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سامي صالح الصياد
كمية التربية – جامعة تكريت
منػػذ ةمبػػة العقػػؿ زم ػ الرري ػزة مػػع تطػػور ال ضػػارة الب ػرية وت ول ػػا مػػف ػريعة
القوة ،أي ريعة الراب ،ال

ريعة ال ؽ ،ن أت ال اجة ال القضاء ،فعنػدما يكػوف ال ػؽ

لمقػػوة يتك ػػؿ القػػوي مػػف ن سػػه وبذاتػػه بػػاف يمنػػع ازتػػداء مػػف هػػو اضػػعؼ منػػه زميػػه ،او بػػأف

يأخذ منه قه ،زم اف القوة ليست مضمونة الترمب او السيطرة لصا ب ا زم الػدواـ ،بػؿ
ةالبا ما يقع كؿ قوي زم مف هو اقوى منه فيصػبح هػو المعتػدي زميػه ويصػبح الضػ ية،
ل ػذا كػاف ال بػد لنػػا اف نػدرؾ ػيئا ف ػػيئا بػاف قػوة الجمازػة ،أي مجمػػوع القػوى ،هػي االقػػوى
تم ػػا ودائم ػػا ،واف م ػػف مص ػػم ة ال ػػرد اف يخض ػػع لق ػػوة واوام ػػر الجماز ػػة بمقاب ػػؿ اف تت ػػول

الجمازة مايته مػف كػؿ ازتػداء زمػ

خصػه او تجػاوز زمػ

قوقػه ،بمعنػ اف مصػم ة

ال ػرد تػرتبط بالمصػػم ة العامػػة لمجمازػػة التػػي يعػػيش ضػػمن ا ،واف هػػذا المصػػم ة الجمازيػػة
العامػػة تقتضػػي مػػف االف ػراد اف يعي ػوا واف يتعاي ػوا فيمػػا بيػػن ـ ،واف يتعػػامموا فػػي زمقػػت ـ

زمػ اسػػاس ال ػػؽ ،ومتػ اصػػبح ال كػػـ لم ػػؽ فػػاف الم ػػتكـ الػ ال ػػؽ لػػـ يعػػد يسػػتطيع اف
ي صػػؿ بن سػػه ومػػف ذاتػػه زمػ ال ػػؽ الػػذي يدزيػػه ،واال فأن ػػا الرجػػوع الػ ت كػػيـ القػػوة ،اذاً
فػػم بػػد زنػػد التنػػازع زم ػ ال ػػؽ مػػف طػػرؼ اخػػر ي صػػؿ فيػػه بػػيف الطػػرفيف هػػذا الطػػرؼ هػػو

القضاء او القاضي.
مػػف هنػػا يصػػح القػػوؿ اف القضػػاء بم ومػػه البػػدائي قبػػؿ التنظػػيـ ،قػػديـ قػػدـ ال ػػؽ،

ن ػػأ مػػع ن ػػوء فك ػرة ال ػػؽ تمبيػػة ل اجػػة ت قيقػػه واق ػ اررا ،ومػػف ثػػـ فانػػه ال ي ػزاؿ اجػػة تنمػػو
وتتطور ال االفضؿ واالكمؿ واالرق لدى كؿ عب وكػؿ دولػة ال ةنػ زنػه جي مجتمػع
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انساني ت ت خطر انقراض هذا المجتمع مع فعؿ ت وله ال الظمػـ وال وضػ ممػا ال طاقػة
لمنساف المت ضر اف يعيش مع ما.

وال يجادؿ ا د في كوف القضاء هو ركف مف اركػاف الدولػة اذا ان ػار ان ػارت معػه

هػذا االخيػرة بالتبعيػػة ،فالمؤسسػػة القضػػائية هػػي الج ػاز السػػاهر زمػ فػػرض ا تػراـ القػػانوف
مف قبؿ الجميع دوف تمييز بيف اال خاص سواء مف يث العنصػر او المػوف او الجػنس او
المر ػػة او ال ػػديف او الػ ػرأي السياس ػػي او المن ػػأ ال ػػوطني واالجتم ػػازي او االص ػػؿ العرق ػػي او
الممكية او المولد او ال الة االقتصادية.

والقضاء هو ػامي االفػراد والجمازػات مػف التعسػؼ او ال ػطط والظمػـ وهػو الػذي

ي ػػد مػػف التجػػاوزات ،ويػػوفر مػػا اسػػتقر زميػػه الجميػػع ،انػػه زػػدؿ ،وهػػو الػػذي يػػوفر المنػػاخ
السميـ لمنمو االقتصادي وال افز زم ت جيع االستثمار.

ا تػػؿ الج ػػاز القضػػائي مكانػػة م مػػة فػػي كاف ػة المجتمعػػات االنسػػانية ب ػػكؿ زػػاـ
وفي المجتمعات االسممية زم ن و خاص ،لما له مف دور م ـ في النظر فػي الخمفػات

و ؿ النزازات التي تظ ر بيف افراد المجتمع واصدار ال تاوى الخاصة بالقضايا ال رزية.

ومػػع قيػػاـ الدولػػة العثمانيػػة اصػػبح لممؤسسػػة القضػػائية ػػأف كبيػػر في ػػا ،وذلػػؾ اف

الدولػػة العثمانيػػة قامػػت زمػ اسػػس اسػػممية ،واصػػب ت لمقضػػاة الػػذي زرفػوا ب ئػػة (العممػػاء)
مكانة م مة في المجتمػع( ،)4فمػف خػمؿ القازػدة العسػكرية التػي انطمقػت من ػا الدولػة نبتػت

المؤسسػػة القضػػائية فػػي جميػػع واليات ػػا والسػػيما العربيػػة من ػػا ،كمػػا كػػاف ال ػػاؿ فػػي ال كومػػة
المركزيػػة ،واطمػػؽ زم ػ مسػػم ززامػػة المؤسسػػة القضػػائية فػػي البدايػػة ((قاضػػي زسػػكر))
بجنا ي الدولة في الرومممي واالناضوؿ ،بعد ذلػؾ اتػ لقػب (( ػيس االسػمـ))

()2

زمػ قمػة

المؤسسػػة بالدولػػة ،فقػػد اطمػػؽ زم ػ رئيس ػ ا بالواليػػات التابعػػة لمدولػػة العثمانيػػة المقػػب ن سػػه
((قاضػػي زس ػػكر)) وكػػاف يع ػػيف مػػف قب ػػؿ صػػا ب ذاؾ المنص ػػب فػػي ك ػػم جنػػا ي الدولػػة

ال رقي والرربي(.)3

نظ ػػرت الدول ػػة العثماني ػػة الػ ػ مرف ػػؽ القض ػػاء نظػ ػرة موض ػػوزية ،ول ػػـ تس ػػمح لري ػػر
المػػؤهميف زمميػػا بتقمػػد مناصػػبه ،فقػػد اوضػػح ذلػػؾ ،البيو ارلػػدي

()4

الػػذي زػػيف بموجبػػه ال ػػيس

زبد الر مف السويدي في سػنة  4487ه ػ قاضػيا زمػ البصػرة ((إذ انػؾ مػف زمػرة العممػاء
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المتدينيف وال ق اء الم رزيف قد ممؾ لط نا بتوجيه قضػاء البصػرة لع ػدتؾ فينبرػي اف تزيػد
مف االزتناء والتػدقيؽ بان ػاذ اال كػاـ ال ػرزية زمػ اقػوى نصػوص االئمػة ال ن يػة مػف دوف

م ابػػاة فػػي الػػديف والم ارزػػاة ال ػػد المتخاصػػميف وفيػػه الك ايػػة))( .)5ووضػػعت الدولػػة نظامػػا
دقيقا لتعييف القضاة وترقيػات ـ وتػنقمت ـ ومتابعػة ازمػال ـ ،بػؿ جػرت م ػاوالت لػـ يقػدر ل ػا

االستمرار مف اجؿ اجراء امت انات لمقضاة زند كؿ تعييف جديد(.)6

ويمكػػف القػػوؿ اسػػتنادا ال ػ ذلػػؾ اف القضػػاء كػػاف اكثػػر ن ػػاذا وبقػػاء وتػػاثي ار فػػي تمػػؾ
االقػػاليـ ودليػػؿ ذلػػؾ اف القضػػاء اواجراءاتػػه ادى دو ار جوهريػػا فػػي مسػػيرة االوضػػاع بالوالي ػػة
ب كؿ يوازى االهميػة العسػكرية لموجاقػات ،ويػأتي ذلػؾ مػف خػمؿ مػا اتسػمت بػه المؤسسػة

القضائية مف خصائص في زدة مجاالت يمكف التعرض ال بعض ا
فييي المجيياس السياسييي فالمؤسسػػة المكونػػة لمػػديواف المقػػاـ بجانػػب ال ػوالي كانػػت

تضـ ال جانب كبار المسؤوليف العسكرييف واالدارييف واربعة مف ال ق اء( ،)7القػائميف زمػ

اإلفت ػػاء زمػ ػ الم ػػذاهب االربع ػػة (ال ن ػػي ،ال ػػافعي ،ال نبم ػػي ،الم ػػالكي) ،قاض ػػي زس ػػكر

الوالي ػػة( .)8وف ػػي مص ػػر م ػػثم ،نج ػػد اف المجم ػػس االزمػ ػ (ال ػػديواف الع ػػالي) يمث ػػؿ المجم ػػس
التن يذي الرئيس في الوالية وكاف يجتمع ثمث مرات في االسػبوع ت ػت رئاسػة الػوالي وكػاف
يضـ ال جانب زدد مف المسؤوليف وكبار الوج اء والم تيف االربعة ،قاضي العسكر ،وامػا

المجمػػس العػػادي الػػذي كػػاف يجتمػػع كػػؿ يػػوـ فيضػػـ فػػي زضػػويته ،فضػػم زػػف نائػػب البا ػػا

والدفتردار ،ا د القضاة في الوالية( .)9وكذلؾ الػديواف االست ػاري فػي دم ػؽ فقػد كػاف يضػـ
كبار وج اء الوالية وكبار المسؤوليف العسكرييف والدفتردار والم تي وا د القضاة.
ولـ تكػف م مػة هػؤالء القضػاة مجػرد اسػتكماؿ الزضػاء الػديواف ووظائ ػه بػؿ ابػداء

الم ػػورة لم ػوالي ،ومتابعػػة تن يػػذ االوامػػر الصػػادرة مػػف البػػاب العػػالي ال ػ ال ػوالي فػػي اطػػار
مرازاة القػانوف الػديني ،ومػف ثػـ فالقاضػي هػو زػيف السػمطاف والبػاب العػالي زمػ تصػرفات

الػ ػوالة( .)40وك ػػاف بوس ػػع ـ ف ػػي ن اي ػػة االم ػػر ػػجب تص ػػرفات ـ زن ػػدما ي ػػروف ان ػػا تس ػػت ؽ
التوبيس ،وهو زمؿ بوسعه اف يدفع السمطاف ال زػزؿ الػوالي ،ومػف هنػا جػاءت اهميػة دور
منصب القاضػي فػي تقريػر مصػير الػوالة .هػذا فضػم زػف اف تػدخؿ القاضػي فػي الن اززػات
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الداخمية بيف القوى الرئيسة في الوالية التي تتنازع زم السػمطة يمكػف اف يكػوف اسػما(،)44
ومثػػاؿ ذلػػؾ ،الن ػزاع الػػذي ن ػػب فػػي زػػاـ  4709بػػيف االنك ػػارية واوجاقػػات القػػاهرة السػػتة

االخػريف المت ػػال يف مػػع البكػوات ،فظ ػػر دور المؤسسػػة القضػػائية (قاضػػي العسػػكر) ونقيػػب
اج راؼ

()42

والعمماء ،فا تركت في ت رير فتوى تأمر االنك ارية باإلذزاف ،ويتػول رسػوؿ

مف ا ية القاضي مؿ نص ال توى ال االنك ارية ،الذيف انصازوا ل ا(.)43
امييا فيييي المجييياس اوجتمييادي او تصييياد

فقػػد ظػػؿ مػػا كػػاف يجػػري ف ػي دوائػػر

التقاضي بواليات الدولة العثمانية والسيما العربية من ا ،كمػا جػاء فػي سػجمت الم ػاكـ فػي

الواليػػات العربيػػة ،يمثػػؿ انعكاسػػا وتعبيػ ار زػػف طبيعػػة االوضػػاع والعمقػػات القائمػػة بػػيف كافػػة
السكاف في جميع المجاالت وكاف باالمكاف طر ا كم ا مف النا ية العمميػة امػاـ المؤسسػة

القضػػائية ،وك ػػؿ مال ػػه زمق ػػة ب ػػاال واؿ ال خصػػية ك ػػالميراث ،زن ػػد توزي ػػع اال ارض ػػي م ػػثم،
وكي يػػة االنت ػػاع ب ػػا بػػؿ وا قيػػة مآل ػػا ال ػ القػػائميف زم ػ خػػدمت ا( ،)44والطػػمؽ

واالداب

()46

()45

والػػديف

وطبيعة الم كمت والت سيرات لمعادات والتقاليػد االجتمازيػة الرابطػة بػيف النػاس

ومػػدى تطابق ػا مػػع ال ػريعة االسػػممية التػػي تتم ػػور ول ػػا زمقػػات االف ػراد

()47

 ،وال ػػؤوف

القض ػػائية ب ػػكؿ ممي ػػز ،القض ػػاء الم ػػدني ،والقض ػػايا الجنائي ػػة ،اذ ان ػػـ ك ػػانوا ي ص ػػموف ف ػػي

القضايا في ضوء ثمثة اساسيات هي

()48

 .4ال ريعة االسممية وفؽ المذهب الرسمي لمدولة العثمانية وهو المذهب ال ن ي.
 .2الق ػػانوف نام ػػه وه ػػي ممخص ػػات ال ػ ػراميف وأوام ػػر الس ػػمطاف الت ػػي تتعم ػػؽ ك ػػؿ من ػػا
ب ادثة او قضية معينة ،وهي مجرد تذييؿ لم ريعة االسممية وليست بديم زن ا.
 .3العرؼ.

وامػ ػػا المسػ ػػائؿ المتعمقػ ػػة باجن ػ ػػطة االقتصػ ػػادية ،فكالص ػ ػ قات التجاريػ ػػة والعقاريػ ػػة

والع ػ ػػود والمواثيػ ػػؽ التػ ػػي ت ػ ػربط بػ ػػيف طوائػ ػػؼ ال ػ ػػرؼ والتجػ ػػار زم ػ ػ

ػ ػػد س ػ ػواء ،وكػ ػػذلؾ

الم ػػكمت المرتبطػػة بػػادارة المدينػػة واال ػواؿ ال ضػرية وادارة االوقػػاؼ وةيرهػػا .فضػػم زػػف
اف المؤسسة القضائية كانت تتمتع باختصاصات واسعة مف النا ية العممية(.)49

كانت المؤسسة القضائية العثمانية منظمة وفؽ هيكمية واض ة تضـ في بدايت ا
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يس االسمـ ويكوف زم رأس هذا المؤسسة وربما تكوف مرتبته مساوية تقريبػا

.4

لمرتب ػ ػػة الص ػ ػػدر االزظ ػ ػػـ وه ػ ػػو ي ػ ػػول م ػ ػػف جان ػ ػػب الس ػ ػػمطاف العثم ػ ػػاني ب رم ػ ػػاف

همايوني(.)20

 .2قاضي زسكر الروممي.
 .3قاضي زسكر االناضوؿ.
 .4الممت الكبار.
 .5الممت الصرار.

وسػنأتي زمػ توضػػيح هػػذا الم ارتػب فػػي فقػرة (فئػػات وم ارتػب القضػػاة) بعػػد اف تطػػورت

هذا ال يكمية واصب ت ت تمؿ زم ثمانية فئات مف القضاة.

كانػػت تعيينػػات القضػػاة فػػي بػػاديء االمػػر فػػي امػػاكف وظػػائ ـ مػػدى ال يػػاة ،لكػػف

وجود قضاة في مدينػة وا ػدة لمػدة ةيػر م ػددة االجػؿ كػاف ينطػوي زمػ م ػاذير واضػ ة،
ل ػػذلؾ تري ػػر تعي ػػيف القض ػػاء ػػروزا ب ػػالقرف الس ػػابع ز ػػر اذ تمي ػػزت مناص ػػب القض ػػاة ف ػػي

زواصـ الواليات بطابع سنوي ،اذ يبدأ التعييف زادة في بدايػة ػ ر الم ػرـ – ال ػ ر االوؿ
مف السنة ال جرية – وقد أ ّ ػرت ػاالت كثيػرة مػف ذلػؾ فػي القػرف السػابع ز ػر ،فمػثم فػي
مصر تعاقب أربعة وز روف مف قضاة العسكر لمدة واليػة زاديػة ال تزيػد زػف سػنة وا ػدة،
في يف يستمر بعض المعينيف لمدة سنتيف – وهي ثمػاني ز ػرة الػة  -او ثػمث سػنوات

– ثمث االت  ،-وب كؿ استثنائي اربع سنوات – التاف  .-ومقابؿ ذلػؾ أ ػرت ػاالت
تعاقػػب قاضػػييف زم ػ منصػػب القضػػاء فػػي الواليػػة فػػي ةضػػوف سػػنة وا ػػدة – اثنتػػا ز ػرة
الة.)24(-

كػػاف قضػػاة العسػػكر جمػػيع ـ مػػف االت ػراؾ العثمػػانييف ،ت ػ فػػي تػػونس التػػي تاكػػد

استقمل ا الذاتي في أواخر القرف السابع ز ر ،اذ ك ت زف استدزاء قضػاة مػف اسػطنبوؿ،
نجد هناؾ تجنيد زمماء في مدرسة ابي ني ة النعماف ال ق ية التػي افظػت زمػ صػدارت ا
ت القرف السابع ز ر ،مف بيف ص وؼ االتراؾ الموجػوديف فػي تػونس الػذيف ينتمػوف الػ

زػػائمت (متتونسػػة) منػػذ زمػػف بعيػػد( .)22وكانػػت الواليػػات العثمانيػػة مقسػػمة زمػ زػػدة دوائػػر
قضػائية ،فقػػد كانػػت فػػي مصػػر سػػت ز ػرة م كمػػة اقميميػػة ،ثػػمث لمػػدف االسػػكندرية ور ػػيد
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ودميػػاط ،وسػػت لموجػػه الب ػػري ،وسػػبع لموجػػه القبمػػي ،امػػا مدينػػة القػػاهرة ن سػ ا فقػػد كػػاف ب ػػا
خمػػس ز ػرة م كمػػة ،م كمػػة البػػاب العػػالي ،وال ػػعبة العسػػكرية (قسػػمة زسػػكرية) وال ػػعبة

العربي ػػة (قس ػػمة زربي ػػة) واثنت ػػا ز ػ ػرة م كم ػػة م مي ػػة ،وكان ػػت ف ػػي دم ػػؽ ارب ػػع م كم ػػات
لممراكز ،زموة زم الم كمة الرئيسة ،وينطبؽ ال يء ن سه زم

مب .وكاف القضػاة مػف

المرتبة الثانية يختاروف بوجه زاـ مف بيف ص وؼ السكاف اجصمييف(.)23

ولممؤسسػة القضػػائية فػػي العػراؽ بصػػورة زامػػة اهميػػة مػػف يػػث كون ػػا تمثػػؿ جانبػػا
مػػف جوانػػب االدارة العثمانيػػة فيػػه ،فضػػم زػػف اهميت ػػا االجتمازيػػة فػػي معرفػػة كي يػػة تنظػػيـ

العمقات بيف فئات المجتمع العراقي ،و ؿ الخمفات النا بة بين ـ.

هن ػػاؾ ص ػػن اف م ػػف القض ػػاة ف ػػي العػ ػراؽ ت ػػـ اس ػػتقاؤهما م ػػف مص ػػادر ز ػػف النظ ػػاـ

القضائي في الدولة العثمانية ب كؿ زاـ .وهذاف الصن اف هما

االوؿ القضػ ػػاة الرسػ ػػميوف الػ ػػذيف يػ ػػتـ تعييػ ػػن ـ مػ ػػف قبػ ػػؿ السػ ػػمطات العميػ ػػا فػ ػػي
العاصػػمة اسػػطنبوؿ مبا ػرة وه ػؤالء هػػـ قضػػاة المػػذهب ال ن ػػي (كػػوف المػػذهب ال ن ػػي هػػو
المذهب الرسمي لمدولة العثمانية)(.)24

امػػا الصػػنؼ الثػػاني مػػف القضػػاة ف ػػـ قضػػاة المػػذاهب اجخػػرى كال ػػافعية وال نابمػػة

والمالكية ولػيس لمسػمطات العميػا فػي العاصػمة دخػؿ فػي تعيػيف هػؤالء ،بػؿ يػتـ تعييػن ـ زػف
طريؽ انتخاب ـ مف قبؿ فق اء المذهب وزممائه ،ومف ثـ مصادقة السمطة العميػا فػي االيالػة

او السنجؽ مثؿ الوالي او السنجؽ بؾ زم تعيين ـ( .)25اما قضاة المػذهب الجع ػري فمػـ
تػػذكر المصػػادر زن ػػا اال النػػزر اليسػػير ،ويبػػدو اف ال ػػيعة ان س ػ ـ كػػانوا يمجػػأوف فػػي ػػؿ
قضػػاياهـ ال ػػرزية ال ػ زممػػاء مػػذهب ـ أي (السػػادة) ،فػػي ػػيف ان ػػـ كػػانوا مضػػطريف فػػي
ال ػػة ن ػػوب خ ػػمؼ بي ػػن ـ وب ػػيف ف ػػرد م ػػف الم ػػذاهب االخ ػػرى كال ن ي ػػة م ػػثم الػ ػ مراجع ػػة

الم اكـ الرسمية ل ض الخمؼ(.)26
سمطات القاضي

اجباته

كانػػت سػػمطات القاضػػي واسػػعة جػػدا فػػي منطقتػػه القضػػائية ،ف ػػو المكمػػؼ بتطبيػػؽ

اال ك ػػاـ ال ػػرزية مس ػػت ديا ف ػػي ا كام ػػه بال ػ ػريعة االس ػػممية وفق ػػا لمم ػػذهب ال ن ػػي ،زمػ ػ
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الػػرةـ مػػف اف بعػػض القضػػاة لػػـ يكػػف ن ػػي المػػذهب ،والم ػػرؼ زم ػ االمػػور العدليػػة بػػيف
النػػاس ،واالسػػتماع الػ الػػدزاوى والنظػػر وال صػػؿ في ػػا ،ومعالجػػة القضػػايا ال ػػرزية االخػػرى
مثػػؿ تقسػػيـ التركػػات (الميػراث) وضػػبط امػواؿ االيتػػاـ ومػػاؿ الرائػػب ،وزقػود الػػزواج وتن يػػذ

الوصايا(.)27

كمػ ػػا اف القاضػ ػػي هػ ػػو الػ ػػذي ي ػ ػػرؼ زم ػ ػ امػ ػػور الض ػ ػرائب فػ ػػي منطقتػ ػػه ومػ ػػدى
مطابقت ا مع مػا هػو مسػجؿ فػي سػجؿ الم كمػة ال ػرزية ،الف الضػرائب العرفيػة (أي ةيػر
ال ػػرزية) لكػػؿ سػػنة كانػػت تسػػجؿ فػػي سػػجؿ الم كمػػة ال ػػرزية لمسػػنجؽ او القضػػاء ،ول ػػذا
فمػػف المم ػػظ اف معظػػـ الم ارس ػػيـ التػػي تخ ػػص ال ػػؤوف المالي ػػة كانػػت توج ػػه باسػػـ الػ ػوالي

والقاضي والدفتردار(.)28

ويقػػوـ القاضػػي أيضػػا بدمضػػاء دفػػاتر جػػامعي ضػرائب اجةنػػاـ ((رسػػـ اةنػػامجي))

ودفاتر الخراج أيضا ،وي رؼ زم ضماف تطبيؽ امػور التجػار فػي منطقتػه ،وذلػؾ ب سػب
مػػا موجػػود مػػف الوثػػائؽ الموج ػػه الػ القضػػاة ب ػػأف مم ظػػة ضػػماف تطبيػػؽ ػػؤوف التجػػار

ب سػػب اوامػػر وف ػراميف الدولػػة الصػػادرة ب ػػذا الخصػػوص .ومػػف الواجبػػات الم مػػة لمقاضػػي
التي ل ا مساس ب يػاة النػاس زمومػا مػف النا يػة االقتصػادية وهػي م مػة جػداً تسػعير كافػة
السػػمع والم ػواد الرذائيػػة الموجػػودة فػػي االس ػواؽ ،ومراقبػػة التقيػػد ب ػا( .)29وقػػد ي ػػرؼ القاضػػي

زم

ػؤوف االوقػاؼ ايضػا ،وفػي واثنػاءا كػاف القاضػي يقػوـ باال ػتراؾ مػع والػي االيالػة او

السنجؽ بؾ ،بناء زم اوامر مف الدولة ،بجمػع المتطػوزيف ب سػب طمػب الدولػة .كمػا كػاف
القاضي يمارس نوزا مف اال راؼ زم اجمور اإلدارية في الواليػة او السػنجؽ الػذي يعمػؿ
فيه ،وكاف زميه اؿ زودته ال العاصمة بعد انت اء م اـ زممػه تقػديـ ك ػؼ زػف اوضػاع
المنطقة التي زاد من ا لذوي ال أف في العاصمة اسطنبوؿ ،ومف النا يػة االداريػة ايضػا لػـ
يكف بامكاف أي موظؼ اداري ممارسة م امه الم ددة له اال اذا اثبت لػدى القاضػي صػ ة

تعيينه وسجؿ براءة تعيينه في سجؿ الم كمة ال رزية كدليؿ زمػ هػذا التعيػيف وكػذا اجمػر
ص ػ يح فيمػػا يخػػص اص ػ اب التيمػػارات ايضػػا( .)30وهػػذا هػػي الوسػػيمة الو يػػدة لمتاكػػد مػػف
خص ػػية الم ػػوظ يف الموف ػػديف الػ ػ الوالي ػػة او التاك ػػد م ػػف صػ ػ ة بػ ػراءات التج ػػار الممنو ػػة

لػػبعض اال ػػخاص وال سػػيما فػػي الواليػػات البعيػػدة اذ تنعػػدـ رقابػػة وسػػيطرة الدولػػة تقريبػػا او
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زندما يستررؽ وصوؿ امػر مػا الػ تمػؾ الواليػة مػدة ايػاـ زديػدة او تػ بضػعة ا ػ ر(.)34
كاف هذا مف النا ية النظريػة ،امػا مػف النا يػة العمميػة فػاف وجػود سػمطات اخػرى ازمػ مػف

سػػمطة القاضػػي فػػي الواليػػة او السػػنجؽ مثػػؿ ال ػوالي او السػػنجؽ بػػؾ واسػػتبداد بعض ػ ـ كػػاف
ي ػػد مػػف صػػم يات القاضػػي فػػي بعػػض اال يػػاف ،فقػػد يعمػػد الػوالي الػ زيػػادة الضػرائب او

ف ػػرض ضػ ػرائب جدي ػػدة ةي ػػر واردة ف ػػي س ػػجمت القض ػػاة( .)32او اف ممتزم ػػي الضػ ػرائب ال
يتقيدوف بما يصدر زػف القاضػي بخصػوص جمػع الضػرائب والسػيما ينمػا يكونػوف بعيػديف

زػػف رقابػػة القاضػػي زنػػد جمع ػػـ الض ػرائب مػػف القػػرى ،وا يانػػا تع ػػد م مػػة اإل ػراؼ زم ػ
االوقاؼ ال بعض اال خاص او اجسر دوف خص القاضي(.)33

فئات مراتب القضاة

كاف القضاة في الدولة العثمانية يندرجوف ت ت فئات ثماف هي

 .4قاضػػي القضػػاة او قاضػػي زسػػكر ،وهػػو ازمػ مرتبػػة قضػػائية فػػي الدولػػة العثمانيػػة
ومق ػرا اسػػطنبوؿ ،ي ػػرؼ زم ػ ازمػػاؿ القضػػاة فػػي سػػائر ان ػػاء الدولػػة ت ػ ز ػػد
السمطاف م مد ال اتح (.)34()4484-4454

 .2قاضػ ػػي زسػ ػػكر الرومممػ ػػي ،مق ػ ػرا فػ ػػي الػ ػػديواف االمب ارطػ ػػوري فػ ػػي اسػ ػػطنبوؿ ،ولػ ػػه
الصػػم ية الكاممػػة بتعيػػيف قضػػاة اوربػػا ،وكانػػت سػػمطاته تمتػػد ال ػ واليػػات افريقيػػة

ال ػػمالية ،وكػػاف يص ػ ب الجػػيش العثمػػاني ػػيف كػػاف يتوةػػؿ فػػي اوربػػا ويخػػوض
المعارؾ في ا ،ويتـ تعيينه ب رماف سمطاني.
 .3قاضي زسكر اناضولي او (االناضوؿ) وهو االخر مقرا في الػديواف االمب ارطػوري
ولػػه الصػػم ية الكاممػػة بتعيػػيف قضػػاة اسػػيا ومصػػر ،واصػػط اب الجػػيش العثمػػاني

الذي ي ارب في ال رؽ ،ويتـ تعيينه ب رماف سمطاني(.)35

ك ػػاف ه ػػذاف القاض ػػياف الكبيػ ػراف يمي ػػاف ػػيس االس ػػمـ (ازمػ ػ منص ػػب ف ػػي الدول ػػة

العثمانية بعد السمطاف) في المرتبة وهمػا ازضػاء فػي الػديواف االمب ارطػوري ،وكانػا
ي ػػتركاف فعميػػا مػػع رئيسػػه الصػػدر االزظػػـ فػػي النظػػر فػػي القضػػايا التػػي تعػػرض
زم ػ م كمػػة الػػديواف .وي ػػرموف مناصػػب ـ القضػػائية مػػدى ال يػػاة ،ولكػػي تواجػػه
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الدولػػة العثمانيػػة زيػػادة االزبػػاء التػػي نجمػػت زػػف التوسػػع االقميمػػي العثمػػاني فػػي
العػػالـ االسػػممي منػػذ كػػـ السػػمطاف سػػميـ االوؿ ( )4520 – 4542ومػػف بعػػدا

ابنػػه السػػمطاف سػػميماف القػػانوني ( )4566 – 4520ان ػػأت منصػػباً ثالث ػاً لقاضػػي
زس ػ ػػكر ػ ػػممت واليت ػ ػػه القض ػ ػػائية معظ ػ ػػـ االق ػ ػػاليـ االفريقي ػ ػػة الت ػ ػػي دان ػ ػػت ل ك ػ ػػـ

العثمانييف(.)36

 .4المػمت او المػوال الكبيػػر (مػوال بيػوؾ) وهػػي مػػف كممػػة مػول او مػمّ العربيػػة وتعنػػي
الس ػػيد ،وك ػػاف ز ػػدد القض ػػاة م ػػف فئ ػػة المػ ػوال الكبي ػػر س ػػبعة ز ػػر قاض ػػياً بض ػػمن ـ
قاض ػػي زس ػػكر الروممم ػػي وقاض ػػي زس ػػكر االناض ػػوؿ ( ،)37وقض ػػاة التخ ػػت وه ػػـ
قاض ػ ػػي اس ػ ػػطنبوؿ والقض ػ ػػاة الثمث ػ ػػة لضػ ػ ػوا ي ا ال ػ ػػثمث اس ػ ػػكوادار وجاالط ػ ػػة

وضػػا ية ايػػوب ،ويقيمػػوف بص ػ ة دائمػػة فػػي العاصػػمة وزم ػ مقربػػة مػػف الع ػػرش
السػمطاني الػػذي كػاف يطمػػؽ زميػه التخػػت ،وقاضػيا مكػػة المكرمػة والمدينػػة المنػػورة،
وقض ػػاة بروس ػػة وأدرن ػػة ودم ػػؽ والق ػػاهرة وبيػ ػت المق ػػدس وازمي ػػر و م ػػب والريس ػػا
وس ػػالونيؾ .وك ػػاف القض ػػاة م ػػف فئ ػػة المػ ػوال الكبي ػػر يعق ػػدوف الجمس ػػات ا يان ػػا ف ػػي

بيوت ـ ،في يف كاف سائر القضاة ينظروف في القضايا في الم اكـ(.)38

 .5الممت او الموال الصرير (موال كوجوؾ) وهي مف المناصب القضائية الرفيعػة فػي
الوالي ػػات وتص ػػنؼ ض ػػمف الم ارت ػػب القض ػػائية العمي ػػا ف ػػي الدول ػػة العثماني ػػة ،ومن ػػا

منص ػ ػػب قاض ػ ػػي بر ػ ػػداد وم ػ ػػرزش وبوس ػ ػػنة سػ ػ ػراي ،وص ػ ػػوفيا وبمرػ ػ ػراد وزنت ػ ػػاب،

وكوتاهية ،وقوينة ،وفيموبوبولس ،وديار بكر(.)39

 .6الم ت ػ ػػوف مػ ػػف رجػ ػػاؿ القضػ ػػاة يختصػ ػػوف باج ػ ػراؼ زم ػ ػ االوقػ ػػاؼ السػ ػػمطانية
فين قوف مف إيرادات ا زم المؤسسات الدينية والخيرية وزددهـ خمسػة ،ا ػدهـ يعمػؿ
مع يس االسػمـ واالخػر مػع الصػدر االزظػـ والثالػث ي ػرؼ زمػ اوقػاؼ ال ػرميف

ال ػري يف فػػي مكػػة المكرمػػة والمدينػػة المنػػورة .امػػا الم ت ػػاف االخ ػراف ف مػػا فػػي ادرنػػة
واالخر في بروسة المتيف كانتا تمثمف كؿ وا دة من ما زاصمة لمدولة العثمانية فػي

زمف مف االزماف(.)40
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 .7القضػػاة العػػاديوف وي ػػكموف الرالبيػػة العظمػ مػػف المؤسسػػة القضػػائية فػػي الدولػػة
العثمانية ،وكاف زددهـ في اواخػر القػرف الثػامف ز ػر قػد بمػ زهػاء اربعمئػة وخمسػيف
قاضيا يبا روف القضاء في المدف الصريرة في اوربا واسيا وافريقية.

 .8النائػػب وه ػو الػػذي ينظػػر فػػي القضػػايا باسػػـ القاضػػي الػػذي انابػػه ،زممػػا انػػه كػػاف
هنػػاؾ ن ػواب قضػػاة ال ػ جانػػب القاضػػي فػػي م اركػػز الواليػػات يسػػازدونه وينوبػػوف زنػػه
ويصدروف ا كام ـ في قضايا ت زنػد مرضػه او تريبػه ،والنائػب ال يتقاضػ مرتبػا
مػػف ال كومػػة ولكنػػه ي صػػؿ زم ػ اي ػرادات كبي ػرة مػػف صػػيمة الر ارمػػات الماليػػة التػػي

كاف ي كـ ب ػا زمػ المخػال يف ،وي صػؿ النائػب زمػ منصػبه بواسػطة نظػاـ االلتػزاـ،
كمػػا اف زم ػ القاضػػي ال صػػوؿ زم ػ مصػػادقة قاضػػي العسػػكر زنػػد اختيػػارا لنوابػػه،

وطريقػػة االلتػزاـ فػػي تعيػػيف نػواب القاضػػي اثػػرت سػػمبيا فػػي هيكػػؿ النظػػاـ القضػػائي ،اذ
اصػػبح النائػػب الػػذي صػػؿ زم ػ منصػػبه بػػااللتزاـ ال ي كػػر اال بال صػػوؿ زم ػ اكبػػر
قدر ممكف مف الماؿ ،ويتـ ذلؾ في كثير مف اال ياف زم

ساب العدالة(.)44

وفضػػم زػػف نائػػب القاضػػي ،زم ػ القاضػػي – ومػػف ادب القضػػاء – اف يتخػػذ لػػه

كاتباً معروفاً ب سف الخمؽ وجودة الخط وصدؽ االمانة ،واف يجمسػه الػ جنبػه ب يػث

ي ػ رى مػػا يخطػػه الكاتػػب ليص ػ ح لػػه أخطػػاءا وليؤكػػد زميػػه تػػدويف مػػا فاتػػه مػػف اق ػواؿ
الخصوـ وهذا ما جرى زميه القضاء في اإلسمـ.

واف كاف االسـ العاـ لمقاضي بصرؼ النظر زػف درجتػه هػو القاضػي ،ولكػف كػاف

التعبير الذي يطمػؽ زمػ كػؿ مػن ـ ا ت ارمػا وتقػدي ار هػو المػوال .وصػن ت برػداد ضػمف ز ػر
م ػػدف كبيػ ػرة يم ػػي قض ػػاءها القض ػػاة م ػػف فئ ػػات المػ ػوال الص ػػرير .كم ػػا ذكرن ػػا ف ػػي فئ ػػة المػ ػوال

الصرير(.)42

قس ػػـ قض ػػاة العػ ػراؽ م ػػف ي ػػث الدرج ػػة العممي ػػة والمخصص ػػات واالمتي ػػازات زمػ ػ

ثمث درجات هي

 .4قضػػاة برػػداد وه ػػـ مػػف ازمػ ػ المناصػػب القض ػػائية فػػي العػ ػراؽ ،اذ كانػػت مرتبػػة
قض ػػاء بر ػػداد ض ػػمف الم ارت ػػب القض ػػائية العمي ػػا ف ػػي الدول ػػة العثماني ػػة ،الت ػػي ك ػػاف
قضػػات ا مػػف خريجػػي المػػدارس العميػػا الموجػػودة فػػي العاصػػمة اسػػطنبوؿ ،ولػػـ يكػػف
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يمنح هذا المنصب اال لمف قض مدة طويمة في الد ارسػة واثبػت ك ايػة ون ازهػة فػي
اصدار اال كاـ .ويكوف تعييف قاضي برػداد ،كونػه مػف درجػة المولويػة ،تعػود الػ

الم تي االكبػر أي ػيس االسػمـ – انيطػت فيمػا بعػد بقاضػي زسػكر االناضػوؿ -
الذي يرفعه بدورا ال الصدر االزظـ ومف ثـ ال السمطاف لممصادقة زمي ا(.)43

 .2قضاة السناجؽ وهـ قضاة الدرجة الثانيػة مػف مناصػب القضػاء فػي العػراؽ ،وهػـ
قضػػاة المػػدف ويػػدخؿ ضػػمن ـ ايضػػا قضػػاة الموصػػؿ والبص ػرة و ػ رزور ،وه ػؤالء
القضػػاة مػػف صػػنؼ المولويػػة ايضػػا اال اف درجػػت ـ العمميػػة ومخصصػػات ـ اقػػؿ مػػف

قضاة برداد ،ويمقبوف بمقب ممّ(.)44

 .3قضػػاة االقضػػية ه ػؤالء هػػـ الدرجػػة الثالثػػة مػػف القضػػاة الػػذيف يػػاتوف بعػػد قضػػاة
السناجؽ ،وتر ي ـ كاف يتـ مف قبؿ قاضي زسكر المنطقة التي يتبعون ا

()45

امػػا قض ػػاة االقضػػية ف ػػي الع ػراؽ ال ػػذيف كػػانوا يتبع ػػوف قاضػػي زس ػػكر االناض ػػوؿ،
والػػذيف هػػـ مػػف قضػػاة الدرجػػة الرابعػػة

()46

مػػف قضػػاة الدولػػة العثمانيػػة أي قضػػاة السػػناجؽ

(المػدف) فيػدخؿ ضػمن ـ ايضػا قضػاة الموصػؿ والبصػرة و ػ رزور ،فقػد كػانوا مػرتبيف زمػ

درجػات ايضػا ويػتـ انتقػال ـ مػػف درجػة الػ اخػرى زنػد كػػؿ ترقيػة وهػذا الػدرجات زبػارة زػػف
ز ػ ػ ػ ػ ػ ػرة م ارت ػ ػ ػ ػ ػػب ه ػ ػ ػ ػ ػػي زمػ ػ ػ ػ ػ ػ التػ ػ ػ ػ ػ ػوالي م ػ ػ ػ ػ ػػف االدنػ ػ ػ ػ ػ ػ الػ ػ ػ ػ ػ ػ االزمػ ػ ػ ػ ػ ػ

التاس ػ ػ ػ ػ ػػعة،

الثامنػ ػػة ،السػ ػػابعة ،السادسػ ػػة ،الخامسػ ػػة ،الرابعػ ػػة ،الثالثػ ػػة ،الثانيػ ػػة ،موصػ ػػؿ ،سػ ػػتي مصػ ػػر

.)47(Sittei Misir

ويتدرج قضاة االقضية مف ادن درجة وهي التاسعة ت ازمػ مرتبػة وهػي سػتي
مصػر اذ ينقمػوف بعػدها الػ ديػواف قاضػػي زسػكر االناضػوؿ لمعمػؿ بصػ ة مست ػاريف لديػػه

ويسموف في هذا ال الة (تختة با ػي) ويطمػؽ زمػي ـ لقػب ((ا ػرؼ القضػاة)) ولػدينا نمػاذج
زػػف بعػػض ػػاالت الضػػرورة التػػي زػػيف في ػػا قضػػاة مػػف مرتبػػة (سػػتي مصػػر) زم ػ قضػػاء

برػػداد مثممػػا ػػدث فػػي زػػاـ  4733زنػػدما تػػوفي قاضػػي برػػداد المػػول يوسػػؼ افنػػدي فػػي
اثنػاء صػػار نػادر ػػاا لممدينػة فتعػػيف بػػدال منػه زمػ ال ػور قاضػػي الجػيش زبػػد ا افنػػدي
الػذي كػػاف مػػف قضػػاة اقضػػية الرومممػػي الػذيف وصػػموا مرتبػػة (ا ػػرؼ القضػػاة) وبػػذلؾ اصػػبح
زبد ا افندي مف مرتبة المولوية بدال مف قضاء االقضية(.)48
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مخصصات اج ر القاضي

يعػػيف القضػػاة ب س ػػب المناصػػب القض ػػائية التػػي ذكرناهػػا ،وك ػػؿ قاضػػي يتقاضػ ػ

يوميته وفؽ مرتبته ،فمثم قاضي برداد الذي يعد مف ازم المناصػب القضػائية فػي العػراؽ
يعػػيف بيوميػػة يبم ػ مقػػدارها  500اقجػػة( ،)49امػػا قضػػاة السػػناجؽ الػػذيف يعػػدوف مػػف قضػػاة

الدرج ػػة الثاني ػػة كم ػػا ه ػػو ال ػػاؿ لقض ػػاة الموص ػػؿ والبصػ ػرة و ػ ػ رزور ،وقض ػػاة الم ػػدف تبمػ ػ

اجػػورهـ اليوميػػة  300اقجػػة فقػػط .امػػا قضػػاة االقضػػية ف ػؤالء هػػـ مػػف الدرجػػة الثالثػػة الػػذيف
يأتوف بعد قضاة السػناجؽ فيعينػوف بمخصصػات واجػور يوميػة تتػراوح مػا بػيف  20الػ 40

اقجة وا يانا تصؿ ال  450اقجة.

وفضػػم زػػف هػػذا االجػػور المثبتػػة قانونػػا كػػاف لمقضػػاة واراد اخػػر يتمثػػؿ فػػي الرسػػوـ

الم روضػػة زم ػ مختمػػؼ القضػػايا التػػي تعػػرض زمػػي ـ والتػػي سػػن ا السػػمطاف بايزيػػد االوؿ
( )4402 – 4389بع ػػد اف بمػ ػ الػ ػ س ػػمعه اف بع ػػض القض ػػاة يقبم ػػوف الر ػػوة بس ػػبب قم ػػة
اجورهـ( .)50وتعرؼ هذا االيرادات باسـ ((اجرة صكوؾ)) وهي كما يأتي

ا و رسـ القسمة ((قسػمة رسػمي)) وهػو مػا يسػم م ميػا باسػـ رسػـ القسػامة ويقصػد بػه
الرس ػػـ ال ػػذي ي ص ػػؿ زمي ػػه القاض ػػي لق ػػاء قيام ػػه بتقس ػػيـ امػ ػواؿ المت ػػوف ب ػػيف ورثت ػػه ،ول ػػذا

الررض كاف في كؿ م كمة رزية قساـ يقوـ ب ذا الم مة نيابة زف القاضي.
ورسـ القسمة الذي ي صػؿ زميػه القاضػي هػو فقػط مػف امػواؿ المتػوف المنقولػة اذ

اف القػ ػػانوف ال يجيػ ػػز لمقاضػ ػػي اف ياخػ ػػذ رسػ ػػما زػ ػػف اال ارضػ ػػي او العقػ ػػارات التػ ػػي يترك ػ ػػا

ال خص المتوف لورثته(.)54

و ػػدد رسػػـ القسػػمة قانونػػا ،وقػػد اختمػػؼ مقػػدارا مػػف آونػػة ال ػ اخػػرى ،اذ انػػه ت ػ

اواخػػر القػػرف السػػادس ز ػػر بم ػ مقػػدار الرسػػـ  20اقجػػة مػػف كػػؿ  4000اقجػػة أي بنسػػبة

 %2ومف ثـ تناقص في القرف السابع ز ر ال  45اقجة مف كػؿ  4000اقجػة أي بنسػبة
 % 4.5وهناؾ بعض القضاة لـ يمتزموا ت ديػد الرسػوـ بػؿ لجػأوا الػ الت ايػؿ زمػ النػاس،
والسيما في القرى والنوا ي البعيدة زػف الرقابػة .اذ يقومػوف بتقػدير تركػة المتػوف بػاكثر مػف
قيمت ا ال قيقية الجؿ زيادة النسبة التي تعط له(.)52
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ثانيييا رسػػـ النكػػاح ويخػػص هػػذا الرسػػـ زقػػود الػػزواج ،واختم ػػت قيمػػة الرسػػـ الػػذي ياخػػذا
القاضي زف زواج ال تاة الباكر اذ يقرر اف يكوف  25اقجة وبيف الرسـ الذي يػدفع لمقاضػي
زن ػػد زواج المػ ػ أرة الثي ػػب وه ػػو  45اقج ػػة 40 ،من ػػا لمقاض ػػي و  5اقج ػػات لنائ ػػب القاض ػػي

والكاتب .وهذا الرسـ يختمؼ ايضا زف الرسػـ الػذي ياخػذا السػباهي (وهػو قائػد الخيالػة) مػف
رزايػػاا الػػذيف يتزوجػػوف ويسػػم زرس ػ ـ (زػػروس رسػػمي) وهػػذا يطبقػػه السػػباهي ت ػ زم ػ
النصػػارى الػػذيف يتزوجػػوف وهػػـ موجػػودوف ضػػمف ػػدود اقطازػػه ،فػػي ػػيف اف القاضػػي ال

ياخذ يئا زف زقود زواج النصارى.

ثالثا رسـ ال جة ويسم ايضا (رسـ كتابت) وهو ما ياخذا القاضي زػف الػدزاوى التػي
تعرض زميه التي يسػجم ا فػي سػجؿ الم كمػة ال ػرزية وقػد بمػ مقػدارا  25اقجػة  20من ػا

لمقاضي و  5لنائب القاضي والكاتب ايضا.

وهناؾ رسوـ اخرى مخصصة لمقضػاء مثػؿ العتػاؽ نامػه وقػد بمرػت  66اقجػة 50
من ا لمقاضػي و  40لنائػب القاضػي و  6اقجػة لكاتػب الم كمػة ،وكػذلؾ سػمح لمقاضػي اف

يأخ ػػذ  42اقج ػػة ز ػػف امض ػػاء الوث ػػائؽ الت ػػي تع ػػرض زمي ػػه ،او دف ػػاتر الممت ػػزميف وج ػػامعي

الضرائب(.)53

ويتضػػح ممػػا سػػمؼ اف المؤسسػػة القضػػائية هػػي مػػف ال يئػػات ال اكمػػة المدنيػػة فػػي

الدولػػة العثمانيػػة التػػي ت ػوازي السػػمطة العسػػكرية ،فضػػم زػػف مكانت ػػا الم مػػة فػػي المجتمػػع
لكوف القضاة الذيف يتقمدوف مناصب القضاء هـ زم درجة كبيػرة مػف العمػـ والمعرفػة الن ػـ

يمػػروف بطري ػػؽ د ارس ػػي طويػػؿ قب ػػؿ اف يتبػ ػواؤا مناص ػػب القضػػاء ،ويك ػػوف القاض ػػي يادي ػػا،
ويتصػػؼ بمنازػػة خمقيػػة تبتعػػد بػػه زػػف الميػػؿ وال ػػوى ،وتصػػونه مػػف االن ػراؼ والزلػػؿ ،واف
يقػػؼ بوجػػه وسػػائؿ الضػػرط والتػػأثير او مػػف التػػدخؿ فػػي ػػؤوف القضػػاء زمومػػا ،وهػػذا امػػر

يوجب اف توفر لممؤسسة القضائية االستقملية التامة.

وزمػ ػ ال ػػرةـ م ػػف اف المؤسس ػػة القض ػػائية تنظ ػػر بالقض ػػايا المدني ػػة والجنائي ػػة تبع ػػا

ال كاـ لم ػريعة االسػممية وفػؽ المػذهب ال ن ػي ،او االزػراؼ السػائدة اجتمازيػا واداريػا اال
اف سمطات ا ال تمتد ال كافة رزايا الدولة العثمانية بؿ كانت هناؾ بعض العناصػر البعيػدة
زف مجاؿ قضائ ـ كالممؿ ةير االسممية الذيف كانت ل ـ م اكـ خاصة ب ـ.
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