٗسٜنس ٚتكنؿٝا  وػنس١ٜ،     ٚغٝاضاتِٗ ٚبػاتِٝٓٗ بني ّٜٛ ٚ ي١ًٝ، َع عًُ
از٣ اىل اٖتعاظ ايكِٝ ا٫وتُاع١ٝ اييت بٓٝت عًٝٗا اجملتُع، َنع ؾكنسإ ايثكن١ ع    
ايػننًط١ ايػٝاغنن١ٝ ؿُاٜنن١ الننٛاطٓني، ٚايدننٝـ ع كُٝننا  يًٓنناظٌني ٚاْتانناض  
الػنناعسا  ا٫ْػننا١ْٝ غننٛا٤ َننٔ ايننساخٌ اٚ اـنناضً، از٣ اىل ْؿننط ضٚح ايهطاٖٝنن١ 

ٚقاٚي١ تػًٝع ٚتؿهٌٝ ًَٝٝؿٝا  ٚعكابا  َٓا١ُ َٚػ١ًٍ ٚقاٚي١ ا٫ْتكاّ 
تًهنا  ايػنري بنسع٣ٛ اغنرتواع اؿنل،      يًسؾاع عٔ اؿكٛم، اٚ ا٫غنت٤٬ٝ عًن٢    

 ٚا٫ْتكاّ َٔ اجملطَني. 
 

تسْٞ َػت٣ٛ ايتدًِٝ ٚاـسَا  ايتد١ًُٝٝ ع ايسٚي١ ايدطاق١ٝ  ا٫ؾرتاض ايػابع:
ٚعػهط٠ اجملتُع، ٚعسّ ؾػع اجملاٍ ٚتٛؾري اـسَا  ايتد١ًُٝٝ ٚتؿىٝع ايؿباب 
ع٢ً ايتدًِٝ ٚايسضاغ١ َٔ خ٬ٍ تٛؾري ؾطم تد١ًُٝٝ ع٢ً الػنتٜٛا  كتًؿن١،   
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١ ٚونٛز٠  غاِٖ ع اظزٜناز ٌنا٫  ايتػنطب َنٔ ايسضاغن١ ٚعنسّ ا٫ٖتُناّ بٓٛعٝن        
ايتدًِٝ، خًل اوٝنا٫ عطاقٝن١ ٫تٗنتِ بنايتدًِٝ ٫ٚ تنبين اَنا٫ َٚػنتكب٬ عًن٢         
ال٪غػا  ايتد١ًُٝٝ، ٚبصيو ْؿأ  اوٝاٍ نا١ًَ ضثنا ٫تدنطف ايكنطا٠٤ ٚايهتابن١،     
ٚاوٝاٍ اخط٣ انتؿت بدس٠ غٓٛا  ق١ًًٝ َٔ ايسضاغن١. ٚثنا إ اضتؿناع َػنت٣ٛ     

ٛؾري ؾطم عٌُ اؾهنٌ ٌٚٝنا٠ اؾهنٌ،    ايتدًِٝ ٚوٛزتٗا تػاِٖ بؿهٌ نبري ع ت
هلصا اؾتكس ايهثري َٔ ايدطاقٝني خ٬ٍ ايدكٛز ايػابك١ ؾطم اؿكٍٛ ع٢ً عٌُ 

 َٓاغ  ؼؿظ هلِ ٌٝا٠ نطيف١.
 

 ميَحية الدزاسة
ٞ الػنع  ايٛقؿٞ ايتًًٍٝٞ، ٚٓٗي ال  اغتدساّ   ع ا٫قن٬ٌٝا   بايدٝٓن١   الٝنساْ

َننٔ خنن٬ٍ تٛظٜننع اغننتُاضا   و ، ٚشيننع قاؾاننا  كتًؿنن١ ٚايػننىٕٛ ايدطاقٝنن١
مجع بٝاْا  َٚدًَٛا  َتٓٛع١ ٖٚٛ ٜػُع ، ٚازاضا  ا٫ق٬ٌٝا ع٢ً  اغتبٝإ

بايٛقـ ٚايتؿػري ٚوسز ايد٬قا  ٚاياطٚف بني ايٛقا٥ع الدتًؿ١، ٚاغنتدسَت  
ايسضاغ١ ايططٜك١ ايٛقنؿ١ٝ ايتًًٍٝٝن١ يًٛقنٍٛ رىل اؿكنا٥ل، ٚايٓتنا٥ي الٝساْٝن١       

. ايٛقنٍٛ رىل ثبنا  ٚقنسم ايتػنا٫٩  ٚايؿنطٚض أٚ ْؿٝٗنا      يًُبٍٛثني َٔ أونٌ  
ٚاغتدسَت ايسضاغ١ أغًٛب ايتًٌٍٝ اٱٌكا٥ٞ يًُكاض١ْ بني ع١ٓٝ ايسضاغ١ َنٔ  

يًنطبط بنني ايدٛاَنٌ ا٫وتُاعٝن١     تأثري اؾٓنسض  ايصنٛض ٚاٱْاه َٔ أوٌ َدطؾ١ 
 .ٚع٬قتٗا ع اضتهاب اؾطيف١
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 دلاناا البحث:
اكاؾاننا  ايننيت  ًننٗا ايسضاغنن١:   تٛظٜننع اغننتُاضا  ا٫غننتبٝإ عًنن٢ َ٪غػننا    .1

زٖٛى، غنًُٝا١ْٝ، َٛقنٌ، بػنساز، بابنٌ،     ا٫ق٬ح ٚايتأٌٖٝ ع اكاؾاا  ايتاي١ٝ: 
 مل اق١ٌٝ٬. 29مل قاؾا١ ٚ )10لـ، بٛاقع ) اضبٌٝ، َث٢ٓ، َٝػإ، زٜٛا١ْٝ،

ٛظٜدٗا ع٢ً ا٫قن٬ٌٝا  ٚاونطا٤   الس٠ ايع١َٝٓ: ٚتؿٌُ َس٠ اعساز ا٫غتُاضا  ٚت .2
 ،َننٔ قبننٌ َننٛظعٞ ا٫غننتُاضا  ع اكاؾاننا َػنن٪يٞ ا٫قنن٬ٌٝا  الكنناب٬  َننع 

نننن  1/2ٚاعننساز اؾننع٤ ايٓاننطٟ ٚؼًٝننٌ ا٫غننتبٝاْا  ٚتؿننٌُ ايؿننرت٠ َننا بننني )   
 مل اؾٗط.  6مل، اٟ َس٠ ايبٍ، اغتػطقت )31/8/2018

ييت قاَت ث٧ً ا٫غتبٝإ ع ايدٝٓا  اييت اخص  َٔ اكاؾاا : ٚتؿٌُ ايدٝٓا  ا .3
 ال٪غػا  ا٫ق١ٌٝ٬ ع اكاؾاا  ٌػ  اؾسٍٚ ايتايٞ:

 

عسز ا٫ق٬ٌٝا   اكاؾا١
 اييت   زضاغتٗا

ايدسز ايهًٞ 
 يًُػىْٛني

ايدسز ايهًٞ يًدا٥سٜٔ 
 اىل اؾطيف١

 اْاه شنٛض

 َدًَٛا  ٫ٜٛوس 34 34 1652 3 زٖٛى
 7 145 152 1039 4 غًُٝا١ْٝ

 َدًَٛا  ٫ٜٛوس 325 325 1133 1 َٛقٌ
 19 535 554 4003 11 بػساز
 15 28 43 1199 2 بابٌ

 1 10 11 230 4 اضبٌٝ
 10 40 50 525 1 َث٢ٓ
 َدًَٛا  ٫ٜٛوس 4 4 960 1 َٝػإ

 َدًَٛا  ٫ٜٛوس 3 3 197 1 زٜٛا١ْٝ
 َدًَٛا  ٫ٜٛوس 52 52 109 1 لـ

 52 1176 1228 11047 اق١ٌٝ٬ 29 اجملُٛع
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 الفصل اناول
 تعسيف اجلسمية

 

قبنٌ إٔ تهنٕٛ   غنًب١ٝ،  ٚغٝاغ١ٝ ٚاقتكناز١ٜ  ٚأ١َٝٓ اؾطيف١ ااٖط٠ اوتُاع١ٝ 
تدنننرب عنننٔ خًنننٌ ٚاضتبننناى ع ايد٬قنننا   َطتبطننن١ با٫ْػنننإ،  ،ٌايننن١ قاْْٛٝننن١

ٚػػننس ايتٓاقهننا  ايصاتٝنن١ ٚالٛنننٛع١ٝ ع  ،ا٫وتُاعٝنن١ ٚايػننًٛى ا٫وتُنناعٞ
ع نٌ اجملتُدنا   اٱْػإ، ٚأْٗا غتبك٢ َٛوٛز٠ ٖٚٞ قسيف١ قسّ ب١٦ٝ ا٫ْػإ، 

ايبؿط١ٜ ضغِ اؽاش ايتسابري ايهطٚض١ٜ يًٍس َٓٗا، َٚداقب١ اجملنطَني ٚازخناهلِ   
  ع اق٬ٌٝا  ٚغىٕٛ ككك١.

 نٌ امطاف عٔ الداٜري اؾُد١ٝ اييت تتكـ بكسض ٖا٥ٌ َٔعباض٠ عٔ  ؾطيف١ا
ٖننصا أْنن٘ ٫ يفهننٔ إٔ تهننٕٛ وطيفنن١ ر٫ رشا   ٢اؾربٜنن١ ٚايٓٛعٝنن١ ٚايهًٝنن١، َٚدٓنن 

تٛاؾط  ؾٝٗا ايك١ُٝ اييت تكسضٖا اؾُاع١ ٚؼرتَٗا، ٚاْدنعاٍ ٌهناضٟ أٚ ثكناع    
٫ٚ تكنبع   زاخٌ طا٥ؿ١ َٔ طٛا٥ـ تًو اؾُاع١، ؾ٬ تدٛز تكنسض تًنو ايكُٝن١   

ٚايهػط َٔ واْ  أٚي٦و ايصٜٔ ٜكسضٕٚ تًنو ايكُٝن١    ١َُٗٞ هلِ، ٚاػاٙ عسا٥
. ٖٚٞ ااٖط٠ اوتُاع١ٝ خطط٠ زأبت اؾُاعن١  س ايصٜٔ ٫ ٜكسضْٚٗااؾُد١ٝ، ن

ٚايسٍٚ ع٢ً َهاؾٍتٗا ٚايٓهناٍ ننسٖا َٓنص ٚونس . ٚقنس اخنص  ايسٚين١ عًن٢         
عاتكٗننا، بدننس ْؿنن٥ٛٗا، ايكٝنناّ بٗننصٙ الُٗنن١، ؾػننٓت يننصيو ايكننٛاْني َبٝٓنن١ ؾٝٗننا  

ٚاؿننس اؾنطا٥ِ ٚقنسز٠ ا٫وننطا٤ا  ٚايتنسابري ٚايدكٛبننا  اينيت تتدننص لهاؾٍتٗنا      
 مل1)َٓٗا، ٖٚهصا اقبٍت اؾطيف١ ؾهط٠ قا١ْْٝٛ.

                                                 
عا١َ يف قإْٛ ايعكٛبات، تأيٝف: د. عًٞ حطني خًف ٚ د. ضًطإ عبدايكادز ايػاٟٚ، املهتب١ ( املبادئ اي 1

 .129ايكا١ْْٝٛ، بػداد، بدٕٚ ض١ٓ طبع، ص
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ٚيفهٔ تدطٜـ اؾطيف١ ع ايكٛاْني ايٛند١ٝ بأْٗا "غًٛى اضازٟ ىايـ َطتهب٘ 
تهًٝؿا وُٝ٘ وعا٤ وٓا٥ٞ". ٚيفهٔ تدطٜؿٗا ع٢ً منٛ تؿكنًٝٞ بأْٗنا "غنًٛى     
اضازٟ غري َؿنطٚع، ٜكنسض عنٔ ؾندل َػن٪ٍ وٓا٥ٝنا ع غنري ٌنا٫  ا٫باٌن١،          

  مل1)ع٢ً َاٍ أٚ َك١ًٍ أٚ ٌل قُٞ ظعا٤ وٓا٥ٞ". عسٚاْا
خطًٚ عٔ الداٜري اجملتُدٝن١  ٚغري َؿطٚع غًٛى اضزاٟ اشٕ اؾطيف١ عباض٠ عٔ 

الداٜري اييت تتؿنل عًٝٗنا ا٫غًبٝن١ ٚتؿنطعٗا     ىايـ ؾٝ٘ َطتهب٘ ع نٌ فتُع، 
ٕ  ، يننصيو قٝننٌ ٫نكننإْٛ عنناّ ًَننعّ يًىُٝننع  ٚؽتًننـ . عكٛبنن١ ا٫ بننٓل قنناْٛ

ع ايتكنٓٝـ ظػنا١َ اؾطيفن١ اـطنري٠ ٚتهنٕٛ عكٛبتٗنا        اؾٍٓن١  اؾطيف١ عٔ
ع ايسٍٚ اينيت تطبنل    اؿبؼ لس٠ ط١ًٜٛ ٚضثا ٜػتٍل َطتهبٗا عكٛب١ اٱعساّ

ٍٓن١ ؾٗنٞ وٓاٜن١ أقنٌ خطنٛض٠، ٜٚهنٕٛ اؿهنِ عًن٢         ، أَنا اؾ ؾٝٗا ٖصٙ ايدكٛبن١ 
، ٚضثا قس تهنٕٛ ٖٓناى غطاَن١ َايٝن١ زٕٚ ايػنىٔ،      َطتهبٗا بايػىٔ لس٠ أقكط

 . ٚع بدض ا٫ٌٝإ قس تهٕٛ ايػىٔ ٚايػطا١َ
 .ٖٞ عباض٠ عٔ نٌ عٌُ كايـ ٫ٌهاّ قنإْٛ ايدكٛبنا    َٔ ايٓا١ٌٝ ايكا١ْْٝٛ

 مل 2ٚقس عطؾٗا غصض٫ْس بأْٗا "ايػًٛى ايصٟ ىطم قإْٛ ايدكٛبا ")
  

 
 
 

                                                 
( األحهاّ ايعا١َ يًٓعاّ اجلصا٥ٞ، عبدايفتاح ايصٝفٞ، ايطبع١ األٚىل، ايسٜاض، َطبع١ جاَع١ املًو ضعٛد،  1

   .43ٖجس١ٜ، ص 1416
2
 .30، ص1986يبادئ عهى االجراو، دار انًعرفت، انماهرة، ( يحًد خهف،  

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%86%D8%AD%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%86%D8%AD%D8%A9
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 يثاىالفصل ال
 ىواعوو وأناَاملف، جلسميةاىل ا ةالعود

 
 املبحث اناول

 تعسيف اجلسمية
ع ا١ٜ قاٚي١ يتدطٜـ اؾطيف١ تدطٜؿا عاَا ؾا٬َ، ْٛاو٘ عنس٠ َؿنه٬ ، ضثنا    

َدتُس عًٝ٘، ٚنصيو إٔ ايدسٜس قس تهٕٛ اُٖٗا عسّ ٚوٛز تدطٜـ ٚاٌس ٚانع 
َٔ ايكٛاْني اؾطا١ٝ٥ ع ايسٍٚ، ٫ تهع تدطٜؿا قسزا يًىطيف١، َٚع شيو ٖٓاى 
زٍٚ عس٠ تهع ٖصا ايتدطٜـ. غٛف ماٍٚ ع ٖصا البٍن، عنطض عنس٠ تدناضٜـ     

ٞ     ٚان١ٍ يًؿا١ اؾطيف١ قاْْٛا، ٌت٢ اينيت   ٜتػ٢ٓ يٓنا ايٛينًٛ اىل البٍن، ايثناْ
 دٛز٠ اىل اؾطيف١.ْكّٛ ؾٝٗا بتدطٜـ اي

طبدا ٖٓاى امجاع عاّ بني ؾكٗا٤ ايكإْٛ عًن٢ إٔ اؾطيفن١ عبناض٠ عنٔ امنطاف      
عٔ َػاض الكاٜٝؼ اؾُد١ٝ اييت تتُٝنع بسضون١ عايٝن١ َنٔ ايٓٛعٝن١ ٚاؾربٜن١       

اٟ َا ٜدتنربٙ اجملتُنع بؿنهٌ عناّ اْن٘ خنطًٚ عنٔ اؿاين١ ا٫وتُاعٝن١           ٚايه١ًٝ،
دٓناٙ اْن٘ ٫ يفهنٔ يًىطيفن١ إٔ تهنٕٛ ا٫ ع      َٚ ٚتٗسٜس يًػًِ ا٫وتُناعٞ ؾٝٗنا.   

ٌاين١ ٚونٛز قُٝنن١ ؼرتَٗنا اؾُاعن١ ؾٝٗننا، نُنا اْٗنا تٛونن٘ عنسٚاْٞ َنٔ قبننٌ         
، ورتَٕٛ ايك١ُٝ اؾُدٝن١ ػناٙ ا٭ؾندام اينصٜٔ ٫ ورتَْٛٗنا     ا٭ؾدام ايصٜٔ 

عننل َننٔ ٫ورتَننٕٛ ٖننصٙ ايكننِٝ  ٖٚننصا ايتٛونن٘ تػننتسعٞ ايدكٛبنن١ ٚاؿطَننإ  
ثا ٜكٌ ع بدض ا٭ٌٝإ ٚع بدض اؾطا٥ِ اىل اؿطَنإ  ٗا، اؾُد١ٝ التؿل عًٝ

ٞ  َننٔ اؿٝننا٠ ٖننصٙ ايٓاننط٠ ايؿننا١ًَ يًىطيفنن١   .ٚتٓؿٝننص عكٛبنن١ ا٫عننساّ باؾنناْ
َٚدٓاٖا، يفهٔ تًدٝكٗا بأْٗا تدين ا٫تٝإ بؿدٌ ٜتٓاؾ٢ َنع الدناٜري اجملتُدٝن١    
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ٗانٗننا، ٚايكاْْٛٝنن١ ٚايسغننتٛض١ٜ، ٚتتُثننٌ بايتدننسٟ عًنن٢ ٌكننٛم ا٫خننطٜٔ ٚاْت   
 ٖٚٓاى قٛاْني متٓع ٖصٙ ا٫ْتٗانا  ٚػطّ ٖصٙ اؾطا٥ِ قاْْٛا. 

طبدا مٔ ْدطف إ تدطٜـ اؾطيف١ ع نٌ ايسٍٚ، َطتبط بكإْٛ ايدكٛبا  َٔ 
و١ٗ، ٚباجملتُع َٔ و١ٗ أخط٣، ؾٗٞ ننٌ ؾدنٌ ٜداقن  عًٝن٘ اجملتُنع  نث٬ ع       

اجملتُننع َننٔ َؿنطٚع٘ لننا ٜٓطننٟٛ عًٝن٘ ٖننصا ايؿدننٌ َنٔ الػنناؽ بؿننطط ٜدنسٙ     
ايؿطٚط ا٭غاغ١ٝ يهٝٓ٘، أٚ َٔ ايانطٚف الهًُن١ هلنصٙ ايؿنطٚط، ٚعًٝن٘ تدنطف       
اؾطيف١ ع٢ً أْٗا "ؾدٌ أٚ اَتٓاع ىايـ قاعس٠ وٓا١ٝ٥ ٜكطض هلا ايكإْٛ ونعا٤ا  

 مل1وٓا٥ٝا".)
أٚ ٖٛ نٌ ؾدٌ أٚ اَتٓاع عٔ ؾدٌ هطَن٘ الؿنطع ثناز٠ قاْْٛٝن١، ٜٚتنٛؾط عًن٢       

. ٜدنطف اؾاْن  ايػاين     ١ نن ٚغٓأتٞ ع٢ً شنطِٖ ٫ٌكا ننا٭ضنإ ايث٬ث١ يًىطيف
َٔ ايؿك٘ اؾطيف١ ع٢ً أْٗا "ايٓؿناط اينصٟ ٜكنّٛ بن٘ ايؿندل ننن اهابنا ننإ أّ         

 مل2)غًبا نن ٜكطض ايكإْٛ ي٘ عكٛب١ َٔ ايدكٛبا  الكطض٠ ع قإْٛ ايدكٛبا ".
دكٛبنا ، أٚ  نُا تدطف اؾطيف١ ع٢ً أْٗا "شيو ايؿدٌ ايصٟ ٜكع كايؿا يكنإْٛ اي 

أْٗا ؾدٌ غري َؿطٚع قازض عٔ اضاز٠ وٓا١ٝ٥ ٜكطض هلا ايكإْٛ عكٛب١ أٚ تسبريا 
غًٛى اْػاْٞ َداق  عًٝن٘   بأْٗا"اٌرتاظٜا. ٖٚٓاى َٔ ٜعٜس ع٢ً شيو ٜٚكؿٗا 

بٛقؿ٘ خطقا أٚ تٗسٜسا يكِٝ اجملتُع أٚ لكا  أؾنطازٙ ا٫ْػنا١ْٝ، أٚ لنا ٜدتنربٙ     
 مل3)الؿطع نصيو ٚغًٝت٘ ع شيو ايٓل ايكاْْٛٞ".

                                                 
 .34، ص1981( د. عبٛد ايطساج، عًِ االجساّ ٚعًِ ايعكاب، ايهٜٛت، جاَع١ ايهٜٛت،  1
( ض٣ًٛ عجُإ ايصدٜل ٚاخسٕٚ: احنساف ايصػاز ٚجسا٥ِ ايهباز، املهتب اجلاَعٞ احلدٜح، االضهٓدز١ٜ، َصس،  2

 .23، ص 2000
، 2005ٞ، َٛضٛع١ جسا٥ِ ايٓطا٤ ايعامل١ٝ ٚايعسب١ٝ، داز اضا١َ يًٓػس ٚايتٛشٜع، األزدٕ، عُإ، ( ذلُد اهلامش 3
 . 15ص
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ع تدطٜـ اخط اؾطيف١ ٖٞ "تًو ايدًٌ اينيت تٓتٗنو ايكنإْٛ اؾٓنا٥ٞ ٜٚداقن       
مل أٚ ٖٞ "نٌ ؾدٌ أٚ اَتٓاع ٜكع 1عًٝٗا َٔ قبٌ ايػًط١ ايػٝاغ١ٝ ع اجملتُع".)

الدايؿ١ يكاعس٠ وٓا٥ٝن١ َٓكنٛم عًٝنٗا، ٜٚتكنطض ين٘ ونعا٤ وٓنا٥ٞ ٜتُثنٌ ع         
      مل2)عكٛب١ وٓا١ٝ٥ أٚ تسبري اٌرتاظٟ".

طبدننا الؿننطعٕٛ يًكننٛاْني ٖننِ ايننصٜٔ ٜهنندٕٛ قٛاعننس ايػننًٛى ع اجملتُدننا ،      
ا٫خننط، ٚهلننصا َننٔ ٜننأَطٕٚ با٫َتٓنناع عننٔ ؾدننٌ بدننض ا٭ؾننٝا٤، ٚاتٝننإ بدهننٗا   

أْاُنن١ ايننسٍٚ ايهننطٚضٟ ايتٓبنن٘ اىل إ ٖننصٙ ا٭ٌهنناّ تننطتبط اضتباطننا ٚثٝكننا ب  
الدتًؿنن١ ٚغٝاغنناتٗا، ؾدٓننس قننطا٠٤ قننإْٛ عكٛبننا  زٚينن١ َننٔ ايننسٍٚ، بأَهآْننا    
َدطؾ١ ايؿًػؿ١ ايػٝاغ١ٝ اييت تكـ خًـ تؿطٜدٗا هلهنصا قنإْٛ. َنٔ ايطبٝدنٞ     

ٍٚ ايننيت تتدننص َننٔ ايننسٜٔ َكننسضا  إ تهننٕٛ ا٭ْاُنن١ ايػٝاغنن١ٝ ايسٜٓٝنن١ ٚايننس 
ٌٚٝسا، أٚ اغاغٝا يتؿطٜداتٗا، َٔ ايطبٝدٞ إ تػنتًِٗ َنٔ اينسٜٔ ننٌ اؾنطا٥ِ      
ٚايدكٛبا  اييت تط٣ ؾٝٗا اؾػنازا يًُىتُنع، بُٝٓنا اينسٍٚ اينيت تأخنص بنايكٛاْني        
ايٛند١ٝ، تهٕٛ َط١ْ ػاٙ اؾطيف١ ٚايدكٛب١، ٚخكٛقا ع بدض اؿنا٫  اينيت   

َث٬، ايسٍٚ اييت تػتٓس ع وطا٥ُٗا ٚعكٛباتٗا ط اجملتُدا . تدترب اخ٬ق١ٝ بٓا
ع٢ً ايؿطٜد١ ايس١ٜٝٓ، ؼطّ ايد٬ق١ اؾٓػ١ٝ بني ايطونٌ ٚالنطأ٠ اشا ينو ٜهْٛنا     
َتعٚوني، ٚتهع هلا عكٛبا  َتٓٛع١ ٌػ  َا وا٤ ع ؾطٜدتٗا ايس١ٜٝٓ، بُٝٓا 

ايطونٌ ايبنايؼ    ايسٍٚ اييت تػتٓس ع٢ً ايكٛاْني ايٛنند١ٝ، تنط٣ ع ايد٬قن١ بنني    
اشٕ ايط٩ٜن١ ايػٝاغن١ٝ   ٚالطأ٠ ايبايػ١ بأْٗا ٌط١ٜ ؾدك١ٝ ٫ػطَٗا ٫ٚ تداقبٗنا.  

                                                 
( د. جالٍ ايدٜٔ عبداخلايل ٚايطٝد زَطإ: ايدفاع االجتُاعٞ َٔ َٓعٛز اخلدن١ُ االجتُاع١ٝ )اجلسمي١  1

 . 13، ص1994ٚاالحنساف(، االضهٓدز١ٜ، 
  .41، ص1990ساّ، داز اجلاَع١ اجلدٜد٠ يًٓػس، ( أَني َصطف٣ٔ َبادئ عًِ االج 2
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ٚايؿًػؿ١ اييت تكـ ٚضا٤ ايتؿطٜدا  ايكا١ْْٝٛ، ٖٞ اينيت ؼنسز ْٛعٝن١ اؾنطا٥ِ     
 ٚايدكٛبا . 

 
 أضنإ اؾطيف١

 تكّٛ اؾطيف١ ع٢ً ث٬ث١ أضنإ أغاغ١ٝ ٖٚٞ:
ٜدنطف ٖنصا اينطنٔ بأْن٘ الناز٠ ايكاْْٛٝن١ اينيت تنأتٞ         ايكاْْٛٞ: ايؿطعٞ نن ايطنٔ 

بتٍسٜنس أبدنناز اؾطيفن١ َٚننا ٜرتتن  عًنن٢ ا٫تٝنإ بٗننا َنٔ عكنناب، ٜٚهنٕٛ شيننو       
َسضوا ع قإْٛ ايدكٛبا ، ٜٚدترب ٚوٛزٙ ايعاَٝنا اىل واْن  ننٌ وطيفن١. ؾؿنٞ      
 ٌاٍ ٚقٛع اؾطيف١ ٜتِ ايتٛقٌ َباؾط٠ اىل اؾطّ أٚ ايدكاب الرتت  عًٝٗا ؾٛضا،

 ا يكاعس٠: ٫ وطيف١ ٫ٚ عكٛب١، ا٫ بٓل. ٚشيو ٚؾك
ٜككنس بنايطنٔ النازٟ يًىطيفن١ )ايٛاقدن١ ا٫وطاَٝن١مل ٖنٛ ايػنًٛى         ايطنٔ الازٟ: 

تدننطف بأْٗننا ناؾنن١   مل 1الننازٟ اـنناضوٞ ايننصٟ ٜننٓل ايكننإْٛ عًنن٢ ػطيفنن٘.)      
ا٫عتسا٤ا  الاز١ٜ ٚا٫ْتٗانا  اييت تهنٕٛ عنل ؾن٦ٝا َنا قُنٞ قاْْٛنا، ٜٚدتنرب        
اؾاْ  ٖصٙ َٛنٛعٝا ٜٚدتُس ع٢ً ث٬ث١ عٓاقط أغاغ١ٝ: ايؿدٌ، ٖٚٛ ايٓؿناط  
أٚ ايػننًٛى ا٫وطاَننٞ. ايٓتٝىنن١، ٖٚننٞ نننٌ َننا ٜرتتنن  َننٔ َهنناض عًنن٢ ا٭ؾدنناٍ   
ا٫وطاَٝن١. ايد٬قن١ ايػننبب١ٝ، ٖٚنٞ تًننو ايطابطن١ اينيت زؾدننت اىل ا٫تٝنإ بٗننصا       

 ايؿدٌ َٚا ٜرتت  عًٝ٘ َٔ ْتٝى١.
ايتدنبري   اْ  ايصاتٞ اـام باؾطيف١ َباؾط٠، ٖٚٛ ثثاب١ٖٛ اؾايطنٔ الدٟٓٛ: 

ؿاط ايصٖين ايصٟ يفاضغ٘ ايؿاعٌ ٚايٓؿاط الازٟ اينصٟ  ايدُٝل يًك١ً َا بني ايٓ
                                                 

( املبادئ ايعا١َ يف قإْٛ ايعكٛبات، تأيٝف: د. عًٞ حطني خًف ٚ د. ضًطإ عبدايكادز ايػاٟٚ، املهتب١  1
 .138ايكا١ْْٝٛ، بػداد، بدٕٚ ض١ٓ طبع، ص
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وطاَنٞ عنٔ اضاز٠   ات٢ ب٘. ٜٚتٛؾط ايطنٔ الدٟٓٛ َٛوٛزا ؾٛض قنسٚض اينطنٔ ا٫  
قن١ ايكا٥ُن١   طز. ٜٚ٪زٟ ٖصا ايطنٔ زٚضا ٖاَا بايتدبري عٔ زضاغ١ طبٝد١ ايد٬ايؿ

بني اضاز٠ ايؿاعٌ َٔ و١ٗ، َٚا اضتهب٘ ايؿاعنٌ َنٔ ؾدنٌ َنٔ وٗن١ أخنط٣، َٚنا        
شيو إ اؾطيف١ يٝػنت نٝاْنا َازٜنا خايكنا قٛاَن٘      تطت  ع٢ً شيو َٔ ْتٝى١. 

ايػدٌ ٚاثاضٙ، امنا ٖٞ نصيو نٝنإ ْؿػنٞ قٛاَن٘ ايدٓاقنط ايٓؿػن١ٝ الهْٛن١ هلنا،        
نن ايٓؿػٞ نن أٚ ايؿدكٞ يًىطيفن١.   ٖٚٛ َا اقطًع ع٢ً تػُٝت٘ بايطنٔ الدٟٓٛ

ايطنٔ الدٟٓٛ ننن ايٓؿػنٞ ننن ٜطتهنع عًن٢ ا٫ضاز٠ ا٫مثن١، ٜؿنرتض تنٛاؾط ا٭ًٖٝن١          
 ٚ الػ٪ي١ٝ اؾٓا١ٝ٥.  اؾعا١ٝ٥، أٟ ا٭١ًٖٝ يًُػ٪ي١ٝ اؾعا١ٝ٥

 
 املبحث الثاىي

 اخللفية التازخيية
ايدا٥نس، ٚمتثنٌ ٖنصا    اػٗت ايكٛاْني َٓص ايكسّ اىل تؿسٜس ايدكٛبن١ عًن٢ اجملنطّ    

ايتؿسٜس ع باز٨ ا٫َط اَا ع ظٜاز٠ وطع١ ايدكٛب١ ظٜاز٠ بايػن١، اٚ ع اغت٦كناٍ   
اجملطّ باعساَ٘، اٚ بٓؿٝ٘ ؾٗا  ْا١ٝ٥، غري إ ْطام تطبٝل ٖصٙ ايكٛاعنس ننإ   
ىتًـ َٔ عكط ٫خط، نُا نإ ىتًـ َٔ َهنإ اىل َهنإ أخنط ٌػن  زضون١      

ايٓاط اىل ٖصٙ الؿه١ً َٔ ايٓا١ٌٝ ا٫ ٌ، ٚيٝؼ ايتكسّ اؿهاضٟ ٚا٫ْػاْٞ ع 
 ؾكط ايرتنٝع ع٢ً اجملطّ.

أٍٚ اَرباطٛض١ٜ قاَت بتطبٝنل ايدكٛبن١ عًن٢    ضثا نإ ا٫َرباطٛض١ٜ ايطَٚا١ْٝ 
ا٫ؾنندام ايدا٥ننسٜٔ اىل اؾطيفنن١. عننطف ايكننإْٛ ايطَٚنناْٞ ؾهننط٠ ايدننٛز٠ اىل       
اؾطيف١، ٚيهٔ اقتكط تطبٝكٗا ع٢ً ايدٛز٠ اـاق١، ٖٚٛ ٌاي١ عٛز٠ اجملنطّ اىل  
اضتهاب وطيف١ وسٜس٠ َٔ ْؿؼ ْٛع اؾطيف١ اييت غنبل اؿهنِ عًٝن٘ بػنببٗا،     
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ٚوٛبٝا ع٢ً ايكانٞ ٚنإ ٜكٌ اىل زضو١ َٔ ايكػ٠ٛ وس بايػ١،  ٚنإ ايتؿسٜس
نْٛتًٝٝإ َث٬ "إٔ َٔ وطح ؾدكا ٭ٍٚ َط٠، قنس ٜدؿن٢ عٓن٘،    ؾىا٤ ع اع٬ٕ 

إٔ الؿنطع   مل1)أَا َٔ ٜؿدٌ شيو بدس اؿهِ عًٝ٘ َطتني، ؾاْ٘ ٜدترب نايكاتنٌ". 
 ايطَٚاْٞ نإ ٜط٣ ع تهطاض اؾطا٥ِ اٌتكاضا يًىعا٤ اؾٓا٥ٞ.

ا٫ أْٗنا اقتكنط  ع    ايٛغط٢ وطيف١ ايدنٛز٠ اىل ايكنإْٛ،  طؾت قٛاْني ايدكٛض ع
تطبٝك٘ ع٢ً تؿسٜس ايدكٛب١ ع ٌاين١ ايدنٛز اـنام، ٚخاقن١ وطيفن١ ايػنطق١       
اييت ناْت ؾا٥د١، َٔ شيو ا٭َط ايصٟ اقسضٙ ؾاضلإ ع ؾطْػنا عًن٢ إٔ ايػناضم    

ؿ٘، ٚغٞ ايثايثن١ ٜكطنع ضأغن٘.    يًُط٠ ا٭ٚىل تؿكأ عٝٓ٘، ٚع الط٠ ايثا١ْٝ هسع أْ
مل 4771َناضؽ غن١ٓ )   41ٚقطض يٜٛؼ اؿازٟ عؿط ع ا٭َنط اينصٟ أقنسضٙ ع    

٬َٝز١ٜ، إٔ ا٭ؾدام ايصٜٔ ٫ ٜكَٕٛٛ بدٌُ ونسٟ ٜٚدٝثنٕٛ ع ا٭ضض ؾػنازا،    
ٜططزٕٚ َٔ الس١ٜٓ، ؾإ عسٚا ايٝٗا، ٜداقبٕٛ باؿبؼ، ٚنص ٌاٍ ايٓػا٤ اي٬تنٞ  

  مل2)يسٜٔ.ٜؿػسٕ أخ٬م ايؿباب ٚغ  ا
ٖٚهصا تطٛض  ؾهط٠ َداقب١ ايدا٥س اىل اؾطيفن١ ع انٌ ٖنصٙ ايكنٛاْني، ٜٚطونع      
شيو اىل ا٭خص ثبسأ ؾطع١ٝ اؾطا٥ِ ٠ٚايدكٛبا  نطز ؾدٌ يًػًط١ الطًك١ اينيت  
ناْت يس٣ ايكها٠ ع اٌ ايكٛاْني ايكسيف١، ٚع٢ً ٖصا ؾكس اقبٍت ننٌ عكٛبن١   

ؿسٜس ؾٝٗا ه  إٔ ٜنٓل عًٝن٘ َكنسَا.    ٚاوب١ ايتٍسٜس غًؿا ع ايكإْٛ، ٚنٌ ت
مل، اٗط  ٭ٍٚ َط٠ 4711متٛظ ) 41ع ٖصٙ ا٭ٌٛاٍ ٚبدس ايثٛض٠ ايؿطْػ١ٝ ع 

ْاط١ٜ عا١َ يًدٛز ايكاْْٛٞ، ٚمل ٜكتكط َؿطع ايثٛض٠ ايؿطْػ١ٝ اؾسٜس٠ ع٢ً 
                                                 

١، عبدايسمحٔ ذلُد غختٛ، حبح ( ايعٛد يًجسمي١ بني ايتػسٜع ايفًططٝين ٚايفك٘ االضالَٞ، دزاض١ حت١ًًٝٝ َكازْ 1
 .2017َاجطتري َكد١َ اىل اجلاَع١ االضال١َٝ يف غص٠، 

( ايعٛد يًجسمي١ بني ايتػسٜع ايفًططٝين ٚايفك٘ االضالَٞ، دزاض١ حت١ًًٝٝ َكاز١ْ، عبدايسمحٔ ذلُد غختٛ، حبح  2
 .2017َاجطتري َكد١َ اىل اجلاَع١ االضال١َٝ يف غص٠، 



 ................................................................................. العودة اىل اجلسمية يف العساق
 

38 

 

ايدكاب ع٢ً ايدٛز اـام، بٌ عاقن  عًن٢ ايدنٛز ايدناّ ع َنٛاز اؾٓاٜنا ، َٚنٔ        
مل إٔ ننٌ  4714لاز٠ ا٭ٚىل َٔ ايؿكٌ ايثناْٞ َنٔ قنإْٛ عناّ )    شيو َا قطضت٘ ا

َٔ ٌهِ عًٝ٘ بدكٛب١ وٓا١ٜ، ثِ اضته  وٓا١ٜ أخنط٣، وهنِ عًٝن٘ بايدكٛبن١     
الكننطض٠ يًىطيفنن١، ثننِ ٜبدننس بدننس شيننو طننٛاٍ ٌٝاتنن٘ اىل اكننٌ ايننصٟ ىكننل    

مل َٔ ْطام ايدنٛز ايدناّ،   4141يًُىطَني ع الػتدُطا . ٚقس َس قإْٛ عاّ )
  مل1)اق  ع٢ً ايدٛز ع اؾٓع زٕٚ اؾرتاط متاثٌ بني اؾطا٥ِ الطتهب١.ؾد

عطؾت ايكٛاْني ايتكًٝس١ٜ ْاناّ ايدنٛز٠ اىل اؾطيفن١ ٚأٖتُنت بن٘، ٚٚنندت ين٘        
٫ًٌٛ تدترب َثا٫ يًًٍٍٛ ايتكًٝسٜ٘ يًىاْٞ، ٚاغتٓس  ٖصٙ ايكٛاْني اغاغا عًن٢  

اقنٍٛ ث٬ثن١ ٖنٞ: الػن٪ي١ٝ     الباز٨ ايت٢ ْاز٣ بٗا َْٛتػهٝٛ ٚاينيت تكنّٛ عًن٢    
ا٫زبٝنن١، ٚايدكٛبنن١ ايطازعنن١، ٚؾننطع١ٝ اؾننطا٥ِ ٚايدكٛبننا ، ٚهلننصا ؾٗننٞ مل تهننٔ 
تدتس ا٫ بايؿدٌ الٛقٛف بأْ٘ وطيف١ ٚؾكا يًكنإْٛ، ٚلنا ناْنت اؾطيفن١ تدتنرب      
ْتٝى١ يػ٤ٛ اختٝناض ٚاْتٗناى خناط٧ يًكٛاعنس التٛاننع عًٝٗنا، ينصيو ننإ َنٔ          

اىل اؾطيفنن١ َاٗننطا ٫ضاز٠ َكننط٠ عًنن٢ ايؿننط ٚاطؾننا   الٓطننل إٔ ٜدتننرب ايدننٛز٠
َؿسزا ي٬شْاب ٜربض تٛقٝع عكٛب١ اؾس، اش إٔ ايدا٥س باضتهابن٘ وطيفن٘ وسٜنس٠،    

 زٍ ع٢ً عسّ نؿا١ٜ ايدكٛب١ اكسز٠ قاْْٛا ع٢ً اؾطيف١ ا٫ٚىل.
ا٫ إٔ ايٓانناّ اؿننسٜ، ٚتطننٛض الؿنناِٖٝ ع َننٛاز ايدننٛز ٚا٫عتٝنناز عًنن٢ ا٫وننطاّ 
ٚزضاغ١ ؾدكن١ٝ اجملنطّ، أثبتنت إٔ ايدنٛز٠ ينٝؼ ا٫ زين٬ٝ عًن٢ ؾدكن١ٝ هن           
ايبٍ، ع غب  تؿهًٗا ع٢ً ٖصا ايٛو٘، ؾايكٍٛ بإٔ ايدٛز٠ يفثٌ اشْابنا أؾنس ٚإٔ   

٘ ايننٓؿؼ ايبؿننط١ٜ ا٭َنناض٠ اجملننطّ الدتنناز غننري قابننٌ ي٬قنن٬ح، ٚإٔ َننا متٝننٌ ينن 
                                                 

تػسٜع ايفًططٝين ٚايفك٘ االضالَٞ، دزاض١ حت١ًًٝٝ َكاز١ْ، عبدايسمحٔ ذلُد غختٛ، حبح ( ايعٛد يًجسمي١ بني اي 1
 .2017َاجطتري َكد١َ اىل اجلاَع١ االضال١َٝ يف غص٠، 
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بايػ٤ٛ، هلصا ؾكس تطٛض  ايٓاِ ايكا١ْْٝٛ ٚايدكابٝن١ َتُؿن١ٝ َنع ٖنصٙ ا٭ؾهناض      
 َٚٛاظ١ٜ هلا، ٚتهُٔ ايتىسٜس ايصٟ وا٤  ب٘ ايٓاِ عٓكطٜٔ أغاغٝني: 

 ا٭ٍٚ: ا٫ٖتُاّ ايتؿطٜدٞ: إ ا٫ٖتُناّ تؿنطٜدٝا ثؿٗنّٛ الدناٚز٠ َن٪زاٙ ا٫ػناٙ      
ٛز٠ ناننطف َؿننسز ٚؾكننا يًؿننطٚط اكننسز٠ قاْْٛننا    ايتننسضهٞ هلىننط ْانناّ ايدنن  

 ٚايرتنٝع ع٢ً ٌاي١ ايؿطز ايؿدك١ٝ.
ايثاْٞ: ايتسابري ا٫ٌرتاظ١ٜ: اعتباض ايتسبري ا٫ٌرتاظٟ ايٛغ١ًٝ ايطبٝد١ٝ ؿُاٜن١  

 مل  1)اجملتُع نس كتًـ ؾ٦ا  اجملطَني اـططٜٔ بػب  ٌايتِٗ ايصات١ٝ.
    

  املبحث الثالث
 اجلسميةتعسيف العودة اىل 

ٜدطف ايدٛز يس٣ عًُا٤ ا٫ونطاّ بأْن٘ ايانطف الٛننٛعٞ اينصٟ ثٛوبن٘ ٜدتنرب        
ايؿدل ع ٌاين١ خطنط٠ بدنس إٔ ٌهنِ عًٝن٘ ع وطيفن١، ٜٚكنسض ايدنٛز ثكنساض          
اؿكٝك١ ايٛاقد١ اييت عًٝٗا اؾاْٞ ٚناؾن١ ايانطٚف اكٝطن١ بن٘، ٚالن٪ثط٠ عًن٢       

١ْٝٛ أّ عكابٝن١، ٜٚ٪ننس شينو    غًٛن٘ ٚيٝؼ ع٢ً الداٜري ايؿه١ًٝ غٛا٤ ناْت قاْ
أٌس ايدًُا٤ بكٛي٘ قس ٜٛوس اوطاّ ؾدًٞ زٕٚ إٔ ْهٕٛ بكسز اوطاّ َٔ ٚوٗن١  

بسضاغ١ ايدكٛب١ تاضىٝا ٜٗتِ ايدكاب ا٫وطاّ ٚعًِ  يصيو ْط٣ بإٔ مل2)قا١ْْٝٛ.
زضاغ١ نٝؿ١ٝ تطبٝكٗنا ٚأؾهنٌ ايطنطم يتٓؿٝنصٖا      ٍٚؾًػؿٝا ٚتطبٝكٝا َٔ خ٬

عًِ ايدكاب ننصيو رىل زضاغن١    فسٗٚشيو يتٍكٝل ايػطض َٔ ٚوٛز ايدكٛب١، ٚت
                                                 

( ايعٛد يًجسمي١ بني ايتػسٜع ايفًططٝين ٚايفك٘ االضالَٞ، دزاض١ حت١ًًٝٝ َكاز١ْ، عبدايسمحٔ ذلُد غختٛ، حبح  1
 .2017اجلاَع١ االضال١َٝ يف غص٠، َاجطتري َكد١َ اىل 

( ايعٛد يًجسمي١ َٔ َٓعٛز ْفطٞ اجتُاعٞ، د. فازٚم عبدايطالّ، ايسٜاض، جاَع١ ْاٜف ايعسب١ٝ يًعًّٛ األ١َٝٓ،  2
 .16، ص1989املسنص ايعسبٞ يًدزاضات األ١َٝٓ ٚايتدزٜب، 
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خط٣ َط١ًٌ َنٔ َطاٌنٌ تطبٝنل ايدكٛبن١،     ٭اايتسابري اؾٓا١ٝ٥ اييت تدترب ٖٞ 
بتػ٢ َنٔ ايدكٛبن١ ؾٗنٛ عًنِ ٜٗنتِ باؾاْن  ايتٓؿٝنصٟ        لرىل أ٫ثط ا ٚشيو ٚق٫ٛ

 .اغٞ ٜكّٛ عًٝ٘ َؿّٗٛ ايدٛزنٍُٛض أغ
مل بأْنن٘ "عنناز٠ ا٫ْتهنناؽ اىل  Recidivismٜدننطف قنناَٛؽ انػننؿٛضز ايدننٛز ) 

اؾطيف١، ٚايدا٥س بأْ٘ ايؿدل ايصٟ ٜٓتهؼ عاز٠ اىل اؾطيف١، ٜٚدطف ا٫ْتهاؽ 
 مل1بأْ٘ ايػكٛط ثا١ْٝ ع اـطأ ٚايٛقٛع ثا١ْٝ ع الطض بدس ايؿؿا٤ ال٪قت".)

تدين "ايدنٛز  ٌػ  يػإ ايدطب ٫بٔ َٓاٛض، ؾأَا َد٢ٓ ايدٛز ع ايًػ١ ايدطب١ٝ 
بؿتع ايدني ٚغهٕٛ ايٛاز َٔ عاز عٛز٠ ٚعٛزا ثد٢ٓ ضوع، ؾٓكٍٛ عاز ؾ٬ٕ اىل 
ايؿ٤ٞ بدس ايبس٤ ؾٝ٘ ٜٚهؿٞ ايطونٛع يًؿن٤ٞ َنط٠ ٚاٌنس٠ يٝػن٢ُ ايؿدنٌ عنٛزا        

 مل2ٜٚػ٢ُ ؾاعً٘ عا٥سا.)
ايٛقـ ايكاْْٛٞ اينصٟ ًٍٜنل بؿندل عناز      اؾطيف١، ٠ اىلككس بايدٛزٜقاْْٛٝا، 

 ،غري قابٌ ٫وطا٤ا  ايطدٔقطدٞ ٚاىل ا٫وطاّ بدسَا ازٜٔ ثٛو  ٌهِ غابل 
ٚايدا٥نس ٖنٛ َنٔ ٜطتهن       ،ثٛو  ايدٛز٠ اىل ا٫وطاّ فنسزا  ٠ٚتكّٛ ٌاي١ ايدٛز

وطيف١ بدسَا قسض نسٙ ٌهِ غابل با٫زا١ْ ٜٚرتت  ع٢ً شينو انطف تؿنسٜس    
يدننٛز٠ اىل اؾطيفنن١ قاْْٛٝننا عبنناض٠ عننٔ "َدنناٚز٠ ايؿنندل يًؿدننٌ       ا. ايدكٛبنن١

ا٫وطاَننٞ بدننس إ   اؿهننِ عًٝنن٘ ْٗا٥ٝننا با٫زاْنن١ ع وطيفنن١ ٚاضتهنن  وطيفنن١  
اخط٣. إ اؾطيف١ اييت ؼكل ٌاي١ ايدٛز٠ عٝ، إ تهنٕٛ وسٜنس٠ اٟ َػنتك١ً    

  مل3)عٔ اؾطيف١ ايػابل قسٚض اؿهِ ؾٝٗا".
                                                 

زفٝع ايعُسٟ، انادمي١ٝ ْاٜف ايعسب١ٝ يًعًّٛ ( ايعٛد اىل االحنساف يف ض٤ٛ ايعٛاٌَ االجتُاع١ٝ، صاحل بٔ ذلُد اٍ  1
 .23، ص2002األ١َٝٓ، ايسٜاض، ايطبع١ األٚىل، 

 .315( يطإ ايعسب، ابٔ َٓعٛز، اجلص٤ ايجايح، داز يطإ ايعسب، بريٚت، ص 2
 . 110( عبدايسمحٔ ايعطٟٝٛ، عًِ ايٓفظ اجلٓا٥ٞ، داز املعازف اجلاَع١ٝ، االضهٓدز١ٜ، ص 3
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ايؿدل ؾطيف١ بدس غنبل اؿهنِ عًٝن٘ ْٗا٥ٝنا َنٔ اونٌ       اشٕ، ايدٛز ٖٛ اضتهاب 
إ بدس اخط٣،  اضتهاب ايؿدل ؾطيف١ٖٚصا ٜدين،  مل1)وطيف١ أٚ وطا٥ِ اخط٣.

ايدنٛز انطف    .غنابك١  ا َٔ اوٌ وطيف١ اٚ وطا٥ِ أخط٣غبل اؿهِ عًٝ٘ ْٗا٥ٝ
ٜدتننرب ايدننٛز ع َداننِ ايتؿننطٜدا  اؾٓا٥ٝنن١ غننببا َننٔ أغننباب تؿننسٜس    ،َؿننسز

ايدكٛب١ عٔ اؾطيف١ اؾسٜنس٠ ٚينٛ ناْنت َنٔ ٌٝن، اؾػنا١َ  اثًن١ يًىطيفن١         
ايػابك١. ٚشيو باعتباض إ اجملطّ ايصٟ ٜدٛز اىل اضتهاب وطيف١ بدس غبل اؿهِ 

اٚ اغنتٗاْت٘  عًٝ٘ ؾطيف١ اضتهابٗا ٜؿكع ع ٌكٝكن١ ا٭َنط عنٔ ًَٝن٘ يٮونطاّ      
بايدكاب. َٚٔ ثنِ ؾدًن١ ايتؿنسٜس ع ايدنٛز ٫ تتدًنل بايؿدنٌ الطتهن  اينصٟ قنس          
ٜهٕٛ اؿايتني ٚاٌسا، بٌ بؿدل اؾاْٞ. شيو ٫ٕ عٛزت٘ يٲونطاّ زيٝنٌ عًن٢    
خطٛضتن٘ اينيت ىؿن٢ َٓٗننا عًن٢ أَنٔ ٚغن١َ٬ اجملتُننع ٖٚنصا َنا ٜنربض تؿننسٜس          

ل اينصٟ ٜطتهن    َنٔ ايؿند  ايدكٛب١ عًٝ٘ اَنٌ ع ضزعن٘ ٚاقن٬ٌ٘ ؾٗنٛ أخطنط      
 مل2.)اؾطيف١ ٭ٍٚ َط٠

اشٕ ا٭قٌ ع عًُٝن١ ايدنٛز٠ اىل اؾطيفن١ ٖنٛ ٌاين١ ايؿندل ايدا٥نس، ٚهلنصا ؾنإ          
ايتؿننسٜس ع ايدكٛبنن١ ايثنناْٞ، ٜدننين إ ايدكٛبنن١ ا٭ٚىل مل تهننٔ ضازعنن٘ ثننا ؾٝنن٘    
ايهؿا١ٜ، نُا لس ع ٖصا ايتدطٜـ:"ايدٛز ٖٛ ٌاي١ ايؿدل ايصٟ ٜطته  وطيف١ 

أخنط٣، ٜٚٓنبين عًٝن٘ تؿنسٜس     أٚ أنثط بدس اؿهِ عًٝ٘ ْٗا٥ٝا ٫ضتهابن٘ وطيفن١   
عكٛب١ اؾطيف١ ا٭خري٠ ع٢ً أغناؽ إٔ عنٛز٠ اؾناْٞ اىل ا٫ونطاّ زيٝنٌ عًن٢ إٔ       
ايدكٛب١ ا٭ٚىل مل تهٔ ناؾٝ٘ يطزع٘. ْٚاطا يهٕٛ غب  ايتؿسٜس ع ايدٛز ٜطوع 
                                                 

يف قإْٛ ايعكٛبات، تأيٝف: د. عًٞ حطني خًف ٚ د. ضًطإ عبدايكادز ايػاٟٚ، املهتب١  ( املبادئ ايعا١َ 1
 .448ايكا١ْْٝٛ، بػداد، بدٕٚ ض١ٓ طبع، ص

، 1957( ايطعٝد َصطف٢ ايطعٝد، االحهاّ ايعا١َ يف قإْٛ ايعكٛبات، َؤضط١ املعازف يًطباع١ ٚايٓػس،  2
 .132ص
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اىل ؾدل اؾاْٞ، ؾاْ٘ ٜدترب غببا عاَا يًتؿسٜس ٚيٝؼ َتدًكا ظطيف١ َد١ٓٝ، 
س ٖٞ َٓناط تؿنسٜس ايدكٛبن١ ع ايدنٛز، بػنض ايٓانط عنٔ        ؾدطٛض٠ اؾاْٞ ايدا٥

مل اشٕ تؿنسٜس ايدكٛبن١ عًن٢ اؾناْٞ ع ٌاين١ ايدنٛز٠       1)ْٛع اؾطيفن١ الطتهبن١".  
عباض٠ عٔ اعرتاف بإٔ ايدكٜٛب١ ا٭ٚىل مل تهٔ ناؾ١ٝ يطزع٘، ٖٚصا َنا ٜػنتسعٞ   

  . عكٛب١ أؾس
بأْن٘ "ٌاين١ خاقن١ يًىناْٞ اينصٟ غنبل اؿهنِ         ٠ اىل اؾطيفن١ عطف ايؿك٘ ايدٛز

عًٝنن٘ عهننِ بننا  ع وطيفنن١ ٚاضتهنن  بدننس شيننو وطيفنن١ أخننط٣ ٚؾكننًا يًؿننطٚط  
نُا ٜدطؾ٘ بدض ايؿك٘ بأْن٘ "َدناٚز٠ غنكٛط ايؿندل      مل2)اكسز٠ ع ايكإْٛ".

ع ٖٚس٠ اٱوطاّ بدس اؿهِ عًٝ٘ ْٗا٥ًٝا"، ٚع٢ً شيو ؾإشا نإ ٌىط ايعاٜٚن١ ع  
ٖٛ غبل اٱٜنساع ع ايػنىٔ، ٚرشا ننإ اٱعتبناض ا٭ٍٚ ع      ٠بٞ يًدٛزايتدطٜـ ايدكا
َٔ ٚو١ٗ ْانط عًنِ اٱونطاّ ٜطونع يًانطٚف اـاقن١ باؾناْٞ         ٠تدطٜـ ايدٛز

 ٠ٚزضو١ خطٛضت٘، ؾإٕ ا٭غاؽ ا٭ٍٚ ايصٟ ٜكّٛ عًٝ٘ ايتدطٜـ ايكناْْٛٞ يًدنٛز  
 .) غري قابٌ يًطدٔملقطدٞ ٖٛ غبل ٚوٛز ٌهِ با  

دطٜـ ايػابل أْ٘ ه  تٛاؾط ؾططني ٌتن٢ تكنّٛ ٌاين١ ايدنٛز     ٜتبني يٓا َٔ ايت
ٚتطت  أثاضٖا، ُٖٚا غبل ٚوٛز ٌهِ بنا  أٚ ايػنابك١ ٚاضتهناب ايدا٥نس ؾطيفن١      

َع ايتدسز ع إٔ اؾاْٞ ٜطته  ع اؿنايتني   ٠ٚتدسز اؾطا٥ِ: ٜتؿل ايدٛز ٠ايدٛز
ِ عًٝن٘  أنثط َٔ وطيف١، ٚيهٓ٘ ع ايتدسز ٜطتهن  مجٝنع اؾنطا٥ِ قبنٌ إٔ وهن     

 ٠ْٗا٥ًٝا ع ٚاٌس٠ َٓٗا، ٚتٓل أغً  ايتؿطٜدا  ع٢ً تؿسٜس ايدكاب بػب  ايدٛز

                                                 
ين ٚايفك٘ االضالَٞ، دزاض١ حت١ًًٝٝ َكاز١ْ، عبدايسمحٔ ذلُد غختٛ، حبح ( ايعٛد يًجسمي١ بني ايتػسٜع ايفًططٝ 1

 .2017َاجطتري َكد١َ اىل اجلاَع١ االضال١َٝ يف غص٠، 
 .110( عبدايسمحٔ ايعطٟٝٛ، عًِ ايٓفظ اجلٓا٥ٞ، داز املعازف اجلاَع١ٝ، االضهٓدز١ٜ، ص 2
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ع٢ً خ٬ف ايتدسز، بٌ أْٗا تبسٟ تػا٬ًٖ ع ايدكاب ع٢ً ايتدسز، رش تكٝس قاعس٠ 
يب١ تدسز ايدكٛبا  بتدسز اؾطا٥ِ بكاعنستٞ اؾن  ٚعنسّ ظٜناز٠ ايدكٛبنا  ايػنا      

 ٚالكٝس٠ يًٍط١ٜ عٔ ٌس َدني.
اييت تػتٓس ريٝٗا ٖصٙ ايتؿطٜدا  ع تربٜط َػًهٗا تكّٛ ع٢ً أْ٘ ع ٌاي١  ايؿهط٠

ايتدسز مل ٜػبل يًىاْٞ ايتدطض يتٍصٜط قها٥ٞ ٜتُثنٌ ع غنبل اؿهنِ عًٝن٘،     
اىل  ا٭َط ايصٟ ٜربض َٔ ْاطٖا عسّ ايتػ١ٜٛ ع الدا١ًَ بٝٓ٘ ٚبني اجملطّ ايدا٥س

ونطاّ  ٫ٓاٜن١ خاقن١ َنٔ عًُنٞ ا    لس إٔ التِٗ ايدا٥س قس ٌاٞ بدٖٓا  .اؾطيف١
ٕ ٌايت٘ زيٌٝ ع٢ً ؾؿٌ أٚ عسّ ضزعن٘ يًدكٛبن١ اينيت غنبل تٛقٝدٗنا      ٭ٚايدكاب، 

رٕ اجملطّ ايدا٥س غنبل إٔ   ٚيصا ؾإٕ تؿسٜس ايدكٛب١ عًٝ٘ ٜطوع رىل رعتباض ،عًٝ٘
 زاْن١ ا٫ع ٌهِ  ١ًٜدٛز رىل وطيفت٘  ث وتُاع١ٝ بأا٫ا٭تًك٢ رْصاضا َٔ اهل١٦ٝ 

 ٘ َكنن١ًٍ اهل٦ٝنن١  َننٔ إٔ ٘، ٚ، ؾًننِ ٜأبنن٘ بنن٘ ٚأغننكط٘ َننٔ ٌػنناب   ايكننازض عكنن
اؾاْٞ َٔ  وتُاع١ٝ ٖٞ ع إٔ تهٕٛ ايدكٛب١ ؾسٜس٠ بكسض َا ٜهؿـ تكطف ا٫

 مل1.)ْعع١ خطط٠ يسٜ٘
م ٜؿري ايباٌن، عبنسايطمحٔ قُنس ؾنٍتٛ اىل إ يًدنٛز ع ايكنإْٛ َدٓن٢ خنا        

عًٝنن٘ ْٗا٥ٝننا َننٔ قبننٌ ؾنندل غننبل اؿهننِ  ٜٚككننس بنن٘ "ايدننٛز٠ اىل اؾطيفنن١  
با٫زا١ْ َٔ أوٌ وطيف١ أخط٣، ٖٚٛ َٔ أوٌ شيو ٜدرب عنٔ خطنٛض٠ اوطاَٝن١    
يًىاْٞ مل ٜؿًع اؿهِ ايػابل ع اظايتٗا، ٚبايتايٞ ٜدتنرب غنببا يتؿنسٜس ايدكٛبن١     

ٜٚننط٣ ايباٌنن، إ ٖننصا ايتدطٜننـ ايدنناّ يًدننٛز٠ اىل   مل2عننٔ اؾطيفنن١ اؾسٜننس٠".)
                                                 

عكٛبات، د ط، ايٓاع َٓػأ٠  29م تطبٝل املاد٠ عبد احلُٝد ايػٛزابٞ، آثاز تعدد اجلسا٥ِ يف ايعكاب، ْطا(  1
 .14ضهٓدز١ٜ،، د ع ٕ، صالاملعازف ا

( ايعٛد يًجسمي١ بني ايتػسٜع ايفًططٝين ٚايفك٘ االضالَٞ، دزاض١ حت١ًًٝٝ َكاز١ْ، عبدايسمحٔ ذلُد غختٛ، حبح  2
 .2017َاجطتري َكد١َ اىل اجلاَع١ االضال١َٝ يف غص٠، 
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طيف١، أٚ َا١ٖٝ ْٛع اؾطيفن١، ٖٚنٌ   اؾطيف١ ؾٝ٘ خًط ٚعسّ تٛنٝع لا١ٖٝ اؾ
ٖٞ و١ٍٓ أٚ كايؿ١ أٚ وٓا١ٜ  هلصا ع٢ً ايكٛاْني ايٛط١ٝٓ يًدكٛبنا  إ تهنٕٛ   

 ٚان١ٍ بؿإٔ اؾطا٥ِ اييت ٜتِ  ٛهلا بايتؿسٜس ع ايدٛز٠. 
اشٕ، ايدٛز٠ اىل اؾطيف١ عباض٠ عٔ اؿاي١ اييت ٜهٕٛ ؾٝٗا اؾاْٞ ؾدكنا ٚاٌنسا،   

إ تهنٕٛ اؾنطا٥ِ ايػنابك١ قنس ؾكنٌ ؾٝٗنا عهنِ         ٚتتدسز وطا٥ُ٘، عًن٢ ؾنطط  
 ْٗا٥ٞ با  با٫زا١ْ. 

التهطض ٜدين إٔ اكهّٛ عًٝ٘ قس  ٠ٚا٫عتٝاز ع٢ً اٱوطاّ: ايدٛز ٠التهطض ٠يدٛزا
غبل إٔ قسض  نسٙ أٌهاّ رزاْ٘ َٔ أوٌ ْٛع َدني َٔ اؾطا٥ِ، ثِ عاز َط٠ 
أخط٣ رىل اضتهاب وطيف١  اث١ً َٔ ْؿؼ ايٓٛع، عٝن، ٜنسٍ ا٫ضتهناب اؾسٜنس     

ٜكننطض  اعًنن٢ إٔ ايدكٛبننا  ايػننابك١ مل تهننٔ ضازعنن١ ٚقككنن١ يًُٓننع اـننام، يننص  
، ر٫ أْ٘ ٜهؿنـ  ٠التهطض ٠عتٝاز ؾٗٛ قٛض٠ َٔ قٛض ايدٛزتؿسٜس ايدكٛب١. أَا ا٫

 عٔ خطٛض٠ روطا١َٝ نا١َٓ يس٣ اكهّٛ عًٝ٘.
ٜطاز ظطا٥ِ ا٫عتٝاز تًو اؾطا٥ِ اييت ٜتهٕٛ ايػًٛى ا٫وطاَنٞ الهنٕٛ يًنطنٔ    
الازٟ يهٌ َٓٗا َنٔ عنس٠ أؾدناٍ َازٜن١ َتُاثًن١، ٖنٞ ع اؿكٝكن١ تهنطاض يؿدنٌ          

يٌٛسٙ ٚيصات٘ يهإ ، يٛ اخص نٌ ؾدٌ َٔ ٖصٙ ا٭ؾداٍ َازٟ ٚاٌس َطا  َتدسز٠
ؾدنن٬ َباٌننا، غننري إٔ ٖننصٙ ا٭ؾدنناٍ ثىُٛعٗننا تهننٕٛ ايػننًٛى ا٫وطاَننٞ الهننٕٛ  
يًننطنٔ الننازٟ ؾطيفنن١ ا٫عتٝنناز ٚبايتننايٞ تننٛنٔ وطيفنن١ ٚاٌننس٠ ٖننٞ وطيفنن١      

ؾايدكنناب اشٕ ع وطيفنن١ ا٫عتٝنناز يننٝؼ يًؿدننٌ الننازٟ الطتهنن ، امنننا    ا٫عتٝنناز. 
  مل1)تٝاز ع٢ً اضتهاب٘.ي٬ع

                                                 
ٕ ايعكٛبات، تأيٝف: د. عًٞ حطني خًف ٚ د. ضًطإ عبدايكادز ايػاٟٚ، املهتب١ ( املبادئ ايعا١َ يف قاْٛ 1
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 املبحث السابع
 ة اىل اجلسميةالعودأىواع 

 قٛضا كتًؿ١ َٓٗا: ٠ اىل اؾطيف١ٜتدص ايدٛز
ؾايدٛز ايداّ اٚ الطًنل ٜتٍكنل جملنطز عنٛز٠ اجملنطّ اىل      : أٚ الطًل ايدٛز ايداّ .1

اضتهاب وطيف١ وسٜس٠ اٜا نإ ْٛعٗا. ؾ٬ ٜؿرتط إ تهٕٛ  اث١ً ع ْٛعٗنا  
بدبناض٠   .يًىطيف١ ا٭ٚىل اييت غبل اؿهنِ عًن٢ اجملنطّ َنٔ أوًنٗا     اٚ طبٝدتٗا 

٫ ٜطاعنن٢ ؾٝنن٘ ايتُاثننٌ اٚ ايتؿنناب٘ بننني اؾننطيفتني، َٚثنناٍ شيننو إ  ،أخننط٣
 مل1).وهِ عًٝ٘ بايػىٔ ع وٓا١ٜ قتٌ ثِ ٜدٛز ؾريته  و١ٍٓ غطق١

اَا ايدٛز اـام اٚ ايٓٛعٞ ؾن٬ ٜتٍكنل ا٫ اشا ناْنت اؾطيفن١     ايدٛز اـام:  .2
ايثا١ْٝ  اث١ً اٚ َؿاب١ٗ َع اؾطيف١ ا٭ٚىل اييت ٌهِ ؾٝٗا ْٗا٥ٝا. أٟ تهنٕٛ  
اؾطيفتننإ َننٔ شا  ايٓننٛع اٚ َننٔ أْننٛاع َتؿنناب١ٗ اٚ َتكاضبنن١. نايػننطق١        

 مل2)ٚايٓك  ٚخٝا١ْ ا٫َا١ْ.

ٜٚتٍكنل ايدنٛز ال٪بنس ثىنطز عنٛز٠ اجملنطّ ٫ضتهناب وطيفن١         ايدٛز ال٪بنس:    .3
  مل3)ٚبني اؿهِ ع اؾطيف١ ا٭ٚىل.وسٜس٠ َُٗا طاٍ ايعَٔ بٝٓٗا 

اَننا ايدننٛز ال٪قننت ؾنن٬ ٜتٍكننل ا٫ اشا اضتهنن  اجملننطّ اؾطيفنن١  ايدننٛز ال٪قننت:  .4
اؾسٜننس٠ ع خنن٬ٍ َننس٠ قننسز٠ َننٔ تنناضٜذ اؿهننِ ايكننازض عًٝنن٘ َننٔ اوننٌ  

  مل4)اؾطيف١ ا٭ٚىل.

                                                 
( املبادئ ايعا١َ يف قإْٛ ايعكٛبات، تأيٝف: د. عًٞ حطني خًف ٚ د. ضًطإ عبدايكادز ايػاٟٚ، املهتب١  1

 .449ايكا١ْْٝٛ، بػداد، بدٕٚ ض١ٓ طبع، ص
املبادئ ايعا١َ يف قإْٛ ايعكٛبات، تأيٝف: د. عًٞ حطني خًف ٚ د. ضًطإ عبدايكادز ايػاٟٚ، املهتب١ (  2

 .449ايكا١ْْٝٛ، بػداد، بدٕٚ ض١ٓ طبع، ص
 .48، ص1965( د. أمحد عبدايعصٜص االيفٞ، ايعٛد يف اجلسمي١ ٚاعتٝاد االجساّ، ايطبع١ االٚىل، ايكاٖس٠،  3
 .538، ص1950ٕ ايعكٛبات، ايطبع١ األٚىل، ذلُٛد َصطف٢، غسح قاْٛ(  4
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 املبحث اخلامس
 العود والتعدد

َنٔ وطيفن١ قبنٌ إ وهنِ     "ٜككس بتدسز اؾطا٥ِ ٖٛ إ ٜطته  ايؿدل أنثط 
عًٝنن٘ ْٗا٥ٝننا بٛاٌننس٠ َٓٗننإ غننٛا٤ ناْننت َننٔ ْننٛع ٚاٌننس نُننا يننٛ اضتهنن  عننس٠  
غطقا ، أّ ناْت َٔ أْٛاع كتًؿ١ نُا يٛ اضتهن  وطيفن١ قتنٌ ٚوطيفن١ غنطق١      
ٚوطيف١ اغتكناب اْثن٢، ٫ٚ ٜتٍكنل ايتدنسز اشا ناْنت ا٭ؾدناٍ اينيت ٚقدنت َنٔ          

تُط٠ ٚونطا٥ِ ا٫عتٝناز ٚاؾنطا٥ِ    ايؿدل تهٕٛ وطيف١ ٚاٌس٠ ع اؾنطا٥ِ الػن  
ٜدترب تدسزا يًىنطا٥ِ إ تطتهن  ع   اشٕ،  مل1)شا  ا٭ؾداٍ التهطض٠ أٚ الت٬ٌك١".

ٚقننت ٚاٌننس اٚ ع اٚقننا  كتًؿنن١ عننس٠ وننطا٥ِ ٫ ٜؿكننٌ بُٝٓٗننا ٌهننِ ْٗننا٥ٞ،  
ؾتدسز اؾطا٥ِ ٜتؿل ايدٛز ع إ ننٌ َُٓٗنا ًٜنعّ يتنٛاؾطٙ تهنطاض اؾطيفن١ َنٔ        

 اؾاْٞ ْؿػ٘، ا٫ إ اِٖ ا٫خت٬ؾا  الٛوٛز٠ بني ا٫ٌهاّ يهٌ َٓٗا َاًٜٞ: 
ٍكل ا٫ بدس قنسٚض ٌهنِ بنا  ع وطيفن١ غنابك١ قبنٌ اضتهناب        ا٫ٚ: ايدٛز ٫ ٜت

وطيف١ ٫ٌك١، ع ٌني إ ايتدنسز ٫ٜتطًن  ٚونٛز َثنٌ ٖنصا اؿهنِ، بنٌ تنتِ         
 قان١ُ اؾاْٞ عٔ ناؾ١ اؾطا٥ِ اييت اضتهبٗا.

ثاْٝا: إ ايدٛز غب  يتؿسٜس ايدكٛب١ ع ٌاي١ تٛاؾط ؾطٚط٘، ع ٌني إ ايتدسز 
يدكٛبن١، اش وهنِ ع ننٌ َُٓٗنا قاعنس٠ عاَن١ بدكٛبتٗنا        ع شات٘ ٫ ٜربض تؿسٜس ا

 زٕٚ تؿسٜس. 
ٚ ا ػسض ٬ٌَات٘ ع ٖصا ايكسز اْ٘ قنس ػتُنع ٌاين١ ايدنسز َنع ايتدنسز ع       
اؾطا٥ِ، َٚثاٍ ع٢ً شيو إ ٜهٕٛ التِٗ قس ٌهِ عًٝ٘ ع وطيف١، ثنِ ٜطتهن    
                                                 

( املبادئ ايعا١َ يف قإْٛ ايعكٛبات، تأيٝف: د. عًٞ حطني خًف ٚ د. ضًطإ عبدايكادز ايػاٟٚ، املهتب١  1
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تطته  انثط َٔ  نُا ٚقس اؾاض اٌس ايؿكٗا٤ اىل اْ٘ ع اؿايتني بدس شيو وطا٥ِ.
وطيف١، غري اْ٘ ع ٌاي١ ايتدسز ٫ ٜهٕٛ قس قنسض ٌهنِ قبنٌ اضتهناب اؾطيفن١      
ا٫خننري٠، اَننا ع ٌاينن١ ايدننٛز ؾرتتهنن  اؾطيفنن١ ا٫خننري٠ بدننس قننسٚض ٌهننِ اٚ      

 مل1)أنثط.
ىتًـ تدسز اؾطا٥ِ عٔ ايدٛز َٔ ْاٌٝتني: ؾبُٝٓا ايدٛز ٫ ٜتٍكل ع اؾناْٞ  

ٌهِ ْٗنا٥ٞ ع وطيفن١ غنابك١ قبنٌ اضتهابن٘ اؾطيفن١       ا٫ اشا نإ قس قسض عًٝ٘ 
اؾسٜس٠ اييت وانِ َٔ اوًٗا، ؾإ ايتدسز ٜتٍكل ٌني ٜطته  اؾاْٞ أنثط َٔ 
وطيف١ ٚاٌس٠ زٕٚ إٔ ٜهٕٛ قس غبل اؿهنِ عًٝن٘ ْٗا٥ٝنا ع ٚاٌنس٠ َٓٗنا قبنٌ       
اضتهاب٘ ا٫خط٣ اييت تتًٖٛا. َٚٔ و١ٗ اخط٣، ؾإ ايدٛز غب  يتؿسٜس ايدكٛب١ 

اؾطيفنن١ اؾسٜننس٠، ع ٌننني إ ايتدننسز ع شاتنن٘ ٚثؿننطزٙ ٫ ٜننربض تؿننسٜس     عننٔ
ايدكٛب١ عٔ ا١ٜ وطيف١ َٔ اؾطا٥ِ التدسز٠، ؾٍٝهِ ع نٌ َٓٗا نكاعس٠ عاَن١  
بدكٛبتٗا زٕٚ تؿسٜس، ٚشيو ع٢ً أغناؽ اْن٘ ع ٌاين١ ايتدنسز مل ٜػنبل يًىناْٞ       

ينصٟ ٜنربظ عنسّ    ايتدطض يتٍصٜط قهنا٥ٞ ٜتُثنٌ ع غنبل اؿهنِ عًٝن٘، ا٫َنط ا      
ايتػ١ٜٛ ع الدا١ًَ بٝٓ٘ ٚبني اجملطّ ايدا٥س ايصٟ مل ٜطتسع بناؿهِ اينصٟ غنبل    

 مل2قسٚضٙ نسٙ.)
ٖٓا ه  إ منٝٝع َا بني ايدٛز ٚا٫عتٝاز، ٚه  ايتُٝٝع بني ا٫عتٝاز نىطيف١ 

عًنٞ  ز. تٗا ٚبنني ايدنٛز نانطف َؿنسز يًدكناب. يكنس ٌنسز ا٫غناتص٠         قا١ُ٥ بنصا 
 ٚ غننًطإ عبننسايكازض ايؿنناٟٚ ع َكننسض غننبل ا٫ؾنناض٠ ايٝنن٘،    ز.  ٌػننني خًننـ 

                                                 
  .7ص( ايعٛد يف ايكإْٛ ايعساقٞ، دزاض١ َكاز١ْ، زحِٝ حطٔ، حبح َٓػٛز ع٢ً االْرتْت،  1

( املبادئ ايعا١َ يف قإْٛ ايعكٛبات، تأيٝف: د. عًٞ حطني خًف ٚ د. ضًطإ عبدايكادز ايػاٟٚ، املهتب١  2
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باؾطا٥ِ اييت تهٕٛ ايٛاٌس٠ َٓٗا َٔ عٌُ اٚ تكنطف ٫بنس    اؾطا٥ِ ا٫عتٝاز١ٜ
َٔ تهطاضٙ يكٝاّ اؾطيف١ ٚؼكٝكٗا، ٌٝ، اؾاض ا٫غاتصٙ اىل وطيفن١ ظْنا اينعًٚ    

ٚوطيف١  مل،241ع َٓعٍ ايعٚو١ٝ نُا وا٤ ع قإْٛ ايدكٛبا  ايبػسازٟ الاز٠ )
ؼننطٜض ايؿننباب عًنن٢ ايؿػننل ٚايؿىننٛض ع قننإْٛ ايدكٛبننا  ايؿطْػننٞ النناز٠        

 مل، ٚوطيفنن١ ا٫قننطاض بايطبننا ايؿنناٌـ ع ايكنناْْٛني ايػننٛضٟ ٚايًبٓنناْٞ.  334)
اناؾ١ اىل إ قإْٛ ايدكٛبا  ا٫ضزْٞ ٜكٓـ ايبػا٤ ٚايؿىنٛض ٚايتػنٍٛ ٚتدناطٞ    

اّ ايكنإْٛ ا٫ضزْنٞ بايتؿطقن١    قن  الدسضا  ٚالٛاز الػهط٠ نىنطا٥ِ اعتٝناز، ينصيو   
ؾدٓنسَا  بني ا٫عتٝاز نىطيف١ قا١ُ٥ بصاتٗا، ٚبني ايدٛز ناطف َؿنسز يًدكناب.   

ٜهننٕٛ ا٫عتٝنناز وطيفنن١ قا٥ُنن١، ؾننإٔ ايؿدننٌ ايننصٟ ٜطتهنن  ٭ٍٚ َننط٠ ؾكننظ زٕٚ 
تهطاضٙ، ٫ ٜدترب وطيف١ ٫ٚ ٜداق  عًٝٗا ايكإْٛ بالط٠، ا٫ بتهطاض ايؿدٌ النازٟ  

. اَا ع ٌاي١ ايدٛز ناطف َؿسز يًدكٛب١، ؾإٔ اؾطيفن١ ا٫ٚىل اٚ  الهٕٛ يًىطيف١
قن  عًٝٗنا قاْْٛنا، ٚع    تهبن٘ اؾناْٞ نايػناضم ٫ٍٚ َنط٠ َدا    ايؿدٌ ا٫ٍٚ ايصٟ اض

 مل1)ٌاي١ ايدٛز تؿسز ايدكٛب١ اشا ٚقدت ايػطق١ َط٠ ثا١ْٝ.
 

 املبحث السادس
 تعدد اجلسائه

إ ٜطتهنن  ايؿنندل انثننط َننٔ ٜككننس بنن٘ ٖننٛ ، ايدكنناب ع ٚاثننطٙ اؾننطا٥ِ تدننسز
اٚ َنٔ   ،َٓٗا، غٛا٤ ناْت َٔ ْٛع ٚاٌس ٛاٌس٠ب وطيف١ قبٌ اؿهِ عًٝ٘ ْٗا٥ٝا

ٚايتدسز ع اؾطا٥ِ اَنا إ ٜهنٕٛ ْاؾن٦ا عنٔ ؾدنٌ ٚاٌنس ؾٝػن٢ُ         .اْٛاع كتًؿ٘
ٍ  إ ٜهٕٛ ْاؾ٦ا عنٔ عنس٠   اٚ ايكٛضٟ، بايتدسز ُ  اؾدنا ٢ بايتدنسز اؿكٝكنٞ   ؾٝػن

                                                 
 .8( ايعٛد يف ايكإْٛ ايعساقٞ، دزاض١ َكاز١ْ، زحِٝ حطٔ، حبح َٓػٛز ع٢ً االْرتْت، ص 1
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ل قناْْٛٞ عًن٢ ؾدنٌ    ْٖٛ اْطبام انثط َٔ : ايكٛضٟايتدسز ٕ: يصيو ؾٗٛ ْٛعا
ـ  ٚاٌس، ٕ ٭ف، ؾٗنٛ تدنسز اٚقنا    بنأنثط َنٔ ٚقنـ قناْْٛٞ ٚاٌنس.      أٟ إ ٜٛقن

ايتؿطٜدا  اتؿكت ع٢ً إ إ مجٝع  يصيو لس ،ٚاٌسا التِٗ مل ٜطته  ا٫ ؾد٬
 ٖٚنننننننٞ ايدكٛبننننننن١ ا٫ؾنننننننس  ،اؾننننننناْٞ ٫ ٜداقننننننن  ا٫ بدكٛبننننننن١ ٚاٌنننننننس٠ 

 ،ايننيت ٜكطضٖننا ايكننإْٛ يًؿدننٌ باٚقنناؾ٘ التدننسز٠  َننٔ بننني ايدكٛبننا  التدننسز٠  
 َٔ  مل141)ٖصٙ ايكاعس٠ ع ْل قطٜع ٖٛ ْل الاز٠  ايدطاقٞ قس قطض ٚالؿطع

ايكاعس٠ تدين تطبٝنل اينٓل ايكناْْٛٞ اينصٟ ٜكنطض ايدكٛبن١        ٚإ ٖصٙ ،دكٛبا اي
مجٝع ايٓكٛم ا٫خنط٣ اينيت تكنطض عكٛبنا  اخنط٣       ا٫ؾس ٜٚكطف ايٓاط عٔ

ٕ   ٜٚرتت  .ٛب١ٖصٙ ايدك غري اْن٘ هن  عًن٢     ،ايٓتٝىن٘ ا٫ٚىل : ع٢ً شينو ْتٝىتنا
ايدكٛبنا  ا٫خنط٣ الكنطض٠ ع     ايكانٞ إ وهِ بايدكٛبن١ ا٫ؾنس ٌٚنسٖا ٜٚنرتى    

ايدكٛبنن١  ا٫ختكننام ع ؼسٜننس ٚايكانننٞ ٖننٛ قنناٌ  ،ايٓكنٛم ا٫خننط٣ نًننٗا 
 ايتبدٝن١ ايٓتٝى١ ايثا١ْٝ: ٫ هٛظ اؿهِ بايدكٛبا  ص. ا٫ؾس ٚيٝؼ غًط١ ايتٓؿٝ

ايٓكنٛم ا٫خنط٣ غنري اينٓل اينصٟ ٜكهنٞ بايدكٛبن١         تكطضٖنا  اييت ٚايته١ًُٝٝ
ٚايهنابط ع ؼسٜنس   . بهنٌ اٌهاَٗنا   هن  اغنتبدازٖا   ؾايٓكٛم ا٫خط٣، ا٫ؾس

ا٫قن١ًٝ اينيت ٜكطضٖنا     ٖنٛ ايدكٛبنا    ،ايدكٛب١ ا٫ؾس َٔ بني ايٓكٛم التدنسزٙ 
تكطضٖننا ٖننصٙ   ٚايتهًُٝٝنن١ ايننيت ايكننإْٛ ع نننٌ َٓٗننا، اَننا ايدكٛبننا  ايتبدٝنن١     

 ا.ؾ٬ تدس َٔ عٓاقط الكاض١ْ بٝٓٗ ،ايٓكٛم
ايتدسز ْٛعإ، اَا إٔ ٜهٕٛ ْاؾن٦ا عنٔ ؾدنٌ ٚاٌنس ؾٝػن٢ُ تدنسز قنٛضٟ، أٚ إٔ        

 ٜهٕٛ ْاؾ٦ا عٔ عس٠ أؾداٍ ؾٝػ٢ُ تدسز ٌكٝكٞ. 
ايتدننسز ايكننٛضٟ: ٖننٛ اْطبننام أنثننط َننٔ ْننل قنناْْٛٞ عًنن٢ ؾدننٌ ٚاٌننس، اٟ إٔ  

ٕ ٜٛقننـ بننأنثط َننٔ   ٜدننٛز اىل تدننسز  تدننسز اؾننطا٥ِ   ٚقننـ قنناْْٛٞ ٚاٌننس. ا
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ٗنا ايكنإْٛ ٖنصا ايؿدنٌ، َٚثناٍ شينو َنٔ ٜطتهن  وطيفن١          ا٫ٚقاف اييت ٜكـ ب
ٖتو عطض، ؾإ ؾدً٘ ٖصا ٜٓطبنل عًٝن٘ أنثنط َنٔ ٚقنـ قناْْٛٞ. ؾنُٝهٔ إ        

مل َنٔ قنإْٛ ايدكٛبنا     393ٜٛقـ باعتباضٙ وطيف١ ٖتو عطض ٚؾكا يًُاز٠ )
مل 444باعتباضٙ وطيف١ ؾدٌ ؾانع عًين كٌ باؿٝا٤ ٚؾكا يًُاز٠ )ايدطاقٞ، أٚ 

 مل1َٔ ْؿؼ ايكإْٛ.)
ٌاي١ تدسز اؾطا٥ِ ايكٛضٟ ٫ تثري وس٫، ٫ٕ التِٗ مل ٜطته  ا٫ ؾدن٬ ٚاٌنسا   
٫ٚ ٜ٪اخص ع٢ً ٖصا ايؿدٌ غ٣ٛ َط٠ ٚاٌس٠ ٚإ نإ ع ا٫َهإ إ ٜٓطبل عًن٢  

ٕٛ، ٫ٕ ايتدنسز ينٝؼ تدنسز ونطا٥ِ،     ؾدً٘ أنثط َٔ ْل ٚاٌس َٔ ْكٛم ايكاْ
بٌ تدنسز ْكنٛم، ينصيو لنس إٔ مجٝنع ايتؿنطٜدا  اتؿكنت عًن٢ إٔ اؾناْٞ ٫          
ٜداق  ا٫ بدكٛب١ ٚاٌس٠ ٖٚٞ ايدكٛب١ ا٭ؾنس َنٔ بنني ايدكٛبنا  التدنسز٠ اينيت       
ٜكطضٖننا ايكننإْٛ يًؿدننٌ بأٚقنناؾ٘ التدننسز٠، ؾتننتدني الكاضْنن١ بننني ايٓكننٛم       

ىهع هلا ايؿدٌ، ثِ اختٝاض اينٓل اينصٟ ٜكنطض ايدكٛبن١     ايكا١ْْٝٛ التدسز٠ اييت 
ا٭ؾس ٚتطبٝك٘ زٕٚ غريٙ ع٢ً ايؿدٌ. ٚقس قطض الؿطع ايدطاقٞ ٖصٙ ايكاعس٠ ع 

مل ٌٝن، ْكنت عًن٢ اْن٘ "اشا ننٕٛ ايؿدنٌ ايٛاٌنس ونطا٥ِ َتدنسز٠          141الاز٠ )
اْنت  ٚو  اعتباض اؾطيف١ اييت عكٛبتٗا أؾس ٚاؿهِ بايدكٛب١ الكطض٠ هلا، ٚاشا ن

 مل2)ايدكٛبا   اث١ً، ٌهِ باٌساٖا".
ٜٚككس ب١ اضتهاب اؾاْٞ عس٠ اؾداٍ َازٜن١ َػنتك١ً   : ايتدسز اؿكٝكٞ اٚ الازٟ

غٛا٤ ناْت نًٗا َٔ ْنٛع ٚاٌنس ننإٔ تهنٕٛ      ،بصاتٗا ٜهٕٛ نٌ َٓٗا وطيف١ قا١ُ٥
                                                 

بات، تأيٝف: د. عًٞ حطني خًف ٚ د. ضًطإ عبدايكادز ايػاٟٚ، املهتب١ ( املبادئ ايعا١َ يف قإْٛ ايعكٛ 1
 .461ايكا١ْْٝٛ، بػداد، بدٕٚ ض١ٓ طبع، ص
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ٍ  نًٗا غطقا  اٚ َٔ اْٛاع كتًؿ١  ناضتهاب وطا٥ِ قتٌ ٚنطب ٚغطق١ ٚاٌتٝنا
  مل1)ٙ.ٜهٕٛ وطيف١ يٌٛس ا٫ؾداٍ ٙؾهٌ ؾدٌ َٔ ٖص ،اخل ...

 يكاعس٠ اقطاضٙ ع ٜتُثٌ يًىطا٥ِ اؿكٝكٞ ايتدسز َٔ ايدطاقٞ ايكإْٛ َٛقـ ٕا
ٔ  ايكٝنٛز  بدنض  ايكاعنس٠  ٖٙص ع٢ً اٚضز٘ ٚيهٓايدكٛبا  بتدسز اؾطا٥ِ، تدسز  َن
 بتدنسز  ايدكٛبنا   تدنسز  نُا اٚضز اغتثٓا٤ عًٝٗنا َنٔ وٗن١ اخط٣،ؾكاعنس٠     ،و١ٗ

 ؾناشا  ،ع٢ً اغناؽ إ ايكنإْٛ ٜكنطض يهنٌ وطيفن١ عكٛبن١ قنسز٠        تكّٛ ،اؾطا٥ِ
أٟ إ ايدكٛبننا  تتدننسز بتدننسز    ،إ تتدننسز ايدكٛبننا   ٚونن  اؾننطا٥ِ تدننسز 

مل 143)أمل َنٔ الناز٠ )   ايكاعس٠ بنايؿكط٠  ٙقطض ٖص اؾطا٥ِ، ٚايكإْٛ ايدطاقٞ قس
ز اؾنطا٥ِ ٖٓاينو   ايكٝٛز اييت تطز عًن٢ قاعنس٠ تدنسز ايدكٛبنا  بتدنس     . عكٛبا 

 :ع٢ً ٖصٙ ايكاعس٠ ُٖا قٝسٜٔ
 

لنس إ ايؿنطط    :عسّ وٛاظ ظٜناز٠ ايدكٛبنا  ايػنايب١ يًٍطٜن١ عنٔ ٌنس َدنني        ،أ٫ٚ
   ٔ ٔ  مل143) الناز٠  ايثاْٞ َنٔ ايؿكنط٠ )أمل َن ٕ  َن ٍ  دكٛبنا  اي قناْٛ  ٫ إ عًن٢ " ٜكنٛ

٘  اؿنبؼ اينيت تٓؿنص    ٚأايػنىٔ   زٜعٜس فُنٛع َنس   ٔ  زَنس  فُنٛع  ٚأ عًٝن  ٚأ ايػنى
 تدنسز  ٌاين١  ع ٘كه٢ ٖصا ايكٝس اْن ٜٚ مل2.)"َدا ع٢ً مخؼ ٚعؿطٜٔ غ١ٓ اؿبؼ

مل ؾنإ فُنٛع   بٓٛعٝ٘ ايؿسٜس ٚايبػٝط )ايػىٔ ٚاؿبؼ ايػايب١ يًٍط١ٜ ايدكٛبا 
تطبٝكننا يكاعننس٠ تدننسز   ٘عًنن٢ اكهننّٛ عًٝنن  َننسز ايدكٛبننا  ايننيت هننٛظ تٓؿٝننصٖا  

مخنؼ ٚعؿنطٜٔ غن١ٓ َٚنا ظاز عنٔ       عٔ ٜعٜس ٫ إ ه  ،ايدكٛبا  بتدسز اؾطا٥ِ

                                                 
ٚاثسٙ يف ايعكاب، ذلُد امساعٌٝ ابساِٖٝ املعُٛزٟ، َكاٍ َٓػٛز ع٢ً َٛقع غبه١ جاَع١ بابٌ،  ( تعدد اجلسا٥ِ 1

http://www.uobabylon.edu.iq/uobcoleges/lecture.aspx?fid=7&lcid=35091. 
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 عكٛبنا   اىل تدنسزٖا  بػنب   يًٍطٜن١  شيو ؾ٬ ٜٓؿص يهٞ ٫تتٍٍٛ ايدكٛبا  ايػايب١
ٕ  َٔ مل143)مل َٔ الاز٠ زايؿكط٠ ) إ ٖٛ ٘ايٝ ا٫ؾاض٠ َآٜبػٞ ٚيهٔ َ٪بس٠،  قناْٛ

 ٚايتننسابري ٚايتهًُٝٝنن١ ايتبدٝنن١ ٚايدكٛبننا  ايػطاَنن١ عكٛبنن١ اغننتثٓت قننس دكٛبننا اي
ٞ  ٙ،اعن٬  اينٛاضز  ايكٝنس  ٖنصا  َٔ ا٫ٌرتاظ١ٜ اكهنّٛ عًٝن٘    عًن٢  تٓؿنص  ؾاْٗنا  ٚبايتناي

 مل1).مجٝدا َُٗا تدسز 
 
َٔ قإْٛ  مل143)َٔ الاز٠  ٖصا ايكٝس وا٤  ب٘ ايؿكط٠ )ًمل: و  ايدكٛبا  ،اْٝاث
ع٢ً اْ٘ )ػ  عكٛب١ ايػىٔ ثكساض َستٗا عكٛبن١ اؿنبؼ اكهنّٛ بٗنا      دكٛبا اي

ٕ   ؾطيف١ ٚقدت قبٌ اؿهِ بدكٛب١ ايػىٔ الصنٛض٠مل. ٜٚككس باؾن  تٓؿٝنص   ٖنٛ ا
ـ ا٭ ع ايٛقت ْؿػ٘ تٓؿٝصا ٌهُٝا يًدكٛب١ ايدكٛب١ ا٫ؾس ٜدترب أٟ إ ايدكٛبن١   خن

َثاٍ عًن٢   مل2)اْتككت َٓٗا.ا٭ؾس تٓتكل ايدكٛب١ ا٭خـ ؾٝكاٍ بأْٗا وبتٗا، أٟ 
 شيو، يٛ ٌهِ ع٢ً ؾدل بايػىٔ لس٠ تػنع غنٓٛا  ٚبناؿبؼ لنس٠ اضبنع غنٓٛا ،      

ٜدترب ع ْؿؼ ايٛقت تٓؿٝصا يدكٛب١ اؿبؼ  ،ؾسا٭ ٖٚٞ يػىٔا عكٛب١ تٓؿٝص ؾإ
، أٟ إ ؾس٠ عكٛب١ ايػىٔ ػدٌ تٓؿٝص ايدكٛب١ ا٭خـ َٓٗا غري َٓٗا خـا٭ ٖٚٞ

يًٍُهّٛ عًٝ٘، ٚلا ناْنت َنس٠ ايػنىٔ ع َثايٓنا ايػنابل أنثنط َنٔ        َ٪ثط٠ بايٓػب١ 
 َس٠ اؿبؼ، ؾ٬ ٜٓؿص ؾ٤ٞ َٔ َس٠ اؿبؼ بدس اْكها٤ َس٠ ايػىٔ.

إ عكٛبنن١ ايػننىٔ ٖننٞ : ٚيتطبٝننل ونن  ايدكٛبننا  هنن  ٬ٌَانن١ ا٫َننٛض ايتايٝنن١ 
ؾنس ٚ عكٛبن١   أ ٜكع اؾ  ا٫ بني عكٛب١ . ٫ٌٚسٖا اييت ػ  غريٖا َٔ ايدكٛبا 

                                                 
( تعدد اجلسا٥ِ ٚاثسٙ يف ايعكاب، ذلُد امساعٌٝ ابساِٖٝ املعُٛزٟ، َكاٍ َٓػٛز ع٢ً َٛقع غبه١ جاَع١ بابٌ،  1
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َتػننا١ٜٚ ع ايؿننس٠ ندكننٛبيت ايػننىٔ ٫ُْٗننا      خننـ، ؾٗننٛ ٫ ٜكننع بننني عكٛبننا     أ
ػ  عكٛب١ ايػىٔ ثكساض َستٗا عكٛب١ اؿبؼ، ؾن٬ ٜتٍكنل   . َتػاٜٚتإ بايؿس٠

٘      ثكنساض َنس٠ ايػنىٔ،    اؾن  ا٫  أٟ  ،أٟ ثنا ٜػنناٟٚ َستن٘ َنٔ ايدكٛبنا  ايتايٝن١ ينن
ٌهننِ ؾٝٗننا بدكٛبنن١   يتإ تهننٕٛ اؾطيفنن١ اينن . ٚايبػننٝطبٓٛعٝنن٘ ايؿننسٜس  اؿننبؼ

 عًنن٢ اؾنناْٞ ٜؿنىع  ٫ يهننٞ ايػننىٔ،ٚشيو كٛبن١ داؿنبؼ قننس ٚقدنت قبننٌ اؿهننِ ب  
ٕ . ايػىٔ عكٛب١ تٓؿٝص اثٓا٤ وطا٥ِ اضتهاب  اؾن   َٛننٛع  ايدكٛبن١  ه  إ تهنٛ
بٓٛعٝن٘ ايؿنسٜس ٚايبػنٝط، ٚبايتنايٞ ؾن٬ ػن         اؿنبؼ  أٟ ،يًٍطٜن١  غايب١ عكٛب١

  مل1).تٓؿٝسٖا بططٜل ا٫نطاٙ ايبسْٞٚيٛ    ٌت٢ ايػطا١َ عكٛب١ عكٛب١ ايػىٔ
 

ِ   ،ثايثننا مل 142إ النناز٠ ) : ا٫غننتثٓا٤ َننٔ قاعننس٠ تدننسز ايدكٛبننا  بتدننسز اؾننطا٥
ٜطبل ع ٌاي١ اضتهاب اجملطّ  عكٛبا  قس ْكت ع٢ً ٖصا ا٫غتثٓا٤، ٖٚصا ا٫غتثٓا٤

َطتبطن١ ببدهنٗا اضتباطنا ٫ ٜكبنٌ      عس٠ اؾداٍ اوطاَٝ٘ أٟ وطا٥ِ َتدسزٙ ٚيهٓٗا
ٌ  الكنطض٠  بايدكٛب١ اؿهِ ه  ؾدٓس شيو ،ٌٚس٠ ايػطض ايتىع٥٘ ٚهُع بٝٓٗا  يهن

إ تطبٝنل ٖنصا ا٫غنتثٓا٤ َنٔ      غريٖنا،  زٕٚ ا٫ؾنس  ايدكٛبن١  بتٓؿٝنص  ٚا٫َط ١وطيف
ٕ   ٜؿنرتط  اؾطا٥ِ بتدسز ايدكٛبا  تدسز قاعس٠ إ تهنٕٛ اؾنطا٥ِ   : ا٫ٚ، بن٘ ؾنططا

ٕ  إ أٟ ،يًتىع٥٘ قابٌ الطتهب٘ َطتبط٘ اضتباطا غري ٚقٛعٗنا َطتبنا ع شٖنٔ     ٜهنٛ
إ تهنٕٛ اؾنطا٥ِ التدنسزٙ َطتبطن٘     . ثاْٝنا،  اؾاْٞ تٓؿٝصا ـط٘ اوطاَٝ٘ ٚاٌس٠

 مل2).ؼكٝل ٖسف ٚاٌس َٓٗا أٟ إ ٜهٕٛ ايككس ،بٌٛس٠ ايػطض

                                                 
( املبادئ ايعا١َ يف قإْٛ ايعكٛبات، تأيٝف: د. عًٞ حطني خًف ٚ د. ضًطإ عبدايكادز ايػاٟٚ، املهتب١  1
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 الفصل الثالث
 اجلسمية يف فاىوٌ العووبااالعودة اىل 

 
 املبحث اناول

 املتعلوة بالعودفساءة يف مواد فاىوٌ العووباا 
تكسِٜ قطا٠٤ عا١َ ع َنٛاز قنإْٛ ايدكٛبنا  التدًكن١ بنايدٛز،       غٓطنع ا٫ٕ ع٢ً

ٌػنن  َننا وننا٤ ع قننإْٛ ايدكٛبننا    اـاقنن١ بننايدٛز  قننٌٝ ٖننصٙ ايؿننطٚط اتؿٚ
اناؾ١ اىل شنط الٛاز ايكا١ْْٝٛ اييت تطنع عًن٢ َػن١ً٦ ايدنٛز ٚايكهناٜا     ايدطاقٞ، 

انثط عًن٢ ايب٦ٝن١ ايكاْْٛٝن١ ع ايدنطام ٚالنٛاز      ٚشيو بٗسف ايتدطف التدًك١ بٗا، 
التدًك١ بايدٛز٠ اىل اؾطيف١ ٚنٝؿ١ٝ تٓاٍٚ ٖصٙ ايكه١ٝ َٔ ٚو١ٗ ْاط الؿنطع  

ع بسا١ٜ ٖصا ايؿكٌ ٚع البٍ، ا٫ٍٚ، غٛف ْكّٛ بدنطض ناؾن١ النٛاز     .ايدطاقٞ
ٛاز ايكا١ْْٝٛ اـاق١ بٗنصٙ ايكهن١ٝ، اَنا ع البٍن، ايثناْٞ ؾػنٓكّٛ بتًٍٝنٌ الن        

 مل1)ايكا١ْْٝٛ اـاق١ بايدٛز َٚطاودتٗا.
ايباب ا٫ٍٚ، ايتؿطٜع ايدكابٞ، ايؿكٌ ا٭ٍٚ نن قا١ْْٝٛ اؾطيف١ ٚايدكاب ع الناز٠  

ٜػطٟ ايكإْٛ اؾسٜس ع٢ً َنا ٚقنع قبنٌ ْؿناشٙ َنٔ اؾنطا٥ِ       مل ٜٓل ع٢ً "4)
ٚرشا عنسٍ  الػتُط٠ اٚ التتابد١ اٚ وطا٥ِ ايداز٠ اييت ٜثابط ع٢ً اضتهابٗا ع اً٘ 

ايكإْٛ اؾسٜس ا٭ٌهاّ اـاق١ بايدٛز اٚ تدنسز اؾنطا٥ِ ؾإْن٘ ٜػنطٟ عًن٢ ننٌ       
وطيف١ ٜكبع بٗا التِٗ ع ٌاي١ عٛز اٚ تدسز ٚيٛ بايٓػب١ ؾطا٥ِ ٚقدنت قبنٌ   

 ."ْؿاشٙ

                                                 
ايصٝػ١ نُا جا٤ت يف  ( اعدْا نتاب١ املٛاد ايكا١ْْٝٛ نُا جا٤ت يف قإْٛ ايعكٛبات دٕٚ تػٝري، ضُاْا يًخفاظ ع1٢ً

 قإْٛ ايعكٛبات ايعساق١ٝ. 
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ٚع ايؿكنٌ ا٫ٍٚ َنٔ ايكنإْٛ، ٜكنـ      ،بتدطٜـ اؾطيف١ ايباب ايثاي، اـامع 
مل َنٔ ايكنإْٛ   01طبٝدتٗنا ينصيو ع الناز٠ )    الؿطع ايدطاقٞ اؾطا٥ِ َنٔ ٌٝن،  

مل تننأتٞ 04ٜكػنِ اؾنطا٥ِ َنٔ ٌٝن، طبٝدتٗنا اىل عازٜن١ ٚغٝاغن١ٝ. ع الناز٠ )        
 ايكإْٛ ع٢ً ؾكٌ اؾطيف١ ايػٝاغ١ٝ عٔ اؾطيف١ ايداز١ٜ نايتايٞ:

 

اؾطيف١ ايػٝاغ١ٝ ٖٞ اؾطيف١ اينيت تطتهن  بباعن، غٝاغنٞ اٚ تكنع عًن٢        – أ 
َٚنع  ١. اؿكٛم ايػٝاغ١ٝ ايدا١َ اٚ ايؿطز١ٜ ٚؾُٝا عسا شيو تدترب اؾطيف١ عازٜ

 :شيو ٫ تدترب اؾطا٥ِ ايتاي١ٝ غٝاغ١ٝ يٛ ناْت قس اضتهت  بباع، غٝاغٞ
 .اؾطا٥ِ اييت تطته  بباع، اْاْٞ ز٤ْٞ. 1
 ٞ.الاغ١ بأَ ايسٚي١ اـاضوطا٥ِ . اؾ2
 .وطا٥ِ ايكتٌ ايدُس ٚايؿطٚع ؾٝٗا. 3
 .وطيف١ ا٫عتسا٤ ع٢ً ٌٝا٠ ض٥ٝؼ ايسٚي١. 4
 .اؾطا٥ِ ا٫ضٖاب١ٝ. 5
اؾنننطا٥ِ الدًننن١ بايؿنننطف نايػنننطق١ ٚا٫خنننت٬ؽ ٚايتعٜٚنننط ٚخٝاْننن١ ا٫َاْننن١  . 6

  .ٚا٫ٌتٝاٍ ٚايطؾ٠ٛ ٖٚتو ايدطض
 

 .اؾطيف١ غٝاغ١ٝ إ تبني شيو ع ٌهُٗا  إ أع٢ً اكه١ُ اشا ض –ب 
 

 مل:22َاز٠ )

 وٌ ايػىٔ ال٪بس قٌ اٱعساّ ع اؾطا٥ِ ايػٝاغ١ٝ. .1
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٫ٚ تدتننرب ايدكٛبنن١ اكهننّٛ بٗننا ع وطيفنن١ غٝاغنن١ٝ غننابك١ ع ايدننٛز ٫ٚ       .2
تػتتبع اؿطَإ َٔ اؿكٛم ٚالعاٜا الس١ْٝ ٫ٚ ٌطَإ اكهنّٛ عًٝن٘ َنٔ    

 مل1)ؾٝٗا. رزاض٠ أَٛاي٘ اٚ ايتكطف
 

  :مل44َاز٠ )

رشا أَه٢ ٌسه قهّٛ عًٝن٘ بناؿىع ع َسضغن١ اقن١ٌٝ٬ اٚ باٜساعن٘ ع       .1
َسضغ١ ايؿتٝإ اؾامني ثًثٞ َس٠ عكٛبت٘ ؾًًٍُه١ُ اييت أقسض  اؿهِ 

ٚ أٚ َٔ ي٘ ٌنل اي٫ٜٛن١ عًن٢ ْؿػن٘     أا٤ ع٢ً طً  اؿسه اٚ أٌس ٚايسٜ٘ بٓ
َنسٜط السضغن١ اكىنٛظ بٗنا ٚضأٟ     َطبٝ٘ إٔ تأَط بدس ا٫ط٬ع ع٢ً تكطٜنط  

ا٫زعا٤ ايدناّ بنإط٬م غنطاح اؿنسه رشا تنبني هلنا أْن٘ قنس اغنتكاّ ع غنريٙ           
ٌٚػٔ غًٛن٘ ع٢ً إٔ ٜػًِ رىل اٌس  ا شنط بدس اخص تدٗسٙ ٚؾكا ٫ٌهاّ 

َٚا بدسٖا اشا مل ٜهٔ قس بًؼ ايثا١َٓ عؿط٠ َٔ عُطٙ ؾإ بًػٗنا   67الاز٠ 
ٔ ايػري٠ ٚايػًٛى خن٬ٍ النس٠ ايباقٝن١ َنٔ     ٜ٪خص َٓ٘ تدٗس بإٔ ٜهٕٛ ٌػ

 قهَٛٝت٘.
ؾاشا اضته  اؿسه وٓاٜن١ اٚ وٍٓن١ عُسٜن١ ع النس٠ ايباقٝن١ َنٔ عكٛبتن٘         .2

ؾًًٍُهُننن١ إٔ تكنننطض اعازتننن٘ رىل َسضغننن١ رقننن١ٌٝ٬ اٚ َسضغننن١ ايؿتٝنننإ  
اؾامني يُٝهٞ الس٠ ايباقٝن١ َنٔ عكٛبتن٘ ٫ٚ ؼػن  ين٘ ع ٖنصٙ اؿاين١        

 ٖٚٛ َطًل ايػطاح. الس٠ اييت قهاٖا
                                                 

( ٜكّٛ املػسع ايعساقٞ ٖٓا بعدّ احتطاب اجلسمي١ ايطابك١ ايطٝاض١ٝ نعٛد٠ اىل اجلسمي١، حبٝح إ اجلسا٥ِ  1
ايطٝاض١ٝ ٖٓا ال ٜٓعس ايٝٗا َجٌ اجلسا٥ِ ايعاد١ٜ، ٖٚرا زاجع اىل ايٛضع ايطٝاضٞ ايػري املطتكس اييت ناْت تعٝؼ 

ايعكٛب١ احملهّٛ بٗا يف جسمي١ ضٝاض١ٝ ضابك١ يف ايعٛد ٚال  ايعسام أْراى. ٖٚهرا ٜكّٛ املػسع بعدّ اعتبازفٝٗا 
 .  تطتتبع احلسَإ َٔ احلكٛم ٚاملصاٜا املد١ْٝ ٚال حسَإ احملهّٛ عًٝ٘ َٔ إداز٠ أَٛاي٘ اٚ ايتصسف فٝٗا
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اشا اْكهت النس٠ ايباقٝن١ َنٔ قهَٛٝن١ اؿنسه زٕٚ إ ٜطتهن  وٓاٜن١ اٚ        . 3
 و١ٍٓ عُس١ٜ ٜكبع اط٬م غطاٌ٘ ْٗا٥ٝا.

 

 :مل45َاز٠ )
٫ تػنطٟ اٌهنناّ ايدننٛز عًن٢ اؿننسه، ٫ٚ ىهننع يًدكٛبنا  ايتبدٝنن١ ٚايتهًُٝٝنن١    

ٚاشا  اؿاْنا .  ٚايتسابري ا٫ٌرتاظ١ٜ عسا الكازض٠ ٚغًل اكٌ ٌٚاط اضتٝناز 
ٌهِ ع٢ً اؿسه بػطا١َ ؾ٬ هٛظ ٌبػ٘ اغتٝؿا٤ هلا ٚامنا ٜٓؿص ع٢ً َاي٘ 

 ؾإٕ تدصض شيو تػتٛؾ٢ َٓ٘ عٓس َٝػطت٘.
 

 مل:603َاز٠ )

ٌاط اضتٝاز اؿاْا  ٖنٛ َٓنع اكهنّٛ عًٝن٘ َنٔ تدناطٞ ؾنطب َػنهط ع          –أ 
 ٌا١ْ اٚ أٟ قٌ آخط َدس هلصا ايػطض الس٠ الكطض٠ ع اؿهِ.

رشا ٌهِ ع٢ً ؾدل أنثط َٔ َنط٠ ٫ضتهابن٘ وطيفن١ ايػنهط اٚ ٫ضتهابن٘       –ب 
وٓا١ٜ اٚ و١ٍٓ اخنط٣ ٚقدنت اثٓنا٤ غنهطٙ، وناظ يًٍُهُن١ ٚقنت اقنساض         
اؿهِ با٫زاْن١ إٔ ؼانط عًٝن٘ اضتٝناز اؿاْنا  ٚغريٖنا َنٔ قناٍ ؾنطب          

 اـُط َس٠ ٫ تعٜس ع٢ً ث٬ه غٓٛا .
 

 مل:606َاز٠ )

ايننيت ٜننٓل عًٝٗننا ايكننإْٛ هننٛظ يًٍُهُنن١ إٔ تننأَط رنناؾ١ رىل اؿننا٫  اـاقنن١  
بٛنع اكهّٛ عًٝ٘ بدكٛب١ اؿنبؼ لنس٠ غن١ٓ ؾنانثط، ؼنت َطاقبن١ ايؿنطط١،        
بدس اْكها٤ عكٛبت٘، َس٠ ٫ تكٌ عٔ غ١ٓ ٫ٚ تعٜس ع٢ً َس٠ ايدكٛبن١ اكهنّٛ   

 بٗا ع٢ً إٔ ٫ تعٜس بأ١ٜ ٌاٍ ع٢ً مخؼ غٓٛا  ٚشيو ع اؿا٫  ايتاي١ٝ:
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اؿهِ قازضا ع وٓا١ٜ عاز١ٜ اٚ ع وٍٓن١ غنطق١ اٚ اخؿنا٤ أؾنٝا٤     اشا نإ  .1
 َػطٚق١ اٚ اٌتٝاٍ اٚ تٗسٜس اٚ اخؿا٤ قهّٛ عًِٝٗ ؾاضٜٔ.

اشا نإ اؿهِ قازضا ع أ١ٜ و١ٍٓ ٚنإ اكهنّٛ عًٝن٘ عا٥نسا اٚ اعتكنس       .2
 اكه١ُ ٭غباب َدكٛي١ أْ٘ غٝدٛز اىل اضتهاب وٓا١ٜ اٚ و١ٍٓ.

  

 مل:621َاز٠ )

يًٍُه١ُ إٔ تأَط بٛقـ ايؿدل الدٟٓٛ لس٠ ٫ تكٌ عٔ ث٬ثن١ اؾنٗط ٫ٚ تعٜنس    
ع٢ً ث٬ه غٓٛا  اشا ٚقدنت وٓاٜن١ اٚ وٍٓن١ َنٔ اٌنس  ثًٝن٘ اٚ َسٜطٜن٘ اٚ        
ٚن٥٬٘ باغِ ايؿدل الدٟٓٛ اٚ ؿػاب٘ ٌٚهِ عًٝ٘ َنٔ اوًنٗا بدكٛبن١ غنايب١     

ٍٓن١ انثنط َنٔ َنط٠     يًٍط١ٜ لس٠ غت١ اؾنٗط ؾنأنثط. ٚاشا اضتهبنت اؾٓاٜن١ اٚ اؾ    
 ؾًًٍُه١ُ إ تأَط عٌ ايؿدل الدٟٓٛ.

 

 مل:616َاز٠ )

 ٜدترب عا٥سا:
َٔ ٌهِ عًٝ٘ ْٗا٥ٝا ؾٓا١ٜ ٚثبت اضتهاب٘ بدس شينو ٚقبنٌ َهنٞ النس٠      –ا٫ٚ 

 الكطض٠ يطز اعتباضٙ قاْْٛا وٓا١ٜ اٚ و١ٍٓ.
الكنطض٠  َٔ ٌهِ عًٝ٘ ْٗا٥ٝا ٚثبت اضتهاب٘ بدس شيو ٚقبٌ َهٞ الس٠  –ثاْٝا 

يطز اعتباضٙ قاْْٛا ا١ٜ وٓا١ٜ اٚ و١ٍٓ  اث١ً يًىٍٓن١ ا٫ٚىل. ٚتدتنرب اؾنطا٥ِ    
الب١ٓٝ ع بٓس ٚاٌس َٔ نٌ َٔ ايبٓٛز ايتايٝن١ َتُاثًن١ يػنطض تطبٝنل اٌهناّ      

 ٖصٙ ايؿكط٠ .
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وطا٥ِ ا٫خت٬ؽ ٚايػطق١ ٚا٫ٌتٝناٍ ٚخٝاْن١ ا٫َاْن١ ٚاغتكناب ا٭َنٛاٍ       – 4
ا٫ؾننٝا٤ التٍكنن١ً َننٔ ٖننصٙ اؾننطا٥ِ اٚ ٌٝاظتٗننا    ٚايػننٓسا  ٚايتٗسٜننس ٚاخؿننا٤ 

 بكٛض٠ غري َؿطٚع١.
 وطا٥ِ ايكصف ٚايػ  ٚا٫ٖا١ْ ٚاؾؿا٤ ا٫غطاض. – 0
 اؾطا٥ِ التدًك١ باٯزاب ايدا١َ ٌٚػٔ ا٭خ٬م. – 3
 وطا٥ِ ايكتٌ ٚاٱٜصا٤ ايدُس. – 1
 اؾطا٥ِ ايدُس١ٜ اييت ٜهُٗا باب ٚاٌس َٔ ٖصا ايكإْٛ . – 5

ع  اّ ٖصٙ الاز٠ ر٫ رشا نإ قازضا٫ ٜدتس باؿهِ ا٭وٓيب ع تطبٝل أٌه –ثايثا 
 وطا٥ِ تعٜٝـ اٚ تكًٝس اٚ تعٜٚط ايد١ًُ ايدطاق١ٝ اٚ ا٫وٓب١ٝ.

 

 مل:041َاز٠ )
هٛظ يًٍُه١ُ ع ٌاي١ ايدٛز الٓكٛم عًٝن٘ ع الناز٠ ايػنابك١ إٔ ؼهنِ بنأنثط      

ْٛا بؿطط عسّ ػاٚظ ندـ ٖنصا  َٔ اؿس ا٭قك٢ يًدكٛب١ الكطض٠ يًىطيف١ قاْ
اؿس ٚع٢ً إٔ ٫ تعٜس َس٠ ايػنىٔ ال٪قنت بنأٟ ٌناٍ َنٔ ا٫ٌنٛاٍ عًن٢ مخنؼ         

 ٚعؿطٜٔ غ١ٓ ٫ٚ تعٜس َس٠ اؿبؼ ع٢ً عؿط غٓني َٚع شيو.
رشا ناْت ايدكٛب١ الكطض٠ يًىطيف١ ع ايػىٔ ال٪قت َطًكًا َٔ أٟ قٝس واظ  – 4

 اؿهِ بايػىٔ ال٪بس.
 ٛب١ الكطض٠ يًىطيف١ ٖٞ ايػطا١َ واظ اؿهِ باؿبؼ.رشا ناْت ايدك – 0
 

 مل:044َاز٠ )

يًٍُه١ُ عٓس اؿهنِ ع وٓاٜن١ اٚ وٍٓن١ بناؿبؼ َنس٠ ٫ تعٜنس عًن٢ غن١ٓ إٔ         
تأَط ع اؿهِ ْؿػ٘ بإٜكاف تٓؿٝنص ايدكٛبن١ رشا مل ٜهنٔ قنس غنبل اؿهنِ عًن٢        
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اكهّٛ عًٝن٘ عنٔ وطيفن١ عُسٜن١ ٚضأ  َنٔ أخ٬قن٘ َٚاننٝ٘ ٚغنٓ٘ ٚانطٚف          
وطيفتنن٘ َننا ٜبدنن، عًنن٢ ا٫عتكنناز بأْنن٘ يننٔ ٜدننٛز رىل اضتهنناب وطيفنن١ وسٜننس٠    
ٚيًٍُهُنن١ إٔ تككننط رٜكنناف ايتٓؿٝننص عًنن٢ ايدكٛبنن١ ا٭قنن١ًٝ اٚ ػدًنن٘ ؾننا٬ًَ    
يًدكٛبا  ايتبد١ٝ ٚايته١ًُٝٝ ٚايتسابري ا٫ٌرتاظ١ٜ ٚرشا ٌهِ بناؿبؼ ٚايػطاَن١   

بؼ ؾكنط. ٚعًن٢   َدًا واظ يًٍُه١ُ إٔ تككط رٜكناف ايتٓؿٝنص عًن٢ عكٛبن١ اؿن     
 اكه١ُ إٔ تبني ع اؿهِ ا٭غباب اييت تػتٓس ريٝٗا ع اٜكاف ايتٓؿٝص.

 
 الفصل السادس: جسائه السوس

 مل:683َاز٠ )
ٜداق  بػطا١َ ٫ تعٜس ع٢ً عؿط٠ زْناْري َنٔ ٚونس ع ططٜنل عناّ اٚ قنٌ        – 4

َباح يًىُٗٛض ع ٌاي١ غنهط بنني بنإٔ ؾكنس قنٛاب٘ اٚ اٌنسه ؾنػبا اٚ اظعاونا         
 يًػري.

ٚع ٌاي١ ايدٛز اىل اضتهاب اؾطيف١ خ٬ٍ غ١ٓ َٔ تاضٜذ قسٚض اؿهِ عًٝن٘   – 0
تهٕٛ ايدكٛب١ اؿنبؼ َنس٠ ٫ تعٜنس عًن٢ ؾنٗط اٚ ايػطاَن١ اينيت ٫ تعٜنس عًن٢          
عؿطٜٔ زٜٓاضا. ٚيًٍُه١ُ اشا ثبت يسٜٗا إ ايدا٥س َسَٔ عًن٢ ايػنهط إ تنأَط    

كنط٠ باٜساعن٘ اٌنس الكنٍا  اينيت      بس٫ َٔ ايدكٛب١ الٓكٛم عًٝٗا ع ٖصٙ ايؿ
تٓؿأ هلصا ايػطض اٚ اٌس الػتؿؿٝا  اؿه١َٝٛ لس٠ غت١ اؾنٗط ٚهلنا بٓنا٤ عًن٢     
طً  ا٫زعا٤ ايداّ اٚ اكهّٛ عًٝن٘ إ تؿنطً عٓن٘ قبنٌ اْكهنا٤ ٖنصٙ النس٠ اشا        

 تبني ؾؿا٩ٙ بتكطٜط طيب قازض َٔ الكع اٚ الػتؿؿ٢.
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 مل:414َاز٠ )

تعٜس ع٢ً ث٬ثن١ اؾنٗط ٚبػطاَن١ ٫ تعٜنس عًن٢ ث٬ثنني       ٜداق  باؿبؼ َس٠ ٫ 
 زٜٓاضا اٚ باٌس٣ ٖاتني ايدكٛبتني:

 َٔ طً  اَٛضا كايؿ١ يٰزاب َٔ آخط شنطا نإ اٚ اْث٢. –أ 
َٔ تدطض ٫ْث٢ ع قٌ عاّ بأقٛاٍ اٚ اؾداٍ اٚ اؾاضا  ع٢ً ٚو٘ ىسف  –ب 

 ٌٝا٤ٖا.
اؾٗط ٚايػطا١َ اييت ٫ تعٜس ٚتهٕٛ ايدكٛب١ اؿبؼ َس٠ ٫ تعٜس ع٢ً غت١  – 0

ع٢ً َا١٥ زٜٓاض اشا عاز اؾاْٞ اىل اضتهاب وطيف١ اخط٣ َٔ ْؿؼ ْٛع اؾطيف١ 
 .اييت ٌهِ َٔ اوًٗا خ٬ٍ غ١ٓ َٔ تاضٜذ اؿهِ ايػابل

 
 املبحث الثاىي
 جلسمية يف فاىوٌ العووبااالعودة اىل ا

اؾطيفنن١  ع اٜنن١ نٝننـ تداَننٌ قننإْٛ ايدكٛبننا  ايدطاقننٞ َننع قهنن١ٝ ايدننٛز٠ اىل 
َٛاقننع اٚ َننٛاز   اؿننسٜ، عننٔ ايدننٛز٠ اىل اؾطيفنن١  اشا َننا ضاودٓننا قننإْٛ        

مل الدسٍ، بؿهٌ زقٝل ٚعثٓا عٔ 1999مل يػ١ٓ )111ايدكٛبا  ايدطاقٞ ضقِ )
ٖسؾٓا الٓؿٛز، ؾػٓط٣ بإٔ الؿطع ايدطاقٞ ؼسه عٔ ٖصٙ ايكه١ٝ ع عس٠ َٛاز 

ٕٛ ايدكٛبنا  ايدطاقنٞ عنٔ ايدنٛز، قبنٌ      نُا ْدطنٗا ا٫ٕ بؿهٌ زقٝل. تهًِ قناْ 
مل ع 1مل)34/9/1991مل ع )999قننسٚض قننطاض فًننؼ قٝنناز٠ ايثننٛض٠ ضقننِ )     

                                                 
( 3إٔ "ًٜػ٢ قإْٛ زد االعتباز زقِ ) ( ع30/7/1978٢ً( يف )997( ْص قساز دلًظ قٝاد٠ ايجٛز٠ زقِ ) 1

( 23( َٔ قإْٛ اصٍٛ احملانُات اجلصا١ٝ٥ زقِ )351اىل  324( املعدٍ، نُا تًػ٢ املٛاد َٔ )1967يط١ٓ )
( املعدٍ، ًٜٚػ٢ نريو نٌ ْص ٜػرتط الضتعاد٠ احملهّٛ عًٝ٘ احلكٛم ٚاملصاٜا، زد االعتباز آُٜا 1971يط١ٓ )

ٚالٜعٌُ بأٟ ْص قاْْٛٞ ٜتعازض َع أحهاّ ٖرا ايكساز". اْعس: املبادئ ايعا١َ يف قإْٛ  ٚزد يف ايكٛاْني ٚاألْع١ُ.
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مل ٜٚؿننرتط ٫عتبنناض اؾنناْٞ عا٥ننسا ٌػنن  ْننل النناز٠      144، 139الننازتني )
 أضبد١ ؾطٚط ٖٞ: إْٛ ايدكٛبا  ايدطاقَٞٔ ق مل139)
 إ ٜهٕٛ قس قسض عًٝ٘ ٌهِ غابل. .1
 طيف١ وسٜس٠.إ ٜهٕٛ قس اضته  و .2
 إ تهٕٛ ٖٓاى ؾرت٠ ظ١َٝٓ بني اؾطيفتني. .3
َنٔ قنإْٛ    مل139)هٕٛ اؾطيف١ َنٔ اؾنطا٥ِ الٓكنٛم عًٝٗنا بالناز٠      تإ  .4

 مل1)ايدكٛبا .
 

 ٚا٫ٕ ْأتٞ ع٢ً تؿكٌٝ ٖصٙ ايؿطٚط:
أ٫ٚ، قسٚض ٌهنِ غنابل: يتنٛاؾط ايدنٛز ٜٓبػنٞ إٔ تهنٕٛ اؾطيفن١ اؾسٜنس٠ قنس          

ؾ٬ ٜهؿنٞ إٔ تهنٕٛ قنس اضتهبنت بدنس وطيفن١ غنابك١،        اضتهبت بدس ٌهِ غابل، 
شيو ٫ٕ ع١ً ايتؿسٜس ع ايدٛز ٖٞ إ قسٚض اؿهنِ ايػنابل ٜدتنرب ناؾٝنا ينطزع      
اؾاْٞ. ؾاشا عاز ٚاضته  وطيف١ بايطغِ َٔ شيو، ؾإ ٖصا ٜسيٌ ع٢ً إ اؿهِ 

مل اؿهنِ ايػنابل هن  إ ٜهنٕٛ قنازضا بدكٛبن١       2ايػابل مل ٜهٔ ناؾٝنا يطزعن٘.)  
١ٝ٥ َٔ ايدكٛبا  ا٭ق١ًٝ ايػنايب١ يًٍطٜن١، أٚ بايػطاَن١. ؾناشا ننإ َٛننٛع       وٓا

اؿهِ تسبريا اٌرتاظٜا ؾ٬ ٜكًع غابك١ ع ايدٛز ٫ٜٚكًع يتؿسٜس ايدكٛب١ عنٔ  

                                                                                                         
ايعكٛبات، تأيٝف: د. عًٞ حطني خًف ٚ د. ضًطإ عبدايكادز ايػاٟٚ، املهتب١ ايكا١ْْٝٛ، بػداد، بدٕٚ ض١ٓ طبع، 

 .449ص
ضًطإ عبدايكادز ايػاٟٚ، املهتب١ ( املبادئ ايعا١َ يف قإْٛ ايعكٛبات، تأيٝف: د. عًٞ حطني خًف ٚ د.  1

 .450ايكا١ْْٝٛ، بػداد، بدٕٚ ض١ٓ طبع، ص
( املبادئ ايعا١َ يف قإْٛ ايعكٛبات، تأيٝف: د. عًٞ حطني خًف ٚ د. ضًطإ عبدايكادز ايػاٟٚ، املهتب١  2

 . 450ايكا١ْْٝٛ، بػداد، بدٕٚ ض١ٓ طبع، ص
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وطيف١ وسٜس٠. اَا ايدؿٛ عنٔ ايدكٛبن١ ؾن٬ يفٓنع َنٔ اعتبناض اؿهنِ غنابك١ ع         
ْٕٛ وسٜس هدٌ ايؿدٌ اينصٟ  ايدٛز. ٫ٚ ٜدترب اؿهِ غابك١ ع ايدٛز اشا قسض قا

ٌهِ ع٢ً اجملطّ َٔ اوً٘، غري َداقن  عًٝن٘. إ ٜهنٕٛ اؿهنِ ايٓٗنا٥ٞ قنازضا       
َٔ قه١ُ عطاق١ٝ، ا٫ اشا نإ قازضا ع وطا٥ِ َتدًكن١ بنايتعٜٝـ أٚ تكًٝنس أٚ    

 تعٜٚط ايد١ًُ ايدطاق١ٝ أٚ ا٭وٓب١ٝ، ؾٝدتس ب٘ عٓس٥ص نػابك١ ع ايدٛز.
ٕ تهٕٛ اؾطيف١ اؾسٜس٠ قس اضتهبت بدس ٌهِ غابل، يتٛاؾط ايدٛز ٜٓبػٞ ااشٕ 

ؾ٬ ٜهؿٞ إ تهٕٛ قس اضتهبت بدنس وطيفن١ غنابك١. شينو ٫ٕ عًن١ ايتؿنسٜس ع       
ايدٛز ٖٞ إ قسٚض اؿهِ ايػابل ٜدترب ناؾٝا ينطزع اؾناْٞ. ؾناشا عناز ٚاضتهن       
وطيف١ بايطغِ َٔ شينو ؾنإ ٖنصا ٜنسيٌ عًن٢ إ اؿهنِ ايػنابل مل ٜهنٔ ناؾٝنا          

  ٫ٚ بس إ تتٛؾط ع اؿهِ ايػابل ايؿطٚط ايتاي١ٝ: مل1).يطزع٘
إ ٜهٕٛ قازضا بدكٛب١ وٓا١ٝ٥ َنٔ ايدكٛبنا  ا٭قن١ًٝ ايػنايب١ يًٍطٜن١ اٚ       مل أ

بايػطاَن١. ؾنناشا نننإ َٛنننٛع اؿهننِ تنسبريا اٌرتاظٜننا ؾنن٬ ٜكننع غننابك١ ع   
ٖٚهننصا ا٭َننط  .  ٜكننًع يتؿننسٜس ايدكٛبنن١ عننٔ وطيفنن١ وسٜننس٠   ٫ٚ ،ايدننٛز

يًدكٛبا  اـاقن١ بناجملطَني ا٫ٌنساه ٚشينو ٫ٕ َدٓن٢ اٱقن٬ح       بايٓػب١ 
إ ٜهٕٛ ْٗا٥ٝا قبنٌ   ٚايتٗصٜ  ٜػً  ع ٖصٙ ايدكٛبا  ع٢ً ايعوط ٚاؾعا٤.

اضتهنناب اؾطيفنن١ اؾسٜننس٠، ٫ٕ اؿهننِ غننري ايٓٗننا٥ٞ ٜهننٕٛ قنناب٬ ي٬يػننا٤      
  ٚايتدسًٜٔ َٚٔ ثِ ؾ٬ هٛظ ا٫عتُاز عًٝ٘.

اؾطيف١ اؾسٜس٠. ٫ٕ اؿهِ غري ايٓٗا٥ٞ ٜهٕٛ  إ ٜهٕٛ ْٗا٥ٝا قبٌ اضتهاب مل ب
قاب٬ يٲيػنا٤ ٚايدنسٌٜ، َٚنٔ ثنِ ؾن٬ هنٛظ ا٫عتُناز عًٝن٘ ٚاعتبناض ٌاين١           
                                                 

، 1957ايعكٛبات، َؤضط١ املعازف يًطباع١ ٚايٓػس، ( ايطعٝد َصطف٢ ايطعٝد، االحهاّ ايعا١َ يف قإْٛ  1
 . 139ص
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ايدٛز ٚايتؿسٜس بٓا٤ عًٝٗا، ٜٚدترب اؿهِ ْٗا٥ٝا اَا باغتؿاز٠ ططم ايطدنٔ  
بؿٛا  َٛاعٝسٖا اٚ بطؾض ايطدٔ. ٫ٚ ٜؿرتط ؼكل ٌاي١ ايدٛز إ ٜهنٕٛ  

ص ؾدن٬ اٚ مل ٜٓؿنص ا٫ وع٥ٝنا اٚ ٌتن٢ مل ٜٓؿنص اط٬قنا ٭ٟ       اؿهِ قنس ْؿن  
غب  َٔ ا٭غباب نٗطٚب اؾاْٞ َث٬. ٫ٕ قسٚض اؿهِ ايٓٗا٥ٞ ؾٝ٘ اْصاضا 

  ناؾٝا يًٍُهّٛ عًٝ٘.

أٟ ٫ ٜهٕٛ اؿهِ ايٓٗنا٥ٞ قنس غنكط     ،إ ٜهٕٛ قا٥ُا ٚقت اضتهاب اؾطيف١ مل  
اف ايتٓؿٝنص اشا ننإ قنس    بايدؿٛ ايداّ اٚ بنطز ا٫عتبناض اٚ باْكهنا٤ َنس٠ رٜكن     

ٌهِ باٜكاف تٓؿٝصٙ. اَا ايدؿٛ عٔ ايدكٛبن١ ؾن٬ يفٓنع َنٔ اعتبناض اؿهنِ       
غابك١ ع ايدٛز. ٫ٚ ٜدتنرب اؿهنِ غنابك١ ع ايدنٛز اشا قنسض قنإْٛ وسٜنس        

 هدٌ ايؿدٌ ايصٟ ٌهِ ع٢ً اجملطّ َٔ أوً٘ غري َداق  عًٝ٘.

اشا ننإ قنازضا ع    إ ٜهٕٛ اؿهنِ ايٓٗنا٥ٞ قنازضا َنٔ قهُن١ عطاقٝن١، ا٫       مل ه
وطا٥ِ تعٜٝـ اٚ تكًٝس اٚ تعٜٚط ايد١ًُ ايدطاقٝن١ اٚ ا٭وٓبٝن١ ؾٝدتنس بن٘     

 .عٓس٥ص نػابك١ ع ايدٛز
 

ثاْٝا، اضتهاب وطيف١ وسٜس٠: ٜؿرتط ع اؾطيف١ اؾسٜس٠ إ تهٕٛ َػتك١ً عٔ 
اؾطيف١ ا٫ٚىل، ؾاؾاْٞ ايصٟ ٜٗطب َٔ ايػىٔ ٫ ٜدترب عا٥نسا، ٫ٕ ٖطبن٘ اينصٟ    

 ٌس شاتن٘ وطيفن١، َطتبطن١ باؾطيفن١ ا٫ٚىل. ٚيهنٔ اشا عناز اهلناضب َنط٠         ٖٛ ع
ثا١ْٝ بدس اؿهِ عًٝ٘ َٔ اوٌ اهلطب ع الط٠ ا٫ٚىل، ؾأْ٘ ٜدترب عا٥سا بايٓػنب١  
يًننٗطب، ٫ بايٓػننب١ يًىطيفنن١ ا٫ٚىل. َدٝنناض وطيفنن١ اغننتك٬ٍ اؾننطيفتني ٖننٛ أ٫ 

 ا١ْْٝٛ ايٓاؾ١٦ عنٔ ا٫خنط٣.  تهٕٛ اٌساُٖا فطز ٚغ١ًٝ يًتدًل َٔ ا٫ثاض ايك
ٜؿنرتط يتننٛؾط ايدنٛز اضتهنناب وطيفنن١ وسٜنس٠ بدننس قنسٚض اؿهننِ ايػننابل.     اشٕ 
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ٖٚنننننصٙ اؾطيفننننن١ ٖنننننٞ اينننننيت ػدنننننٌ اؾننننناْٞ عا٥نننننسا ٚتؿنننننسز ايدكٛبننننن١  
 ،ٜٚؿرتط ع اؾطيف١ اؾسٜس٠ إ تهٕٛ َػنتك١ً عنٔ اؾطيفن١ ا٭ٚىل     ثٓاغبتٗا.

ؾاؾنناْٞ ايننصٟ ٜٗننطب َننٔ ايػننىٔ ٫ ٜدتننرب عا٥ننسا ٫ٕ ٖطبنن٘ ايننصٟ ٖننٛ ع شاتنن٘  
وطيفنن١، َطتبطنن١ باؾطيفنن١ ا٭ٚىل ٚايػننطض َٓنن٘ ايننتدًل َننٔ عكٛبنن١ ٖننصٙ     

 ايػطض اضتهاب وطيف١ وسٜس٠. ٝؼاؾطيف١ ٚي
 

: ٜؿرتط يٛوٛز ايدنٛز ع ٖنصٙ   إ تهٕٛ ٖٓاى ؾرت٠ ظ١َٝٓ بني اؾطيفتنيثايثا، 
ايؿدل وٓا١ٜ ٚوهِ عًٝ٘ َٔ اوًٗا، ثنِ ٜطتهن  بدنس شينو     اؿاي١ إ ٜطته  
 وٓا١ٜ أٚ و١ٍٓ. 

 

مل َنٔ قنإْٛ   139ضابدا، إ تتٛؾط ٌاي١ َٔ اؿا٫  الٓكٛم عًٝٗنا ع الناز٠ )  
ايدكٛبا  ايدطاقٞ: اٟ َٔ ٌهنِ عًٝن٘ ْٗا٥ٝنا ؾٓاٜن١ ٚثبنت اضتهابن٘ بدنس شينو         

أٚ و١ٍٓ. َٚٔ ٌهِ عًٝن٘  ٚقبٌ َهٞ الس٠ الكطض٠ يطز اعتباضٙ قاْْٛا، وٓا١ٜ 
ْٗا٥ٝا ظ١ٍٓ ٚثبت اضتهاب٘ بدنس شينو ٚقبنٌ َهنٞ النس٠ الكنطض٠ ينطز اعتبناضٙ         

 مل1قاْْٛا ا١ٜ و١ٍٓ  اث١ً يًى١ٍٓ ا٫ٚىل.)
ٌنايتني ٜدتنرب اؾناْٞ ؾٝٗنا      عًن٢  ايكنإْٛ النصنٛض  َنٔ   139ٚقس ْكنت الناز٠   

 :عا٥سا
ٚقبنٌ َهنٞ النس٠    َٔ ٌهِ عًٝ٘ ْٗا٥ٝا ؾٓا١ٜ ٚثبنت اضتهابن٘ بدنس شينو      ( أ

 الكطض٠ يطز اعتباضٙ قاْْٛا آ١ٜ وٓا١ٜ اٚ و١ٍٓ.

                                                 
( املبادئ ايعا١َ يف قإْٛ ايعكٛبات، تأيٝف: د. عًٞ حطني خًف ٚ د. ضًطإ عبدايكادز ايػاٟٚ، املهتب١  1

 .452ايكا١ْْٝٛ، بػداد، بدٕٚ ض١ٓ طبع، ص
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َٔ ٌهِ عًٝ٘ ْٗا٥ٝا ظ١ٍٓ ٚثبت اضتهابن٘ بدنس شينو ٚقبنٌ َهنٞ النس٠         ( ب
ٚاٯٕ  .الكطض٠ يطز اعتباضٙ قاْْٛا أٟ وٓا١ٜ اٚ و١ٍٓ  اث١ً يًى١ٍٓ ا٭ٚىل

 مل1).ْاتٞ ع٢ً تؿكًٝٗا
 

إ ٜطتهن  ايؿندل وٓاٜن١     ،اؿاين١  ٜؿرتط يٛونٛز ايدنٛز ع ٖنصٙ    :اؿاي١ ا٭ٚىل
ٚوهِ عًٝ٘ َٔ أوًٗا ثِ ٜطته  بدنس شينو وٓاٜن١ اٚ وٍٓن١. ٚايدنٛز ع ٖنصٙ       
اؿاي١ عاّ ؾ٬ تؿرتط الاز٠ الصنٛض٠ متاث٬ بنني اؾٓاٜن١ اينيت ٌهنِ َنٔ أوًنٗا       

 ٚاؾٓا١ٜ اٚ اؾ١ٍٓ اييت اضتهبت بدس شيو.
 

ين١ إ ٜطتهن  ايؿندل وٍٓن١     ٜؿرتط يٛوٛز ايدنٛز ع ٖنصٙ اؿا   :اؿاي١ ايثا١ْٝ
ٚوهِ عًٝ٘ َٔ أوًٗا ثِ ٜطته  بدس شيو آ١ٜ وٓا١ٜ اٚ و١ٍٓ  اث١ً يًى١ٍٓ 
ا٭ٚىل ٚايدننٛز ع ٖننصٙ اؿاينن١ خننام ٚشيننو ٫ ؾننرتاى ايتُاثننٌ بننني اؾٓاٜنن١ اٚ    
اؾ١ٍٓ اؾسٜس٠ َنع اؾطيفن١ ا٭ٚىل اينيت ٌهنِ عًٝن٘ َنٔ أوًنٗا. ٚايتُاثنٌ قنس          

الهْٛن١ يهنٌ َنٔ اؾنطيفتني نػنطق١ ٚغنطق١ اٚ       ٜهٕٛ ٌكٝكٝا بٌٛس٠ ايدٓاقط 
نطب ٚنطب، ٚقس ٜهٕٛ ٌهُٝا، اشا اؼس ايػطض ٚايساؾع َنٔ اضتهناب ننٌ َنٔ     

مل ايكا٥ًن١ )ٚتدتنرب   139اؾطيفتني َٚٔ ا٫َث١ً ع٢ً شيو َا ْكت عًٝ٘ الناز٠ ) 
 :١مل َٔ نٌ َٔ ايبٓٛز ايتاي١ٝ َتُاث1ًاؾطا٥ِ الب١ٓٝ ع بٓس )

يػننطق١ ٚا٫ٌتٝنناٍ ٚخٝاْنن١ ا٫َاْنن١ ٚاغتكنناب ا٭َننٛاٍ وننطا٥ِ ا٫خننت٬ؽ ٚا .1
ٚايػننٓسا  ٚايتٗسٜننس ٚاخؿننا٤ ا٭ؾننٝا٤ التٍكنن١ً َننٔ ٖننصٙ اؾننطا٥ِ اٚ ٌٝاظتٗننا    

 بكٛض٠ غري َؿطٚع١.
                                                 

يعكٛبات، املهتب١ ايكا١ْْٝٛ، بػداد، ( عًٞ حطني خًف ٚضًطإ عبدايكادز ايػاٟٚ، املبادئ ايعا١َ يف قإْٛ ا 1
 .449ص
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 وطا٥ِ ايكصف ٚايػ  ٚا٫ٖا١ْ ٚاؾؿا٤ ا٭غطاض. .2
 اؾطا٥ِ التدًك١ باٯزاب ايدا١َ ٌٚػٔ ا٭خ٬م. .3
 س.وطا٥ِ ايكتٌ ٚا٫ٜصا٤ ايدُ .4
 اؾطا٥ِ ايدُس١ٜ اييت ٜهُٗا باب ٚاٌس َٔ ٖصا ايكإْٛ. .5

 

 ،مل ع نن٬ اؿنايتني ٖنٛ عنٛز َ٪قنت     139)ٌػ  ْنل الناز٠   ٬ٌٜٚظ إ ايدٛز 
ثد٢ٓ إ ٖٓاى ؾرت٠ ظ١َٝٓ َد١ٓٝ تؿكٌ بني اؾطيفتني ؾناشا َنا اْكهنت ٚمل    

ع ايدنٛز  تكع اؾطيف١ اؾسٜس٠ خ٬هلا. ؾ٬ تهٕٛ اؾطيفن١ ا٭ٚىل عٓس٥نص غنابك١    
٫ٚ تؿسز بايتايٞ عكٛب١ اؾطيف١ اؾسٜس٠. اَا ايؿرت٠ ايع١َٝٓ اييت ه  إ تكع 
خ٬هلا اؾطيف١ ؾٗٞ الس٠ اي٬ظ١َ يطز اعتباض اكهّٛ عًٝن٘ عنٔ اؾطيفن١ ا٭ٚىل.    

مل النصنٛض٠  ٬ٜٚ139ٌظ َٔ ْا١ٌٝ أخط٣ إ اؾطا٥ِ اييت شنطٖنا ْنل الناز٠ )   
 ؾ٬ يفهٔ تكٛض ايدٛز ع الدايؿا . ٞٓع ٚبايتايْٛع اؾٓاٜا  ٚاؾآْؿا ٖٞ َٔ 
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 الفصل السابع
 

 املبحث اناول
 ثس املرتت  على اجلاىي العائداأل

اشا نننإ ايدا٥نننس يًىطيفنن١ ٖنننٛ ايؿنندل اينننصٟ تهننطض خطٚوننن٘ عًنن٢ ايكٛاعنننس      
ا٫وتُاع١ٝ ٚايكا١ْْٝٛ اييت ٜكّٛ عًٝٗا اجملتُع بؿهٌ عاّ، ؾنإ عًُنا٤ ا٫ونطاّ    

َننٛقؿِٗ َننٔ تٛغننٝع ايدا٥ننس يًىطيفنن١ َننٔ خنن٬ٍ إٔ شيننو ؾٝنن٘ نننُإ  ٜننربضٕٚ 
ؿُا١ٜ أَٔ َٚكا  اجملتُع َٔ أقٍاب ايػًٛنٝا  ا٫وطا١َٝ ٚقرتع ا٫وطاّ، 
ٌٝ، يفهٔ اؽاش ا٫وطا٤ا  اي٬ظ١َ َٔ أوٌ َٛاو١ٗ َؿنه١ً ايدنٛز ع الطاٌنٌ    

ٗا ٚتٛوٝ٘ َنٔ  ٚايػٝطط٠ عًٝ البهط٠ اييت يفهٔ َٔ خ٬هلا َداؾ١ ٖصٙ الؿه١ً
 يسِٜٗ ْعع١ اوطا١َٝ َٚطاقب١ تكطؾاتِٗ.

َٔ خ٬ٍ ايسضاغ١ الٝسا١ْٝ اييت قُٓا بٗا َٚٔ خ٬ٍ ا٫غن١ً٦ اينيت ٚوٗٓاٖنا اىل    
اجملطَني ع َطانع ا٫ق٬ح ٚايتأٌٖٝ، تٛقًٓا اىل عس٠ اَٛض َتدًك١ بنأثط ايدنٛز   

١ بني ايدكٛبن١  ع٢ً اؾاْٞ، ٚنصيو أثط اؾطيف١ عًٝ٘، اىل إٔ ٖٓاى ع٬ق١ ٚثٝك
يننصيو عًنن٢ ال٪غػننا  ا٫قنن١ٌٝ٬ َطاقبنن١ ٚنننع    ٚا٭ثننط عًنن٢ اؾنناْٞ ايدا٥ننس. 

ايػىٓا٤ ٚزضاغ١ ٌايتِٗ ايؿدك١ٝ نٌ ع٢ً ٌس٣، لدطؾن١ ٚؼسٜنس أثناض ايدنٛز٠     
َٚػبباتٗإ َٚٔ ثِ ٚنع اـطط ايٓاو١ٍ بتأٌٖٝ اجملطّ ٚاعازتن٘ اىل اجملتُنع   

  ايدٛز٠ اىل اؾطيف١، ٚتتُثنٌ  ٖٓاى اثطٜٔ ٚانٍني ع٢ً نٌ ٌا٫ بؿهٌ غًِٝ.
  :ا٫  ايث٬هع اٌس٣ ٖصٙ اؿ

 ٫: قس ٜطتسع اؾاْٞ َٔ ايدكٛب١ الؿسز٠ ٜٚدٛز َطتسعا َٔ ايدكٛب١.أٚ
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ثاْٝننا: قننس ٜدهننؼ ايدننٛز عًنن٢ اؾنناْٞ قننؿ١ ايدٓنناز عًنن٢ ا٫غننتُطاض ع اضتهنناب   
  اؾطا٥ِ.

ثايثا: إٔ تهٕٛ ايدكٛب١ ضازع١، ا٫ إٔ اياطٚف الدٝؿ١ٝ ايكدب١ اييت ػربٙ عًن٢  
تهطاض اؾطّ َط٠ أخط٣ٔ ٚع ٖصٙ اؿاي١ الػ٪ي١ٝ تكع ع٢ً اؿه١َٛ اينيت هن    

 عًٝٗا َهاؾ١ٍ ايؿكط ٚايبطاي١ َٔ خ٬ٍ ايػٝاغا  ايدا١َ ايٓاو١ٍ. 
ٜٔ الدٝناضٜٔ، ٖنٌ إ   ٚيكٝاؽ َس٣ لاح ا١ٜ َ٪غػ١ اق١ٌٝ٬، ه  ا٭خص بٗص

 ّ   أّ أْٗننا غنناُٖت ع ، ٚتدٝننسٙ اىل اجملتُننعال٪غػنن١ اغننتطاعت إ ت٪ٖننٌ اجملننط
   ٚظاز  َٔ خطٛضت٘ تأقٌٝ قؿ١ ايدٓاز يسٜ٘

إْٛ ايدكٛبنا   مل َنٔ قن  140الناز٠ ) اشا ضاودٓا قإْٛ ايدكٛبا  ايدطاقٞ لنس إٔ  
ع٢ً اْ٘ )هٛظ يًٍُه١ُ ع ٌاي١ ايدنٛز الٓكنٛم عًٝن٘ ع الناز٠     ْكت ايدطاقٞ 

ايػننابك١ إ ؼهننِ بننأنثط َننٔ اؿننس ا٭قكنن٢ يًدكٛبنن١ الكننطض٠ يًىطيفنن١ قاْْٛننا    
بؿطط عسّ ػاٚظ ندـ ٖصا اؿس ٚعًن٢ إ ٫ تعٜنس َنس٠ ايػنىٔ ال٪قنت بناٟ       
ٌاٍ َٔ ا٭ٌٛاٍ ع٢ً مخؼ ٚعؿطٜٔ غن١ٓ ٫ٚ تعٜنس َنس٠ اؿنبؼ عًن٢ عؿنط       

ث١ اييت غبل إ تهًُٓنا عٓٗنا، اعتنرب    ٬اشا تٛؾط  ع اؾاْٞ ايؿطٚط ايثمل. غٓني
اؾاْٞ عا٥سا ٚهٛظ يًٍُه١ُ إ ؼهِ بتؿسٜس ايدكٛب١. ؾايتؿسٜس اشٕ ونٛاظٟ  
ٚيٝؼ ٚوٛبٝا، ٚبايتايٞ يًٍُهُن١ َطًنل اؿطٜن١ ع تؿنسٜس ايدكٛبن١ ٚا٫ضتؿناع       

الكطض٠ يًىطيف١ اق٬ بػري ؾا٤  انتؿت بتٛقٝع ايدكٛب١   عٔ اؿس ا٭قك٢ ٚاشا
ٞ. ٚيهنٔ ٖنصا ايتؿنسٜس َكٝنس     تؿسٜس ٚشينو ٚؾكنا لنا تنطاٙ َٓاغنبا ؿاين١ اؾناْ       

 :بكٝسٜٔ
إ ٫ ٜتىاٚظ اؿس ا٭قك٢ يًدكٛب١ ندـ اؿس ا٭قك٢ يًدكٛب١ الكطض اقن٬   .1

يًىطيف١. ؾاشا اضته  اؾاْٞ وطيف١ غنطق١ ٜبًنؼ اؿنس ا٭قكن٢ يدكٛبتٗنا ثن٬ه       
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ٍُه١ُ إ تٛقع عًٝ٘ عٔ ٖصٙ ايػطق١ عكٛب١ تتىاٚظ شيو اؿس غٓٛا  هٛظ يً
 ا٭قك٢ بؿطط ا٫ تعٜس َستٗا ع٢ً ندؿ٘ أٟ ع٢ً غت غٓٛا .

ا٫ تعٜس َس٠ ايػىٔ ال٪قت باٟ ٌاٍ َٔ ا٭ٌٛاٍ ع٢ً مخؼ ٚعؿطٜٔ غ١ٓ  .2
 :غٓني. ٚهٛظ يًٍُه١ُ ع ٌاي١ َا ٫ٚ تعٜس َس٠ اؿبؼ ع٢ً عؿط

الكطض٠ يًىطيف١ ٖٞ ايػىٔ ال٪قنت َطًكنا َنٔ أٟ قٝنس إ     اشا ناْت ايدكٛب١  .3
 ؼهِ بايػىٔ ال٪بس.

ٌػ  الاز٠ اشا ناْت ايدكٛب١ الكطض٠ يًىطيف١ ٖٞ ايػطا١َ إ ؼهِ باؿبؼ  .4
 مل1).َٔ ايكإْٛ الصنٛض مل140)

عٓسَا ْطاوع ٖصٙ ايدكٛبا  ٚؼسٜس َنس٠ ايدكٛبن٘ ؾٝٗنا، غنٝتهٕٛ ينسٜٓا عنس٠       
ٚالطًٌنن١  ،مل1969)عنناّ تننأضٜذ قننسٚض ايكننإْٛ قننسّ ٌننٍٛ اْطاباعننا  أٚيٝنن١ 

ايعَٓٝنن١ ايننيت َننط  عًنن٢ تٓؿٝننص ٖننصٙ ايدكٛبننا ، ٚايتدننس٬ٜ  ايننيت َننط  بٗننا   
ٕ ايدطام َٔ ايسٍٚ اييت ٌ ٖصٙ الٛاز، اناؾ١ اىل ٬ٌَا١ أايكإْٛ ٚاييت مل تؿُ

٫تطبل ؾٝٗا ايدكٛبا  ايبس١ًٜ، ٚخاقن١ إٔ ايتطنٛض اؿاقنٌ ع ؾًػنؿ١ ايدكٛبن١      
قس تػٝري  نثريا ٚمٔ َتدًؿٕٛ وسا ٚاؾطيف١ ع٢ً الػت٣ٛ ايدالٞ بؿهٌ عاّ، 

َع ٬ٌَان١ إ اؾناْٞ ايدا٥نس يًىطيفن١ ٌػن  َنا        عٔ َٛانب١ ٖصٙ ايتطٛضا .
٫ٜتًكن٢ َنا ٜهؿنٞ َنٔ زضٚؽ ٚزٚضا  َٚػناعسا        وا٤ َٔ ْتا٥ي زضاغتٓا ٖصا،

ٜػاعسٙ ع٢ً تطى اؾطيف١ ٚعسّ ايدٛز٠ ايٝٗا. قٍٝع إ ا٭ْػإ خطا٤ بطبد٘، 
ٚيهٔ ال٪غػا  ايرتب١ٜٛ ٚايتد١ًُٝٝ ٚاو  عًٝٗنا تكنٍٝع َػنري٠ ايؿنطز زاخنٌ      
اجملتُننع ٚتدًُٝنن٘ اغاغننٝا  ا٫يتننعاّ بايكننإْٛ ٚعننسّ ا٫مننطاف عٓنن٘. َٚننٔ ثننِ  
                                                 

( عًٞ حطني خًف ٚضًطإ عبدايكادز ايػاٟٚ، املبادئ ايعا١َ يف قإْٛ ايعكٛبات، املهتب١ ايكا١ْْٝٛ، بػداد،  1
 .453ص
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أ ا٭ْػإ ؾٝى  إ تهٕٛ ٖٓاى َ٪غػا  تطب١ٜٛ ٚاق١ٌٝ٬ تػناِٖ  عٓسَا ىط
إ ع اعناز٠ بٓنا٤ ؾدكنٝت٘ ٚتأًٖٝن٘ يًدنٛز٠ اىل اجملتُنع بؿنهٌ غنًِٝ َٚدنناؾ٢.         

ٚوٛز ايتككري ع ٖصا اؾاْ  الِٗ، از٣ َٚا ظاٍ ٜ٪زٟ اىل ايدنٛز٠ يًىطيفن١ َنٔ    
  قبٌ اجملطَني ٚاغتُطاض ٖصٙ اؿاي١ ٚنأْ٘ ازا١َ لا غبل. 

 
 بحث الثاىيامل

 العود يف فاىوٌ العووباا  شسوط
لدطؾنن١ ايؿننطٚط اـاقنن١ بتٍسٜننس ايدننٛز٠ اىل اؾطيفنن١ َٚننا ٜتدًننل با٫ٌهنناّ       
ايكازض٠ عل اؾاْٞ غابكا ٚنٝؿ١ٝ تأثريٖا عًن٢ اؾطيفن١ اؾسٜنس٠ أٚ اي٬ٌكن١،     
ٚايؿنطٚط ايننيت هنن  تٛؾطٖننا يًٓاننط اىل اؾطيفن١ اؾسٜننس٠ عًنن٢ اْٗننا عننٛز٠ اىل   

ٛف ْتٓناٍٚ الٛننٛع َنٔ    غن ٖٓنا،  َع اْ٘ غنبل ا٫ؾناض٠ ايٝٗنإ ا٫ آْنا     اؾطيف١، 
 خ٬ٍ ْكطتني اغاغٝتني:

 

صا ٜدنين إ ٜهنٕٛ اؿهنِ ايػنابل     يدٛز التدًك١ باؿهِ ايػابل: ٖٚن أ٫ٚ: ؾطٚط ا
قس قنسض َنٔ قبنٌ قهُن١ عطاقٝن١، َنا عنسا ا٫ٌهناّ اينيت قنسض  َنٔ خن٬ٍ             
قننانِ خاضوٝنن١ اٚ اوٓبٝنن١ اٚ زٚيٝنن١ ع وننطا٥ِ قننسٚز٠ نتعٜٝننـ اٚ تكًٝننس    

أٚ ا٫وٓب١ٝ، ٖصٙ ا٫ٌهاّ ٜدتس ب٘ ع٢ً اْ٘ غابك١ ع ايدٛز٠ اىل  ايد١ًُ ايدطاق١ٝ
ٞ 139، نُننا ْننل النناز٠ ) اؾطيفنن١ أٚ إ تهننٕٛ . مل َننٔ قننإْٛ ايدكٛبننا  ايدطاقنن

ايدكٛبنن١ ايػننابك١ عكٛبنن١ وٓا٥ٝنن١ أقنن١ًٝ َننٔ ايدكٛبننا  ايػننايب١ يًٍطٜنن١، أٚ       
 ايدنسز، اٟ  بايػطا١َ ؾأشا نإ َٛنٛع اؿهِ تسبريا اٌرتاظٜا ؾ٬ ٜكع غنابك١ ع 

٫ ٜكننًع يتؿننسٜس ايدكٛبنن١ عننٔ اؾطيفنن١ اؾسٜننس٠، ٖٚهننصا بايٓػننب١ يًدكٛبننا    
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اـاق١ باجملطَني ا٭ٌساه ٚشيو ٫ٕ َدٓن٢ ا٫قن٬ح ٚايتٗنصٜ  ٜػًن  ع ٖنصٙ      
   ايدكٛبا  ع٢ً ايعوط ٚاؾعا٤. 

اناؾ١ اىل اْ٘ ٜٓبػٞ إ ٜهٕٛ اؿهِ باتا ْٚٗا٥ٝا قبٌ اضتهاب اؾطيف١ اؾسٜنس٠،  
اؿهِ غري ايٓٗا٥ٞ ٜهٕٛ قابٌ ي٬يػا٤ ٚايتدسٌٜ َٚٔ ثِ ؾ٬ هنٛظ ا٫عتُناز   ٭ٕ 

عًٝنن٘ ٚاعتبنناض ٌاينن١ ايدننٛز ٚايتؿننسٜس ٚايبٓننا٤ عًٝٗننا. ٜدتننرب اؿهننِ ْٗا٥ٝننا اَننا  
باغتؿاز٠ ططم ايطدٔ بؿٛا  َٛاعٝنسٖا، أٚ بنطؾض ايطدنٔ، ٫ٚ ٜؿنرتط ؼكنل      

٫ وع٥ٝنا، أٚ ٌتن٢ مل   ٌاي١ ايدٛز إ ٜهنٕٛ اؿهنِ قنس ْؿنص ؾدن٬، أٚ مل ٜٓؿنص ا      
ٜٓؿص اط٬قا ٫ٟ غب  نإ، نٗطٚب اؾاْٞ َث٬. ٫ٕ قسٚض اؿهِ ايٓٗا٥ٞ ؾٝن٘  

اشا قسض قإْٛ أٚ أنثط بدس اضتهاب اؾطيفن١ ٚقبنٌ إٔ    اْصاضا ناؾٝا يًٍهِ ع١ًٝ.
ٜكبع اؿهِ ْٗا٥ٝا، ؾٝطبل ايكإْٛ ا٫قًع يًُتِٗ، ٚبٗصا ايكسز قهت قه١ُ 

٘ "اشا قسض قنإْٛ أقنًع يًُنتِٗ بدنس اضتهناب اؾطيفن١       ايتُٝع بكطاضٖا وا٤ ؾٝ
ٚقبٌ إٔ ٜكبع اؿهنِ ْٗا٥ٝنإ ؾدًن٢ اكهُن١ تطبٝنل ايكنإْٛ اؾسٜنس ٜٚهنٕٛ         

    مل1)مل عكٛبا ".212اغؿاٍ ايكطاض ايتُٝعٟ يصيو غببا يتك١ٍٍٝ الاز٠ )
اناؾ١ اىل اْ٘ ٜؿرتط إ ٜهٕٛ قا٥ُا ٚقت اضتهناب اؾطيفن١، اٟ ٫ ٜهنٕٛ اؿهنِ     

ٗا٥ٞ قس غكط بايدؿٛ ايداّ أٚ بطز ا٫عتبناض اٚ بأْكهنا٤ َنس٠ اٜكناف ايتٓؿٝنص      ايٓ
اشا نإ قس ٌههِ بأٜكاف تٓؿٝصٙ، اَا ايدؿٛ عٔ ايدكٛبن١ ؾن٬ يفٓنع َنٔ اعتبناض      
اؿهِ ايػابل ع ايدٛز. ٫ٚ ٜدترب اؿهِ غابك١ ع ايدٛز اشا قنسض قنإْٛ وسٜنس    

 َداق .   هدٌ ايؿدٌ ايصٟ ٌهِ ع٢ً اجملطّ َٔ اوً٘ غري
 

                                                 
 . 17( ايعٛد يف ايكإْٛ ايعساقٞ، دزاض١ َكاز١ْ، زحِٝ حطٔ، حبح َٓػٛز ع٢ً االْرتْت، ص 1
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ٜؿنرتط يتنٛؾط ايدنٛز اضتهناب     ثاْٝا: ؾطٚط ايدنٛز التدًكن١ باؾطيفن١ اؾسٜنس٠:     
وطيف١ وسٜس٠ بدنس قنسٚض اؾهنِ ايػنابل، ٖٚنصٙ اؾطيفن١ اؾسٜنس٠ ٖنٞ اينيت          
ػدٌ اؾاْٞ عا٥سا ٚتؿسز ايدكٛب١ ثٓاغبتٗا. ؾطٚط ايدنٛز التدًكن١ باؾطيفن١    

١، اشا ٫هنٛظ إ تهنٕٛ اؾطيفن١    اؾسٜس٠ ٖٞ إ تهٕٛ اؾطيفن١ وٓاٜن١ اٚ وٍٓن   
اؾسٜس٠ كايؿ١. انناؾ١ اىل إ ٜٓبػنٞ إ تهنٕٛ وطيفن١ َػنتك١ً عنٔ اؾطيفن١        
ا٭ٚىل. َث٬، اؾاْٞ ايصٟ ٜٗطب َٔ ايػىٔ ٫ ٜدترب عا٥نسا، ٫ٕ ٖطبن٘ اينصٟ ٖنٛ     
ع شا  ايٛقننت وطيفنن١، َننطتبط باؾطيفنن١ ا٫ٚىل ٚايػننطض َٓنن٘ ايننتدًل َننٔ     

يٝؼ اضتهاب وطيفن١ وسٜنس٠. ٚيهنٔ اشا عناز اهلناضب اىل      عكٛب١ اؾطيف١ ا٫ٚىل، ٚ
اهلطب َط٠ اخط٣ بدس اؿهِ عًٝن٘ َنٔ اونٌ اهلنطب ع النط٠ ا٭ٚىل، ؾأْن٘ ٜدتنرب        

مل 139ه  اٜها إ تتٛؾط ٌاي١ َٔ اؿا٫  الٓكنٛم عًٝٗنا ع الناز٠ )   عا٥سا. 
ٜتدنرب  َٔ قإْٛ ايدكٛبا  اييت غبل إ اؾطْا ايٝٗنا. الناز٠ تنٓل عًن٢ ٌنايتني      

ؾٝٗا اؾاْٞ عا٥سا، اؿاي١ ا٭ٚىل ٖٛ َٔ ٌهِ عًٝ٘ ْٗا٥ٝا ؾٓا١ٜ ٚتثبت اضتهاب٘ 
بدس شيو ٚقبٌ َهٞ النس٠ الكنطض٠ ينطز اعتبناضٙ قاْْٛنا اٜن١ وٓاٜن١ اٚ وٍٓن١.         
اناؾ١ اىل َٔ وهِ عًٝ٘ ْٗا٥ٝا ظ١ٍٓ ٚتثبت اضتهابن٘ بدنس شينو ٚقبنٌ َهنٞ      

 مل1)و١ٍٓ  اث١ً يًى١ٍٓ ا٭ٚىل.الس٠ الكطض٠ يطز اعتباضٙ اٟ وٓا١ٜ اٚ 
مل ْٛعٝن١  2ٌسز ا٫غتاش خايل ايدىًٝنٞ ع نتابن٘ )ايانطٚف الؿنسز٠ يًدكٛبن١مل)     

عكٛب١ ايدٛز٠ اىل اؾطيف١ ٌػ  قإْٛ ايدكٛبا  ايدطاقٞ، ٚشيو عٓنسَا تتنٛؾط   
ايؿننطٚط ايننيت غننبل شنطٖننا، يننصيو هننٛظ يًٍُهُنن١ إ ؼهننِ بتؿننسٜس ايدكٛبنن١ 

تؿنسٜس ايدكٛبن١ ٚا٫ضتؿناع عنٔ اؿنس ا٫قكن٢، ٚاشا       ٚيًٍُه١ُ َطًل اؿط١ٜ ع 
                                                 

 . 18( ايعٛد يف ايكإْٛ ايعساقٞ، دزاض١ َكاز١ْ، زحِٝ حطٔ، حبح َٓػٛز ع٢ً االْرتْت، ص 1
 .100، ص2009( ايطسٚف املػدد٠ يًعكٛب١، خايص ايعجًٝٞ، املهتب١ ايكا١ْْٝٛ، بػداد، ايطبع١ األٚىل،  2
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ؾا٤  انتؿت بتٛقٝع ايدكٛب١ الكطض٠ يًىطيف١ اق٬ بػري تؿسٜس، ٚشيو ٚؾكا لنا  
 اعا٠ إ ٖصا ايتؿسٜس َكٝس بكٝسٜٔ:تطاٙ َٓاغبا ؿاي١ اؾاْٞ، ع٢ً اْ٘ ه  َط

لكنطض٠  دكٛب١ ندـ اؿنس ا٫قكن٢ يًدكٛبن١ ا   ٭ٍٚ: إ ٫ تتىاٚظ اؿس ا٫قك٢ يًا
 اق٬ يًىطيف١.

إ ٫ تعٜس َس٠ ايػىٔ ال٪قت ع٢ً مخؼ ٚعؿنطٜٔ غن١ٓ ٫ٚ تعٜنس َنس٠      :ثاْٝا
ع٢ً اْ٘ هٛظ يًٍُه١ُ ع ٌاي١ َنا اشا ناْنت ايدكٛبن١    اؿبؼ ع٢ً عؿط غٓني. 

الكطض٠ يًىطيف١ ٖٞ ايػىٔ ال٪قت َطًكا َٔ اٟ قٝس، إ ؼهِ بايػىٔ ال٪بنس.  
٠ يًىطيفن١ ٖنٞ ايػطاَن١، إ ؼهنِ بناؿبؼ ٌػن        اَا اشا ناْت ايدكٛبن١ الكنطض  

  مل َٔ قإْٛ ايدكٛبا  ايدطاقٞ.140الاز٠ )
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 الفصل اخلامس
 

 املبحث اناول
 ىتائخ الدزاسة

إٔ ْٛننع أ٫ٚ فتُنع   ع البٍن، ا٭ٍٚ  َٔ اوٌ تٛنٝع ْتا٥ي ايسضاغ١، ٌاٚيٓا 
ايسضاغ١، َٚٔ ثِ ؾطح أي١ٝ أزا٠ ايسضاغ١ الٝسا١ْٝ اييت قُٓا بٗا ؾُع الدًَٛنا   

ٌ  ايد١ٝٓٝ َٔ اكهَٛني ع َطاننع   كاؾانا  الدتًؿن١ ينيت    ع ا اٱقن٬ح ٚايتأٖٝن
غبل شنطٖنا. ٚع البٍن، ايثناْٞ قُٓنا بتٍسٜنس اـكنا٥ل ايسيفػطاؾٝن١ ٭ؾنطاز         

س اؾٓؼ، ٚايدُط، ٚاؿاي١ ايعٚو١ٝ، ٚالػت٣ٛ ايتدًُٝنٞ،  ايد١ٓٝ، َٔ ٌٝ، ؼسٜ
ِ  َٚهإ ا٫قا١َ زاخٌ النسٕ أٚ ا٭ضٜناف ٚايكنط٣.     قُٓنا بؿنطح ٚؼًٝنٌ     ،َٚنٔ ثن

ايٓتننا٥ي ايننيت ٚقننًتٓا عننٔ ططٜننل اغننتُاضا  ا٫غننتبٝإ عًنن٢ ؾننهٌ وننسٍٚ         
 تٛنٍٝٞ. 

 
 املبحث الثاىي
 دلتنع الدزاسة

ايدنطام  ع تهٕٛ فتُنع ايسضاغن١ َنٔ اكهنَٛني ع َطاننع اٱقن٬ح ٚايتأٖٝنٌ         
مل 4) ، غننًُٝا١ْٝمل اقنن3١ٌٝ٬)  ًننت اكاؾاننا  ايتايٝنن١:)زٖٛى بؿننهٌ عنناّ ٚ

ٕ مل1) ، الث٢ٓمل4) ، اضبٌٝمل2) ، بابٌمل11) ، بػسازمل1) ، الٛقٌاق١ٌٝ٬  ، َٝػنا
ايهًٞ ع ٚقنت   ػىْٛنيعسز البًؼ مل. مل اق1١ٌٝ٬) ، ايٓىـمل1) ، ايسٜٛا١ْٝمل1)

ٔ َننِٓٗ اىل اؾطيفنن١  ٜسبًننؼ عننسز ايدا٥نن   ،قهننّٛمل 11047)اوننطا٤ ايسضاغنن١:  
مل َ٪ْننن،. 52، ٚ )مل1174) شننننط ، تٛظعنننت ٌػننن  اؾنننٓؼ،ؾننندل مل1226)
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اينيت   اختٝناض عٝٓن١ ايسضاغن١     ٚ  اؾٓػنيٜٚتٛؾط ؾٝٗا ناؾ١ أْٛاع اؾطا٥ِ يه٬
 ٗا. َٓ
 

 املبحث الثالث
 أداة الدزاسة

 اعساز اغتبٝإ خام   ،َٔ أوٌ ؼكٝل أٖساف ٚتػا٫٩  ٚؾطنٝا  ايسضاغ١ 
ٚبًنؼ عنسز   ايتؿناضٚ َنع الٓاُن١ الؿنطؾ١ عًن٢ ايسضاغن١،        َٔ قبٌ ايباٌن، بدنس  

مل غنن٪اٍ خننام بدٝٓنن١ ايسضاغنن١، اننناؾ١ اىل اغنن١ً٦ اخننط٣ 32إ )ٝأغنن١ً٦ ا٫غننتب
 ضاغ١.َتدًك١ بازاض٠ ا٫ق١ٌٝ٬.   اؿام ا٫غتُاض٠ ع ْٗا١ٜ ايس

َثنٌ ايدُنط ٚاؿاين١     ،زٚاؾنع اؾطيفن١ َنٔ َٓانٛض ايدٝٓن١      ٌٍٛا٭غ١ً٦ تٛظعت 
ننصيو   ، اناؾ١ اىل اغنباب ايدنٛز٠ اىل اؾطيفن١.   ايعٚو١ٝ َٚػت٣ٛ ايتدًِٝ ٚال١ٓٗ

اينيت  ٚاؿاين١ ا٫وتُاعٝن١   اؾتًُت ع٢ً أغ١ً٦ ؼنسز منناشً ايتىُدنا  ايبؿنط١ٜ     
لطاؾننل ايداَنن١ ٚايتػنن٬ٝٗ     ٚتكننـ اـننسَا  ٚا   ،ٜٓتُننٞ ريٝٗننا أؾننطاز ايدٝٓنن١    

اؾننتًُت ٚايػنري َتنٛؾط٠ ع ا٫قنن٬ٌٝا ، ننصيو    ا٫وتُاعٝن١ الدتًؿن١ التننٛؾط٠   
الػننت٣ٛ ايثكنناع ٚايسضاغننٞ يًدا٥ننسٜٔ اىل اؾطيفنن١، ٚايٛنننع   عًنن٢ أغنن١ً٦ ؼننسز  

ايكٍٞ ٚايٓؿػٞ ايداّ، ٌٖٚ ِٖ َسَٕٓٛ ع٢ً ا١ٜ َٛاز كسض٠، أٚ ٜتداطٕٛ ٚيٛ 
بؿهٌ غنري َٓنتاِ أٜن١ َنٛاز كنسض٠ تن٪ثط عًن٢ اؽناش ايكنطاضا  ايكن١ٍٍٝ ع           

ؼسٜنس  اؿٝا٠ اي١َٝٛٝ، ٚؼسٜس ايد٬قا  ا٫وتُاع١ٝ َٚس٣ متاغهٗا، اناؾ١ اىل 
ٌٚاينن١ ايدُننٌ ٚؼسٜننس َػننتٜٛا    ،غننطِٖاٚ ايؿننطزايٛنننع ا٫قتكننازٟ ٚزخننٌ  

 ايبطاي١ ٚزٚضٖا ع اؾطيف١ ٚايدٛز٠ ايٝٗا.
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خهننٛع اكهننَٛني ٭ٜنن١ بننطاَي   عننٔ خاقنن١ إ عًنن٢ أغنن١ً٦  ٝاؾننتًُت ا٫غننتب 
تسضٜب١ٝ أٚ تأ١ًٖٝٝ زاخٌ ايك٬ٌٝا  ٚايػىٕٛ، نٍُٛ ا١َٝ٫ َث٬، أٚ ايتأٖٝنٌ  

ز ايرتبنٟٛ، أٚ أٜنن١ تنسضٜبا  أٚ ٚضف عُننٌ أخنط٣ ٌننٍٛ نٝؿٝنن١    ايٓؿػنٞ ٚا٫ضؾننا 
ايدٛز٠ اىل اجملتُع أٚ ا٫ْسَاً ؾٝٗا َط٠ اخط٣، ٌٖٚ خهع الؿطً عنِٓٗ غنابكا،   
٫ٜنن١ بننطاَي اؾننطاف أٚ ضقابنن١ َننٔ قبننٌ اؾٗننا  تاكتكنن١ ٚتكننسِٜ َػنناعسا    

١ اغتؿاض١ٜ تػناعسِٖ عًن٢ ايتنأقًِ ٚعنسّ ايدنٛز٠ اىل اؾطيفن١، انناؾ١ اىل اغن٦ً        
ٌٖٚ  َتدًك١ ثس٣ ايدٛز٠ اىل ايٛاا٥ـ ايػابك١ أٚ ايسضاغ١ ع الساضؽ ٚاؾاَدا 

إٔ غًٛن٘ ع ا٫ق١ٌٝ٬ َثري يًُؿانٌ، انناؾ١ اىل ْكناط اخنط٣ َُٗن١ يتٍسٜنس      
 الؿه١ً ٚنٝؿ١ٝ ع٬وٗا.   

 
 املبحث السابع

 حتليل ىتائخ اناستبياٌ
 
 

 قاؾا١ زٖٛىأ٫ٚ: 
 ٬ٌَا١ ا٫ْاه ايصنط ايدا٥سٜٔعسز  يػىٓا٤ا عسز ا٫ق١ٌٝ٬

  نننننن 4 4 95 اق١ٌٝ٬ ا٭ٌساه ٚايٓػا٤
  نننننن 28 28 1550 اق١ٌٝ٬ ايهباض، ظضنا

  نننننن 2 2 7 تعٜٚط ٚغطق١ ايػٝاضا ايَهت  
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 شنط 4عسز ٌا٫  ايدٛز٠: . اق١ٌٝ٬ ا٭ٌساه ٚايٓػا٤ ع زٖٛى
 4 غ١ٓ 19اقٌ َٔ  عُط ايدا٥س

 نننننن 25نن  19
 نننننن 40نن  26
 نننننن ؾُا ؾٛم 41

 نننننن اَٞ الػت٣ٛ ايتدًُٝٞ
 4 ابتسا٥ٞ

 نننننن َتٛغط١
 نننننن اعساز١ٜ نن َدٗس

 نننننن واَدٞ
 نننننن الس١ٜٓ ايػهٔ

 نننننن َطنع قها٤
 نننننن َطنع ْا١ٌٝ

 4 قط١ٜ
 4 اععب اؿاي١ ا٫وتُاع١ٝ

 نننننن َتعًٚ
 نننننن َطًل

 نننننن اضٌَ
 1 اْتٗا٤ َس٠ اكه١َٝٛ نٝؿ١ٝ اـطًٚ َٔ ايػىٔ غابكا

 2 عؿٛ عاّ
 نننننن عؿٛ خام

 1 ٚقـ ايتٓؿٝص
 نننننن اؿٌ ايدؿا٥طٟ

 نننننن اؾطا٥ِ ايدُس١ٜ ايدا٥سٕٚ ٌػ  ايككس اؾٓا٥ٞ
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 4 اؾطا٥ِ غري ايدُس١ٜ
 نننننن الدايؿا  تٛظٜع ايدا٥سٜٔ ع٢ً اؾطا٥ِ

 3 اؾٓع
 1 اؾٓاٜا 

 4 غًِٝ ايٛنع ايكٍٞ
 نننننن اَطاض َع١َٓ
 نننننن عاٖا  وػس١ٜ

 نننننن غًِٝ ايٛنع ايٓؿػٞ
 4 ٜؿهٛ اَطاض ْؿػ١ٝ
 نننننن ٜؿهٛ اَطاض عك١ًٝ

 4 ْدِ ٌٖ ٜتداط٢ ا١ٜ َٛاز كسض٠
 نننننن ن٬

 نننننن َٛاـ ٌهَٛٞ ايدٌُ
 نننننن اعُاٍ ٌط٠ناغ  نن 

 4 عاطٌ
 ننننننن قاٌ  ١َٓٗ

 
 شنط 58عسز ٌا٫  ايدٛز٠: . اق١ٌٝ٬ ايهباض ع زٖٛى، ظضنا

 نننننن غ١ٓ 19اقٌ َٔ  عُط ايدا٥س
 18 25نن  19
 ننننن 40نن  26
 10 ؾُا ؾٛم 41

 10 اَٞ الػت٣ٛ ايتدًُٝٞ
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 18 ابتسا٥ٞ
 ننننن َتٛغط١

 ننننن اعساز١ٜ نن َدٗس
 نننننن واَدٞ

 28 الس١ٜٓ ايػهٔ
 نننننن َطنع قها٤

 نننننن َطنع ْا١ٌٝ
 نننننن قط١ٜ

 28 اععب اؿاي١ ا٫وتُاع١ٝ
 نننننن َتعًٚ
 نننننن َطًل

 نننننن اضٌَ
 7 اْتٗا٤ َس٠ اكه١َٝٛ نٝؿ١ٝ اـطًٚ َٔ ايػىٔ غابكا

 21 عؿٛ عاّ
 نننننن عؿٛ خام

 نننننن ايتٓؿٝصٚقـ 
 نننننن اؿٌ ايدؿا٥طٟ

 25 اؾطا٥ِ ايدُس١ٜ ايدا٥سٕٚ ٌػ  ايككس اؾٓا٥ٞ
 3 اؾطا٥ِ غري ايدُس١ٜ

 نننننن الدايؿا  تٛظٜع ايدا٥سٜٔ ع٢ً اؾطا٥ِ
 28 اؾٓع
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 نننننن اؾٓاٜا 
 28 غًِٝ ايٛنع ايكٍٞ

 نننننن اَطاض َع١َٓ
 نننننن عاٖا  وػس١ٜ

 28 غًِٝ ايٓؿػٞايٛنع 
 نننننن ٜؿهٛ اَطاض ْؿػ١ٝ
 نننننن ٜؿهٛ اَطاض عك١ًٝ

 نننننن ْدِ ٌٖ ٜتداط٢ ا١ٜ َٛاز كسض٠
 28 ن٬

 نننننن َٛاـ ٌهَٛٞ ايدٌُ
 نننننن ناغ  نن اعُاٍ ٌط٠

 28 عاطٌ
 نننننن قاٌ  ١َٓٗ

 
 شنط 2. عسز ٌا٫  ايدٛز٠: ، زٖٛىَهت  ايتعٜٚط ٚغطق١ ايػٝاضا 

 نننننن غ١ٓ 19اقٌ َٔ  عُط ايدا٥س
 1 25نن  19
 1 40نن  26
 نننننن ؾُا ؾٛم 41

 2 اَٞ الػت٣ٛ ايتدًُٝٞ
 نننننن ابتسا٥ٞ
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 نننننن َتٛغط١

 نننننن اعساز١ٜ نن َدٗس

 نننننن واَدٞ

 2 الس١ٜٓ ايػهٔ

 نننننن َطنع قها٤

 نننننن َطنع ْا١ٌٝ

 نننننن قط١ٜ

 1 اععب ا٫وتُاع١ٝاؿاي١ 

 1 َتعًٚ

 نننننن َطًل

 نننننن اضٌَ

 1 اْتٗا٤ َس٠ اكه١َٝٛ نٝؿ١ٝ اـطًٚ َٔ ايػىٔ غابكا
 ننننن عؿٛ عاّ

 نننننن عؿٛ خام
 نننننن ٚقـ ايتٓؿٝص

 1 اؿٌ ايدؿا٥طٟ
 2 اؾطا٥ِ ايدُس١ٜ ايدا٥سٕٚ ٌػ  ايككس اؾٓا٥ٞ

 نننننن اؾطا٥ِ غري ايدُس١ٜ
 نننننن الدايؿا  تٛظٜع ايدا٥سٜٔ ع٢ً اؾطا٥ِ

 1 اؾٓع
 1 اؾٓاٜا 
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 2 غًِٝ ايٛنع ايكٍٞ
 نننننن اَطاض َع١َٓ
 نننننن عاٖا  وػس١ٜ

 نننننن غًِٝ ايٛنع ايٓؿػٞ
 2 ٜؿهٛ اَطاض ْؿػ١ٝ
 نننننن ٜؿهٛ اَطاض عك١ًٝ

 نننننن ْدِ ٌٖ ٜتداط٢ ا١ٜ َٛاز كسض٠
 نننننن ن٬

 نننننن َٛاـ ٌهَٛٞ ايدٌُ
 نننننن ناغ  نن اعُاٍ ٌط٠

 2 عاطٌ
 نننننن قاٌ  ١َٓٗ

 
  

 ثاْٝا: قاؾا١ ايػًُٝا١ْٝ
 ٬ٌَا١ ا٫ْاه ايصنط عسز ايدا٥سٜٔ عسز ايػىٓا٤ ا٫ق١ٌٝ٬

ا٫ق٬ح  َسٜط١ٜ
 ا٫وتُاع٢ يًٓػا٤

 قػِ، ٚا٫ٌساه
 ايٓػا٤

  1 نننننن 1 23

ا٫ق٬ح  زا٥ط٠
 يًٓػا٤ ا٫وتُاع٢

٫ٜٛونننس َدًَٛنننا   ننننننن نننننن نننننن 25
انثنننننط، ينننننصيو مل   
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قػِ ، ٚا٫ٌساه
 ا٫ٌساه

نكل ين٘ بٝاْنا    
 نا١ًَ.

ؾنننطط١  ١َسٜطٜننن
الٛقنننننننننننننننننننننننـ 

 ٚايتػؿريا 

325 100 94 6  

قنن٬ح َسٜطٜنن١ ا٫
 يًهباض

  ننننننن 51 51 666

 
 اْث٢ 1ايػًُٝا١ْٝ. عسز ٌا٫  ايدٛز٠: َسٜط١ٜ ا٫ق٬ح ا٫وتُاعٞ يًٓػا٤ ٚا٫ٌساه، قػِ ايٓػا٤، 

 نننننن غ١ٓ 19اقٌ َٔ  عُط ايدا٥س
 نننننن 25نن  19
 1 40نن  26
 نننننن ؾُا ؾٛم 41

 نننننن اَٞ الػت٣ٛ ايتدًُٝٞ
 1 ابتسا٥ٞ

 نننننن َتٛغط١

 نننننن اعساز١ٜ نن َدٗس

 نننننن واَدٞ

 1 الس١ٜٓ ايػهٔ

 نننننن َطنع قها٤

 نننننن َطنع ْا١ٌٝ

 نننننن قط١ٜ

 1 اععب اؿاي١ ا٫وتُاع١ٝ

 نننننن َتعًٚ
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 نننننن َطًل

 نننننن اضٌَ

نٝؿٝننننن١ اـنننننطًٚ َنننننٔ 
 ايػىٔ غابكا

 نننننن اْتٗا٤ َس٠ اكه١َٝٛ
 1 عؿٛ عاّ

 نننننن عؿٛ خام
 نننننن ٚقـ ايتٓؿٝص

 نننننن اؿٌ ايدؿا٥طٟ
ايدا٥ننسٕٚ ٌػنن  ايككننس  

 اؾٓا٥ٞ
 1 اؾطا٥ِ ايدُس١ٜ

 نننننن اؾطا٥ِ غري ايدُس١ٜ
تٛظٜنننع ايدا٥نننسٜٔ عًنننن٢   

 اؾطا٥ِ
 نننننن الدايؿا 

 ننننن اؾٓع
 1 اؾٓاٜا 

 1 غًِٝ ايٛنع ايكٍٞ
 نننننن اَطاض َع١َٓ
 نننننن عاٖا  وػس١ٜ

 1 غًِٝ ايٛنع ايٓؿػٞ
 نننننن ٜؿهٛ اَطاض ْؿػ١ٝ
 نننننن ٜؿهٛ اَطاض عك١ًٝ

ٖننٌ ٜتدنناط٢ اٜنن١ َننٛاز    
 كسض٠

 نننننن ْدِ
 1 ن٬

 نننننن َٛاـ ٌهَٛٞ ايدٌُ
 نننننن ناغ  نن اعُاٍ ٌط٠

 1 عاطٌ
 نننننن قاٌ  ١َٓٗ
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 شنط 51، ايػًُٝا١ْٝ. عسز ٌا٫  ايدٛز٠ يهباضاسٜط١ٜ اق٬ح َ
 نننننن غ١ٓ 19اقٌ َٔ  عُط ايدا٥س

 10 25نن  19
 30 40نن  26
 11 ؾُا ؾٛم 41

 نننننن اَٞ الػت٣ٛ ايتدًُٝٞ
 نننننن ابتسا٥ٞ

 نننننن َتٛغط١

 نننننن اعساز١ٜ نن َدٗس

 نننننن واَدٞ

 18 الس١ٜٓ ايػهٔ

 نننننن َطنع قها٤

 نننننن َطنع ْا١ٌٝ

 33 قط١ٜ

 21 اععب اؿاي١ ا٫وتُاع١ٝ

 30 َتعًٚ

 نننننن َطًل

 نننننن اضٌَ

اـطًٚ َٔ ايػنىٔ  نٝؿ١ٝ 
 غابكا

 نننننن اْتٗا٤ َس٠ اكه١َٝٛ
 نننننن عؿٛ عاّ

 نننننن عؿٛ خام
 نننننن ٚقـ ايتٓؿٝص

 نننننن اؿٌ ايدؿا٥طٟ
 45 اؾطا٥ِ ايدُس١ٜايدا٥نننسٕٚ ٌػننن  ايككنننس  
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 6 اؾطا٥ِ غري ايدُس١ٜ اؾٓا٥ٞ
تٛظٜننننع ايدا٥ننننسٜٔ عًنننن٢   

 اؾطا٥ِ
 نننننن الدايؿا 

 23 اؾٓع
 28 اؾٓاٜا 

 51 غًِٝ ايٛنع ايكٍٞ
 نننننن اَطاض َع١َٓ
 نننننن عاٖا  وػس١ٜ

 نننننن غًِٝ ايٛنع ايٓؿػٞ
 نننننن ٜؿهٛ اَطاض ْؿػ١ٝ
 نننننن ٜؿهٛ اَطاض عك١ًٝ

ٖنننٌ ٜتدننناط٢ اٜننن١ َنننٛاز   
 كسض٠

 نننننن ْدِ
 نننننن ن٬

 نننننن َٛاـ ٌهَٛٞ ايدٌُ
 نننننن ناغ  نن اعُاٍ ٌط٠

 51 عاطٌ
 نننننن قاٌ  ١َٓٗ

 
 

 6شننط،   94، 100َسٜط١ٜ ؾطط١ الٛقـ ٚايتػؿريا ، ايػًُٝا١ْٝ. عسز ٌا٫  ايدنٛز٠:  
 اْث٢

 نننننن غ١ٓ 19اقٌ َٔ  عُط ايدا٥س
 نننننن 25نن  19
 نننننن 40نن  26
 نننننن ؾُا ؾٛم 41
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 نننننن اَٞ الػت٣ٛ ايتدًُٝٞ
 نننننن ابتسا٥ٞ

 نننننن َتٛغط١
 نننننن اعساز١ٜ نن َدٗس

 نننننن واَدٞ
 نننننن الس١ٜٓ ايػهٔ

 نننننن َطنع قها٤
 نننننن َطنع ْا١ٌٝ

 نننننن قط١ٜ
 نننننن اععب اؿاي١ ا٫وتُاع١ٝ

 نننننن َتعًٚ
 نننننن َطًل

 نننننن اضٌَ
نٝؿٝنننن١ اـننننطًٚ َننننٔ  

 ايػىٔ غابكا
 نننننن اْتٗا٤ َس٠ اكه١َٝٛ

 نننننن عؿٛ عاّ
 نننننن عؿٛ خام

 نننننن ٚقـ ايتٓؿٝص
 نننننن اؿٌ ايدؿا٥طٟ

ايدا٥سٕٚ ٌػن  ايككنس   
 اؾٓا٥ٞ

 95 اؾطا٥ِ ايدُس١ٜ
 5 اؾطا٥ِ غري ايدُس١ٜ

تٛظٜنننع ايدا٥نننسٜٔ عًننن٢ 
 اؾطا٥ِ

 نننننن الدايؿا 
 60 اؾٓع

 40 اؾٓاٜا 
 نننننن غًِٝ ايٛنع ايكٍٞ
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 نننننن اَطاض َع١َٓ
 نننننن عاٖا  وػس١ٜ

 نننننن غًِٝ ايٛنع ايٓؿػٞ
 نننننن ٜؿهٛ اَطاض ْؿػ١ٝ
 نننننن ٜؿهٛ اَطاض عك١ًٝ

ٖننٌ ٜتدنناط٢ اٜنن١ َننٛاز  
 كسض٠

ٖٓنناى ٌننا٫  ٚيهننٔ ٫ٜٛوننس  ْدِ
 َدًَٛا  زقٝك١

 نننننن ن٬
 نننننن َٛاـ ٌهَٛٞ ايدٌُ

 نننننن ناغ  نن اعُاٍ ٌط٠
 نننننن عاطٌ

 نننننن قاٌ  ١َٓٗ
 

 قاؾا١ الٛقٌثايثا: 
 ٬ٌَا١ ا٫ْاه ايصنط عسز ايدا٥سٜٔ عسز ايػىٓا٤ ا٫ق١ٌٝ٬

  نننننن 325 325 1133 غىٔ تػؿريا  الٛقٌ
 

 شنط 325غىٔ ايتػؿريا ، الٛقٌ. عسز ٌا٫  ايدٛز٠: 
 ننننن غ١ٓ 19اقٌ َٔ  عُط ايدا٥س

 97 25نن  19
 55 40نن  26
 173 ؾٛمؾُا  41

 ايطقِ غري زقٝل                  41 اَٞ الػت٣ٛ ايتدًُٝٞ
 ايطقِ غري زقٝل                   95 ابتسا٥ٞ
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 ايطقِ غري زقٝل                   24 َتٛغط١
 ايطقِ غري زقٝل                    1 اعساز١ٜ نن َدٗس

 ايطقِ غري زقٝل                    5 واَدٞ
 3 الس١ٜٓ ايػهٔ

 59 َطنع قها٤
 100 َطنع ْا١ٌٝ

 163 قط١ٜ
 ايطقِ غري زقٝل                 27 اععب اؿاي١ ا٫وتُاع١ٝ

 ايطقِ غري زقٝل                 79 َتعًٚ
 ايطقِ غري زقٝل                 48 َطًل

 ايطقِ غري زقٝل               12 اضٌَ
نٝؿٝنننن١ اـننننطًٚ َننننٔ  

 ايػىٔ غابكا
 نننننن اْتٗا٤ َس٠ اكه١َٝٛ

 75 عؿٛ عاّ
 نننننن عؿٛ خام

 نننننن ٚقـ ايتٓؿٝص
 150 اؿٌ ايدؿا٥طٟ

ايدا٥سٕٚ ٌػن  ايككنس   
 اؾٓا٥ٞ

 163 اؾطا٥ِ ايدُس١ٜ
 162 اؾطا٥ِ غري ايدُس١ٜ

تٛظٜنننع ايدا٥نننسٜٔ عًننن٢ 
 اؾطا٥ِ

 189 الدايؿا 
 133 اؾٓع

 33 اؾٓاٜا 
 154 غًِٝ ايٛنع ايكٍٞ

 159 اَطاض َع١َٓ
 12 عاٖا  وػس١ٜ
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 166 غًِٝ ايٛنع ايٓؿػٞ
 نننننن ٜؿهٛ اَطاض ْؿػ١ٝ
 نننننن ٜؿهٛ اَطاض عك١ًٝ

ٖننٌ ٜتدنناط٢ اٜنن١ َننٛاز  
 كسض٠

 ٫ٜٛوس ضقِ ٌكٝكٞ، ٚيهٓ٘ َٛوٛز ْدِ
 نننننن ن٬

 50 َٛاـ ٌهَٛٞ ايدٌُ
 109 ناغ  نن اعُاٍ ٌط٠

 154 عاطٌ
 12 قاٌ  ١َٓٗ

 
 قاؾا١ بػسازضابدا: 

 ٬ٌَا١ ا٫ْاه ايصنط عسز ايدا٥سٜٔ عسز ايػىٓا٤ ا٫ق١ٌٝ٬
  ننننن 58 58 ننننن غىٔ ايتاوٞ الطنعٟ

قػِ تاٌٖٝ ايؿباب ايبنايػني  
 ع اؾدٝؿط

  ننننن 42 42 351

  ننننن 29 29 593 َٛقـ ايطقاؾ١ ايطابع
  ننننن 10 10 ننننن َٛقـ ايطقاؾ١ ا٫ٍٚ

  ننننن 221 221 1305 2غىٔ ايدساي١ ضقِ 
زاض ٬ٌَاٝنننننننن١ بػننننننننساز  

 يًُٛقٛؾني
  ننننن 5 5 86

  ٞ ، َٛقننننـ ايطقنننناؾ٘ ايثنننناْ
 ايٓػا٤

  19 ننننن 19 326

  ٞ ، َٛقننننـ ايطقنننناؾ٘ ايثنننناْ
 ايطواٍ

  ننننن 22 22 184
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  ننننن 83 83 594 َٛقـ ايطقاؾ١ اـاَؼ
  ننننن 5 5 63   ي،َٛقـ ايطقاؾ٘ ايثا

  ننننن 60 60 501 َٛقـ ايطقاؾ١ ايػازؽ
 

 شنط 58. عسز ٌا٫  ايدٛز٠: غىٔ ايتاوٞ الطنعٟ، بػساز
 نننننن غ١ٓ 19اقٌ َٔ  عُط ايدا٥س

 21 25نن  19
 18 40نن  26
 19 ؾُا ؾٛم 41

 نننننن اَٞ الػت٣ٛ ايتدًُٝٞ
 27 ابتسا٥ٞ

 18 َتٛغط١
 10 اعساز١ٜ نن َدٗس

 3 واَدٞ
 58 الس١ٜٓ ايػهٔ

 نننننن َطنع قها٤
 نننننن َطنع ْا١ٌٝ

 نننننن قط١ٜ
 11 اععب اؿاي١ ا٫وتُاع١ٝ

 22 َتعًٚ
 18 َطًل

 7 اضٌَ
نٝؿٝننن١ اـنننطًٚ َنننٔ  

 ايػىٔ غابكا
 17 اْتٗا٤ َس٠ اكه١َٝٛ

 15 عؿٛ عاّ
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 نننننن عؿٛ خام
 16 ٚقـ ايتٓؿٝص

 10 اؿٌ ايدؿا٥طٟ
ايدا٥نننننننسٕٚ ٌػننننننن   

 ايككس اؾٓا٥ٞ
 42 اؾطا٥ِ ايدُس١ٜ

 16 اؾطا٥ِ غري ايدُس١ٜ
تٛظٜننع ايدا٥ننسٜٔ عًنن٢  

 اؾطا٥ِ
 نننننن الدايؿا 

 نننننن اؾٓع
 نننننن اؾٓاٜا 

 51 غًِٝ ايٛنع ايكٍٞ
 نننننن اَطاض َع١َٓ
 7 عاٖا  وػس١ٜ

 55 غًِٝ ايٛنع ايٓؿػٞ
 3 ٜؿهٛ اَطاض ْؿػ١ٝ

 نننننن اَطاض عك١ًٝ ٜؿهٛ
ٌٖ ٜتداط٢ اٜن١ َنٛاز   

 كسض٠
٫ٜٛونننس ضقنننِ ٌكٝكنننٞ،  ْدِ

 ٚيهٓ٘ َٛوٛز
 نننننن ن٬

 نننننن َٛاـ ٌهَٛٞ ايدٌُ
 نننننن ناغ  نن اعُاٍ ٌط٠

 58 عاطٌ
 ننننن قاٌ  ١َٓٗ
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 شنط 42قػِ تأٖٞ ايؿباب ايبايػني ع اؾدٝؿط، بػساز. عسز ٌا٫  ايدٛز٠: 
 نننننن غ١ٓ 19اقٌ َٔ  ايدا٥سعُط 

 42 25نن  19
 نننننن 40نن  26
 نننننن ؾُا ؾٛم 41

 نننننن اَٞ الػت٣ٛ ايتدًُٝٞ
 10 ابتسا٥ٞ

 26 َتٛغط١
 5 اعساز١ٜ نن َدٗس

 1 واَدٞ
 42 الس١ٜٓ ايػهٔ

 نننننن َطنع قها٤
 نننننن َطنع ْا١ٌٝ

 نننننن قط١ٜ
 12 اععب اؿاي١ ا٫وتُاع١ٝ

 19 َتعًٚ
 10 َطًل

 1 اضٌَ
 13 اْتٗا٤ َس٠ اكه١َٝٛ نٝؿ١ٝ اـطًٚ َٔ ايػىٔ غابكا

 20 عؿٛ عاّ
 نننننن عؿٛ خام

 2 ٚقـ ايتٓؿٝص
 7 اؿٌ ايدؿا٥طٟ

 27 اؾطا٥ِ ايدُس١ٜ ايدا٥سٕٚ ٌػ  ايككس اؾٓا٥ٞ
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 15 اؾطا٥ِ غري ايدُس١ٜ
 نننننن الدايؿا  تٛظٜع ايدا٥سٜٔ ع٢ً اؾطا٥ِ

 12 اؾٓع
 30 اؾٓاٜا 

 42 غًِٝ ايٛنع ايكٍٞ
 ننننن اَطاض َع١َٓ
 ننننن عاٖا  وػس١ٜ

 42 غًِٝ ايٛنع ايٓؿػٞ
 نننننن ٜؿهٛ اَطاض ْؿػ١ٝ
 نننننن ٜؿهٛ اَطاض عك١ًٝ

٫ٜٛونننننننس ضقنننننننِ  ْدِ ٌٖ ٜتداط٢ ا١ٜ َٛاز كسض٠
ٌكٝكننننٞ، ٚيهٓنننن٘  

 َٛوٛز
 نننننن ن٬

 نننننن َٛاـ ٌهَٛٞ ايدٌُ
 نننننن ناغ  نن اعُاٍ ٌط٠

 42 عاطٌ
 نننننن قاٌ  ١َٓٗ

 
 

 شنط 29َٛقـ ايطقاؾ١ ايطابع، بػساز. عسز ٌا٫  ايدٛز٠:
 نننننن غ١ٓ 19اقٌ َٔ  عُط ايدا٥س

 نننننن 25نن  19
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 19 40نن  26
 10 ؾُا ؾٛم 41

الػنننننننننننننننننت٣ٛ  
 ايتدًُٝٞ

 12 اَٞ
 9 ابتسا٥ٞ

 6 َتٛغط١
 2 اعساز١ٜ نن َدٗس

 نننننن واَدٞ
 23 الس١ٜٓ ايػهٔ

 نننننن َطنع قها٤
 نننننن َطنع ْا١ٌٝ

 6 قط١ٜ
اؿايننننننننننننننننننننن١ 

 ا٫وتُاع١ٝ
 14 اععب

 9 َتعًٚ
 5 َطًل

 1 اضٌَ
نٝؿٝننن١ اـنننطًٚ 

 َٔ ايػىٔ غابكا
 نننننن اْتٗا٤ َس٠ اكه١َٝٛ

 5 عؿٛ عاّ
 نننننن عؿٛ خام

 نننننن ايتٓؿٝصٚقـ 
 نننننن اؿٌ ايدؿا٥طٟ

 13 اؾطا٥ِ ايدُس١ٜايدا٥ننسٕٚ ٌػنن  
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 16 اؾطا٥ِ غري ايدُس١ٜ ايككس اؾٓا٥ٞ
تٛظٜننع ايدا٥ننسٜٔ  

 ع٢ً اؾطا٥ِ
 نننننن الدايؿا 

 20 اؾٓع
 9 اؾٓاٜا 

 29 غًِٝ ايٛنع ايكٍٞ
 ننننن اَطاض َع١َٓ
 ننننن عاٖا  وػس١ٜ

 29 غًِٝ ايٛنع ايٓؿػٞ
 نننننن ٜؿهٛ اَطاض ْؿػ١ٝ
 نننننن ٜؿهٛ اَطاض عك١ًٝ

ٌٖ ٜتدناط٢ اٜن١   
 َٛاز كسض٠

 نننننن ْدِ
 29 ن٬

 نننننن َٛاـ ٌهَٛٞ ايدٌُ
 نننننن ناغ  نن اعُاٍ ٌط٠

 29 عاطٌ
 نننننن قاٌ  ١َٓٗ

 
 

 شنط 108َٛقـ ايطقاؾ١ ا٫ٍٚ ، بػساز. عسز ٌا٫  ايدٛز٠: 
 نننننن غ١ٓ 19اقٌ َٔ  عُط ايدا٥س

 45 25نن  19
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 45 40نن  26
 9 ؾُا ؾٛم 41

 53 اَٞ الػت٣ٛ ايتدًُٝٞ
 38 ابتسا٥ٞ

 13 َتٛغط١
 3 اعساز١ٜ نن َدٗس

 1 واَدٞ
 97 الس١ٜٓ ايػهٔ

 نننننن َطنع قها٤
 نننننن َطنع ْا١ٌٝ

 11 قط١ٜ
اؿايننننننننننننننننننننننن١ 

 ا٫وتُاع١ٝ
 41 اععب

 29 َتعًٚ
 33 َطًل

 5 اضٌَ
نٝؿٝنننن١ اـننننطًٚ 

 َٔ ايػىٔ غابكا
 نننننن اْتٗا٤ َس٠ اكه١َٝٛ

 30 عؿٛ عاّ
 نننننن عؿٛ خام

 43 ٚقـ ايتٓؿٝص
 35 اؿٌ ايدؿا٥طٟ

 ننننن اؾطا٥ِ ايدُس١ٜايدا٥نننسٕٚ ٌػننن  
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 نننننن اؾطا٥ِ غري ايدُس١ٜ ايككس اؾٓا٥ٞ
تٛظٜنننع ايدا٥نننسٜٔ 

 ع٢ً اؾطا٥ِ
 نننننن الدايؿا 

 68 اؾٓع
 40 اؾٓاٜا 

 108 غًِٝ ايٛنع ايكٍٞ
 نننننن اَطاض َع١َٓ
 نننننن عاٖا  وػس١ٜ

 108 غًِٝ ايٛنع ايٓؿػٞ
 نننننن ٜؿهٛ اَطاض ْؿػ١ٝ
 نننننن ٜؿهٛ اَطاض عك١ًٝ

ٖننٌ ٜتدنناط٢ اٜنن١  
 َٛاز كسض٠

 نننننن ْدِ
 108 ن٬

 ننننننن َٛاـ ٌهَٛٞ ايدٌُ
 ننننننن اعُاٍ ٌط٠ناغ  نن 

 108 عاطٌ
 ننننننن قاٌ  ١َٓٗ

 
 شنط 221، بػساز. عسز ٌا٫  ايدٛز٠: 2غىٔ ايدساي١ ضقِ 

 نننننن غ١ٓ 19اقٌ َٔ  عُط ايدا٥س
 98 25نن  19
 76 40نن  26
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 47 ؾُا ؾٛم 41
 104 اَٞ الػت٣ٛ ايتدًُٝٞ

 65 ابتسا٥ٞ
 38 َتٛغط١

 9 اعساز١ٜ نن َدٗس
 5 واَدٞ

 202 الس١ٜٓ ايػهٔ
 نننننن َطنع قها٤

 نننننن َطنع ْا١ٌٝ
 19 قط١ٜ

اؿايننننننننننننننننننننننن١ 
 ا٫وتُاع١ٝ

 88 اععب
 80 َتعًٚ
 39 َطًل

 14 اضٌَ
نٝؿٝنننن١ اـننننطًٚ 

 َٔ ايػىٔ غابكا
 112 اْتٗا٤ َس٠ اكه١َٝٛ

 نننننن عؿٛ عاّ
 نننننن عؿٛ خام

 49 ٚقـ ايتٓؿٝص
 60 اؿٌ ايدؿا٥طٟ

ايدا٥نننسٕٚ ٌػننن  
 ايككس اؾٓا٥ٞ

 نننننن اؾطا٥ِ ايدُس١ٜ
 نننننن اؾطا٥ِ غري ايدُس١ٜ
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تٛظٜنننع ايدا٥نننسٜٔ 
 ع٢ً اؾطا٥ِ

 نننننن الدايؿا 
 123 اؾٓع

 98 اؾٓاٜا 
 221 غًِٝ ايٛنع ايكٍٞ

 نننننن اَطاض َع١َٓ
 نننننن عاٖا  وػس١ٜ

 221 غًِٝ ايٛنع ايٓؿػٞ
 نننننن ْؿػ١ٜٝؿهٛ اَطاض 

 نننننن ٜؿهٛ اَطاض عك١ًٝ
ٖننٌ ٜتدنناط٢ اٜنن١  

 َٛاز كسض٠
 نننننن ْدِ
 221 ن٬

 نننننن َٛاـ ٌهَٛٞ ايدٌُ
 نننننن ناغ  نن اعُاٍ ٌط٠

 221 عاطٌ
 ننننننن قاٌ  ١َٓٗ

 
 شنط 5، بػساز. عسز ٌا٫  ايدٛز٠: زاض ٬ٌَا١ٝ بػساز يًُٛقٛؾني

 5 غ١ٓ 19اقٌ َٔ  عُط ايدا٥س
 نننننن 25نن  19
 نننننن 40نن  26
 نننننن ؾُا ؾٛم 41



 ................................................................................. العودة اىل اجلسمية يف العساق
 

102 

 

الػنننننننننننننننننت٣ٛ 
 ايتدًُٝٞ

 3 اَٞ
 1 ابتسا٥ٞ

 1 َتٛغط١
 نننننن اعساز١ٜ نن َدٗس

 نننننن واَدٞ
 5 الس١ٜٓ ايػهٔ

 نننننن َطنع قها٤
 نننننن َطنع ْا١ٌٝ

 نننننن قط١ٜ
اؿايننننننننننننننننننننن١ 

 ا٫وتُاع١ٝ
 2 اععب

 2 َتعًٚ
 1 َطًل

 نننننن اضٌَ
نٝؿٝننن١ اـنننطًٚ 

 َٔ ايػىٔ غابكا
 2 اْتٗا٤ َس٠ اكه١َٝٛ

 نننننن عؿٛ عاّ
 نننننن عؿٛ خام

 نننننن ٚقـ ايتٓؿٝص
 3 اؿٌ ايدؿا٥طٟ

ايدا٥ننسٕٚ ٌػنن  
 ايككس اؾٓا٥ٞ

 3 اؾطا٥ِ ايدُس١ٜ
 2 اؾطا٥ِ غري ايدُس١ٜ

 نننننن الدايؿا تٛظٜننع ايدا٥ننسٜٔ 
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 4 اؾٓع ع٢ً اؾطا٥ِ
 1 اؾٓاٜا 

 5 غًِٝ ايٛنع ايكٍٞ
 نننننن اَطاض َع١َٓ
 نننننن عاٖا  وػس١ٜ

 5 غًِٝ ايٛنع ايٓؿػٞ
 نننننن ٜؿهٛ اَطاض ْؿػ١ٝ
 نننننن ٜؿهٛ اَطاض عك١ًٝ

ٌٖ ٜتدناط٢ اٜن١   
 َٛاز كسض٠

 نننننن ْدِ
 5 ن٬

 نننننن َٛاـ ٌهَٛٞ ايدٌُ
 نننننن ناغ  نن اعُاٍ ٌط٠

 5 عاطٌ
 نننننن قاٌ  ١َٓٗ

 
 اْث٢ 19، ايٓػا٤، بػساز. عسز ٌا٫  ايدٛز٠:َٛقـ ايطقاؾ٘ ايثاْٞ

 نننننن غ١ٓ 19اقٌ َٔ  عُط ايدا٥س
 9 25نن  19
 10 40نن  26
 نننننن ؾُا ؾٛم 41

 5 اَٞالػنننننننننننننننننت٣ٛ 
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 7 ابتسا٥ٞ ايتدًُٝٞ
 4 َتٛغط١

 2 اعساز١ٜ نن َدٗس
 1 واَدٞ

 19 الس١ٜٓ ايػهٔ
 نننننن َطنع قها٤

 نننننن َطنع ْا١ٌٝ
 نننننن قط١ٜ

اؿايننننننننننننننننننننن١ 
 ا٫وتُاع١ٝ

 4 اععب
 6 َتعًٚ
 7 َطًل

 2 اضٌَ
نٝؿٝننن١ اـنننطًٚ 

 َٔ ايػىٔ غابكا
 9 اْتٗا٤ َس٠ اكه١َٝٛ

 4 عؿٛ عاّ
 نننننن عؿٛ خام

 6 ٚقـ ايتٓؿٝص
 نننننن اؿٌ ايدؿا٥طٟ

ٌػنن  ايدا٥ننسٕٚ 
 ايككس اؾٓا٥ٞ

 11 اؾطا٥ِ ايدُس١ٜ
 8 اؾطا٥ِ غري ايدُس١ٜ

تٛظٜننع ايدا٥ننسٜٔ 
 ع٢ً اؾطا٥ِ

 ننننننن الدايؿا 
 7 اؾٓع
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 12 اؾٓاٜا 
 17 غًِٝ ايٛنع ايكٍٞ

 نننننن اَطاض َع١َٓ
 2 عاٖا  وػس١ٜ

 19 غًِٝ ايٛنع ايٓؿػٞ
 نننننن ٜؿهٛ اَطاض ْؿػ١ٝ
 نننننن ٜؿهٛ اَطاض عك١ًٝ

ٌٖ ٜتدناط٢ اٜن١   
 َٛاز كسض٠

 نننننن ْدِ
 19 ن٬

 نننننن َٛاـ ٌهَٛٞ ايدٌُ
 نننننن ناغ  نن اعُاٍ ٌط٠

 19 عاطٌ
 نننننن قاٌ  ١َٓٗ

 
 شنط 22، ايطواٍ، بػساز. عسز ٌا٫  ايدٛز٠:َٛقـ ايطقاؾ٘ ايثاْٞ

 نننننن غ١ٓ 19اقٌ َٔ  عُط ايدا٥س
 11 25نن  19
 8 40نن  26
 3 ؾُا ؾٛم 41

 7 اَٞ الػت٣ٛ ايتدًُٝٞ
 9 ابتسا٥ٞ
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 5 َتٛغط١
 1 اعساز١ٜ نن َدٗس

 نننننن واَدٞ
 22 الس١ٜٓ ايػهٔ

 نننننن َطنع قها٤
 نننننن َطنع ْا١ٌٝ

 نننننن قط١ٜ
 5 اععب اؿاي١ ا٫وتُاع١ٝ

 8 َتعًٚ
 9 َطًل

 3 اضٌَ
نٝؿ١ٝ اـطًٚ َنٔ  

 ايػىٔ غابكا
اْتٗنننننننننا٤ َنننننننننس٠  

 اكه١َٝٛ
 نننننن

 8 عؿٛ عاّ
 نننننن عؿٛ خام

 6 ٚقـ ايتٓؿٝص
 8 اؿٌ ايدؿا٥طٟ

ايدا٥ننننسٕٚ ٌػنننن  
 ايككس اؾٓا٥ٞ

 12 اؾطا٥ِ ايدُس١ٜ
اؾننننننننطا٥ِ غننننننننري 

 ايدُس١ٜ
10 

 نننننن الدايؿا تٛظٜننننع ايدا٥ننننسٜٔ  
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 9 اؾٓع ع٢ً اؾطا٥ِ
 13 اؾٓاٜا 

 19 غًِٝ ايٛنع ايكٍٞ
 ننننن اَطاض َع١َٓ
 3 عاٖا  وػس١ٜ

 22 غًِٝ ايٛنع ايٓؿػٞ
ٜؿنننننننهٛ اَنننننننطاض 

 ْؿػ١ٝ
 نننننن

 نننننن ٜؿهٛ اَطاض عك١ًٝ
ٖنننٌ ٜتدننناط٢ اٜننن١ 

 َٛاز كسض٠
 نننننن ْدِ
 22 ن٬

 نننننن َٛاـ ٌهَٛٞ ايدٌُ
 نننننن ناغ  نن اعُاٍ ٌط٠

 22 عاطٌ
 نننننن قاٌ  ١َٓٗ

 
 

 شنط 5ي،، بػساز. عسز ٌا٫  ايدٛز٠:َٛقـ ايطقاؾ٘ ايثا
 نننننن غ١ٓ 19اقٌ َٔ  عُط ايدا٥س

 1 25نن  19
 4 40نن  26
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 نننننن ؾُا ؾٛم 41
 1 اَٞ الػت٣ٛ ايتدًُٝٞ

 1 ابتسا٥ٞ
 2 َتٛغط١

 1 اعساز١ٜ نن َدٗس
 نننننن واَدٞ

 3 الس١ٜٓ ايػهٔ
 نننننن َطنع قها٤

 نننننن َطنع ْا١ٌٝ
 2 قط١ٜ

 2 اععب اؿاي١ ا٫وتُاع١ٝ
 1 َتعًٚ
 1 َطًل

 1 اضٌَ
نٝؿ١ٝ اـطًٚ َنٔ  

 ايػىٔ غابكا
اْتٗنننننننننا٤ َنننننننننس٠  

 اكه١َٝٛ
 نننننن

 نننننن عؿٛ عاّ
 نننننن عؿٛ خام

 نننننن ٚقـ ايتٓؿٝص
 5 اؿٌ ايدؿا٥طٟ

 2 اؾطا٥ِ ايدُس١ٜايدا٥ننننسٕٚ ٌػنننن  
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اؾننننننننطا٥ِ غننننننننري  ايككس اؾٓا٥ٞ
 ايدُس١ٜ

3 

تٛظٜننننع ايدا٥ننننسٜٔ  
 ع٢ً اؾطا٥ِ

 نننننن الدايؿا 
 3 اؾٓع

 2 اؾٓاٜا 
 5 غًِٝ ايٛنع ايكٍٞ

 نننننن اَطاض َع١َٓ
 نننننن عاٖا  وػس١ٜ

 5 غًِٝ ايٛنع ايٓؿػٞ
ٜؿنننننننهٛ اَنننننننطاض 

 ْؿػ١ٝ
 نننننن

 نننننن ٜؿهٛ اَطاض عك١ًٝ
ٖنننٌ ٜتدننناط٢ اٜننن١ 

 َٛاز كسض٠
 نننننن ْدِ
 5 ن٬

 نننننن َٛاـ ٌهَٛٞ ايدٌُ
 نننننن ناغ  نن اعُاٍ ٌط٠

 5 عاطٌ
 نننننن قاٌ  ١َٓٗ

 
 شنط 83ؼ، بػساز. عسز ٌا٫  ايدٛز٠:َٛقـ ايطقاؾ١ اـاَ

 نننننن غ١ٓ 19اقٌ َٔ  عُط ايدا٥س
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 32 25نن  19
 45 40نن  26
 6 ؾُا ؾٛم 41

 29 اَٞ الػت٣ٛ ايتدًُٝٞ
 28 ابتسا٥ٞ

 12 َتٛغط١
 3 اعساز١ٜ نن َدٗس

 1 واَدٞ
 55 الس١ٜٓ ايػهٔ

 ننننن َطنع قها٤
 ننننن َطنع ْا١ٌٝ

 28 قط١ٜ
 33 اععب اؿاي١ ا٫وتُاع١ٝ

 29 َتعًٚ
 15 َطًل

 6 اضٌَ
نٝؿٝنن١ اـننطًٚ َننٔ   

 ايػىٔ غابكا
اْتٗنننننننننا٤ َنننننننننس٠  

 اكه١َٝٛ
81 

 نننننن عؿٛ عاّ
 نننننن عؿٛ خام

 2 ايتٓؿٝصٚقـ 
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 نننننن اؿٌ ايدؿا٥طٟ
ايدا٥ننننننسٕٚ ٌػنننننن   

 ايككس اؾٓا٥ٞ
 51 اؾطا٥ِ ايدُس١ٜ

اؾننننننننطا٥ِ غننننننننري 
 ايدُس١ٜ

32 

تٛظٜع ايدا٥نسٜٔ عًن٢   
 اؾطا٥ِ

 نننننن الدايؿا 
 40 اؾٓع

 43 اؾٓاٜا 
 83 غًِٝ ايٛنع ايكٍٞ

 ننننن اَطاض َع١َٓ
 نننننن عاٖا  وػس١ٜ

 83 غًِٝ ايٛنع ايٓؿػٞ
ٜؿنننننننهٛ اَنننننننطاض 

 ْؿػ١ٝ
 نننننن

 نننننن ٜؿهٛ اَطاض عك١ًٝ
ٌٖ ٜتداط٢ ا١ٜ َٛاز 

 كسض٠
 نننننن ْدِ
 83 ن٬

 ننننن َٛاـ ٌهَٛٞ ايدٌُ
 ننننن ناغ  نن اعُاٍ ٌط٠

 83 عاطٌ
 ننننن قاٌ  ١َٓٗ
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 شنط 60َٛقـ ايطقاؾ١ ايػازؽ، بػساز. عسز ٌا٫  ايدٛز٠:
 نننننن غ١ٓ 19اقٌ َٔ  عُط ايدا٥س

 10 25نن  19
 28 40نن  26
 22 ؾُا ؾٛم 41

 22 اَٞ الػت٣ٛ ايتدًُٝٞ
 19 ابتسا٥ٞ

 15 َتٛغط١
 1 اعساز١ٜ نن َدٗس

 3 واَدٞ
 60 الس١ٜٓ ايػهٔ

 نننننن َطنع قها٤
 نننننن َطنع ْا١ٌٝ

 نننننن قط١ٜ
 18 اععب اؿاي١ ا٫وتُاع١ٝ

 20 َتعًٚ
 13 َطًل

 9 اضٌَ
نٝؿٝننن١ اـنننطًٚ َنننٔ  

 ايػىٔ غابكا
 33 اْتٗا٤ َس٠ اكه١َٝٛ

 27 عؿٛ عاّ
 نننننن عؿٛ خام
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 نننننن ٚقـ ايتٓؿٝص
 نننننن اؿٌ ايدؿا٥طٟ

ايدا٥سٕٚ ٌػ  ايككس 
 اؾٓا٥ٞ

 45 اؾطا٥ِ ايدُس١ٜ
 15 اؾطا٥ِ غري ايدُس١ٜ

تٛظٜننع ايدا٥ننسٜٔ عًنن٢  
 اؾطا٥ِ

 نننننن الدايؿا 
 21 اؾٓع

 39 اؾٓاٜا 
 60 غًِٝ ايٛنع ايكٍٞ

 نننننن اَطاض َع١َٓ
 نننننن عاٖا  وػس١ٜ

 60 غًِٝ ايٛنع ايٓؿػٞ
 نننننن ٜؿهٛ اَطاض ْؿػ١ٝ
 نننننن ٜؿهٛ اَطاض عك١ًٝ

ٌٖ ٜتداط٢ اٜن١ َنٛاز   
 كسض٠

 نننننن ْدِ
 60 ن٬

 نننننن َٛاـ ٌهَٛٞ ايدٌُ
 نننننن ناغ  نن اعُاٍ ٌط٠

 60 عاطٌ
 نننننن قاٌ  ١َٓٗ
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 ا: قاؾا١ بابٌخاَػ
 ٬ٌَا١ ا٫ْاه ايصنط عسز ايدا٥سٜٔ عسز ايػىٓا٤ ا٫ق١ٌٝ٬

  ننننن 28 28 953 ايهباضق٬ح زا٥ط٠ ا
  15 نننننن 15 246 غىٔ ايٓػا٤

 
 شنط 28زا٥ط٠ اق٬ح ايهباض، بابٌ. عسز ٌا٫  ايدٛز٠:

 1 غ١ٓ 19اقٌ َٔ  عُط ايدا٥س
 15 25نن  19
 8 40نن  26
 4 ؾُا ؾٛم 41

 5 اَٞ الػت٣ٛ ايتدًُٝٞ
 10 ابتسا٥ٞ

 10 َتٛغط١
 3 اعساز١ٜ نن َدٗس

 نننننن واَدٞ
 18 الس١ٜٓ ايػهٔ

 نننننن َطنع قها٤
 نننننن َطنع ْا١ٌٝ

 10 قط١ٜ
 7 اععب اؿاي١ ا٫وتُاع١ٝ

 19 َتعًٚ
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 نننننن َطًل
 2 اضٌَ

نٝؿٝننن١ اـنننطًٚ َنننٔ  
 ايػىٔ غابكا

 15 اْتٗا٤ َس٠ اكه١َٝٛ
 5 عؿٛ عاّ

 ننننن عؿٛ خام
 ننننن ٚقـ ايتٓؿٝص

 8 اؿٌ ايدؿا٥طٟ
ايدا٥سٕٚ ٌػ  ايككس 

 اؾٓا٥ٞ
 28 اؾطا٥ِ ايدُس١ٜ

 ننننننن اؾطا٥ِ غري ايدُس١ٜ
تٛظٜننع ايدا٥ننسٜٔ عًنن٢  

 اؾطا٥ِ
 نننننن الدايؿا 

 28 اؾٓع
 نننننن اؾٓاٜا 

 28 غًِٝ ايٛنع ايكٍٞ
 نننننن اَطاض َع١َٓ
 نننننن عاٖا  وػس١ٜ

 نننننن غًِٝ ايٛنع ايٓؿػٞ
٫ٜٛونننس ضقنننِ ٌكٝكنننٞ،  ٜؿهٛ اَطاض ْؿػ١ٝ

 ٚيهٓ٘ َٛوٛز
٫ٜٛونننس ضقنننِ ٌكٝكنننٞ،  ٜؿهٛ اَطاض عك١ًٝ

 ٚيهٓ٘ َٛوٛز
٫ٜٛونننس ضقنننِ ٌكٝكنننٞ،  ْدٌِٖ ٜتداط٢ اٜن١ َنٛاز   
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 ٚيهٓ٘ َٛوٛز كسض٠
 نننننن ن٬

 نننننن َٛاـ ٌهَٛٞ ايدٌُ
 نننننن ناغ  نن اعُاٍ ٌط٠

 نننننن عاطٌ
 28 قاٌ  ١َٓٗ

 
 

 اْث٢ 15غىٔ ايٓػا٤، بابٌ. عسز ٌا٫  ايدٛز٠:
 1 غ١ٓ 19اقٌ َٔ  عُط ايدا٥س

 2 25نن  19
 9 40نن  26
 3 ؾُا ؾٛم 41

 2 اَٞ الػت٣ٛ ايتدًُٝٞ
 11 ابتسا٥ٞ

 2 َتٛغط١
 نننننن اعساز١ٜ نن َدٗس

 نننننن واَدٞ
 12 الس١ٜٓ ايػهٔ

 نننننن َطنع قها٤
 نننننن َطنع ْا١ٌٝ
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 3 قط١ٜ
 2 اععب اؿاي١ ا٫وتُاع١ٝ

 5 َتعًٚ
 6 َطًل

 2 اضٌَ
نٝؿٝننن١ اـنننطًٚ َنننٔ  

 ايػىٔ غابكا
 10 اْتٗا٤ َس٠ اكه١َٝٛ

 5 عؿٛ عاّ
 نننننن عؿٛ خام

 نننننن ٚقـ ايتٓؿٝص
 نننننن اؿٌ ايدؿا٥طٟ

ايدا٥سٕٚ ٌػ  ايككس 
 اؾٓا٥ٞ

 15 اؾطا٥ِ ايدُس١ٜ
 نننننن اؾطا٥ِ غري ايدُس١ٜ

تٛظٜننع ايدا٥ننسٜٔ عًنن٢  
 اؾطا٥ِ

 نننننن الدايؿا 
 7 اؾٓع

 8 اؾٓاٜا 
 15 غًِٝ ايٛنع ايكٍٞ

 نننننن اَطاض َع١َٓ
 نننننن عاٖا  وػس١ٜ

 نننننن غًِٝ ايٛنع ايٓؿػٞ
٫ٜٛوننس ضقننِ ٌكٝكننٞ،   ٜؿهٛ اَطاض ْؿػ١ٝ

 ٚيهٓ٘ َٛوٛز
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٫ٜٛوننس ضقننِ ٌكٝكننٞ،   ٜؿهٛ اَطاض عك١ًٝ
 ٚيهٓ٘ َٛوٛز

ٌٖ ٜتداط٢ اٜن١ َنٛاز   
 كسض٠

٫ٜٛوننس ضقننِ ٌكٝكننٞ،   ْدِ
 ٚيهٓ٘ َٛوٛز

 نننننن ن٬
 نننننن َٛاـ ٌهَٛٞ ايدٌُ

 نننننن ناغ  نن اعُاٍ ٌط٠
 12 عاطٌ

 3 قاٌ  ١َٓٗ
 

 غازغا: قاؾا١ اضبٌٝ
 ٬ٌَا١ ا٫ْاه ايصنط عسز ايدا٥سٜٔ عسز ايػىٓا٤ ا٫ق١ٌٝ٬

، كًدنن١ايَطنننع ؾننطط١  
َسٜطٜننن١ ايدٓنننـ ننننس   

 ٚظاض٠ زاخ١ًٝ ،الطا٠

  ننننن 4 4 60

َسٜطٜنن١ َطنننع ؾننطط١ 
 اضبٌٝ

  ننننن 2 2 50

  1 2 3 70 َطنع ؾطط١ َٓاض٠
  ننننن 2 2 50 ٌساه٫َطنع ؾطط١  ا
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، اضبٝنٌ. عنسز   ٚظاض٠ زاخًٝن١  ،َسٜط١ٜ ايدٓنـ ننس النطا٠   ، كًد١ايَطنع ؾطط١  
 اْث٢ 1شنٛض  3. 4ٌا٫  ايدٛز٠:

 2 غ١ٓ 19اقٌ َٔ  عُط ايدا٥س
 2 25نن  19
 نننننن 40نن  26
 نننننن ؾُا ؾٛم 41

 1 اَٞ الػت٣ٛ ايتدًُٝٞ
 ننننن ابتسا٥ٞ

 2 َتٛغط١
 1 َدٗساعساز١ٜ نن 

 نننننن واَدٞ
 نننننن الس١ٜٓ ايػهٔ

 نننننن َطنع قها٤
 نننننن َطنع ْا١ٌٝ

 نننننن قط١ٜ
 1 اععب اؿاي١ ا٫وتُاع١ٝ

 2 َتعًٚ
 1 َطًل

 ننننن اضٌَ
نٝؿٝنن١ اـننطًٚ َننٔ   

 ايػىٔ غابكا
 2 اْتٗا٤ َس٠ اكه١َٝٛ

 ننننن عؿٛ عاّ
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 ننننن عؿٛ خام
 ننننن ٚقـ ايتٓؿٝص

 2 اؿٌ ايدؿا٥طٟ
ايدا٥ننننننسٕٚ ٌػنننننن   

 ايككس اؾٓا٥ٞ
 4 اؾطا٥ِ ايدُس١ٜ

 ننننن اؾطا٥ِ غري ايدُس١ٜ
تٛظٜع ايدا٥نسٜٔ عًن٢   

 اؾطا٥ِ
 ننننن الدايؿا 

 4 اؾٓع
 ننننن اؾٓاٜا 

 4 غًِٝ ايٛنع ايكٍٞ
 نننننن اَطاض َع١َٓ
 نننننن عاٖا  وػس١ٜ

 4 غًِٝ ايٛنع ايٓؿػٞ
 نننننن ٜؿهٛ اَطاض ْؿػ١ٝ
 نننننن ٜؿهٛ اَطاض عك١ًٝ

ٌٖ ٜتداط٢ ا١ٜ َٛاز 
 كسض٠

 نننننن ْدِ
 4 ن٬

 نننننن َٛاـ ٌهَٛٞ ايدٌُ
 نننننن ناغ  نن اعُاٍ ٌط٠

 2 عاطٌ
 2 قاٌ  ١َٓٗ
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 شنٛض  2اضبٌٝ، اضبٌٝ. عسز ٌا٫  ايدٛز٠:َطنع ؾطط١  َسٜط١ٜ 
 1 غ١ٓ 19اقٌ َٔ  عُط ايدا٥س

 1 25نن  19
 ننننن 40نن  26
 ننننن ؾُا ؾٛم 41

 ننننن اَٞ الػت٣ٛ ايتدًُٝٞ
 ننننن ابتسا٥ٞ

 1 َتٛغط١
 1 اعساز١ٜ نن َدٗس

 ننننن واَدٞ
 2 الس١ٜٓ ايػهٔ

 ننننن َطنع قها٤
 ننننن َطنع ْا١ٌٝ

 ننننن قط١ٜ
 2 اععب اؿاي١ ا٫وتُاع١ٝ

 نننننن َتعًٚ
 نننننن َطًل

 نننننن اضٌَ
 1 اْتٗا٤ َس٠ اكه١َٝٛ نٝؿ١ٝ اـطًٚ َٔ ايػىٔ غابكا

 1 عؿٛ عاّ
 ننننن عؿٛ خام
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 ننننن ٚقـ ايتٓؿٝص
 ننننن اؿٌ ايدؿا٥طٟ

 ننننن اؾطا٥ِ ايدُس١ٜ ايدا٥سٕٚ ٌػ  ايككس اؾٓا٥ٞ
 2 اؾطا٥ِ غري ايدُس١ٜ

 نننننن الدايؿا  تٛظٜع ايدا٥سٜٔ ع٢ً اؾطا٥ِ
 2 اؾٓع

 ننننن اؾٓاٜا 
 2 غًِٝ ايٛنع ايكٍٞ

 ننننن اَطاض َع١َٓ
 ننننن عاٖا  وػس١ٜ

 2 غًِٝ ايٛنع ايٓؿػٞ
 ننننن ٜؿهٛ اَطاض ْؿػ١ٝ
 ننننن ٜؿهٛ اَطاض عك١ًٝ

 ننننن ْدِ ٌٖ ٜتداط٢ ا١ٜ َٛاز كسض٠
 2 ن٬

 نننننن َٛاـ ٌهَٛٞ ايدٌُ
 ننننن ناغ  نن اعُاٍ ٌط٠

 2 عاطٌ
 ننننن قاٌ  ١َٓٗ
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، اضبٌٝ. عنسز  ٚظاض٠ زاخ١ًٝ ،َسٜط١ٜ ايدٓـ نس الطا٠َٓاض٠، َطنع ؾطط١  
 اْث٢ 1شنٛض، 2. 3ٌا٫  ايدٛز٠:

 1 غ١ٓ 19اقٌ َٔ  عُط ايدا٥س
 2 25نن  19
 نننننن 40نن  26
 نننننن ؾُا ؾٛم 41

 نننننن اَٞ الػت٣ٛ ايتدًُٝٞ
 نننننن ابتسا٥ٞ

 2 َتٛغط١
 1 اعساز١ٜ نن َدٗس

 نننننن واَدٞ
 نننننن الس١ٜٓ ايػهٔ

 نننننن َطنع قها٤
 نننننن َطنع ْا١ٌٝ

 نننننن قط١ٜ
 1 اععب اؿاي١ ا٫وتُاع١ٝ

 2 َتعًٚ
 نننننن َطًل

 نننننن اضٌَ
 1 اْتٗا٤ َس٠ اكه١َٝٛ نٝؿ١ٝ اـطًٚ َٔ ايػىٔ غابكا

 ننننن عؿٛ عاّ
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 ننننن عؿٛ خام
 ننننن ٚقـ ايتٓؿٝص

 2 اؿٌ ايدؿا٥طٟ
 3 اؾطا٥ِ ايدُس١ٜ ايدا٥سٕٚ ٌػ  ايككس اؾٓا٥ٞ

 نننننن اؾطا٥ِ غري ايدُس١ٜ
 نننننن الدايؿا  تٛظٜع ايدا٥سٜٔ ع٢ً اؾطا٥ِ

 3 اؾٓع
 نننننن اؾٓاٜا 

 3 غًِٝ ايٛنع ايكٍٞ
 نننننن اَطاض َع١َٓ

 نننننن وػس١ٜ عاٖا 
 3 غًِٝ ايٛنع ايٓؿػٞ

 نننننن ٜؿهٛ اَطاض ْؿػ١ٝ
 ننننن ٜؿهٛ اَطاض عك١ًٝ

 3 ْدِ ٌٖ ٜتداط٢ ا١ٜ َٛاز كسض٠
 نننننن ن٬

 نننننن َٛاـ ٌهَٛٞ ايدٌُ
 2 ناغ  نن اعُاٍ ٌط٠

 1 عاطٌ
 ننننننن قاٌ  ١َٓٗ
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 شنٛض 2ا٫ٌساه، اضبٌٝ. عسز ٌا٫  ايدٛز٠:َطنع ؾطط١  
 1 غ١ٓ 19اقٌ َٔ  عُط ايدا٥س

 1 25نن  19
 نننننن 40نن  26
 نننننن ؾُا ؾٛم 41

 نننننن اَٞ الػت٣ٛ ايتدًُٝٞ
 نننننن ابتسا٥ٞ

 1 َتٛغط١
 1 اعساز١ٜ نن َدٗس

 نننننن واَدٞ
 نننننن الس١ٜٓ ايػهٔ

 نننننن َطنع قها٤
 نننننن َطنع ْا١ٌٝ

 نننننن قط١ٜ
 2 اععب اؿاي١ ا٫وتُاع١ٝ

 نننننن َتعًٚ
 نننننن َطًل

 نننننن اضٌَ
 1 اْتٗا٤ َس٠ اكه١َٝٛ نٝؿ١ٝ اـطًٚ َٔ ايػىٔ غابكا

 1 عؿٛ عاّ
 نننننن عؿٛ خام
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 نننننن ٚقـ ايتٓؿٝص
 نننننن اؿٌ ايدؿا٥طٟ

 2 اؾطا٥ِ ايدُس١ٜ ايدا٥سٕٚ ٌػ  ايككس اؾٓا٥ٞ
 نننننن ايدُس١ٜاؾطا٥ِ غري 

 نننننن الدايؿا  تٛظٜع ايدا٥سٜٔ ع٢ً اؾطا٥ِ
 2 اؾٓع

 ننننن اؾٓاٜا 
 2 غًِٝ ايٛنع ايكٍٞ

 ننننن اَطاض َع١َٓ
 ننننن عاٖا  وػس١ٜ

 2 غًِٝ ايٛنع ايٓؿػٞ
 نننننن ٜؿهٛ اَطاض ْؿػ١ٝ
 نننننن ٜؿهٛ اَطاض عك١ًٝ

 نننننن ْدِ ٌٖ ٜتداط٢ ا١ٜ َٛاز كسض٠
 2 ن٬

 نننننن َٛاـ ٌهَٛٞ ايدٌُ
 نننننن ناغ  نن اعُاٍ ٌط٠

 2 عاطٌ
 نننننن قاٌ  ١َٓٗ

 
 غابدا: قاؾط١ الث٢ٓ نن مسا٠ٚ
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 ٬ٌَا١ ا٫ْاه ايصنط عسز ايدا٥سٜٔ عسز ايػىٓا٤ ا٫ق١ٌٝ٬
  10 40 50 525 غىٔ ايػُا٠ٚ الطنعٟ

 
 اْاه 10شنط ٚ  40، 50ايدٛز٠: غىٔ ايػُا٠ٚ الطنعٟ، َث٢ٓ. عسز ٌا٫  

 10 غ١ٓ 19اقٌ َٔ  عُط ايدا٥س
 20 25نن  19
 15 40نن  26
 5 ؾُا ؾٛم 41

 50 اَٞ الػت٣ٛ ايتدًُٝٞ
 ننننن ابتسا٥ٞ

 ننننن َتٛغط١
 نننننن اعساز١ٜ نن َدٗس

 نننننن واَدٞ
 40 الس١ٜٓ ايػهٔ

 نننننن َطنع قها٤
 نننننن َطنع ْا١ٌٝ

 10 قط١ٜ
 40 اععب اؿاي١ ا٫وتُاع١ٝ

 10 َتعًٚ
 نننننن َطًل

 نننننن اضٌَ
 11 اْتٗا٤ َس٠ اكه١َٝٛ نٝؿ١ٝ اـطًٚ َٔ ايػىٔ غابكا
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 15 عؿٛ عاّ
 نننننن عؿٛ خام

 نننننن ٚقـ ايتٓؿٝص
 نننننن اؿٌ ايدؿا٥طٟ

 نننننن اؾطا٥ِ ايدُس١ٜ ايدا٥سٕٚ ٌػ  ايككس اؾٓا٥ٞ
 نننننن اؾطا٥ِ غري ايدُس١ٜ

 نننننن الدايؿا  تٛظٜع ايدا٥سٜٔ ع٢ً اؾطا٥ِ
 نننننن اؾٓع

 نننننن اؾٓاٜا 
 35 غًِٝ ايٛنع ايكٍٞ

 نننننن اَطاض َع١َٓ
 15 عاٖا  وػس١ٜ

 35 غًِٝ ايٛنع ايٓؿػٞ
 15 ٜؿهٛ اَطاض ْؿػ١ٝ
 ننننن ٜؿهٛ اَطاض عك١ًٝ

 50 ْدِ كسض٠ٌٖ ٜتداط٢ ا١ٜ َٛاز 
 نننننن ن٬

 نننننن َٛاـ ٌهَٛٞ ايدٌُ
 ننننننن ناغ  نن اعُاٍ ٌط٠

 50 عاطٌ
 ننننننن قاٌ  ١َٓٗ
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 قاؾا١ َٝػإثآَا: قاؾط١ 
 ٬ٌَا١ ا٫ْاه ايصنط عسز ايدا٥سٜٔ عسز ايػىٓا٤ ا٫ق١ٌٝ٬

غننننننىٔ ايدُنننننناض٠ 
 ا٫قنننننننننننننننن٬ٌٞ

 الطنعٟ

  نننننن 4 4 960

 
 شنٛض 4عسز ٌا٫  ايدٛز٠:  ، َٝػإ.الطنعٟ ٫ق٬ٌٞاغىٔ ايدُاض٠ 

 نننننن غ١ٓ 19اقٌ َٔ  عُط ايدا٥س
 1 25نن  19
 3 40نن  26
 نننننن ؾُا ؾٛم 41

 2 اَٞ الػت٣ٛ ايتدًُٝٞ
 2 ابتسا٥ٞ

 نننننن َتٛغط١
 نننننن اعساز١ٜ نن َدٗس

 نننننن واَدٞ
 2 الس١ٜٓ ايػهٔ

 نننننن َطنع قها٤
 نننننن َطنع ْا١ٌٝ

 2 قط١ٜ
 1 اععب اؿاي١ ا٫وتُاع١ٝ
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 1 َتعًٚ
 1 َطًل

 1 اضٌَ
نٝؿ١ٝ اـطًٚ َنٔ  

 ايػىٔ غابكا
اْتٗنننننننننا٤ َنننننننننس٠  

 اكه١َٝٛ
2 

 نننننن عؿٛ عاّ
 نننننن عؿٛ خام

 نننننن ٚقـ ايتٓؿٝص
 2 اؿٌ ايدؿا٥طٟ

ايدا٥ننننسٕٚ ٌػنننن  
 ايككس اؾٓا٥ٞ

 4 اؾطا٥ِ ايدُس١ٜ
اؾننننننننطا٥ِ غننننننننري 

 ايدُس١ٜ
 نننننن

تٛظٜننننع ايدا٥ننننسٜٔ  
 ع٢ً اؾطا٥ِ

 نننننن الدايؿا 
 1 اؾٓع

 3 اؾٓاٜا 
 4 غًِٝ ايٛنع ايكٍٞ

 ننننن اَطاض َع١َٓ
 ننننن عاٖا  وػس١ٜ

 4 غًِٝ ايٛنع ايٓؿػٞ
ٜؿنننننننهٛ اَنننننننطاض 

 ْؿػ١ٝ
 ننننن
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 نننننن ٜؿهٛ اَطاض عك١ًٝ
ٖنننٌ ٜتدننناط٢ اٜننن١ 

 َٛاز كسض٠
 2 ْدِ
 2 ن٬

 نننننن َٛاـ ٌهَٛٞ ايدٌُ
 نننننن ناغ  نن اعُاٍ ٌط٠

 3 عاطٌ
 1 قاٌ  ١َٓٗ

 
 عاؾطا: قاؾا١ ايسٜٛا١ْٝ

 ٬ٌَا١ ا٫ْاه ايصنط عسز ايدا٥سٜٔ عسز ايػىٓا٤ ا٫ق١ٌٝ٬
ؾننننننننننندب١ الٛاقنننننننننننـ  

 ٚايتػؿريا  ع ايسٜٛا١ْٝ
  نننننن 3 3 197

 
 شنٛض 3ايسٜٛا١ْٝ. عسز ٌا٫  ايدٛز٠: ؾدب١ الٛاقـ ٚايتػؿريا ، 

 نننننن غ١ٓ 19اقٌ َٔ  عُط ايدا٥س
 نننننن 25نن  19
 نننننن 40نن  26
 نننننن ؾُا ؾٛم 41

 نننننن اَٞ الػت٣ٛ ايتدًُٝٞ
 ننننن ابتسا٥ٞ

 نننننن َتٛغط١
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 نننننن اعساز١ٜ نن َدٗس
 نننننن واَدٞ

 نننننن الس١ٜٓ ايػهٔ
 نننننن قها٤َطنع 

 نننننن َطنع ْا١ٌٝ
 نننننن قط١ٜ

 نننننن اععب اؿاي١ ا٫وتُاع١ٝ
 نننننن َتعًٚ
 نننننن َطًل

 نننننن اضٌَ
نٝؿ١ٝ اـطًٚ َٔ ايػىٔ 

 غابكا
 3 اْتٗا٤ َس٠ اكه١َٝٛ

 ننننن عؿٛ عاّ
 ننننن عؿٛ خام

 ننننن ٚقـ ايتٓؿٝص
 ننننن اؿٌ ايدؿا٥طٟ

ٌػننن  ايككنننس ايدا٥نننسٕٚ 
 اؾٓا٥ٞ

 2 اؾطا٥ِ ايدُس١ٜ
 1 اؾطا٥ِ غري ايدُس١ٜ

تٛظٜننننع ايدا٥ننننسٜٔ عًنننن٢  
 اؾطا٥ِ

 ننننن الدايؿا 
 ننننن اؾٓع

 3 اؾٓاٜا 
 3 غًِٝ ايٛنع ايكٍٞ
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 ننننن اَطاض َع١َٓ
 نننننن عاٖا  وػس١ٜ

 3 غًِٝ ايٛنع ايٓؿػٞ
 ننننن ٜؿهٛ اَطاض ْؿػ١ٝ
 ننننن ٜؿهٛ اَطاض عك١ًٝ

ٖنننٌ ٜتدننناط٢ اٜننن١ َنننٛاز  
 كسض٠

 3 ْدِ
 نننننن ن٬

 نننننن َٛاـ ٌهَٛٞ ايدٌُ
 نننننن ناغ  نن اعُاٍ ٌط٠

 نننننن عاطٌ
 نننننن قاٌ  ١َٓٗ

 ايٓىـقاؾا١ اٌس٣ عؿط: 
 ٬ٌَا١ ا٫ْاه ايصنط عسز ايدا٥سٜٔ عسز ايػىٓا٤ ا٫ق١ٌٝ٬

ؾنننننندب١ الٛاقننننننـ  
 ٚايتػؿريا 

  ننننن 52 52 109

 
 شنٛض 52ؾدب١ الٛاقـ ٚايتػؿريا ، ايٓىـ. عسز ٌا٫  ايدٛز٠: 

 نننننن غ١ٓ 19اقٌ َٔ  عُط ايدا٥س
 نننننن 25نن  19
  40نن  26
  ؾُا ؾٛم 41
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 نننننن اَٞ الػت٣ٛ ايتدًُٝٞ
  ابتسا٥ٞ

  َتٛغط١
 نننننن اعساز١ٜ نن َدٗس

 نننننن واَدٞ
 52 الس١ٜٓ ايػهٔ

 نننننن قها٤َطنع 
 نننننن َطنع ْا١ٌٝ

 نننننن قط١ٜ
 نننننن اععب اؿاي١ ا٫وتُاع١ٝ

 52 َتعًٚ
 نننننن َطًل

 نننننن اضٌَ
نٝؿٝنن١ اـننطًٚ َننٔ 

 ايػىٔ غابكا
  اْتٗا٤ َس٠ اكه١َٝٛ

  عؿٛ عاّ
  عؿٛ خام

  ٚقـ ايتٓؿٝص
  اؿٌ ايدؿا٥طٟ

ايدا٥نننننسٕٚ ٌػننننن   
 ايككس اؾٓا٥ٞ

 52 ايدُس١ٜ اؾطا٥ِ
 نننننن اؾطا٥ِ غري ايدُس١ٜ

 نننننن الدايؿا تٛظٜع ايدا٥سٜٔ ع٢ً 
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 نننننن اؾٓع اؾطا٥ِ
 52 اؾٓاٜا 

 52 غًِٝ ايٛنع ايكٍٞ
 نننننن اَطاض َع١َٓ
 نننننن عاٖا  وػس١ٜ

 52 غًِٝ ايٛنع ايٓؿػٞ
 نننننن ٜؿهٛ اَطاض ْؿػ١ٝ
 نننننن ٜؿهٛ اَطاض عك١ًٝ

ٜتدننناط٢ اٜننن١  ٖنننٌ 
 َٛاز كسض٠

 52 ْدِ
 ننننن ن٬

  َٛاـ ٌهَٛٞ ايدٌُ
  ناغ  نن اعُاٍ ٌط٠

  عاطٌ
  قاٌ  ١َٓٗ
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 املبحث السابع
 مً خالل حتليل ىتائخ اناستبياٌ خصائص أفساد العيية

 

مل اقنن١ٌٝ٬ 29ايػننىٓا٤ ايهًننٞ اثٓننا٤ ايسضاغنن١ ع )  بًػننت ْػننب١  اؾننٓؼ.  ا٫ٚ:
مل 1228مل ؾدكا. ؾُٝا بًؼ عسز ايدا٥سٜٔ اىل اؾطيف١ َنٔ اؾٓػنني )  11047)

مل 1176)اينيت عناز  اىل اؾطيفن١    ايصنٛض َنٔ أؾنطاز ايدٝٓن١    ؾدكا. بًػت عسز 
ٕ اينصنٛض  ٚانٍا بنأ ٖٚصا ٜدطٞ َ٪ؾطاً  مل، 52)ه بُٝٓا بًػت عسز ا٫ْا، ؾدكا

 .، ٚأنثط عٛز٠ يًىطيف١يًىطيف١ َٔ اٱْاه باانثط اضتها
 

الطنع ا٭ٍٚ  ،غ١ٓمل 25نن  19)َا بني  ٝ، اٌتًت ايؿ١٦ ايدُط١ٌٜايدُط.  ثاْٝا:
يثا١ْٝ . ع الطتب١ امل ؾدكا548، ٌٝ، ٚقٌ عسزِٖ اىل )ًدا٥سٜٔ اىل اؾطيف١ي

مل ؾدكا. 508، ٌٝ، ٚقٌ عسزِٖ اىل )غ١ٓمل 41)تأتٞ ايؿ١٦ ايدُط١ٜ َا ؾٛم 
 مل40ننن   26)َا بني ايؿ١٦ ايدُط١ٜ ٔ اىل اؾطيف١ تأتٞ ٜسالطتب١ ايثايث١ يًدا٥ ع

ٔ  مل ؾدكا.460ٌٝ، ٚقٌ عسزِٖ اىل ) ،غ١ٓ يًىطيفن١   ؾُٝا بًؼ عسز ايدا٥نسٜ
مل 30ٚبًنؼ عنسزِٖ )   ع الطتبن١ ايطابدن١   غن١ٓ مل 19)ع ايؿ١٦ ايدُطٜن١ اقنٌ َنٔ    

غن١ٓ   مل25َا بنني ) إٔ ايؿ١٦ ايدُط١ٜ ٚانٍا ب ٖٚصا ٜدطٞ َ٪ؾطا. ؾدكا ؾكط
 . ؾُا ؾٛم، ِٖ ا٫نثط عٛز٠ يًىطيف١

 

ايسضاغنن١ أْنن٘ نًُننا اضتؿننع الػننت٣ٛ  َننٔ خنن٬ٍ  تننبنيالػننت٣ٛ ايتدًُٝننٞ.  :ثايثننا
مل ؾدكنا َنٔ   853)ٚقس أاٗنط  ايسضاغن١ إٔ    ،ايتدًُٝٞ انؿهت ْػب١ اؾطيف١

اَنا  َٔ الػت٣ٛ ايتدًُٝٞ الٓدؿض وسا ) ،أؾطاز ايد١ٓٝ ايدا٥سٜٔ اىل اؾطيف١ َٔ
مل 402، ٚشينو بٛاقنع )  ملاَٝني ٚزٕٚ تدًِٝ، أٚ انًُنٛا ؾكنط ايسضاغن١ ا٫بتسا٥ٝن١    
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ثنِ ٜنأتٞ ع الػننت٣ٛ    مل ؾندل أنُنٌ ايسضاغنن١ ا٫بتسا٥ٝن١.   451ؾندل اَنٞ ٚ )  
مل 206بٛاقننع )مل ايثناْٞ ايؿ٦ن١ ايننيت تًكنت تدًُٝنا َٓدؿهننا )ايسضاغن١ التٛغنط١      

يًىطيف١. ع الػت٣ٛ ايثاي، تنأتٞ ايؿ٦ن١ اينيت تًكنت تدًُٝنا       ؾدكا َٔ ايدا٥سٜٔ
َننٔ بننني مل ؾدكننا 52ٜكننٌ اىل ايسضاغنن١ ا٫عسازٜنن١ أٚ خطهننٞ الداٖننس بٛاقننع )

أؾننطاز ايدٝٓنن١، ٚع ا٭خننري تننأتٞ ايؿ٦نن١ ايننيت تًكننت تدًُٝننا عايٝننا ٖٚننِ خطهننٛا   
 مل ؾدكا ؾكط َٔ بني أؾطاز ايد25.١ٓٝايهًٝا  ٚاؾاَدا  بٛاقع )

 

َهإ ا٫قاَن١. تنبني َنٔ خن٬ٍ ايسضاغن١ إ ٖٓناى تكاضبنا ننبريا ع عنسز           ا:ضابد
ايدا٥ننسٜٔ اىل اؾطيفنن١ َننا بننني السٜٓنن١ ٚ ايطٜننـ، ٌٝنن، بًننؼ عننسز ايدا٥ننسٜٔ ع   

مل ؾدكننا، بُٝٓننا بًننؼ عننسز ايدا٥ننسٜٔ ايننصٜٔ ٜدٝؿننٕٛ ع ايكننط٣    816السٜٓنن١ )
ْن٘ ٫ٜٛونس   ٖٚنصا ٜدنين ا  مل ؾدكنا.  808ٚا٭ضٜاف ٚا٭قه١ٝ ٚايٓٛاٌٞ ٌنٛايٞ ) 

 تؿاٚ  نبري ع تأثري ع ايب١٦ٝ اؿهط١ٜ ع٢ً ايدٛز٠ اىل اؾطيف١.
 

التنعٚوني اينصٜٔ يفًهنٕٛ عنا٬٥      تاٗنط ايسضاغن١ إٔ   اؿاي١ ايعٚوٝن١.  : خاَػا
مل ؾدكا َِٓٗ 572ِٖٚ َػ٪يٕٛ عٓٗا، ِٖ ايؿ١٦ ا٭نثط عٛز٠ يًىطيف١ بٛاقع )

قس عاز اؾطيف١ َط٠ ثا١ْٝ. بُٝٓا ايؿ١٦ ايثا١ْٝ َٔ ا٭نثط عٛز٠ يًىطيف١ نناْٛا  
مل 450)غري َتعٚوني ٚمل ٜػنبل هلنِ إ تعٚونٛا َكنب٬، ٌٝن، بًنؼ عنسزِٖ        

اىل اؾطيفن١. ع الطتبن١ ايثايثن١ تنأتٞ     َنٔ ايدا٥نسٜٔ    ؾدكا َٔ فتُنع ايسضاغن١  
الطًكٕٛ ايصٜٔ غبل هلِ ٭ٟ غب  نإ تطًكٛا َٔ ظٚواتِٗ أٚ أظٚاوِٗ، ٌٝن،  

مل ؾدكا َٔ ايدا٥سٜٔ اىل اؾطيف١. ع الطتبن١ ايطابدن١ ونا٤     255بًؼ عسزِٖ )
 مل ؾدكا.   78ؾ١٦ ا٫ضٌَ ايصٟ بًؼ عسزِٖ )
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تننبني ايسضاغنن١ إ َننٔ غننبل هلننِ  . نٝؿٝنن١ اـننطًٚ َننٔ ايػننىٔ غننابكا  :غازغننا
ا٫غتؿاز٠ َٔ اـطًٚ َٔ ايػىٔ ع الط٠ ايػابك١ عٔ ططٜنل ايكنًع ايدؿنا٥طٟ،    

مل 462أٚ تٓاظٍ ايططف الكابنٌ عنٔ اينسع٣ٛ ؼنت اٜن١ انطف ناْنت، قنس بًنؼ )         
ٚوٛز  ؾدكا، ٖٚٛ ايٓػب١ ا٭نرب ع نٝؿ١ٝ اـطًٚ نُٔ ايػىٔ غابكا. ثد٢ٓ إٔ

ايكًع ايدؿا٥طٟ ٚتسخٌ ايدؿا٥ط ع عٌُ ايسٚي١ ٚاكانِ، ناْت ين٘ أثناض غنًب١ٝ    
ع٢ً تؿىٝع ايدٛز٠ اىل اؾطيف١، نٕٛ اجملطّ ٜدنطف بنإٔ ايدؿنري٠ ٜنساؾع عٓن٘ ع      

عسز ايصٜٔ اغتؿازٚا َٔ تبني ايسضاغ١ إ ٌاي١ اضتهاب٘ ٭١ٜ وطيف١ اخط٣. نُا 
مل 341بدنس عؿنِٖٛ يًُنط٠ ا٫ٚىل، بًنؼ )     ايدا٥نسٜٔ يًىطيفن١  ٚقإْٛ ايدؿنٛ ايدناّ   

ٖٚصا إ زٍ ع٢ً ؾ٤ٞ، ؾٗٛ ٜسٍ ع٢ً إٔ اكهنّٛ مل ٜػنتؿس َنٔ قنإْٛ      ،ؾدكا
اغن١  ضسٚأاٗنط  اي . بسق١ أننرب َػتكب٬، ايدؿٛ ايداّ ٚه  َطاود١ ٖصٙ الػ١ً٦ 

ٚاْتٗنا٤ َنس٠ اكهَٛٝن١ ايكاْْٛٝن١     إ عسز ايدا٥سٜٔ يًىطيف١ بدس تٓؿٝص اؿهِ 
ٖٚننصا ٜدننين إ ايػننىٔ مل تؿًننع ع    مل ؾدكننا. 333ًننؼ عننسزِٖ ) ب ، قننسا٭ٍٚ

اقنن٬ٌِٗ ٚإٔ ٖٓنناى خًننٌ ع ايٛاٝؿنن١ ا٫قنن١ٌٝ٬ يًػننىٔ هنن  َطاودتنن٘       
ٚؼسٜسٙ بسق١ َٚٔ ثِ َداؾت٘ ثا ٜػاِٖ ع تكًٌٝ ٌاي١ ايدٛز٠ اىل اؾطيفن١.  
اَا ايصٜٔ اغتؿازٚا َنٔ عنسّ تٓؿٝنص ايدكٛبن١ عكٗنِ ع النط٠ ا٫ٚىل عنٔ ططٜنل         

قنس عنازٚا اىل    مل ؾدكنا 126بًنؼ عنسزِٖ )  ؾكنس   ٭١ٜ غب  نإ، اف ايتٓؿٝصاٜك
اؾطيف١ ضغِ إٔ اكه١ُ قس اعطتِٗ ؾطقن١ بدنسّ تٓؿٝنص اؿهنِ ايكنازض ا٭ٍٚ      

 ٚمل ٜ٪ؾط ايسضاغ١ ا١ٜ ٌاي١ عٛز٠ غبل ي٘ اـطًٚ بدؿٛ خام.  .عكِٗ
 

تٛظٜع ايدا٥سٜٔ ع٢ً اؾطيف١ عػ  ايككنس اؾٓنا٥ٞ. بٝٓنت ايسضاغن١ إ     : غابدا
ايصٜٔ عنازٚا  ٚإ ، عُس١ٜمل ؾدكا َٔ ايدا٥سٜٔ يًىطيف١ َتُٕٗٛ ظطا٥ِ 980)

 مل ؾدكا.493اىل اؾطيف١ بػب  وطا٥ِ غري عُس١ٜ بًؼ عسزِٖ )
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مل ؾدكنا َنٔ   850بٝٓنت ايسضاغن١ إ )  ْٛع١ٝ اؾطا٥ِ، اؾٓا١ٜ ٚاؾنٓع:  : ثآَا
مل 561ايدا٥ننسٜٔ اىل اؾطيفنن١، اتُٗننٛا باضتهنناب وٓاٜنن١، ؾُٝننا تننبني إ ٖٓنناى )    

ؾدكننا َننٔ ايدا٥ننسٜٔ اىل اؾطيفنن١، َتُٗننٕٛ باضتهنناب وٍٓنن١. ؾُٝننا مل ٜ٪ؾننط     
 ايسضاغ١ ٭١ٜ ٌاي١ عٛز٠ بػب  كايؿ١.  

 

مل ؾدكننا َننٔ ايدا٥ننسٜٔ اىل 1273بٝٓننت ايسضاغنن١ إ ) ايٛنننع ايكننٍٞ:: اتاغنند
َننٔ فتُننع  ؾدكننا مل 318اؾطيفنن١، ٜتُتدننٕٛ عاينن١ قنن١ٍٝ وٝننس٠، بُٝٓننا )   

مل ؾدكا َكنابٕٛ بداٖنا  وػنس١ٜ    51ايسضاغ١ َكابٕٛ بأَطاض َع١َٓ، ٚإٔ )
 زا١ُ٥. 

 

مل ؾدكننا َننٔ ايدا٥ننسٜٔ اىل 1144بٝٓننت ايسضاغنن١ إٔ ) : ايٛنننع ايٓؿػننٞ.عاؾننطا
ٕ ٕٛ بك١ٍ عك١ًٝ اؾطيف١، ٜتُتد ٝ َنٔ ايٓاٌٝن١ اي   وٝس٠ ِٖٚ َػنتكطٚ ، ١ٓؿػن

يسِٜٗ ٌاي١ ْؿػ١ٝ خاقن١   ،مل ؾدكا ؾكط24)ٖٓاى إٔ بُٝٓا ٫ٌات ايسضاغ١ 
 .ٚوتاوٕٛ اىل عٓا١ٜ ْؿػ١ٝ ٚع٬ً ْؿػٞ خام ٚغري َػتكطٜٔ ْؿػٝا

 

مل ؾدكا َٔ بني ايدا٥نسٜٔ  339بٝٓت ايسضاغ١ إ ٖٓاى ) : ا٫زَإ:ٌازٟ عؿط
ع َدني َنٔ النٛاز اينيت    ْٛ ،اىل اؾطيف١ ٜتٓاٚيٕٛ بؿهٌ َػتُط، أٚ بؿهٌ زٚضٟ

ٖٚصٙ ايٓكط١ ١َُٗ ع ايسضاغ١ هن    ػب  ا٫زَإ ِٖٚ ؼت تأثري ٖصٙ الٛاز،ت
 ايرتنٝع عًٝٗا َٚتابدتٗا َٔ خ٬ٍ زضاغا  خاق١ ٚ ايبٍ، عنٔ ًٌنٍٛ وصضٜن١   

مل 399بُٝٓننا ٫ٌاننت ايسضاغنن١ إٔ ٖٓنناى )  لداؾنن١ الننسَٓني عًنن٢ ٖننصٙ الننٛاز. 
ٜتٓنناٚيٕٛ اٜنن١ َننٛاز أٚ عكنناضا  تػننب      ؾدكننا َننٔ ايدا٥ننسٜٔ اىل اؾطيفنن١، ٫  

 ا٫زَإ. 
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بٝٓت ايسضاغ١ إ ايٓػب١ ا٭نرب َٔ ايدا٥نسٜٔ اىل  : ايٛنع ا٫قتكازٟ: ثاْٞ عؿط
مل ؾدكا 1185اؾطيف١، ناْٛا َٔ ؾ١٦ ايداطًني عٔ ايدٌُ، ٌٝ، بًؼ عسزِٖ )

مل ؾدكنا َنٔ ايدا٥نسٜٔ اىل    220ؾُٝنا تنبني إٔ )  َٔ بني ايدا٥نسٜٔ اىل اؾطيفن١.   
ا ايسٚين١ اٜهن  اؾطيف١ ناْٛا ناغبني أٚ يسِٜٗ أعُاٍ ٌط٠ خاق١ بٗنِ. َنٛاؿٞ   

مل ؾدكا، 100ِ ْكٝ  َٔ بني ايدا٥سٜٔ اىل اؾطيف١ ٌٝ، بًؼ عسزِٖ )نإ هل
مل ؾدكا َٔ بنني ايدا٥نسٜٔ   58ؾُٝا وا٤ اخريا اقٍاب الٗٔ ٌٝ، بًؼ عسزِٖ )

 اىل اؾطيف١. 
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 با٭ضقاّ. وسٍٚ ؼًًٝٞ يًد١ٓٝ اـاق١ بايسضاغ١
مل 6225مل غىٝٓا، عسز ايدا٥سٜٔ اىل اؾطيف١ )66014) ايدسز ايهًٞ يًػىٓا٤:

 مل1)مل.22مل، عسز ا٭ْث٢ ايدا٥سٜٔ )6643غىٝٓا، عسز ايصنٛض ايدا٥سٜٔ )
 

 ايدٛز٠ اىل اؾطيف١ ايؿ٦ا  ايٛند١ٝ
 1176 شنط اؾٓسض

 52 اْث٢
 1228 اجملُٛع

 30 غ١ٓ 19اقٌ َٔ  ايدُط
 548 25نن  19
 460 40نن  26
 508 ؾُا ؾٛم 41

 402 اَٞ الػت٣ٛ ايتدًُٝٞ
 451 ابتسا٥ٞ

 206 َتٛغط١
 52 اعساز١ٜ نن َدٗس

 25 واَدٞ
 816 الس١ٜٓ ايػهٔ

 808 ايطٜـ
 450 اععب اؿاي١ ا٫وتُاع١ٝ

 572 َتعًٚ
 255 َطًل

                                                 
دقٝك١، أٚ ال تتطُٔ ( ٜسج٢ َالحع١ إ بعض اضتُازات االضتبٝإ قد عادت اىل ايباحح ٖٚٞ ال تتطُٔ ازقاّ 1

ٚهلرا مل ٜؤخر باحلطبإ ضُاْا يًخصٍٛ ع٢ً ض١، أٚ زمبا ناْت أزقاّ تكسٜب١ٝ، بعض األزقاّ يف بعض حكٍٛ ايدزا
 َعًَٛات ٚأزقاّ دقٝك١.
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 78 اضٌَ
نٝؿٝننن١ اـنننطًٚ َنننٔ 

 ايػىٔ غابكا
 333 اْتٗا٤ َس٠ اكه١َٝٛ

 341 عؿٛ عاّ
 ٫ٜٛوس خامعؿٛ 

 126 ٚقـ ايتٓؿٝص
 462 اؿٌ ايدؿا٥طٟ

تٛظٜنع ايدا٥ننسٜٔ عًنن٢  
اؾطيفننننننن١ عػننننننن  

 ايككس اؾٓا٥ٞ

 980 اؾطا٥ِ ايدُس١ٜ

 493 اؾطا٥ِ ايػري ايدُس١ٜ

تٛظٜنع ايدا٥ننسٜٔ عًنن٢  
 اؾطا٥ِ

 ٫ٜٛوس الدايؿا 
 850 اؾٓع

 561 اؾٓاٜا 
 1273 غًِٝ ايٛنع ايكٍٞ

 318 اَطاض َع١َٓ
 51 عاٖا  وػس١ٜ

 1144 غًِٝ ايٛنع ايٓؿػٞ
 24 ٜؿهٛ اَطاض ْؿػ١ٝ
 ٫ٜٛوس ٜؿهٛ اَطاض عك١ًٝ

ٌٖ ٜتداط٢ ا١ٜ َنٛاز  
 كسض٠

 339 ْدِ

 399 ن٬

 100 َٛاـ ٌهَٛٞ ايدٌُ
 220 ناغ  نن اعُاٍ ٌط٠

 1185 عاطٌ
 58 قاٌ  ١َٓٗ
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 املبحث اخلامس
 ىتائخ الدزاسة

 
اغنتٓا الٝساْٝن١، ٖٓناى    ضاؾطيفن١ ٚايدنٛز٠ ايٝٗنا، نُنا ع ز    يهٌ زضاغ١ عا١َ عنٔ  

، ٚيهٓٗا بؿهٌ عاّ تتٛظع عًن٢  ٚتكٓٝؿٗا اغباب نثري٠ ٚعسٜس٠ ٫يفهٔ ٌكطٖا
ٚتؿنننٌُ اجملتُنننع بؿنننهٌ عننناّ ٚايب٦ٝننن١ ايػٝاغننن١ٝ   ،أغنننباب عاَننن١ َٛننننٛع١ٝ

ٚايكا١ْْٝٛ ٚا٫قتكاز١ٜ ٚا٫وتُاع١ٝ، ٚأغباب خاق١ ؾطز١ٜ ٚتؿٌُ بؿهٌ عناّ  
ٚالػت٣ٛ ايثكاع ٚايتدًُٝٞ، نٌ ٖصا ٜن٪ثط غنًبا    ايب١٦ٝ ايدا١ًٝ٥ ٚايٓااّ ايرتبٟٛ

 . أٚ اهابا ع٢ً ٌاي١ ايػىٓا٤ ٚاغتكطاضِٖ ايٓؿػٞ
 

 األسباب العامة
 :سباب العامة ال ي ظَسا ليا نيتيحة لبحثيا ٍرا، فَيأما األ

أغباب اقتكاز١ٜ تطوع رىل ايؿكط ٚتكًبا  ا٭غداض ٚؾع الٛاز الدٝؿ١ٝ ٚغري   مل1
َنٔ   طّ رىل تهطاض اؾطيفن١ عنس٠ َنطا ،   شيو  ا يفهٔ إٔ ٜهٕٛ غببًا ع زؾع اجمل

أوٌ ايتػً  ع٢ً ٖصٙ ا٭غباب ا٫قتكناز١ٜ اينيت ٜدتكنس اجملنطّ أْن٘ ٫ ٜػنتطٝع       
ؾكننس ٫ٌننظ ايباٌنن، َننٔ خنن٬ٍ يػنن١ ا٫ضقنناّ إ   ػاٚظٖننا ر٫ بتهننطاض اؾطيفنن١.

ايداطًني عٔ ايدٌُ ِٖ ا٫نثط عٛز٠ يًىطيف١، ٖٚصا ٜتطً  غٝاغنا  اقتكناز١ٜ   
 تؿد١ ع ايدطام.عا١َ تٛؾط ؾطم ايدٌُ ٚتكًل َٔ ْػب١ ايبطاي١ الط

ٚ    مل2 ا٫ننططابا  ايساخًٝن١ ع   أغباب غٝاغ١ٝ تطوع رىل ايثنٛضا  ٚا٫ْتؿاننا  
ؾٝٗننا،  ١ ا٫َننٔ ٚا٫غننتكطاضَٚننا تننثريٙ َننٔ ظعععننايدطاقننٞ بؿننهٌ عنناّ، اجملتُننع 

هنط ع  ٝؿايت تسؾع ايؿنطز رىل ايػٝاغ١ٝ ٚا٫وتُاع١ٝ ٚالصٖب١ٝ اييت ؿنت اٗٛض ايٚ
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ػ١ٝ ايتػًن  عًن٢ آثناض ٖنصٙ ا٭غنباب      ، بٛز٠ ايٝٗاٚايد اضتهاب اؾطيف١ عس٠ َطا 
 ايػٝاغ١ٝ.

مل عػهط٠ اجملتُع ايدطاقنٞ ٚاْتؿناض ايػن٬ح ع ايبٝنٛ  ٚاَنت٬ى قطنع اغن١ًٍ        3
قػري٠ َٚتٛغط١ اؿىِ بنني ايؿنباب ٚع ايبٝنٛ  زٕٚ ضازع، ٚقنس غناِٖ قنطاض       
 اؿه١َٛ ايدطاق١ٝ باَت٬ى نٌ ؾدل اٚ عا١ً٥ يكطد١ غ٬ح ع ايبٝت، َػا١ُٖ

نننبري٠ ع تؿننىٝع ايٓنناؽ عًنن٢ اقتٓننا٤ ا٫غنن١ًٍ ٚاغننتدُاي٘ ع ايٓعاعننا  ايدا٥ًٝنن١ 
 ٚايدؿا٥ط١ٜ، ٚبايتايٞ غاِٖ ع اضتؿاع ْػب١ اؾطيف١ ع اجملتُع.

اجملتُدنا    أغباب ثكاؾ١ٝ ٚرع١َٝ٬ ٌٚهاض١ٜ ت٪زٟ رىل اْؿتاح اجملتُع ع٢ً  مل4
ننن  ع ايتأثري ع٢ً ايؿنطز ؾُٝنا ٜنطاٙ ٜٚػنُد٘ َنٔ رونطاّ        ا٭خط٣  ا ٜهٕٛ غببا

ٚايتؿنٓٔ   يٍٝاٍٚ تكًٝسٙ ٚايػري ع ضنن  اؾطيفن١ بتهطاضٖنا ٚتٓٛعٗنا    نن خاضوٞ 
ٚقهنناٜا ايؿػنناز  نُننا ع اؾنن٬ّ غننطقا  ايبٓننٛى ٚايؿننطنا  الايٝنن١ ايهننرب٣    ؾٝٗننا

 .الػتؿطٟ ع اجملتُع ايدطاقٞ نٛغ١ًٝ غطٜد١ يًهػ 
عٓسَا ٜهٕٛ بٗا ْكنل   ، ٚشيوا٭ْا١ُ اؾٓا١ٝ٥ ٚاؾعا١ٝ٥ أغباب تطوع رىل  مل5

ّ   ٚثػطا    ،ٌٚاين١ ايدنٛز٠ اىل اؾطيفن١ بؿنهٌ خنام      ع َداؾن١ اؾطيفن١ ٚاجملنط
 كل َكساض ايدكٛب١ ايطازع١ يًُىنطّ، عٝ، تهدـ ٚغا٥ٌ َهاؾ١ٍ اؾطيف١ ٜٚٓ

ح اناؾ١ اىل عسّ لنا   ا ٜتٝع يًُىطّ بٌ ٜٚػطٜ٘ لداٚز٠ وطيفت٘ عس٠ َطا .
  ّ بػٝن١ عٛزتن٘ اىل اجملتُنع بؿنهٌ      ال٪غػا  ا٫ق١ٌٝ٬ ع تكِٜٛ ٚتأٖٝنٌ اجملنط

ٝػاِٖ َط٠ أخط٣ ع ا٫غتكطاض ٚاغتتباب ا٭َٔ، ٚعنسّ تؿنىٝد٘   يَتداع ٚغامل 
 يًىطيف١.
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 األسباب اناجتناعية اخلاصة بالفسد
ٜتننأثط بٗننا ٜٚتهننٕٛ يسٜنن٘ ايطغبنن١ ع   ،أغننباب اوتُاعٝنن١ خاقنن١ بننايؿطز ٖٓنناى 

 اؾطيف١ ٖٚصٙ ا٭غباب ٖٞ:

عٝن، تبكن٢    ،ؾٝٓطبع بدازاتٗا ٚقُٝٗنا  ،َا ٜطوع رىل ا٭غط٠ اييت ٜٓؿأ ؾٝٗا  مل1
    ٘ ؾنإشا ناْنت ٖنصٙ ا٭غنط٠ ؼُنٌ ع       ،آثاض ٖصا ا٫ْطبناع ع مجٝنع َطاٌنٌ ٌٝاتن

ٗ ٌ ا     ؾنإٕ ٖنصا    ،ضتهابٗنا قُٝٗا ٚعازاتٗا َا ٜسعٛ رىل اؾطيفن١ ٜٚطغبن  ؾٝٗنا أٚ ٜػن
 ،ٌاٍ تٛؾط اطٚف اضتهابٗا ٕاؾطيف١ ٚضاغبًا ؾٝٗا ايؿدل هس ْؿػ٘ قطٜبًا َٔ

 بٌ ٜٚداٚزٖا َطا .
َثنٌ ب٦ٝن١   ، َٚٓٗا َا ٜطوع رىل ايب١٦ٝ ا٫وتُاع١ٝ اينيت ٜدنٝـ ؾٝٗنا ايؿنطز     مل2

َٚنا ٜهنٕٛ ع ٖنصٙ ايب٦ٝنا  َنٔ خنري        يدُنٌ، ٚايكنساق١،  اؿٞ ٚالسضغ١ ٚب٦ٝن١ ا 
ؾنإٕ ايؿنطز    ،ؾإشا ناْت ايب١٦ٝ ا٫وتُاع١ٝ ٜػً  ؾٝٗا طنابع ايؿنط ٚايؿػناز    ،ٚؾط

 غٝتأثط بصيو ٚغٝسؾد٘ ٫ضتهاب اؾطيف١ ٜٚدٛز هلا َط٠ تًٛ الط٠.
تتُثنٌ ع ايؿكنط اينصٟ ٜسؾدن٘ يهػن  الناٍ       ٚأغباب اقتكاز١ٜ خاق١ بايؿطز  مل3

ٍ    ،غ١ًُٝؾطع١ٝ ٚبططم غري  بأغنًٛب   أٚ ايػ٢ٓ ايصٟ ٜسؾد٘ يًبٍن، عنٔ ا٭َنٛا
. ٚننٌ شينو ٜهنٕٛ غنببًا     ًٜٚىأ َٔ أوًٗا اىل ْؿط ايؿػاز ٚايطؾ٠ٛ ايطُع ٚاؾؿع

 دس٠ َطا .ٚايدٛز٠ ايٝٗا ي٫ضتهاب اؾطيف١ 
ٚرىل ْٛعٝنن١  ،ايدًُننٞ ٚايثكنناعايتدًُٝننٞ ٚأغننباب ثكاؾٝنن١ تطوننع رىل الػننت٣ٛ  مل4

 ؾتننسْٞزاخننٌ ا٫غننط٠ ٚاجملتُننع بؿننهٌ عنناّ، ايثكاؾنن١ ايننيت ٌكننٌ عًٝٗننا ايؿننطز 
ؾٝكنسّ عًٝٗنا    ،الػت٣ٛ ايثكاع هدٌ اٱْػإ وا٬ًٖ با٭ْا١ُ ٚبدٛاق  اؾطيفن١ 

نُا إٔ ْٛع١ٝ ايثكاؾ١ هلنا زٚض أٜهنًا ع ايتنأثري    ، بٌ ٜٚهطضٖا ْتٝى١ يصيو اؾٌٗ
ؾإشا ناْت ثكاؾ١ ايؿطز شا  طابع روطاَٞ  ،اٱهابٞ أٚ ايػًيب ع اضتهاب اؾطيف١
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 ،ؾإْن٘ غنٝٓسؾع ٫ضتهناب اؾطيفن١ عنس٠ َنطا        ْتٝى١ ايتنأثط بنايؿهط اٱوطاَنٞ،   
نُا ٫ٌظ ايباٌ، إ اضتؿاع ْػنب١ ايتدًنِٝ ٜػناِٖ ع     ؼت تأثري ٖصٙ ايثكاؾ١.

 اؿس َٔ اؾطيف١ ٚايدٛز٠ ايٝٗا نُا بٝٓٓا َٔ خ٬ٍ يػ١ ا٫ضقاّ.
 

 األسباب احمللية املستبطة بعووبة اجملسو العائد
ؼسٜنس ْنٛع َٚكنساض     َٔ خ٬هلنا ٜٚطاز بٗا فُٛع١ ا٭غباب ٚايٛغا٥ٌ اييت ٜتِ 

 ثا وكل ايطزع ي٘ ٚيػنريٙ. إٔ ايدكٛبنا    كٛب١ ٚططٜك١ تٓؿٝصٖا ع٢ً اجملطّ،ايد
ؾإْنن٘ ٫ ؾا٥ننس٠ َٓٗننا ع  ،َننا مل ؼكننل ايننطزععًنن٢ اخننت٬ف أْٛاعٗننا َٚكازٜطٖننا، 

ٚتبكن٢ ايٛغنا٥ٌ    ،َط ٖٛ ايدكٛب١شيو إٔ أِٖ ٚغ١ًٝ ع ٖصا ا٭ ،َهاؾ١ٍ اؾطيف١
 يفهٔ ٌكط ٖصٙ ا٭غباب ع اٯتٞ: ا٭خط٣ َػاْس٠ هلا ع َهاؾ١ٍ اؾطيف١.

ٔ     ندـ مل1  ،ايدكٛب١ الكطض٠ ع٢ً اجملطّ أٜا نإ ْٛعٗا، غنٛا٤ ناْنت عكٛبن١ غنى
أٚ عكٛب١ َاي١ٝ أٚ غريٖا. ٚرشا أخصْا ع ا٫عتباض اهلسف َٔ ايدكٛب١ ٖٚٛ ؼكٝل 

بٌ غتهٕٛ اٯثاض عهػن١ٝ تتُثنٌ ع ايدنٛز رىل     ،ؾإٕ ندؿٗا ئ وكل شيو ،ايطزع
ٚقس ٫ٌظ ايباٌ، بإٔ يكنإْٛ ايدؿنٛ ايدناّ     اؾطيف١ عس٠ َطا  ٫ْدساّ ايطازع.

 اثاض غًب١ٝ نبري٠ ع٢ً تؿىٝع ايدٛز٠ اىل اؾطيف١.
٘   مل2 ٌٝنن، ٜبكنن٢ ع  ،ننندـ تأٖٝننٌ ايػننىني ٚعننسّ تٛعٝتنن٘ ثدنناطط وطيفتنن

  ٘ ٔ     ايػىٔ َنع ْؿػن ايكاغنِ الؿنرتى بٝنِٓٗ ٖنٛ      ،ٚأؾهناضٙ َٚنع ظ٥٬َن٘ ع ايػنى
َٚنا ٖنٞ اؿًنٍٛ بنٌ      ،ٚنٝؿ١ٝ اضتهابٗا ،ٚأٌازٜثِٗ عٓٗا ،اؾطيف١ ع٢ً اخت٬ؾٗا

٫ٕ ٖٓاى بدنض ايػنىٓا٤ اينصٜٔ َنٔ نثنط       ،يًبدس عٔ ايدكٛب١ايكا١ْْٝٛ ٚاؿٌٝ 
ٜٚػاعسٕٚ  باتٛا ٜدطؾٕٛ عكٛب١ نٌ وطيف١ ٚنٝؿ١ٝ ت٬ؾٝٗا، ،اضتٝازِٖ يًػىٕٛ

 .يًٗطٚب َٓٗا أَاّ اكككني ٚايكها٠الٛنٛع ططح نٝؿ١ٝ ع٢ً اجملطّ 
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َننا ٜػنن٢ُ ع ايدننطف ايكنناْْٛٞ     تطبٝننل ؾنن٤ٛ ايسٚينن١ ايدطاقٝنن١ اىل    عننسّ  مل3
ٚ اضغنتٗا ع  ضغنِ ٚوٛزٖنا    ،ايبسا٥ٌ يدكٛب١ ايػىٔبايدكٛبا  ايبس١ًٜ ٚؾطض 

ايػىٔ َسضغن١ يتدًنِٝ     ا هدٌ، ٚثبت لاٌٗا بدض ايبًسإ التكس١َ قاْْٛٝا
اؾنطا٥ِ   بنٌ ٚتدًنِٝ اضتهناب    ،ٚتدًِٝ ايتٍاٌٜ عًن٢ اكككنني ٚايكهنا٠    ،اٱوطاّ

 بططم َتدسز٠ ٜكد  نؿؿٗا ٚايٛقٛف عًٝٗا.
، ننإ ْٛعٗنا   ع ؽؿٝـ ايدكٛب١ أٚ ايػا٥ٗا أٜنا ا٭خص بايتكاضٜط ايطب١ٝ نُ٪ثط  مل4

ٔ  إٔ ٖننصٙ ايتكنناضٜط أٚضام   ٜطاهلننا ايتعٜٚننط  إ  نػريٖننا َننٔ ا٭ٚضام الُٗنن١، يفهنن
خكٛقننا ع ايٛنننع ايدطاقننٞ ايننيت اْتؿننط  ؾٝٗننا ايتعٜٚننط بأؾننهاٍ       ٚايتبننسٌٜ

. ٫ٚ بننس َننٔ َداؾنن١ ٖننصٙ ايتكنناضٜط بهننٛابط ع َكننسضٖا ٚططٜكنن١     كتًؿنن١
 عٝ، تهٕٛ ٌكٝك١ٝ خاي١ٝ َٔ ايتعٜٚط. ،رعسازٖا

اقن١  اـٓاغنبا   بدنض ال  عايدناّ أٚ اـنام   ايدؿنٛ  قٛاْني ايتٛغع ع رقساض  مل5
ٚتػابل ايهتٌ ايػٝاغ١ٝ ع فًؼ  ،طتبط١ با٭عٝاز ٚا٭ٜاّ ايٛط١ٝٓ ٚغري شيوال

ٚ ايٓٛاب ٚبطلإ اقًِٝ نطزغنتإ عًن٢ تكنسِٜ َكرتٌنا  َؿناضٜع ايدؿنٛ ايدناّ،        
تؿطٜع قنٛاْني ايدؿنٛ ايدناّ َنٔ خن٬ٍ ايربلنإ ٚفًنؼ ايٓنٛاب،         شيو َٔ خ٬ٍ 

 ا ٜهٕٛ غببًا ع اغنتػ٬ٍ   زٕٚ ٚوٛز زضاغا  خاق١ عٔ وس٣ٚ قإْٛ ايدؿٛ،
نداف ايٓؿؼ يتدؿٝـ ايدكٛب١ أٚ ريػا٩ٖا عٔ اجملطّ ؾٝٓسؾع ٫ضتهناب اؾطيفن١   

 .ا٬َ باؿكٍٛ ع٢ً ٖصا ايدؿٛ َط٠ اخط٣ َط٠ ثا١ْٝ
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 الفصل السادس
 اناستيتاجاا والتوصياا

 
بدس ٖصٙ ايسضاغ١ لؿه١ً ايدٛز اىل اؾطيفن١ ع ايدنطام، ْاطٜنا َنٔ خن٬ٍ ؾنطح       
قإْٛ ايدكٛبنا  ايدطاقنٞ، ٚعًُٝنا َنٔ خن٬ٍ اغنتُاض٠ ا٫غنتبٝإ الٛظعن١ عًن٢          

َٚنٔ ثنِ ؼًٝنٌ ايبٝاْنا ،     ا٫ق٬ٌٝا  َٚطانع ايتأٌٖٝ ع اكاؾاا  ايدطاق١ٝ، 
ٛبنا ، غنٔ قٛاعنس لٛاوٗن١     لس إٔ الؿطع ايدطاقٞ ٌاٍٚ َنٔ خن٬ٍ قنإْٛ ايدك   

ايدٛز اىل اؾطيف١، ا٫ إ َٛاو١ٗ ٖصٙ ايااٖط٠ نأٜن١ اناٖط٠ اوتُاعٝن١ اخنط٣،     
٫يفهٔ إ ٜتِ َٔ خ٬ٍ ؾطض ايدكٛبنا  ؾكنط، بنٌ وتناً اىل زضاغنا  ؾنا١ًَ       

ا  ٭ضنن١ٝ الٓاغنب١ يًٛقنٍٛ اىل اونطا٤    نا١ًَ ٚاؿكٍٛ ع٢ً اغتٓتاوا  تٗٝن٧ ا 
 ٍٚ ايتكًٌٝ َٔ ايدٛز٠ اىل اؾطيف١. ٚاهاز ايٝا  عٌُ وسٜس٠، ؼا

ثننا اْنن٘ مل ٜهننٔ يننسٜٓا اٜنن١ أضقنناّ أٚ بٝاْننا  غننابك١ ٌننٍٛ ْػننب١ ايدا٥ننسٜٔ اىل     
اؾطيف١ ع نٌ اق١ٌٝ٬ ٚنٌ قاؾا١ عطاق١ٝ، ؾ٬ يفهٓٓنا ا٫ؾناض٠ اىل َٛننٛع    
َٗننِ ٖٚننٞ: ٖننٌ إٔ ْػننب١ ايدننٛز٠ اىل اؾطيفنن١ ع ايدننطام ع انؿنناض  أّ اْنن٘ ع 

ٚيهٔ يفهٔ إ تهٕٛ ٖصٙ ا٭ضقاّ َكاض١ْ بأضقاّ ا٫عٛاّ ايػابك١   اضتؿاع َػتُط
بسا١ٜ يدٌُ َػتُط غٟٓٛ ػط٣ ؾٝ٘ ؼسٜ، إ تهٕٛ ، ٚزضاغتٓا ٖصا ٚايبٝاْا 

ٖصٙ ايبٝاْا  َٚكاضْتٗا َع ايداّ ايػنابل، ننٞ تهنٕٛ ينسٜٓا تكنٛض ٚاننع ٌنٍٛ        
  َٚطانننع َننس٣ لنناح أٚ اخؿننام ا٫وننطا٤ا  اؿهَٛٝنن١ ع ايػننىٕٛ ٚا٫قنن٬ٌٝا 

 .ٖٚصا وع٤ َِٗ َٔ ١َُٗ ٖصا ايبٍ،ايتأٌٖٝ. 
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 املبحث اناول
 اناستيتاجاا

٫ؾننو بننإٔ ايدٛاَننٌ ايننيت تنن٪زٟ اىل ايػننًٛى ا٫وطاَننٞ أٚ ايدننٛز٠ ايٝنن٘، عٛاَننٌ   
َتدسز٠ َٚتساخ١ً ٫ٚ يفهٔ ٌكطٖا ع عاٌَ ٚاٌس أٚ عسز َدني َٔ ايدٛاَنٌ  
الدتًؿ١ عًن٢ أْٗنا ٖنٞ ايػنب  ع اضتهناب اؾطيفن١ أٚ ايدنٛز٠ ايٝن٘، ٚيهنٔ طبدنا           

ايٓكطن١ ا٭غاغن١ٝ اينيت    ، ٖٚصٙ ٖٞ نرب َٔ غريٖاَ٪ثط٠ ٚتأثريٖا أٖٓاى عٛاٌَ 
اىل ْتا٥ي اْػىُت اىل زضون١ ننبري٠   تٛقًت ايسضاغ١ . ضنعْا عًٝٗا ع عثٓا ٖصا

 ،ا٭غاغ١ٝ ٚايتػنا٫٩  اينيت ططٌنت َنٔ قبًٓنا ع ٖنصٙ ايسضاغن١       َع ا٫ؾرتانا  
 ٚبٓٝٓا عًٝٗا ؾهط٠ ايسضاغ١، ٖٚٞ:

 

إٔ َداِ أؾطاز ايد١ٓٝ َدس٫  زخٛهلِ ايؿٗط١ٜ َتس١ْٝ اىل اْتٗت ايسضاغ١ أ٫ٚ: 
وسا، أٚ عاطًني عٔ ايدٌُ ٫ٚ هسٕٚ يك١ُ ايدٝـ. عٝ، إ عسّ ٚوٛز زخنٌ  

ٜٚدٝؿٕٛ اٚناع َعضٜن١،   ايؿكط خطؼت ٜكدٕٛ ؾٗطٟ َٓاِ ودٌ اغًبٝتِٗ 
 ٚبايتايٞ ٫ تؿبع زخٛهلِ اٌتٝاواتِٗ ا٭غاغ١ٝ ع ن٤ٛ اضتؿاع تهايٝـ الدٝؿن١ 

ٚا٫هنناض ، رننناؾ١ رىل ايتعاٜننس الػننتُط ع اضتؿنناع ا٭غننداض اغًبٝنن١ َننسٕ ايدننطامع 
ٌ إ زٕٚ  ٚؾٛاتري ايهٗطبا٤ ايٛط١ٝٓ ٚا٭١ًٖٝ،  ،ٜطاؾل شيو ظٜاز٠ َٛاظ١ٜ ع اينسخ

 ا غناِٖ ع ظٜناز٠ ايهنػط ٚاٱٌبناط عًن٢ قنسضتِٗ عًن٢ رؾنباع اٌتٝاوناتِٗ          
ؾطع١ٝ يًٍكٍٛ عًن٢ الناٍ،    ٚاٌتٝاوا  أغطِٖ، ٚبايتايٞ ايتٛو٘ رىل ططم غري

اْتؿاض أمناط َتدسز٠ َٔ اؾطا٥ِ اعازتٗا ٖٚٚصا ٜؿػط اْسؾاعِٗ مٛ اؾطيف١ ٚ
 .غريٖاايؿػاز الايٞ َثٌ ايػطق١، ٚا٫خت٬ؽ ٚايطؾ٠ٛ ٚ

ٚعٛقبٛا عًٝٗا، ثِ عنازٚا   رٕ ٖصٙ ايسضاغ١ ت٪نس إٔ َداِ َٔ اضتهبٛا اؾطيف١ 
تدتنرب َؿن١ٓٝ اوتُاعٝنا    أؾدنا٫   َٚاضغنٛا  اىل اؾطيف١ َنط٠ ثاْٝن١ ٚ ضثنا ثايثن١،    
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ٜطوع إٔ ٖٓايو ق١ً قٜٛن١ بنني ايانطٚف ا٫قتكناز١ٜ التسْٝن١       ٚغري قا١ْْٝٛ،
ٚايدٛز٠ ايٝٗا. َع ا٭خص بٓانط ا٭عتبناض إ ٖٓناى    ٚبني ايساؾع ٫ضتهاب اؾطيف١ 

اقتكنازٜا، أٚ   وع٤ َٔ ع١ٓٝ ايسضاغ١ بنايطغِ َنٔ زخنٛهلِ التٛغنط١ ٚالكبٛين١     
ٚيهنِٓٗ َكاضْن١ بنا٫خطٜٔ،     ُن٬ خاقنا بٗنِ، أٚ َنٛاؿني ٌهنَٛٝني،     يفًهٕٛ ع

بٌ ؾكنط  َازٜا، يٝؼ ؾكطا  ،أغاؽ إٔ ايؿكط ٖٓا ع٢ً َازٜا ؾكطا٤اعتربٚا أْؿػِٗ 
اوتُنننناعٞ، ثدٓنننن٢ إٔ َدننننس٫  زخننننٛهلِ التٛغننننط١ ٫ ؼكننننل طٌُٛنننناتِٗ 

 ل هلنِ َنسخ٫ٛ  ٚاعازتٗا ننٕٛ اْن٘ وكن   ٚيصيو اػٗٛا مٛ اؾطيف١  ،ا٫وتُاع١ٝ
 غطٜدا زٕٚ وٗس نبري.

 

يكس تٛقًت ايسضاغ١ ؾُٝا ىل ايب١٦ٝ ا٫وتُاع١ٝ ٚايتىُدنا  ايػنها١ْٝ   ثاْٝا: 
ايتىاضٜن١  لسٕ اؿهنط١ٜ ٚايهنبري٠   اييت ٜٓتُٞ ريٝٗا أؾطاز ايد١ٓٝ، إٔ اؾطيف١ ع ا

َنع   .ايكنط٣ ٚا٭ضٜناف  ع  ، قطٜب١ وسا لدس٫  اؾطيف١ ٚايدٛز٠ ايٝٗنا ايكٓاع١ٝٚ
 الننسٕع إٔ ٖٓايننو ع٬قنن١ قٜٛنن١ بننني ايهثاؾنن١ ايػننها١ْٝ ا٫خننص بٓاننط ا٭عتبنناض 

ضثنا   ٚايدنٛز٠ ايٝٗنا.  ٚبني اضتؿاع َدس٫  اؾطيف١  ،ٚالٓاطل ايكٓاع١ٝ َٔ و١ٗ
ه  ا٭خص بٓاط ا٭عتباض اٜها إ ايكط٣ ٚا٭ضٜاف َاظايت ؼاؾظ ع٢ً ْٛع َٔ 

 َنٔ الؿنطٚض إ تػناِٖ ع اؿنس     ايتُاغو ا٫وتُاعٞ ٚايكِٝ ا٫وتُاع١ٝ اينيت 
ت٪نننس ايسضاغنن١ إٔ ٚغننا٥ٌ ايهننبط ا٫وتُنناعٞ      َننٔ اؾطيفنن١ ٚايدننٛز٠ ايٝٗننا.   

 ،ٚايتٓؿ١٦ ا٫وتُاع١ٝ ايكاض١َ ٚاينيت تنطتبط ثدناٜري ٚقنِٝ اوتُاعٝن١ ثابتن١      
ٚت٪ننس ْتنا٥ي ايسضاغن١     .غاُٖت ع انؿاض َدس٫  اؾطيف١ ع ايكط٣ ٚا٭ضٜاف

ٝط١ بػهإ السٕ ٚخاق١ ايصٜٔ ٜكطٕٓٛ ع ا٭ٌٝا٤ إٔ اياطٚف ا٫وتُاع١ٝ اك
ٚايدنٛز٠ ايٝٗنا،    ٫ضتهناب اؾطيفن١   اٌٝا٤ الُٗؿ١ قس ٚؾط  هلِ َٓاخايؿدب١ٝ ٚا٭
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إٔ أغًنبِٗ  اىل رنناؾ١   ،اـسَا  ا٭غاغ١ٝؾطم ايدٌُ ْٚتٝى١ يدسّ تٛؾط  ٚشيو
ا ٜػننهٕٓٛ ع بٝننٛ  َػننتأوط٠، ٚايكػننِ اٯخننط ع بٝننٛ   ًٛننن١ ٫ تتننٛؾط ؾٝٗنن 

 .ؾطٚط ايػهٔ ايكٍٞ ٚا٫وتُاعٞ
 

اييت أٌاطنت ثدانِ    اغ١ إٔ اياطٚف ٚا٭ٚناع ا٭غط١ٜ يكس تٛقًت ايسضثايثا: 
ٌٝن،  ٚايدنٛز٠ ايٝٗنا،   قس ؾهًت َٓاخًا لُاضغ١ اؾطيفن١  اوتُاعٝا، أؾطاز ايد١ٓٝ 

 .َننٔ ا٭َننٔ ا٫وتُنناعٞ ٚايدنناطؿٞ ٛؾط هلننِ نننُٔ أغننطِٖ َٓاخننا ٥٬َُننامل ٜتنن
ِ    ٚتؿري ايسضاغ١ إٔ   وتُاعٝن١ ع٬قنا  ا٫  ايهثري َٔ اؾنطاز ايدٝٓن١ مل تهنٔ ينسٜٗ

ٖٛ َنٔ  ، َؿهه١ أٌٝاْاٚبايتٛتط  ٤ًَٞ ، ٚإٔ ايٛغط ا٫وتُاعٞ ٭غطَِٖرتابط١
ٚايدٛز٠ ايٝٗنا يدنسّ ٚونٛز اغنتىاب١ ٚانن١ٍ ٚغٝاغنا         زؾدِٗ ٫ضتهاب اؾطيف١

اـنطًٚ َٓٗنا ع النط٠ ا٫ٚىل،    اوتُاع١ٝ ؾا١ًَ ٫عاز٠ اْسَاوِٗ ع اجملتُع بدس 
ٌٝنن، ٫ٌطننت ايسضاغنن١ إ ٚظاض٠ ايدننسٍ ٚ ٚظاض٠ ايؿنن٪ٕ ا٫وتُاعٝنن١ ٫ متًننو    
ضعا١ٜ ٫ٌك١ يًدناضوني َنٔ ايػنىٔ لػناعستِٗ عًن٢ اعناز٠ تطتٝن  ع٬قناتِٗ         

  ا٫غط١ٜ الؿهه١ ْتٝى١ ايبكا٤ ع ايػىٔ لس٠ ط١ًٜٛ.
 

بسًٜن١ نُٓؿنص ٫قن٬ح النتِٗ     ضابدا: عنسّ تطبٝنل ايسٚين١ ايدطاقٝن١ يًدكٛبنا  اي     
ٚازخاي٘ ع اعُاٍ اوتُاع١ٝ ٚخسَا  اوتُاع١ٝ تػاِٖ ع اعاز٠ اق٬ح ايٛننع  

ايه٬غنٝه١ٝ ايػنايب١    كٛبنا  ، بنٌ إ اؿهَٛن١ َاظاينت تٓؿنص ايد    ايٓؿػٞ يًػنىني 
يًٍط١ٜ عٝ، ٜ٪ثط ْؿػٝا ٚاوتُاعٝا ع٢ً ٚنع ايػىٓا٤ ٚؼطَِٗ َٔ اطؿاهلِ 
ٚعا٬٥تِٗ. ايهثري َٔ ايسٍٚ اييت تٓؿص ايدكٛبا  ايبس١ًٜ اغتطاعت عٔ ططٜكٗا 
غطم ضٚح اـس١َ يس٣ التُٗني ٚنصيو اؿؿناا عًن٢ تنطابطِٗ ا٫غنطٟ، ٖٚنٛ      

 دطاقٞ. ع٬ق١ ق١ٜٛ ع فتُع ناجملتُع اي
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خاَػا: نطٚض٠ َداؾ١ السَٓني ع ايػىٕٛ َنٔ خن٬ٍ بطْناَي ضعاٜن١ خاقن١      
َٚدناًَتِٗ نهننٍاٜا ٫ْتؿنناض النٛاز اـاقنن١ با٫زَننإ ٚاينيت اْتؿننط  ع ايدننطام    
خ٬ٍ ايدكس الانٞ ٜٚٓتؿط بؿهٌ غطٜع َٜٛا بدنس ٜنّٛ، ٫ٕ َدناؾتِٗ ٜهنُٔ     

 اىل ا٫زَإ عًٝٗا. بؿهٌ نبري عسّ عٛزتِٗ اىل اؾطيف١ ٚعسّ عٛزتِٗ
 

غازغننا: نننطٚض٠ اٜنن٤٬ أُٖٝنن١ نننبري٠ ثننسٕ ٜننسعٕٛ بننأِْٗ َطننن٢ ْؿػننٝني        
ٚعطنِٗ ع٢ً ؾإ طب١ٝ خاق١ يتؿدٝل ٌايتِٗ َٚنس٣ خطٛضتٗنا، َنٔ ثنِ     
ازخاهلِ ع َػتؿنؿٝا  خاقن١ يًدن٬ً، ٫ٕ ابكنا٤ الطؾن٢ ايٓؿػنٝني ع ايػنىٕٛ        

ٚايؿٛن٢ ع ايػنىٕٛ. هن     ٜ٪ثط ع٢ً ايػىٓا٤ ا٫خطٜٔ ٜٚ٪زٟ اىل ْؿط ايبًب١ً
 نُإ إ ٜتًك٢ الطن٢ ايٓؿػٝني ضعا١ٜ نا١ًَ ٚع٬وِٗ.
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 املبحث الثاىي
 التوصياا

يهرتْٚٞ ؾاٌَ ٚناَنٌ  ا٫ؼاز١ٜ بٛنع ْااّ انطٚض٠ إٔ تكّٛ ٚظاض٠ ايدسٍ  مل1
تؿٌُ ناؾ١ اكاؾاا  ايدطاق١ٝ ثا ؾٝٗا اقًِٝ نطزغتإ، لتابدن١ ايكنٍٝؿ١   

ٚزضاغ١ اجملطَني نٍنا٫  خاقن١ َنٔ قبنٌ اختكاقنٝني      اؾٓا١ٝ٥ يًُىطّ 
ٚتكننسِٜ الؿننٛض٠ هلننِ َٚتابدنن١   اوتُنناعٝني ْٚؿػننٝني ع َطانننع ا٫قنن٬ح 

. إٔ ٚونٛز ٖنصٙ الدًَٛنا  ٚايسضاغنا  عنٔ      ٌايتِٗ بدس اـطًٚ َٔ ايػىٔ
ٌاي١ اجملطَني ع ايػىٕٛ ٚشٟٚ ايػٛابل، تػنٌٗ عُنٌ اكنانِ ٚايكهنا٠ ع     

 . َٚتابد١ ٌٝاتِٗ ا٫عتٝاز١ٜ طيف١َهاؾ١ٍ ايدٛز٠ اىل اؾ

َطاعا٠ ايتطٛض اؿاقٌ ع ؾًػؿ١ اؾطيف١ ٚايدكٛبن١ عًن٢ الػنت٣ٛ اينسٚيٞ      مل2
ٚا٫غتؿاز٠ َٔ ايتىاضب ايسٚي١ٝ ايٓاو١ٍ ع فاٍ ايدكٛبا  ايبسًٜن١، ٌٝن،   

ـ إ تط ننثري٠ ٚؾٛا٥نس انثنط َنٔ خن٬ٍ       بٝل ٖصا ايٓااّ غٝٛؾط يًسٚي١ نًن
سَا  ايدا١َ ع الطاؾل اـسَٝن١ ٚتدًنُِٝٗ   اوباض اجملطَني ع٢ً تكسِٜ اـ

 ا١ُٖٝ خس١َ اجملتُع.

نطٚض٠ إٔ ٜػٔ الؿطع ايدطاقٞ قنإْٛ عكٛبنا  وسٜنس٠ ٚؾنل ض٩ٜن١ ا٭َنٔ        مل3
  ٚايػًِ ٚا٫غتكطاض ا٫وتُاعٞ ع ايدطام اؾسٜس. 

ٚايؿنننٔ ككننن١ يًرتؾٝننن٘ أَنننانٔ ك ٚخًنننل ،ٚايؿنننباب ٌنننساه٭ٖتُننناّ باا٫ مل4
بدنازِٖ عنٔ اينتؿهري ع    ٫ ،ايٓؿػٞ ايتهٜٛٔايطٜان١ ٚٚايتدًِٝ ٚٚالٛغٝك٢ 

 .وطاّا٫
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ندطن٠ٛ ػطٜبٝن١ ع الطًٌن١    بسًٜن١  ايدكٛبنا   قٝػ١ يتٓؿٝص بدض اياهاز  مل5
ٔ    ا٭ٚىل،  ، أٚ ايننصٜٔ يًٍننس َننٔ َؿننه١ً ايدننٛز يهننٌ اجملننطَني ايػننري خطننطٜ

ا٫وتُناعٞ ايدناّ، يٝنتدًِ َنٔ خ٬هلنا اجملنطّ       َنٔ  ٫ٜؿهًٕٛ خططا عًن٢ ا٭ 
 ٜٚكسّ اٜها خس١َ يًُىتُع. ،ايدا٥س

تدُٝل زٚض ا٭غنط٠ ٚبٓا٩ٖنا ع اجملتُنع َنٔ خن٬ٍ ايرتنٝنع عًن٢ زٚضٖنا ع          مل6
ٚشيو َٔ أوٌ  ،ع١ًُٝ ايتٓؿ١٦ ا٫وتُاع١ٝ بايتدإٚ َع ال٪غػا  ايطمس١ٝ

بٓا٤ وٌٝ َسضى ٚٚاعنٞ لػن٪ٚيٝت٘ ٚزٚضٙ ع بٓنا٤ اجملتُنع ٚاؿؿناا عًن٢       
ايكِٝ ٚالدناٜري ا٫وتُاعٝن١ اينيت تػناِٖ ع اؿنس َنٔ اؾطيفن١ ٚا٫منطاف         

 .ٚؼؿظ أَٔ اجملتُع ٚاغتكطاضٙٚايدٛز٠ ايٝٗا 

رعطننا٤ أُٖٝنن١ َتعاٜننس٠ يننسٚض السضغنن١ ع تٓؿنن١٦ ا٭طؿنناٍ ٚايؿننباب ٚؾننل      مل7
لتػريا  ا٫وتُاع١ٝ ٚا٫قتكاز١ٜ الطاؾك١ يطبٝد١ اؿٝا٠ ايدكط١ٜ طبٝد١ ا
ِ  ،اؿسٜثنن١ ٚا٫ٖتُنناّ باؾٛاْنن    َننٔ خنن٬ٍ ايسضاغنن١  ٚتًبٝنن١ اٌتٝاونناتٗ

ٚتنٛعٝتِٗ بايػنًٛى    ،ايػًٛن١ٝ ٚت١ُٝٓ الداٜري ٚايكِٝ ا٫وتُاع١ٝ ايؿان١ً
 .اٱمطاع ايصٟ ٜ٪ثط ع٢ً ٌٝاتِٗ َٚػتكبًِٗ

ٌ  زضاغ١ أٚناع ايؿباب  مل8 ٚاونطا٤ َػنع ؾناٌَ يًدناطًني      ،ايداطًني عنٔ ايدُن
ِ تن٪َٔ َػنتكبًِٗ َٚػنتكبٌ    هلن تنٛؾري ؾنطم عُنٌ    قاٚين١  ٚعٔ ايدُنٌ،  

، رناؾ١ رىل تٛعٝتِٗ بأٌهاّ ايكٛاْني ٚتهُٔ هلِ ٌٝا٠ ٌط٠ نطيف١ أغطِٖ
ع٢ً ا٭غط٠ ٚاجملتُنع َٚطاقبن١ ايؿنباب    ٚايدٛز٠ ايٝٗا َٚهاض ٚأثاض اؾطيف١ 

يهنٞ ٫ ٍٜٓنطف ا٭غنٜٛا٤ َنِٓٗ َنع الٍٓنطؾني        ،٠الٍٓطف بكنٛض٠ َػنتُط  
 .ٚضزعِٗ عٔ ايػًٛى اٱوطاَٞ
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ايدٌُ ٚبػنطع١ عًن٢ َٓنع اقتٓنا٤ ا٫غن١ًٍ ٚمجدٗنا َنٔ زاخنٌ ايبٝنٛ ، أٚ           مل9
تؿىٝع ايٓاؽ َٔ خ٬ٍ بطْاَي خام باؿه١َٛ ع٢ً ؾطا٤ ٖنصٙ ا٫غن١ًٍ   
 ٚمجدٗا َٔ ايبٝٛ  يٛنع ايٝس عًٝٗإ نٕٛ ٖصٙ ا٫غن١ًٍ تػنتدٌُ يػاٜنا    

 خاق١ باؾطيف١ ايداز١ٜ ٚاؾطيف١ الٓا١ُ.   

قاٚين١ تػنٝري ْانط٠ اجملتُنع اىل الؿنطً عنِٓٗ ٚقاٚين١ تكبًن٘ نؿنطز           مل10
ٚ عننازٟ َننٔ اؾننطاز اجمل ؼُننٌ ْتننا٥ي تُننع، َننازاّ قننس قهنن٢ ؾننرت٠ عكٛبتنن٘ 

وطيفتنن٘. هنن  َػنناعس٠ الؿننطً عننِٓٗ َننٔ خنن٬ٍ بطْنناَي اوتُنناعٞ         
بطعا١ٜ ٌه١َٝٛ ٚبايتدإٚ َع الٓاُا  ايسٚي١ٝ ٚاك١ًٝ  ٚاقتكازٟ خام

يهُإ عنسّ   ، َٔ و١ٗ ٫عاز٠ ازَاو٘ ع اجملتُع، َٚٔ و١ٗ اخط٣اـاق١
 .َٚتابد١ ٌايتِٗ بطعا١ٜ ٫ٌك١ عٛزتِٗ اىل اؾطيف١

نطٚض٠ َطاعا٠ ٚضعاٜن١ الطنن٢ ايٓؿػنٝني ٚا٫ؾندام النسَٓني عًن٢        مل11
ٍ بطْنناَي خننام عًنن٢ َػننت٣ٛ عنناٍ  الننٛاز الُٓٛعنن١ ٚالدننسضا  َننٔ خنن٬ 

ٚبأؾننطاف ؾننإ طبٝنن١ كتكنن١ بايتدننإٚ بننني ايننٛاظاضا  شا  ايكنن١ً. إ     
َداؾ١ الطن٢ ايٓؿػٝني ٚالسَٓني ع٢ً الٛاز الُٓٛع١ ٚالدنسضا  ٜػناِٖ   

 ع اؿس َٔ اؾطيف١ ٚنُإ عسّ عٛزتِٗ ايٝٗا َػتكب٬.

اَدننا  عًنن٢ ايدُننٌ عًنن٢ تؿننىٝع طنن٬ب الاوػننتري ٚايننسنتٛضاٙ ع اؾ   مل12
ا٭ٖتُاّ ٚايبٍ، ع اؾٛاْ  التدًك١ باؾطيف١ ٚعًِ ْؿؼ ا٫وطاّ ٚايدٛز٠ 
اىل اؾطيف١ عًن٢ الػنتٜٛا  الدتًؿن١، َنٔ أونٌ ؾٗنِ أؾهنٌ يًُؿنه١ً اينيت          

 ؼتاً اىل زضاغا  نثري٠ َٚدُك١.

 اعساز اغرتاتٝى١ٝ ٚط١ٝٓ ؾا١ًَ بايتدإٚ بني فًؼ ايٓٛاب ٚاؿه١َٛ مل13
اقًِٝ نطزغتإ ٚفايؼ اكاؾاا  ٚالٓاُنا  ايسٚيٝن١   ٌٚه١َٛ  ا٫ؼاز١ٜ
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ع اجملتُع ايدطاقٞ، ٚايدٛز٠ ايٝٗا لٛاو١ٗ َؿه١ً ايدٓـ ٚاؾطيف١  ٕٚاك١ًٝ
ٚاهاز اؿًٍٛ الُه١ٓ يدسّ ايدٛز٠ اىل اؾطيف١ ٚايتكًٌٝ ٚاؿس َٔ اؾنطا٥ِ  

ؿه٬  اىل اقٌ ْػب١  ه١ٓ. ٚشيو َٔ خ٬ٍ َداؾ١ ايثػطا  ايكا١ْْٝٛ ٚال
 ا٫وتُاع١ٝ ٚا٫قتكاز١ٜ.  

ؾتع َهاتن  ع اينٛظاضا  الدتكن١، خاقن١ بسضاغن١ اؾطيفن١ ٚا٭غنباب         مل14
اييت ت٪زٟ ايٝٗا، ٌٚا٫  ايدٛز٠ اىل اؾطيف١، يًتكًٝنٌ َنٔ اناٖط٠ اؾطيفن١     

 . ٔ ٚؼسٜس زٚض تًو ايٛظاضا  ع اعاز٠ تأٌٖٝ الػىْٛنيبؿهٌ عاَ

ٌػ  َا وا٤ ع قنإْٛ ضعاٜن١   تؿدٌٝ ٚتأغٝؼ فًؼ ضعا١ٜ ا٭ٌساه  مل15
ا٭ٌساه، يًدٌُ ع٢ً زضاغ١ ااٖط٠ اؾطيفن١ بؿنهٌ زٚضٟ، ٚٚننع اـطنط     

 ايهطٚض١ٜ يًتكًٌٝ َٔ اؾطيف١.
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 : استنازة اناستبياٌ اخلاصة بالدزاسةامللحق
 

 ،ٍَهُٕٛ ايب 
 َكس١َ عٔ الؿطٚع 
 ٌالسخ 
 أ١ُٖٝ ايسضاغ١ 
 َؿه١ً ايسضاغ١ 
 أٖساف ايسضاغ١ 
   ايػابك١ ع ايدطامايسضاغا 
 تػا٫٩  ايسضاغ١ 
 اوطا٤ا  ايسضاغ١ 
 َٓٗى١ٝ ايسضاغ١ 
 ٍٚتدطٜـ اؾطيف١: ايؿكٌ ا٭ 
 ايؿكٌ ايثاْٞ: ايدٛز٠ اىل اؾطيف١، الؿّٗٛ ٚا٭ْٛاع 
 البٍ، ا٭ٍٚ: تدطٜـ اؾطيف١ 
 أضنإ اؾطيف١ 
 البٍ، ايثاْٞ: اـًؿ١ٝ ايتاضى١ٝ 
 ١البٍ، ايثاي،: تدطٜـ ايدٛز٠ اىل اؾطيف 
 البٍ، ايطابع: أْٛاع ايدٛز٠ اىل اؾطيف١ 
 البٍ، اـاَؼ: ايدٛز ٚايتدسز 
 ِالبٍ، ايػازؽ: تدسز اؾطا٥ 
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  ايؿكٌ ايثاي،: ايدٛز٠ اىل اؾطيف١ ع قإْٛ ايدكٛبا 
 البٍ، ا٭ٍٚ: قطا٠٤ ع َٛاز قإْٛ ايدكٛبا  التدًك١ بايدٛز 
 ٛبا البٍ، ايثاْٞ: ايدٛز٠ اىل اؾطيف١ ع قإْٛ ايدك 
  :ايؿكٌ ايطابع 
 البٍ، ا٭ٍٚ: ا٭ثط الرتت  ع٢ً اؾاْٞ ايدا٥س 
  البٍ، ايثاْٞ: ؾطٚط ايدٛز ع قإْٛ ايدكٛبا 
  :ايؿكٌ اـاَؼ 
 البٍ، ا٭ٍٚ: ْتا٥ي ايسضاغ١ 
 البٍ، ايثاْٞ: فتُع ايسضاغ١ 
 البٍ، ايثاي،: ازا٠ ايسضاغ١ 
 البٍ، ايطابع: خكا٥ل أؾطاز ايد١ٓٝ 
  ،ٍاـاَؼ: ْتا٥ي ايسضاغ١الب 
 ا٭غباب ايدا١َ 
 ا٭غباب ا٫وتُاع١ٝ اـاق١ بايؿطز 
 ا٭غباب اك١ًٝ الطتبط١ بدكٛب١ اجملطّ ايدا٥س 
 :ا٫غتٓتاوا  ٚايتٛقٝا  ايؿكٌ ايػازؽ 
 غتٓتاوا البٍ، ا٭ٍٚ: ا٫ 
  البٍ، ايثاْٞ: ايتٛقٝا 
 الًٍل 
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السعاية الالحوة لالحداث ودوزٍا يف 
العودة اىل اجلسميةاحلد مً   

  



 ................................................................................. العودة اىل اجلسمية يف العساق
 

161 

 

  



 ................................................................................. العودة اىل اجلسمية يف العساق
 

162 

 

 الكس١َ
 بػِ اهلل ايطمحٔ ايطٌِٝ

 
بدس ايتٛننٌ عًن٢ اهلل غنبٍاْ٘ ٚتدناىل متنت نتابن١ ٖنصا ايبٍن، التٛاننع ٚاينصٟ           

)عٓنٛإ ايبٍن،مل ايطعاٜن١     هٜتٓاٍٚ ؾطو١ َٔ اجملتُع ا٫ ٖٚنٞ ؾنطو١ ا٭ٌنسا   
 اي٬ٌك١ ي٬ٌساه ٚزٚضٖا ع اؿس َٔ ايدٛز٠ اىل اؾطيف١.

 ايبٍ، اىل اضبد١ ؾكٍٛ ٚنٌ ؾكٌ تهُٔ َطًبإ :قػُت ٖصا 
: تدطٜننـ قننإْٛ ضعاٜنن١ ا٫ٌننساه / اٖساؾنن٘     الطًنن  ا٫ٍٚ/  ع ايؿكننٌ ا٫ٍٚ

/غننطٜاْ٘ ؼسٜننس الػنن٪ٚي١ٝ اؾعا٥ٝنن١ ٚاثبننا  ايدُننط بايٓػننب١ اؿننسه ٚؼسٜننس  
ايؿكٌ ايثاْٞ / الطً  : اغباب وٓٛح ا٫ٌساه  ، اَا ع  الطً  ايثاْٞاكه١ُ ، 

ٞ تٓاٚيننت ع َننساضؽ ايتأٖٝننٌ الدتًؿنن١  ٚ    ٍٚا٫ / زٚض ايباٌنن،  الطًنن  ايثنناْ
: َهت  زضاغ١  ع ايؿكٌ ايثاي، / الطً  ا٫ٍٚا٫وتُاعٞ ع ايطعا١ٜ اي٬ٌك١ 

: ال٪غػننا  ايننيت تٗننتِ با٭ٌننساه ٚا٫طؿنناٍ ع    الطًنن  ايثنناْٞايؿدكنن١ٝ  ٚع 
الطًن   اي٬ٌكن١  ، تٓناٍٚ   : َطاٌٌ ايطعا١ٜ  ع ايؿكٌ ايطابعقاؾا١ شٟ قاض ٚ

ٞ : ايطعا١ٜ قبٌ اـطًٚ َٔ ال٪غػا  ا٫ق١ٌٝ٬  ا٫ٍٚ : ايطعاٜن١   الطً  ايثناْ
بدس اـنطًٚ َنٔ ال٪غػنا  ا٫قن١ٌٝ٬ ٚبدنسٖا ا٫غنتٓتاوا  اينيت   ططٌٗنا         

 ٚايتٛقٝا  ال١ُٗ اييت   ايتٛقٌ ايٝٗا 
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 املطل  اناول  : تعسيف فاىوٌ زعاية اناحداث

 واٍدافُ ،وسسياىُالواىوٌ ، 

 

 ٚتدس٬ٜت٘ يػ١ٓ  ايكإْٛ : ٖٛ قإْٛ ضعا١ٜ ا٫ٌساه ايدطاقٞ ضقِ 
 زْاٙ اٖساؾ٘ : الاز٠ 

)ٜٗننسف ٖننصا ايكننإْٛ اىل اؿننس َننٔ انناٖط٠ وٓننٛح ا٫ٌننساه َننٔ خنن٬ٍ ٚقاٜنن١   
ا٫ٌساه َٔ اؾٓٛح ٚتهنٝؿِٗ اوتُاعٝنًا ٚؾنل ايكنِٝ ٚايكٛاعنس ايػنا٥س٠ ْٚانِ        

 . مل1)عًٝٗامل ا٫خ٬م التداضف
 َٔ ايكإْٛ غطٜإ ايكإْٛ : الاز٠ 

عًن٢ اؿنسه    يػ١ٓ  ٜػطٟ ٖصا ايكإْٛ )قإْٛ ضعا١ٜ ا٫ٌساه ضقِ 
اؾنناْع ٚعًنن٢ ايكننػري ٚاؿننسه الدطنننني يًىٓننٛح ٚعًنن٢ أٚيٝننا٤ِٖ بالدنناْٞ       

 اكسٚز٠ ازْاٙ  ٭غطاض ٖصا ايكإْٛ، ِٖٚ نا٫تٞ
َٔ ايدُط  ٜدترب قػريًا َٔ مل ٜتِ ايتاغد١ .
ٜدترب ٌسه َٔ ا  ايتاغد١ َٔ ايدُط ٚمل ٜتِ ايثا١َٓ عؿط  .
ٜدترب اؿسه قبًٝا اشا ا  ايتاغد١ َٔ عُطٙ ٚمل ٜتِ اـاَػ١ عؿط .
ٜدترب اؿسه ؾت٢ اشا ا  اـاَػ١ عؿط َٔ عُطٙ ٚمل ٜتِ ايثا١َٓ عؿط  .
ايٝن٘   ٜدترب ٚيًٝا ا٫ب ، ٚا٫ّ اٚ اٟ ؾدل نِ ايٝ٘ قػريًا اٚ ٌنسه اٚ عٗنس   .

مل1)تطبٝت٘ اٌسُٖا بكطاض َٔ اكه١ُ

                                                 
(1)

وتعدٌالته  1983نسُت  76، لاَىٌ رعاٌت االحداث رلى  حٍاويَبٍم عبد انرحًٍ  

 .4ًكتبت انماَىٍَت ، بغداد ، صيهحك به َظاو يدارس انتأهٍم االحداث ، ان
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 )اؿسهمل ؼسٜس الػ٪ٚي١ٝ اؾعا١ٝ٥ ، ؼسٜس اكه١ُ الدتك١ ع ايكٛاْني
ا٫ًٚ ٌسز  َؿٗنّٛ   الاز٠  يػ١ٓ  قإْٛ ضعا١ٜ ايكاقطٜٔ ضقِ  .

ايكػري :
)ايكػري ايصٟ مل ٜبًؼ غٔ ايطؾس ٖٚٛ متاّ ايثا١َٓ عؿط َٔ ايدُنط ٜٚدتنرب َنٔ    

 مل2)اـاَػ١ عؿط ٚتعًٚ باشٕ اكه١ُ ناٌَ ا١ًٖٝ٫ مل انٌُ
ؾكناٍ : ) اَنا ايكنػري  ٝنع      يػ١ٓ  ايكإْٛ السْٞ ايدطاقٞ ضقِ  .

مل3)اٚ غري  ٝع  الدٝاض ٖٛ امتاّ ايطؿٌ غبع غٓٛا  نا١ًَمل

 مل4)مل م.ّ.ع ايؿكط٠ ثاْٝا )غٔ ايتُٝٝع غبع غٓٛا  نا١ًَ الاز٠ )
)غٔ ايطؾس ٖٛ مثاْٞ عؿط غ١ٓ   يػ١ٓ  قِ ع م.ّ.ع  ض الاز٠ 

 مل5)نا١ًَمل
 اَا ؼسٜس الػ٪ٚي١ٝ اؾٓا١ٝ٥ 

ْكنت   يػن١ٓ   مل َٔ قنإْٛ ضعاٜن١ ا٫ٌنساه ضقنِ     ٌسز  الاز٠ )
 ع٢ً إ : 

) ٫ تكنناّ ايننسع٣ٛ اؾعا٥ٝنن١ عًنن٢ َننٔ مل ٜهننٔ ٚقننت اضتهنناب اؾطيفنن١ قننس ا    
 .مل1)ايتاغد١ َٔ ايدُطمل

                                                                                                         
(1)

وتعدٌالته ، دار  1983نسُت  76يصدق عادل ، لاَىٌ رعاٌت االحداث رلى  

 . 4-3انسُهىري ، بٍروث ، ص
(2)

 1980نسُت  78انماضً َبٍم عبد انرحًٍ انحٍاوي ، لاَىٌ رعاٌت انماصرٌٍ رلى  

 .40، انًكتبت انماَىٍَت ، بغداد ، ص
(3)

 ،97/2انًادة ،1951نسُت  40انماَىٌ انًدًَ انعرالً رلى  َبٍم عبد انرحًٍ ، 

 30، ص 2010انًكتبت انماَىٍَت ، بغداد 
(4)

 .31َفس انًصدر ، ص 
(5)

 .31َفس انًصدر ، ص 
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 )ؼسٜسٙمل .اثبا  ايدُط 
بهٝؿ١ٝ ايتأنس َٔ عُط  غ١ٓ  يكس تططم قإْٛ ضعا١ٜ ا٫ٌساه ضقِ

َٔ ايكإْٛ )ٜثبت عُط اؿسه بٛثٝكن١ ضمسٝن١ ٚعٓنس     اؿسه ٚشيو ع الاز٠ 
عسّ  ٚوٛزٖا ، اٚ إ ايدُط الثبت ؾٝٗا ٜتداضض َع ااٖط اؿاٍ ؾد٢ً اكهُن١  

 .مل2)٥ٌ ايد١ًُٝملاٌايت٘ اىل ايؿل ايطيب يتكسٜط عُطٙ بايٛغا
ٚايػب  ع شيو ٖٛ يتٍسٜس اكهُن١ الدتكن١ بٓانط ايكهن١ٝ ٖٚنصا َنا ونا٤ ع        

ع قإْٛ ضعا١ٜ ا٫ٌساه ) تطبل اٌهاّ ٖصا ايكإْٛ ع٢ً اؿنسه اينصٟ    الاز٠ 
 مل3)ٜتِ ايثا١َٓ عؿط َٔ عُطٙ اثٓا٤ ايتٍكٝلمل

اؾطيفن١  ٚايػطض ٖٓا ع ؼسٜس ايدُط ٖٛ َدطؾ١ عُطٙ ايكٍٝع ٚقنت اضتهناب   
غ١ٓ ٚيٛ بّٝٛ ٚاٌس ؾٝطبل  ؾاشا نإ اؿسه ٚقت اضتهاب اؾطيف١ اقٌ َٔ 

 ٚتدس٬ٜت٘. يػ١ٓ  عًٝ٘ قإْٛ ضعا١ٜ ا٫ٌساه ضقِ 
 
 

  

                                                                                                         
(1)

 .37يصدق عادل ، انًصدر انسابك ، ص 
(2)

 .6َفس انًصدر ، ص 
(3)

 .7َفس انًصدر ، ص 



 ................................................................................. العودة اىل اجلسمية يف العساق
 

166 

 

 
 املطل  الثاىي : اسباب جيوح اناحداث

 اوناً : العوامل اناجتناعية
 

 
عًن٢ تطبٝن١ ٚغنًٛى     ا ٫ؾو ؾٝ٘ إ ا٫غط٠ ٖٞ ايٓٛا٠ ا٫ٚىل اييت ترتى اثطٖا 

ايطؿٌ ٚثا إ ا٫غط٠ ٖٞ ايب١٦ٝ ايط٥ٝػ١ٝ ع ع١ًُٝ ايتٓؿ١٦ ا٫وتُاعٝن١ عٓنس   
ا٫طؿاٍ ٚعًٝ٘ ؾنإ عنسّ ا٫ْػنىاّ بنني اينعٚوني )ا٫ب ٚا٫ّمل )ٚعنسّ ايتٛاؾنل        

 مل1)بُٝٓٗا ىًل ؾطخا ع وساض ايدا٥ًن١ ٚىًنل اثنط غن٤ٞ عًن٢ غنًٛى ا٫ٌنساهمل       
ٚتعٜس الؿانٌ نًُا عىع ا٫بٜٛٔ عٔ قاٚين١ )اؿنٌمل هلنصٙ الؿنانٌ )اـ٬ؾنا مل      
ٚايٛقٍٛ اىل ططٜل َػسٚز ٚبايتنايٞ وكنٌ )ايتؿهنو ا٫غنطٟمل بنصٖاب ا٫ّ اىل      

اٚ  ٍبٝت اًٖٗا ٚثا ٜػ٢ُ ايتؿطٜل )ايطن٬ممل ٚاُٖناٍ ا٫طؿناٍ اَنا عٓنس ا٭خنٛا      
اي١ َٔ ايتؿطز عٓس ا٫طؿناٍ  عٓس ظٚو١ ا٫ب اٚ عٓس ا٫قاضب اخل ، اٚ ٌكٍٛ ٌ

، رناؾ١ اىل إ اٟ تبأٜ ع ثكاؾ١ اٌس ايعٚوني اٚ عسّ ايٓهًٛ ٚايتأٌٖٝ يبٓنا٤  
أغط٠ ع٢ً اغاؽ قٍٝع ٜٓدهؼ غًبا ع٢ً تطب١ٝ ٚغنًٛى ا٫طؿناٍ ، ٖٚنصا نًن٘     
بسٚضٙ ٜ٪زٟ ع ْٗاٜن١ الطناف اىل عنسّ ا٫ضؾناز ٚايتٛوٝن٘ ينٮ٫ٚز ٚغنطؽ ضٚح        

ؾُٝا بُٝٓٗنا ٜٚن٪زٟ ع ننثري َنٔ ا٫ٌٝنإ اىل ا٫منطاف       الؿانٌ ٚعسّ ا٫ْػىاّ 
ٚانطاط ايبدض َِٓٗ ع ا٫عُناٍ ايػنري َٓاغنب١ هلنِ  ، ٚبايتنايٞ ٜهنٕٛ ايداَنٌ        

 ا٫وتُاعٞ اٚ ا٫غطٟ اٌس اغباب امطاف اٚ وٓٛح ا٫ٌساه.
                                                 

(1)
نسُت  76اَىٌ رعاٌت االحداث رلى انماضً عىاد حسٍٍ ٌاسٍٍ انعبٍدي ، شرح ل 

 .26، ص2012 1، دار انجٍم انعربً ، انًىصم ، ط1983
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 ثاًْٝا : ا٫خت٬ط ع ايدٌُ :
از ايسٚي١ عٔ زٚضٖنا  ٫ؾو ع إ ع١ًُٝ ايؿكط ٚق١ً َكازض ايدٝـ ايهطِٜ ٚابتد

ع ع١ًُٝ ايتدطٝط ايػًِٝ يهٌ َطاؾل اؿٝا٠ َٔ زٚض ٌها١ْ اىل اع٢ً َطاٌنٌ  
ايسضاغا  اؾاَد١ٝ ، نٌ ٖصا ىًنل يٓنا ايبطاين١ ٚؾكنط ايدٛا٥نٌ يسضون١ إ انثنط        
ايٓاؽ ٜكَٕٛٛ بعً ا٫ٚزٖنِ ايكنػاض اىل ايدُنٌ َُٗنا ننإ ْٛعن٘  نا ٜن٪زٟ اىل         

ِ غنًٓا ٚينسِٜٗ غنٛابل اَنا غن٤ٞ ايػنًٛى اٚ       عٌُ ا٫ٌنساه َنع اْناؽ اننرب َنٓٗ     
غٛابل اوطا١َٝ )اناؾ١ اىل إ ق١ً اـرب٠ عٓس ا٫ٌساه  ا هدٌ اؿنسه انثنط   
عطن١ َٔ غريٙ ي٬مطاف ٚا٫ننطاط ع َكنا٥س ا٫ؾنطاض ٚقنس وكنٌ اينصٟ ٫       

 .مل1)وُس عكباٙمل
ٌساه َنع  َٚٔ ا٫َٛض ال١ُٗ اييت ٫بس إ ْػًط ايه٤ٛ عًٝٗا إ ٖهصا اعُاٍ ي٬

اْاؽ انرب َِٓٗ غًٓا اٚ انثط َِٓٗ خرب٠ ع اؿٝا٠ قس هدًِٗ عطن٘ ي٬غتػ٬ٍ 
اؾٓػٞ اٚ عًُٝا  ايػطق١ ٚايػطٛ الػًع اخل َٔ ا٫َٛض ا٫وطا١َٝ ٚزؾدٗنِ اىل  

 ايهثري َٔ اؾطا٥ِ اييت ت٪زٟ اىل نٝاع اطؿايٓا ٚاٜكاعِٗ ع بطاثني اؾطيف١.
كننابا  ٚايتٓاُٝننا  ا٫ضٖابٝنن١ يًهننثري َننٔ ٚخننري زيٝننٌ عًنن٢ شيننو اغننتدساّ ايد

 ا٫طؿاٍ ع عًُٝا  ايتؿىري ٚا٫ٌع١َ ايٓاغؿ١ ٚظضع ايدبٛا  ا٫ْؿىاض١ٜ.
 

 ثايثًا : ايدٛاٌَ ايٓؿػ١ٝ:
إ ؾدكنن١ٝ اٟ ؾننطز )اٚ ٌننسهمل ٖننٞ فُٛعنن١ َننٔ اؿاوننا  ٚايػطا٥ننع ٚالٝننٍٛ  

 ؿطز.ٚا٫ٌاغٝؼ ٚايطغبا  ٚايدٛاطـ الدتًؿ١ اييت تبين ٚتُٓٞ ؾدك١ٝ اي

                                                 
(1)

 28، ص، انًصدر انسابكانماضً عىاد حسٍٍ ٌاسٍٍ انعبٍدي 



 ................................................................................. العودة اىل اجلسمية يف العساق
 

168 

 

ؾننإ اٟ ْكننل ع اٟ َننٔ ٖننصٙ ا٫َننٛض )تنن٪زٟ باؿننسه اىل اخننت٬ٍ ع ايدٛاَننٌ    
ٚاخت٬ٍ ع تكُِٝ ؾدكٝت٘ ٚبايتايٞ ٜن٪زٟ اىل ايدعين١ ٚا٫ْطنٛا٤     مل1)ايٓؿػ١ٝمل

ٚايدكس ايٓؿػ١ٝ ٚنًٗا هلا اْدهاغا  نبري٠ ع٢ً ؾدك١ٝ اؿسه ٫ٚبنس َنٔ اخنصا    
ٖصا ايداٌَ بٓاط ا٫عتباض ثا ٜٓػىِ ٚؾدك١ٝ اؿسه ٚتكِٝٝ غًٛن٘ ايٝنَٛٞ  

اّ اٚ ٚعهؼ شيو ٜ٪زٟ اىل اَطاض ْؿػ١ٝ قنس ػدًن٘ ٍٜٓنطف عنٔ ايػنًٛى ايدن      
اخننص عكنناقري طبٝنن١ ػدًنن٘ ٜننسَٔ عًٝٗننا ٚبايتننايٞ قننس ٜهننٕٛ عطننن١ ي٬وننطاّ  

 ٚاجملطَني.
 

 ضابدًا : ايدٛاٌَ ايباًٜٛو١ٝ :
ٖٚصا اٌس عٛاٌَ وٓٛح ا٫ٌنساه اَنا إ ٜهنٕٛ َطننٞ ٖٚنٛ ينٝؼ باغنتطاع١        
ايؿدل ايتػً  عًٝ٘ )ؾكس ٜهٕٛ اؿسه َٓص ٫ٚزت٘ َكاب ثطض ع الذ َث٬ً 

ٛوننٛز٠ عٓننس اؿننسه ٚنًننٗا تنن٪زٟ اىل ايتننأثري ايبننايؼ ع غننًٛنٝات٘  اٚ ع ايػننسز ال
 . مل2)اي١َٝٛٝ ٚيفهٔ إ تسؾد٘ اىل اؾٓٛحمل

اٚ بدض ا٫ٌٝإ ٜهٕٛ يًىاْ  ايٛضاثٞ زٚض ع شيو ٖٚصا َا انس  اٚ ثبت عٓنس  
بدض ايٓاطٜا  اييت تكطض غب  ا٫منطاف اٚ اؾٓنٛح اىل اؾاْن  اينٛضاثٞ عٓنس      

 كؿا  ا٫وطا١َٝ اىل ا٫بٓا٤عٔ ططٜل ابا٤ِٖ.ايؿدل ٌٝ، تٓتكٌ اي
 

 اؿسٜث١: اخاَػًا : عٛاٌَ ايتهٓٛيٛوٝ
 ا ٫ ؾو ؾٝ٘ إ ٖصا ايتكسّ اهلا٥ٌ ع مجٝنع ايدًنّٛ َٚٓٗنا ا٫يهرتْٚٝنا  اينيت      
يفهننٔ اقتٓا٥ٗننا عٓننس اغًنن  اؾننطاز اجملتُننع ٚشيننو ٫نؿنناض اغننداضٖا ٚتٛاوننسٖا  
                                                 

(1)
 26َفس انًصدر ، ص 

(2)
 27َفس انًصدر ، ص 
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ايداَنٌ ٖنٛ غن٬ح شٚ ٌنسٜٔ ؾاْٗنا َنٔ       نػًد١ تباع ٚتؿرت٣ ع نٌ َهإ ، ؾٗصا 
 واْ  ٌٝ، ا٫ْتؿاع َٔ ٖصٙ ايدًّٛ ع فاٍ ايتكسّ ٚايسضاغا  ٚا٫عاه.

اننناؾ١ اىل اْٗننا يفهننٔ )إ ٜهننٕٛ عاَننٌ َٗننِ ٜنن٪زٟ اىل وٓننٛح ا٫ٌننساه َٚٓٗننا   
ٚبكا٤ ا٫ٌساه يػاعا  َتأخط٠ َٔ ايًٝنٌ ٚقنس ٜكنٌ اىل     مل1)ا٫ؾ٬ّ ٚالػًػ٬ مل

ايكننباح َننٔ اوننٌ ا٫غننتُتاع بط٩ٜنن١ ٖننصٙ ايننرباَي ٚ ايننيت تدتننرب اٌننس ا٫غنن١ًٍ 
الهاز٠ يٓا ندطب اٚ نُػًُني ٖٚٞ َكسض نٝاع ايهثري َٔ الٍٓطؾني ا٫ٌساه 
ٚابتدنناز  ا٫ٌننساه عننٔ ايكننِٝ ٚايدننازا  ٚعننسّ ا٫يتننعاّ بننسٚاَِٗ ع الننساضؽ      

تكًٝننسِٖ نننٌ َننا ٜطْٚنن٘ َننٔ ًَننبؼ ٬ٌٚقنن١ ٚؾننهٌ يًطٜانننٝني ٚايؿٓنناْني    ٚ
 ايػطبٝني.

ٚقس وكٌ إ ٜنتكُل اينبدض َنِٓٗ هلن٪٤٫ ايؿدكنٝا  ا٫وطاَٝن١ َٚنا هلنصٙ         
ايؿدكنن١ٝ َننٔ ٚقننع عًنن٢ ْؿننٛؽ ايهننثري َننِٓٗ ٜٚكننّٛ بايتؿننب٘ هلننِ ٚايننتهًِ     

 بططٜكتِٗ.
ايهبناض َنٔ ا٫ؾندام    ٚبايٓٗا١ٜ ٜ٪زٟ ٖنصا ايداَنٌ اىل وٓنٛح ا٫ٌنساه اٚ ٌتن٢      

َتأثطٜٔ ثا ٜؿاٖسْٚ٘ َٔ ا٫ؾ٬ّ ٚايرباَي الٓاؾ١ٝ يٮخ٬م ٚايكِٝ ا٫غن١َٝ٬  
 ايدطب١ٝ ا٫ق١ًٝ.

 غازغًا : ايتسخني ٚايهٍٍٛ ٚالدسضا :
)ٜػتٟٗٛ ايتسخني عٓس ايهثري َٔ الطاٖكني ٚعاز٠ً ايصنٛض َنِٓٗ ٚايتنسخني ع   

ٖٚصا َا تطًٚ ي٘  مل2)٬  ايطوٛي١ملاعُاض َبهط٠ باعتكازِٖ اـاط٧ اْ٘ َٔ َهُ
                                                 

(1)
 29ص انًصدر انسابك ،انماضً عىاد حسٍٍ ٌاسٍٍ انعبٍدي ،

(2)
دنٍم  –يشاكهها –ياليحها  -ًاتها ، انًراهمت س اضم يصطفى انًهداويد.ف 

، دائرة صحت 2009ارشادي نهًالكاث انطبٍت واالباء وانًربٍٍ انتربىٌٍٍ ، 

 .30انًراهمٍٍ ، ص
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ٚغنا٥ٌ ا٫عنن٬ّ يٮْننٛاع الدتًؿن١ َننٔ ايػننها٥ط ٌٝن، ٜنن٬ظّ ايتننسخني ع بدننض    
ا٫ٌٝإ َع اـُنط ٚبدنض الٛبكنا  َنٔ اْنٛاع ايؿػناز ا٫خ٬قنٞ ٖٚٓناى اؾن٬ّ          
خاق١ بٗصا الٛنٛع ٖٚٞ نثري٠ َٔ َػًػ٬  ٚاؾ٬ّ ٚزعاٜا  كتًؿ١ َٚنا هلنا   

قن١ٍ ا٫ٌنساه باعتبناض إ ايتنسخني ؾٝن٘ َنٛاز غنا١َ        َنٔ ايهنطض ايبنايؼ عًن٢     
ٚخطط٠ َٚٓٗا ايٓٝهٛتني َٚناز٠ ايكطنطإ ٖٚنٞ َناز٠ َطنن١ٝ ٌػن  ايتكناضٜط        

 ايكازض٠ َٔ ايك١ٍ ايدال١ٝ .
      ٟ مل ٖٚنٛ اغتٓؿنام اينسخإ َننٔ    1ٖٚٓناى اناٖط٠ اخنط٣ ٖٚنٞ )ايتنسخني ايكػنط

ْٓكننع  الننسخٓني ا٫خننطٜٔ ٖٚننٛ ٫ ٜكننٌ خطننٛض٠ عننٔ الننسخٓني ا٫قننًٝني يننصا
السخٓني ايهباض با٫بتداز عنٔ ايتنسخني بنايكطب َنٔ ا٫ٌنساه ٚعنسّ ايتنسخني        

 زاخٌ غطف ايّٓٛ اييت ٜتٛاوس ؾٝٗا اطؿاٍ.
إ ع١ًُٝ ا٫زَإ ع٢ً ايتسخني عٓس ايكػاض ٚؾنطب اـُنط ٚايتدنطف عًن٢ َنٔ      
ِٖ انرب َِٓٗ غًٓا قس ٜ٪زٟ اىل اضتهاب وطا٥ِ ايػطق١ ٚايػطٛ ٚاخص الدنسضا   

 تاوط٠ بٗا .اٚ ال
 

 اَا بايٓػب١ يًُدسضا  .
ؾ٬ٌٓظ بطٚظ ااٖط٠ وسٜنس٠ َٚتؿؿن١ٝ ع اجملتُنع ٖٚنٞ اناٖط٠ )الدنسضا  مل       
ٖٚٞ اخص از١ٜٚ ٚعكاقري بسٕٚ ٚقؿ١ طب١ٝ َٚٛاز كنسض٠ خطنط٠ عًن٢ ٌٝنا٠     
ايٓاؽ َٔ قبٌ ايؿنباب ٚالنطاٖكني ٖٚنصا بنسٚضٙ ٜن٪زٟ اىل ازَنإ ايهنثري َنِٓٗ         

٫َانٔ ايؿندب١ٝ الهتان١ بايػنهإ ٚايبٓنا٤ ايدؿنٛا٥ٞ ،      ٚتٓتؿط ٖصٙ ايااٖط٠ ع ا
٫ٚ ْٓػ٢ زٚض ايؿكط ٚاؾٌٗ َٚا ٜرتت  عًٝ٘ ع اؾٌٗ بايكإْٛ ٚايدٛاقن  اينيت   
                                                 

1
 31اضم يصطفى انًهداوي، انًصدر انسابك ، صد.ف 
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٫ وُننس عكباٖننا ْتٝىنن١ )تدنناطٞ َٚتنناوطمل بننالٛاز الدننسض٠ ٖٚننٞ نننٝاع انٝننس   
ٝنع  يًؿباب ٚلػتكبًِٗ ٚنٌ ٖصا وتاً اىل وٗس اننرب َنٔ ايدا٥ًن١ ٚاجملتُنع ٚمج    

ال٪غػننا  ايننيت هلننا ع٬قنن١ بالٛنننٛع ٫ٚ ْٓػنن٢ زٚض ايػننًط١ ايطابدنن١ )ا٫عنن٬ّمل 
ٚقاٚي١ )عطض الٛنٛع بهٌ ايططم ايبػٝط١ اييت يفهٔ إ ٜػتٛعبٗا اؾُٝنع  
ْٚؿننط ايثكاؾننا  ايكنن١ٍٍٝ ٚايننيت تطننابل ايكننِٝ ٚايتكايٝننس ٚا٫خنن٬م ايدطبٝنن١    

 مل.مل1)ٚا٫غ١َٝ٬ ٌٚت٢ ايكا١ْْٝٛ
ً اىل ٚقؿ١ َٔ نٌ الدًكني ٚايؿطؾا٤ َٔ ابٓا٤ ايبًس ٫ْكاش َا ٖٚصا بسٚضٙ وتا

يفهٔ اْكناشٙ َنٔ ٖنصا ايٛبنا٤ اينصٟ ٫ قناٍ ٜن٪زٟ اىل اضتهناب اؾنطا٥ِ ٚوٓنٛح           
 ا٫ٌساه ٚامطاؾِٗ مٛ اؾطيف١.

إ ننندـ ايننٛاعع ايننسٜين ٚايتؿهننو ا٫غننطٟ ٚايبطاينن١ ٚوٗننٌ ايٛايننسٜٔ ٚاْتؿنناض  
َننٓاِ َننٔ ايسٚينن١ كاضبنن١ ٖننصٙ ايانناٖط٠  ايؿكننط ٚاؾٗننٌ ٚعننسّ ٚوننٛز وٗننس  

الؿطط١ ٚاْتؿاض ٚغا٥ٌ اع٬ّ َداز١ٜ تطًٚ يًبهناع١ ايهناض٠ ٚايػنا١َ ٭٫ٚزْنا     
ٚايتكًٝننس ا٫عُنن٢ يًؿننباب هلنن٪٤٫ الٍٓننطؾني ٖننٛ اٌننس اغننباب اْتؿنناض ايهٍننٍٛ     
ٚالدسضا  زاخٌ بًسْا ايدعٜع وتاً اىل ٚقؿ١ نُا اؾطْا قبٌ قًٌٝ َنٔ اجملتُنع   

كنا٤ ايكنبض عًن٢ ايتىناض ٚالُنٛيني ايهبناض هلنصٙ النٛاز الدنسض٠ ٚغنس           َٔ اونٌ اي 
َٓاؾص اؿسٚز َٔ اوٌ ايكها٤ عًن٢ ٖنصٙ اياناٖط٠ اينيت ٖنٞ غنب  َنٔ اغنباب         

 وٓٛح ا٫ٌساه.
 
 
 

                                                 
(1)

 .32،ص َفس انًصدر 
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 املطل  اناول
 املدازس والدوز اخلاصة بتأٍيل اناحداث

ض٠ اينسٚض  )تتٛىل زا٥ط٠ اق٬ح ا٫ٌنساه ع ٚظاض٠ ايدُنٌ ٚايؿن٪ٕٚ ا٫وتُناعٞ ازا    
َٚننساضؽ ايتأٖٝننٌ ٚؾننل ا٫ْاُنن١ اـاقنن١ بٗننا ٚكهُنن١ ا٫ٌننساه ٌننل ا٫ؾننطاف 

 .مل1)عًٝٗامل
 

 زٚض َٚساضؽ ايتأٌٖٝ
ٚتدس٬ٜتن٘ تنبني    يػن١ٓ   َٔ قإْٛ ضعا١ٜ ا٫ٌنساه ضقنِ    الاز٠ 

 زٚض الساضؽ ٚايسٚض اـاق١ بتأٌٖٝ ا٫ٌساه.
 

 ا٫ًٚ: زاض ال٬ٌا١ )ايطٛظٞمل.
يتٛقٝـ ا٫ٌساه بكطاض َٔ اكه١ُ اٚ ايػًط١ الدتك١ ٚهنطٟ   ٖٚٛ َهإ َدس

ؾٝٗا ؾٍك٘ بسًْٝا ٚعكًًٝا ، ٚتسضؽ ؾدكٝت٘ ٚغنًٛن٘ َنٔ قبنٌ َهتن  زضاغن١      
 ايؿدك١ٝ متٗٝسًا يًٍُان١ُ.

 
 ثاًْٝا : َسضغ١ تأٌٖٝ ايكبٝإ 

ٖٚننٞ اٌننس٣ الننساضؽ ا٫قنن١ٌٝ٬ الدننس٠ ٫ٜننساع ايكننيب الننس٠ الكننطض٠ ع اؿهننِ 
عًنن٢ اعنناز٠ تهٝٝؿنن٘ اوتُاعٝننًا ٚتننٛؾري ٚغننا٥ٌ تأًٖنن٘ َٗٓٝننًا اٚ زضاغننًٝا  ٚايدُننٌ 

ٚتٛوس َسضغ١ ٚاٌس٠ ع ايدنطام ع َٓطكن١ ايؿناؾ١ٝ ٚتػنتكبٌ ا٫ٌنساه َنٔ       
 غ١ٓ. اىل  عُط 

                                                 
(1)

 .9-8يصدق عادل ، انًصدر انسابك ، ص 
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 ثايثًا : َسضغ١ تأٌٖٝ ايؿتٝإ
ٖٚٞ اٌس٣ الساضؽ ايتأ١ًٖٝٝ ٚا٫ق١ٌٝ٬ الدس٠ ٫ٜساع ايؿتٝنإ يًُنس٠ الكنطض٠    

هِ ٚايدٌُ ع٢ً اعناز٠ تهٝٝؿن٘ اوتُاعٝنًا ٚتنٛؾري ٚغنا٥ٌ تأًٖن٘ َٗٓٝنًا اٚ        ع اؿ
زضاغًٝا ٚتٛوس َسضغ١ ٚاٌس٠ ع ايدطام ع َٓطك١ ايطٛظٞ ٚتػتكبٌ ا٫ٌساه 

 غ١ٓ. اىل  َٔ عُط 
 

 ضابدًا : َسضغ١ ايؿباب ايبايػني 
َٔ  )اٌس٣ الساضؽ ا٫ق١ٌٝ٬ الدس٠ ي٬ٜساع َٔ انٌُ ايثا١َٓ عؿط َٔ عُطٙ

الٛزعني ع َسضغ١ تأٌٖٝ ايؿتٝإ اٚ انٌُ ايثا١َٓ عؿط َٔ عُطٙ ٚقت اؿهنِ  
عًٝنن٘ يًدُننٌ عًنن٢ تأًٖٝنن٘ َٗٓٝننًا اٚ زضاغننًٝا اٚ اعنناز٠ تهٝٝؿنن٘ اوتُاعًٝاٚتٛوننس 

 َسضغ١ ٚاٌس٠ ع ايدطام ع َٓطك١ اؾدٝؿط ٚتػنتكبٌ ا٫ٌنساه َنٔ عُنط     
 .مل1)غ١ٓمل  اىل 

 

 خاَػًا : زاض تأٌٖٝ ا٫ٌساه 
ٖٚننٛ َهننإ ٜننٛزع ؾٝنن٘ اؿننسه الؿننطز اٚ الٍٓننطف ايػننًٛى بكننطاض َننٔ قهُنن١   
ا٫ٌننساه اىل ٌننني امتاَنن٘ ايثآَنن١ عؿننط َننٔ عُننطٙ َهننإ ايننساض ع ايدننطام ع     

 َٓطك١ ايهطاز٠.
 

 ًٍٜٚل ب٘ وٓاح ايؿابا  ايبايػا  
ٚتٛزع ؾٝ٘ ايؿاب١ الؿطز٠ اٚ الٍٓطؾ١ ايػًٛى اييت اْتٗت َس٠ اٜساعٗا ٚايؿاقس٠ 

غ١ٓ اٚ ؿني اهاز ٌٌ لؿهًتٗا اَنا بنايعٚاً    ًطعا١ٜ ا٫غط١ٜ ؿني بًٛغٗا ي
                                                 

(1)
 .12-11صدر انسابك ، صد. يصدق عادل ، انً 
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اٚ تػًُٝٗا اىل شٜٚٗا اٚ اهاز ٚغ١ًٝ عٌُ َٓاغنب١ هلنا ٜٚكنع َهاْٗنا ف َٓطكن١      
 ا٫عا١ُٝ.

 )إ وٓاح ايؿابا  ايبايػا  ٜٛزع ؾٝ٘ نٌ َٔ : 
ايؿاب١ الؿطز٠. .
ٗا.ايؿاب١ الٍٓطؾ١ ايػًٛى اييت اْتٗت َس٠ اٜساع .
غ١ٓ اٚ اهاز عٌُ َٓاغن   ايؿاب١ ايؿاقس٠ يًطعا١ٜ ا٫غط١ٜ ؿني بًٛغٗا  .

.مل1)هلا اٚ ٌٌ َؿهًتٗا اَا بايعٚاً اٚ تػًُٝٗا اىل شٜٚٗامل
 

 املطل  الثاىي : دوز الباحث اناجتناعي يف السعاية الالحوة
 الباحث اناجتناعي :

اناؾ١ اىل عًُ٘ ا٫قًٞ ٖٚٛ اٌس اعها٤ ؾ١ٓ ايطعا١ٜ اٚ قػِ ايطعا١ٜ اي٬ٌك١ 
ٚايط٥ٝؼ ٖٚنٛ اٌنس عٓاقنط َهتن  زضاغن١ ايؿدكن١ٝ ، ٖٚنٛ باٌن، اوتُناعٞ          
َٚطؾس تطبٟٛ ع النساضؽ اؿهَٛٝن١ ا٫نازيفٝن١ ٚباٌن، ع النساضؽ ايتأًٖٝٝن١       

 ٚعهٛ ع ؾ١ٓ َهت  اـسَا  السضغ١ٝ ايٓؿػ١ٝ ٚا٫وتُاع١ٝ .
عٞ ٌاقنٌ عًن٢ ؾنٗاز٠    إ نٌ ٖصٙ ايًىإ ٚا٫قػاّ تتطً  ٚوٛز باٌ، اوتُنا 

اٚي١ٝ ع ايدًّٛ ايرتب١ٜٛ ٚايٓؿػ١ٝ )عًنِ اوتُناع ، عًنِ اينٓؿؼمل ٜكنّٛ ايباٌن،       
ا٫وتُاعٞ ع السضغن١ عٓنس ٚونٛز َؿنه١ً ، ٜكنّٛ بتٍسٜنسٖا ٚقاٚين١ ٌكنط         
ا٫ؾدام الؿهًني الطتبطني ٖصا ع ٌاٍ ننإ انثنط َنٔ ؾندل ٚبدنسٖا ٜكنّٛ       

ًَٛنا  اـاقن١ باؿنسه ٚايانطٚف     بأ٤٬َ اغتُاض٠ خاقن١ ؼتنٟٛ عًن٢ ننٌ الد    
ايب١ٝ٦ٝ ٚايدا١ًٝ٥ ٚالػنت٣ٛ الداؾنٞ ٚايثكناع ٚبدنسٖا ٜكنّٛ بعٜناض٠ اٚ اغنتسعا٤        
                                                 

(1)
 ..44انماضً عىاد حسٍٍ ٌاسٍٍ انعبٍدي ، يصدر سابك ، ص 
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اٚيٝننا٤ ا٫َننط اٚ ايننصٖاب اىل زاض غننهِٓٗ َننٔ اوننٌ قاٚينن١ ٌننٌ الؿننه١ً قبننٌ إ 
تتؿاقِ ٚقاٚي١ تٛوٝ٘ ايٓكع ٚا٫ضؾاز َٔ اوٌ ابداز اؿسه عٔ الهإ الٛب٤ٛ 

٤ ٚقاٚي١ اضواع٘ اىل السضغ١ ع ٌاي١ ٖطٚب٘ اٚ ؾكً٘ َٔ السضغ١ اٚ ضؾام ايػٛ
ٚع ٌاي١ عسّ اغتطاع١ ايباٌ، َٔ ٌٌ الؿه١ً ؾدًٝ٘ إ ٜدطنٗا عًن٢ َهتن    
اـسَا  ع السضغ١ٝ ايٓؿػ١ٝ ا٫وتُاع١ٝ َٔ اوٌ ٌٌ الؿه١ً اييت ٜداْٞ َٓٗا 

 ايطاي  .
ؿننسه قنا٫ًٚ ايٛقننٍٛ اىل  ٖٚٓنا ٜنأتٞ زٚض ايباٌنن، اجملتٗنس ع ؾننتع ٌنٛاض َنع ا     

 اغباب ٖصٙ الؿه١ً اٚ ايااٖط٠ ايػًب١ٝ ٚايدٌُ ع٢ً ػاٚظٖا.
 

 زٚض ايباٌ، ا٫وتُاعٞ ع )ايطعا١ٜ اي٬ٌك١مل
)إ زٚض ايباٌ، ا٫وتُاعٞ ع قػِ ايطعا١ٜ اي٬ٌك١ اٚ ؾ١ٓ ايطعاٜن١ اي٬ٌكن١   

ا٫قن١ٌٝ٬  ؾٝهٕٛ ٖٛ ايؿدل الػ٪ٍٚ عٔ ايًىٓن١ )ض٥نٝؼ ايًىٓن١مل ع ا٫قػناّ     
 .مل1)ٚالساضؽ ايتأ١ًٖٝٝ الدتًؿ١مل

ؾٗٛ ٜكّٛ بتٍسٜس امسا٤ ا٫ٌساه ايصٜٔ ٜتِ اط٬م غطاٌِٗ قبنٌ ث٬ثن١ اؾنٗط    
ٚقاٚي١ ععهلِ عٔ ا٫ٌساه ا٫خطٜٔ ع اَانٔ خاق١ اٚ وٓاح خام بِٗ يٝتِ 
تاًِٖٝٗ يًدطًٚ اىل اؿٝنا٠ ٚقاٚين١ طنٞ ايؿنرت٠ ايػنابك١ ٚا٫غنتؿاز٠ َنٔ ٖنصٙ         

ايكدب١ ٚقس تهٕٛ ا٫غتكا١َ اٌس ْتا٥ىٗا ٚػاٚظ الؿانٌ قسض ا٫َهإ  ايتىطب١
َننٔ اوننٌ بننسأ ٌٝننا٠ وسٜننس٠ ٜٚبكنن٢ زٚض ايباٌنن، َػننتُط َننع ؾٓنن١ ايطعاٜنن١    

 اي٬ٌك١ ٌت٢ بدس خطًٚ اؿسه َٔ الساضؽ ايتأ١ًٖٝٝ.

                                                 
(1)

 .229انماضً عىاد حسٍٍ ٌاسٍٍ انعبٍدي ، انًصدر انسابك ، ص 
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إ قننإْٛ ضعاٜنن١ ا٫ٌننساه مل ٜػؿننٌ اؾاْنن  ا٫وتُنناعٞ ٚايرتبننٟٛ يًٍننسه ٚإ  
سه عٓس تطبٝل ايدكٛب١ اٚ ايتسابري اـاق١ با٫ٌساه ٜٚهٕٛ تطاعٞ اطٚف اؿ

 ع ن٤ٛ َهت  زضاغ١ ايؿدك١ٝ.
 يػنن١ٓ  َننٔ قننإْٛ ضعاٜنن١ ا٫ٌننساه ضقننِ    ٌٝنن، انننس  النناز٠  

 ٚتدس٬ٜت٘: 
)٫بس َٔ اضغاٍ َٔ يفثنٌ َهتن  زضاغن١ ايؿدكن١ٝ ؿهنٛض اكانُن١ َٚتابدن١        

 مل.مل1)ؿسهغريٖا ع نٌ زع٣ٛ قسّ بٗا تكطٜطًا عٔ ا
 

 املطل  اناول : موت  زعاية الصدصية 
 ٜتهٕٛ َهت  زضاغ١ ايؿدك١ٝ َٔ :

طبٝ  كتل اٚ  اضغ١ ع ا٫َطاض ايؿد١ًٝ اٚ ايدكب١ٝ اٚ طبٝ  اطؿاٍ  .
عٓس اؿاو١.

اختكام بايتًٌٍٝ ايٓؿػٞ اٚ عًِ ايٓؿؼ. .

عسز َٔ ايباٌثني ا٫وتُاعٝني . .
 يػ١ٓ  ا٫ًٚ قإْٛ ضعا١ٜ ا٫ٌساه  الاز٠ 

)ٜكّٛ ٖصا الهت  بؿٍل اؿسه بسًْٝا ٚعكًًٝا ْٚؿػًٝا يتؿدٝل ا٫َطاض اييت 
ٜؿهٛ َٓٗا ٚبٝإ ٌايت٘ ايؿد١ًٝ ْٚهى٘ ا٫ْؿدايٞ َٚس٣ ازضانن٘ يطبٝدن١ ؾدًن٘    

 .مل2)لدايؿ١ ايكإْٛ ٚتكطٜط الداؾ١ اي٬ظ١َمل
 .ٚهٛظ إ ٜػتدني الهت  بدسز َٔ الدتكني بايدًّٛ اؾٓا١ٝ٥ 

                                                 
(1)

 .43د.يصدق عادل ، انًصدر انسابك ، ص 
(2)

 .10انماضً َبٍم عبد انرحًٍ حٍاوي ، انًصدر انسابك ، ص 
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 َٔ قإْٛ ضعا١ٜ ا٫ٌساه ثاًْٝا  الاز٠ 
 اَا ٚاٝؿ١ ايباٌ، ا٫وتُاعٞ ع َهت  زضاغ١ ايؿدك١ٝ

ٌٝ، ٜكنّٛ ايباٌن، ا٫وتُناعٞ الدنتل ع ٖنصا اجملناٍ بننسضاغ١ ٌاين١ اؿنسه          
ا٫وتُاعٝنن١ ٚزضاغنن١ ايبٓٝنن١ ايننيت ٜدننٝـ ؾٝٗننا اؿننسه ٚبٝننإ َننس٣ ع٬قتنن٘      

تُاض٠ َدنس٠ ينصيو ٜٛونس ؾٝٗنا ننٌ      باؾطيف١، ثدٓن٢ )زضاغن١ ٌاين١مل ننُٔ اغن     
 الدًَٛا  ٚايبٝاْا  الٛوٛز٠ ٚال٬ظ١َ يًٍسه.

ٚبدسٖا ٜكّٛ الهت  باعساز تكطٜط َؿكٌ عٔ ٌاين١ اؿنسه ايبسْٝن١ ٚايدكًٝن١     
ٚايٓؿػنن١ٝ ٚا٫وتُاعٝنن١ ٚا٫غننباب ايننيت زؾدتنن٘ اىل اضتهنناب اؾطيفنن١ ٚايتننسابري    

 الكرت١ٌ لداؾتٗا
ابد١ اؿسه نٌ ث٬ث١ اؾٗط ٚنًُا زعت اؿاون١ ينصيو   )ٜٚكّٛ الهت  اٜهًا ثت 

ٌت٢ اْتٗا٤ َنس٠ ايتنسبري ، ٚاطن٬ع اكهُن١ عُنا ٜطنطأ عًن٢ ٌاين١ اؿنسه َنٔ           
 .مل1)تػريمل

ٚيفهٔ يًُهت  إ ٜػتدني بال٪غػا  ايد١ًُٝ ٚايك١ٍٝ ٚالدتك١ يػطض اعساز 
 .مل2) تكطٜط َؿكٌ عٔ اؿاي١

 مل َٔ قإْٛ ضعا١ٜ ا٫ٌساه الاز٠ )
ٜ٪يننـ ع نننٌ قهُنن١ اٌننساه َهتنن  زضاغنن١ ايؿدكنن١ٝ ٜننطتبط ثٍهُنن١      .

ا٫ٌساه
ع ايدًننّٛ اؾٓا٥ٝنن١ ٚايدًننّٛ   هننٛظ تدعٜننع الهتنن  بدننسز َننٔ ا٭خكننا٥ٝني   .

 ا٫خط٣ شا  ايك١ً بؿ٪ٕٚ ا٫ٌساه.
                                                 

(1)
 .50، ص انًصدر انسابكعىاد حسٍٍ ٌاسٍٍ ،  

(2)
 50، ص(15)انًادة  انًصدر انسابكعىاد حسٍٍ ٌاسٍٍ ، 
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ٚعًٝ٘ انس  اغًن  ايتؿنطٜدا  اـاقن١ بطعاٜن١ ا٫ٌنساه عًن٢ ننطٚض٠ زضاغن١         
ٖنصٙ ايسضاغن١ اثٓنا٤ تٓؿٝنص ايتنسابري       ؾدك١ٝ اؿسه قبٌ اؿهِ عًٝ٘ ٚتػنتُط 

 اي٬ظ١َ ي٘.
َثاٍ شيو ) قإْٛ اٌساه ا٫ضزٕ ، قإْٛ ا٫ٌنساه ايػنٛضٟ ، ٚقنإْٛ ا٫ٌنساه     

 مل1)ايبٍطٜينمل
إ ا٫ٖتُنناّ بؿدكنن١ٝ اؿننسه اؾنناْع تدتننرب اٖننِ زعننا٥ِ ايػٝاغنن١ٝ اؾٓا٥ٝنن١    

ه اؿسٜث١ ٚؼكٝل شينو بنإ وهنِ ايكاننٞ بٓنا٤ً عًن٢ عٓاقنط ؾدكن١ٝ اؿنس         
الاث١ً اَاَ٘ بدس ؾٍكٗا ٚعثٗا عًًُٝا ، ٖٚصا ايؿٍل ٚايبٍن، ٫ ٜكتكنط عًن٢    
بٝإ ع٬ق١ اؿسه اؾاْع بايٛاقد١ الطتهبن١ ٚعًن٢ ٚؾنل الدناٜري ايكاْْٛٝن١ بنٌ       
ه  إ يفتس اىل ؾدك١ٝ اؾناْع ٚالٍٓنطف ع مجٝنع تٛاوٗنا ٚٚنند٘ ايكنٍٞ       

 ٚايبسْٞ اٚ ايدكًٞ ٌٚايت٘ ا٫وتُاع١ٝ.
 

  يػ١ٓ  قإْٛ ضعا١ٜ ا٫ٌساه ضقِ  يكس ْكت الاز٠ 
ا٫ًٚ: ع٢ً قانٞ ايتٍكٝل عٓس اتٗاّ ٌسه ظٓا١ٜ ٚناْت ا٫زين١ تهؿنٞ ٱٌايتن٘    

 ع٢ً قه١ُ ا٫ٌساه )إ ٜطغً٘ اىل َهت  زضاغ١ ايؿدك١ٝمل
ثاًْٝا : )يكانٞ ايتٍكٝل عٓس اتٗاّ اؿنسه ظٍٓن١ إ ٜطغنً٘ اىل َهتن  زضاغن١      

اشا ناْت ا٫زي١ ز٫ي١ قه١ُ ا٫ٌساه ٚناْت اطٚف ايكه١ٝ اٚ ٌاي١  ايؿدك١ٝ
 اؿسه تػتسعٞ شيومل.

  

                                                 
(1)

 .49، ص َفس انًصدر 
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 ا٫ًٚمل )الاز٠ 
ٚوبت ع٢ً قانٞ ايتٍكٝل اٌاي١ َهت  زضاغ١ ايؿدك١ٝ عٓس اضتهناب اؿنسه   
وٓٝاتنن٘ ٖٚننصا ْننل َننا وننا٤ عًنن٢ غننبٌٝ ا٫يتننعاّ ٚايٛوننٛب )عًنن٢ قانننٞ          

 مل1)ايتٍكٝلمل
 

 ثاًْٝامل )الاز٠ 
وا٤  بدباض٠ يكانٞ ايتٍكٝل ع ٌاٍ اضتهاب اؿسه و١ٍٓ ٖنٞ ٌاين١ وٛاظٜن١    

 )يكانٞ ايتٍكٝلمل ٚيٝؼ ايعا١َٝ .
اَا الدايؿ١ ؾايكإْٛ غنهت ع ٌاين١ اضتهناب كايؿن١ ٚمل ٜتطنطم اىل اضغناي٘ اٚ       

 عسّ اضغاي٘ اىل الهت .
اَننا َٛنننٛع َتنن٢ ٜطغننٌ اؿننسه اؾنناْع اىل َهتنن  زضاغنن١ ايؿدكنن١ٝ ٚع اٟ     

١ًٌ )َط١ًٌ ايتٍكٝنل َٚنا بدنسٖامل ؾالؿنطع ايدطاقنٞ ٜنط٣ بهنطٚض٠ اضغناٍ         َط
 اؿسه اىل َهت  زضاغ١ ايؿدك١ٝ ع َطًٌتني 

ايتٍكٝل. .

اكان١ُ. .
م.ض ا٫ٌساه ع٢ً قانٞ ايتٍكٝل عٓس اضتهاب التِٗ  ؾايؿكط٠ )أمل َٔ الاز٠ 

 ١.اؿسه وٓا١ٜ ٚناْت ا٫زي١ ناؾ١ٝ إ ٜطغً٘ اىل َهت  زضاغ١ ايؿدكٝ
 عٔ ايكاعس٠. يػ١ٓ  ٚيكس خطً قإْٛ ضعا١ٜ ا٫ٌساه ايدطاقٞ ضقِ 

                                                 
(1)

 .26َبٍم عبد انرحًٍ ، انًصدر انسابك ،ص 
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مل َٓن٘ ) ػنطٟ قانُن١ اؿنسه ع وًػن١ غنط١ٜ عهنٛض        نُا وا٤ ع الاز٠ )
اًٖ٘ اٚ اٌس اقاضب٘ إ ٚوس َٚٔ تط٣ اكه١ُ ٌهنٛضِٖ َنٔ الدٓنٝني بؿن٪ٕٚ     

 .مل1)ا٫ٌساه
ا١ُٖٝ٫ لنا ين٘ َنٔ زٚض ع متناؽ     إ ٌهٛض التِٗ وًػا  اكان١ُ اَط غا١ٜ ع 

 َباؾط َع غري اكان١ُ ٚق٠ٛ ا٫زي١ التٛؾط٠ نسٙ.
اَا ع فاٍ قان١ُ ا٫ٌساه ع اكانُا  اؾعا١ٝ٥ عهنٛضٙ اَنط ننطٚضٟ يهنٞ     

 ٜتاح ي٘ ؾطق١ ايتكسٟ ٫زعا٤ا  اـكّٛ َٚٓاقؿ١ ايؿٗٛز.
خنطً    يػن١ٓ  ا٫ إ الؿطع ايدطاقٞ ع قنإْٛ ضعاٜن١ ا٫ٌنساه ضقنِ     

عٔ ٖصٙ ايكاعس٠ اٚ اواظ كه١ُ ا٫ٌساه اوطا٤ اؿان١ُ ع غري َٛاو١ٗ اؿسه 
ع اؾطا٥ِ الد١ً با٭خ٬قٛاٯزاب ايدا١َ ع٢ً إ وهط الهًـ عنل اينسؾاع عنٔ    

 .مل2)اؿسه اَاّ اكه١ُ
 

إ قانِ ا٫ٌساه اييت تكّٛ ع٢ً اغاؽ َٚبناز٨ ؽتًنـ عنٔ تًنو اينيت تكنّٛ       
ِ ايهباض ، يصيو ٫بس َٔ تطنٝع ايبٍٛه ٚايسضاغا  اـاق١ با٭ٌساه عًٝٗا قان

بػب  عسّ ايٓهي ايؿدًٞ ٚايٓؿػٞ يسِٜٗ ٚق١ً ا٫زضاى ايصٟ ٜ٪ًٖن٘ اىل تكنسٜط   
اؾداي٘ بؿهٌ قنٍٝع ٫ٜتدناضض َنع ايكنإْٛ ، ؾٗنٛ عاون١ اىل ضعاٜن١ َٚداًَن١         

 خاق١ تت٤٬ّ اىل َا وتاً ٱعاز٠ تهٝٝؿ٘ اوتُاعاًٜا.

                                                 
(1)

 .39يصدق عادل ، انًصدر انسابك ، ص 
(2)

 38يصدق عادل ، انًصدر انسابك ، ص 



 ................................................................................. العودة اىل اجلسمية يف العساق
 

181 

 

 قإْٛ ضعا١ٜ ا٫ٌنساه ضقنِ     )َط١ًٌ اكان١ُمل، نُا وا٤ ع الاز٠ اَا ع
،) ٖٚننٛ إ قهُنن١ ا٫ٌننساه تكننسض ٌهُٗننا ع ايننسع٣ٛ َطاعٝنن١   يػنن١ٓ 

 اطٚف اؿسه اؾاْع ع ن٤ٛ تكطٜط زضاغ١ ايؿدك١ٝ.
اعن٬ٙ َنٔ ايكنإْٛ ْكنت كهُن١ ا٫ٌنساه        نُا إ ايؿكط٠ )ثايثًامل َٔ الاز٠ 

سه ظٍٓن١ اىل َهتن  زضاغن١ ايؿدكن١ٝ اشا ناْنت ايانطٚف تػنتسعٞ        اضغاٍ اؿ
 شيو.

اناؾ١ اىل شيو ٫بس َٔ اضغناٍ اٌنس اؾنطاز َهتن  زضاغن١ ايؿدكن١ٝ اىل ٌهنٛض        
 مل َٔ قإْٛ ضعا١ٜ ا٫ٌساه ا٫ًٚملاكان١ُ )ٖٚصا َا ْكت عًٝ٘ الاز٠ )

ع نٌ  )ع٢ً َهت  زضاغ١ ايؿدك١ٝ إ ٜطغٌ َٔ يفثً٘ ؿهٛض َٚتابد١ غريٖا
 زع٣ٛ قسّ ؾٝٗا تكطٜطمل .

ا٫ًٚ  اناؾ١ اىل َا تكسّ إ قان١ُ اؿسه قان١ُ خاق١ نُا ونا٤ ع الناز٠   
َننٔ ايكننإْٛ )٫هننٛظ إ ٜدًننل عننٔ اغننِ اؿننسه اٚ عٓٛاْنن٘ اٚ اغننِ السضغنن١ اٚ  

 .مل1)تكٜٛطٙ اٟٚ اٟ ؾ٤ٞ ٜ٪زٟ اىل َدطؾ١ ٖٜٛت٘مل
/ غنابدًا ) وًػنا     لناز٠  ع ا يكس ْل زغنتٛض ايدنطام ايٓاؾنص يػن١ٓ     

 .مل2)اكانِ ع١ًٝٓ ا٫ اشا قطض  ودًٗا غط١ٜمل ٖٚصا ٜدين ٚوٛز ْل زغتٛضٟ
 
 
 

                                                 
(1)

 .44د.يصدق عادل ، انًصدر انسابك ، ص 
(2)

صباح صادق االَباري ، اندستىر انعرالً ويجًىعت لىاٍٍَ االلانٍى وانًحافظاث  

 .10انًتُبً ، ص .، بغداد ، شارعسابعًا 19انًادة  –



 ................................................................................. العودة اىل اجلسمية يف العساق
 

182 

 

املطل  الثاىي : الدوائس واملؤسساا احلوومية والغري حوومية ال ي تَته 
 بالطفولة واناحداث والصباب يف ذي فاز

 ا٫ًٚ / ايسٚا٥ط ايك١ٍٝ ٚايطب١ٝ ع قاؾا١ شٟ قاض :
 َطنع ٖٛٚاِٖ 

 .)َػتؿؿ٢ بٓت اهلس٣ ي٫ًٛز٠ ٚا٫طؿاٍمل 
           وتنٟٛ عًن٢ ضزٖنا  خاقن١ يطقننٛز الطنن٢ َنٔ ايطؿناٍ ٚتكنسِٜ ٚوبننا

غصا١ٝ٥ هلِ.
 .ِقػِ اغتؿاضٟ ٜػتكبٌ ا٫طؿاٍ يتكسِٜ ايؿٍل ٚا٫ز١ٜٚ اي٬ظ١َ هل
 .ٜٛؾط قاعا  خاق١ يٮطؿاٍ )ٌسٜثٞ اي٫ٛز٠مل

. َطنع شٟ قاض يتأٌٖٝ الداقني
ع اؾ١ٗ ايؿطق١ٝ َٔ َس١ٜٓ ايٓاقط١ٜ )ٌٞ اضٜسٚمل ٖٚٛ الطنع ايٌٛٝنس ع  ٜكع 

 شٟ قاض ٜكسّ خسَا  يًُداقني فاًْا.
 . ٍتكسِٜ اـسَا  ايتأ١ًٖٝٝ ٚايد٬و١ٝ يًُداقني َِٚٓٗ ا٫ٌساه ٚا٫طؿا
 . تٛظٜع ايهطاغٞ التٍطن١ ٚنصيو ايدهاظا
 .ٞتكسِٜ خسَا  ْؿػ١ٝ َٔ خ٬ٍ ايد٬ً ايٓؿػ

 س٠ ايط  ايٓؿػٞ )َػتؿؿ٢ اؿػني ايتدًُٝٞمل. ٌٚ
 .ٍتكسّ خسَا  ع٬و١ٝ ٚتؿدٝك١ٝ ي٬نططابا  ايٓؿػ١ٝ يس٣ ا٫طؿا
 .ٍتكسِٜ ايد٬ً ايٓؿػٞ ٚايد٬ً ايسٚا٥ٞ ٖٚٓاى ضز١ٖ ي٬طؿا
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 ثاًْٝا / خسَا  ا٫َٔ ٚايػ١َ٬ 
 )َسٜط١ٜ ؾطط١ محا١ٜ ا٫غط٠ ٚاجملتُعمل

 تكّٛ بتكسِٜ اـسَا  ايتاي١ٝ:ٜٚكع ع بٓا١ٜ ؾطط١ ايبًس٠ ٖٚٞ 
اؿؿاا ع٢ً غ١َ٬ الطأ٠ ٚايطؿٌ ٚنباض ايػٔ. - أ

ايصٟ تتدطض ي٘ ايدا١ً٥. زتكّٛ ثداؾ١ ايدٓـ ا٫غطٟ ٚا٫نطٗا - ب
تٛؾري اؿُا١ٜ يٮغط٠ ٚا٫غا٠٤ ٚا٫غتػ٬ٍ بهاؾ١ اْٛاع٘. -ً 

 ثايثًا : اـسَا  ايكا١ْْٝٛ 
فًؼ قاؾا١ شٟ قاض  .

 ؾ١ٓ الطأ٠ ٚايطؿٌ.
 تػٌٗٝ ا٫وطا٤ا  ايكا١ْْٝٛ يًُطأ٠ ٚايطؿٌ ٚؾبه١ اؿُا١ٜ ا٫وتُاع١ٝ
 تكسِٜ َػاعسا  َاي١ٝ قسٚز٠ ي٬طؿاٍ )الكابني ثطض ايػططإمل
 .تكسِٜ ٖساٜا ضَع١ٜ ع الٓاغبا  ايس١ٜٝٓ ٚايٛط١ٝٓ
 .تػٌٗٝ ا٫وطا٤ا  ايكا١ْْٝٛ ع مجٝع ايسٚا٥ط
  ٌٚاؾٗا  شا  ايد٬ق١.الطايب١ ايسا١ُ٥ بهطٚض٠ ؼػني ٚنع ايطؿ

 

 ؾدب١ ايبٍ، ا٫وتُاع١ٝ / ض٥اغ١ قه١ُ اغت٦ٓاف شٟ قاض 
 تكع ع بٓا١ٜ اكه١ُ اؾسٜس٠ )َكابٌ َس١ٜٓ ايكسضمل ٚتكسّ اـسَا  ايتاي١ٝ:

ايٓاط ع زعا٣ٚ خاق١ بٓؿك١ ا٫طؿاٍ. .

اقا١َ زعا٣ٚ اؿها١ْ ي٬طؿاٍ. .
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ؿها١ْ ايطؿٌ لدطؾن١ َنٔ   ظٜاضا  َٝسا١ْٝ ع ٌاي١ ا٫ْؿكاٍ بني ا٫بٜٛٔ  .
ٖٛ ا٫ؾهٌ ؿها١ْ ايطؿٌ.

 

.زا٥ط٠ ضعا١ٜ ايكاقطٜٔ
 ٖٚٞ زا٥ط٠ تابد١ يٛظاض٠ ايدسٍ ٚتكسّ اـسَا  اجملا١ْٝ يٮطؿاٍ.

ايػٝطط٠ ع٢ً اَٛاٍ ايكاقطٜٔ )ا٫ٌساهمل .

ٌىع اَٛاٍ ايكاقطٜٔ عٓس ٚؾا٠ ٚايسٜ٘. .

ت١ُٝٓ اَٛاٍ ايكاقطٜٔ ٚازاضتٗا ٚاؿؿاا عًٝٗا. .

ايعٜاضا  الٝسا١ْٝ يًكاقطٜٔ ٚايٛقٛف ع٢ً ٌايتِٗ ا٫وتُاع١ٝ ٚالاز٠ .

ؽكٝل َبًؼ َٓاغ  َٔ َاٍ ايٓؿك١ تكطف يًطؿٌ ع الٓاغبا  ٚا٫عٝاز  .
ٚبسا١ٜ ايداّ ايسضاغٞ.

زا٥ط٠ ايػىٔ ا٫ق٬ٌٞ .
ٖٚٞ زا٥ط٠ قػِ ايػنىٔ ا٫قن٬ٌٞ ي٬ٌهناّ اـؿٝؿن١ / زا٥نط٠ تابدن١ اىل ٚظاض٠       

 ا٫ق٬ح ايدطاق١ٝ ٜٛوس ؾٝٗا قػِ ا٫ٌساه : ايدسٍ / زا٥ط٠
تكسِٜ ث٬ث١ ٚوبا  غصا١ٝ٥ فاًْا. .
 اضغ١ ايطٜان١ ٚايتؿُٝؼ ًَٜٛٝا .
ػٗعِٖ بال٬بؼ ٚالٛاز ايك١ٍٝ .
ايدٓا١ٜ ايطب١ٝ ٚايك١ٍٝ هلِ. .
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ؾتع َساضؽ لطاٌٌ كتًؿ١ ، ٌٝ، ٜٛوس ث٬ث١ َنساضؽ ا٫ٚىل )َػنطع١مل    .
َٚطننع ايػؿنطإ كنٛ ا٫َٝن١ ، ٜكنسّ اـنسَا        ٚايثا١ْٝ )ثا١ْٜٛ ايتٛاقنٌمل  

ايتد١ًُٝٝ اجملا١ْٝ ي٬ٌساه الٛزعني ع ايػىٔ
ازخنناٍ ا٫ٌننساه الننٛزعني ع ايننٛضف ايتأًٖٝٝنن١ يتدًننُِٝٗ بدننض اؿننطف       .

ٚا٫غتؿاز٠ بدس خطٚوِٗ َٔ ايػىٔ
ايعٜاضا  ٚالكاب٬  ايدا١ًٝ٥ ٚتٓاُٝا نُٔ غى٬  خاق١. .
ا٫وتُناعٞ مل ٖٚٓناى قاننطا  اضؾناز١ٜ      زضاغ١ ايؿدكن١ٝ )ؾندب١ ايبٍن،    .

ثكاؾ١ٝ ٚقا١ْْٝٛ َٔ قبٌ ايؿد  التدكك١.
 ٚ

 ضابدًا : اـسَا  ايتد١ًُٝٝ 
السٜط١ٜ ايدا١َ يرتب١ٝ قاؾا١ شٟ قاض  .
 ًُٝٝٚايسضاغ١ لدتًـ الطاٌٌ  ١تكسِٜ اـسَا  ايتد

زا٥ط٠ ا٫ؾطاف ا٫ختكام ايرتبٟٛ  .
  ٚالطاٌننٌ ٚتكننسِٜ ايتٛقننٝا  ٌننٍٛ ضؾننع تكننّٛ بعٜنناضا  لدتًؿنن١ الننساضؽ

الػت٣ٛ ايدًُٞ يًطًب١.
 .عكس ا٫وتُاعا  ٚؾكًا يٮٚيٝا٤ ا٫َٛض
 زٚضا  تك١ٜٛ يٮغاتص٠
 .ِتكسِٜ ايسعِ الدٟٓٛ يًُسضغني ٚضؾع الػت٣ٛ ايدًُٞ ٚايثكاع هل

َرب٠ ايتهأَ يطعا١ٜ ٚتأٌٖٝ ا٫ٜتاّ. .
ٚاخنط٣ تكنع قنٞ َسٜٓن١ اؾبناٜـ      تكع ٖصٙ ايبٓا١ٜ ع ايٓاقط١ٜ )ٌٞ التٓعٙمل 

 ٚاِٖ اـسَا  اييت تكسَٗا:
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         ٍٚتدًننِٝ ا٫طؿنناٍ ا٫ٜتنناّ ايكننطا٠٤ ٚايهتابنن١ يًُطاٌننٌ ايسضاغنن١ٝ َننٔ ا٫
ا٫بتسا٥ٞ اىل ا٫ٍٚ التٛغط بؿٗاز٠ َدرتف بٗا ع ٚظاض٠ ايرتب١ٝ.

 .تدًِٝ ا٫طؿاٍ ا٫ٜتاّ ايٓطل
 ٍتكسِٜ ٚوب١ ؾطٛض ٚغسا٤ يٮطؿا
 ٣ قٝؿ١ٝ ٚقططاغ١ٝ نا٬َ.١ًَبؼ ؾت١ٜٛ ٚاخط
 بام يٓكٌ ا٫طؿاٍ َٔ ٚاىل الرب٠
 

 خاَػًا : اـسَا  ا٫وتُاع١ٝ ٚالدٝؿ١ٝ
قػِ شٟٚ ا٫ٌتٝاوا  اـاق١  .

ٜكع ع َس١ٜٓ ايثٛض٠ ٜٚكسّ اـسَا  ا٫ٜٛا١ٝ٥ اجملا١ْٝ يٮطؿاٍ اينصٜٔ تٓطبنل   
 عًِٝٗ ايتدًُٝا  ايتاي١ٝ:

ا٠ ا٫طؿاٍ ايصٜٔ ؾكسٚا ابِٜٛٗ بػب  ايٛؾ - أ
ا٫طؿاٍ ايصٜٔ ٫ ٜدطف هلِ عا١ً٥. - ب
ا٫طؿاٍ ايصٜٔ ٜدٝؿٕٛ ؼت اطٚف ايتؿهو ا٫غطٟ. -ً 
ا٫طؿاٍ ايصٜٔ ٜتِ اٌهاضِٖ َٔ الػتؿؿٝا  َٚطاننع ايؿنطط١ بنأٚاَط    -ز - ح

قها١ٝ٥.
تكسّ ايساض مجٝع َا وتاو٘ ايطؿٌ َٔ انٌ ًَٚبؼ ٚتدًِٝ ٚتطؾٝ٘.-ٖن - ر

زاض ايعٖٛض يًبٓا   .
َػتؿننؿ٢ ا٫غننٓإ تننابع اىل قػننِ شٟٚ ا٫ٌتٝاوننا   ٜكننع ع ٌننٞ غننَٛط قننطب  

 اـاق١
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ٜٚكبٌ َٔ عُط غبع غٓٛا  اىل ايثا١َٓ عؿنط ٚي٬ْناه ؾكنط ، ٜٚكنّٛ بتكنسِٜ      
اـسَا  ا٫ٜٛا١ٝ٥ )ايػهٔمل اجملاْٝن١ ٚايكن١ٍٝ ايتدًُٝٝن١ ٚايرتؾٝٗٝن١ انناؾ١ اىل      

 تسضٜبِٗ ع٢ً تدًِ َٗاضا  كتًؿ١.
 

َدٗس ا٫ٌَ يًكِ ٚايبهِ .
اىل قػِ شٟٚ ا٫ٌتٝاونا  اـاقن١ ٜكنع ع ؾناضع بػنساز قنطب متثناٍ        ٖٚٛ تابع 
 ايؿٝباْٞ.

 ٜٚكسّ اـسَا  ايتاي١ٝ:
تدًِٝ ايطًب١ )ا٫طؿاٍمل يػ١ ا٫ؾاضا  َع َٓٗاً ٚظاض٠ ايرتب١ٝ. - أ

 اضغ١ ْؿاطا  َثٌ ضٜان١ ٚضغِ ٚخط ٌٚٝان١. - ب
ٖٚٞ  تبسأ ايسضاغ١ بايكـ ايتٍهريٟ ثِ ايكـ ا٫ٍٚ ٚتكٌ اىل ايكـ ايثأَ-ً

الط١ًٌ ا٫خري٠ تػد١ َطاٌٌ )مل تدرتف ٚظاض٠ ايرتب١ٝ نؿٗاز٠ ابتسا١ٝ٥مل
تٛؾط ٚغا٥ٌ ْكٌ خاق١ بايطًب١ َٔ الدٗس اىل زاض غهِٓٗ ٚبايدهؼ.-ز

 

الطنع الؿتٛح يٮطؿاٍ ايهازٌني : .
ٜكع ع َس١ٜٓ ايٓاقط١ٜ ٌٞ ايثٛض٠ بٓا١ٜ قػِ شٟٚ ا٫ٌتٝاوا  اـاق١ ٚاٖنِ  

 اـسَا  ٖٞ:
اقا١َ زٚضا  يتدًِٝ ا٫طؿاٍ الٗٔ الدتًؿ١ نايٓىاض٠ ٚاؿ٬ق١ ٚاـٝاط١. .
اقا١َ زٚضا  يتدًِٝ ا٫طؿاٍ اؿاغٛب .
تدًِٝ ا٫طؿاٍ ايكطا٠٤ ٚايهتاب١. .
اقا١َ زٚضا  ايطغِ ٚاـط ٚا٫يداب ايطٜان١ٝ. .
اقا١َ غؿطا  تطؾ١ٝٗٝ بؿهٌ زٚضٟ  .
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قانطا  ز١ٜٝٓ ٚثكاؾ١ٝ كتًؿ١. .

ا٫وتُاع١ٝؾبه١ اؿُا١ٜ  .
 تكع ع ٌٞ ايثٛض٠ / ايٓاقط١ٜ / بٓا١ٜ ايطعا١ٜ ا٫وتُاع١ٝ

تكننسّ خننسَا  يٮطؿنناٍ ايؿاقننسٜٔ يًطعاٜنن١ ا٫غننط١ٜ ٚا٫طؿنناٍ الهؿننٛؾني   
ملغن١ٓ ؾُنا ؾنٛم    ٚالؿًٛيني ٚا٫طؿاٍ شٟٚ ا٫َطاض الع١َٓ َنٔ عُنط )  

 ٚاـسَا  اييت تكسَٗا يٮَطاض:
ايتدًـ ايدكًٞ ايؿسٜس )الٓػٛيٞمل .
طؿٌ َتدسز ا٫عاق١ )اعاق١ َطنب١ملاي .
ؾًٌ ايططؾني )ايػؿًٝنيمل .
ؾكط ايسّ الٓىًٞ .
ٖٚٔ ايده٬  ايسا٥ِ .
ؾًٌ ا٫ططاف ايػؿ٢ً .

 

 غازغًا :اـسَا  ايٓؿػ١ٝ ٚا٫وتُاع١ٝ
َٚٓٗا ال٪غػنا  ايطٜانن١ٝ )َسٜطٜن١ ضٜانن١ ٚؾنباب شٟ قناضمل ٜكنّٛ با٫ْؿنط١         

عٝن١ ٚ اضغن١ ايؿنباب هلٛاٜناتِٗ     ايطٜان١ٝ الدتًؿ١ ايؿٓٝن١ ٚايثكاؾٝن١ ٚا٫وتُا  
 ٚقت ايؿطاؽ ثا ٖٛ َؿٝس َٚٓٗا

َٓتس٣ ايؿباب ايطٜانٞ  .

َٓتس٣ ايطعا١ٜ ايد١ًُٝ  .

الٓتس٣ ايٓػٟٛ  .

َٓتس٣ ايثكاؾ١ ٚايؿٕٓٛ .
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 َهات  اؿٛظا  ايد١ًُٝ :
تٛظٜع ال٬بؼ اجملا١ْٝ يٮطؿاٍ ع ا٫عٝاز ٚالٓاغبا . .
تكسِٜ الدٛقا  الاز١ٜ يٮطؿاٍ ايٝتا٢َ  .
تٛظٜع َٛاز غصا١ٝ٥ ع ؾٗط ضَهإ يًدٛا٥ٌ ايؿكري٠. .

 

 الطً  ا٫ٍٚ:  ضعا١ٜ ا٫ٌساه قبٌ ا٫ؾطاً عِٓٗ :
 ٖٚٞ الط١ًٌ ا٫ٚىل َٔ َطاٌٌ ايطعا١ٜ اي٬ٌك١ ٖٚنصا َنا تٓاٚيتن٘ الناز٠     

ٌٝن، اٚننٍت بنإ     يػن١ٓ   َٔ قإْٛ ضعا١ٜ ا٫ٌساه ايدطاقٞ ضقِ 
ٖٓاى اَٛض ٫بس َٓٗا تكّٛ بٗا ازاض٠ َسضغن١ ايتأٖٝنٌ قبنٌ اْتٗنا٤ َنس٠ ا٫ٜنساع       

 بؿرت٠ ٫ تكٌ عٔ ث٬ث١ اؾٗط ٖٚٞ :
. تعٜٚس ؾ١ٓ ايطعاٜن١ اي٬ٌكن١ بكا٥ُن١ اىل قػنِ ايطعاٜن١ اي٬ٌكن١ تتهنُٔ امسنا٤         

ا٫ٌساه ايًصٜٔ غٛف تٓتٗٞ َس٠ اٜساعِٗ َع تكطٜط َؿكٌ عٔ نٌ ٌاي١.
قسض الػتطاع ٚنع ا٫ٌساه شٟٚ ايد٬ق١ ع َهإ خام هنس ؾٝن٘ اؿنسه انثنط      .

ٌط١ٜ.
قاٚي١ اعطا٤ اٚ تهًٝـ اؿسه ببدض ا٫َٛض ٚا٫عُاٍ ا٫نناؾ١ٝ ٚشينو يت٦ٝٗتن٘     .

.مل1)يًٍٝا٠ ا٫وتُاع١ٝ اؾسٜس٠مل
 

 َٔ ايكإْٛ. اَا الاز٠ 
ؾكس اٚنٍت ٚاوبا  ؾٓن١ ايطعاٜن١ اي٬ٌكن١ ع الطًٌن١ ا٫ٚىل )قبنٌ ا٫ؾنطاًمل       
ٖٚٞ ا٫تكاٍ باؿسه قبٌ خطٚون٘ َنٔ السضغن١ ايتأًٖٝٝن١ عنٔ ططٜنل باٌن،        

                                                 
(1)

 .70يصدق عادل ، انًصدر انسبك ، ص 
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اوتُاعٞ ٜكّٛ ايباٌ، الدتل ع ايطعا١ٜ اي٬ٌك١ بايكا٤ اكانطا  ا٫ضؾناز١ٜ  
ٝنا٠ اؾسٜنس٠ ٚاؽناش    ٚايرتب١ٜٛ اي٬ظ١َ َنٔ اونٌ َٛاوٗن١ اؿنسه لتطًبنا  اؿ     

ايكطاضا  الٓاغب١ ي٘ ، َٚدطؾ١ ال٪٬ٖ  اييت يفتًهٗا اؿسه اناؾ١ اٍ َػاعست٘ 
 ع تاَني ايٛثا٥ل اييت ٜكتهٝٗا اؿكٍٛ ع٢ً عٌُ.

)ٚيًتدطف ع٢ً ايب٦ٝن١ اينيت ٜنطّٚ ا٫يتٍنام بٗنا بدنس خطٚون٘ ٚاعناز٠ ع٬قتن٘          
اهناز غنهٔ َٓاغن  َ٪قنت     بدا٥ًت٘ ، اَا ع ٌاي١ عسّ ٚوٛز غهٔ ي٘ ؾٍُاٚين١  

 .مل1)ي٘مل
 ٫ٚبس َٔ ا٫ؾاض٠ ٖٓا اىل )ايتدسٌٜ ا٫خري ع٢ً قإْٛ ضعا١ٜ ا٫ٌنساه ضقنِ   

ٚتدس٬ٜتنن٘ قننس اٚونن  عًنن٢ قػننِ ايطعاٜنن١ اي٬ٌكنن١ اغننتدطاً     يػنن١ٓ 
ايٛثا٥ل ايؿدك١ٝ يًُٛزعني ٚالٛزعنا  ع النساضؽ ايتأًٖٝٝن١ يًنصٜٔ ٫ يفًهنٕٛ      

 .مل2)ِٗ ايؿاقسٜٔ يًطعا١ٜ ا٫غط١ٜملالػتُػها  الطًٛب١ َٚٓ
اخبنناض قػننِ ايطعاٜنن١  ١نُننا اٚوبننت عًنن٢ ناؾنن١ زٚض ايسٚينن١ ٚالننساضؽ ايتأًٖٝٝنن 

اي٬ٌك١ بأمسا٤ الٛزعني ؾٛض اٜساعِٗ ٚايصٜٔ ٫ يفًهٕٛ ٚثا٥ل ؾدك١ٝ ثبٛت١ٝ 
 يػطض اغتدطاوٗا خ٬ٍ َس٠ ا٫ٜساع.

اً ايٛثننا٥ل تكننّٛ ٚع ٌاينن١ تدننصض ايًىٓنن١ اـاقنن١ بايطعاٜنن١ اي٬ٌكنن١ باغننتدط  
َسٜط١ٜ اؾٓػ١ٝ ايدا١َ ثٍِٓٗ ايٛثا٥ل ايؿدك١ٝ بدس اضغاٍ طًبًا خام ٜنتِ  

 اضغاي٘ عٔ ططٜل زا٥ط٠ اق٬ح ا٫ٌساه اٚ زا٥ط٠ اق٬ح ايهباض.
 
 

                                                 
(1)

 .72، ص َفس انًصدر 
(2)

 .74، ص105، انًادة  يصدق عادل ، انًصدر انسابك 



 ................................................................................. العودة اىل اجلسمية يف العساق
 

191 

 

 الطً  ايثاْٞ : ضعا١ٜ ا٫ٌساه بدس ا٫ؾطاً عٓ٘ 
عس٠ ٖٚٞ الط١ًٌ ايثا١ْٝ َٔ َطاٌٌ ايطعاٜن١ اي٬ٌكن١ ٚتبنسأ ثػناعست٘ )َػنا     

َايٝنن١مل َننٔ اوننٌ ؾننطا٤ بدننض اؿاوننا  ا٫غاغنن١ٝ َننٔ ٬َبننؼ ٚبدننض ا٫ؾننٝا٤ 
ايؿدك١ٝ ٚاعطا٤ ١ٍَٓ بػٝط١ تػاعسٙ ع بسا١ٜ خطٚو٘ َٔ َساضؽ ايتأٌٖٝ 

 ٖٚصا بايٓػب١ يًؿكطا٤ وسًا.
 يػ١ٓ  قإْٛ ضعا١ٜ ا٫ٌساه ضقِ  الاز٠ 

يًٍنسه َٚػناعست٘   ٌٝ، تثبت ٖصٙ الاز٠ اٚون٘ تكنسِٜ ٍَٓن٘ َايٝن١ َٓاغنب١      
 مل1))اٜؿا٤ ٌاوت٘ ايداو١ًمل

ٚمل ٜبني ايكإْٛ )البًؼ ، ؼسٜس البًؼمل ٚودً٘ اَط غاَض ٚمل ٜبني َٔ اؾ١ٗ 
 الػ٪ٚي١ عٔ ايكطف ٚعسّ ٚوٛز نٛابط هلصٙ ال١ٍٓ.

 
 قإْٛ ضعا١ٜ ا٫ٌساه الاز٠ 

هلِ َأ٣ٚ  )ايدٌُ ع٢ً تاَني زاض اٜٛا٤ يٮٌساه ايصٜٔ اْٗٛا َس٠ اٜساعِٗ ٚيٝؼ
، ٖٚٓننا مل ٜؿكننٌ  مل2)ًٜى٦ننٕٛ ايٝنن٘ ع اؿنناٍ ٚلننس٠ ٫ تعٜننس عًنن٢ ث٬ثنن١ اؾننٗطمل 

 اؾٗط ٫ٚ ٜعٜس عًٝٗا َث٬ً. الؿطع ٫ٚ ٜصنط غب  ؼسٜس الس٠ بن
يػ١ٓ  َٚٔ ا٫َٛض اييت عاؾٗا الؿطع ايدطاقٞ ع قإْٛ ضعا١ٜ ا٫ٌساه ضقِ 

 . 
 

                                                 
(1)

 .72ك ، صيصدق عادل ، انًصدر انساب 
(2)

 .72، ص َفس انًصدر 
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 :مل َٔ ايكإَْٛا وا٤ ع الاز٠ )
: اشا ثبت إ اؿنسه ؾاقنس يًطعاٜن١ ا٫غنط١ٜ ؾدًن٢ قػنِ ايطعاٜن١ اي٬ٌكن١          ا٫ًٚ

 اضغاٍ طًبًا اىل اكه١ُ الدتك١ بإقساض قطاض اٜساع ع اٌس٣ زٚض ايسٚي١
 

: )اشا انًُننت ا٫ْثنن٢ الٛزعنن١ ايثآَنن١ عؿننط٠ َننٔ عُطٖننا ٚناْننت ؾاقننس٠     ثاْٝننًا
تػنًُٝٗا اىل شٜٚٗنا ؾدًن٢ ؾٓن١     يًطعا١ٜ ا٫غط١ٜ اٚ ؽؿ٢ ع٢ً ٌٝاتٗنا ع ٌاين١   

ايطعا١ٜ اي٬ٌكن١ تكنسِٜ طًن  اىل قهُن١ ا٫ٌنساه اينيت اقنسض  قنطاض اؿهنِ          
مل غ١ٓ باٱٜساع ، اقساض اَط بإٜٛا٥ٗا ع وٓاح ايؿابا  ايبايػا  ؿني بًٛغٗا )

، اٚ ؿننني اهنناز ٌننٌ لؿننهًتٗا اَننا بننايعٚاً اٚ اهنناز ؾطقنن١ عُننٌ َٓاغننب١ اٚ    
 .مل1)اشا ٚاؾكت ٖٞ ع٢ً شيوملتػًُٝٗا اىل شٜٚٗا 

 

: )ع٢ً قػِ ايطعا١ٜ اي٬ٌك١ اغتدطاً ايٛثا٥ل ايؿدك١ٝ يًصٜٔ ٫ يفًهٕٛ  ثايثًا
ٚثا٥ل خاق١ بِٗ يًصٜٔ ؾاقسٜٔ يًطعا١ٜ ا٫غط١ٜ ٚتدترب قػِ ايطعا١ٜ اي٬ٌك١ 

َنٔ قنإْٛ ا٫ٌنٛاٍ     عهِ ايكإْٛ )ٚقٞملعًٝ٘ ، ٖٚصا َا انس  عًٝ٘ الاز٠ 
 .مل2)مل يػ١ٓ  الس١ْٝ ضقِ 

 

  يػ١ٓ  مل قإْٛ ضعا١ٜ ا٫ٌساه ضقِ الاز٠ )
 تكٍٛ ٖصٙ الاز٠:

 مل3))ٜهٕٛ يًٍسه ايصٟ أ٢ْٗ َس٠ اٜساع٘ ا٫ٚي١ٜٛ يس٣ َهات  ايدٌُ ع ايتؿػٌٝمل

                                                 
(1)

 .73يصدق عادل ، انًصدر انسابك ، ص 
(2)

 .75، ص 105، انًادة  َفس انًصدر 
(3)

 .75، ص 106، انًادة  َفس انًصدر 
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ٚاؿكٝك١ ٌػًٓا َا ؾدٌ الؿنطع ايدطاقنٞ ٖٚنٛ ٜدناجل اٌنس اغنباب اؾٓنٛح عٓنس         
اىل اضتهاب اؾنطا٥ِ بنساؾع ايدنٛظ ٚاؿاون١ ، ٚإ     ا٫ٌساه ٚايصٟ بسٚضٙ ٜسؾدِٗ 

اهاز ؾطق١ عٌُ َٓاغب١ تػاعسٙ عًن٢ َتطًبنا  اؿٝنا٠ ٚتتػًن  عًن٢ اٚقنا        
ايؿطاؽ ايصٟ ٜداْٝ٘ اؿسه ٚثنا ٜسؾدن٘ َنط٠  اخنط٣ اىل اؾٓنٛح ، َٚنٔ واْن         
ثاْٞ ٜػاعس اؿسه ع٢ً اغتثُاض ايٛقت بدٌُ َؿٝس َٚٓنتي َٚنٔ ؾنأْ٘ تػنٝري     

 يًٍسه. ايٛنع الازٟ
ٚيصا يفهٔ ايكٍٛ إ ايطعا١ٜ اي٬ٌك١ اقبٍت ايتعاًَا قاًْْٛٝا ٖٚٛ اغنًٛب عُنٌ   

 َهٌُ َٔ اغايٝ  ايتأٌٖٝ ٚا٫ق٬ح ٚاعاز٠ اؿسه اىل اجملتُع.
َٚس ٜس ايدٕٛ ي٘ َٔ خ٬ٍ اهاز ؾطق١ عٌُ َٓاغب١ ي٘ ٚاهاز َٚنأ٣ٚ ٥٬َنِ   

 ي٘ َٔ خ٬ٍ ا٫ْسَاً ع اجملتُع.
اىل ٬ٌَا١ ١َُٗ ٖٚٞ )إ ايكنإْٛ ٌنسز غنٔ )عُنط ايؿناب١مل      ٖٓا ٫بس ا٫ؾاض٠ 

، ٚاؿكٝكٝنن١ إ  مل1)غنن١ٓ ٚاعتبنناضٙ َدٝنناض اغنناؽ يًكبننٍٛ ع ٖننصا اؾٓنناحمل بننن
ايؿاب١ ٖٞ عاو١ ١ًٍَ ٫ٚ ه  إ ؼسز بنٗصا ايدُط ٫ٚ ْدطف َا ٖنٛ ايػنب    

 ع ؼسٜس ايدُط.
بعٚاوٗنا اٚ تػنًُٝٗا اىل    اَا بايٓػب١ يًًٍٍٛ اييت ٚندت يد٬ً الؿه١ً ٖٚٞ اَنا 

شٜٚٗا اٚ اهاز عٌُ َٓاغ  هلا ٖٚصٙ ا٫َٛض ه  إ تهٕٛ ٚؾل نٛابط قنسز٠  
َٚداٜري ٚاقد١ٝ ٚٚؾل زضاغ١ يٛنع نٌ ؾاب١ عًن٢ ٌنس٠ َٚنا ٖنٛ اؿنٌ الكنرتح       

 لؿهًتٗا.
اَا طبٝد١ ايدٌُ ؾٝكٍٛ الؿطع هن  إ ٜهنٕٛ ايدُنٌ َٓاغن  ٫ٚ ْدنطف نٝنـ       

 ًؿابا .ْؿػط ايدٌُ الٓاغ  ي
                                                 

(1)
 .73ثاًٍَا ، ص 105يصدق عادل ، انًصدر انسابك ، انًادة  
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اننناؾ١ اىل )إ ٚنننع ايؿنناب١ الؿننطز٠ اٚ ٍَٓطؾنن١ ايػننًٛى اٚ ؾاقننس٠ ايطعاٜنن١       
قس ٜهٕٛ ي٘ تأثري نبري ٚخطٛض٠ َٔ ٖنصا   مل1)ا٫غط١ٜ ع وٓاح ايؿابا  ايبايػا مل

ايننسَي ٚاقكننس تننأثري ايؿننابا  ايبايػننا  عًنن٢ ايؿنناب١ الٍٓطؾنن١ اٚ الؿننطز٠  ننا    
ٜننساع الٍٓطؾنن١ اٚ الؿننطز٠ ع اَننانٔ  ٜكتهننٞ ا٫َننط اؽنناش ايكننطاضا  الٓاغننب١ بإ 

خاق١ بدٝس عٔ تأثري باقٞ ايؿابا  ٚابدنازٖٔ عنٔ ا٫منطاف ٚاضتهناب ايػنًٛى      
 ايػ٤ٞ.

 
 
 
 

  

                                                 
(1)

 .37انماضً ، عىاد حسٍٍ ٌاسٍٍ انعبٍدي ، انًصدر انسبك ، ص 
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 اناستيتاجاا
 

عنٔ بناقٞ ايتؿنطٜدا  ايدطبٝن١      يػن١ٓ   اْؿطز قنإْٛ ضعاٜن١ ا٫ٌنساه     .
اي٬ٌكن١   يهْٛ٘ ْاِ َٛنٛع ايطعا١ٜ اي٬ٌك١ )تؿنطٜدًامل لنا تتُتنع بٗنا ايطعاٜن١     

َٔ ا١ُٖٝ نبري٠ يؿ١٦ ندٝؿ١ ع ايكإْٛ.
تدترب ايطعا١ٜ اي٬ٌك١ ٖٞ اَتساز طبٝدٞ يًىٗٛز ايتٗصٜب١ٝ ٚايتأ١ًٖٝٝ اىل تبنصٍ   .

اثٓا٤ تٓؿٝص ايتسابري.
تدتننرب ايطعاٜنن١ اي٬ٌكنن١ ٖننٞ اؾننع٤ ا٫خننري ع َهاؾٍنن١ اـطننٛض٠ ا٫وطاَٝنن١ ٚع   .

َٛاو١ٗ عٛز٠ قت١ًُ يًٛقٛع ع اؾطيف١.
قإْٛ ايطعا١ٜ اي٬ٌك١ ع َطًٌتني.قػِ  .

ايطعا١ٜ اي٬ٌك١ قبٌ خطًٚ اؿسه َٔ الساضؽ ايتأ١ًٖٝٝ. - أ
ايطعا١ٜ اي٬ٌك١ بدس اـطًٚ َٔ الساضؽ ايتأ١ًٖٝٝ. - ب

يػن١ٓ   عاجل الؿطع ايدطاقٞ َٛنٛع ايطعا١ٜ اي٬ٌك١ ع قإْٛ ا٫ٌساه ضقنِ   .
مل .-ع الٛاز ) 

عًن٢ ايتنسابري ايد٬وٝن١ ٚايتكٛيفٝن١ اينيت َنٔ ؾناْٗا         ضنع قإْٛ ضعا١ٜ ا٫ٌنساه  .
تطب١ٝ اؿسه ٚتٗصٜب٘ بس٫ً َٔ اْعاٍ ايدكٛب١.

اشا اثبت إ اؿسه ؾاقس يًطعا١ٜ ا٫غط١ٜ ٖٓا هن  عًن٢ قػنِ ايطعاٜن١ اي٬ٌكن١       .
تكسِٜ ايطً  اىل اكه١ُ باٜساع٘ اٚ اٜساعٗا ع اٌس٣ زٚض ايسٚي١.

اغنتدطاً ايٛثنا٥ل ايثبٛتٝن١ يًٓنع٤٫ ٚايٓنع٬ٜ       اٜهًا ع٢ً قػِ ايطعا١ٜ اي٬ٌكن١   .
ايصٜٔ ٫ يفًهٕٛ ٚثا٥ل ؾدك١ٝ.

مل َٔ ايكإْٛ ) ٜهٕٛ يًٍسه ايصٟ اْٗن٢ َنس٠ اٜساعن٘ ا٫ٚيٜٛن١     انس  الاز٠ ) .
يس٣ َهت  ايدٌُ ع ايتؿػٌٝمل ٖٚٛ ٜداجل بصيو اٌس اغباب اؾٓٛح ٖٚٞ ايبطاين١  

ٚايؿكط.
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 املورتحاا
 

ْتا٥ي وٝس٠ َٚثُط٠ َٔ ايطعا١ٜ اي٬ٌك١ ؾ٬بنس َنٔ   َٔ اوٌ ايٛقٍٛ اىل  .
ٚنع خط١ عٌُ َسضٚغ١ ٚشيو َٔ خ٬ٍ ت١٦ٝٗ َػتًعَا  الاح ايطعا١ٜ 
اي٬ٌكن١ ٚايٓٗنٛض بٛاقدٗنا ٫ٚ ٜتٍكنل شيننو ا٫ َنٔ خن٬ٍ ت٦ٝٗن١ ايهننٛازض        
التدككننن١ ٚاقنننٍاب اـنننربا  َنننٔ التدككنننني ع ايدًنننّٛ ا٫وتُاعٝننن١   

اؾٓا١ٝ٥.
كني با٫ٌساه ع زٚضا  َٚ٪متطا  ٚٚضف عٌُ )ؽلمل ظً الٛاؿني الدت .

ا٫ٌساه َٔ اوٌ انتػاب اـربا  اي٬ظ١َ يًدٌُ ع ٖصا اجملاٍ.
اغتٍساه قانِ ي٬ٌنساه ع ا٫قهن١ٝ ٚايٓنٛاٌٞ ٚعنسّ ا٫نتؿنا٤ ثٍهُن١        .

ٚاٌننس٠ ع َطانننع اكاؾاننا  َننٔ اوننٌ ايتكًٝننٌ َننٔ ايننعخِ الرتتنن  عًنن٢    
اكه١ُ ايٛاٌس٠.

نع ؾنطط١ ي٬ٌنساه ٚعنسّ ا٫نتؿنا٤ ثطننع ؾنطط١ ٚاٌنس ع        اغتٍساه َط .
َطنع اكاؾا١.

ؾننتع َهتنن  زضاغنن١ ايؿدكنن١ٝ ع الننساضؽ ايتأًٖٝٝنن١ اـاقنن١ با٫ٌننساه ع  .
ايػىٕٛ ا٫ق١ٌٝ٬.

تؿدٌٝ َهت  اـسَا  ايٓؿػ١ٝ السضغن١ٝ ٚا٫وتُاعٝن١ ع َطننع قاؾان١      .
.يػ١ٓ  قإْٛ ضعا١ٜ  ا٫ٌساه  )ْل الاز٠ 

مل َٔ قإْٛ بإ ٜهٕٛ يًٍسه الطًل غنطاٌ٘ اٚيٜٛن١ ع   تؿدٌٝ الاز٠ ) .
اهاز ؾطق١ عٌُ َٔ اوٌ عسّ عٛزت٘ اىل بطاثٔ اؾطيف١.
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ؾتع اقػاّ َٚنساضؽ تاًٖٝٝن١ خاقن١ با٫ٌنساه ع اكاؾانا  ناؾن١ بػنب          .
ٚوٛزٖا ع بػساز ؾكط ٚباقٞ ال٪غػا  ا٫ق١ٌٝ٬ ٜهٕٛ َع ايٓع٤٫ ايهباض 

عٍٚ تكطٜبًا.ع قػِ َد
اؾتتنناح َننساضؽ )انازيفٝنن١ مل ابتسا٥ٝنن١ َٚتٛغننط١ ع الننساضؽ ايتأًٖٝٝنن١ ع   .

اكاؾاا  ناؾ١ )نُا ٖٛ اؿاٍ ع غىٔ ايٓاقنط١ٜ ا٫قن٬ٌٞ ٌٝن، ٜٛونس     
)ابتسا١ٝ٥ َٚتٛغط١ ٚثا١ْٜٛمل اناؾ١ اىل َطنع قٛ ا١َٝ٫ .

 اْؿا٤ َطانع تطؾٝٗٝن١ َٚتٓعٖنا  ٌٚنسا٥ل عاَن١ تػنتٛع  ٖنصٙ ايطاقنا        .
)ايؿباب١ٝمل.

اؾتتاح غاٌا  ٬َٚع  ضٜانن١ٝ يتؿطٜنؼ اؿٜٝٛن١ ٚايطاقن١ الٛونٛز٠ ينس٣       .
ؾ١٦ ا٫ٌساه ٚايؿباب.
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 املصادز
 

ٚتدس٬ٜت٘ يػ١ٓ  قإْٛ ضعا١ٜ ا٫ٌساه ضقِ  .

ٚتدس٬ٜت٘ يػ١ٓ  قإْٛ ضعا١ٜ ايكاقطٜٔ ضقِ  .

ٚتدس٬ٜت٘   يػ١ٓ  قإْٛ الدسضا  ضقِ  .

ٍ َنٔ اوننٌ   .  –ا٫ٌننساه َػنن٪ٚي١ٝ اؾُٝننع  –طؿٛينن١ غنن١ًُٝ ٚعازين١ ي٬طؿننا
َ٪غػ١ اْٗط يتدًِٝ ٌكٛم ا٫ْػإ  

ز. ؾاننننٌ َكنننطؿ٢   –اٌتٝاواتٗنننا  –٬َٚقٗنننا  -مساعتٗنننا  –الطاٖكننن١  .
الٗساٟٚ

ايكانٞ عٛاز ٌػني ٜاغني ايدبٝسٟ –ؾطح قإْٛ ضعا١ٜ ا٫ٌساه  .

٫ْػا١ْٝ  َٓا١ُ طؿٌ اؿطب ا –محا١ٜ ايطؿٌ َػ٪ٚي١ٝ اؾُٝع  .

.ايسغتٛض ايدطاقٞ يػ١ٓ  .

.يػ١ٓ  ايكإْٛ السْٞ ايدطاقٞ ضقِ  .
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