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  العراقي المجتمع في الوطنية القيم ترسيخ في واثرها المواطنة

Citizenship and its impact on the consolidation of national 

values in Iraqi society 

    1مولى حسين صبا. د.  م. أ

 ملخص البحث

وبعنبة ػػػػقوة ترػػػػقومد بردػػػػقوهػػػػالةةوبت ػػػػالووة الػػػػيو اػػػػ حوبت ترػػػػقوهت ػػػػ وةب نيػػػػقوبتن نويػػػػقوت ػػػػ   و دػػػػ وه تػػػػ وبتػػػػهتد و     يتجسػػػػهوم اػػػػـن
النتمبئػػػػػػيو بالػػػػػػنيالوبالنػػػػػػبيفوبتػػػػػػ يويسػػػػػػت هوومدػػػػػػيوووة ػػػػػػبالومال  دبهػػػػػػيومػػػػػػ وب  ػػػػػػباو م ت ػػػػػػهب و اػػػػػػنوبالنتمػػػػػػبالوبال ؿوبتػػػػػػ يويتم ػػػػػػ وةالبة ػػػػػػقو

غالب دػػػػػقوبتػػػػػػفوي   اػػػػػػبوبت ػػػػػػالوو يػػػػػ حوبتغاليػػػػػػال وبت ػػػػػػ نايقويػػػػػػ وةب نػػػػػبيفو اليػػػػػػال و  اليػػػػػػقوالوهسػػػػػػت الوةبت بئ ػػػػػػب وشػػػػػ نايقووبجتمدػػػػػػقواػػػػػػبحوبتالر ػػػػػػقوبال
بتب ػػػػػػاليقو  سػػػػػػلوةػػػػػػ وهسػػػػػػ  وب مػػػػػػلوبت بئ ػػػػػػب وببدػػػػػػقو سػػػػػػلوبعت مبػػػػػػب وبت بد دػػػػػػقوت  دػػػػػػبالو  سػػػػػػلو  ػػػػػػال وباهبػػػػػػبةا و  ػػػػػػبفو  مػػػػػػبفو

ب وبتبدئػػػػقوبتػػػػفوهدػػػػنفو نػػػػ ابوتتم ػػػػ وابة ػػػػقورنيػػػػقويتسػػػػم نفوم د ػػػػيو اػػػػ وه مػػػػ وي ػػػػن ومغ بةدسػػػػدقوه ػػػػهي واػػػػبحوبالمػػػػبي وبتػػػػفوي   ن ػػػػبو
وهببوابحوبتغالةبالوب وبتهجتتالو تت   وةبتتبيلورن وبن بووربئمقوومىوبنت هبوي وبتهبئ وتمه بعوو ابو محبيتاب.

بعن ػػػػػه وبع  ػػػػػاال ووو بيػػػػػقوبالمػػػػػالو، ػػػػػ وبت ػػػػػنؿو ومامػػػػػبوه ػػػػػهو وبشػػػػػ بتدقوه ػػػػػني وبيتمػػػػػ وبت البرػػػػػ و وبالوبفوة ػػػػػبالوبت   ػػػػػدقوبت البردػػػػػقووو
ووةنورػػػػقوبتػػػػنة وبتنب ػػػػه و هنودػػػػقواػػػػبن وبت ػػػػالبؽوةػػػػبفوبت ػػػػ لويػػػػنوم ػػػػهاوبتسػػػػم قو و بفوببدػػػػبحوبتسدبنػػػػدقوم دػػػػه وةهنػػػػتناوبتػػػػ يو لػػػػ و
ةب نػػػػػبيفوتحػػػػػمبفو  ػػػػػنؽوبعػػػػػنبة و و ق دػػػػػضوبته، البةدػػػػػقوبب د دػػػػػقوووباعوبتنبرػػػػػ وبت البرػػػػػ ويػػػػػنوبت اليػػػػػضوبالم ػػػػػ وتت اليػػػػػالوبعنبة ػػػػػقوووة ػػػػػبالو

وبته، البةدقو.بيتم و وبت البر وبالهيهو.و بته، البةدقوي وبعنبة قو ي وبت ملوبت بةضوع اـن

 ومدػػػػػػيوالةػػػػػػهومػػػػػػ وبت دػػػػػػبـو اػػػػػػهوندبنػػػػػػ و ب تمػػػػػػبو و ي ػػػػػػبوووػػػػػػبيلوبعسػػػػػػتن وتت مدػػػػػػقوبت ػػػػػػ ناوةب نيػػػػػػقوبتنة دػػػػػػقوتػػػػػػه وخمتمػػػػػػ وشػػػػػػالبئ وووو
وبعنبة ػػػػػقووونػػػػػدبؽو و تػػػػػقو هي ػػػػػقوقػػػػػالاوومػػػػػىولػػػػػمبفوب تدب ػػػػػبم وبالنبنػػػػػدقوبيتمػػػػػ ومامػػػػػبويبنػػػػػخوبنتمػػػػػبالبم ومػػػػػ وجتػػػػػتؿوه اليػػػػػالوم اػػػػػـن

ةػػػػػػػ ي ورػػػػػػػهاودم ػػػػػػػ وةبت ػػػػػػػ  وبتػػػػػػػ يويػػػػػػػنراوتػػػػػػػهيا وبال سػػػػػػػبيفوبتػػػػػػػنة و لػػػػػػػال ا وم بةمػػػػػػػقوبب ػػػػػػػنؽوةبتنب بػػػػػػػب وبنػػػػػػػابمبوووة ػػػػػػػبالوبته تػػػػػػػقو
وببهي قو.

الكلمات المفتاحية: المواطنة ، القيم الوطنية

                                                           
 العربية والدوليةمركز المستنصرية للدراسات  –الجامعة المستنصرية و1

و



  العراقي المجتمع في الوطنية القيم ترسيخ في واثرها المواطنة

 مولى حسين صبا. د.  م. أ

     Route Educational and Social Science Journal    

867          Volume 5(7), May 2018 

Abstract 

The concept of citizenship is embodied in a covenantal relationship between the individual and his 

land. This relationship is characterized by the existential identity of a person. The evidence of his 

belonging and the essence on which he builds his references are ideas and beliefs. He is the first 

belonging to the inner geographical area of the individual and this instinct is essentially an instinct 

Innate not only settle human beings, but most living organisms live according to the natural 

requirements of the neighborhoods and according to the idea of their association with a particular 

place and time they act as a magnetic force that draws them towards the places they inhabit or the 

environment in which they live to represent the Ra A strong duck armed against strangers or 

outsiders and thus form a force of attribution based on their constant readiness to defend and protect. 

In the end, it is possible to say, no matter how problematic the composition of Iraqi society, but the 

building of the unified Iraqi character molten in the homeland of one nation, and the awareness of the 

Maker of Iraq that the people is the source of power, and that political life restricted by a constitution 

that was basically to guarantee the rights of citizens, The Iraqi ground is the best way to promote 

citizenship in building the new Iraqi society. Democracy is citizenship and the heart of democracy. 

   Therefore, a high-level political, social and cultural effort must be made to develop a sense of 

national identity among the various segments of society regardless of their affiliations by 

strengthening the concept of citizenship in the context of a modern state that is keen to ensure their 

basic needs as much as possible. Building a modern state. 

 -المقدمة :

وبتػػػػػهتد وه تػػػػػ و دػػػػػ  وت ػػػػػ  وبتن نويػػػػػقوةب نيػػػػػقوهت ػػػػػ وقبت ترػػػػػو اػػػػػ حوة الػػػػػيوبت ػػػػػالووهػػػػػالةةومد بردػػػػػقوة ترػػػػػقوبعنبة ػػػػػقوم اػػػػػـنويتجسػػػػػه
وةالبة ػػػػػػقويتم ػػػػػػ وبتػػػػػػ يوبال ؿوبالنتمػػػػػػبالو اػػػػػػنو م ت ػػػػػػهب وب  ػػػػػػباومػػػػػػ ومال  دبهػػػػػػيوة ػػػػػػبالوووومدػػػػػػيويسػػػػػػت هوبتػػػػػػ يوبالنػػػػػػبيفو بالػػػػػػنيالوالنتمبئػػػػػػي
وةبت بئ ػػػػػػب وهسػػػػػػت الوالو  اليػػػػػػقو اليػػػػػػال وةب نػػػػػبيفويػػػػػػ وبت ػػػػػػ نايقوبتغاليػػػػػػال و يػػػػػ حوبت ػػػػػػالووي   اػػػػػػبوبتػػػػػػفوبالغالب دػػػػػقوبتالر ػػػػػػقواػػػػػػبحووبجتمدػػػػػػقوشػػػػػ نايق
و  مػػػػػػبفو  ػػػػػػبفوباهبػػػػػػبةا و  ػػػػػػال و  سػػػػػػلوت  دػػػػػػبالوبت بد دػػػػػػقوبعت مبػػػػػػب و سػػػػػػلوببدػػػػػػقوبت بئ ػػػػػػب وب مػػػػػػلوهسػػػػػػ  وةػػػػػػ و  سػػػػػػلوبتب ػػػػػػاليق
ويتسػػػػم نفورنيػػػػقوابة ػػػػقوتتم ػػػػ و نػػػػ ابوهدػػػػنفوبتػػػػفوبتبدئػػػػقوب وي   ن ػػػػبوبتػػػػفوبالمػػػػبي واػػػػبحوه ػػػػهي ومغ بةدسػػػػدقوي ػػػػن وه مػػػػ و اػػػػ وم د ػػػػي

و. محبيتابوو ابوتمه بعوبتهبئ وبنت هبوي وومىوربئمقوبن بوورن وةبتتبيلو تت   وبتهجتتالوب وبتغالةبالوابحوهبب

بىلووػػػػػػػهحوو وولػػػػػػػنالوختػػػػػػػاو وبجتتدػػػػػػػباوو ػػػػػػػنبفوبتب ػػػػػػػ ونوبعنبة ػػػػػػػقو بياليػػػػػػػبوووهالنػػػػػػػد وبت ػػػػػػػد وبتنة دػػػػػػػقوووبيتمػػػػػػػ وبت البرػػػػػػػ ونو  وه سػػػػػػػدميو
ووةإو ػػػػػػػبالحمػػػػػػػب اوبيػػػػػػػت وبال ؿو مػػػػػػػ وجتػػػػػػػتؿوه الي اػػػػػػػبو قهيػػػػػػػهوو باػػػػػػػاليبو بيػػػػػػػ وبالشػػػػػػػ بتدب وبتػػػػػػػفووبعنبة ػػػػػػػقاػػػػػػػنا و بلػػػػػػػ قووػػػػػػػ وم اػػػػػػػـن

ومػػػػػػىوودػػػػػػقو و بت بتػػػػػػ و  ػػػػػػهونػػػػػػمةوبتحػػػػػػنالوبت البروبته تػػػػػػقهنب ااػػػػػػبو بمػػػػػػبوبدػػػػػػناوبت ػػػػػػبةو  ػػػػػػهو لػػػػػػ وبت ترػػػػػػقوبتتبا دػػػػػػقوةػػػػػػيوبعنبة ػػػػػػقو ة ػػػػػػبالو
وا ػػػػ ورػػػػد وبعنبة ػػػػقورنيػػػػقو ابنػػػػ قوووبيتمػػػػػ وبىلوبيػػػػ ونػػػػب وبتػػػػفو دػػػػيبتت ػػػػهيب وبتػػػػفو ب اػػػػخوبعنبة ػػػػقوووبيتمػػػػ وبت البرػػػػ و رػػػػهوقػػػػهي بو

مػػػػػػ وب ػػػػػػ وبضػػػػػػبوواػػػػػػدب قو بلػػػػػػ قووإلذمػػػػػػب مػػػػػػ وجتػػػػػػتؿوبالنػػػػػػال و بتت مػػػػػػد و بالوػػػػػػتـو بتت ػػػػػػب فوةػػػػػػيواػػػػػػبن وبت ػػػػػػالباو بع   ػػػػػػيو باليػػػػػػبو،ديو
وتممنبة قو.و
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 . مفهوم المواطنة اوال : 

و بعنبة ػػػػػػػػػقوبتػػػػػػػػػنة وإىلوبنتمػػػػػػػػػبؤحوومدػػػػػػػػػيوي اللػػػػػػػػػابوبتػػػػػػػػػفوةبتنب بػػػػػػػػػب و يمتػػػػػػػػػاـلوةػػػػػػػػػبب نؽويتمتػػػػػػػػػ وبتػػػػػػػػػ يوبعػػػػػػػػػنبة واػػػػػػػػػ قويػػػػػػػػػ وبعنبة ػػػػػػػػػقووو
وبتػػػػػػػػػػهبجتم وبيتمػػػػػػػػػػ وة ػػػػػػػػػػبالوهنب ػػػػػػػػػػيوبتػػػػػػػػػػفوبتت ػػػػػػػػػػهيب وأجت ػػػػػػػػػػالو مػػػػػػػػػػ  وبتسدبنػػػػػػػػػػدقو تم دػػػػػػػػػػبو وتمػػػػػػػػػػنة و بتػػػػػػػػػػنالالوةبالنتمػػػػػػػػػػبالوبت ػػػػػػػػػػ ناويػػػػػػػػػػ 
وو الؤحوي ػػػػػػػػػػػنفوأفوبت ػػػػػػػػػػػبئ  وبنتمػػػػػػػػػػػبؤحويػػػػػػػػػػػبفوأيوبعػػػػػػػػػػػنبة وومػػػػػػػػػػػىو ضػػػػػػػػػػػلو بع يبدػػػػػػػػػػػقو بت بمدػػػػػػػػػػػقوبت بئ دػػػػػػػػػػػقوبتنة دػػػػػػػػػػػقو  ههػػػػػػػػػػػيوووو هػػػػػػػػػػػ يال
و يػػػػػػػػػ بوبتػػػػػػػػػهيالومػػػػػػػػػه وومػػػػػػػػػىوةػػػػػػػػػبر و بتػػػػػػػػػنة وحمبتػػػػػػػػػقوالو بئمػػػػػػػػػنفو  ػػػػػػػػػ وتػػػػػػػػػيوي تمػػػػػػػػػ وبتػػػػػػػػػ يوبتت تػػػػػػػػػ وأ وببػػػػػػػػػال وأ وتم بمدػػػػػػػػػقوالوتمػػػػػػػػػنة 

ووتػػػػػػػػػيو بعبن ػػػػػػػػػقو بعبرمػػػػػػػػػقوو بت  ػػػػػػػػػب وبت ػػػػػػػػػنب وم ػػػػػػػػػهاويػػػػػػػػػ وبت بمدػػػػػػػػػقو تدسػػػػػػػػػخوبته تػػػػػػػػػقوةػػػػػػػػػ فوإ سبنػػػػػػػػػيوجتػػػػػػػػػتؿومػػػػػػػػػ ونػػػػػػػػػن ويت  ػػػػػػػػػضوال
 هتدػػػػػػػػػػػقوبت ترػػػػػػػػػػػقوةػػػػػػػػػػػيوبته، البةدػػػػػػػػػػػقووبت ػػػػػػػػػػػ لوأ ػػػػػػػػػػػالبووومػػػػػػػػػػػىو نػػػػػػػػػػػمنيبو  ػػػػػػػػػػػالبومػػػػػػػػػػػ ا وأيويدم ػػػػػػػػػػػقومػػػػػػػػػػػ وببػػػػػػػػػػػهوي ػػػػػػػػػػػ وبتػػػػػػػػػػػ يوب مػػػػػػػػػػػال

وو.1وم و بعهةو بعنبة قو بيت

وو-:ي وبع ننب و ي حوبعنبة قوهت  ضو ىتوه تم وأفوي بغ وأنبندقو م ننب وو باالو تممنبة ق

و:وبالنتمبالوو-و1

وتػػػػػه بع بوةنة ػػػػػيوتتاه ػػػػػبالو إجتػػػػػتاوحبمػػػػػبيفوي مػػػػػ وبعػػػػػنبة وض ػػػػػ ووبجتمػػػػػ وشػػػػػ ناو ووتمػػػػػنة وبالنتمػػػػػبالوبعنبة ػػػػػقوتػػػػػنبـ ومػػػػػ وإفوووووووووووو
و تنة ػػػػيو نػػػػالهيوم ػػػػت وة بد تػػػػيو ػػػػبعنبة .ونػػػػتمتيوومػػػػىو ببػػػػالاوو ػػػػيو بتػػػػه بعوةػػػػبتنة وبت ػػػػالووي ت ػػػػالوأفوبالنتمػػػػبالوم تحػػػػدب و مػػػػ .وو ػػػػي
و.ووبآلجتالوبتب ضوة حابو ي ال وة حابوم وم سجمقوي وة وه بالابوي  والوبالنتمبالب وي حو ه هوو تهي ي

و:وبب ػػنؽوو-و2

و:وم ابو بيتم وبته تقوومىو ب بب وبتنرخون سووو ي وبعنبة يومجد وهببويتمت و  نرب وويتحم وبعنبة قوم اـنوإفووووووو

و.بتهي وتيوه اوأفووووووو-

و.بخلباقو  نريو  اووووووو-

و.بتت مد وهن ريووووووو-

و.بت  دقوبتالوبيقوه هميووووووو-

و.ب نبندقوبخلهمب وه هميووووووو-

و.بت ال،قوببدب وهن ريووووووو-

و. بعسب ب وبت هؿووووووو-

و.وبتالأيو  اليقوبالوت بو و  اليقوبت م  و  اليقوبتتمما و اليقو ه م وبت   دقوبباليقووووووو-

                                                           
و(و.131واو و2006و ةغهبوو32وبت هوو وبخلالوم وي هيوبم ومننخ ب وبت البؽ:وو بعهةو بيتم و بعنبة قوبته، البةدقوةيوبت ترقو هتدق)و-و1
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وبتت ػػػػػبتد و ػػػػػه وووو ػػػػػريي وأـويتػػػػػب وأيػػػػػ وأـومسػػػػػمميوأيػػػػػبننبونػػػػػنبالوبنػػػػػت  بالوةػػػػػه فوبعػػػػػنبة يومجدػػػػػ وهبػػػػػبويتمتػػػػػ وأفوضػػػػػلوبب ػػػػػنؽويػػػػػ ح
و 1وبتػػػػػػهي وووإيػػػػػػالبحوالو:وه ػػػػػػبىلورػػػػػػبؿوبإلنػػػػػػتـوومػػػػػػىوبعسػػػػػػمميو ػػػػػػريومػػػػػػ وبعػػػػػػنبة يوإيػػػػػػالبحووػػػػػػهـوضػػػػػػلوبتػػػػػػهي و  ػػػػػػاو مػػػػػػ ت ووبإلنػػػػػػتمدق
وأ وبآلجتػػػػػػالي و اليػػػػػػب وإىلوهت ػػػػػػه وأالوة ػػػػػػال وتننػػػػػػي وأ ووالرػػػػػػيوأ ووي ػػػػػػيووػػػػػػ وبت ظػػػػػػالوةغػػػػػػضومػػػػػػنبة وت ػػػػػػ وم  نتػػػػػػقو اػػػػػػ وبباليػػػػػػقو يػػػػػػ تا
و.و2وبإلنتم وبتهي وإىلوبإلنبال 

و:وبتنب بػب وو-و3

و ػػػػػػب ضوبته تػػػػػق وومداػػػػػػبوه ػػػػػـنوبتػػػػػفوبت مسػػػػػػ قوةػػػػػبجتتتؼوبعػػػػػنبة وومػػػػػػىوبعرتهبػػػػػقوبتنب بػػػػػػب وووبتػػػػػب ضوة حػػػػػابووػػػػػػ وبتػػػػػه ؿوختتمػػػػػ ووووووو
.وووووو ةػػػػػػػ وينب ػػػػػػػلوبتسدبنػػػػػػػدقوبع ػػػػػػػبايقويػػػػػػػال والوبآلجتػػػػػػػالو بتػػػػػػػب ضو ةػػػػػػػ  و ب ػػػػػػػلوبالنت بةػػػػػػػب وووبتسدبنػػػػػػػدقوبع ػػػػػػػبايقوأفوهػػػػػػػال وبتػػػػػػػه ؿ
بتػػػػػػنة  وووػػػػػػ وبعمتم ػػػػػػب و وبتػػػػػػه بعوومػػػػػػىوبتػػػػػػنة  وبب ػػػػػػب وجتدبنػػػػػػقو ووػػػػػػهـوبت ظػػػػػػبـوب ػػػػػػرتبـم اػػػػػػبووبعػػػػػػنبة و ب بػػػػػػب وة ػػػػػػضوإيػػػػػػالبوو ، ػػػػػػ 
و...بتنة وه مدقوووبعسبمهق

وو ةإجتتاو  يوأيم و iو و ه ويتابوهببوبالتتالبـو ومديو إم بندبهيورهاهيو سلومنبة وي وهببوي ـنوأفوضلوبتنب بب وي ح

و:وبيتم دقوبع بايقوو-و4

و  ػػػػػ وبتت نودػػػػػقوب ومػػػػػبؿوأةال يػػػػػبومػػػػػ و بتػػػػػفوبيتم دػػػػػق وب ومػػػػػبؿوووم ػػػػػبايب ووبعػػػػػنبة وي ػػػػػنفوأفوبعنبة ػػػػػقومسػػػػػب وأةػػػػػال ةػػػػػيوومػػػػػ وإفووووووو
وضسػػػػػهو تممسػػػػػ  تيوتممػػػػػنبة يوبت  ػػػػػد قو ه ػػػػػهميوبيتمػػػػػ  وأ باػػػػػالوت نيػػػػػقيووندنيػػػػػقوأ ووي دػػػػػقوم ػػػػػبحوومدػػػػػيو يرتهػػػػػلوبتػػػػػنة و ػػػػػهـوإنػػػػػابـ
و.وتممنبة قوبب د  وبع ىن

و:وبت بمػقوبت د وو-و5

و:وم ابو بتفوبإلنتمدقوةب جتتؽوبعنبة ويت مضوأفو ه  ووووووو

و.وش   و العو يوبع  لوأ وبتنظد قوبنتغتؿووهـوب مبنقوم بةو م :ووب مبنقوو-

و.بتنة ومحبيقووو بإلجتتاو به بني وبتهندنيوبت م ووو بإلجتتاوب ومبؿ ومجد وووهللوبإلجتتاو ي م :ووبإلجتتاوو-

و.تنة يونب  ب وووحنب ووبعنبة وي نفو ببت هؽوبتتال يال وأ وبخلهبعوأ وبتغشووهـويت ملو بت هؽ:ووبت هؽووووووو-

و. بقبوحوبيتم وهالبةةوومىوهسبوهوبتفوبت نبم وأي وم وي ه:ووبت  ووووووو-

و.و3ووةد ا و دمبوبتالمحقو هالوبووبت من و هت ت و ومرتبة ب ووبيتم وا  وبت دمقوهب ح:وو بتت با وبتت بلهووووووو-

                                                           
و(256:ووبتب ال )و-و1
 .93واو 2004 وةري  و وبت الةدقوبتن ه ووابنب وماليالوبت نباي وجتمد قووم و وبته، البةدقووبته تقوووبعنبة قوم اـنو-و2
و.ون سيبتسبةضووبع هاو-و3
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وومػػػػػػػػػػػىورػػػػػػػػػػػبئ ومتمبنػػػػػػػػػػػا وجمتم ػػػػػػػػػػػ ونسػػػػػػػػػػػد ولػػػػػػػػػػػم وأجتترػػػػػػػػػػػ ومبػػػػػػػػػػػهأو  ػػػػػػػػػػػضوبيتمػػػػػػػػػػػ وووبت ػػػػػػػػػػػبـوبالنتظػػػػػػػػػػػبـوه ػػػػػػػػػػػ ويمػػػػػػػػػػػبوب ػػػػػػػػػػػبووووووو
وبآلجتػػػػػػػػػػػػالوبتػػػػػػػػػػػالأيو ب ػػػػػػػػػػػػرتبـوبتسػػػػػػػػػػػبئه وبتهي دػػػػػػػػػػػػقوةػػػػػػػػػػػبت د و بتتمسػػػػػػػػػػػػاو بتبدئػػػػػػػػػػػقو ب نػػػػػػػػػػػػال و بتت بتدػػػػػػػػػػػهوبت ػػػػػػػػػػػػبوب و ب ػػػػػػػػػػػرتبـو بدبػػػػػػػػػػػػقوبتت ػػػػػػػػػػػب ف
و.1وبتنة و ندبو ووبت د ومتسوملوإفونظالحو   اقو م ت هح

وأ وبإلمهػػػػػبؿو ػػػػػإفوتػػػػػ ب.ووم ػػػػػيوهػػػػػبا  وو ػػػػػهونتدجػػػػػقو ػػػػػبال وبتػػػػػفو وبعػػػػػنبة ورمػػػػػنوةنب ببمػػػػػبوبته تػػػػػقوردػػػػػبـويمػػػػػبوهسػػػػػمةوبتحػػػػػنالوومػػػػػىوووووو
وبتػػػػػػػال ضوه ػػػػػػػبوهومػػػػػػػ وبتحػػػػػػػدبعوجت ػػػػػػػالوووبتػػػػػػػنة و يحػػػػػػػ و م  تػػػػػػػيوبيتمػػػػػػػ ونسػػػػػػػد ومػػػػػػػ ويحػػػػػػػ  و بإلوبايوبب ػػػػػػػنم وبت سػػػػػػػبووأ وبتت ػػػػػػػبيل

وأ وبع  ػػػػػػلوي مباػػػػػػبوبتػػػػػػفو وبتنة دػػػػػػقوبعسػػػػػػ  تدقو بن ػػػػػػهبـوبب نمدػػػػػػقوب ومػػػػػػبؿوهسػػػػػػدلوووتمه تػػػػػػقوبخلبةئػػػػػػقوبعمبانػػػػػػب وومػػػػػػىو بال تجػػػػػػب 
و.و2وتيو بإلجتتاو ق د يوتمنة وبتنالالوه  وبتفو وبعنبة وخلهمقو بتنالالوبإلجتتاوووبعاليال

وبته تػػػػػقووبجتػػػػػ ويبةػػػػػخوة ػػػػػ  ويسػػػػػت الوبتػػػػػ يوبإلنسػػػػػبفو أيوأاعوة  ػػػػػقوإىلوبإلنسػػػػػبفوبنتمػػػػػبالويػػػػػ وه  دػػػػػهو ةػػػػػه فوةسػػػػػدةوة ػػػػػ  ونبة ػػػػػق بع
و جمنوػػػػػقوبعػػػػػنبة يوة دػػػػػقومػػػػػ ومتسػػػػػب يوة ػػػػػ  و يتمتػػػػػ وو اػػػػػبوبت ػػػػػبوا وتم ػػػػػنبنيو  حػػػػػ وبب ػػػػػ وووم ػػػػػبايب وو ي ػػػػػنفو  سػػػػػدتابوهمػػػػػ وأ 
وم اػػػػػػـنووونت مػػػػػػضوأفونسػػػػػػت د وبع  مػػػػػػضويػػػػػػ بو مػػػػػػ و و ػػػػػػبوي تمػػػػػػ وبتػػػػػػفوبته تػػػػػػقواػػػػػػبحوبتنب بػػػػػػب ومػػػػػػ وجممنوػػػػػػقوةػػػػػػ وبالو يمتػػػػػػاـلوبب ػػػػػػنؽومػػػػػػ 

ويػػػػػنو  ػػػػػبعنبة وبتدنمدػػػػػقو دبه ػػػػػبووومنبانػػػػػابوملوم ػػػػػبيد ومػػػػػ وختػػػػػاو  ػػػػػريوبعنبة ػػػػػقومػػػػػ  ويد دػػػػػقو وأنػػػػػسومػػػػػ وومداػػػػػبويرتهػػػػػلو مػػػػػبوبعنبة ػػػػػق
وةػػػػػػيووترػػػػػػقو أيوبترتةدػػػػػػقوأ وبتػػػػػػنالو وأ وبالنػػػػػت الباوأ وبإلربمػػػػػػقوبع ػػػػػػبفو أيوإتداػػػػػػبو ي تسػػػػػػلوم د ػػػػػقوأاعوة  ػػػػػػقووويسػػػػػػت الوبتػػػػػػ يوبإلنسػػػػػبف
وينتػػػػهويػػػػ و ت ػػػػ  وبته تػػػػقوهمػػػػاووو   ػػػػنؽو ب بػػػػب ومػػػػ وبت ترػػػػقوهمػػػػاوهتحػػػػم يو  ػػػػبوبته تػػػػقوهمػػػػاورػػػػبننفوهػػػػهويبويمػػػػبو بته تػػػػقوب  ػػػػالبو

وأفو، ػػػػػػػ والوبتػػػػػػػ يوبالنتمػػػػػػػبالويػػػػػػػنوبعنبة ػػػػػػػقوم اػػػػػػػـنوووب نبنػػػػػػػ وبت   ػػػػػػػالوإخب.و  د دػػػػػػػب وومنبة ػػػػػػػب ووبت ػػػػػػػالووي ػػػػػػػب و مػػػػػػػىتومنبة ػػػػػػػب ووبإلنسػػػػػػػبف
و.3وبعنبة قوتت  دضولال ايقو ا وبعنبة دقوهالةدقوةه فويت  ض

و:ووم ابوبش بتدب ووه وي حوبال البالب و ه رتعوو

و. بت بئ قوةبت بدمقو ه تا و بتمغقو بتهي وةبت نمدقوهبهأوبتفو بت  ب دقوبال تمبودقوبع ننب و بجتتتؼو ه نعوه هوو-و1

و. ن بوبال تمبو وبتنالالوم بوالوم ابو ب ه وي وهست  لوبتفو بالنتمبالب  وبتنالالب وه هوو-و2

ويػػػػالهبةو مػػػػبوبتػػػػهـو اػػػػمقوبت البةػػػػقووترػػػػب وومداػػػػبوه ػػػػـنوبتػػػػفو بت  ب دػػػػق و بال تمبودػػػػقوبت  اليػػػػقوبتب دػػػػقوومػػػػىوهسػػػػد الوبتػػػػفوبالةنيػػػػقوبت الوػػػػقو-و3
وبتسػػػػػمنؾو رنبوػػػػػهو بع ػػػػػبيريوبت ػػػػػد وم ظنمػػػػػقو ومػػػػػىو بتسػػػػػمنؾو بت مػػػػػ وبتت  ػػػػػريوةالبئػػػػضوومػػػػػىوه يرييػػػػػبومتػػػػػبايفو بتػػػػػخومػػػػػبو بوػػػػػالبؼورػػػػػد ومػػػػػ وهبػػػػب

و.4وب نيقوومىوتم  ب وخبيتوو بعوآتدب و ينتهبفوبال تمبودق وبت ترب و شب ق

وآجتػػػالو  ػػػىنوبآلجتػػػال ومػػػ و  ػػػنباوه ػػػبي و ب مػػػقوهبػػػبو وػػػ و ب مػػػقو اليػػػقوب مػػػقوشػػػ الويػػػ وربػػػ ويػػػ وبت ػػػالبؽوووب نيػػػقو مػػػقبوةػػػبفو ، ػػػ وبت ػػػنؿو 
و.1و بنسبندتيوبعنبة و  نؽوومىويتجب  وندبن ونظبـو ب مقونحجاب و يت وه تم وملوو تقو ب مقوهتبمناوملومنبة قوب مقوي 

                                                           
 .300او و1998 وةري  و وبت الةدقوبتن ه ووابنب وماليالو وبالبةاليووبةهوحممهو وبت  ب دقو ب نيقوبت نعقو-و1
 .129 او2010و و14وبت هوو و4وبتس قو وبعست  اليقوبالبم قو وبتسدبندقوبت مـنويمدقو و بته تدقوبتسدبندقو بيمقوبعنننيوم الو نبوو وبالنسبفو  نؽو ههايسوبعنبة قو-و2
و.ن سقوبتسبةضوبع هاو-و3
 82او و2007و وةغهبوو وبب مقوةدخو وندبندقووابنب وبالبنايوبمحهونظمقو وبت البردقوبعنبة قوم اـنووورالبال :وو بخل ب وبع اـنوقنال ..وبعنبة قو-و4
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وم ال ػػػػػقوهبا دػػػػق وم ال ػػػػقوبتػػػػنة  و ػػػػ ومػػػػبوة ػػػػ وبع ال ػػػػقوأيوةػػػػبتنو  وبتنة دػػػػػقورمػػػػنو ػػػػ هترتووهت ػػػػال وبعنبة ػػػػقو ػػػػبفوختػػػػاويػػػػ و ا ػػػػ ووووووووو
وإيوبتبهبيػػػػػق وم ػػػػػ وبعػػػػػنبة يوب  ػػػػػالبووت ػػػػػ وم مػػػػػن ويػػػػػ بوة ػػػػػ وبتػػػػػنو .وبته تػػػػػقوم جػػػػػالب وم ال ػػػػػقو بتسػػػػػدب دق هالبيػػػػػيو بيػػػػػبا ووم ال ػػػػػقو غالب دػػػػػق 

و ػػػػال ويػػػػتـوجمػػػػالوويظػػػػ ومممػػػػنيفو  ػػػػ وو فومػػػػ وخيػػػػالح ونػػػػبضومػػػػبوة ػػػػ وبتتنودػػػػقوجمػػػػالوو ت ػػػػ وبإلوػػػػتـ و نػػػػبئ و وو بالبم ػػػػب وبعػػػػهبايفوو
و.1وإتديوبالنتمبعو وإخبوب جتال وب خفوم 

و ابئ ػػػػػػقو بت هبتػػػػػػق وبت ػػػػػػهؿووػػػػػػ وبت ػػػػػػتـوضػػػػػػن و الوم  ناػػػػػػق وبعػػػػػػنبة و  اليػػػػػػقو بت ػػػػػػ ن  وب مػػػػػػ و اليػػػػػػقووػػػػػػ وبت ػػػػػػتـوضػػػػػػن و ػػػػػػتوووووووو
ورمػػػػػػنوبتػػػػػػنة وة جمػػػػػػقويػػػػػػه  نفو بتػػػػػػالةةوببػػػػػػ و أاػػػػػػ ب وبإلاػػػػػػت ووػػػػػػ وبت ػػػػػػتـوضػػػػػػن و الوبعػػػػػػنبة يو ػػػػػػنؿومػػػػػػ وب نػػػػػػنؼوهػػػػػػالي وبت سػػػػػػبو
وبت ػػػػػنؿويرتب ػػػػػضو و ػػػػػهمبو بالذمػػػػػب  وةبت  ػػػػػ وي ػػػػػرتفوملوإخبويممػػػػػب وجمػػػػػالوويب ػػػػػىوبت ػػػػػتـويػػػػػ بويػػػػػ و بإلوباي وبعػػػػػبيلوبت سػػػػػبووةسػػػػػبلوبخلمػػػػػ  

و.و2وبتنة وب  وم وتتنت ابووبالبياليقوتهييو ي ب و ة دتيو ه منو ة ي وإىلوةبنتمبئيويت ال وبعنبة و و و إفوبت    وم 

والمواطنة وبناء الدولة العراقية

 بنػػػػػػػتمالوببػػػػػػػبؿوووبت اػػػػػػػهوبعم ػػػػػػػ و بالماػػػػػػػنايو وبىلوب ت ػػػػػػػباومبػػػػػػػهأوبعنبة ػػػػػػػقوو1921وبت ػػػػػػػالبؽوم ػػػػػػػ وه نػػػػػػػدسوبته تػػػػػػػقوببهي ػػػػػػػقووػػػػػػػب ووووو
ت ننػػػػػػػيو ب اػػػػػػػيوقػػػػػػػهيب ووبجتمدػػػػػػػقو جتبا دػػػػػػػقومتم مػػػػػػػقوةتغمػػػػػػػلوبتػػػػػػػنالالوتممػػػػػػػ يلوةػػػػػػػهالووػػػػػػػ وبتػػػػػػػنة و و حػػػػػػػتووػػػػػػػ وبتتػػػػػػػهجتت وبالرمدمدػػػػػػػقو

ال تمػػػػبو و متبنػػػػ يو و بنػػػػا وبال ػػػػتتؿو بته تدػػػػقوبتػػػػفومػػػػ وشػػػػ  بوبلػػػػ بؼوبته تػػػػقوبت البردػػػػقو مهيػػػػهو  ههػػػػيوبتنة دػػػػقو ه  دػػػػاونسػػػػدجقوب
مػػػػػبوو و ه نيػػػػػيونػػػػػم قوبت ببئػػػػػ و بت  ػػػػػبئالوبمػػػػػبـولػػػػػ  وبب نمػػػػػقوبتنة دػػػػػقو و يػػػػػ بومػػػػػ وشػػػػػ نيوبدبا ػػػػػقومبػػػػػهأووةرتنػػػػػد وو2003بالمالي ػػػػػ و

و3وي الر وة بالوبته تقو يح  وم وم نمبمبو و ةبتتبيلوةبعنبة قو ب نيقوبتنة دقو

ان اهللللع العللللراف لللللم يعر للللوا قبللللع   للللوء الدولللللة العراقيللللة بعنبة ػػػقوووبيتمػػػػ وبت البرػػػػ وة نتػػػػيوونو  ػػػهوبشػػػػباوومػػػػ وبتػػػػناويوبىلوةبد ػػػػقوووووو
م لللللع الوطنيلللللة ، بلللللع كلللللان سلللللع ملللللا ي للللليع بلللللالهم االحسلللللا  اللللللدين  المتم لللللع بق لللللايا شلللللي ا مللللل  المفلللللاهيم السياسلللللية الحدي لللللة 

دػػػػػػقوووبت ػػػػػػالبؽوبمػػػػػػالورػػػػػػهميو تػػػػػػدسوةبالهيػػػػػػهو و اػػػػػػنونو و نسػػػػػػتهؿومػػػػػػ وختػػػػػػاوبفوبتػػػػػػنالالوتمانيػػػػػػب وبت الودػػػػػػقوو فوبتنة التعصلللللله الملللللل هب  
هنللللللا  شللللللعه لللللللي  باثوهػػػػػػبا  وملوهسػػػػػػت  وبته تػػػػػػقوبت البردػػػػػػقواػػػػػػب  حو و يتحػػػػػػ ويػػػػػػ بوبالمػػػػػػالووو ػػػػػػهي وبعمػػػػػػاو د ػػػػػػ وبال ؿووة نػػػػػػيونو

عراقللل   بلللع كتلللع متنلللا رج مللل  الب لللر مجلللرغج مللل  ايلللة  كلللرج وطنيلللة ىارقلللة  للل  الخرا لللة والجهلللع و فتقلللر الللل  ايللل  راب لللة م لللتركة 
و.وو4نووميالة ال  الفوض  ومستعدج للتمرغ عل  اية حكومة مهما كا ت

وبعنبة ػػػػػػقووه نػػػػػػدسوبته تػػػػػػقوببهي ػػػػػػقووبفونػػػػػػبلو  ػػػػػػ وبب نمػػػػػػب وبت البردػػػػػػقوبعت بربػػػػػػقوم ػػػػػػ و، ػػػػػػ وبت ػػػػػػنؿ ووووو وه مػػػػػػ ووو وووهبػػػػػػ وم اػػػػػػـن
هتجسػػػػػهويػػػػػ حوبت ػػػػػنا وة ػػػػػ  و بلػػػػػ وووبت ظػػػػػبـوبوبامػػػػػبوتمػػػػػبتووة نػػػػػمن والوي ػػػػػرتؼوةبتت هويػػػػػقوبت  ب دػػػػػقو الويالبوػػػػػ ومت مببمػػػػػبو و ونػػػػػبلو

وةػػػػه اوماػػػػدم وومػػػػىوبالرت ػػػػبوو بيتمػػػػ و بتت مػػػػد وحب ػػػػ وةبة اػػػػبوبتتسػػػػم  وجت ناػػػػبوب ػػػػبوةػػػػهأ وه ت ػػػػ وة ػػػػ  و بتسػػػػبةضوبتػػػػ يويػػػػبفوي ػػػػـن

                                                           
و300اون سي وبتسبةضو بع هاوبالبةاليووبةهوحممهو-و1

و.و85او وبتسبةضو بع هاوبالبنايوبمحهونظمقو-و2
و.685 او2011ةغهبو وو ووببيفو بل ونبويقوبت البردق وبته تقوة بالوووو ايبو ب نيقوعنبة قبو-و3
و.وون سيوبع هاو-و4
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مػػػػػبو ووو2003ة ػػػػػهاوه مػػػػػضوبالمػػػػػالوةبعنبة ػػػػػقوة ػػػػػهووػػػػػبـوونػػػػػنأيػػػػػنوةػػػػػ و ب وبوووببػػػػػبؿوومػػػػػىومػػػػػبوالبىلوو تػػػػػقوببػػػػػال وبتنب ػػػػػهو و بنػػػػػتموهػػػػػهاض 
وو1يبتهبجتمدقو بته بعو بالوتـو...وشاهحوبت البؽوم ووممدب ونملو ختاليلوتمم نسب وبتالمسدقو   ووبت  ريوم وم نسبمبو

ة ضووإلوبا الؤنبالوبت  بئالوةة   و بل و و د وبنت بنخووال تتؿوومىوه اليالوو اوبت  بئالنم ب وبوممخو م وبالهيالوةبت يالو ووووو
اب  يبو وي حوبت   قو بفوووبعهفوبت البردقوبت بري و و ومديوباب خوبت  بئالوبي وبع  دب وب بمقوووبيتم و باب و  ورن وندبندقوالويسا 

وبته، يبنخو  وه   وقهيو بل وتب بال و وبالوب ب و  وبعالياليق وبت البغوبالم و ل  وبتسم ق ووونه وبت البؽده  وبعهةوو و بيتم   والبةدق
تمنة و ويمبوبفوبتت ني ب وبت  بئاليقوه يالوة   وب وة جتالوومىووبتنالال بتت ني ب وبت  بئاليقوهست  لوبتنالالوبالومىوتمم تميوبتدابوةهالوم و

و.2ت ظدمب وببهي قوتممجتم وبعهةو ةبتتبيلوومىومبهأوبعنبة قوبت

و وبعنبة قوونب وه  د وم اـن

وبعنبة ػػػػػػقو دمبانػػػػػػتابوة ػػػػػػ  وبنبنػػػػػػ وةبته تػػػػػػقو مػػػػػػه و ه ػػػػػػناوم نسػػػػػػبمبو بتدػػػػػػب وومماػػػػػػبو وا ػػػػػػقوبن تب اػػػػػػبوومػػػػػػىوبيتمػػػػػػ ويػػػػػػالهبةوم اػػػػػػـن
 وونػػػػػػػبد وبت اػػػػػػػنعوةػػػػػػػبتنبر وبعػػػػػػ ي و.وبالاػػػػػػػبحيفوبت بمػػػػػػػ وب وبمػػػػػػػقوومػػػػػػػىوبالنػػػػػػبع ػػػػػػىنوالوي سػػػػػػػج ومػػػػػػػ وبته تػػػػػػقوبت بئو ةبتتػػػػػػبيلو ػػػػػػػبفويػػػػػػػ ب 

و:و وبهببعو ه بدضوبمناووه وم ابوبت البر و ه مدضومبهأوبعنبة قويت ت

 .وهن ريولمبنب وربننندقو ونتنايقوتمانيقوبالـو ب نيب وبالجتال و  ضوبالورتبؼو بوحب نرابو  ب ببمب -
ق دػػػػػػػضوبتال بيدػػػػػػػػقوبال تمبودػػػػػػػػقوتممػػػػػػػنبة ومػػػػػػػػ وجتػػػػػػػػتؿوبضػػػػػػػػبووببمػػػػػػػنؿوبع بنػػػػػػػػبقوتم  ػػػػػػػػالو بتب بتػػػػػػػقو هػػػػػػػػن ريوبتحػػػػػػػػمبفوبال تمػػػػػػػػبو و -

  بتس  وال البووبيتم و.
 .و د ومبهأوبت م وبالمبو وةيوبعنبة يوةهالوو ومبهأوبتتامدشوب وبرت باوبت م وومىو اقوو فو رييبوه  -
بت هبتػػػػػقو بعسػػػػػب ب وبمػػػػػبـوبت ػػػػػبننفو و جمدػػػػػ وبعػػػػػنبة يووجتبلػػػػػ يوتم ػػػػػبننفوةغػػػػػضوبت ظػػػػػالووػػػػػ وبجتتت ػػػػػب وبت الردػػػػػقو  بال تمبودػػػػػقو -

 .و3  بتهي دقو و بت  ب دق
وووأنبنػػػػ وو او مػػػػبوبتمتػػػػبف و بعهانػػػػقوب نػػػػال وجتػػػػتؿومػػػػ وبت  ػػػػ ووبجتػػػػ وبعنبة ػػػػقوم اػػػػـنوه اليػػػػالو ي ػػػػبوضػػػػلوبفوناليػػػػالوومػػػػىووو

ومثوو ة اػػػػبووػػػػ والػػػػبيبووػػػػهـو هبػػػػهيوبت ظػػػػبـوه ت ػػػػهووبئمػػػػقوةػػػػيوبت  ػػػػ وي ػػػػلو   ػػػػهمبووبت  ػػػػ ووبجتػػػػ و بالنتمػػػػبالوبعنبة ػػػػقوه مدػػػػق
ومػػػػػػ وننوػػػػػبوتهيػػػػػيوين ػػػػػهودمػػػػػػبوب   ػػػػػباوهبػػػػػ حومت ػػػػػب بوبت  ػػػػػ و د  ػػػػػػ ووةسػػػػػنبحوم بانػػػػػقو لػػػػػ يوومػػػػػػىوبتسػػػػػ ةووبئػػػػػ ووبع مػػػػػ ووضػػػػػه

وا  وهغ يػػػػػػقوووبإلوػػػػػتـوو او يتيػػػػػومثووإتدػػػػػػيوي تمػػػػػ وبتػػػػػ يوبيتمػػػػػػ ووػػػػػ وبت ػػػػػالووه  ػػػػػػ وبتػػػػػفوبال تمبودػػػػػقو ػػػػػػريو بت بئ دػػػػػقوبت بمدػػػػػق
و.وبعتم  ووورنيبوأيالبويرتؾو نيوبعالئ وبإلوتـوإىلوةبت سبقوجتباقووإل ب ابوأ وبعنبة ق

وبتبػػػػب  يو وبع   ػػػػيوةػػػػيومتنباػػػػتو وم م ػػػػبو ػػػػنبابويت مػػػػلوختػػػػاو ػػػػإفوبت البردػػػػق وبتنة دػػػػقوب نيػػػػقو مػػػػ و وببمػػػػ ويػػػػ بويت  ػػػػضوت ػػػػ و ووووو
وأة بئػػػػػيوأمػػػػػبـوه ػػػػػت و و  ههػػػػػيوتم ػػػػػالبؽوق ػػػػػاوبتػػػػػفوبت البردػػػػػقوبتنة دػػػػػقوتمانيػػػػػقوم اػػػػػـنواػػػػػنغوأ ػػػػػ ومػػػػػ وبت ػػػػػنب وجممػػػػػسوأوحػػػػػبالو وبتسبنػػػػػقو 

و وإتغػػػػبالوو فو دػػػػيون سػػػػيوبت البرػػػػ وبت ػػػػ لوم ننػػػػب ومػػػػ وم ػػػػنفويػػػػ ونػػػػدجهوبتػػػػ يوبع اػػػػـنويػػػػنو .وبع مػػػػالوبب د ػػػػ وبت مػػػػ ونػػػػبد ويب ػػػػق
وأيػػػػ ووػػػػ وم ػػػػ و وشػػػػبم و  ػػػػاليونسػػػػضوإىلوبعمبانػػػػق وجتػػػػتؿومػػػػ ويت ػػػػنؿ وأفوبع اػػػػـنويػػػػ بوم ػػػػ وشػػػػ فومػػػػ وأفويمػػػػب.وتآلجتػػػػالي وممػػػػدش

                                                           
و.و581او 2011و و ةغهبوو و وماهيونابـووبريوبت البردقوبته تقوة بالووو و ايبوبعنبة قوم اـنو-و1
 .و98او و2010وشبب و وةغهبوو بم قوبت ممدقوبت ه  و و دبعو س ووبمالو وبت البردقوبتنة دقوبتن ه وه اليالوووبتسدبندقوبت  ب قوه مد وو او-و2
و.99او ون سيوبع هاو-و3
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و وبعػػػػػػهةوبيتمػػػػػػ وع نسػػػػػػب و وبإلوػػػػػػتـوتننػػػػػػبئ و  بتػػػػػػقوم ػػػػػػبايقوإىلونػػػػػػهونوأفووأيحػػػػػػبوبع بنػػػػػػلومػػػػػػ وت ػػػػػػ و .وبت البردػػػػػػنفوةػػػػػػيويتمدػػػػػػالومػػػػػػب
بتػػػػػفوه  ػػػػػهووبتنة دػػػػػقوبع ػػػػػببقوب مػػػػػ متالووأ تنيػػػػػب واأيفوومػػػػػىوبعنلػػػػػنعويػػػػػ بوي ػػػػػنفوأفوإىلونػػػػػهونويمػػػػػب.وبتب  دػػػػػقو وب يبو،دػػػػػقوبع نسػػػػػب 

وهسػػػػػا وأنبنػػػػػدقوم همػػػػػقوختػػػػػاونػػػػػد نفو وب نيػػػػػقويػػػػػ حوأنػػػػػسوومػػػػػىوبه ػػػػػبؽوإىلوبعت ػػػػػب ا فويتناػػػػػ و ػػػػػيوأنػػػػػيوختػػػػػا.ووو ػػػػػرتب ومتببي ػػػػػق
وتػػػػػػػيومػػػػػػ ويػػػػػػ و وبتسبنػػػػػػقو وبع ػػػػػػػ  يو وبعػػػػػػنبة يو وب  ػػػػػػالب وومػػػػػػىوإفويمػػػػػػب.وبتنة دػػػػػػقوبع ػػػػػػببقوأنػػػػػػسواػػػػػػنغوإىلويتناػػػػػػمنبوأفوومػػػػػػدا 
و وبتسػػػػػالوووبتنة دػػػػػقوبت ػػػػػالبؽوهبنيػػػػػقوإ،ػػػػػب  واسػػػػػدهوومػػػػػىوي ممػػػػػنبوأفو وا بػػػػػق و ور بوػػػػػقووػػػػػ وب نيػػػػػقويػػػػػ حويتب ػػػػػنبوأفوبت ػػػػػبـوةبت ػػػػػ فوبيتمػػػػػبـ
وو.1و  ةوبت  باب وو وتدسو و وم بوبعمبانقو وبخل ب وجتتؿوم و وبت م  

و-بخلبمتقو:

وبت البردػػػػػػػػػػػقوبت   ػػػػػػػػػػػدقوة ػػػػػػػػػػػبالوبفوبالو وبت البرػػػػػػػػػػػ وبيتمػػػػػػػػػػػ وه ػػػػػػػػػػػني وبشػػػػػػػػػػػ بتدقوه ػػػػػػػػػػػهو ومامػػػػػػػػػػػب ووو بيػػػػػػػػػػػقوبالمػػػػػػػػػػػالو، ػػػػػػػػػػػ وبت ػػػػػػػػػػػنؿوووووو
وببدػػػػػػػػػػػػبحو بفو وبتسػػػػػػػػػػػػم قوم ػػػػػػػػػػػػهاويػػػػػػػػػػػػنوبت ػػػػػػػػػػػػ لوةػػػػػػػػػػػػبفوبت ػػػػػػػػػػػػالبؽواػػػػػػػػػػػػبن و هنودػػػػػػػػػػػػقوبتنب ػػػػػػػػػػػػه وبتػػػػػػػػػػػػنة وةنورػػػػػػػػػػػػقوووبع  ػػػػػػػػػػػػاال وبعن ػػػػػػػػػػػػه 
وباعوووبب د دػػػػػػػػػػػػػقوبته، البةدػػػػػػػػػػػػػقو ق دػػػػػػػػػػػػػضو وبعػػػػػػػػػػػػػنبة و  ػػػػػػػػػػػػػنؽوتحػػػػػػػػػػػػػمبفوةب نػػػػػػػػػػػػػبيفو لػػػػػػػػػػػػػ وبتػػػػػػػػػػػػػ يوةهنػػػػػػػػػػػػػتناوم دػػػػػػػػػػػػػه وبتسدبنػػػػػػػػػػػػػدق
ويػػػػػػػػػػػ  ووبعنبة ػػػػػػػػػػػقويػػػػػػػػػػػ وبته، البةدػػػػػػػػػػػق و.وبالهيػػػػػػػػػػػهوبت البرػػػػػػػػػػػ وبيتمػػػػػػػػػػػ وة ػػػػػػػػػػػبالوووبعنبة ػػػػػػػػػػػقوتت اليػػػػػػػػػػػالوبالم ػػػػػػػػػػػ وبت اليػػػػػػػػػػػضويػػػػػػػػػػػنوبت البرػػػػػػػػػػػ وبتنبرػػػػػػػػػػػ 

و.وبته، البةدقوع اـنوبت بةضو ملبت

 ومدػػػػػػػػػػػيوالةػػػػػػػػػػػػهومػػػػػػػػػػػػ وبت دػػػػػػػػػػػبـو اػػػػػػػػػػػػهوندبنػػػػػػػػػػػػ و ب تمػػػػػػػػػػػػبو و ي ػػػػػػػػػػػبوووػػػػػػػػػػػػبيلوبعسػػػػػػػػػػػػتن وتت مدػػػػػػػػػػػػقوبت ػػػػػػػػػػػ ناوةب نيػػػػػػػػػػػػقوبتنة دػػػػػػػػػػػػقوتػػػػػػػػػػػػه وووو
و وونػػػػػػػػػدبؽوو تػػػػػػػػػقو هي ػػػػػػػػػقوقػػػػػػػػػالاوومػػػػػػػػػىووبعنبة ػػػػػػػػػقخمتمػػػػػػػػػ وشػػػػػػػػػالبئ وبيتمػػػػػػػػػ ومامػػػػػػػػػبويبنػػػػػػػػػخوبنتمػػػػػػػػػبالبم ومػػػػػػػػػ وجتػػػػػػػػػتؿوه اليػػػػػػػػػالوم اػػػػػػػػػـن

 لػػػػػػػػػػػػال ا وم بةمػػػػػػػػػػػػقووبال سػػػػػػػػػػػػبيفوبتػػػػػػػػػػػػنة ةػػػػػػػػػػػػ ي ورػػػػػػػػػػػػهاودم ػػػػػػػػػػػػ وةبت ػػػػػػػػػػػػ  وبتػػػػػػػػػػػػ يويػػػػػػػػػػػػنراوتػػػػػػػػػػػػهيا ولػػػػػػػػػػػػمبفوب تدب ػػػػػػػػػػػػبم وبالنبنػػػػػػػػػػػػدقو
وبب نؽوةبتنب بب وبنابمبوووة بالوبته تقوببهي قو
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و

و

و

و

و

و

و

و
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