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 قسم التاريخ /كمية التربية
 جامعة الموصل

 
 اخلالصة

 الحػػرب العالميػػة الةانيػػة أعقطػػتالسياسػػية التػػ   األحػػداثمػػف المظحػػظ طػػعف ططيعػػة  
التيػارات واتتجااػات جعمت السػاحة السياسػية  ػ  العػراؽ تكتنمخػا م تمػؼ  4111 -4191

لػػػػذا  ػػػػجعت السػػػػمطة ، والتػػػػ  كػػػػاف  ػػػػ  مقػػػػدمتخا النظػػػػاـ ال ػػػػيوع   ػػػػ  العػػػػراؽ، السياسػػػػية
، السياسػػية انػػػذاؾ نيػػػاـ ن ػػػاط لمكػػػر دينػػػ  متمػػػةظ طػػػاإل واف طعيػػػة الت ػػػدي لمنمػػػوذ ال ػػػيوع 

يؤكد الوحدة العرطية اإلسظمية طعيػدا عػف  اإلسظم ما عممنا اف المكر الدين   إذا  و ا 
 ػػػػ  الحمػػػاظ عمػػػػا اويػػػػة العػػػػراؽ  آنػػػػذاؾاذ ت ػػػػكؿ ذلػػػػؾ طعػػػدا  ػػػػاعظ ، لعن ػػػرية والطاةميػػػػةا

طتعػػػدداتخا  اإلسػػػظمية اإل ػػػوةلػػػذلؾ التزمػػػت جمعيػػػة ، طم تمػػػؼ انتماةاتػػػم القوميػػػة والطاةميػػػة
اذ انت ػػػر دوراػػػا  ػػػ  ذاؾ المجػػػاؿ ، المتمةمػػػة طعػػػدـ التػػػد ؿ  ػػػ  السياسػػػة والتػػػعةير السياسػػػ 

لذلؾ ركزت الجمعيػة  اإلسظميةالحكـ مف  ظؿ اعتماد ال ريعة  ةإسظميعما  التعكيدعما 
   .اإلسظميةالعرطية  لألمةموحد إطار عما تكويف 

الجمعيػػػة طعػػػض الت ػػػورات ذات المظمػػػن السياسػػػية مػػػف  ػػػظؿ  كػػػرة  أعطػػػتكمػػػا 
 ػظ معػنـ ،    الحكـ الذي اعتطرتػم ومػف رؤيتخػا مح ػنة حمػؿ ةقيػؿ اإلسظم ممخـو الطعد 

مػػػل التعكيػػػد عمػػػا محارطػػػة ، لعطػػػاد اع تعػػػالا إذتؿ وت، اسػػػتكطار وت، تسػػػمط وت، حأرطػػػا وت
الجمعيػة مػف  ػظؿ دعوتخػا الػا  وأكػدتالوظػاةؼ الر يعػة  إ عاؿالمحسوطية والمنسوطية    

الػػذي  والتق ػػير واإلامػػاؿموضػػحة طػػاف اػػذي الحريػػة كميمػػة طتتطػػل ال طػػا  ، حريػػة ال ػػحا ة
و ػظؿ  .واتجتماعيػة والةقا يػة  ػاطات السياسػية واتنت ػاديةينت ر    م تمؼ مما ؿ الن
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وتنظػػػيـ ، اتطػػػظع عمػػػا  مسػػػمة الجمعيػػػة اتنت ػػػادية يتضػػػن لنػػػا ااتمامخػػػا طمريضػػػة الزكػػػاة
زالػةومنػل ، مل التعكيػد عمػا تحػريـ الرطػا واتحتكػار، ال رعية أوجخخاجطايتخا و ر خا      وا 

ولعػػػب ، كسػػطاؽ ال يػػػؿ، سػػاةؿ محرمػػػة  ػػػرعا ػػػ  و  األ ػػػرادكػػؿ مػػػا مػػف  ػػػعنم اف يطػػػدد ةػػروة 
كما نظحػظ مونػؼ الجمعيػة ،  ضظ عف تحريـ تعاط  ال مر، والمظا  والمرانص، القمار

 اإلسػظميةومػف ال ػريعة  وترطيتخػا األسػرةاتيجاط     طنا  المجتمل مف  ظؿ التعكيد عمػا 
سػػموؾ  ػػ  المجتمػػل وذلػػؾ طت ػػجيل الػػزواج ومحارطػػة انحػػراؼ ال، األ ظنيػػةطكػػؿ مقتضػػياتخا 

   .العامة اآلدابمما يحمظ 
الجخػػػاد  إعػػػظفعمػػػا ضػػػرورة  اإل ػػػظح الجمعيػػػة مػػػف  ػػػظؿ منخاجخػػػا  وأكػػػدت

ومػػف المظحػػظ اف )ال ػػواؼ(  .واإلسػػظـومحارطػػة المسػػتعمر طعيػػة طػػردي منػػارض العروطػػة 
ودعػػا الػػا ، اتسػػتعمار أنػػواعاسػػتعمار  كػػري والػػذي عػػدي مػػف ا طػػر  إلػػانسػػـ اتسػػتعمار 

 ضػػظ عػػف اتسػػتعمار الروحػػ  ، المسػػتوردة األجنطيػػة لأل كػػاررطتػػم مػػف  ػػظؿ الت ػػدي محا
محارطتػػم مػػف  ػػظؿ رؤيػػة  إلػػاالػذي  ػػكؿ  طػػورة واضػػحة  ػػ  منخػػاج الجمعيػػة الػذي دعػػت 

تؤكػػد الجمعيػػة ، طػػم يحتػػذيوعػػدـ تقميػػد العػػرب كنمػػوذج ، الةقػػة طنمػػوس المسػػمميف )ال ػػواؼ(
وتػعميف ، اتنت ادي مف  ظؿ التحرر مػف اسػتقظلمعما مستوى محارطة اتستعمار ط كمم 

 ويتضػػن لنػػا مػػف  ػػظؿ اػػذي الدراسػػة اف مجمػػة .ال ػػركات الوطنيػػة حمظػػا لةػػروات المسػػمميف
عظميػة المعالػة  ػ  كانػت الوسػيمة اإل اذا (  ػدمت الجمعيػة ط ػكؿ واضػناإلسػظمية اإل وة)

   .وأادا خاالجمعية  أ كارطرح 
 

 املقدمة
تعسيسػخا  أعقطػت رع المو ؿ مف ان ط المروع التػ   /السظمية اإل وةتعد جمعية 

ويمكػػف اعتطػػار جمعيػػة ، مػػف حيػػث الن ػػاط التنظيمػػ  والمعاليػػات المتزامنػػة معػػم،  ػػ  العػػراؽ
المسػػمميف  ػػ  العػػراؽ ككػػؿ  اإل ػػواف ػػرع المو ػػؿ نموذجػػا حيويػػا لن ػػاط  /اإلسػػظمية اإل ػػوة

انطظنػػػا مػػػف الرؤيػػػة العقاةديػػػة ، جمعيػػػةوتعتطػػػر مدينػػػة المو ػػػؿ المرتكػػػز األسػػػاس لن ػػػاط ال
لمؤسػس الجمعيػة )محمػد محمػػود ال ػواؼ( والػذي ونػل ا تيػػاري عمػا مدينػة المو ػؿ والتػػ  

الحػػرب العالميػػة  أعقطػتالتػػ   األحػداثططيعػػة  إلػػا إضػا ةتت ػؼ طػػالروح والقوميػة والدينيػػة 
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ونػد حاولنػا  . ضظ عف ططيعة اػذي المدليػة اتجتماعيػة المحا ظػة (4111-4191) الةانية
 األولػػاالمسػػمميف مػػف مناطعخػػا  اإل ػػوافمػػف  ػػظؿ اػػذا الطحػػث التعػػرؼ عمػػا جػػذور دعػػوة 

مػػل التركيػػز عمػػا مدينػػة المو ػػؿ طو ػػمخا منطقػػة الن ػػاط ، العػػراؽ إلػػاويتطػػل ذلػػؾ اتنتقػػاؿ 
وةػػـ توضػػن منخػػاج الجمعيػػة الػػذي يؤكػػد مجممخػػا عمػػا تحقيػػؽ مضػػاميف ، الحيػػوي لمجمعيػػة

 المحطػػة أوا ػػروالتوحيػػد ال ػػالص ع سػػطحانم وتعػػالا وتقويػػة ، ال ػػحيحة اإلسػػظميةالعقيػػدة 
وتؤكد الجمعية عما الجانػب اتجتمػاع  والمتمةػؿ طعػدـ  .اإلسظمية األمة أطنا والتالؼ طيف 
إضػػا ة إلػػا ، الرؤيػػة الدنيويػػة أسػػاسمجتمػػل عمػػا  أطنػػا طػػيف  توالمرونػػا طاألنميػػاتاتعتػػراؼ 

   .محارطة الطقا  والتطرج
 

 اإلسالمية اإلخوةة جمعية نشأ
   التأسيس: مرحمة أولا 

انطظنػػا مػػف مدينػػة ، 4172عػػاـ  إلػػاالمسػػمميف  ػػ  جػػذوراا  اإل ػػوافتعػػود حركػػة  
 (4111 – 4106اتسػػماعيمية  ػػ  م ػػر عمػػا يػػد ال ػػيع )حسػػف احمػػد عطػػد الػػرحمف الطنػػا 

، أعقػػػب ذلػػػؾو ، اإلسػػػظميةوطػػػث الم ػػػاعر الدينيػػػة ، طػػػالوعظ الػػػدين  أوتحينمػػػا طػػػدأ ن ػػػاطم 
 – آذار)توطيػػد العظنػػة مػػػل مجموعػػة مػػف عمػػػاؿ المعسػػكر الطريطػػان  مػػػف الم ػػرييف  ػػػ  

 اإل ػػػػػوافوتمكػػػػػف  .المسػػػػػمميف( اإل ػػػػػوافرسػػػػػميا ا تتػػػػػاح جمعيػػػػػة ) أعمنػػػػػواحينمػػػػػا ، (4197
مجمػػة  إ ػػدار أعقطػػم، (4199 ػػ  القػػاارة  ػػ  )مػػايس  األوؿالمسػػمموف مػػف عقػػد مػػؤتمراـ 

والعػالـ ، لخػـ  ػ  م ػر إعظميػةواف المسمموف( لتكػوف واجخػة ناطقة طاسمخـ )ات  أسطوعية
  .(4) آنذاؾ اإلسظم 

نظاـ يتنػاوؿ مظػاار الحيػاة  اإلسظـالمسمميف انطظنا مف اف  اإل وافتقـو مطادئ 
جمػل حسػف الطنػا مطػادئ ، وعميم، عما كؿ  ؤوف الحياة يخيمف أف اإلسظـلذا عما ، جميعاً 

الجخػػػاد  –القػػػراف دسػػػتورنا  –الرسػػػوؿ نػػػدوتنا  –اع غايتنػػػا )ة  ػػػ  العطػػػارات التاليػػػ اإل ػػػواف
 –والػتظوة  –الطسػاطة ) ويجمػل مظااراػا  ػ   مػس كممػات اػ (، ال خادة امنيتنػا –سطيمنا 

ا ػػػػعر وحػػػػدة تنظيميػػػػة  يمػػػػا ي ػػػػص النظػػػػاـ  األسػػػػرةال مػػػػؽ( وتعػػػػد  -والجنديػػػػة –وال ػػػػظة 
ةػػػػـ ، ةػػػػـ طمكتػػػػب المنطقػػػػة، ل ػػػػعطةوتػػػػرتطط طا، إ ػػػػرادوتتػػػػعلؼ مػػػػف  مسػػػػة  /الػػػػدا م  لمحركػػػػة
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العػامموف  ػ  ال ػعطة  األعضػا  يمػا يقسػـ ، الذي يرتطط    المركػز العػاـ، اإلداريطالمكتب 
 .أ ػػػرىوكػػؿ  مسػػػة تػػرتطط ط مسػػػة ، أ ػػػاطل كػػؿ يػػػد  يخػػػا  مسػػة ، اسػػػر كتنظػػيـ اليػػػد إلػػا

، تمخـوالػ، التعػارؼ، )ةػظث كممػات اػ  أعمدتػمويسػند النظػاـ الػدا م  لمحركػة والتػ  ت ػكؿ 
نسػػـ اتت ػػاؿ طالعػػالـ ال ػػارج  )امػػا  يمػػا ي ػػص ن ػػر مطػػادئ الحركػػة  قػػد تػػولا  .والتكا ػػؿ(
الػػدعوة( )اذ كانػػت المجنػػة الةالةػػة  ػػ  القسػػـ م ت ػػة طن ػػر ، اػػذي المخمػػة (اإلسػػظميةوالػدوؿ 

   .(7)واألردف   العراؽ وسوريا و مسطيف ولطناف 
عػػػػف طريػػػػؽ الطػػػػظب  ميةاإلسػػػػظالمسػػػػمميف  ػػػػ  الػػػػدوؿ  اإل ػػػػوافانت ػػػػرت دعػػػػوة 
 وأاػػػداؼوالػػػذيف سػػػااموا  ػػػ   ػػػكؿ معمػػػ   ػػػ  ن ػػػر مطػػػادئ ، األزاػػػرالدارسػػػيف  ػػػ  جامعػػػة 

 مػ  العػراؽ تكمػؼ )محمػد محمػود  .إليخػاالمسمميف    طظداـ عند عودتخـ  اإل وافوتنظيـ 
يجػاد، ال ػواؼ( طمخمػة ن ػر الػػدعوة وطمسػػاعدة )حسػيف كمػاؿ الػديف ومحمػػد ، التنظػيـ لخػا وا 

ميػػد احمػػد( عضػػوا الخيةػػة المؤسسػػة الػػذيف كانػػا يعمػػظف طالتػػدريس  ػػ  العػػراؽ وذلػػؾ عطػػد الح
   .(7)(4117   عاـ )

اذ ، المسػػػمميف  ػػػ  العػػػراؽ اإل ػػػوافطػػػدأت دعػػػوة ، (1)انطظنػػػا مػػػف مدينػػػة المو ػػػؿ
 األزاػرجامعة ، حاوؿ ال واؼ اف يؤسس  رعا لمحركة    المو ؿ طعد عودتم مف القاارة

وطمسػػػاعدة وتعييػػػد كػػػؿ مػػػف )عطػػػد الػػػرحمف السػػػيد  اإل ػػػوافمطػػػادئ  طعػػػد اف نػػػاـ ططػػػث 4191
السػمطة ر ضػت طمطػم وعػؿ الػرغـ مػف ذلػؾ اسػتمر  أفات ، عطد الػرحمف اؿ رحػيـ( –حمود 

الةػػػري المو ػػػم  )م ػػػطما  نمقػػػةططعةػػػة طظطيػػػة عمػػػا  إرسػػػالمال ػػػواؼ  ػػػ  دعوتػػػم لحػػػيف 
الطنػػػا الػػػذي انت طػػػم وانػػػاؾ توطػػػدت عظنتػػػم حسػػػف  .4119سػػػنة  األزاػػػر إلػػػاال ػػػاطونج ( 

  .(1)المسمميف    م ر لإل وافعضوا    الخيةة التعسيسية 
تقػرر تعسػيس جمعيػػة ات وانػم المسػػمميف  ػ  المو ػػؿ حينمػا اجتمػػل مجموعػة مػػف  

مػػل حسػػف الطنػػا طواسػػطة عطػػد الػػرحمف السػػيد  /4116حجػػاج المو ػػؿ  ػػ  موسػػـ حػػ  سػػنة 
ػاؿ( وطعػد  ػ  محػؿ )ال لإل ػوافوعما اةػر اجتمػاع حا ػد ، محمود مطػوؼ محمػد  ػالن جم(

  .(6)نرار التعسيس  وأطرزااظخرت نتاة  اتجتماع ، انتخا  مراسيـ الح 
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طالمعروؼ والنخ  عف المنكر( الح ػوؿ  األمر) طاسـحاوؿ ات واف    المو ؿ  
السػمطة لػـ  أف إت 4111 آبلتكوف واجخة عمنيػة لن ػاطخـ  ػ   جمعية لتعسيس إجازةعما 

   .(2)الجمعية إجازةتوا ؽ عما 
اذ تمكنػػػوا مػػػف ت ػػػكيؿ  ػػػطم ، اجتماعػػػات حجػػػاج المو ػػػؿ العاةػػػديف تتػػػوالا أ ػػػذت 

 أرطػػاب ضػػظ عػػف ، التػػ  سػػطؽ الكػػظـ عنخػػا 4116حجػػاج موسػػـ  أكةػػرجمعيػػة ارتطػػاط طخػػا 
، ومحمػػد نجيػػب محمػػد عمػػ ، ومػػنخـ )عطػػد المػػنعـ محمػػد م ػػطما الػػزوري، الحػػرؼ والمخػػف

اج سعيد( ومما عزز دعوة ات واف المسػمميف  ػ  المو ػؿ وعطد اع الح، وعطد اع كرموش
وطنػػػا  ، اذ كممػػػم حسػػػف الطنػػػا اف يطػػػدأ طن ػػػر الػػػدعوة، 4116عػػػودة ال ػػػواؼ اليخػػػا  ػػػ  عػػػاـ 

  .(9)واف يكوف ناةطم  يم ، التنظيـ    العراؽ
وانتسػب ، حيػث عػيف مدرسػا  يخػا، طدأ ال وؼ دعوتم مف كمية ال ػريعة  ػ  طعػداد 

اتسػظمية( طرةاسػة ال ػيع )امجػد الزاػراوي( ومػف  ظلخػا ا ػذ التعريػؼ  باآلداالا جمعية )
ذات  ػػػطعة تجاريػػػة  إسػػػظميةمكتطػػػات  إن ػػػا ونػػػرر ، ات ػػػواف المسػػػمميف وأاػػػداؼطمطػػػادئ 

ا تػتن مكتطػة ، و ػ  المو ػؿ . ا تتن مكتطة طاسـ )ات واف المسمميف(  ػ  منطقػة اتعظميػة
وازداد عػػػدد اػػػذي المكتطػػػات ، سػػػماعيؿ حنمػػػ (عسػػػكري متقاعػػػد )ا طػػػردارة ػػػ   ػػػارع النجمػػػ  

ومقػرًا لمقػا  ال ػواؼ مػل ال ػطاب المسػمـ الػذي كػاف يتػردد ، منطمقًا )لمدعوة( أ طحتطحيث 
لتنظػػيـ ات ػػواف المسػػمميف  ػػ  العػػراؽ ومنخػػا  األولػػالػػذا تعػػد اػػذي المكتطػػات الطػػواكير ، عميخػػا

  .(1)المو ؿ 
اسػتةمر ، ت واف المسمميف حينمػامرة وط كؿ عمن  ن اط ا ألوؿو خدت المو ؿ  
وذلػؾ ، ومطػادةخـ طعاػدا خـوالتعريؼ ، عف وجوداـ العمن  طاإلعظفاستةمار  أحسفات واف 

 إنامػػػة وأةنػػػا ، 4119مػػػف  ػػػظؿ المظػػػاارات التػػػ  انطمقػػػت عمػػػا اةػػػر وةطػػػة كػػػانوف الةػػػان  
تعر ػت ، لكطيػر ػ  الجػامل النػوري ا أنػيـ ػخدا  الوةطػة الػذي  أرواحالمواتن    الجوامل عما 

  .(40)مرة عما  عارات ات واف المسمميف  ألوؿالجمااير 
الوةطػػػة  أعقطػػتواسػػتمر ن ػػاط ات ػػػواف وممػػا  ػػجل ذلػػػؾ الظػػروؼ السياسػػية التػػػ    

العمػػؿ الحزطػػ   طرجػػازة أسػػوة، لمحػػزب إجػػازة تقػػدـ ال ػػواؼ ططمػػب الػػا وزارة الدا ميػػة لطمػػب 
لكػػف الػػوزارة ، جمعيػػة )ات ػػواف المسػػمميف( طاسػػـ، السياسػػية  ػػ  العا ػػمة و ارجخػػا لألحػػزاب
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 ػػ  ن ػػاطخـ  ػػ   لإل ػػوافلػػـ توا ػػؽ عمػػا الطمػػب اسػػتةمر عممػػا  الػػديف المؤيػػديف والمنتمػػيف 
لمتعريػػؼ ، ال طػػب وأةنػػا ، وطػػدوا طاسػػتعظؿ  ػػظة الجمعػػة  ػػ  الجوامػػل، المناسػػطات الدينيػػة

، وعطػػد اع اترطيمػػ ، وط ػػير ال ػػقاؿ، اا ػػـ عطػػد السػػظـ، أمةػػاؿ أاػػدا خاون ػػر ، طالجمعيػػة
  .(44) وحسف طم محمد

اتسػػػظمية واجخػػػة  اآلدابمت ػػػذا جمعيػػػة ، انتقػػػؿ ال ػػػواؼ  ػػػ  دعوتػػػم الػػػا طعػػػداد 
 ػعر ال ػواؼ طالمضػايقة مػف طعػض ، لدعوتػم والمؤيديف األن اراذ تجمل حولم ، إلعمالم

ف يػػديراا  ػػ  المدرسػػة السػػميمانية التػػ  كػػا أن ػػاريأ ػػذ يمػػارس ن ػػاطم مػػل ، رجػػاؿ الجمعيػػة
جمعيػة )ات ػواف اتسػظمية( التػ  اػ  واجخػة مػف  إن ػا حيػث تقػرر ، ال يع امجد الزااوي

لمجمعيػػػة مػػػف )امجػػػد  التعسيسػػػيةاذ تعلمػػػت الخيةػػػة  .واجخػػػات ات ػػػواف المسػػػمميف  ػػػ  العػػػراؽ
، واطػػػراايـ م ػػػطما اتيػػػوط ، ومحمػػػد محمػػػود ال ػػػواؼ، ومحمػػػد عا ػػػـ النقيػػػب، الزاػػػاوي

 تقػػدـ امجػػػد  (وطػػم  يػػػاض، والمحػػػام  عطػػد الػػرحمف  ضػػػر، الخظلػػ والػػدكتور تقػػ  الػػػديف 
وزارة  أجػػػػازت، ونظػػػػرا لم ػػػػمة طػػػػيف اتةنػػػػيف، الزاػػػػاوي لػػػػدى نػػػػوري السػػػػعيد يطمػػػػب الػػػػر ص

  .(47) 4111( ايموؿ 9الدا مية الجمعية    )
، ناةطػا لمػرةيس، ومحمػد عا ػـ النقيػب، انت ب ال يع امجد الزااوي رةيسا لمجمعية 

 يمػا انت ػب  .لم ػندوؽ أمينػاواطراايـ م ػطما اتيػوط  ، سكرتيراً ، ال واؼومحمد محمود 
 إلػاواتنطظؽ طالرحػػظت  األسرةوطدأ العمؿ طتنظيـ ، (    اً 60مف ) أكةرايةة تعسيسية 

وعمػا  طػا ، والمقا ات ال   ية مف اجؿ اتنضماـ لمجمعية، القرى والق طات واتنضية
ؽ ال واؽ    رحظت وزيارات مػل )الػدعاة( مػف طػظب لذا انطم، تنظيـ ات واف    م ر

 ضػػظ عػػف اسػػتعظؿ ال ػػواؼ لمػػدروس الدينيػػة التػػ  ، كميػػة ال ػػريعة لن ػػر مطػػادئ الجمعيػػة
 األ ػػػتاذ ت ػػػكمت جمعيػػػة )، ودار المعممػػػات  ػػػ  طعػػػداد، كػػػاف يمقيخػػػا  ػػػ  ةانويػػػات الطنػػػات

كؿ مػف ) اطمػة الطػاجج ( المسممة( كمرع نساة  لمجمعية طرةاسة )نخاؿ الزااوي( تساعداا 
، و ػػمية اتطرنجػػ ، و يريػػة الزاػػاوي، وعدويػػة ال ػػواؼ، ونظيػػرة ال وجػػة، وطخيػػرة ال وجػػة
، ورطػػات الطيػػوت، واػػف مػػف المدرسػػات (محمػػد عمػػ  وآمنػػة، ونجيطػػة  ضػػر، وزاػػرة  ضػػر

الطالطػػات  أوسػػاطالجمعيػػة طػػيف  وأ كػػارعمػػا عػػاتقخـ ن ػػر مطػػادئ  أ ػػذتوالطالطػػات حيػػث 
  .(49)عاـ والنسوة ط كؿ 
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 ثانيا : نشاطات الجمعية في الموصل 
طعيػة كسػب ، 4114ي ػطم التنظػيـ  ػ  عػاـ     المو ؿ  ػكؿ طعػض الطػظب مػا 

واسػػػتعداد لمػػػتن  ػػػعطة لجمعيػػػة ات ػػػوة ، وطعػػػض الحػػػر ييف مػػػف ال ػػػطاب، طػػػظب الةانويػػػات
مقػػرًا تػػـ اسػػتةجار دار طػػالقرب مػػف الجػػامل النػػوري الكطيػػر لتكػػوف ، اتسػػظمية  ػػ  المو ػػؿ

وكػػاف ال ػػواؼ  ػػ  اػػذي المتػػرة امػػزة الو ػػؿ طػػيف ات ػػواف المسػػمميف  ػػ  المو ػػؿ ، لم ػػعطة
حيػث تػـ  ػتن ال ػعطة طعػد موا قػة مت ػر ية ، 4117 األوؿولحيف الراطل مف ت ريف ، وطعداد

وا تػػػارت )عطػػػد اع محمػػػد ،  ػػػ  مقراػػا األوؿاذ عقػػػدت الجمعيػػة اجتماعخػػػا ، لػػوا  المو ػػػؿ
، لم ػػندوؽ أمينػػاومحمػػد نجيػب عمػػ  ، عطػػد المػػنعـ محمػد الػػزرري سػػكرتيراً و ، اترطيمػ  رةيسػػاً 

 .(41)وتػػػػـ ا تيػػػار دارا جديػػػػدة يقػػػل  ػػػػ  محمػػػة الجػػػػوتؽ (، وعطػػػا اع محمػػػد سػػػػعيد محاسػػػطاً 
  
 أعضػا تكمػؿ طػم ، تمةؿ ن اط جمعية ات وة اتسظمية    المو ؿ طن اط عمنػ  
تكمػؿ ، ون ػاط سػري، رةاسة )عطػد اع اترطيمػ (وط، أسماؤاـلمجمعية المعمنة  اإلداريةالخيةة 

ولكػف مػف اطػػرز ، طػم ال ػطاب مػف الطػظب والمػوظميف طرةاسػة عطػػد الحػا ظ سػميماف )مػدرس(
، احمػد عطػد اع الحسػو )طالػب(، اا ـ عطد السظـ )عػالـ دينػ (، المسااميف  يم األعضا 

وكػػاف  .يمػػة )كاسػػب(و ػػطري محمػػود الم، وعطػػد الواػػاب عطػػد العزيػػز واػػب ال ػػماع ) يػػاط(
اذ  طػػب  يػػػم ، اجتمػػاع يعقػػد  ػػ  الجػػامل النػػوري الكطيػػر إلػػاالػػدعوة  .ن ػػاط لمجمعيػػة أوؿ

وكممػػاتخـ مطػػادئ ،  ػػ   طػػطخـ وأعمنػػوا، طينػػوا، اإلداريػػةالخيةػػة  وأعضػػا ، )عطػػد اع اترطيمػػ (
كر ويػذ .اتنتسػاب اليخػا إلػاداعػيف النػاس ، جمعية ات ػوة اتسػظمية  ػ  المو ػؿ وأاداؼ

لػػػذا ، التػػػ  مارسػػػت  يخػػػا الجمعيػػػة ن ػػػاطخا األمػػػاكف أاػػػـاف الجوامػػػل والمسػػػاجد كانػػػت مػػػف 
طػػػذلؾ اعتػػػادت اف تعقػػػد الجمعيػػػة ، المو ػػػؿ السػػماح لخػػػا أونػػػاؼطمطػػت الجمعيػػػة مػػػف داةػػػرة 

 أوؿوكػػػػػاف ، مسػػػػػا  كػػػػػؿ  مػػػػػيس  ػػػػػ  الجػػػػػامل النػػػػػوري الكطيػػػػػر، واإلر ػػػػػاددروس الػػػػػوعظ 
 42) اجتمػػػاع ةػػػاف  ػػػ  وأعقطػػػم، (4119ايمػػػوؿ 40اتجتماعػػػات الرسػػػمية طخػػػذا ال ػػػدد  ػػػ )

والحػػديث  ػػ  تمسػػير طعػػض ، اػػذي اتجتماعػػات إدارةالجمعيػػة  أعضػػا وطػػدأ  (4119 أيمػػوؿ
واألحاديػػػث النطويػػػة ال ػػػريمة والحػػػث عمػػػا التعػػػاوف طػػػيف المسػػػمميف ، القرآنيػػػة الكريمػػػة اآليػػػات

لتػ  اعتػادت الجمعيػة وكاف العرض مف اتجتماعػات العامػة ا .طمساعدة المقرا  والمحتاجيف
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طحتػة  إسػظميةإنامتخا    الجامل النوري الكطير او الػوعظ واإلر ػاد وتوجيػم ال ػطاب وجخػة 
تحػػػوؿ طيػػػنخـ وطػػػيف ال ػػػيوعية واإلطاحػػػة الخدامػػػة التػػػ   ػػػخدت ن ػػػاطًا نسػػػطيًا  ػػػ  األوسػػػاط 

   .(41)اتجتماعية
طعػد  كاراػاوأ  وأاػدا خاواستةمرت الجمعية  طػب  ػظة الجمعػة  ػ  طػرح مطادةخػا  

 –(ناـ)غػػانـ حمػػودات 4119ايمػػوؿ 4 طعػػد  ػػظة الجمعػػة الموا ػػؽ )، اتنتخػػا  مػػف ال ػػظة
 طاطػػا  ػػجل  يػػم المسػػمميف عمػػا حضػػور اتجتماعػػات  القػػ الطالػػب  ػػ  كميػػة ال ػػريعة( اذ 

احػػد الطػػظب ن ػػيدة عػػف الخجػػرة  القػػ  يمػػا ، الدينيػػة والحػػديث عػػف الخجػػرة النطويػػة ال ػػريمة
)احمػػد عطػػد اع  القػػ كمػػا ،  ػػ  ترسػػيع دعػػاةـ الػػديف الحنيػػؼ وأاميتخػػا، انيػػةاإليمودتتتخػػا 
، ) ػػما اع عميػػم وسػػمـ( الطالػػب  ػػ  كميػػة ال ػػريعة(  ططػػة  ػػ   ضػػاةؿ الرسػػوؿ –الحسػػو 
 طاطػا   ػالق  )غػانـ حمػودات( وعاد طعداا الطالب، التعاوف والتكاتؼ طيف المسمميف وأامية

، مػف الدراسػة الدينيػة أوتداػـاذ انتقػد النػاس الػذيف يمنعػوف ، ةانيا عف الخجرة النطوية ال ريمة
 إلػػاعمػػا اتنتمػػا   الحاضػػريفوحػػث ،  ػػ  النمػػوس واأل ػػظؽالتػػ  تنمػػ  المضػػيمة والوطنيػػة 

   .(46)جمعية ات وة اتسظمية
اذ كانػػت تحػػوي ، (42)تعػػد  ػػعطة المو ػػؿ مػػف  ػػعطة الجمعيػػة الكطػػرى  ػػ  العػػراؽ 
العػػامميف  وأنػػارب وأ ػػواتوالتنظػػيـ النسػػوي مػػف زوجػػات ، لنا ػػةةلمعمػػاؿ والطػػظب وا أنسػػاما

اذ كاف طمسػؤولية العػالـ  )سنجار(  ضظ عف امتظكخا  روعًا    نضا ،     عطة الجمعية
   .)طم حسف محمد( مل مقر ومكتطة طاسـ ات وة اتسظمية الدين 

ونػػرى  والنػػواح  ةواتنضػػيالجمعيػػة مػػف ن ػػاطات  ػػ   أعضػػا نػػاـ طػػم  وطمضػػؿ مػػا 
)داػوؾ وعقػرة وزا ػو  أنضػيةومؤيديف وتنظيمات     أ دنا لمجمعية  أ طنلوا  المو ؿ 

وتمعمػػػر وال ػػػرناط(  ضػػػػظ عػػػف الزيػػػارات الميدانيػػػػة التػػػ  كػػػاف يقػػػػـو طخػػػا )ال ػػػواؼ( لتمقػػػػد 
والمؤازريف  ػ  ال ػعب والمػروع التنظيميػة لجمعيػة ات ػوة اتسػظمية  ػ  المنطقػة  األ دنا 

( لمنػػػاطؽ 4111اذ نػػاـ طجػػوتت تمقديػػػة  ػػ  ) ػػطاط ونيسػػاف وايمػػوؿ ، اـال ػػمالية ط ػػكؿ عػػ
 ػػػػ  الجوامػػػػل  المحاضػػػػرات إلقػػػػا حيػػػػث اعتػػػػاد ، سػػػػنجار وتمعمػػػػر وزا ػػػػو وارطيػػػػؿ وكركػػػػوؾ

ويذكر اف ات واف المسمميف اعتػادوا الختػاؼ طمطػادةخـ عنػد د ػوؿ  .والمساجد الموجودة  يخا
   .(49)طقدومخـ  وا  عاراـالمدف والقرى لجمب انتطاي السكاف 
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 .وعنيػػت جمعيػػة ات ػػوة اتسػػظمية  ػػ  المو ػػؿ طالن ػػاطات الةقا يػػة واتجتماعيػػة
والتػ   . م  المجاؿ الةقػا   اعتػادت عقػد اجتماعػات لخػا مسػا  كػؿ يػـو  مػيس  ػ  مقراتخػا

التةقيميػة  المحاضػراتاذ كانػت تمقػا العديػد مػف  .كانت تتمةؿ    ةظةة دور عاةدة لمجمعيػة
وعظنػػة السياسػػة ، ومونػػؼ الجمعيػػة المسػػاندة لخػػا، القضػػية الممسػػطينية  ػػواتأتػػدور حػػوؿ 

وعطػد القػادر ، ومحمد نطػب، وسيد نطب، حسف الطنا)وا تيار مواضيل مف مؤلمات ، طالديف
وكػػاف لم ػػعطة  .النطويػػة ال ػػريمة واألحاديػػث، القرآنيػػة اآليػػات ضػػظ عػػف تػػدارس ، (1عػػودة 

ويػذكر اف ، وعممػا  الػديف، وطعػض الوجخػا ، الجمعيػة  أعضػامكتطة دينية تطرع طمحتوياتخػا 
ون ػػػر  ػػػدى الػػػدعوة الطظطيػػػة ، مجمػػػة ات ػػػوة اتسػػػظمية العاةػػػدة لمجمعيػػػة )المركػػػز العػػػاـ(

 ألعضػػػا اذ كػػػاف لخػػػا اةػػػر  ػػػ  الن ػػػاط الةقػػػا   ، كانػػػت ت ػػػؿ ططاعػػػا الػػػا  ػػػعطة المو ػػػؿ
  .(41)الجمعية والمؤازريف لخا 

وتنميػػػػػذ ، المسػػػػػاطن ال ػػػػػيمية طرنامػػػػػةيػػػػػة تمةمػػػػػت وكػػػػػاف لمجمعيػػػػػة ن ػػػػػاطات اجتماع 
نامة، السمرات الجمعية مسػطحًا  ػيميا  أنامت، 4119 م  ال يؼ . المعسكرات التدريطية وا 

عمػػا الضػػمة اليسػػرى لنخػػر دجمػػة والمقاطمػػة )لمقمعػػة( القريطػػة مػػف الجسػػر  ألعضػػاةخا (جػػرداغ)
جػػرا ، وذلػػؾ لممارسػػة السػػطاحة، الحديػػدي القػػديـ اذ ا تػػتن ، األ ػػرىرياضػػية الن ػػاطات ال وا 

( وطحضػػور ات ػػواف  ػػ  حمػػؿ  طػػب  يػػم )غػػانـ 4119تمػػوز 1ال ػػواؼ اػػذا المسػػطن  ػػ )
 .  )عطد اع الحسو( ن يدة    المناسطة والق ، حمودات(
وا تػػػتـ اتحتمػػػاؿ طحػػػديث لم ػػػواؼ تمنػػػا  يػػػم اف يكػػػوف المسػػػين م ػػػنعًا لمرجػػػاؿ  

ويػػذكر اف الو ػػوؿ الػػا المسػػطن كػػاف يػػتـ  .(70) أكتػػا خـوالػػدعاة الػػذيف سػػتقـو الػػدعوة عمػػا 
، عف طريؽ عطور ات واف مف القمعة مطا رة الا المسطن    الجخػة اليسػرى مػف نخػر دجمػة

   .(74)وكاف يتـ طقوارب   طية وطمسؤولية )عطد الرزاؽ ناسـ ال مار( 
اذ ، واعتػػاد ات ػػواف المسػػمميف  ػػ  المو ػػؿ تنظػػيـ السػػمرات الػػا المنطقػػة ال ػػمالية 

 آ ػرومعسػكر ، نوا مف انامة معسكر رياض  ترطوي طػالقرب مػف م ػيؼ )سػواري توكػم(تمك
النق ػػطندية  لألسػػرةمسػػتةمريف النمػػوذ الػػدين  ، طػػالقرب مػػف ناحيػػة )طػػامرن (  ػػ  نضػػا  داػػوؾ

  .4111والت  كاف لخا اةر    دعـ ورعاية تمؾ السمرات     يؼ عاـ ،  يخا
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لمو ػؿ  ػ  المجػاؿ السياسػ   ػ  دعػـ  ػعطة ا /ون طت جمعية ات وة اتسػظمية 
من ػورا طعنػواف )طيػاف الػا ال ػعب الكػريـ(  ػ   أ درتاذ ، القضية الممسطينية    المو ؿ

وعػػػدـ ، حةػػػت  يػػػم المسػػػمميف عمػػػا التعضػػػد ون ػػػرة  مسػػػطيف، (4119) األوؿت ػػػريف  79
ر  ػ  الع ػ اإلنسػانيةمآسػ   أروعمعسػاة  مسػطيف مػف  أمػاومػا جػا   ػ  مقػدمتخا )، نسيانخا
 أيػػديعمػػا انتػػزاع وطػػف مػػف  أجمعػػتالحضػػارة والعمػػـ  أمػػـاف ،  مػػا عػػرؼ التػػاريع، الحػػديث
 ػػ   ػػ  الميػػا   والقمػػار يسػػتجدوف  أامػػموت ػػريد ، وتسػػميمم الػػا نػػـو غرطػػا  عػػنخـ، أ ػػحاطم

، وزمػرا أ ػراداوالمػوت يػت طمخـ ،  ػظ يجػدوف، ونطعػة الكسػا   ػ  ذؿ و ػعار، لقمة العػيش
وانكمتػػرا وسػػوااما مػػف  أمريكػػاتػػدعمخـ  وأمظكخػػـ وأراضػػيخـ أمػػوالخـطينمػػا يػػتحكـ اليخػػود  ػػ  

ننػا، اننا نندد ا د التنديد طخػؤت  المتخػاونيف والمت ػاغريف . .دوؿ ع ر النار  ػ  الونػت  وا 
طاعةػًا عمػا  وت، تكػوف مػدعاة لميػعس يجػب اف ت، نمسػم نعمػف اف اػذي النكطػة التػ  حمػت طنػا

طعػػد كػػؿ اػػذي  . .وذلػػة التنمػوس اف واةقػػوف اف  مسػػطيننا، مػػـمؤديػػًا الػػا مػػوت الخ وت، القنػوط
اذكػػػروا ،  ػػػطاب الػػػدعوة يػػػا . .نحػػػف المسػػػمموف . .لنػػػا نحػػػف العػػػربالمػػػؤامرات لػػػف تكػػػوف ات 

الػا عا ػمتم(  اإلسػظـ خػ  طريػؽ ، اذكرواػا،  مسطيف  خ     نمب وطنكـ الكطيػر الواحػد
(77). 

المو ؿ طتوزيػل الطيػاف اتنػؼ الػذكر  ناـ منتسطوا  رع جمعية ات وة اتسظمية    
 األوؿت ػريف  71ومػف ةػـ اسػتةمار  ػظة الجمعػة الموا ػؽ )، عما جمااير مدينة المو ػؿ

 قػػػد القػػا القػػػرار ، ( طالقػػا ي عمػػا جمػػػوع الم ػػميف طعػػػد اتنتخػػا  مػػف  ػػػظة الجمعػػة4119
   ػػيت الطالػػب  ػ  كميػػة ال ػػريعة( نػػص المن ػور  ػػ  جػػامل النطػػ –)احمػد عطػػد اع الحسػػو 

الطالػػػب  ػػػ  كميػػػة ال ػػػريعة( نػػػص  –كمػػػا القػػػا )غػػػانـ سػػػعد اع حمػػػودات ، )عميػػػم السػػػظـ(
   .(79)ال اتوف() لالمن ور    جام

ومسػػاندة الػػدوؿ ، اليخػػود الوح ػػية  يخػػا طرعمػػاؿوتنديػػدًا ، وتعييػػدًا لمقضػػية الممسػػطينية 
مقضػية لمقضػية استةمرت  طػب الجمعػة لمحػديث والتطػرؽ ط ػكؿ مطا ػر ل، اتستعمارية لخـ

 قػػد القػػا العػػالـ الػػدين  )ط ػػير ال ػػقاؿ( واػػو مػػف اطػػرز المنتمػػيف الػػا جمعيػػة ، الممسػػطينية
، (4119ت ػػػريف الةػػػان /  /6ات ػػػوة اتسػػػظمية  ططػػػة دينيػػػة  ػػػ  جػػػامل اتغػػػوات طتػػػاريع )

طػػدعايات  األ ػػذوحػػث  يخػػا النػػاس عمػػا عػػدـ ، تحػػدث  يخػػا عػػف نضػػية اغت ػػاب  مسػػطيف
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الظأ ظنيػة  طاألعمػاؿمنػددًا ،  ػ  النخايػة اإلسػظـمؤكدًا حتميػة انت ػار  ،اليخود حوؿ نوتخـ
وتحػدث  ػ  نمػس السػياؽ ، لميخػود  ػ   مسػطيف ومسػتنكرًا مسػاعدات الػدوؿ اتسػتعمارية لخػـ

وجػامل النطػػ  ، وجػامل ال ضػػر، الجػػامل النػوري الكطيػػر) ططػا   ػظة الجمعػػة  ػ  كػػؿ مػف 
وجػامل ال ػيع ، وجامل طاطا الطػيض، وجامل الجويجان ،  يت )عميم السظـ( وجامل الراطعية

ودعػػوا اع تعػػالا ، اذ تطرنػػوا ط طػػطخـ الػػا نضػػية  مسػػطيف وحالػػة العػػرب انػػاؾ(، عطػػد أؿ
   .(71) وتعييداـلن رتخـ 
كمػػػػػا سػػػػػاامت جمعيػػػػػة ات ػػػػػوة اتسػػػػػظمية  ػػػػػ  جمػػػػػل التطرعػػػػػات دعمػػػػػًا لمقضػػػػػية  
ومحمػػود ، ومحمػػود الجميمػػ ، ر ال يػػاطاذ ت ػػكمت لجنػػة مكونػػة مػػف السػػادة )طكػػ، الممسػػطينية

وذلػؾ لعػرض (، وعطػد اع حػا ظ، وعطد القػادر العطيػدي، وسام  الطا عالـ، طاار النق طندي
   .(71)طممسطيف األماميةجمل التطرعات لمقرى 

  
 منهــاج الجمعـيـة

 : نظـام الجمعيـة  أول
ططمػػػب الػػػا وزارة  لجمعيػػػة ات ػػػوة اتسػػػظمية  ػػػ  العػػػراؽ التعسيسػػػيةتقػػػدمت الخيةػػػة  

والػػػذي  ػػػدر  ػػػ  سػػػنة ، اذ وا قػػػت الػػػوزارة عمػػػا المنخػػػاج، الدا ميػػػة لمموا قػػػة عمػػػا منخاجخػػػا
   -يم  : والت  ن ت عما ما، ( مادة41متضمنًا )، 4111
 ػ  العػراؽ طاسػـ )جمعيػة ات ػوة اتسػظمية( ويكػوف  إسظميةتتعلؼ جمعية :  األولىالمادة 

   .مركزاا العاـ    طعداد
   -: يعت اذي الجمعية  يخا طما  أدا ينح ر  نية :االث المادة

وتقويػػػػة روح ، العمػػػؿ عمػػػا تةطيػػػت العقيػػػدة ال ػػػحيحة والتوحيػػػد ال ػػػالص  ػػػ  النمػػػوس -4
   .اتسظمية األمةالتديف    

   .ي الن الحياة    م تمؼ  ؤونخا، لمعالـ كنظاـ عالم  اإلسظـعرض  -7
   .ية والتمخيد لموحدة اتسظميةاتسظم األمة أطنا طعث ات وة الحقيقية طيف  -9
   .وأسطاطخادعوة المسمميف الا القوة  -1

   .تتعرض اذي الجمعية لم ؤوف السياسية تالمادة الثالثة : 
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 وطرر ػػػادات، تتو ػػػؿ الجمعيػػػة الػػػا اػػػذي األغػػػراض طػػػالطرؽ الم ػػػروعةالمـــادة الرابعـــة : 
لقا ، ون رات  أسػطوعية ػحيمة  اروا  ػد اإلسػظم وات ػاتت طرجػؿ العػالـ ، المحاضرات وا 

   .مل مراعاة نانوف المططوعات، إف دعت الحاجة الا ذلؾ
وتعقػػد ، الجمعيػػة العػػامميف المنتسػػطيف أعضػػا تتػػعلؼ مػػف ، الخيةػػة العامػػةالمــادة الخامســة : 
ونػػد تجمػػل  .ـر الحػػراـ مػف كػػؿ عػػاـ اجػريحػػمػػف  ػخر م األوؿ األسػػطوعاجتماعػًا عاديػػًا  ػ  

   .ميعاد اذ ظخر المزـو لذلؾط ورة  وؽ العادة    غير اذا ال
عمػػػػا  الحاضػػػػريفتكػػػػوف نػػػػرارات الخيةػػػػة العامػػػػة  ػػػػحيحة اذ زاد عػػػػدد المــــادة السادســــة : 

ذا، الن ػػػؼ تػػػدعا الخيةػػػػة العامػػػػة لظجتمػػػاع ةانيػػػػة طعػػػػد ، لػػػػـ يح ػػػؿ الن ػػػػاب القػػػػانون  وا 
   .وحينةذ تكوف نرارتخا  حيحة ونا ذة، أسطوع

عقػػػػد اجتمػػػػاع الخيةػػػػة العامػػػػة نطػػػػؿ حمػػػػوؿ  يػػػػدعو الػػػػا أمػػػػرانتضػػػػا  إذاالمــــادة الســــابعة : 
وذلؾ طموا قة ) مس( الخيةػة العامػة او )ةمةػ ( ،  تدعا الا الحضور، اجتماعخا اتعتيادي

ويجػري عميػم حينةػذ ، وينعقد اتجتماع    الموعد الذي يقرري .اعضا  مجمس ادارة الجمعية
   .المادة السادسة أحكاـتنميذ 

واف ت ، طيػػب السػػمعة، و اف يكػػوف مسػػممًا حسػػف السػػيرةي ػػترط  ػػ  العضػػالمــادة الثامنــة : 
، يكػػوف سػػانطًا مػػف الحقػػوؽ المدنيػػة واف ت، يكػػوف معرو ػػا طنزعػػة ت ػػالؼ العقيػػدة اتسػػظمية

( دينػػػارًا 47يزيػػػد عمػػػا ) وت، (  مسػػػًا  ػػػ  ال ػػػخر10يقػػػؿ عػػػف ) واف يػػػد ل ا ػػػتراكًا  ػػػخريًا ت
   .( سنة70سنويا وت يقؿ عف عمري عف )

( اعضػػػا  تنت ػػػطخـ الخيةػػػة العامػػػة 2يتػػػعلؼ مجمػػػس ادارة الجمعيػػػة مػػػف )تاســـعة : المـــادة ال
 وأمػػػػيف، السػػػػر وأمػػػػيف، ةػػػػـ ينت ػػػػب مػػػػف طيػػػػنخـ الػػػػرةيس وناةػػػػب الػػػػرةيس، طػػػػاتنتراع السػػػػري

والػػرةيس اػػو الػػذي يمةػػؿ ، اػػ  المسػػؤولة عػػف تنميػػذ نظػػاـ الجمعيػػة اإلدارةوايةػػة ، ال ػػندوؽ
   .الجمعية

وتكػػوف ، مػػف الن ػػؼ أكةػػرنانونيػػًا اذا حضػػر  اإلدارةقػػاد مجمػػس يكػػوف انعالمــادة العاشــرة : 
يػػػرجن الجانػػػب  األ ػػػواتواذا تسػػػاوت ، مػػػف الن ػػػؼ أكةػػػرالقػػػرارات نا ػػػذة اذا  ػػػدرت مػػػف 

   .الذي يكوف الرةيس  يم
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ــة :شــر :  اف يقػػدـ تقريػػرًا سػػنويًا الػػا الخيةػػة العامػػة مػػف  اإلدارةعمػػا مجمػػس المــادة الحادي
 أ ػ اص( 9وتنت ب الخيةػة العامػة )، م رو اتخا، ـر ميزانيتخا نالجمعية لمعاـ الم أعماؿ

   .لتدنيؽ حساطاتخا ال ا ة
يػرادات، تتكوف ماليػة الجمعيػة مػف ات ػتراكات وتطرعػات المحسػنيف المادة الثانية :شر :  وا 

 اإلدارةومجمػس ، ال ػريعة أ ؿت الؼ  مططوعات الجمعية وغير ذلؾ مف الم اريل الت  ت
ويجػوز ،  ػ  م ػرؼ ي تػاري أمانة أموالخاوعميم اف يودع ، مالية الجمعية او المسؤوؿ عف

 أمػػػواؿي ػػرؼ  ػػيةًا مػػف  وت، ال ػػندوؽ أمػػيف( دنػػانير  ػػ  عخػػػدة 1مػػات يزيػػد عػػف ) إطقػػا 
اف يمسػػؾ الػػد اتر المن ػػوص  اإلدارةوعمػػا مجمػػس ، اإلدارةطقػػرار مػػف مجمػػس  إتالجمعيػػة 

   .لجمعيات( مف نانوف تعليؼ ا47عميخا    المادة )
لمجمعيػة اف تن ػف  روعػػا  ػ  دا ػؿ القطػر العرانػ  طعػد ا ػذ موا قػػة المـادة الثالثـة :شـر : 

   .وزارة الدا مية
وم ػادنة وزارة ، يجري تعديؿ نظاـ الجمعية طقػرار مػف الخيةػة العامػةالمادة الرابعة :شر : 

   .(76)الدا مية 
 ػػػ  العػػػراؽ التػػػ  تقػػػدمت  لجمعيػػػة ات ػػػوة اتسػػػظمية التعسيسػػػيةويػػػذكر اف الخيةػػػة  

، وعطػػد الػػرحمف  ضػػر، مػػف السػػادة : امجػػد الزاػػاوي إدارتخػػاطنظػػاـ الجمعيػػة تػػالؼ مجمػػس 
وال ػيع حمػد ، ومحمد عا ـ النقيب، والدكتور تق  الديف الخظل ، ومحمد محمود ال واؼ

   .(72)واطراايـ م طما اتيوط  ، وطم المياض، اؿ القزلج 
انػػػم ركػػػز عمػػػا تةطيػػػت العيػػػرة ،  ػػػوة اتسػػػظميةيتضػػػن مػػػف  ػػػظؿ نظػػػاـ جمعيػػػة ات

نظػػػرًا لظخػػػور ن ػػػاط المكػػػر ، اتسػػػظمية  ػػػ  نمػػػوس النا ػػػةة ال ػػػطاب  ػػػ  المجتمػػػل العرانػػػ 
 – 4191وذلػػػػػؾ طعػػػػد انتخػػػػا  الحػػػػرب العالميػػػػة الةانيػػػػػة )، ال ػػػػيوع   ػػػػ  عقػػػػد األرطعينػػػػات

المجػاؿ  أتاح( مما 4116 –طالعمؿ السياس  طد ًا مف )نيساف  لألحزابوالسماح ، (4111
المر ػػػة  إتاحػػػةممػػػا  ػػػجل الحكومػػػة عمػػػا ، لن ػػػاط ال ػػػيوعييف  ػػػ  العمػػػؿ العمنػػػ  والسػػػري

تنػت مطػادئ ، لػذا .آنػذاؾلجمعية ات وة اتسظمية الونوؼ معخا لمت ػدي لمنمػوذ ال ػيوع  
 يػم الجمعيػة  ػ  مادتخػا )الةالةػة(  أكػدت ػ  الونػت الػذي ، الجمعية نطوت لػدى وزارة الدا ميػة

يمنػػل مػػف عمػػؿ الجمعيػػة وجخػػداا  ػػ   ولكػػف اػػذا ت .لمسػػاس  ػػ  ال ػػؤوف السياسػػيةعػػدـ ا
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)نضػية  مسػطيف( وذلػؾ مػف  ػظؿ مقاتتخػا ودراسػاتخا  إسػظميةسطيؿ نضػية مركزيػة عرطيػة 
   .الت  انعكست    مجمة ات وة اتسظمية كما سيعت  تحقاً 

، لوحػػدة اتسػػظميةاتسػػظمية وعمػػا ا األمػػةالجمعيػػة عمػػا ات ػػوة طػػيف  أكػػدتلقػػد  
وا ػػترطت  ػػػ  العضػػو اف يكػػػوف مسػػممًا حسػػػف السػػيرة وطيػػػب السػػمعة طعيػػػدًا عػػف الطاةميػػػة 

المجتمػػل العرانػػ  ط ػػكؿ  أوسػػاطال ػػيقة التػػ  يحػػاوؿ اتسػػتعمار وال ػػخيونية اسػػتةمارًا  ػػ  
   . اص طخدؼ التمرنة عف طريؽ الطاةمية

مػػػف  ػػػظؿ الػػػدعوة  مةاأل ػػػيطػػػروز الروحيػػػة العرطيػػػة ، ويطػػػدو مػػػف  ػػػظؿ المنخػػػاج 
المتمةمػػػة طمكا حػػػة روح التمػػػرن  والتػػػ   األ ػػػيمةلممحا ظػػػة عمػػػا العػػػادات والططػػػاةل العرطيػػػة 

المرتكػػز عمػػا   و ػػية ، اإلسػػظم واتطتعػػاد عػػف روح الػػديف ، األجانػػبيق ػػد طخػػا تقميػػد 
مكا حػة ،  ضػظ عػف، األ ظنػ  ػ  الطعػد  األ ػيؿال   ية العرطية  ػ  جوانطخػا وتكوينخػا 

نحػػظؿ ال مقػػ  الػػذي حػػاوؿ اتسػػتعمار ت ػػجيعم ون ػػري  ػػ  الػػدوؿ العرطيػػة اتسػػظمية مػػف ات
 إد الخػػاعػػف طريػػؽ  طعنواعخػػا ػػظؿ ن ػػر النػػوادي والمظاػػ  وت ػػجيل الم ػػروطات الروحيػػة 

ون راا طيف ال طاب ط ػكؿ واسػل  كػاف ن ػاط الجمعيػة  ػ  حمايػة المسػاد ال مقػ  واتنحػظؿ 
 ضػػظ عػػف المقػػاتت والدراسػػات التػػ  ز ػػرت  ومحاضػػرات ططػػرؽ م ػػروعة متمةمػػة طن ػػرات

   .طخا مجمة ات وة اتسظمية
ويتضػن اف الجمعيػػة لػػـ تمػػؽ المسػػاعدات الماليػة مػػف  ػػارج العػػراؽ  اعتمػػدت عمػػا  
 إليخػاومػف التطرعػات الػواردة ، الذاتية مف  ظؿ ات تراكات ال خرية لممنتسطيف لخا إمكانياتخا

وطيػل مجمػة ات ػوة ، ف واردات طيػل المططوعػات ال ػادرة عنخػا ضظ ع، األغنيا مف طعض 
 األولػػاواتضػػن ذلػػؾ مػػف  ػػظؿ نماذاػػا مػػف السػػاعات ، اتسػػظمية التػػ  تنػػت نطػػوت واسػػعاً 

   .(79) إل داراا
  

 ثانياا : توجيهـات الجمعيـة
والتػػػ  ، السػػػاةدة  ػػػ  العػػػراؽ  ػػػ  عقػػػد ال مسػػػينات لألوضػػػاعنظػػػرًا الصـــعيد الـــداخمي :  -1

ولضػػعؼ ، آنػػذاؾالتػػ  غػػزت العػػراؽ  واإللحاديػػةالجمعيػػة مػػف  ػػظؿ الموجػػة الماديػػة  تأ زعػػ
والتػ  ، ويػداا التػ  تن ػف وتطنػ ، ورجالخػا األمػةواػـ عمػاد ، العقيػدة اتسػظمية لػدى ال ػطاب
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، انكػار وت إنػذارمػف دوف  وأنظػاراـ األمػوركانت تجري    وضػن النخػار وتحػت سػمل وتة 
 ضػظ عػف ، ممػا ينػذر طالػدمار واتضػمحظؿ، والمعػروؼ منكػراً ، حتا  ار المنكػر معرو ػاً 

وانت ػار التػرؼ ، وكةػرة الططالػة، األعمػاؿونمػة ، وسػو  توزيػل الةػروة، سو  الحالة اتنت ػادية
و قػداف ، اإلسػظـالمماسد اتجتماعية وضعؼ الةقا ة وضحالتخا وطعػداا عػف  وأنواع، المحـر

،  ػػػػ  العػػػػراؽ دوف عمػػػػؿ جػػػػدي لت مي ػػػػم طعنواعػػػػمار وطقػػػػا  اتسػػػػتعم، العدالػػػػة اتجتماعيػػػػة
وعػػػدـ التمػػػاتخـ الػػػا م ػػػدر ، وعػػػدـ ااتمػػامخـ لخػػػا، األمػػػةوان ػػعاؿ المسػػػؤوليف عػػػف م ػػػالن 

تسػػػير كيممػػػا اتمػػػؽ دوف اف  األمػػػوروتػػػركخـ ، مطعػػػث التػػػذمر والقمػػػؽ وا ػػػؿ المسػػػاد، ال ػػػكوى
 .ضػػػو  تعاليمػػػمو ػػػ   اإلسػػػظـكمػػػا يخػػػتـ  لإل ػػػظحيعػػػدوا  طػػػة واضػػػحة ومنخاجػػػًا  ػػػحيحًا 

لكػػػؿ ذلػػػؾ ، العرطيػػػة عػػػف دينخػػػا األمػػػة أطعػػػاد ضػػػظ عػػػف طعػػػض الحكػػػاـ والمتػػػزعميف سػػػاعدوا 
طرحػػػت جمعيػػػة ات ػػػوة اتسػػػظمية طرنامجخػػػا ات ػػػظح  لموضػػػل اتجتمػػػاع  واتنت ػػػادي 

 -ود ال واؼ( وكما يعت  :موالسياس  دا ؿ العراؽ عما لساف رةيس الجمعية )محمد مح
 النظام السياسي-أ

ا )الحكػػاـ( طاتسػػتناد عمػػ األمػػورمعيػػة ات ػػوة اتسػػظمية نظػػرة  ا ػػة  ػػ  وتة لج
 دمػة محضػة  اإلسػظـالسمطة والوتية والرةاسة  ػ  )عما اف  أكدتاذ ، ال ريعة اتسظمية

 وت، تجطػر وت، تسػمط وت، مػرطن معػنـ وت ت، وتكميؼ  ػاؽ، ؤولية جسيمةسوم، وحمؿ ةقيؿ
   .(71) (لعطاد اع تعالا إذتؿ وت، استكطار وت، استعظ 

 مؤكػػػدا القػػػوؿ )ت، آنػػػذاؾونػػػارف ال ػػػواؼ ذلػػػؾ مػػػل الوضػػػل السياسػػػ   ػػػ  العػػػراؽ   
الحػػرص عمػػا المن ػػب وت اتست ػػراؽ لػػم كمػػا اػػو المظحػػظ اليػػـو تف  اإلسػػظـيجػػوز  ػػ  

عػػؼ ، و ػرج مػػف مسػؤوليتخا، مػػف نالخػا طحػػؽ ونػاـ طواجطاتخػػا إتالرةاسػة ظممػات يػػـو القيامػة 
، اف يمعمػوا طمػا تقػػدـ األمػور عمػا وتة ، وال دمػة، مقػد طمػج جخػدي الن ػن، طػاار الػذيؿ، اليػد

وي ػعروف ، ويكػوف منخػا واليػا طحػؽ، وأمالخػا األمةويتحسسوا طاتـ ، األمة طع رادواف ي تمطوا 
  ػما)اذ سػيد القػـو  ػدامخـ كمػا نػاؿ ، ت مسػتنديخا وت مسػتطعديخا، واجراةخػا،  دمتخا طعنخـ

 وت (اع عميم وسمـ
دوؿ   األيػػاـ طعيػػديخـيخمخػػـ اف السػػمطة  وت، مػػف المتممقػػيف وأكةػػراـيعمػػراـ مػػدح المػػادحيف 

   .(90)ت الا حاكـ نواؿ(، طحاجة الا حاكـ  عاؿ األمةوليعمموا اف ، والزماف نمب
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 أكػػدالوظػػاةؼ الحساسػػة  ػػ  الػػدوؿ  وا  ػػعاؿ، و ػػ  موضػػوع المحسػػوطية والمنسػػوطية  
 ػػ  من ػػب مػػا ات طسػػطب الكمػػا ة  أحػػداليجعػػؿ الحػػاكموف  ػػ  نخجخػػـ ات ليضػػعوا )ال ػػواؼ 
يكػػػوف لم ػػػماعة والقراطػػػة وال ػػػدانة والمحسػػػوطية والر ػػػوة اةػػػر  ػػػ   واف ت، واإل ػػػظحوالقػػػدرة 
وعمػا  . . .ومف يمعؿ غير ذلؾ  قد  اف اع ورسػولم والمسػمميف، والمنا ب األعماؿ إسناد

 …واف زاغػػوا زاغػػت(،  ػػاف اسػػتقاموا اسػػتقامت اتمػػة، قػػاـ الػػدعوةطم أنخػػـالحكػػاـ اف يعممػػوا 
(94).   
الحريات طانواعخا يجػب اف ت ػاف )ال واؼ طاف  أ ار، اما عما مستوى الحريات  

يجػوز م المػة  وت، تقتضػ  طػم احكامػم وحسػب مػا، مف التد ؿ واتنتخاؾ  ػ  حػدود اتسػظـ
او ، أ ظنخػػـ إ سػػاداو ، تسػػظمية الحقػػةاتسػػظـ او تضػػميؿ النػػاس او  ػػداـ عػػف العقيػػدة ا

 الحريػػة تقػػؼ اذا و ػػمت  .تجػػريةخـ عمػػا المسػػاد طػػالقوؿ او الكتاطػػة طحجػػة الحريػػة ال   ػػية
كمػػا  .ضػػرر وت ضػػرار والضػػرر يػػزاؿ اذ ت،  سػػاد طػػالمرد او الجماعػػة وت اإلضػػرارالػػا حػػد 

   .(97)طالمعروؼ والنخ  عف المنكر طاسـ الحرية ال   ية(  األمريخدر 
طارنػػػًا وجخػػػة نظػػػر الجمعيػػػة ، تطػػػرؽ ال ػػػواؼ  ػػػ  مجػػػاؿ الحريػػػة  ػػػ  ال ػػػحا ة  

الحيػػة تعتطػػر مدرسػػة لم ػػعب يجػػب اف تع ػػذ طيػػدي طمػػا  األمػػـاف  ػػحا ة  ػػ  )تجااخػػا طػػالقوؿ 
واف ال ػحا ة وسػيمة مػف وسػاةؿ الكسػب مػف ،  يم  ظحم وتقودي نحو ال ير والمجد والتقدـ

ومػف المؤسػؼ اف طظدنػا محرومػة مػف ، يجب اف تقـو طخا يتمؽ والمخمة الت  اجؿ العيش ت
ومػف واجػب المسػؤوليف تقطػؿ ، م م ػة  ػ  ادا  مخمتخػا، امينػة، حرة نزيخة،  حا ة موجخة

وانامػػة ، وت ػػجيل اتنػػظـ الحػػرة التػػ  تسػػعا الػػا الطنػػا ، النقػػد النزيػػم والتوجيػػم السػػميـ السػػديد
   .(99) ( رح الحؽ والمضيمة

 التعميم -ب 
ت الجمعيػػػة طرنامجخػػػا  ػػػ  مجػػػاؿ التعمػػػيـ  ػػػ  العػػػراؽ نظػػػرًا لسياسػػػة التعمػػػيـ طرحػػػ  

و قػػػداف المكػػػرة الجواريػػػة الواضػػػحة التػػػ  يقػػػـو عميخػػػا ، واترتجػػػاؿ، المتمةمػػػة طػػػالت طط، آنػػػذاؾ
اف سياسػػة التعمػػيـ )اذ اكػػدت الجمعيػػة عمػػا لسػػاف رةيسػػخا ال ػػواؼ  ػػ  اػػذا المجػػاؿ ، التعمػػيـ

متعػػاؿ عمػػا سماسػػؼ ، وأ ظنػػمسػػظم  نػػوي  ػػ  عقيدتػػم يجػػب اف تخػػدؼ الػػا تكػػويف جيػػؿ ا
 واف اػػذا كمػػم ت، يحمػػؿ ةقا ػػة  ػػحيحة نا عػػة لػػم وتمتػػم، والميوعػػة والتػػرؼ والت نػػث األمػػور
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عممػان  او  أسػاست عمػا ، و كرتػم و مسػمتم، اتسػظـ أسػاسيتحقؽ ات اذا ناـ التعمػيـ عمػا 
الكتػب وتػنقن المنػاا  وي تػار  يجػب اف توضػل اإلسػظم  األسػاسوعما اػذا ،  طم عممان 
  .(91) ( ننجو مف اذي الطمطمة المكرية والموضا والتنانض    اتجاااتخا التعميمية، المدرسوف

لمتعمػػػػيـ مػػػػف وجخػػػػة نظػػػػر جمعيػػػػة ات ػػػػوة  اإل ػػػػظح وطػػػػرح ال ػػػػواؼ الطرنػػػػام    
   -اتسظمية طما يعت  : 

، حاجػػة الػػطظد لممت ػػرجيف التعمػػيـ ال ػػناع  والزراعػػ  والمخنػػ   ػػ  العػػراؽ لسػػد إ ػػاعة -
السػػا مة التػػ  تخػػدد  األ كػػارطخػػـ الػػا التػػذمر واعتنػػاؽ  أدتوت مي ػػخـ مػػف الططالػػة التػػ  

   .الطظد    كيانخا وعقيدتخا
وغػػرس العقيػدة اتسػػظمية  ػػ  ، اتمػػة أ ػرادمػف طػػيف  األميػػةالعمػؿ السػػريل الجػدي لمحػػو  -

  .ممكف أسموبكؿ 
ومنػل ، رسػالتخا  ػ  الحيػاة عمػا ضػو  تعػاليـ اتسػظـويناسػب ، تعميـ المرأة طمػا يظةمخػا -

وتػػرؾ الجػػري ورا  العػػريطيف تقميػػدًا لخػػـ  ػػ  تعمػػيـ ، ا تظطخػػا طالرجػػاؿ  ػػ  مراحػػؿ التعمػػيـ
   .اإلناثومنل الذكور مف تدريس ، ومنل النسا  مف تدريس الذكور، النسا 

   .نطوي ال ريؼالعناية طالمعة العرطية طاعتطاراا لعة القراف الكريـ والحديث ال -
ودراسػتخا ط ػورة تم ػيمية ، رةيسػة  ػ  جميػل مراحػؿ التعمػيـ اإلسػظم جعؿ مادة الػديف  -

الػػػروح اتسػػػظمية  ػػػ  جميػػػل المػػػواد  إ ػػػاعةزيػػػادة عمػػػا ، عميقػػػة  ػػػ  الدراسػػػة الجامعيػػػة
   .اتسظمية

   .اتاتماـ طال عاةر اتسظمية    جميل المدارس -
   .ان ا  كمية  ا ة لمدراسات اتسظمية -
   . ا ة لدراسة العمـو ال رعية اتسظمية    دور المعمميف والمعممات أنساـان ا   -
التػاـ  واإل ػظص، العميػؽ والةقا ػة الواسػعة األمػافيتطرز  ػيخـ  طعناسادارة التعميـ  إناطة -

   .والتمسؾ ط عاةري ليكونوا ندوة لعيراـ، اتسظـ طآدابوالت مؽ 
وتػػػدريب ، العػػػالمييف الػػػا العػػػراؽ األ  ػػػاةييفداـ واسػػػتق، اتاتمػػػاـ طالت  ػػػص طػػػالعمـو -

   .وتعميـ  طاطنا لسد حاجات العراؽ
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منظمػػػػػة يخوديػػػػػة كمػػػػػا جػػػػػا   ػػػػػ  كتػػػػػاب )حكمػػػػػا   ألنخػػػػػامقاطعػػػػػة منظمػػػػػة )اليونسػػػػػكو(  -
  خيونيف( 

  
وتوةيػػػؽ الػػػرواطط ، وعقاةػػػداـ، أ ظنخػػػـومرانطػػػة الطعةػػػات  ػػػارج العػػػراؽ مرانطػػػة دنيقػػػة ل ػػػوف 

   .(91)تسظميةالةقا ية مل الطمداف ا
 الناحية القتصادية -ج

اذ دعػػػت الجمعيػػػة عمػػػا لسػػػاف ، تركػػػز طرنػػػام  الجمعيػػػة  ػػػ  النػػػواح  اتنت ػػػادية 
ينػاؿ  يػم كػؿ  إسظمياتنظيمًا ، اتنت ادية األموررةيسخا محمد محمود ال واؼ الا تنظيـ 

ة العػػاجزيف  ػػرد الكمايػػة مػػف الطعػػاـ والمطػػاس والسػػكف عػػف طريػػؽ تخيةػػة العمػػؿ لمجميػػل وكمايػػ
 يػعت لػذا رأت الجمعيػة لػزـو العنايػة طمػا ، والمقػرا  األغنيػا مف  طؿ الدولة وتقريب الةقة طيف 

 -عما وجم التاكيد:
والن ػود  ػ  تح ػيمخا و ػر خا  ػ  م ػار خا ، جطياتخػا وتنظػيـاتاتماـ طمريضػة الزكػاة  -

   .ال رعية
يجػػاد، تحػػريـ الرطػػا واتحتكػػار وجميػػل المعػػامظت المحرمػػة  ػػرعاً  - الم ػػارؼ التػػ  ت  وا 

   .تحرمم ال ريعة اتسظمية يوجد  يخا ما
زالػػةمنػػل  - ، كسػػطاؽ ال يػػؿ، والجماعػػات مػػف السػػطؿ المحرمػػة األ ػػراديطػػدد ةػػروة  كػػؿ مػػا وا 

، ومنػل مجػف الران ػات طاسػـ المػف، وضرب التػرؼ كػالمظا  والمػرانص، القمار وأندية
   .وتحريـ استيراد ال مور وت نيعخا    العراؽ

وعدـ جواز التمػريط  ػ  اػذي المػوارد او ، لحرص عما موارد النمط الت  ا  ممؾ اتمةا -
والم ػػػاريل اتسػػػتخظكية والتجميميػػػة والعمػػػؿ عمػػػا تخيةػػػة ، الةانويػػػة األمػػػورتطديػػػداا  ػػػ  

   .ال طرة ط ؤوف النمط مف العرانييف تمخيدًا لتعميـ النمط وأ حابالمنييف 
واتاتمػػػاـ طالم ػػػػاريل ال ػػػناعية التػػػػ  تقػػػـو عمػػػػا ت ػػػجيل الم ػػػػاريل وتسػػػيما الزراعيػػػػة  -

   .المنتجات الزراعية
، والنقػؿ، والكخرطػا ، كالنمط، إليما ذ الدولة عما عاتقخا طمطدأ التعميـ  يما ت تد الحاجة  -

   .وغيراا مف موارد الةورة القومية
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 .ةوت ػجيل ال ػركات الوطنيػ، المسػتعمة األجنطيػةالعمؿ عما تطخير الطظد مف ال ركات  -
تنقمػػػػب اػػػػذي ال ػػػػركات الػػػػا  ػػػػركات اسػػػػتعظلية  لكػػػػ  ت، وضػػػػل الضػػػػمانات القانونيػػػػة
   .األجنطيةاحتكارية كما تمعؿ ال ركات 

، او مػػورد رزؽ، أرضػػايممػػؾ  ممػػف ت، عمػػا المظحػػيف وغيػػراـ األميريػػة األراضػػ توزيػػل  -
   .طويمة آمادواسترداد اذي السمؼ عما  األرضيكميخـ تستعظؿ اذي  وتسمميخـ ما

وتمضػػػيؿ الػػػطظد اتسػػػظمية عمػػػا غيراػػػػا ، اإلمكػػػػافالعمػػػؿ عمػػػا اتكتمػػػا  الػػػذات  نػػػدر  -
 اإلن ػاةيةوتقػديـ اسػتيراد المػواد ، واتمتناع عف استراد المواد الكماليػة، طالتعامؿ التجاري

  .عما غيراا
وتسػ يراا  ػ  ، ر ض المساعدة اتجنطية الت  تقدـ عمػا حسػاب حقػوؽ الػطظد وسػيادتخا -

   .مطامل اتجنطيةسطيؿ ال
ح ػػموا  واسػػترداد مػػا، ومعانطػػة المرت ػػيف ط ػػدة، و ػػوراا أنواعخػػامحارطػػة الر ػػوة طجمػػل  -

 لجػػػاف نزيخػػػػة تحاسػػػب كػػػؿ مػػػػف اسػػػتعؿ نمػػػوذي ومن ػػػػطم وتسػػػترد منػػػم مػػػػا طتػػػالؼعميػػػم 
   .اغت طم

   .جعؿ موارد الدولة وم ار خا ومعامظتخا م روع  ال ة -
الػػا الحػػد الػػذي يكمػػػيخـ ، والجنػػود، وال ػػرطة، ر ػػل مرتطػػات المػػوظميف وتسػػيما ال ػػعار -

وت ػػييد ، وا  ػػظصويسػػد حػػاجتخـ ويقػػيخـ مػػف رذيمػػة اترت ػػا  ويػػد عخـ الػػا العمػػؿ طجػػد 
   .العقارات والمراطيف أ حابالمساكف لخـ ولمعماؿ لتنقذاـ مف تحكـ 

العمػػؿ  أرطػػابالحػػرؼ والمخػػف مػػف اتسػػتعظؿ والػػتحكـ مػػف نطػػؿ  وأرطػػابحمايػػة العمػػاؿ  -
وسػػاعات ، مناسػػطاً  أجػػرايحقػػؽ لمعامػػؿ ، اـ عػػادؿ عمػػا ضػػو  تعػػاليـ اتسػػظـووضػػل نظػػ

العمػػؿ حتػػا  أونػػاتوتنظػػيـ ، ووضػػل تػػعميف لػػم ضػػد العجػػز وال ػػي و ة، عمػػؿ مناسػػطة
  .(96)توا ؽ العطادات اتسظمية 

 الناحية الجتما:ية  -د
يف  ػػرد  ػرؽ طػ تعكيػدًا عمػا نظػرة اتسػػظـ تجػاي النػاس طرجػػوعخـ الػا ا ػؿ واحػػد ت  

واسػتنادًا الػا ات ػوة  ػ  اتسػظـ كعسػاس المحطػة والتعػاوف ، طػالتقوى إتميػزة عميػم  وت، و ػرد
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،    طنا  المجتمػل ط ػظحخا ي ػمن األولاا  المطنة  األسرةولكوف ، والعدؿ والمساواة والطر
   -التالية : طاألمورال واؼ وطالب  أكد، وطمساداا يمسد
 والمسػاعدات  اإلكراميػاتيكمػيخـ ومػنن  يف  يم مات جيل الزواج طتسميؼ الراغط

   .األوتد حاب  المالية ت
  تعاطيػػم  وانامػة الحػد ال ػرع  عمػا مػا، وأ ػكالم أنواعػممحارطػة الطعػا  طجميػل

   .مف غير اف تع ذنا طم رأ ة    ديف اع تعالا
 يقري اتسػظـ منل النسا  مف التختؾ والتطرج والظخور    الطرنات طمظخر ت ،

   .منل ا تظطخف طالرجاؿو 
ومنػػػل ، العامػػػة طسػػػد جميػػػل حانػػػات ال مػػور و ػػػاتت الػػػرنص والمظاػػػ  اآلدابمرانطػػة  -

العمميػة وال ػناعية والزراعيػة  طػاألمورمالم مف  مة  إت ظ يطاح منخا ، المضرة األ ظـ
غػػػػظؽومحارطػػػػة القمػػػػار  .والعسػػػػكرية والعمميػػػػة ومحظتػػػػم ومنػػػػم سػػػػطاؽ ال يػػػػؿ  أنديتػػػػم وا 

    .يبواليان 
ومنػػل كػػؿ مػػا ي ػػالؼ اتسػػظـ ، تكػػويف لجػػاف م م ػػة ونزيخػػة ترانػػب جميػػل المططوعػػات -

ال ميعػػة  األغػػان ،  تمنػػل مػػةظً ، والتممزيػػوف اإلذاعػػةومرانطػػة ، أحكامػػااو ، عقيػػدة او اداطػػاً 
وكػػذلؾ الروايػػات ، التػػ  غػػزت كػػؿ مكػػاف و ػػارت عػػامًظ م ػػجعًا لمزنػػا والتحمػػؿ ال مقػػ 

   .وجعؿ التممزيوف مدرسة تممخـ ممقوتاً  .منكرة    التممزيوفوالرن ات ال، ال ميعة
 ا ػًا  واآل ػرالحداةؽ والمتنزاات العامة عما اف يكوف طعضػخا  ا ػًا طالرجػاؿ  إكةار -

   .طالنسا 
ولت مي ػػخـ مػػف ، تعسػػيس النػػوادي والمسػػاطن لم ػػطاب طمػػا يػػنمعخـ عقميػػًا وروحيػػًا وجسػػمياً  -

   .الموطو ة الممسدة لخـ األماكف
قضػػػػا  عمػػػػا الػػػػروح اتجنطيػػػػة والعػػػػادات والتقاليػػػػد العريطػػػػة عػػػػف اتسػػػػظـ  ػػػػ  الطيػػػػوت ال -

   .والمجتمعات العامة
وات ػػذ عمػػا يػػد ، لمرانطػػة األسػػواؽ والمحػػظت العامػػة، نظػػاـ الحسػػطة  ػػ  اتسػػظـ إحيػػا  -

لينػاؿ عقاطػم  األمػر الػول او طد عػم الػا ، واإلنػذاروالتنطيػم ، مف يعمؿ منكراص طالتػذكير
(92).   
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 الناحية الصحية  –هـ 
 -: اآلتيةوعر ت الجمعية طرنامجخا ال ح  و ؽ المقرات   
، الظزمػػػػة األدويػػػػةوتػػػػو ير ، اإلكةػػػػار مػػػػف المست ػػػػميات والمستو ػػػػمات الةاطتػػػػة والسػػػػيارة -

   .وتوزيعخا مجانًا    المست ميات والمستو مات
تضػحية وال دمػة العامػة روح الجػد وال وا  ػاعة، العرانييف األططا تخيةة العدد الكا   مف  -

   .واإلحسافالج عيف منخـ الذيف جردوا مف الرحمة  أيديوالضرب عما ،    نموسخـ
 اإلر ػػاداتوتقػديـ ، والمؤسسػات والم ػانل ومرانطتخػا، اتاتمػاـ طنظا ػة المحػظت العامػة -

 ضػػظ عػػف تػػو ير المػػا  النقػػ   ػػ  جميػػل ، والمططوعػػات اإلذاعػػةال ػػحية عػػف طريػػؽ 
   .والقرى العرانية المدف والق طات

، األمػػراضومكا حػػة الطعػػوض والتطعػػيـ ضػػد ، الونايػػة كػػردـ المسػػتنقعات طعسػػطاب األ ػػذ -
   .ر وغيرااضومرانطة المجازر ومحظت طيل ال 

 
 الجيش والشرطة  -و

راػاطخـ األعػدا  وا  ا ػةالقػوة طانواعخػا لمػد اع  طرعػداداتسظـ  أمرطنا  عما    ػ  ، وا 
مػػػا اسػػػتطعتـ مػػػف نػػػوة ومػػػف رطػػػاط ال يػػػؿ تراطػػػوف طػػػم عػػػدوا اع واعػػػدوا لخػػػـ )نولػػػم تعػػػالا 

يمكػػػػف  وت، مسػػػػتعمرة منخوطػػػػة وأوطانػػػػا، ولكػػػػوف لممسػػػػمميف حقونػػػػًا مع ػػػػوطة .(91)وعػػػػدوكـ(
تػػػرى جمعيػػػة ات ػػػوة اتسػػػػظمية ، عميػػػم، طػػػػالقوة إتاسػػػترداداا واست ظ ػػػخا مػػػف غا ػػػطخا 

   -ا طاتاتماـ طما يم  :ضرورة العناية طالجيش سياج اتمة وحام  عزتخا وكرامتخ
ور ػم رواتػب المكمػؼ وت  ػيص دورات لتػدريب ، ط ورة جدية اإلجطاريتططيؽ التجنيد  -

   .جميل طظب المدارس
عمػا ، دولػة كانػت طمػا تقتضػيم م ػمحة الػطظد أيػةو را اا مػف  طاألسمحةتزويد الجيش  -

الحػػذر مػػف ويجػػب الحػػذر كػػؿ ، ات يكػػوف ذلػػؾ عمػػا حسػػاب حريتنػػا واسػػتقظلنا وسػػيادتنا
، سػتطوننا طعػؿ جديػد يضػاؼ الػا اغظلنػا السػاطقة  رنخػا األمريكيةالمساعدات العسكرية 
وسػػوااا مػػػف دوؿ العػػرب الكػػػا ر مػػف غيػػػر اف تح ػػؿ عمػػػا  أمريكػػػاوت يعقػػؿ اف تمػػدنا 
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نانػة  ا ػتراكنا  ػ  حػرب ت، واػذا معنػاي، استعظؿ مطاراتنا وةكناتخا لجي خا أدنايمنمعة 
  .لنا  يخا وت جمؿ

عػػػػػدادااالػػػػػروح العسػػػػػكرية  ػػػػػ  اتمػػػػػة  إ ػػػػػاعة - لمعػػػػػارؾ التحريػػػػػر اتسػػػػػظمية الكطػػػػػرى  وا 
   .واست ظص حقوننا مف الكمار المستعمريف

عػػداداـ، اإلسػػظم ترطيػػة الجنػػد عمػػا الػػروح اتسػػظمية وا ػػراطخـ معنػػا الجخػػاد  - لخػػذا  وا 
لزامخـ، العرض اممػة الجنػدي ومع،  عاةر اتسظـ    جميل الةكنػات العسػكرية طرنامة وا 

والعناية طانتقػا  أةمػة ، وتعاليـ اتسظـ، وتعميمم القرا ة والكتاطة، معاممة تحمظ لم كرامتم
   .والكما ة واإل ظحالجيش مف ذوي العمـ 

يجػػػػوز  المندسػػػػيف  يػػػػم طاسػػػػـ ال طػػػػرة والمػػػػف والتػػػػدريب وت األجانػػػػبونايػػػػة الجػػػػيش مػػػػف  -
   .عند الحاجة الق وى إتاست دامخـ 

وتةقيمخـ ةقا ػة مسػمكية وةقا ػة ، ال رطة ممف يحسنوف القرا ة والكتاطة أ راد وجوب انتقا  -
 وأمػػراـ، مخمػػتخـ وواجطػػاتخـ مػػل غػػرس الػػروح اتسػػظمية  ػػيخـ أدا تعيػػنخـ عمػػا ، عامػػة
، ومعانطػػة مػػف يةطػػت عميػػم اترت ػػا  والمسػػاد وطكػػؿ  ػػرامة، ال ػػعاةر اتسػػظمية طرنامػػة

ن ػػػػاؤي رتطػػػػات ال ػػػػرطة والجنػػػػود طمػػػػا سػػػػند حاجػػػػاتخـ مػػػػل زيػػػػادة م، عػػػػف اػػػػذا المسػػػػمؾ وا 
   .(10)الضرورية مف طعاـ ومسكف 

  
 القضاء  –ز 

اع سػػطحانم وتعػػالا طػػالحكـ وطمػػا انػػزؿ عمػػا رسػػولم ) ػػما اع  أمػػرانطظنػػًا مػػف  
ومػػف لػػـ )نػػزؿ اع سػػطحانم وتعػػالا كمػػرًا وظممػػا و سػػقًا  وجعػػؿ الحكػػـ طعيػػر مػػا، عميػػم وسػػمـ(

اع  أمػػػريسػػػمل المسػػػمـ اف ي ػػػالؼ  لػػػذا ت .(14)اػػػـ الكػػػا روف(  ولةػػػؾ عيحكػػػـ طمػػػا انػػػزؿ اع 
   -ولذلؾ طالب ال واؼ طما يم  :، تعالا اذا  يحكـ طعير  ريعة اتسظـ

، اتسػػػظمية  ػػػ  المحػػػاكـ األحكػػػاـوتططيػػػؽ ، نطػػػذ كػػػؿ نػػػانوف او نظػػػاـ ي ػػػالؼ اتسػػػظـ -
   .ونوانيف مف ال ريعة اتسظمية أحكاـتحتاجم مف  واستنطاط ما

معخػد عػال  لمعمػـو  وتعسيس، تدريس ال ريعة اتسظمية    كمية الحقوؽ ط ورة واسعة -
وانتقػػا  الحكػػاـ ممػػف يجمعػػوف طػػيف العقيػػدة اتسػػظمية ال ػػحيحة وطػػيف الكمػػا ة  .ال ػػرعية
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واذا حكمػػػػػتـ طػػػػػيف النػػػػػاس اف تحكمػػػػػوا )(17)واتستمسػػػػػاؾ طالعػػػػػدؿ، واإل ػػػػػظصالعاميػػػػػة 
   .(19)طالعدؿ(

 
 سالميةاألوقاف ال -ح
 ػػظ ، مػػف المعػػروؼ اف الونػػؼ نظػػاـ اسػػظم  لػػم سػػندي الواضػػن ط ػػريعة اع تعػػالا  

و ػػ   .اإلسػػظم يجػػوز إلعػػاؤي او الت ػػرؼ طػػم طػػالتعيير والتطػػديؿ عمػػا وجػػم ي ػػالؼ ال ػػرع 
   -طالطخا ال واؼ طما يعت  : لألوناؼالعراؽ داةرة  ا ة 

واتسػػتمادة ، مػػف وزارة الماليػػة اعمػػار العقػػارات الونميػػة عػػف طريػػؽ اتسػػتعراض الحسػػف -
   .واإل ظحمنخا    وجوي ال ير 

يحتاج ما موجػود منخػا  وترميـ ما إليخاالت  تمتقد  األماكفمف طنا  المساجد     اإلكةار -
   .الا الترميـ

 األلويػػة ػػ  جميػػل  إ تػػا مراكػػز  وأحػػداث واألليػػاؼتعيػػيف الوعػػاظ والمر ػػديف  ػػ  القػػرى  -
   .والقضاةية

وت  ػػيص المرتطػػات الكا يػػة لمدرسػػيخا وتظميػػذاا حتػػا ، لمػػدارس الدينيػػةمػػف ا اإلكةػػار -
   .ت جل الناس عما تمق  العمـو الدينية

 
  
 
 
 أاػؿوا تطػار طظطخػا ممػف اػـ ، لخػا األكمػا اتاتماـ طكميػة ال ػريعة واسػتقداـ المدرسػيف  -

ا ال ػػريؼ والعمػػؿ عمػػ األزاػػرور ػػل مسػػتوااا الػػا م ػػاؼ مةيظتخػػا  ػػ  ، لحمػػؿ رسػػالتخا
   .تططيؽ  ريجيخا    وظاةؼ دينية

، األونػػػاؼيقػػػـو ط ػػػؤوف ، ال يػػػر والعمػػػـ والػػػورع أاػػػؿمػػػف  أعمػػػاتكػػػويف مجمػػػس اسػػػظم   -
طعونػػاؼ  أسػػوة، ويمػػؾ ارتطاطخػػا مػػف رةػػيس الػػوزرا  الم ػػعوؿ عنخػػا داةمػػاً ، ويتػػولا زمامخػػا

   .(11) األ رىالطواةؼ 



 دراسة تاري ية - جمعية ات وة اتسظمية    المو ؿ
  الدة أطظؿ محمد الجطوري .د

 111 

 -الصعيد الخارجي : -2
 الستعمار - أ

يقػػػػر  اف اتسػػػػظـ ت  عكػػػػد، اتسػػػػتعمار إل ػػػػظح ا ػػػػص ال ػػػػواؼ  ػػػػ  منخاجػػػػم 
، واوجب عمػيخـ محارطتػم، ومحوي طرزالتموطالب المسمميف ، اتستعمار ايا كاف نوعم و كمم

ونسػػػـ ، وتعػػػود العػػػزة والحػػػريـ الكاممػػػة طعػػػداا لممسػػػمميف، حتػػػا يػػػتـ طػػػردي، والجخػػػاد ضػػػدي
 -:أنواعال واؼ اتستعمار الا 

، لإلسػظـالم المػة  األ كػارم يكوف طتطخير الرؤوس مػف اتستعمار المكري والقضا  عمي -
   .ال طاب طعيديوالمطةوةة    الكتب المسومة 

كطػػػار إعجػػػابطتطخيػػػر النمػػػوس مػػػف كػػػؿ  إزالتػػػموتكػػػوف ، اتسػػػتعمار الرومػػػ  - لمعػػػرطييف  وا 
عزازااوطعث الةقة    نموس اتمة     .طاإلسظـ وا 

سػػػتعظؿ المسػػػتعمريف و ػػػركاتخـ طػػػالتحرر مػػػف ا إزالتػػػموتكػػػوف ، اتسػػػتعمار اتنت ػػػادي -
   .وتعميـ كا ة ال ركات اتجنطية، ل يرات والةروات

واػػػو المتمةػػػؿ طالقواعػػػد والةكنػػػات العسػػػكرية اتجنطيػػػة  ػػػ  منػػػاطؽ ، األرضػػػ اتسػػػتعمار  -
زالتػػػػم، م تممػػػػة مػػػػف الػػػػديار اتسػػػػظمية تكػػػػوف  ػػػػ  العمػػػػؿ عمػػػػا تطخيػػػػر الػػػػطظد مػػػػف  وا 

لعػا ، د لخػذا العػرضوح د القوة والجخػو ، األجانبالمعت طيف  كػؿ معااػدة او محالمػة  وا 
معااػدة  طعيػةوتحا ػ  اترتطػاط ، وتؤدي الا طقاةخا تحت أي اسػـ كػاف، تقر اذي القواعد

 .كػا ر أجنطػ اف يحتؿ طظد اتسػظـ      ميس مف العزة    ، او حمؼ مف اذا القطيؿ
 (11)نة والن ػػػرة يمكػػػف اف يكػػػوف اػػػذا اتحػػػتظؿ طاسػػػـ المػػػواتة والمحطػػػة وال ػػػدا كمػػػا ت

وكػؿ معااػدة تػؤدي الػا اتحػتظؿ )وا تتـ ال ػواؼ رأيػم طالمعااػدات واتسػتعمار طقولػم 
يممػػػؾ وتة  وت، طظدنػػػا وانتقػػػاص سػػػيادتنا اػػػ  طاطمػػػة وت اعتطػػػار لخػػػا لم المتخػػػا اتسػػػظـ

واػؿ ، أيػديخـويػد اع  ػوؽ ، اتمة طما ي الؼ اتسظـ واع مف  ونخـ رنيػب إلزاـ األمور
   .(16)امتنا(  وأعدا ، اع أعدا والمرنسييف والروس ات  واألمريكافاتنجميز 

 السياسة الخارجية -ج
يمػ   ػ  السياسػة ال ارجيػة مػف  ػظؿ عظنػة العػراؽ  دعا ال واؼ الػا مراعػاة مػا 

   -يعت  : طالدوؿ والقاةمة عما ما
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  ونعػاد مػف  نسػالـ مػف سػالمنا، اتسظـ أساساف تكوف العظنة مل الدوؿ عما
 مػػػف اعتػػػدى عمػػػيكـ )واسػػػتعمارنا  إذتلنػػػانحػػػارب مػػػف يعادينػػػا ويحارطنػػػا ويريػػػد 

   .(12) ( اعتدوا طمةؿ ما اعتدى عميكـ
  العمؿ عما تقوية الرواطط طال عوب اتسظمية وتوحيد الساسة ال ارجيػة معخػا

كتمػة  طعيػةارتطػاط     ضو  اتسظـ و   م محة المسػمميف  قػط مػف غيػر مػا
مػػػػل التعػػػػاوف الوةيػػػػؽ معخػػػػا عمػػػػا طػػػػرد المسػػػػتعمر ، نية او غرطيػػػػةكانػػػػت  ػػػػر 

والعمػػػؿ عمػػا القػػػارب طػػػيف ال ػػػعوب ، اتسػػظمية كا ػػػة األنطػػػارالعا ػػب مػػػف 
وحريػة ، وتسػخيؿ التجػنس، جػوازات السػمر كرلعػا  األنطػاراتسظمية  ػ  اػذي 

، وتوحيػػد النقػػؿ، وعقػػد اتتمانيػػات ػ التػػ  اػػ   ػػ  م ػػمحة المسػػمميف، التنقػػؿ
   .(19)ومما يمخد لموحدة اتسظمية ، ل التطادؿ التجاريوتوسي

وضمف سياؽ السياسة ال ارجية لمجمعيػة حضػيت الةػورة الجزاةريػة طااتمػاـ جمعيػة 
 ػ  اػذا العػدد  أ اراذا ، عما لساف رةيسخا محمد محمود ال واؼ آنذاؾات وة اتسظمية 

ة واتنت ػادية والسياسػية  ػ  سػطيؿ العسكري إمكانياتخااف  رنسا المجرمة تعد جميل )طالقوؿ 
طػػػػادةالقضػػػػا  عمػػػػا الةػػػػورة الجزاةريػػػػة  تسػػػػانداا  ػػػػ  ذلػػػػؾ الػػػػدوؿ العرطيػػػػة ،  يخػػػػا المسػػػػمميف وا 

وواجطنػا كمسػمميف الجخػاد ، األطمسػ طمػا  يخػا نػوات الحمػؼ  اإلمكانيػاتوتقدـ لخا ، المجرمة
واف ، ديػػف لعقيػػدة وت واننػػا  ػػ  ا وتقػػديـ كا ػػة المسػػاعدات ت واألمػػواؿ طػػاألنمس ػػ  سػػطيمخا 

 ػػ  تحمػػؿ المسػػؤولية يقػػل ط ػػورة  ا ػػة عمػػا الحكومػػات العرطيػػة وط ػػورة  األكطػػرالقسػػط 
 -يم  : ودعا العراؽ الحكومات العرطية الا ما (11) (عامة عما الحكومات اتسظمية

   .نطل العظنات اتنت ادية والةقا ية والسياسية مل  رنسا حاتً 
وت  يص المطػالج الكا يػة السػنوية ، والعسكرية لمةورة الجزاةريةتقديـ المساعدات المالية  -

   .   ميزانياتخا تتناسب وندسية الةورة
عطػا ، الضعط عما  رنسا    المجػاتت الدوليػة لسػحب نواتخػا المعتديػة  ػ  الجزاةػر -  وا 

   .(10)الجزاةر اتستقظؿ والحرية الكاممة 
واف ، سػػػمميف جمػػػيعخـت ػػػص الم إسػػػظميةوعػػػد ال ػػػواؼ نضػػػية  مسػػػطيف نضػػػية 

واسػت داـ ، الجديػة ال ػادنة طاألعمػاؿيمكػف اف يػتـ ات  استرداداا مف معت طيخا اليخػود ت
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ونطػل العظنػات معخػا ، القوة وتخديد م الن الدوؿ الت  تازر اليخود وتسػنداـ  ػ  عػدوانخـ
واف تػػػػرؾ اػػػػذي القضػػػػية الحساسػػػػة معمقػػػػة طػػػػدوف حػػػػؿ يكمػػػػؿ ، وأمريكػػػػاو ا ػػػػة طريطانيػػػػا 

لحػاحخـ  ػ  تطػوير ، ورغطػات المسػمميف، اإلسػظم اداا او تحدي  رين لم عور استرد وا 
يػؤدي الػا طػظ  ػؾ الػا كراايػة  أمػرواػو ، طظداـ المقدسة مف ارجاس المعت ػطيف اليخػود

اتمػػة مػػاداموا غيػػر متحمسػػيف طخػػذا ال ػػعور عػػامميف عمػػا تنميػػذي  أ ػػرادالحػػاكميف مػػف نطػػؿ 
(14).   

 أيػػػدياةؿ العمميػػػة لت مػػػيص  مسػػػطيف وتحريراػػػا مػػػف وكػػاف ال ػػػواؼ يػػػرى اف الوسػػػ 
 -اليخود يكوف طالوساةؿ التالية :

تكػػوف نيادتػػم عرطيػػة ، وتكػػويف جػػيش مػػنخـ، تسػػمين الممسػػطينييف وتػػدريطخـ عمػػا السػػظح -
   . ال ة

 اإلسػػػػظم القضػػػػية الممسػػػػطينية مػػػػف الحيػػػػز العرطػػػػ  المحػػػػدود الػػػػا حيػػػػز العػػػػالـ  إ ػػػػراج -
   .عميا ميةإسظواعتطاراا نضية ، الواسل

والعرطيػػػػة  ا ػػػػة مػػػػف ارجاسػػػػم ، محارطػػػػة اتسػػػػتعمار وتطخيػػػػر الػػػػطظد اتسػػػػظمية عامػػػػة -
    .األكطرطاعتطاري ا ؿ الدا  وسند ال خيونية 

لعػػػػا ، نطػػػػل العظنػػػػات طانواعخػػػػا مػػػػل الػػػػدوؿ التػػػػ  سػػػػاندت اليخػػػػود وتخػػػػدي م ػػػػالحخا -  وا 
   .واف لـ تكؼ عف تعييداـ، اتتمانيات معخا

عمػػا  اإلعػػداـ ػػادي المضػػروب حػػوؿ )اسػػراةيؿ( و ر ػػة عقوطػػة ت ػػديد الح ػػار اتنت -
   .كؿ مف يعمؿ عما تخريب المواد والسمل الا اليخود

النظػػػر  ػػػ  عظناتنػػػا مػػػل الػػػدوؿ التػػػ  اعتر ػػػت )طاسػػػراةيؿ( والعمػػػؿ عمػػػا سػػػحب  إعػػػادة -
  .النظر    عظناتنا معخا إعادةاو ، اعترا خا

اسػيس )اسػراةيؿ( ووضػعخـ تحػت المرانطػة اعتطار جميل اليخود    الطظد العرطيػة مػف جو  -
   .كما تعمؿ )اسراةيؿ( مل العرب الموجوديف  يخا .ال ديدة

 .القدس مف الناحية اتنت ادية والحيمولػة دوف اجػرة سػكانخا إنعاشالعمؿ السريل عما  -
   .(17)تف التدويؿ معناي التخويد ، ومحارطة  كرة تدويؿ القدس
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 صحــافة الجمعيـة .3
 جمة الخوة السالميةم -: أول

لن ػػػر  اإلعظميػػػةالوسػػػاةؿ  كرحػػػدىاعتمػػػدت جمعيػػػة ات ػػػوة اتسػػػظمية ال ػػػحا ة  
لػػذا نقػػدـ )محمػػد محمػػود ال ػػواؼ( معتمػػد الجمعيػػة الػػا  .طػػيف الجمػػااير وأ كاراػػا أاػػدا خا

دينيػػػػة  أدطيػػػػةمجمػػػػة  إل ػػػػدار إجػػػػازةمديريػػػػة الرعايػػػػة العامػػػػة ططمػػػػب منحػػػػة  /وزارة الدا ميػػػػة
ت ػػدر  ػػ  طعػػداد طالمعػػة العرطيػػة عمػػا اف يكػػوف مػػديرًا ، ات ػػوة اتسػػظمية)ـ طاسػػ أسػػطوعية

وذلػػؾ  ػػ  ، المجمػػة إل ػػدارووا قػػت وزارة الدا ميػػة عمػػا منحػػم امتيػػازًا طاسػػمم  .مسػػؤوًت لخػػا
   .(19) 4114ايار 

 ػػدرت مجمػػة ات ػػوة اتسػػظمية  ػػ  طعػػداد طعػػدداا اتوؿ يػػـو الجمعػػة الراطػػل مػػف  
"  أنخػػػا، اذ جػػػا   ػػػ  ترويسػػػتخا .4117ت ػػػريف الةػػػان   74ػ الموا ػػػؽ اػػػ 4927 األوؿرطيػػػل 
ت در  ػ  طعػداد مػرتيف  ػ  ال ػخر مؤنتػًا  ػاحب اتمتيػاز ورةػيس التحريػر  أسطوعيةمجمة 

 ػ  جمعيػة  األداة .ن طة مف ال طاب المسمـ إ دارااعما  وي رؼ، محمد محمود ال واؼ
 مػػس(  ػػ  طعػػداد لسػػنة  40700ات ػػتراؾ ) وطػػدؿ، طعػػداد( –المكػػز العػػاـ )ات ػػوة اتسػػظمية 

ويػذكر اف المجمػة  ػدرت  .وواحد دينار لمعمما  وطمطػتخـ وطػظب المػدارس والعمػاؿ، واحدة
ةػػـ انتقمػػت مػػف ، طػػالحجـ اتعتيػػادي )الكطيػػر( لممجمػػة وططعػػت  ػػ  مططعػػة النمػػيض اتاميػػة

   .(11) مسًا(  91وةمف النس ة )، عدداا الةالث الا مططعة العان 
المقػػػػاؿ ، و ػػػػمحات عديػػػػدة منخػػػػا أطػػػػوابتػػػػوت مجمػػػػة ات ػػػػوة اتسػػػػظمية عمػػػػا اح 

مػػف ن ػػاط جمعيػػة ، ومقػػاتت دينيػػة، محمػػد محمػػود ال ػػواؼ()ات تتػػاح  وا ػػتص طكتاطتػػم 
طػػػاب ، ركػػػف الطمطػػػة، ركػػػف المػػػرأة، ـ الػػػدعوةي ػػػ   ػػػم،  منعػػػرؼ اتسػػػظـ، اتمػػػة اتسػػػظمية

   .(16)واإلنسانيةاتسظـ    ميزاف العدالة  ،   محيط ات واف، طريد ات وة، (11)المتاوى 
 األوؿ ػػػػ  المقػػػػاؿ ات تتػػػػاح   وأاػػػػدا خارسػػػػمت مجمػػػػة ات ػػػػوة اتسػػػػظمية  طتخػػػػا  
 أاػػػداؼأاػػػداؼ المجمػػػة  ػػػ  كممػػػات( طقمػػػـ محمػػد محمػػػود ال ػػػواؼ حػػػدد  يػػػم طدنػػػة )طعنػػواف 

 …   يخػا " ومػا جػا، كريمػة نرآنيػة طآيػاتالمجمة ط دمة جمعية ات وة اتسظمية مست خدًا 
، تػػػدعوا الػػػا اع، المػػػنخ  إسػػػظمية، األعػػػزا لمقػػػرا   أنػػػدمخا خػػػذي مجمػػػة ات ػػػوة اتسػػػظمية 

وتحميػػم وتػػذود ، وتر ػػل  ػػوت اتسػػظـ  ػػ  العػػراؽ .محاسػػف اتسػػظـ ومزايػػاي وتك ػػؼ عػػف
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عرضػًا  أنمسػخـاتسظـ العظػيـ إلػا المسػمميف  أحكاـوتعرض ، إليموتدعو ، وتط ر طم، عنم
مقتميػة  ػ  العػرض اةػر رسػوؿ ، والطػدع وال را ػات، يطًا سػخًظ مجػردًا مػف ال ػواةب طريًا طس

 األ كػػػارنطػػػؿ تطمػػػؿ ، طرحسػػػافالكػػػراـ والتػػػاطعيف لخػػػـ  وأ ػػػحاطماع ) ػػػما اع عميػػػم وسػػػمـ( 
مجمػة اتسػظـ  ػ  ، اتسػظمية " واإل ػوة"  …وغمطة الدنيا وعمػا ، وتمكؾ الوحدة اتسظمية

، ووضػػػوحم وطيانػػػم، ونقاوتػػػم وسػػػظمتم، وعمػػػوي واحسػػػانم،  ػػػماةميسػػػري وسػػػماحتم و ػػػدنم و 
وتجمػػػ  لمنػػػاس  ضػػػاةؿ  القػػػرآفتسػػػير  ػػػ   دمػػػة دعػػػوة  .وعدلػػػم ومسػػػاواتم، وطخػػػري وعما ػػػم

، المتع ػػػطيفومعالطػػػة الجػػػااميف ، اتسػػػظـ وتر ػػػل عنػػػم معػػػاتة المعػػػاليف وزيػػػؼ المططمػػػيف
 اآل ػرعمػا  ألحػداـت  ضػؿ  …والمسػمموف عنػداا كعسػناف الم ػط  .والممحديف المعانديف

مػػػػػنخ  جمعيػػػػػة ات ػػػػػوة ، ول  ػػػػػت المجمػػػػػة مػػػػػف  ػػػػػظؿ توضػػػػػين أاػػػػػدا خا .(12)إت طػػػػػالتقوى
 …سػػتعمؿ عمػػا "  إنخػػاالمجمػػة اذ ذكػػرت  أاػػداؼاتسػػظمية وذلػػؾ مػػف  ػػظؿ الحػػديث عػػف 

امػا النظػرات المكريػة  . .اتمػة الواحػدة ذات الرسػالة ال الػدة أطنػا طعث ات ػوة الحقيقيػة طػيف 
 سػتموي ، والطاةميػات طحػدوداا الضػيقة، واإلنميميػات، والجنسيات، والع طيات، اتجتماعيةو 

وسػػػػتعال   .سػػػػطيظ إليػػػػماسػػػػتطاعت  وتحارطخػػػػا مػػػػا، اػػػػذي المجمػػػػة عنقخػػػػا عنػػػػاف وت ػػػػد عنخػػػػا
التػ   األغػراضوعػف  . .عمػا ضػو  اتسػظـ واإلنػداـ، نضايااا طكةير مػف الجػرأة والوضػوح

 ،  خ ،    سطيمخا وتجااد، ستعمؿ لخا المجمة
   .العمؿ عما تةطيت العقيدة ال حيحة -4
   .عرض اتسظـ لمعالـ عما انم نظاـ عالم   امؿ يعال  الحياة    م تمؼ  ؤونخا -7
اتمػػة اتسػػظمية الواحػػدة والتمخيػػد لموحػػدة اتسػػظمية  أطنػػا طعػػث ات ػػوة الحقيقيػػة طػػيف  -9

   .الكطرى
   .لرجاؿمكا حة روح التمريع واتنحظؿ    النسا  وا -1
   .أادا خاتوضين  … وأسطاطخادعوة المسمميف الا القوة  -1

اف تكػػػػوف المجمػػػػة  ػػػػوت اليقظػػػػة  …طالرجػػػػا   األولػػػػاوا تػػػػتـ ال ػػػػواؼ مقالتػػػػم 
 أ ػػػذتاتسػػػظمية ورسػػػالة الػػػوع  النػػػااض لمػػػدعوة الروحيػػػة والطعػػػث الػػػدين  المنتظػػػر الػػػذي 

، مػػػف جديػػػد األمػػؿم وتطعػػث  يػػػ، روحػػم تسػػػري  ػػ  نمػػػوس ال ػػطاب  ػػػ  العػػػراؽ وغيػػر العػػػراؽ
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ومػا ذلػؾ عمػا ، والحب والرحمػة والسػظـ، واإليمافوالمجد والسيادة ، والمضيمة، وتط ري طالعزة
   .(19)" .اع طعزيز

مجمػػػة ات ػػػوة  طر ػػػدارتحػػػدث محمػػػد محمػػػود ال ػػػواؼ  ػػػ  ذكرياتػػػم عػػػف القػػػرار 
اتسػظمية  ػ   ذكر انم طعد تعسيس المركز العاـ لجمعية ات ػوة ، أاميتخاوعف ، اتسظمية

" رأينػا انػم  وأعمالخاوذاع ذكراا ، المدف العرانية أكةروطعد انت ار  روع الجمعية    ، طعداد
وتنقػؿ ، مف الضروري اف يكوف لمجمعية لسػاف ينطػؽ طعسػمخا و ػحيمة لمنػاس تحمػؿ  كراػا

ات ػػػػوة )المجمػػػػة وسػػػػمينااا طاسػػػػـ  إ ػػػػدارنػػػػا ر  قر  …، ومطادةخػػػػا، وأ كاراػػػػا، ا طراػػػػا إلػػػػيخـ
وجعمنااػػػػا ن ػػػػؼ  ػػػػخرية وكانػػػػت  …وكنػػػػت رةػػػػيس تحريراػػػػا المسػػػػؤوؿ عنخػػػػا  (سػػػػظميةات

تنمػػذ  أعػػدادااوكانػػت ، وانطػػؿ النػػاس عميخػػا طمضػػؿ اع تعػػالا وتو يقػػم … أسػػطوعيةر  ػػتخا 
 كانػػت ، وطمطخػػا الكةيػػروف اإلسػػظم وتوزعػػت  ػػ  العػػالـ  …الطاعػػة  أيػػديمنػػذ نزولخػػا الػػا 

…  طقية المدف العرانية  طعداد و    مكتطة كؿ طيت مسمـ  
(11).   

 مقالت ودراسة مجمة -ثانياا :
تناولػػت المجمػػة  ػػ  دراسػػاتخا ومقاتتخػػا عػػدة مواضػػيل عطػػرت عػػف ططيعػػة توجخاتخػػا  

معنػا )مقػاؿ تحػت عنػواف ، جمعيػة ات ػوة اتسػظمية ومنخػا وأاػداؼالدينية وضمف مطػادئ 
ومقػاؿ ، ةنػا( طقمػـ محمػد سػالـ زيػدافومقػاؿ )اػذي مطاد، الجخاد    سطيؿ اع( طقمـ سيد نطب

ومقػاؿ )مراحػؿ اتجتخػاد ، ال ممية لمحيػاة اتجتماعيػة( طقمػـ محمػد محمػود ال ػواؼ األسس)
ومقػػػاؿ ) ػػػ   ػػػميـ الػػػدعوة( طقمػػػـ نػػػور الػػػديف الػػػواعظ ،  ػػػ  اتسػػػظـ( طقمػػػـ محمػػػود المػػػظح

 والعمػػؿ( اإليمػاف ومقػاؿ )اتسػػظـ طػيف، ومقػاؿ )مكانػػم المػرأة( طقمػـ نخػػاؿ الزاػاوي، المحػام 
ومقاؿ )الا جنود دعوة الحؽ( طقمـ ال يع عم  عطػد المػنعـ عطػد الحميػد ، طقمـ محمد العزال 

ومقػاؿ ، ومقاؿ )مقياس اتيماف الحقيؽ( طقمـ اطو األعػظ المػودودي، ال ريؼ األزارمطعوث 
قمػػـ حسػػف ( طواألمػػؿاتيمػػاف والعػػزة )والمقػػاؿ ات تتػػاح  ، )يا ػػطاب ات ػػواف( طقمػػـ سػػيد نطػػب

 .(64) أيضاات واف المسمميف( طقمـ حسف الطنا  إسظـومقاؿ )، الطنا
عكسػػػت المقػػػاتت ات تتاحيػػػة وجخػػػاف نظػػػر جمعيػػػة ات ػػػوة اتسػػػظمية  ػػػ  مسػػػاةؿ 

 إر ػػػادياوالتػػػ  كػػػاف طاطعخػػػا ، دينيػػػة طحتػػػة وطقمػػػـ معتمػػػد الجمعيػػػة محمػػػد محمػػػود ال ػػػواؼ
 األنػػواؿاديػػة الػػا الطريػػؽ القػػويـ مػػف حيػػث وا، لتكػػوف نا عػػة لػػم، وتوجيخيػػا لم ػػطاب المسػػمـ
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مػػػف ا ػػخر المقػػاتت ات تتاحيػػة المعطػػػرة عػػف وجخػػة نظػػر الجمعيػػػة  ولعػػؿ .والعمػػؿ ال ػػالن
، ال مميػػة لمحيػػاة اتجتماعيػػة  ػػ  اتسػػظـ( طقمػػـ محمػػد محمػػود ال ػػواؼ األسػػس) ومعتمػػداا

سػػظمية اػػ  : التػػ   ػػددت عميخػػا الحيػػاة اتجتماعيػػة ات األسػػساف  …وممػػا جػػا   يخػػا " 
   .، واإل ظص، وال دؽ، الحب والمساواة

، والو ػػػػا ، والتضػػػػحية، واألمانػػػػة، وانػػػاؾ غيػػػػر اػػػػذي ال ػػػػمات ال مقيػػػػة : كالعمػػػػاؼ
واحتػػراـ ، ومعر ػػة الرجػػؿ نمسػػم، واتتحػػاد، والتعػػاوف، والعيػػرة، وال ػػمـ، وال ػػخامة، وال ػػجاعة

عطاةخػػا، المػػراة  اإل ػػظحو ، واإلحسػػاف، ال ػػطرو ، واتسػػتقامة، والعػػدؿ، حقونخػػا ال ػػرعية وا 
، واتنت ػػاد، وحػػؽ الجػػوار، وطػػر الوالػػديف، واتتمػػاؽ، ونضػػا  حػػواة  المسػػمميف، طػػيف النػػاس

و مػػض ، والتواضػػل، واألنػػاة، والر ػػؽ، والحمػػـ، والعمػػو، والقناعػػة والزاػػد طمػػا  ػػ  ايػػدي النػػاس
اتسػظمية التػ  تعطػر  انالؾ مف ال جايا ال مقيػة الا ما، والونار والسكينة، الجناح لممؤمنيف
العػالميف وسػيد المت مقػيف رسػوؿ اع) ػما  أمػاـت مػؽ طػم  وا  طعػض مػا، عف  ميـ الديف
   .(67)"  . . .اع عميم وسمـ(

وجا     المقاؿ ات تتاح  طعنواف )ميزاننا( طقمـ محمد محمود ال واؼ مػف  ػظؿ   
ر اداتتوجيخات  ، يػامف رضػيت طػاع ريػا …اع  المعتمد لمجمعية لمدعاة  يخا " ا ػ   ػ  وا 
اعمػػػـ اف دعوتنػػػا  . .وطسػػػيدنا محمػػػد ) ػػػما اع عميػػػم وسػػػمـ( نطيػػػًا ورسػػػوت، دينػػػا وطاإلسػػػظـ
ومتػػا سػػيكوف  ، اػػو وأيػػفتػػدري  ػػيمف يكػػوف ال يػػر  ةػػـ ت . .اـ ا ػػري أولػػميػػدرى  كالعيػػث ت

والقػاةـ عميخػا  مةؿاألوططمخا  األوؿونمقنم الدعوة سيكوف رجمخا ، ورب اخ  عير نعممم اليـو
وتتػزف نمسػؾ طػالزمف ، تعتػر طنمسػؾ اف ت أو ػيؾمػف اجػؿ اػذا ، نياـ ال ادنيف والمجااديف
و مػػوص النيػػة ع رب ، وكمتػػاي العمػػؿ المتوا ػػؿ،  ميزاننػػا دنيػػؽ، الػػذي نضػػيتم  ػػ  داوتػػؾ

ديػػدانؾ اف تمػػرغ جخػػدؾ لػػدعوتؾ وتف يخػػدي اع عمػػا يػػديؾ رجػػظ واحػػدا  يػػر  …العػػالميف 
ولقنػم اتسػظـ ، وجخػم الػا ال يػر، لػذا  مػتكف مناداتػؾ طػالمرد عظيمػة، مف الدنيا وما  يخػالؾ 
التػػاـ طممكيػػة كػػؿ  واإليمػػاف،  ػػطر عميػػم وت، الػػدعوة اليػػم أسػػموبوعممػػم ، ةػػـ رضػػم طػػم، تمقينػػا

نخا، واحد طخذي الدعوة ،  مػف اسػتقاـ لخػا و ػدؽ …ليسػت مق ػورة عمينػا مع ػر ات ػواف  وا 
 واآل ػرة األولػا قد استحؽ ةػواب ، وعمؿ  الحًا يرضاي اع، م م ًا لم الديف ودعا الا اع

… (69).  
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كمػػػا ن ػػػرت مجمػػػة ات ػػػوة اتسػػػظمية مقػػػاًت طعنػػػواف )عنا ػػػر الػػػدعوة اتسػػػظمية( 
، والمسػاواة، التوحيػد، والت  ل  تخا  ػ  نػواح  ةػظث اػ ، المعطرة عف وجخة نظر الجمعية

 ػػدعا النػػاس الػػا احتػػراـ ، اتسػػظـ طالتوحيػػد  سػػاد العقيػػدة منأ ػػوممػػا جػػا   يػػم " ، والعػػدؿ
والخًا مدطرًا حكيمًا طػاف ، معمنا اف لمكوف رطًا عظيماً ، كانوا عميم مف اتوةاف عقولخـ لخجر ما

ولػـ ي ػالؼ طخػذا دينػًا ، اإلنسػانيةوططيعػة ، ولـ ي رج طخذي الدعوة عمػا ا ػؿ المطػرة …يعطد
تعػػرؼ التمريػػؽ طػػيف  واة واف مطػػدأ الوحػػدة اتسػػظمية التػػ  تونػػرر طالمسػػا…نطمػػم األديػػافمػػف 

ونضػػا مطػػدأ العػػدؿ عمػػا  . .، طػػيف عن ػػر وعن ػػر وت، طػػيف لػػوف ولػػوف وت، جػػنس وجػػنس
، ولػـ يمػػرؽ  يػم طػيف نريػب وطعيػػد، الظمػـ والػتحكـ واتسػتطداد وأمػر طػػاتمف والطمعنينػة والرضػا

طنػػػػا اتسػػػػظـ سياسػػػػتم  األسػػػػسذي كػػػػؿ اػػػػ . .طػػػػيف عػػػػدو و ػػػػديؽ وت طػػػػيف مػػػػؤمف وكػػػػا ر وت
 األمػػػـو يمػػا طػػيف المسػػمميف وغيػػراـ مػػف ،  يمػػا طػػيف المسػػمميف طعضػػخـ وطعػػض اإل ػػظحية
  .(61)الم تممة " 
حضػػيت القضػػية الممسػػطينية طااتمػػاـ طػػارز ضػػمف ااتمامػػات المجمػػة تجػػاي نضػػية  

 اإلن ػاةيةاتت اذ عطرت عف وجخة نظراا مف  ػظؿ المقػ، الت  تخـ اتمة العرطية اتسظمية
تػذكروا واعتطػروا( الػذي ، الم ػةـواليػـو )ومنخػا المقػاؿ ات تتػاح  ، الت  ن رتخا    اذا العػدد

اذ عػػػػال  رؤيػػػػة حركػػػػة الجمعيػػػػة تجػػػػاي الحػػػػرب العرطيػػػػة ، يعطػػػػر عػػػػف وجخػػػػة نظػػػػر الجمعيػػػػة
   .ال خيونية

 
 اهلوامش

 .ب .ت ػارد، انظػر ( لمتما يؿ عف حياة )ال يع حسف الطنا( وجمعيػة ات ػواف المسػمميف4)
ص ص ، (4121ترجمػػػة محمػػػود اطػػػو السػػػعود )طيػػػروت: ، ات ػػػواف المسػػػمموف، مت ػػػؿ
القػػػاارة : ، )مػػػذكرات سػػػاةن  ػػػ  الم ػػػرؽ العرطػػػ ، ؛ عمػػػ  الحسػػػن  النػػػووي 21 – 62

 /)القػػػاارة : د، مػػػذكرات الػػػدعوة والداعيػػػة، ؛ حسػػػف الطنػػػا11 – 17ص ص ، (4111
   .21 – 29ص ص (، ف

ااػػػػداؼ ومطػػػػادئ ات ػػػػواف المسػػػػمميف والتنظػػػػيـ السياسػػػػ  واتجتمػػػػاع  ( لمتما ػػػػيؿ عػػػػف 7)
، حسػػػف الطنػػػا : مجموعػػػة رسػػػاةؿ اتمػػػاـ ال ػػػخيد حسػػػف الطنػػػا، انظػػػر، واتنت ػػػادي لخػػػـ
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حسػػػػػػػيف حمػػػػػػػد عمػػػػػػػ  ، 114، 999، 717، 76 – 71ص ص ، (4161 /)طيػػػػػػػروت
 – 977ص ص ، (4192القػػػػػاارة : ، 7ط، الطريػػػػؽ الػػػػػا جماعػػػػة المسػػػػمميف، جػػػػاطر
   .199 – 910ص ص ، من ؿ : ات واف المسمموف؛  914

  .4111مايس  79، (111 – 129العدد )، جريدة  تا العراؽ، ( لمتما يؿ انظر9)
و  و ػػػػية تكوينخػػػػا ، عر ػػػػت المو ػػػػؿ طططيعتخػػػػا المحا ظػػػػة وغيرتخػػػػا عمػػػػا اتسػػػػظـ (1)

منػػذ ولظخػور حركػة سػممية توحيديػة  يخػا عمػا يػد ال ػيع )عطػد اع النعمػة( ، اتجتمػاع 
ولن ػػػػػػاط اترسػػػػػػا ات التط ػػػػػػيرية اتورطيػػػػػػة المرتططػػػػػػػة ، اوا ػػػػػػر القػػػػػػرف التاسػػػػػػل ع ػػػػػػر

لكػػؿ اػػذي اتسػػطاب لقيػػت دعػػوت ات ػػواف المسػػمميف  ػػ  المو ػػؿ  ػػدى ، طاتسػػتعمار
ايجاطيا لخا  ضظ عػف تػو ير وطيػل )مجمػة ات ػواف المسػمميف(  ػ  المدينػة ط ػكؿ عمنػ  

العػػراؽ  ػػ  مواجخػػة التحػػدي التط ػػيري  ػػ   اطػػراايـ  ميػػؿ احمػػد :، انظػػر،  ػػ  المكتطػػات
ص ص ، (4199)طعػػداد : ، العػػراؽ  ػػ  مواجخػػة التحػػديات()ن طػػة مػػف اسػػاتذة التػػاريع 

   .440ص، (4192، )القاارة، ؛ ال واؼ: مف سجؿ ذكريات 746 – 422
  .401 – 404، 61 – 69ص ص ، مف سجؿ ذكريات ، ( ال واؼ1)
، ؛ جريػػدة اتديػػب 16ص ، (4199المو ػػؿ : )، عطػػد العنػػ  المػػظح :  ػػواطر حػػاج (6)

  .4191تموز  4، (796العدد )
   .4111اب  49، (999العدد )، ( جريدة ن ير الحؽ2)
احمد محمػد الم تػار ، ؛ ينظر 407 – 404ص ص ، ( ال واؼ : مف سجؿ ذكريات 9)

   .29– 21ص ص ، (4191)المو ؿ : ، : تاريع عمما  المو ؿ
   .166، 466، 401، - 66ص ص ،  ال واؼ مف سجؿ ذكريات (1)
رسػػػالة ، 4119 – 4176( واةػػػؿ عمػػػ  احمػػػد النحػػػاس : تػػػاريع ال ػػػحا ة المو ػػػمية 40)

، 901ص ، 4199جامعػػة المو ػػؿ  /ماجسػتير غيػػر من ػػورة مقدمػػة الػا كميػػة اتداب
 مػػػيس ، 944 – 906ص ، انظػػػر؛ الم ػػػدر نمسػػػم، عػػػف وةطػػػة المو ػػػؿ، لمتما ػػػيؿ

رسػػػالة ماجسػػػتير غيػػػر ، 4119الوطنيػػػة  ػػػ  العػػػراؽ  عمػػػ  حػػػزاـ والػػػ  : وةطػػػة كػػػانوف
 ػػػػت ، 99ص ، 4121، جامعػػػػة طعػػػػداد /من ػػػػورة مقدمػػػػة الػػػػا كميػػػػة القػػػػانوف والسياسػػػػة
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اذار  40، (11جريػػػػػػػدة الخػػػػػػػدى العػػػػػػػدد )، 4119اذار  44، (4019العػػػػػػػراؽ العػػػػػػػدد )
4119.   

اةػػػؿ و ، انظػػػر، ( لمتما ػػػيؿ عػػػف المظػػػاارات التػػػ  عمػػػت المو ػػػؿ وانامػػػة المػػػواتن  يخػػػا44)
جامعػػة  /مجمػػة كميػة المعممػػيف،  ػػ  المو ػؿ 4119عمػ  احمػػد النحػاس: ا ػػدا  وةطػة 

   .419 – 410، 491 – 422ص ص، 7004اذا   79العدد ، المستن رية
عطػػد الجطػػار حسػػف الجطػػوري : اتحػػزاب ، 440ص ، ( ال ػػواؼ : مػػف سػػجؿ ذكريػػات 47)

( ص ص 4122د : )طعػدا، 4119 – 4109والجمعيات السياسية    القطر العرانػ  
، كتػػػاب وزارة الدا ميػػػة، جمعيػػػة ات ػػػوة اتسػػػظمية، دار الكتػػػب والوةػػػاةؽ، 700– 411

   .6/9/409المممة ، 4111ايموؿ  49    47104
عطػػد الجطػػار حسػػف الجطػػوري : اتحػػزاب ، 440ص ، ال ػػواؼ : مػػف سػػجؿ ذكريػػات  (47)

( ص ص 4122: )طعػداد ، 4119 – 4109والجمعيات السياسية    القطر العرانػ  
، كتػػػاب وزارة الدا ميػػػة، جمعيػػػة ات ػػػوة اتسػػػظمية، دار الكتػػػب والوةػػػاةؽ 700 – 411

 409 /9 /6المممة ، 4111ايموؿ  49    47104
مجمػػػػػػػة ات ػػػػػػػوة ، 414، 441، 441ص ص ، ( ال ػػػػػػػواؼ : مػػػػػػػف سػػػػػػػجؿ ذكريػػػػػػػات 49)

   .4111حزيراف  6، (40العدد )، اتسظمية
العػػدد ، جمعيػػة ات ػػوة اتسػػظمية، 4119تمػػوز  41، (799العػػدد )، ( جريػػدة اتديػػب41)

مممػػة ، دار الكتػػب والوةػػاةؽ، الػػا مت ػػرؼ المو ػػؿ 4117 ت ػػريف اتوؿ 1(  ػػ  66)
كتػػاب مت ػػر ية لػػوا  المو ػػؿ ، الم ػػدر نمسػػم .6/9/409جمعيػػة ات ػػوة اتسػػظمية 

   .4119ت ريف الةان   1(    71244)
العػدد ، كتاب مت ر ية لػوا  المو ػؿ، وة اتسظميةجمعية ات ، ( دار الكتب والوةاةؽ41)

كتػاب مديريػة اونػاؼ ، وةاةؽ محا ظة نينػوى، 4117ت ريف اتوؿ  77(    79791)
كتػػػاب مت ػػػر ية لػػػوا  ، 4119اب  42(  ػػػ  99/29 /46المممػػػة )، منطقػػػة المو ػػػؿ

 كتػػػاب جمعيػػػة ات ػػػوة اتسػػػظمية، 4119ايمػػػوؿ  79(  ػػػ  71176العػػػدد )، المو ػػػؿ
   .4119ت ريف الةان   1) وؽ العادة(    العدد 
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(  ػػػػػػ  494924المػػػػػػرنـ)، ال ػػػػػػعطة ال ا ػػػػػػة، كتػػػػػػاب سػػػػػػري، ( دار الكتػػػػػػب والوةػػػػػػاةؽ46)
   .6/9/409مممة ات وة اتسظمية ، 41/1/4119

   .91ص ، ( ال واؼ : مف سجؿ ذكريات 42)
، 4119 ايمػػوؿ(، تمػػوز، اذار، ) ػػطاط 47، 1، 9اتعػػداد  /مجمػػة ات ػػوة اتسػػظمية (49)

 ػػػطاط  7(  ػػػ  6944المػػػرنـ )، كتػػػاب مت ػػػر ية لػػػوا  المو ػػػؿ، دار الكتػػػب والوةػػػاةؽ
، 79944المػػرنمتيف )، النسػػ ة ال ا ػػة، كتػػاط  مديريػػة  ػػرطة لػػوا  المو ػػؿ، 4111
  .409-9-6مممة جمعية ات وة اتسظمية ، 4111 طاط  49، 46(    7711

( 70111-1099العػػػدداف )، المو ػػػؿكتػػػاط  مت ػػػر ية لػػػوا  ، دار الكتػػػب والوةػػػاةؽ (41)
 2( 44اتعػػػػداد )، مممػػػػة جمعيػػػػة ات ػػػػوة اتسػػػػظمية، 4111تمػػػػوز 9،  ػػػػطاط 47 ػػػػ  

   .4111مايس  1( 10)، 4119تموز  71( 49)، 4119نيساف 
   .79ص ، 4119تموز  71، (49العدد )، مجمة ات وة اتسظمية (70)
لـ دينػػ ( و ػاحب مكتطػػة  ػػ  عػػا – ػػمس الػػديف حػاتـ ) مقاطمػة    ػػية لمطاحػػث مػل (74)

    .7004 /47 /71، المو ؿ،  ارع النجم  ومف المنتسطيف لمجمعية انذاؾ
     .(4الممحؽ رنـ )، نص الطياف، ( انظر77)
(  ػػػ  46906المػػػرنـ )، كتػػػاب مديريػػػة  ػػػرطة لػػػوا  المو ػػػؿ، ( دار الكتػػػب والوةػػػاةؽ79)

، اتسػػػػػػظمية مممػػػػػة جمعيػػػػػػة ات ػػػػػوة، الػػػػػا مت ػػػػػػر ية لػػػػػوا  المو ػػػػػػؿ 71/40/4119
6/9/409.   

، ال ػعطة ال ا ػة، الكتاب السػري لمديريػة  ػرطة لػوا  المو ػؿ، ( دار الكتب والوةاةؽ71)
   .4119ت ريف الةان   40(    42496المرنـ )

مممػة ات ػوة ،  ػطاط 72(  ػ  11المرنـ )، المركز العاـ، كتاب جمعية انقاذ  مسطيف (71)
   .6/9/409اتسظمية 

 –اػػػػ  4961)طعػػػداد : ، المركػػػز العػػػاـ، يػػػة ات ػػػوة اتسػػػظمية  ػػػ  العػػػراؽ( نظػػػاـ جمع76)
   .6-4ص  .ـ( 4111

   .6س ، ( نمس الم در72)
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ت ػريف الةػان   74 –اػػ  4927رطيػل اتوؿ  1العدد اتوؿ )، ( مجمة ات وة اتسظمية79)
   .(ـ 4117

، ود ال ػواؼمنخاج اإل ظح كما يراي مر حكـ محمػد محمػ، ( محمد محمود ال واؼ71)
حكومػات طعػداد منػذ تعسيسػخا  عطػد الحميػد العمػوي جػ :، انظػر، 41ص ، 4119طعداد 

 عطػػد الػػرزاؽ الحسػػين  :، 71– 76( ص ص 4167)طعػػداد  حتػػا عخػػداا الجمخػػوري
   .71 -74ص ص، (4199)طعداد :  2ط، 910، تاريع الوزارة العرانية

   .46ص ، منخاج ات ظح، ( ال واؼ90)
   .46 - 41ص ، نخاج ات ظحم، ( ال واؼ94)
 462، ( الم در نمسم97)
   .49ص ، ( : ال واؼ منخاج ات ظح91)
   .70-41ص ، ( : ال واؼ منخاج ات ظح91)
   .79 -70ص ، ( : ال واؼ منخاج ات ظح96)
   .71 – 79ص ، ( :منخاج ات ظح92)
  .71-71ص ، ( نمس الم در99)
   .60اتية  /( سورة اتنماؿ91)
   .12اية  /( سورة الماةدة14)
   .71 – 79ص  ،منخاج ات ظح ، ( ال واؼ17)
   .19اية  /( سورة النسا 19)
   .79 -76ص ، منخاج ات ظح، ( ال واؼ10) 
   .90– 71ص ، منخاج ات ظح، ( ال واؼ11)
   .1 – 9ص ، منخاج ات ظح، ( ال واؼ11)
   .411اية  /( سورة الطقرة12)
   .44 – 40ص ، ات ظح منخاج، ( ال واؼ19)
انظر؛ عطد الػرزاؽ الحسػين  : تػاريع الػوزارات ، 44ص ، منخاج ات ظح، ( ال واؼ11)

 ػػزاف مسػػعود طػػف موسػػا : العػػراؽ والةػػورة ، 29ص ، (4111) ػػيدا :، 2ج ، العرانيػػة
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، رسػػػالة ماجسػػػتير غيػػػر من ػػػورة مقدمػػػة الػػػا كميػػػة اتداب، 4176 – 4111الجزاةريػػة 
  .714 – 772ص ص ، 4199، جامعة طعداد

ر ػػػػػيد محسػػػػػف : حركػػػػػات الجػػػػػيش ، انظػػػػػر، 44ص ، منخػػػػػاج ات ػػػػػظح، ( ال ػػػػػواؼ10)
 واةػػػؿ عمػػػ  احمػػػد النحػػػاس : .د، 462ص ، (4161)طعػػػداد : ، العرانػػػ   ػػػ   مسػػػطيف

( طحػث غيػر من ػور طحػوزة 4197/4119 –ا دا  القضية الممسطينية  ػ  المو ػؿ )
طػػػػور ةػػػػورة التحريػػػػر الوطنيػػػػة  ػػػػ  زغيػػػػدي محمػػػػد الحسػػػػف : ت، 49– 1ص ، الطاحػػػػث
، جامعػة طعػداد /كميػة اتداب /رسالة ماجستير غيػر من ػورة، 4167 – 4111الجزاةر 
   .499ص ، 4199

   .12ص ، منخاج ات ظح، ( ال واؼ14)
   .49 – 47ص ، منخ  ات ظح، ( ال واؼ17)
/ 1/ 41 ػػػ   7417كتاطخػػػا المػػػرنـ ، مديريػػػة الدعايػػػة العامػػػة /ؾ : وزارة الدا ميػػػة .( د19)

   .90791 /071مممة مجمة ات وة اتسظمية  4114
ت ػػػػريف  /اػػػػػ 4927رطيػػػػل اتوؿ  1)العػػػػدد اتوؿ ، مجمػػػػة ات ػػػػوة اتسػػػػظمية، ( انظػػػػر11)

   .(4117الةان  
كػانوف اتوؿ  76 /اػػ 4927رطيػل اتوؿ  71العػدد الةػان  )، ( مجمة ات وة اتسظمية11)

4119).   
 76 /اػػػػ 4927رطيػػػل الةػػػان   1) الةالػػػث، اتعػػػداد، وة اتسػػػظميةمجمػػػة ات ػػػ، ( انظػػػر16)

   .(4117كانوف اتوؿ 
ت ػػريف الةػػان   74اػػـ  4927رطيػػل اتوؿ  1) العػػدد اتوؿ، ( مجمػػة ات ػػوة اتسػػظمية12)

   .السنة اتولا .(4117
ت ػػريف الةػػان   74اػػـ  4927رطيػػل اتوؿ  1) العػػدد اتوؿ، ( مجمػػة ات ػػوة اتسػػظمية19)

   .السنة اتولا .(4117
ص ، 4192، القػػاارة، دار اتعت ػػاـ، مػػف سػػجؿ ذكريػػات  /( محمػػد محمػػود ال ػػواؼ11)

411.   
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اذار  70 –اػػػػػػػ  4927رجػػػػػػب  1)، 1اتعػػػػػػداد ، ( انظػػػػػػر مجمػػػػػػة ات ػػػػػػوة اتسػػػػػػظمية60)
 ػػػواؿ  41) 46( والعػػػدد 4119مػػػايس  41– 4927رمضػػػاف 7) 49، العػػػدد (4119
   .(4119حزيراف  76 –اػ  4927

نوف اكػػػ 47 –اػػػػ  4927رطيػػػل اتوؿ  71العػػػدد الةػػػان  )، ( مجمػػػة ات ػػػواف المسػػػمميف64)
(؛ العػػػػػػدد 4119 ػػػػػػطاط  6– 4927رطيػػػػػػل اتوؿ  79)العػػػػػػدد الراطػػػػػػل ، (4117) اتوؿ

   .(4119نيساف  9اػ  4927 عطاف  9الحادي ع ر )
نوف اكػػػ 47 –اػػػػ  4927رطيػػػل اتوؿ  71العػػػدد الةػػػان  )، ( مجمػػػة ات ػػػواف المسػػػمميف67)

(؛ 4117كػػػانوف اتوؿ  76– 4927رطيػػػل الةػػػان   79)العػػػدد الراطػػػل ، (4117) اتوؿ
(؛ العػػدد الحػػادي ع ػػر 4119 ػػطاط  6اػػػ  4927جمػػادي اتوؿ  74العػػدد السػػادس )

   .(4117نيساف  9 –اػ  4927 عطاف  9)
   .(4119 طاط  6اػ  4927جمادي اتوؿ  74) 6العدد ، ( مجمة ات وة اتسظمية69) 
 .(4119مايس  41اػ  4927رمضاف  7) 49العدد ، ( مجمة ات وة اتسظمية61)


