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ب آية هللا اخلميين على إبقاء الشع ةحرص مرشد الثور  م1979الثورة اإليرانية عام  مع بداية
مالزماً للدولة اإلسالمية، وقد كانت الثورة بكل املقاييس شعبية وكان هذا واضحا من أول استفتاء شعيب 
قام به اخلميين على النظام اجلمهوري اإلسالمي اجلديد. وكان مقوالت آية هللا اخلميين "الشعب هو 

 األساس واملعيار".

اجلمهوري : وحيمل هذا البعد معاين وقد محل النظام بعدين وهي : البعد األول هو النظام 
املشاركة السياسية. أما البعد الثاين النظام اإلسالمي حبيث يكون اإلسالم هو مصدر التشريع ومعيار 

 عمل احلكومة.

. لكن االجتاه مرة من استفتاء وانتخاابت رائسية وبرملانية 24ومنذ بداية الثورة توجه اإليرانيون قرابة 
م بعناصر رئيسية لعملية 1997ركة السياسية واحلياة الدميقراطية مل تقرتن حىت عام إىل االنتخاب واملشا

 املشاركة السياسية كالصحافة احلرة والعمل احلزيب الفاعل، ويرجع السبب يف ذلك إىل:

 أن الثورة كانت يف بدايتها ومل يتسع هامش احلرية إضافة إىل اختالفات وتعدد وجهات النظر. .1
حيث كانت االختالفات والفوارق حمدودة  م1988اإليرانية اليت انتهت يف عام احلرب العراقية  .2

 .بسبب االنشغال ابحلرب
 كان له دور يف تشكيل الرأي العام.كاريزما آية هللا اخلميين حيث   .3
إلغاء األحزاب من الربملان يف بداية الثمانينيات وإجبارها على العمل حتت األرض، إضافة إىل  .4

 األحزاب الغري إسالمية إىل االعتقاالت  تعرض بعض قيادات

عود واليت الزالت تعمل إىل اليوم، إال أن األحزاب يف م بدأت احلياة احلزبية ت 1996مع بداية عام 
تفتقر إىل منهج ونظام خنبوية وليست مجاهريية و إيران ال تنطبق عليها مواصفات احلزب السياسي فهي 

 تعمل على إعداد الكوادر بل إن بعض األحزاب ) كما سنرى داخلي وليس هلا برانمج عمل مكتوب وال
 يفوتقسم التيارات احلزبية  .( تعاين من خطر االضمحالل، وتتغري مواقفها حبسب الوقت والتجربة واخلطأ

إيران إىل حمافظ وإصالحي أو ميني ويسار بناًء على فهم الدين واملنهاج االقتصادي واملوقف الثقايف 
 واالجتماعي.
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هي بداية احلياة احلزبية يف إيران يعود إىل ظهور التيار اإلصالحي بعد أن  1996اعتبار سنة  إن
سيطر التيار احملافظ على السلطة بعد وفاة اخلميين حني وصل علي أكرب رافسنجاين إىل السلطة وقد كان 

حطات التلفزيونية للم اتمنفتحًا اقتصاداي لكنه بقي حمافظًا سياسيًا واجتماعيًا حبيث كانت الالقط
سبب ظهور إن حمظورة وأيضًا إقالة حممد خاميت ) املنفتح فكراي ( من منصب وزير الثقافة واإلرشاد. 

يعود إىل عدة أسباب ممثال يف الرئيس حممد خامتي  1997التيار اإلصالحي ووصوله إىل السلطة يف عام 
 :هي

 .انتهاء أسطورة الشخصية الكاريزماتية آية هللا اخلميين .1
 حتول الشخصية الثورية إىل عقالنية، وحيدث هذا بشكل طبيعي بعد االصطدام ابلواقع. .2
 ال ميكن إصالح أخطاء الثورة وابلتايل كان األفضل التوجه إىل طريق آخر للتغري واإلصالح. .3
وجود األفكار التنويرية يف شخصيات التيار اإلصالحي إضافة إىل أن البعض منهم حيمل  .4

 ختصصات علمية.درجات علمية يف 
من النمط احملافظ إىل النمط اإلصالحي،  ر البناء بشكل مفاجئ بعد أن حتولظهور حزب كواد .5

بوضع خطط للتغري الشعيب وتنمية مفهوم الثقافة السياسية لدى الشعب من خالل "مركز  بدأواف
 الدراسات والبحوث اإلسرتاجتية".

 تشدد اليمني احملافظ. .6
تمع اإليراين وحتركها بعد ما كانت منعزلة أو تعيش حالة من عودة أطياف عديدة من اجمل .7

 .الالمباالة
 حترك جيل الشباب وظهور احلركة الطالبية. .8
 .املرأةالتعليم اجلامعي وارتفاع التعليم لدى  كانتشارتغري يف البنية الثقافية للمجتمع اإليراين   .9

 ئية والسمعية.ثورة املعلومات واالتصاالت من خالل الوسائل اإلعالمية املر  .10

ومع وصول حممد خامتي إىل السلطة ظهرت مفاهيم جديدة طرحت ألول مرة على الساحة وأفكار 
 تدعو إىل اإلصالح والتغيري وهي:

يؤكد خامتي على أن التنمية السياسية هي اليت تتوافر فيها مراعاة حلقوق التنمية السياسية:  .1
وعدم هيمنة األكثرية واستبدادها وتوفر حق  الشعب وحرايته يف إطار الدستور وحقوق األقليات
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حتدد واجبات كل من الشعب والسلطة وحقوقها وتقوم على  التنميةنقد السلطة. وهذه 
 الدستور الذي ال ميثل أمراً شرفياً بل هو أساس النظام.

. لكن ثت العديد من األجهزة واهليئاتدسيادة القانون: وسبب هذا الشعار هو أن الثورة استح .2
مع عمل احلكومة، وهي مثار خوف للمواطنني  يف عملها ازدواجيةاملؤسسات تكون  هذه

 وإزعاج للدول اجملاورة وتؤدي إىل تضارب القرارات وإعاقة التنمية.
اجملتمع املدين: وهو خلو اجملتمع من مظاهر االستبداد وقائم على سيادة القانون واملواطنون هم  .3

 اهتم ويشاركون يف اختاذ القرار.أصحاب احلق يف تعيني مصريهم وقرار 
سيادة العدالة واالستفادة من مجيع الطاقات  بتطبيقإىل حمو التفرقة  دعاالعدالة االجتماعية:  .4

 مستوىالفرص املتساوية وإاتحة الفرص لربوز الكفاءات على  إجيادبعدالة، مع  واإلمكاانت
 .اجلنسني

ب رأي الشعب وضرورة مراعاة رأيه ورغبات القيادة الشعبية الدينية: وضع أساليب اإلدارة حس .5
أفراده بعد حتديدها واالجتماع حوهلا وتلبيتها وإن متتع احلكام ابلقوة السياسية والعسكرية 

 واألمنية واالقتصادية والعلمية هو امتداد لرغبة الشعب وإرادته على أن يتم يف ضوء الدين.
 : الدستور 

اسية وضمان حرية الصحافة وحرية تكوين األحزاب نص الدستور يف مواده على املشاركة السي
جيب أن تدار شؤون البالد يف وعقد االجتماعات واملسريات. فهو ينص يف مادته السادسة على "

إيران اإلسالمية ابالعتماد على رأي األمة الذي يتجلى ابنتخاب رئيس اجلمهورية، مجهورية 
س الشورى ونظائرها، أو عن طريق االستفتاء وأعضاء جملس الشورى اإلسالمي وأعضاء سائر جمال

" يف إشارة للمشاركة السياسية، ويف املادة الرابعة العام يف احلاالت اليت نص عليها الدستور
الصحافة واملطبوعات حرة يف بيان املواضيع ما مل ختل ابلقواعد اإلسالمية والعشرون نص على "

شارة إىل حرية الصحافة، ويف املادة السادسة " يف إواحلقوق العامة وحيدد تفصيل ذلك بقانون
األحزاب، واجلمعيات، واهليئات والعشرون نص على حرية تكوين األحزاب السياسية فيقول "

السياسية، واالحتادات املهنية، واهليئات اإلسالمية، واألقليات الدينية املعرتف هبا، تتمتع ابحلرية 
، والوحدة الوطنية، والقيم اإلسالمية، وأساس بشرط أن ال تناقض أسس االستقالل، واحلرية

كما أنه ال ميكن منع أي شخص من االشرتاك فيها، أو إجباره على   اجلمهورية اإلسالمية،
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جيوز عقد االجتماعات وتنظيم " أما املادة السابعة والعشرون نصت على "االشرتاك يف إحداها
" يف إشارة إىل ة ابألسس اإلسالميةوبشرط أن ال تكون خمل املسريات بدون محل السالح، 

 االعرتاض السلمي وحرية التجمع.
 القضااي اليت ختتلف حوهلا التيارات السياسية يف إيران : 

 ختتلف التيارات السياسية يف إيران يف عدة قضااي وهي :

 لي خامنئي ( وختتلف التيارات يفالويل الفقيه: وهو مرشد الثورة ) وحيتل هذا املنصب االن : ع .1
حي ويل الفقيه من حيث تعيينه فالتيار احملافظ يرى أبنه معني من قبل هللا، أما التيار اإلصال

 .ومرشد الثورة ويل الفقيهفريى أن الشعب هو من خيتار 
التبادل الثقايف: يرى التيار احملافظ أن األعمال الثقافية جيب أن تراقب مراقبة شديدة وتكون  .2

تيار اإلصالحي فريى أن تكون هناك نوع من اإلشراف فقط على هذه الرقابة قبل النشر أما ال
 املنتج الثقايف من صحف وكتب وجمالت.

العالقة أبمريكا ودول الغرب: يرفض التيار احملافظ إقامة أي عالقة مع أمريكا وإجنلرتا خاصة  .3
أما التيار  ولكن قد يتسامح مع بقية الدول األوربية بسبب أن أمريكا هي العدو للثورة اإليرانية،

 اإلصالحي فريى أن توثيق العالقة مع أمريكا قد يعود ابلنفع على البالد.
فريى التيار احملافظ عدم االستفادة من املصادر األجنبية كي ال تصدر أفكاراً تطوير االقتصاد:  .4

رى أجنبية تعارض قيم الثورة ويرى ابالكتفاء الذايت واالعتماد على االقتصاد يف البالد يف حني ي
التيار اإلصالحي أن النهضة ال تكون دون االستفادة من املصادر الغربية واألخذ هبا ويرى 

 بقصور وعجز أدوات اإلنتاج احمللية.
اخلصخصة يف االقتصاد: يرفض التيار احملافظ هيمنة القطاع اخلاص بسبب أنه قد حيدث الضرر  .5

يار احملافظ على هذه الطبقة بسبب ابملصاحل العامة وخاصة الطبقات الفقرية ) وهنا يركز الت
دعمها له ( ويرى أن تكون السيطرة للحكومة والدولة أما التيار اإلصالحي فريى أن سياسة 
اخلصخصة تعود ابلنفع على البالد وستجذب املستثمرين إىل إيران وسياسة التقوقع سوف حترم 

 إيران من كثري من املزااي.



 
 

 
6 

 

ار احملافظ أن هذين املبدأين ليسا من ابتكار احلضارة الغربية العدل االجتماعي واحلرية: يرى التي .6
بل إهنا موجودة يف املبادئ اإلسالمية. أما التيار احملافظ فريى أن الفرد يستفيد من أي فكر كان 

 ثر وقسطا أعظم من العدل االجتماعي.كطاملا أنه مينحه حرية أ
ل اليت ترتبط إيران معها بعالقات خارجية الدو من الدول املثلى: فريى التيار احملافظ أن هناك  .7

فال يهتم بتفضيل هي: أمريكا الالتينية والدول اإلسالمية والدول اآلسيوية أما التيار اإلصالحي 
 دولة على أخرى.

تصدير الثورة: ويهتم هبا التيار احملافظ ويرى ضرورة ذلك ابعتبار أن الثورة اإلسالمية يقع على  .8
 اين إىل العامل أمجع.عاتقها محل الفكر اإلير 

م خمصصة لشرائح حيث نصت على أن هناك أسه 2009برزت قضية أسهم العدالة يف عام  .9
 إىلأي من ذوي الدخل املنخفض يف إيران ( واليت تنقل ملكية السهم اجتماعية دنيا ) 

تلك األسهم  قيمةللمحافظات مقابل أن متنح هذه الشركات ما يعادل  االستثماريةالشركات 
م املواطنني من تلك الشرائح عن طريق عضويتهم كمسامهني يف شركات العدالة التعاونية ابس

أن هذا النظام استغل يف كسب أصوات لصاحل أمحدي  يرى التيار اإلصالحيللمدن، ولكن 
 مليون من أنصاره فقط. 30جناد حيث يقال أنه وزع هذه األسهم على 

 األحزاب السياسية يف إيران يف الوقت احلاضر : 

 أوال / التيار احملافظ :

نشأ التيار احملافظ ضمن اجملتمع الديين التقليدي وهو يستهدف دولة دينية قائمة على أرض املذهب 
جتار البازار.  الشيعي اإلمامي بصيغته السائدة ويتألف يف جوهره من حتالف بني احلوزة العلمية الدينية و

 وأهم مبادئ التيار احملافظ هي:

 املتشدد ابلتشيع التقليدي. االلتزام .1
 اإلميان العميق بنظرية املؤامرة واختاذها أساساً يف فهم العامل اخلارجي. .2
امليل إىل ممارسة سلطة أوتوقراطية على اجملتمع ككل لضمان التزام السلوك السليم واألخالقيات  .3

 األفراد املدينة واحلرايت العامة. الفاضلة وهناك إغفال شبه اتم حلقوق
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 ويتألف التيار احملافظ من عدة أحزاب نذكر منها :

  :) مجاعة رجال الدين املناضلني يف طهران ) مجاعة روحانيات 

وقد أتسست يف السنة السابقة للثورة بغية توحيد النشاط السياسي للروحانيني حتت مظلة آية هللا 
 العامة إال أهنا ال تعترب نفسها حزابً سياسياً. اخلميين. ورغم دورها يف احلياة

وتدعو مجاعة روحانيات إىل اقتصاد حر لكنها متيل إىل التشدد يف األمور االجتماعية والثقافية 
وتدعو إىل استخدام قوة الدولة ومؤسساهتا لفرض انضباط ثقايف وسلوكي وطاملا عربت عن القلق من 

 مع.انتشار امليول الليربالية يف اجملت

ومييل الشعور السائد يف الساحة السياسة اإليرانية إىل اعتبار جامعة روحانيات اترخييا يوشك على 
االضمحالل وسبب ذلك عجزها عن جتديد نفسها وشيخوخة قادهتا وميل البعض منهم للتفرغ للدراسة 

أو تطوير خطاهبا  والعمل الديين والثقايف ومل تظهر اهتماما ابستقطاب اجليل اجلديد من الروحانيني
 السياسي.

  ( ائتالف اابدكران إيران إسالمي) حتالف تنمية إيران: 

وكان تصاعدها ملحوظا  2003يف عام  تحديثة عهد ابلعمل السياسي حيث أتسسوهي 
 :ذلكوالسبب يف 

التحول البنيوي داخل املعسكر التيار احملافظ وقد حدث هذا التغري نتيجة انعكاس يف البنية  .1
 عية بعد حكم اإلصالحيني.االجتما

جتاه خطابه  1997التذمر داخل التيار احملافظ بسبب خسارهتم أمام اإلصالحيني يف عام  .2
 السياسي وعالقته الداخلية والسيما هيمنة الشخصيات التقليدية وكبار السن.

سياسات تنظر إىل مشكالت الدولة الراهنة ابعتبارها مثرة عجز يف اإلدارة وهي تلقي ابللوم على ال
 غري الناضجة واإلداريني الغري أكفاء. 
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 : اإلصالحي/ التيار  اثنيا  

يف إطار النظام اإلسالمي، ويتألف  املدنيةيسعى التيار اإلصالحي إىل إقرار الدميقراطية واحلرايت 
 التيار اإلصالحي من عدة تنظيمات نذكر منها:

 :) حزب كاركزاران سازندكي ) كوادر البناء 

مبنزلة انشقاق التيار التكنوقراطي عن التيار احملافظ وقد صعد  1996عام كوادر البناء كان أتسيس  
مرشحيه إىل الربملان وكشف هذا الصعود عن التعارض احلتمي بني الدولة والثورة  بشكل سريع يف إيصال 

 خنبوايً كعاملني متمايزين يف القيم واألغراض ومنظومات العمل ومناهجه. ويعترب كوارد البناء حزابً 
وبسبب خلفيته البريوقراطية  فأعضاءه ينتمون إىل الشرحيتني الوسطى والعليا من احملرتفني واإلداريني

اكتسب احلزب عدة مسات من بينها ميوله الربمجاتية وتركيزه على الدور السياسي للتكنوقراط، وتبىن 
 احلزب نفسه رائدًا لفكرة التنمية احلزب فكرة التنمية السياسية واكتسب تعاطف الطبقة الوسطى. ويعترب

 يف اجلمهورية اإلسالمية.

على حكم السياسيني ويصف أعضاء احلزب أنفسهم  بشكل عام يفضل احلزب حكم التكنوقراط 
 كتكنوقراط مسلمني ويشدد على التكنوراقطية هي جزء من جوهر احلزب.

يت حيث أهنم يقبلوا الفقيه يف إطار وموقف احلزب من والية الفقيه هو اآلخر مثال على منهجه الربمجا
 حاكميه الشعب حبيث أن الشعب هو الذي خيتاره وال يكون معيناً من عند هللا.

أحد أجندهتم هي التساهل يتسم ابلليربالية و الثقافية واالجتماعية  النواحيوموقف احلزب من 
 والتسامح.

 (: جماهدي الثورة اإلسالمية)  جماهدي انقالب إسالمي 

وهي متجد أفكار املفكر علي شريعيت املناوئ لسلطة رجال الدين وهي  1980يف عام أتسست 
تدعو إىل اقتصاد السوق وتربط مشروعية النظام السياسي بتمثيله الصريح للرأي العام وليس برائسة الفقيه 

 له. واستبدلت املنظمة مفهوم الدين آبخر أكثر ليربالية وقبوال بتعدد االجتاهات والقراءات.
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أسهمت املنظمة بفاعلية يف صعود املعسكر اإلصالحي وأخذت قوهتا يف املشاركة يف الربملان يف عام 
2000. 

 (: حزب املشاركة اإلسالمية)  حزب مشاركت إيران إسالمي 

حظي احلزب جبمع غالبية من األصوات يف االنتخاابت احمللية ومن مث  1999منذ أتسيسه عام 
نيابية ويصنف احلزب ضمن اليسار الوسط ويتبىن النموذج الدميقراطي ابعتباره انتصارًا يف االنتخاابت ال

 املثال األرقى للسلطة السياسية ويصنفه بعض اإليرانيني ضمن اليسار اجلديد.

 وضم احلزب ثالث أجنحة رئيسية وهي:

 إطار اليسار الديين التقليدي حيث يدعو إىل املطالبة مبشاركة شعبية واسعة ومنافسة سياسية يف .1
 التيار الديين.

 يسار الوسط وهو يدعو إىل دميقراطية شبه علمانية. .2
 السياسيون احملرتفون الذين حيملون ميوال برمجاتية ليربالية ويبنون سلوكاً دينيا معتداًل. .3

 ويعتقد أن التيار األخري هو من سيقرر اجتاه احلزب مستقبال.

االجتماعي هو يعتقد أن الظرف السياسي فزب  احلوميثل اإلصالح السياسي أبرز انشغاالت 
للبالد، إضافة إىل التحوالت اليت تطبع العامل تتطلب إعادة نظر شاملة يف الثقافة واملعادالت االجتماعية، 

ة، ويرى احلزب أن الدميقراطية الليربالية هي النموذج األمثل سالميومعايري العمل املتبعة يف الدولة اإل
لى استيعاب ومعاجلة التحدايت اليت فرضها تغري البيئة السياسية للعامل ونظام للحكم الصاحل والقادر ع

العالقات الدولية يف العقد األخري، ويشدد يف هذا اإلطار على مفاهيم مثل احلقوق الدستورية، واحلرايت 
عترب واحملاسبة، ويالشعب كأساس للشرعية السياسية، وسيادة القانون، والشفافية،  وحاكميهاملدنية، 

ويعتقد احلزب أن  .هذه املفاهيم وتطبيقها يف احلياة السياسية الغرض األمسى للحركة اإلصالحية ترسيخ
الصالحيات املطلقة لوالية الفقيه يف غياب نظام للرقابة واحملاسبة جتعل إساءة الستعمال السلطة أمراً 

هو يدعو إىل دور واسع للدين يف حمتماًل على الدوام. يصنف احلزب نفسه ضمن تيار اإلصالح الدين، و 
اجملالني العام واخلاص، لكنه يرفض أن متتد القداسة اليت متتع هبا الدين إىل الدولة، وهو يتعامل مع 
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مؤسسات الدولة ذات الصبغة الدينية، مبا فيها والية الفقيه وجملس صيانة الدستور، على أساس قانوين 
 .اسية، أو هيئات دينيةحبت، أي ابعتبارها هيئات قانونية، أو سي

 أحزاب معارضة / حركة جماهدي خلق: 

جماهدو خلق منظمة معارضة يتزعمها مسعود رجوي، وهي أهم تشكيل معارض للنظام اإليراين 
ولعبت دورا يف حماربة الشاه وإسقاط نظامه، ودعم جماهدو خلق الرئيس  1965القائم، أتسست عام 

ملؤسسة الدينية، ما أدى هبم يف مطلع الثمانينيات إىل الدخول يف اإليراين األسبق بين صدر يف مواجهة ا
اشتباكات دامية مع احلكومة اإليرانية، وقتل واعتقل على إثرها الكثري من عناصرها، واضطرت للجوء إىل 

 .املنفى لتواصل حرهبا ضد نظام "اجلمهورية اإلسالمية" حتت شعار بناء دولة "دميقراطية إسالمية" بديلة
، يف حني تتهم "ق إيران ووسائل اإلعالم املوالية هلا على حركة جماهدي خلق اسم "منافقو خلقوتطل

 .احلركة النظام القائم ابالستبداد وأبنه دولة "املاليل" الذين يسيطرون على مقدرات الشعب اإليراين

 حمكمة العدل األوروبيةالقضاء األورويب، ألغت  أماموبعد معركة استمرت سنوات  2008يف نوفمرب 
على  إدراجهايقضي بتجميد أموال منظمة جماهدي خلق بسبب  االحتاد األورويبارا سابقا من قر 

". حيث اعتربت احملكمة يف قرارها "أن قرار االحتاد األورويب اإلرهابيةة للمنظمات "الالئحة األوروبي
على  إبقاءهمابملعلومات اجلديدة اليت تربر  إمدادهمانتهك حقوق الدفاع لعناصر جماهدي خلق بعدم 
 ."سألةاحملكمة بعض املعلومات املتصلة ابمل إعطاءالالئحة األوروبية للمنظمات اإلرهابية....وبرفضها 

وهبذا القرار حصلت منظمة جماهدي خلق مبا كانت تطلب به بشأن بشأن أتكيدها عدم ضلوعها يف 
 .إرهابيةأي نشاطات 

ة إال أهنا حني تصل للسلطة تبقى إن األحزاب يف إيران وإن اختلفت يف ما بينها يف القضااي الداخلي
هناك أمور هي مبثابة الطموح اإليراين، فال خيتلف عليها أي من األحزاب إال يف جزئياهتا فمثل الربانمج 
النووي اإليراين ال جند أن األحزاب ختتلف حول هذا الطموح. كما أننا أمام دولة ال تظهر األحزاب فيها 

وختتفي معها، لذلك ذكر البعض أنه من الصعب أن نطلق عليها  بشكل دائم فهي تظهر مع االنتخاابت
 مصطلح األحزاب وفّضل أصحاب هذا الرأي مصطلح األجنحة السياسية يف إيران.

 

http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%D8%AD%D9%83%D9%85%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AF%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D9%8A%D8%A9&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%D8%AD%D9%83%D9%85%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AF%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D9%8A%D8%A9&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D8%B1%D9%87%D8%A7%D8%A8
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D8%B1%D9%87%D8%A7%D8%A8
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