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 العراقية الدولة مستقبل
 (والتقسيم الفدرالية بين)
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ABSTRCT 

Knew Iraq since the founding 

of the modern state in 1921, 

the State Statistics, which 

lasted nearly eight decades, 

the political system followed 

monarchy until 1958, and the 

Republican political system 

until 2003, characterized by 

the unity of the manifestations 

of the internal and external 

sovereignty. 

      Realistically, we agree 

there is a state collapsed and 

disappeared landmarks U.S. 

occupation of Iraq in 2003, 

and turned into a state vehicle 

features not clear how the text 

of the Constitution of the 

Republic of Iraq in 2005, not 

only in terms of form and 

content 
      On the basis of this 

remains the future shape of the 

Iraqi state swinging between 

the three options and each is 

justified, first my optimism 

raises the option of the State 

Statistics, and the second 

pessimism raises the option of 

partition, and the third 

harmonic balance between the 

two options ex by asking the 

federal to ward off the risk of 

partition, and keep every 

option of these options is 

subject to the will of the Iraqis 

and the nature of the internal 

and external variables that 

affect the future of the Iraqi 

state. 

ذادلؾخص

مسرم ممايدؼـر مماظدوظر ممتأدرقسممعـرذمماظعررا ممسرف

مضرابرر مادررؿؿرتمواظرري,ماظؾلررقط ماظدوظرر م1921

مظغمؼر مماٌؾؽرلمماظلقمدلماظـظم ماتؾعت,مسؼقدممثمن

مظغمؼررر ماىؿفرررقريماظلقمدرررلمواظـظرررم ,م1958

ماظداخؾقر مماظلرقمدةممعظرمػرممبقحدةممتقزت,م2003

م.واًمرجق 

مخؿػرتمواماغفرمرتممدوظر مممثر ممغؿػرؼممسبـ,مواضعقم

مسررم ماظعرررا ماٌؿقرردةماظقالؼررمتمبررمحؿ  مععمٌفررم

مععمٌفممتؿضحمملمدوظ عرطؾ ماظبموهقظت,مم2003

مظعررم ماظعرررا معبفقرؼرر مددررؿقرمذظررؽمطؿـصرر 

م.اٌضؿقنموالماظشؽؾمحقثمعـمال,م2005

مظدوظر متمشرؽ معمعلرؿؼؾؾممؼؾؼكمذظؽمادمسموسؾك

,مؼربرهموطؾؿممخقمراتمث ثمبنيمؼؿأرجحماظعراضق 
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,ماظؾلررقط ماظدوظرر مخقررمرمؼطرررحممؤظلتػررماالو 

مواظـمظرثم,ماظؿؼلرقؿممخقرمرممؼطررحممتشمؤعلمواظـمغل

ـمماظلرمبؼنيمماًقمرؼـمبنيمؼقازنمتقاصؼل مخر  ممعر

مطرؾمموؼؾؼركم,ماظؿؼلرقؿممخطررممظدرئماظػدراظق مررح

ماظعرراضقنيمموغؾرمرادةممعررهمماًقرمراتممتؾؽمعـمخقمر

مترثثرمماظيمواًمرجق ماظداخؾق ماٌؿغرياتمورؾقع 

م.اظعراضق مظدوظ اممبلؿؼؾؾ

ذادلؼدعة

مطقغفررممؼبماٌػفررق محقررثمعررـماظرردو متؿشررمبف

مواظشع ماالضؾقؿ)وبأرطمغفممضمغقغق ,مزمػرةدقمدق 

ـممدبؿؾرػمم,االغفم(واالدؿؼ  ماظلقمدلمواظـظم  معر

مواخررىممعقحردةممبلرقط ممدوظر ممبنيماظشؽؾمحقث

ماظلررؾطمتمتقزؼررعمبقـفررممعررممؼبمعرطؾرر ,ؼؿؾمؼـ

مرؾقعرر وماظدوظرر مغررق محبلرر مواالخؿصمصررمت

م.اظلقمدلموغظمعفممغشأتفم

معـرذممعلرؿؼؾ ممدوظ ماصؾح,ماظعمملمدو ماحدماظعرا 

ماٌقحردةمماظؾلرقط مماظدوظ مبـق مسرفم,1921مسم 

ماٌؾؽرلمماظلقمدرلمماظـظم ماغؿفج,ماظؿمرؼخمذظؽمعـذ

ماظلقمدررلماظـظررم ماظبموهررق م1958مسررم محؿررك

مغظرم مماظبمهقظتم,ثؿ2003مسم محؿكماىؿفقري

مسرم ممددرؿقرمممبقجر مماالهمدؼر ماوماٌرطؾر مماظدوظ 

م.اظـمصذ2005

معقحردةممدوظ مظقسماظقق ماظعرا مانمسؾكمغؿػؼمسبـ

مذؽؾمهدؼدمؼبمشبؿؾػموظؽـماهمدؼ مدوظ موامنم

مثررر ثمبرررنيمتؿؾرررمؼـماظررريماالهمدؼررر ماظدوظررر 

معرممموػرذام(صردراظلم_طقغػردراظلم_حؼقؼل)اهمدات

م.اظؾقثمػذامثـمؼممؼبمدـقضقف

ذ:اظدرادةذاػؿقة

ماظدوظرر مذررؽؾمعلررؿؼؾؾ)اٌقضررق ماػؿقرر متـؾررع

مبمالغؿؼررم ماٌػررمج ماظررؿغريمانمطررقنمؼب(ماظعراضقرر 

معرطؾر ممدوظر مماظبماٌقحردةمماظدوظ معـماظدوظ مبشؽؾ

مواظددرؿقريمماظلقمدرلمماظـظرم ممرؾقعر ممسؾكمأثرمضد

ماٌقحردمماالهرمدممبنيماالخؿصمصمتمتقزؼعموررؼؼ 

ذ.واحملمصظمتمواالضمظقؿ

ذ:اظدرادةذصرضقة

ـمماظدراد ماغطؾؼت ذعدتقؼللذذان)عػمدػرمممصرضرق ممعر

ذاعتتيذخقتتيرؼنذبتتنذؼقتتجرج ذاظعراضقتتةذاظدوظتتة

م(.اظقؼدقمذاوذاظػدراظقة

ذ:اظدرادةذاذؽيظقة

ماظدوظرر مذررؽؾمطررمنمعػمدػررم,اؼـمحؼقؼرر مػـررم 

مرؾقعرر مسؾرركمذظؽقعؿؿرردمصررأنمعلررؿؼؾ ,ماظعراضقرر 

معؽقغمترفمممبكؿؾرػمماظعرراضقنيممدقؽؿؾفماظذيماظعؼد

مادرا مسرد مومحمظر مموؼب,مماظدائؿماظددؿقرممبقج 

مايم مواضعمؼػرضمدقفمايؼقؼ ممػذهماظعراضقني

مالؼرضرلممضردممواضعقرمممخقرمرامماٌؿلرمرس ممواالحداث

متلرمؤالتممتـرمرمموػـرمم,ماظلقمدرق مماظعؿؾقر ممارراف

م:سدة

 ماظؼرمغقنمماضرػرممماظريمماظدوظ ماذؽم معمػل

م.ماظددؿقري

 م.ماظعراضق ماظدوظ مواضعمعمػق

 م.ماظعراضق ماظدوظ معلؿؼؾؾمعمػق

ذالولاذادللحث

ذ(اظـظريذارير)ذاظدولذاذؽيل
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متعرؼرػممؼبماظددرؿقريمماظؼرمغقنممصؼفمءماراءمتؾمؼـت

ذدقيدتقةذذزتيػرةذ)مبعرضممسرصفممصؼدمظؾدوظ مربدد

ذرضعةذؼؼطـونذاظـيسذعنذمجيسةذضيغوغقة،وتعين

ذدائؿتتتتتتتةذبصتتتتتتتػةذععقـتتتتتتتةذجغراصقتتتتتتتة

موسرصفررمم(1)(,ععتتنذظـظتتيمذوعدقؼرةوخيضتتعون

ذسؾت ذذعدتقؼرةذذاظلشترذذعتنذذمجيستةذ)االخرماظؾعض

ذودقيديذاجقؿيسيذغظيمذسؾ ذععن،وتدريذاضؾقم

ذيفذوػتيذذاظعيعتةذذادلصتؾحةذذحتؼققذبغقةذوضيغوغي

ذ(2)(.االظزامذصػةذهليذدؾطةذاىلذتدقـدذذظكذدلقل

ذاظتتداخؾيذاظرتطقتت )مبررفمؼرررادماظدوظرر مذررؽؾماعررم

ذاوذواحتدذذدلرطتزذذممؾوطتةذذطيغت ذذاذاذوعي،ذظؾدؾطة

ماظقجف مبنيماظدراد مػذهموتؿؾمؼـم(3)(,سدةذعراطز

ماظلرؾط ممواومػرمتمماػدافمهددماظيماظلقمدق 

مؼؼلرؿمممبقجؾفرممماظيماظؼمغقغلمواظقجف,ماظلقمدق 

مودوظر ممبلرقط ممدوظر مماظبمظؾدوظ ماظداخؾلماظرتطق 

م(4).عرطؾ 

ـمماظررشؿمموسؾك ـممعر مانماالماظدوظر ممعػفرق ممؼبماظؿؾرمؼ

ماالرطرررررمنمغػرررررسممتؿؾرررررؽماظررررردو معبقرررررع

موتؿـررق (5)(,اظلقمدررق ماظشع ,االضؾقؿ,اظلررؾط )

ماظبمصقفررمماظلقمدررق ماظلررؾط محقررثمعررـمظدوظرر ا

مدوظررر مواظـمغقررر معقحررردةمدوظررر ماالو مذرررؽؾني

مسؾرركماظدوظرر مذررؽؾمؼبماظؾقررثممعرطؾ ,وؼـصرر 

ماظلقمدرق ممظؾلرؾط ممواًرمرجلمماظداخؾلماظرتطق 

م.ضمغقغق ماثمرمعـمسؾقفمؼرتت موعم

ذ(ادلوحدة)ذاظلدقطةذاظدوظة:ذاالولذادلطؾ 

ذيفذلدتتقطةاظذاظدوظتتةذتؾتتك)مػررلماظؾلررقط ماظدوظرر 

ذاظدتتؾطةذتؽتتونذحقتتثذ،ذاظددتتقورؼةذترطقلقفتتي

ذبشتترؼةذوحتتدةذذتتعلفيذوؼؽتتونذواحتتدة،ذصقفتتي

ذواحدةذوضواغنذواحدذظددقورذختضعذعقجيغدة،

معظفررمموؼؿؿقرزمم(6)(,مادلوحتدةذذاظدوظتةذذاضؾقمذداخل

ماظلقمدرررلماظـظرررم مبقحررردةماظرررداخؾلماظدوظررر 

مواظؿـػقذؼرر مماظؿشرررؼعق ممواظلررؾطمتممواظددررؿقريم

ماذماًررمرجلماٌظفرررموحرردةمؽ,وطررذظمواظؼضررمئق 

مواظع ضررمتماًمرجقرر ماظلقمدررق مبقحرردةمؼؿؿقررز

م(7).وصرغلممودقرؼممعصرمذظؽم,عـم ماظدبؾقعمدق 

ـمموعرمم مواظلرؾط مماظؿشررؼعق مماظلرؾط ممانمضقظرفممميؽر

مؼبماالغفررم,مواحرردةماظؾلررقط ماظدوظرر مؼبماظؿـػقذؼرر 

م:غقسنيماظبمتؼلؿماظؿـػقذؼ ماظلؾط 

معبقررعماخضررم موتعرري:ماالدارؼتتةذادلرطزؼتتة(1

مؼبماٌرطزؼرر مظؾلررؾط ماظدوظرر مؼبماالدارؼرر ماهلقؽرمتم

معلررؿؼؾ ماخؿصمصررمتمايمعررـحماظعمصررؿ ,وسد 

مؼؽرقنمم,وبرذظؽمماحملمصظرمتممؼبماالدارؼ مظقحدات

مؼبموضؿؿررفماظؼرررىمؼبمضمسدتررفمػرعررلماظدوظرر مذررؽؾ

موترطقررزمعرطررزيمترطقررزمصررقرتمنموظررفماظعمصررؿ 

مسؾركممايػرمزمماظبماظطرؼؼر ممػذهموتفدف(8),ععؿد 

ماظؼررراراتمؼبماظؿفررمغسموهؼقررؼماظقرـقرر مظقحرردةا

ماظبمؼرثديممبأغرفمماظـظرم ممػذامؼعمبم,وظؽـماالدارؼ 

م(9).اظعمصؿ مؼبماظلؾط مترطقز

متقزؼررررعمؼعرررري:االدارؼتتتتةذاظالعرطزؼتتتتة(2

مظؾدوظررر ماٌرطرررزيماىفرررمزمبرررنيماالخؿصمصرررمت

ماظقحداتمتؾؽموعـح,ماحملؾق ماالدارؼ مواظقحدات

ماظريمممصظرمتمواحملمظألضرمظقؿمماالخؿصمصرمتممبعض
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ممايؽرؿمموحرداتم)ماو(ماحملؾقر مماظقحرداتم)متلؿك

مذرثوغفممماحملؾقر مماالدارةمتؿرقظبمممبقجؾفرمم(احملؾل

ماظلرؾط مموأذررافممرضمب مهتمتؾؼكماحملؾق ,ظؽـ

مواظؾغرمءممبؿعردؼؾممايرؼمماٌرطزؼ ماٌرطزؼ ,وظؾلؾط 

مظؾقحرردةمؼؽرقنممانم,دونماظ عرطزؼر مماالدارةمغظرم م

ماالبؼرمءممؼبمؽؿل اٌمايؼمسؾكماالحؿفمجماحملؾق 

مػرذاممتطؾقرؼممؼرؿؿم(10),احملؾقر مماخؿصمصرمتفمممسؾك

ـممتعرمغلمماظيماظدو مؼبماظـظم  مورمغسممضرعػممعر

ـمماهلدفمان,ماظؼقعل ماظ عرطزؼر مماالدارةمغظرم ممعر

مسؾركممواظرتطقرزمم,ماظدوظ موحدةمسؾكماحملمصظ مػق

م,النماظلقمدررلماىمغرر مدونماالداريماىمغرر 

مذررؽؾمتغررريمؼعرريمماظلقمدررلماىمغرر مادررؿؼ  

م(11).صدراظق مدوظ ماظبماظدوظ 

ذ(احتيدؼة)ادلرطلةذاظدوظة:ذاظثيغيذادلطؾ 

ذظدؾطةذختضعذاظيتذاظدوظة)ماٌرطؾ مبمظدوظ مؼؼصد

ماومدوظرؿنيمماهرمدمموتؿأظػؿـ(12)(,عشرتطةذدقيدقة

مبرنيمماالهمدمظـق متؾعممعؿعددةماذؽمالموتؿكذماطـر

ماٌرطؾر مماظدوظر ممذرؽؾممصقف,وؼأخرذمماظداخؾ ماظدو 

مطقغػردراظل,مماهرمدممذركص,مماهرمدممغقا اماربع 

ماػؿؿررم موؼـصرر مصرردراظل,ماهررمدمصعؾررل,ماهررمد

ماظؼررمغقنماخؿصررمصمعررـماالوظبماظررـ ثماالهررمد

ماظـررق ماػؿؿررم مؼـصرر محررنيمؼب,مماظعررم ماظرردوظل

ماظددرؿقري,وطذظؽمماظؼرمغقنمماخؿصرمصممعـماالخري

ماظدوظرر مصقررفمترردخؾماظررذيماالهررمدمغررق مؼؿؾررمؼـ

م.ظ همدمرجق واًمماظداخؾق معظمػرمحل 

ذ:ذاالحتيداظشخصي:ذاوال

ذاواطثتترذدوظتتقنذاحتتتيدذػتتو)ماظشكصررلماالهررمد

ذدوظةذطلذاالحقػيزذععذواحد،ذحيطمذدؾطةذحت 

ذبيدتتقؼالهليذاالحتتتيدذيفذاظداخؾقتتةذاظتتدولذعتتن

ـمماظـرق ممػرذامموؼؿؿقرزم(13)(,واظداخؾيذاخليرجي معر

مظرردو ماظدوظقرر ماظشكصررق مبمغصررفمرماالهررمدات

,مصؼرطمماظدوظ مرئقسمبقحدةمغشمرفموؼؿؿـؾماالهمد

مالنماظشكصررلمبمالهررمدماالهررمدمػررذاموؼلررؿك

مصقررفماظداخؾقرر ماظرردو ماهررمدمؼبماظقحقرردماظعـصررر

مدو مؼررأسمماظرذيمماظدوظر ممرئقسمذكصمؼبمؼؿؿـؾ

ممتمثرؾممػـرمممؼشررتطمموال,مواحردمموضرتممؼبماالهمد

ماظلؾط ممممرد موان,مدوظؿنيمبنيماظلقمدلماظـظم 

مرئررقسمبصررػؿفمالتررؿؿماالهررمدمظرررئقسمبمظـلررؾ 

ماظردو ممألحردىممرئرقسممدرؾط ممميرمرسممبؾمدوظؿني

ميررنيماالخرررىماظدوظرر مرئررقسموصررػؿف,محررني

م(15):بقدقؾؿنيماظشكصلماالهمدموؼـشأ(14),اخر

مادررةممؼبمدوظرؿنيممسرشموراث محؼماجؿؿم  -أ

 .واحدةمعؾؽق 

ماهرمدممبإضمعر مماطـرماومدوظؿنيمبنيماالتػم  -ب

 .ذكصل

ـمماالهرمدممػرذاممغشأةمسؾكموؼرتت م مالو امعظفررؼ

مخمرجلمواظـمغلمداخؾل

م(16):اظشخصيذظالحتيدذاظداخؾيذادلظفر -1

 اظلقمدلمبـظمعفممدوظ مطؾماحؿػمز 

 اظداخؾلمبددؿقرػممدوظ مطؾماحؿػمز 

 مرسمؼمػررممجبـلررق مدوظرر مطررؾماحؿػررمز,

 اجمغ ماالخرىماظدوظ مرسمؼمموؼعؿرب

م(17):اظشخصيذظالحتيدذاخليرجيذادلظفر -2
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 اظدوظق مبشكصقؿفممدوظ مطؾماحؿػمز. 

 ماًمرجقر ,ممبلرقمدتفمممدوظ مطؾمػمزاحؿ

 .اظدبؾقعمدلمومتـقؾفم

  متعرردماالهررمدمدو مبررنيمايررربمحمظرر

 .دوظق محرب

ـمماظـرق ممػرذاممسؾكماالعـؾ موعـ مػرقمماالهرمداتممعر

مواالهرمدمم1714مسم موػمغقصرماغؽؾرتامبنيماالهمد

مبررنيم,واالهررمدم1815موظؽلررؿؾقر مػقظـرردامبررني

م1816موصـررزوؼ م1814موطقظقعؾقررمم1813ماظررؾريو

مػررذاموؼـؿفررل(18),1939واظؾمغقررمماؼطمظقررمموطررذظؽ

ماغشر مماظرذيمماظلؾ مبمغؿفمءماالهمداتمعـماظـق 

ـمماظلرؾ ممطرمنمماجؾف,صمذامعـ مضرقاغنيمماالهرمدممعر

معررعمتؿعررمرضماالهررمدمصقرردو ماظعرررشمتررقارث

م(19).ادؿؿراره

ماالهررمدمان,ماظؼررق مميؽررـمدررؾؼمعررممطررؾمعررـ

مةاوععمػردممػرقمموامنرمممجدؼمماهمدامالؼعدماظشكصل

مرئرقسممدبقؼرؾممؼؿرقظبمممبقجؾفمدوظؿنيمبنيماتػمضق 

ماالخررىمماظدوظ مسرشمذثونمادارةماظدوظؿنيماحدى

مدررسمنممعثضتمادؿــمئلموضعمدؾ مربددةمظػرتة

م.اظظرفمذظؽممؼزو معم

ذ(اظؽوغػدراظي)ذاظقعيػديذاالحتيد:ذثيغقي

ذبتنذذاتػتي ذ)مػقماظؽقغػدراظلماوماظؿعمػديماالهمد

ذاجلفتتتودذحقتتتدتوذبؼصتتتدذاطثتتترذاوذدوظتتتقن

ذاوذاالجقؿيسقتتتتةذاوذاالضقصتتتتيدؼةذاظدقيدتتتتقةاو

موؼفردفم(20)(,عشرتطةذعصيحلذظقحؼققذاظعدؽرؼة

ماظلقمدرررق ماظشرررثونمتـلرررقؼماظبماالهرررمدمػرررذا

مخر  ممعـماالهمدمدو مبنيمواالعـق مواالضؿصمدؼ 

موتؽرقنم(معبعقر مماومذبؾرسم)متلرؿكممدقمد مػقؽ 

ماالهررمدمؼؿؿقررزموبررذظؽ(21),ادؿشررمرؼ معفؿؿفررم

م(22):ؼؾلمبرؿممراظلاظؽقغػد

  االسضمءماظدو مبنيمتعمضديماتػم. 

 االسضمءماظدو مبنيماٌلمواةمهؼقؼ. 

 ماىؿعقرررر ماوماجملؾررررسمضرررررارات

مصردرتمماذاماالمعؾزع مشريماالهمدؼ 

 .بمألعبم 

 محررؼماالهررمدمؼبمسضررقمدوظرر مظؽررؾ

م.تشمءموضتمايمؼبماالغػصم 

ماظؽقغػدراظلماالهمدمؼبماظدو مدخق مسؾكموؼرتت 

م:عظفرؼـ

ماظؽوغػتدراظيذذظالحتتيدذذاظتداخؾيذذادلظفر -1

م(23):

 مظؾدوظ ماظداخؾق مبمظلقمدةماالحؿػمز 

 اظلقمدلمبمظـظم ماالحؿػمز 

 اًمصمددؿقرػممدوظ مظؽؾ 

 معقارـقفرمممجبـلرق مماالحؿػمزمدوظ مظؽؾ,

مؼعؿرربونمماالسضرمءمماالخرىماظدو مورسمؼم

 .اجمغ 

ذادلظفتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتترذ -2

م(24):اخليرجقؾالحتيداظؽوغػدراظي

 ماظؽمعؾر ,ممبمظلرقمدةممضمءاالسماظدو متؿؿؿع

مودقمدررررؿفمماظدوظقرررر ,موذكصررررقؿفم

 .ماظدبؾقعمدلمومتـقؾفمماًمرجق ,
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 مبعؼردممايرؼمماالهرمدممؼبمسضقمدوظ مظؽؾ

مشريػممععماظدوظق مواالتػمضقمتماٌعمػدات

 .اظدو معـ

 ماظردوالالررافممبنيمحربمغشقبمحم مؼب

مدبضررعمدوظقرر محررربمتعرردماالهررمدمؼب

 .اظدوظلماظؼمغقنمظؼقاسد

-1776)ماالعرؼؽررررلماالهررررمدمظررررؽذمعـررررم 

(م1848-1815)ماظلقؼلررررريمواالهررررمد(1787

مواهرررمدم,(1866-1815)ماالٌرررمغلمواالهرررمد

مدرقرؼمممبرنيم(م1973-1971)ماظعربقر مماىؿفقرؼ 

-1989)ماظعربرلمماظؿعرمونمم,ذبؾرسمموظقؾقرممموعصر

مواظررررررقؿـموعصرررررررماظعرررررررا مبررررررني(م1990

معؼمرغ مضعقػماالهمدمػذامؼعدموسؾقف(25),واالردن

ماالغلرقمبممدوظر ممظؽؾمضبؼماظػدراظل,اذمهمدبمال

موعصرميفمممؼـلرفؿمممبرمممتشرمءممعؿركمماالهرمدممعـ

ماظؿعرمونممذبؾسمؼبمطؿمماالهمدمبػضمؼـؿفلم,وضد

م.عرطزيماهمدماظبمؼؿقق ماوماًؾقفل

ذ(ذاظػعؾي)ذاالحتيداحلؼقؼي:ذثيظثي

ذيفذاطثترذذاوذدوظتقنذذاغتدعي ذ)مػرقمماظػعؾلماالهمد

ذػذاذضقيمذععذتػـ ذحبقثذ،ذعؤض ذالذدائمذاحتيد

ذاظتدولذذعنذذدوظةذظؽلذاظدوظقةذاظشخصقةذاالحتيد

ذدوظقتتتتتةذذخصتتتتتقةذيفذوتـتتتتتدع ذادلقحتتتتتدة

مؼؿؿقررزماظؿعرؼررػمػررذامادررمسموسؾررك(26)(,جدؼتتدة

ماظدوظقرر ماظشكصررق مبمغصررفمرماظػعؾررلمماالهررمد

مغشررمطمظقؿررمرسماالهررمدمذكصررق مؼبمظررفماٌؽقغرر 

م(27).اظػعؾلماالهمدمظؾدو معشرت 

م:عظفرؼنيماظػعؾلماالهمدمضقم مسؾكموؼرتت 

 (28):اظداخؾقؾالحتيداحلؼقؼيذادلظفر -1

 مالؼرتتر ممعصرمغ مماظداخؾقر مماظدوظ مدقمدة

 علمسمايمسؾقفم

 عصمنماظداخؾلماظدوظ مددؿقر. 

 معلؿؼؾماظلقمدلمغظمعفممدوظ مظؽؾ. 

  االهمدمدوظ مظؽؾمواحدةمجـلق. 

م(29):ادلظفراخليرجقؾالحتيداحلؼقؼي -2

 مؼبماٌؿقررردةماظررردو مذكصرررق ماغصرررفمر

 .جدؼدةمدوظق مذكصق 

 ماًمرجق ماظشثونمميمرسمعـمػقماالهمد

 .واظدبؾقعمدق 

 مواالتػمضقرمتمماٌعمػداتمسؼدمحؼمظ همد

 .اظدوظق 

  متعرردماالهررمدمدوظرر مبررنيمايررربمحمظرر

 .اػؾق محربمحمظ 

 مػررذامضبؽررؿمعررـمػررقماظددررؿقريماظؼررمغقن

 االهمد

مبنيماغشأماظذيماالهمدمػقمايؼقؼلماالهمدمعـم 

مبررنيمواالهررمد(م1918-1867)مواجملرررمماظـؿلرر

م(30)(.1905-1815)مواظـروؼجماظلقؼد

ماظػعؾرلمماومايؼقؼرلمماالهرمدممؼعدمذظؽمسؾكموبـمء

مطرمنممعثضرتممالغفماظقق معقجقدمشريمتمرطبلماهمد

متؽقنمطأنماالدؿــمئق ماظظروفمؼبماظدو مبنيمؼؼق 

مػرذاممادرؿؼرار,وؼـؿفلممسرد ممحمظر مماومحربمحمظ 

م.ظفماٌقجؾ مدؾمباالمبزوا ماالهمد

ذ(اظػدراظي)ذادلرطزيذاالحتيد:ذرابعي
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ذدولذستتدةذؼضتتمذاحتتتيد)ماٌرطررزيمبمالهررمدمؼررراد

ذتتـفضذذواحدةذاحتيدؼةذدوظةذيفذمجقعفيذتـدع 

ذمجقتتعذبيدتتمذاخليرجقتتةذاالخقصيصتتيتذجبؿقتتع

ذاظداخؾقتتةذاظشتتؤونذعتتنذجيغتت ذوتقتتوىلذاالسضتتي 

ماالهررمدمػررذامومبقجرر (31)(,االحتتتيدذظتتدوؼالت

مؼبمطؿرممماالغػصرم ممؼبمايرؼمماالسضمءمو اظدمالمتؾؽ

مواحردةممدوظر ممدرقمدةمم,ظقجقدماالخرىماالهمدات

مالؼلرؿحمماظرذيمماظددرؿقريمماظؼمغقنمضبؽؿفممعرطؾ 

ـممدرؾ ممأليمبمالغػصم  موسرمدةمم(32),ماالدرؾمبممعر

م(33):بطرؼؼؿنيماٌرطزيماالهمدمؼـشأ

ماهرمدممذؽؾمؼبمعلؿؼؾ مدو مسدةماغدعمج - أ

موامضقعقرر مروابررطموجررقدمبلررؾ معرطررزي

مغشأتمؼبمعشرتط ,طؿممتمرطبق ماومظغقؼ 

مواٌمغقرررمماالعرؼؽقررر ماٌؿقررردةماظقالؼرررمت

موجـرررقبم,ادررررتاظقم,طـداماالهمدؼررر 

ماظبماظؾلررقط ماظدوظر ممتػؽرؽممب.مماصرؼؼقرمم

مؼبمرشؾؿفرررممعرررعماضرررمظقؿماومدو مسررردة

مظقجرقدممعرطرزيمماهمدمذؽؾمؼبماالغدعمج

مرودررقمم,عـررم معشرررتط مضقعقرر مسقاعررؾ

 .اٌؽلقؽماالرجـؿنيماظربازؼؾماالهمدؼ 

ماظػردراظلمماوماٌرطرزيمماالهمدمزفقرمسؾكموؼرتت 

م:مماثـنيمعظفرؼـ

 :اظػدراظيذظالحتيدذاظداخؾيذادلظفر -1

ماالو ماورررمػنيماظبماظرررداخؾلماٌظفررررموؼـؼلرررؿ

مسؾركممدـقضرقفممواظذيمادؿؼ ظلمواظـمغلموحدوي

م:االتلماظـقق

ذ:اظوحدويذاجمليل-أ

مذؽؾمضبددماظذيموػق:ماحتيديذددقور -1

ماالخؿصمصررمتمتقزؼررعمووجررقدهمهررمداال

مواحملؾقر ,مماالهمدؼر مممايؽرقعؿنيممبني

مجمعردممددرؿقرممبؽقغفماظددؿقرمػذاموؼؿؿقز

مصرعؾ مماجراءاتمتعدؼؾفمسؿؾق متؿطؾ ماذ

م,النماالشؾؾقرر مسؾرركموايصررق موخمصرر 

مبمدررؿؼ  معلررمسمؼؿضررؿـمضرردماظؿعرردؼؾ

 (34).صقفماظداخؾ ماظدو مودقمدة

ماظؼمسردةم:ذاالحتيدؼةذاظقشرؼعقةذاظدؾطة -2

ماظؿشررؼعق مماظلرؾط ممانمسؾكمتـصماظعمع 

ـممتؿؽقنماالهمدؼ  مذبؾلرني,اجملؾسممعر

ماظردوائرممبطرؼؼر مماغؿكمبفمؼؿؿمغقمبلماالو 

ماظـلرررؾ مادرررمسمسؾرررك,ماالغؿكمبقررر 

ماٌلرررمواةمهؼقرررؼمبفررردفماظلرررؽمغق ,

ماظشرررع ,اعممابـرررمءمبرررنيماظدميؼرارقررر 

معؿلمويمسددمعـمؼؿشؽؾماظـمغلماجملؾس

مبغرضمموالؼر ممظؽرؾممابواظـرقمماٌؿرـؾنيممعـ

مدرؽمغفممموسرددمماظقالؼ معلمح مسـماظـظر

موضررق معررـمايرردمذظررؽمعررـمواهلرردف

مهررتماظصررغريةماواظرردوؼ تماظقالؼررمت

متؿرقظبم,ماظؽرؾريةمماظقالؼمتموتأثريمادؿؾداد

ماصرردارماالهمدؼرر ماظؿشرررؼعق ماظلررؾط 

مرسمؼرمممطرؾممسؾركممتلريماظيماظؿشرؼعمت

مضرمغقنممايمدـموالصبقزماٌرطزيماالهمد

ذ(35).اجملؾلنيمقاصؼ االمب

موتؿؽررقن:االحتيدؼتةذذاظقـػقذؼتتةذاظدتؾطةذ -3

محل مايؽقع مورئقسماظدوظ مرئقسمعـ
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ماظـظررم ماظلقمدررل,صػلماظـظررم مرؾقعرر 

مبقرردماظؿـػقذؼرر ماظلررؾط متررقد ماظرئمدررل

ماظربٌررمغلماظـظررم ماىؿفقرؼرر ,وؼبمرئرقسم

مرئررقسمبقرردماظؿـػقذؼرر ماظلررؾط متررقد 

ماظلرررؾط ماالهرررمدي,وتؿقظبماجملؾرررس

ماظؼرقاغنيممتـػقذمعفؿ ماالهمدؼ مذؼ اظؿـػق

ماظريمماهمدؼ مضراراتمواصدارماالهمدؼ 

موؼرؿؿمم,ماٌرطرزيمماالهمدمدو مطؾمتشؿؾ

مضبررددػمماظرريمبمظطرؼؼرر ممعفمعفررمماداء

ماومعؾمذررةممبطرؼؼ مدقاءماالهمدماظددؿقر

ذ(36).زبؿؾط ماومعؾمذرةمشري

معـموتؿؽقن:االحتيدؼةذاظؼضيئقةذاظدؾطة -4

مبميقمدؼرررر مؼؿلررررؿقنماظررررذيمضضررررمة

ـممبطرؼؼ موؼعقـقنمواالدؿؼ   مسرد ممتضرؿ

موهظركممدقمدق ,مدؾط مأليمخضقسفؿ

مطرؾريةمماالهمدؼ بأػؿق ماظؼضمئق ماظلؾط 

موجررقدمسؾرركمايػررمزمؼبمضررروريمودور

ماظػصؾمعفؿ موتؿقظبم(37)اٌرطزي,ماالهمد

مبرررررنيمتـشرررررأماظررررريماٌـمزسرررررمتمؼب

ماالسضرررمءماالضرررمظقؿماوماٌرطزواظررردوؼ ت

مماظدبؾقعمدرق ممبمظطر محؾفممالميؽـمواظي

مظقلرتممواالضؾرقؿمماٌرطزمبنيماظع ض مظؽقن

مبرمظطر ممحؾفممميؽـمدوظؿني,والمس ضمت

ماالهمدؼ مايؽقع مظقلتمظؽقنماالدارؼ 

مزررؾمؼبماالضررمظقؿمايؽقعررمتمعررـماسؾررك

مؼعررردمداخؾل,وهلرررذامادرررؿؼ  موجرررقد

مواظقحقردمماالعـؾمايؾماظؼضمئلماالدؾقب

متؿرقظبممطؿرمم,نياظطرصمبنيماٌـمزسمتمظػض

ماظؼضرمءممعفؿ ماالهمدؼ ماظؼضمئق ماظلؾط 

ماظلرررؾطؿنيماسؿرررم مددرررؿقرؼ ممبررردى

مصض ماالهمدؼؿني,مواظؿـػقذؼ ماظؿشرؼعق 

معـماظصمدرمواظؼراراتماظؼقاغنيمعراضؾ مسـ

 (38).عشروسقؿفمموعدىماالضؾقؿق مربمطؿ

 :ذاظداخؾيذاالدقؼاللذادلظفرذب

ممدبمالهررمداخؾقرر مدوؼؾرر ماوموالؼرر مطررؾمهظررك

ماظداخؾلماظصعقدمسؾكماالدؿؼ  معـمبؼدرماظػدراظل

 :االتلماظـققموسؾك

موالؼر ممظؽرؾممضبؼ:احملؾيذاظددقور -1

مددرررؿقرمبإصررردارمايرررؼماضؾرررقؿماو

متشرؼعق ,تـػقذؼ و)مسمع موعثدلمت

ماظددؿقرمععمالؼؿعمرضمذرط(ضضمئق 

ذ(39).ماالهمدؼ مواهلقؽمت

مؼرؿؿم:ذاحملؾقتةذذاظقشترؼعقةذذاظدؾطة -2

ماظؿشرررؼعق مؾط اظلررماسضررمءماخؿقررمر

ماظعم ,مبمالغؿكمب(ماالضمظقؿمذبمظس)

ـممعفؿر ممؼؿقظب ماًمصر مماظؼرقاغنيممدر

ذ(40).االضؾقؿماومبمظقالؼ 

متعؿرؾم:احملؾقتةذذاظقـػقذؼتةذذاظدؾطة -3

مايؽقعررر مسرررـمعلرررؿؼؾ مبصرررػ 

مظرضمبرر مدبضررعمانمدونماالهمدؼرر 

م,وتؿقظبماالهمدؼ مايؽقع ماوتقجقف

محرردامسؾرركموادارؼرر مدقمدررق معفررم 

ذ(41).مدقاء



 مجلة جامعة األنبار للعلوم القانونية والسياسية                العدد الثامن
 

 

 «(والتقسيم اليةالفدر بين) العراقية الدولة مستقبل»

977 

مظؽررؾ:ماحملؾقتتةذاظؼضتتيئقةذاظدتتؾطة -4

مخمصررر مربرررمطؿماضؾرررقؿماوموالؼررر 

مبمٌـمزسررمتماظػصررؾمعفؿرر مبرف,تؿقظبم

 (42).االضؾقؿمرسمؼممبني

ذ:اظػدراظيذظالحتيدذاخليرجيذادلظفر -2

معررـماظػرردراظلماالهررمدمسؾقررفمؼرتترر معررممابررزممان

م(43):ؼؾلمعممخمرجق معظمػر

 ماومظؾررردو ماظدوظقررر ماظشكصرررق ماخؿػرررمء

موزفررقرماالهررمدمؼبماظداخؾرر ماظقالؼررمت

مذكصررق مػررلمجدؼرردةمدوظقرر مذكصررق 

 .اظػدراظلماالهمد

 ماظلقمدر ممردرؿمماظػردراظلمماالهمدمميمرس

 .اظدبؾقعمدلمواظؿؿـقؾماًمرجق 

 مابررررا مؼبمايرررؼماظػررردراظلمظ هرررمد

 .دوظق مواٌعمػداتماالتػمضقمت

 محررربمحمظرر مبررمس نمايررؼمظ هررمد

مبررنيمحررربموضررق محمظرر موؼب,مخمرجقرر 

محربمحمظ متعدماظػدراظلممداالهماسضمء

ماظؼررمغقنماخؿصررمصمعررـموتؽررقنماػؾقرر 

 .اظددؿقري

مؼبماظداخؾقر مماالضمظقؿماوماظدو مانمؼؿؾنيمدؾؼموممم

ماظدوظقررر مذكصرررقؿفممتػؼررردماظػررردراظلماالهرررمد

ـممطرؾريممجبرزءممهؿػظماظدوظل,وظؽـفممودؾطمغفم معر

مانمذظرررؽمسؾررركم,وؼرتتررر ماظرررداخؾلمدرررؾطمغفم

مواظؼضرمئق ممظؿـػقذؼر مواماظؿشررؼعق مماظعمع ماهلقؽمت

مادارؼر ,وػلممػقؽرمتممذبردموظقسمحمطؿ مػقؽمت

مدبضرررعموالماخؿصمصرررمتفمممممردررر مؼبمعلرررؿؼؾ 

مبرنيمماظع ضر ممعمضبؽؿماٌرطزؼ ,وانماظلؾط مظرضمب 

موايؽقعررمتماالهمدؼرر مايؽقعرر )مايماظطرررصني

ماظؼرررمغقنموظرررقسمددرررؿقريمضرررمغقن(ماحملؾقررر 

م(44).اظدوظل

ذاظػتتدراظيذاالحتتتيدذبتتنذاالخقصيصتتيتذتوزؼتتع

ذ:واالضيظقم

ماالهرررمدمبرررنيماالخؿصمصررمتممتقزؼرررعمطبؿؾررػم

مواظـظرم مماالهرمدممغشرأتممرؾقعر ممواالضمظقؿ,حل 

ماالخؿصرمصممميرـحمماهمدمصفـم ماظؼمئؿ,ماظلقمدل

ـمماطـررمماالضمظقؿماومظدوؼ ت مؼبمالدرقؿممماالهرمدممعر

مدوظرر ماهررمدمعررـمغشررأةماظررذيماٌرطررزيماالهررمد

مميرـحممدراظلاظػرمماالهرمدممحنيمؼبمبلقط ,معلؿؼؾ 

ـمماضرؾممواألضمظقؿمظدوؼ تماخؿصمصمت ماالهرمدممعر

مبلرقط ممدوظر ممغشرأبؿػؽقؽمماظرذيمماالهمدمؼبمدقؿم

ماالدمسمػذاموسؾك(45),واالرجـؿنيماظربازؼؾمؼبمطؿم

متقزؼرررعممبقجؾفرررممؼرررؿؿمررررر مثررر ثمػـمظرررؽ

مواالضررمظقؿماظػرردراظلماالهررمدمبررنيماالخؿصمصررمت

م(46):االتلماظـققموسؾكماحملؾق 

ماالهررمديمدررؿقراظدمضبررددمان -1

ماالضرمظقؿممحؽقعرمتمماخؿصمصمت

مايصرررر,وعمسدامدرررؾقؾمسؾرررك

ماالهررمدماخؿصررمصمعررـمؼؽررقن

ماهلـردممددرؿقرممؼبمطؿمماظػدراظل,

 .1953مصـزوالموددؿقرم1949

ماالهررمديماظددررؿقرمضبررددمان -2

محصرا,وعمماالهمدماخؿصمصمت

ماخؿصمصرررمتمعرررـمػرررقمسرررداه
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مددررررؿقرمؼبم,طؿررررمماالضررررمظقؿ

مسرم ممق االعرؼؽماٌؿقدةماظقالؼمت

 .م1787

ماالهررمديماظددررؿقرمضبررددمان -3

ماالهررمدمعررـمطررؾماخؿصمصررمت

مدرؾقؾممسؾركممواالضرمظقؿمماظػدراظل

 .ايصر

مصفرقممبطررؼؼؿنيممؼـشرأمماظػردراظلمماالهرمدممانموطؿم

م(47):اؼضممبطرؼؼؿنيمؼـؿفل

ماظريممبمظطرؼؼر مماظػردراظلمماالهمدماغفقمر -1

ماظبموؼؿقرق مماظعرم مماظردوظلمماظؼمغقنمؼؼرػم

ماغفقرررمرمؼبم,طؿمعلرررؿؼؾ مبلرررقط مدو 

مدو مثر ثمماظبم1989ماظلقصقيماالهمد

موطمزاخلرررررؿمنماالهمدؼررررر مرودرررررقم

مؼبماظققشلر ؼبمماالهرمدممواوطراغقم,وتػؽؽ

مودررررؾقصقـقمماوطراغقررررمماظبم1992مسررررم 

 .وصربقمموعؼدوغقممواهلردؽمواظؾقدـ 

ـمماظػردراظلمماالهرمدممذرؽؾممتغري -2 مدوظر ممعر

مبلرررقط مدوظررر ماظب(معرطؾررر )ماهمدؼررر 

مربمصظرمتمماظبمواظقالؼرمتممظقؿاضمموتؿقق 

 .اوعؼمرعمت

ذاظثيغيذادللحث

ذاظعراضقةذاظدوظةذذؽل

مادرؿؼ  ممبداؼ معـذمايدؼـ ماظعراضق ماظدوظ معرت

معفؿرؿنيمممبررحؾؿنيمماالنمويردمم1921مسم ماظعرا 

مادؿؿرتماظيماٌقحدةماظؾلقط ماظدوظ مذؽؾماالو 

موػررلماٌرطؾرر ماظدوظرر مواظـمغقرر م2003مسررم محؿررك

ـممالبردمماٌررحؾؿنيممتؾرؽمماظؿعررفممؾوضؾرممايمظق  معر

م.مماظعراضق ماظدوظ مواضعمسؾكماظؿعرف

ذواظدقيديذاالجقؿيسيذاظواضع:االولذادلطؾ 

ذاظعراضقةذظؾدوظة

ماظلقمدرلمموغظمعفرممماظدوظ مذؽؾمانمصقفمالذؽمممم

مواظررردؼيماالجؿؿرررمسلماظقاضرررعمصعرررؾمردمػرررق

مؼؿؿقرزم,ماظعمملمدو معـمطلقاهمواظعرا ,مواظلقمدل

مواظؾغرررقيمواٌرررذػيمواالثررريملاظؼرررقعمبمظؿعررردد

مادرؿــمئق مموظقلرتممرؾقعق مايمظ موػذه,مواظـؼمؼب

مضقعقرر مخصقصررق مبررروزمسـفررممغررؿج,مصرؼرردهماو

م.االخرمسـمعؽقنمطؾمعقزتمورمئػق 

ماظؼوعيذاظقعدد:ذاوال

ماظؼقعقرر مؼضررؿماذماظؼررقعلمبمظؿعررددماظعرررا مؼؿؿقررز

ماظؼقعقرر مهؿررؾ,مواظرتطؿمغقرر مواظؽردؼرر ماظعربقرر 

%م78ماظبمتصرؾممدرؽمنممبـلؾ ماالو مرطزاٌماظعربق 

مودررطمؼؿقزسررقنماظعراضررلماظشررع مذبؿررق معررـ

مبرمٌرطزمماظؽردؼر مماظؼقعق متأتلمثؿ,ماظعرا موجـقب

ماظعررررا ممشرررم مؼلرررؽـقن%م17مبـلرررؾ ماظـرررمغل

,مدػرق مماظلرؾقؿمغق مماربقؾمربمصظمتمؼبموهدؼدا

ممبـلرؾ ممواالذقرؼ ماظرتطؿمغق ماالضؾق متأتلمحنيمؼب

مادرػرم,مواٌقصرؾمموطرطرق ممغردادمبمؼبمؼؿقزسقن%م5

ممتقرزممخصرمئصممبرروزمماظدميغراؼبماظؿقزؼعمذظؽمسـ

م(48).االخرىمسـمضقعق مطؾ

ـمماظررشؿممسؾك محبرؼر مماظعراضقر مماظددرمتريمماضررارممعر

ماال,مسردةممظؼررونمماٌقحردمماظعررا ممؼبماظؼقعلماظؿعدد

متـررردعجمومل,ماظطرررمشلمػرررقمظؾؼقعقررر ماظرررقالءمان

مؼؿؿقرزممذا,مظؾعررا مماظقرـق ماظقحدةمضؿـماظؼقعقمت
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ـمماظعربقر ممظؾؼقعقر مماٌطؾرؼمممبرقالئفؿمماظعرب مواظرقر

ماظددررمتريمعبقررعمسؾرركماغعؽررسمعررمموػررذاماظعربررل

معررـمغررق موظرردمممررمماٌؿعمضؾرر ماظلقمدررق مواظررـظؿ

ماظؼقعقرر مضرردماالخرررىماظؼقعقررمتمعررـماالدررؿقمء

ماظدوظر مموحؽرؿممظؾلرؾط مموصرقهلمممتعدماظيماظعربق 

محمظرررررررررررررررررررررر ماظعراضقرررررررررررررررررررررر 

قعق عؿؿقزسؾىغريػؿاعماظؽردؼشعروغؾمغفؿؼ,رؾقعق 

وٌقلؿطقعقاوموزذظؽقسؾىمظرشؿؿـشعقرػؿؾمغفؿعرا

ضققـمالاغفؿقدرطقغؾمغفؿؾقلقاسربقػذاؼؿطؾؾؿؿلؽفؿؾ

خصمئصفؿمظؼقعق وػقؼؿفؿمظؽردؼ صقظؾقؽقعمتعراضق

ةذاتـػلؼقعقعربقؿؿموظدظدؼفؿقمظ تذعرعــففمغظؿ ا

الدررقؿمبعدزفقراظدوظ اظعراضق ايدؼ,يؽؿمظعربقرر 

ماظررذؼـماظرتطؿررمنمؼشررعرمحررنيمؼب,م1921مثرر سم 

موضرعممطرؾرياممزؾؿرمممبرمنم%م2محرقاظلممبـلرؾفؿممتصؾ

مطؿقرموالتمماغفـرم مموؼشعرونمخمصفمبصػفمسؾقفؿ

موظدمممم.مواظؽردؼ مظعربق مظؼقعقؿقـممضؿـممظصفرػؿ

م(49).اظؼقعقؿنيمػمتنيمضدماظؽراػق مروحمظدؼفؿ

موادلذػيبذاظدؼينذاظقعدد:ثمغقم

ممذررققسماظرردؼمغمتماطـرررماالدرر علماظرردؼـمؼعررد

ماٌرطرررزمبرررذظؽموضبؿرررؾماظعررررا مؼبمواغؿشرررمرا

مصض ماظـمغلمبمٌرطزماٌلققق ماظدؼمغ موتأتل,االو 

مسرددممؼؾؾرغم.ماخررىممودؼمغرمتممصرمئؾ مموجرقدممسـ

ماالخررىممواالدؼمن%م95محقاظلماظعرا مؼبماٌلؾؿني

ماظبماٌلرؾؿقنمموؼؼلؿماظعرا مدؽمنمذبؿقس معـ%م5

ماحصررمئق موالتقجررد(,اظشررقعلم-اظلرري)عررذػؾني

موامنمماظعرا مؼبماظشقع ماوماظلـ مغلؾ متؾنيم رمسق

ـم,ماظـل مهلذهمتقضعمتمػـمظؽ مغلرؾ ممطمغرتممواؼر

مممقزاتفررممرمئػرر ماومعررذػ مظؽررؾمانماالماٌؽقؼرر 

م(50).اًمص 

مودرطممؼبمدميغراصقرممماظؽرردمموبضرؿـفؿمماظلـفمؼؿقز 

ماظطمئػقر مماظـؼمصر ممبغقمبمومتقزون,ماظعرا مومشم 

مررمئػلمميهردممايماظبمتعرضرفؿممسد مدؾ مظدؼفؿ

موتؿؿقررز,ماظلررمبؼ ماظعصررقرمعرردىمسؾرركمسراضررلماو

مظردىممخصقصرمممظردؼفؿمماالجؿؿمسقر مماظؼرقؿممعـظقع 

مبصررعقب ماظعرررا مؼبماظلررـق ماظعربقرر ماظشكصررق 

مثؼمصر ممػرلمماظعمعر ممثؼمصرمتفؿممالنمواظؿـظقؿماالغؼقمد

مجعررؾمعررمموػررذامخضررق مثؼمصرر موظقلررتمعشررمرط 

مظؿقرررممواٌقرؾممبمالدؿؼ  متشعرماظلـق ماظشكصق 

ماٌلرؿققؾممعـمجعؾتماظلؿمتمتؾؽمان,ماظؼققدمـع

مؼقزررػمانمسربررلماوماظلقمدررلمغظررم مايمسؾررك

م(51).ظدؼفؿماظطمئػق ماظلقمد 

ماىـقبقر مماٌـمرؼمؼؼطـقنماظذؼـماظشقع ماظعربماعم

مبـؼمصرر مؼؿؿقررزونماظعرررا معررـماالودررطمواظػرررات

مظؾـظرم ممخضقسفؿماظبمبذظؽماظلؾ موؼعقدماًضق 

مسؾركمماغعؽرسممممممظلمبؼ اماظػرتاتمرقؾ ماالضطمسل

م(52).اظعمع مذكصقؿفؿ

%م3محقاظلمغلؾؿفؿمتؾؾغماظعرا مؼبماٌلقققنيماعمم

معررـمعؿػرضرر معـررمرؼمؼلررؽـقنماظعرررا مدررؽمنمعررـ

مؼبماٌقصرؾمموعدؼـرفممبغدادماظعمصؿ ماػؿفؿ,ماظعرا 

ماظصرمبؽ مموجرقدمماشػم مالميؽـمطؿم,مماظعرا ممشم 

مطؿؽررقنماظعرررا معررـماىـررقبمؼبمؼرتطررزونماظررذؼـ

 (53).اؼضمماظعراضلماظشع معـموجزءمؿمسلاجؿ

ذ

ذ



 مجلة جامعة األنبار للعلوم القانونية والسياسية                العدد الثامن
 

 

 «(والتقسيم اليةالفدر بين) العراقية الدولة مستقبل»

982 

ماظدقيديذاظواضع:ثيظثي

مسرم مماظعراضقر مماظدوظر ممتأدرقسممعـرذمماظعررا ممؼعمغل

ماالدررؿؼرارمسررد مزررمػرةمعررـماالنمويرردم1921

مايقرمةممسؾركمماغعؽرسممممرمم,مواظددؿقريماظلقمدل

م.اظعراضق ماظدوظ مؼبماظعمع 

ماظلرـفمماظعرربممضرربممانمػقمثؾمتمماالطـرماظصػ مان

مايؽررم مجعؾررفؿماٌكؿؾػرر مايؽررؿمظؿرر اغمعررـ

مشررريمػررؿماظقضررتموبررـػس,مظؾعرررا ماظطؾقعررقني

ـممسراضق محؽقع مايمظؿؼؾؾمعلؿعدؼـ مسؾقفرمممؼفرقؿ

مطؿؽرقنمماظلرـ ممصرمظعربم,اضصرمػؿمماجؾمعـمشريػؿ

مايماظبماظلقمدررق معؽررمغؿفؿمتؿعرررضمملماجؿؿررمسل

مؼبماال,اظعررا ممشرزامماحرؿ  ممطرؾممععمحؿكمتفدؼد

,م 1508مسرم مماظصرػقيمماظغرزوممصرتةماالوظبمحمظؿني

م(54).2003مسم ماالعرؼؽلماالحؿ  مصرتةمواظـمغق 

ـمماظرشؿموسؾك ماظلرـق مماظعربقر مماظؼرقىممعشرمرط ممعر

محلرنيممصدا محؽؿمغظم مضدماًمرجمؼبمبمٌعمرض 

ماغرفمماال,ممواظؽرردمماظشرقع مماظعربمبشرطمئفؿمادقة

مزفرررت,م2003مسررم ماظلقمدررلماظـظررم مبمغفقررمر

مواظؼرقعلمماظطرمئػلممرو ظؾؿشرمماٌؾقؿر مماظـقاؼممحؼقؼ 

مضررقمؼممبررمغفؿممازفرررامواظؾررذانمواظؽررردمظؾشررقع 

ماظلرمبؼ مماظعراضقر ممايؽقعرمتمموانماظلرمبؼمماظـظم 

ماظلرؿمحمموسرد مماضصمػؿماظبمدعتمدـق مسربق مػل

مانموصبرر ماظلقمدررق مايقررمةمؼبمبمٌشررمرط مهلررؿ

مػرعق مردؿمؼبمثمغقيموظقسمادمدلمدورمهلؿمؼؽقن

م(55).اظؼمدع مضق اظعراماظدوظ مورؾقع ماظلؾط 

ماظؼرقىمماضـرم ممواظؽرردمماظشرقع مماظعرربممحرمو ممصؼد

ماظعررربمانمخررمر مبؿصررقرمهلررؿماٌلررمغدةماظغربقرر 

ـم%م15مغلرؾفؿممالتؿفرموزمماضؾقر مماظلـ  مذبؿرق ممعر

موضررد,معؿقؽؿ بمألشؾؾقرر موػررلماظعراضررلماظشررع 

ماظلرـ مماظعرربممسؾركمماًمر ماالدرا مػذاماغعؽس

ممرسعرمماظذيماالعرؼؽلماالحؿ  مدقمد مخ  معـ

ماٌلرمءظ ممضرمغقنممبذرؼعر مماٌرذػيمماظرؿطفريممدقمد 

ماالرػرمبممربمربر مماو(ماظؾعرثمماجؿـمث)ممواظعداظ 

مماظعراضقرر ماظدوظرر مػقؽررؾمسررمدهمالماىررقشموحررؾ

مؼبماىدؼرردماالعرؼؽررلماٌشرررو مضررؿـماخرررمبقجررف

مدقمد مسؾكمايؽقع موادؿؿرت(56),االودطماظشر 

مايقرمةممسؾكمدؾؾمماغعؽسمممم,مواظؿفؿقشماالضصمء

مؼبماظعرررا مدخررق مسـررفمادررػرمواظلقمدررق ماظعمعرر 

,ماظلقمدلماالدؿؼرارمسـصرموزمػرةماالزعمتمدواع 

ماظدوظر ممبـرمءممػقؽرؾممسؾركمماًطررممغمضقسمؼد مممم

م(57).اظؼرؼ ماٌلؿؼؾؾمؼبماظعراضق 

ـممدؾؼمعممطؾموعـ ماجملؿؿرعممرؤؼر ممانماظؼرق ممميؽر

معؿؿمدرؽمتممذبؿقسرمتممثر ثمماظبمعؼلرؿممماظعراضل

,محؼقؼقرمممواضعرمممبقـفرمممصقؿرمممظعداءامتؿؾمد مداخؾقم

ماظؿعررددؼمتمانماؼضررمماظؼررق ماٌؾمظغرر معررـموظررقس

موالمعؿـمدررؼ مشررريماظعرررا مؼبمواٌذػؾقرر ماظؼقعقرر 

مسقاعررؾموان,مبعضرفمممسؾرركمعـؼلرؿ ممبررؾمعؿؽمعؾر م

مسقاعررؾمعررـماضررقىمػررلماظقررق ماظعرررا مؼبماظؿػرضرر 

ماظررقالءمانماي,ماالجؿؿررمسلمواظؿؿمدررؽماظؿؼررمرب

مماظؼقعقرر ماظررقالءاتمزاحرر امعررـمؼررؿؿؽـمملمظؾررقرـ

م(58).واٌذػؾق 

معشررو ممالضمعر مماظردسقاتممبرزتمايؼمئؼمتؾؽماعم 

ماٌشررو ممشررارممسؾركم,ماظعراضرلمماىـقبمؼبمذقعل

مضقعقر ممعصرم ممظؿقؼقؼ,مماظعرا ممشم مؼبماظؽردي

موبؼررك,ماظررقرـمعصررؾق محلررمبمسؾرركموعذػؾقرر 
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معررعمسروبررلمغػررسمؼرربطفؿمماظررذؼـماظلررـ ماظعرربم

مػقؽررؾمبرردونماظؽررردمعررعموررريموغػررسماظشررقع 

معلؿؼؾؾمحق ماٌعمملمواضق موادرتاتقفق متـظقؿل

م.صقفموجقدػؿماوماظعراضق ماظدوظ 

ذسيمذضللذاظعراضقةذذؽالظدوظة:اظثيغيذادلطؾ 

ذ2002

ماظدوظر ممسؾكم1921مسم متأدقلفمعـذماظعرا ماسؿمد

مؼؿـمدر ممعرطزيمدقمدلموغظم ,ماظؾلقط ماٌقحدة

مواالضؿصرمدؼ ممواظـؼمصقر ممماالجؿؿمسقر مماظطؾقعر ممعع

ماظؼررمغقنمماطرردماذ,ماظعراضررلممظؾؿفؿؿررعماٌؿؾمؼـرر 

ذذاتذدوظتةذذاظعرا )مم1925مسم ماظعراضلماالدمدل

ذوذتؽؾفيذذوراثقتةذذعؾؽقتةذ،ذحترةذذعدتقؼؾةذذدقيدة

م(59)(.غقيبي

مسرم ممظـرقرةمماٌؾؽرلمماظـظرم ممتعرضمعـماظرشؿموسؾك

مانماال,مم(60)اىؿفررقريمبمظـظررم موادررؿؾد م1958

مسؾقرفممعرمػقممسؾكمزؾمعقحدهماظؾلقط ماظدو مذؽؾ

مظعررم ماٌقضررتماظعراضررلماظددررؿقرمبررذظؽمغررصمطؿررم

ذارض)(61)(متقجزأذالذوحدةذاظعرا ذدقيدة)م1970

ذايذسنذاظقـيزلذجيوزذوالذتقجزأذالذوحدةذاظعرا 

ماٌقضرتمماظعراضلماظددؿقرمومبقج (62)(معـفيذجز 

مطمغرتمماظعررا ممؼبماظلرقمدةممعظمػرمصمنم1970مظعم 

م:طمالتل

ذ:ياظداخؾذادلظفر:ذاوال

 :واحدذددقورذسؾ ذاظعرا ذاسقؿيد .1

ماضررهمماظذيماٌقضتماظعراضلماظددؿقرموػقم

مرضرؿممبرمظؼرارم(ماٌـقؾ)اظـقرةمضقمدةمذبؾس

 (63).1970-7-16مؼب(مم792)

 :واحدذاظقشرؼعقةذاظدؾطة .2

ـمماظؿشررؼعق مماظلرؾط ممتؿؽقن مذبؾلرنيممعر

(ماٌـقرررؾ)اظـرررقرةمضقرررمدةمذبؾرررسماالو 

ماالو موؼؿؿؿرعم,ماظرقريمماجملؾسمواظـمغل

مععموتـػقذيمتشرؼعق موادعفمبص حقمت

مظؾؿفؾرررسمذرررؽؾق مصررر حقمتماسطرررمء

 .اظقري

 :واحدةذاظقـػقذؼةذاظدؾطة .3

ماىؿفقرؼر ممرئرقسمماظؿـػقذؼر مماظلؾط مرئمد مؼؿقظب

مذبؾرسممرئرقسممبصػؿفماٌـص مػذامظفمؼقطؾماظذي

مظعم ماٌثضتماظعراضلماظددؿقرمغصمطؿمماظـقرةمضقمدة

ذيدةضقتتذجمؾتتسذرئتتقس)...ذمذظررؽمسؾرركم1970

مظؾجؿفورؼتتتةذرئقدتتتيذحؽؿتتتيذؼؽتتتونذاظثتتتورة

ماظعررم ماظؼمئرردمػررقماىؿفقرؼرر موؼعرردرئقس(64)(,

مذبؾررسمرئمدرر مظررفموضبررؼم(65),اٌلررؾق مظؾؼررقات

موتـػقذؼ متشرؼعق مص حقمتموميمرسم(66),اظقزراء

مسؾركممؼؼق ماظعراضلماظلقمدلماظـظم مظؽقن,موادعف

مبقردممواظؿـػقذؼر مماظؿشررؼعق مماظلرؾطؿنيممدعجمادمس

مرئررقسمػررقماظررذيماظـررقرةمضقررمدةمذبؾررسمرئررقس

ماظددررؿقرممبقجرر ماظررقزراءمورئررقسماىؿفقرؼرر 

م.1970مظعم ماٌثضت

معؾردامماظبماظلرمبؼمماظعراضرلمماظلقمدلماظـظم مادؿـدم

مذبؾرسممبقردممواظؿـػقذؼر مماظؿشرؼعق ماظلؾطؿنيمدعج

ماظـظررم مؼبمػقؽررفماسؾرركمؼعرردماظررذيماظـررقرةمضقررمدة

مضقررمدةمذبؾررسمرئررقسموؼؽررقنماظعراضررلماظلقمدررل

مورئررقسماٌلررؾق مظؾؼررقاتماظعررم ماظؼمئرردمةاظـررقر

ماٌقضرتممددرؿقرمممبقج ماظقزراءمرئقسماىؿفقرؼ 
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ماظؿـػقذؼر مماظلرؾط ممعمردرتمموضردمم(67),1970مظعم 

م:االتلماظـققموسؾكمبـقسنيماسؿمهلم

ماسؿؿررردت:ماالدارؼتتتةذادلرطزؼتتتةذغظتتتيم .1

مغظرم ممسؾركمماظعررا ممؼبماظؿـػقذؼر مماظلؾط 

مراصدامانماي,ماظشدؼدةماالدارؼ ماٌرطزؼ 

مؼبمؼؽرقنممموعراضؾؿفرممموتـػقرذػممماظؼرارات

ماومظؾؿقمصظررررمتموالضبررررؼ,ماظعمصررررؿ 

معـمبميماظؾتمدؾط ماظـقاحلماوماالضضق 

ماظؿـػقذؼر مماظلرؾط ممصمنموسؾقف,ماظؼرارات

مرئرقسممضؿؿرفممػرعرلممذرؽؾممسؾكماسؿؿدت

 (68).اىؿفقرؼ 

ماظرذاتلممايؽرؿممؼعردم:اظذاتيذاحلؽمذغظيم .2

ـممعؿطرقرةممصقغف ماالدارؼر مماظ عرطزؼر ممعر

ماظردو مماظقفرمممتؾفرممماظيمايؾق ماحدىو

متعررددمتؼؾررؾمالماظرريماٌقحرردةماظؾلررقط 

مانماظـظم مػذموؼشرط,ماظلقمدق ماٌرطزؼ 

مؼؽرقنممعؿؿقزةماظذاتلمايؽؿمعـطؼفمتؽقن

ـمماومظغر مماوماصرؾمماظبمؼـؿؿقنمدؽمغفم مدؼر

موضررردم(69),اخرررىممرابطرر ممايماومواحرردم

مظؾؽررردؼبماظررذاتلمايؽررؿمورؼرر مرؾؼررت

مذاتمضقعقرر مؼشرؽؾقنمماظررذؼـممشرمالظعرا م

ـمموظغ ماصؾ مبقرمنمممبقجر م,مواحردممودؼر

مضقررمدةمذبؾررسماصرردرهماظررذيم1970ماذار

معرـحم,م1970ماذارم21مؼب(ماٌـقرؾم)اظـقرة

ماظ عرطزؼرر معررـمغررق ممبقجؾررفماظؽرررد

متشررؼعق ممبمخؿصمصمتموظؽـ,ماظلقمدق 

مظرضمبر مموخمضعفموعؼقدةمربددةموتـػقذؼ 

ماظلررؾط مجمغرر معررـمذرردؼدةمعرطزؼرر 

مجعرؾممممرمم,مبغردادمماظعمصرؿ ممؼبماٌرطزؼ 

ماٌرطزؼر ممظؾلرؾط مماظؿمبعر مماهلقؽرمتممػذه

ماظلؾط ممبؿمرد ماٌشمرط محؼمهلمموظقس

ذ(70).تعدؼؾفماومددؿقرمبقضعموالماٌرطزؼ 

مضرارماٌرطزؼ مايؽقع ماصدرتمدـقاتماربعموبعد

معرـحمماظلرمبؼمماظؼررارممسد ماظذيم1974مدـف(م33)

ماظبموحقظررفماظلقمدرر ماظ عرطزؼرر مغظررم ماالطررراد

م(71).االدارؼ ماظ عرطزؼ 

ماظؽرردممرؿقحرمتممتؾريممملماظؿفربر ممػذهمتؼققؿمان

م1974ماذارمضرررمغقنمؼعطرررلمملمظؽقغرررفماظؼقعقررر 

مايؽرؿممبؿفمربمادقةمظؾؽردماظلقمدق ماالسؿؾمرات

مغظررم مبرررصضماظؽررردماضررطر,ماظعررمملمؼبمماظررذاتل

ماظربزاغررلمعصررطػكماٌرر مضؾررؾمعررـماظررذاتلمايؽررؿ

مووررددتمددررؿمغلاظؽرماظررقريمايررزبمرئررقس

ماٌرطزؼررر مايؽقعررر مبرررنيمواًررر فماٌشرررؽؾ 

مسرم مموحؿكماظقضتمذظؽمعـذمطرددؿمنموربمصظمت

م(72).2003

ماظلررؾط متؿؽررقن:واحتتدةذاظؼضتتيئقةذاظدتتؾطة-4

ـمماظؼضرمةممتعرنيممؼؿؿ,علؿؼؾ ماظعرا مؼبماظؼضمئق  معر

ذ(73).عبفقريممبردق ماىؿفقريمرئقسمضؾؾ

ذ:اخليرجيذادلظفر:ذثيغقي

مبشكصرق مماظؾلرقط مماٌقحدةمعراضق اظماظدوظ متؿؿؿع

مسؾكماًمرجق ماظلقمدةمعظمػرموتؽقنمواحدةمدوظ 

م(74):االتلماظـقق



 مجلة جامعة األنبار للعلوم القانونية والسياسية                العدد الثامن
 

 

 «(والتقسيم اليةالفدر بين) العراقية الدولة مستقبل»

982 

ـممخمرجقر ممدقمد ماغؿفمج .1 مجفر ممضؾرؾممعر

ممؼبماظعراضقر مماًمرجق موزارةموػلمواحدة

 .بغدادماظعمصؿ 

ماظدبؾقعمدرق مماظؾعـرمتممواردم مضؾق محؼ .2

 .اىؿفقرؼ مرئقسمبقدمواظؼـصؾق 

مواالتػمضقررمتمداتاٌعمػررموتقضقررعمسؼررد .3

 اظـقرةمضقمدةمذبؾسمص حق معـماظدوظق 

مبنيماظعرا مداخؾمحربمحدوثمحم مؼب .4

ماػؾقرفممحرربممتعردمماظعراضلماظشع مابـمء

 .اظعراضلماظددؿقريمظؾؼمغقنمدبضع

ماظعراضقر مماظدوظر ممذرؽؾممانماظؼق مغلؿـؿجمدؾؼمممم

مبلررقط معقحرردةمدوظرر مطمغررتمم2003مسررم مضؾررؾ

مبمظـظررم ماخررذ,مواحرردمددررؿقرمبقجررقدممتقررزت

ماظؿشرؼعق ماظلؾط مدعجمعؾدامواغؿففتماىؿفقري

ماظصرعقدممسؾكماظؼضمئق ماظلؾط موادؿؼ  ماظؿـػقذؼ 

مواحردةممودبؾقعمدرق ممخمرجق موس ضمت,ماظداخؾل

مادرؿطمستمموبرذظؽم,ماًرمرجلمماظصعقدمسؾكماؼضم

ماظقرـقر مموحردةممسؾركممايػرمزمماظلمبؼ مايؽقعمت

ـممضررنممضرابر ممظؾعرا  ـممعر مؼبمتصشرؾمماالغفرمم,ماظرزع

ماظؼقعقرررمتمبرررنيمواالغلرررفم ماظؿؽمعرررؾمهؼقرررؼ

ـممسراضق مورـق مػقؼفمواصبمد,مواظطقائػ ماجرؾممعر

ماظؼقعقر مماظقالءاتمحلمبمسؾكماظقرـماظقالءمتعزؼز

م.م2003مسم مبعدمواضقممبدىمعمموػذامواظطمئػق 

ذسيمذبعدذاظعراضقةذاظدوظةذذؽل:ذاظثيظثذادلطؾ 

ذ2002

مم2003م-4-9مسرم ممؼبماظعراضقر مماظدوظ ماغفقمرمعـؾ

مبلرقط ممدوظر ممغفمؼر مماالعرؼؽرلمماالحؿ  مؼدمسؾك

ماخرردم1921مسررم معـررذمسمعررمم80مضرابرر مادررؿؿرت

مدوظر ممذؽؾموبداؼ ,مواىؿفقريماٌؾؽلمبمظـظمعني

ماظربٌررمغلماىؿفررقريمبمظـظررم متأخررذماهمدؼرر 

م.اٌكؿؾط

ماظعراضقرر ماظدوظرر مادارةمضررمغقنمانمعررـماظرررشؿمسؾررك

مذرؽؾممانمسؾركممطدام2003مظعم ماالغؿؼمظق مظؾؿرحؾ 

ذغظتيمذ)مم4م\م مبـصمصدراظلماهمدماظعراضق ماظدوظ 

،ذصتدراظيذ،ذاحتيدي،ذمجفوريذاظعرا ذيفذاحلؽم

ذاظـظتتتيمذؼؼتتتوم.......ذذتعتتتددي،ذدميؼرارتتتي

ذاجلغراصقتتةذاحلؼتتيئقذادتتيسذسؾتت ذاالحتتتيدي

م(75)...(.ماظدؾطيتذبنذواظػصلذواظقيرخيقة

مصرذماظـمم2005مظعرم مماظدائؿماظعراضلماظددؿقرممانماال

مبمظـظرم ممتأخرذمماهمدؼر ممدوظ ماظعرا مانمسؾكماطد

ذمجفورؼة)مم1م\ماٌمدةمبـصماظربٌمغلماىؿفقري

ذذات،ذعدتتقؼؾةذواحتتدةذاحتيدؼتتةذدوظتتةذاظعتترا 

ذغقيبيذمجفوريذصقفيذاحلؽمذغظيم،ذطيعؾةذدقيدة

م(76).....(دميؼراري(ذذبردليغي)

ـمماالهمدمعـماظـق مػذامعـمغؿجموضد ماالو معظفررؼ

م:خمرجلمغلواظـممداخؾل

ذ:اظداخؾيذادلظفر:ذاوال

ـممغرقسنيممماظعررا ممعبفقرؼر مماهمدمسؾكمترت  معر

مذبررم مؼبماالو ماظررداخؾلماظصررعقدمسؾرركماٌظررمػر

م.االدؿؼ ظلماجملم مؼبمواظـمغلماظقحدوي

ذذاظوحدويذاجمليل -أ

مواحردمماهمديمددؿقرمبقجقدماجملم مػذاموؼشؿؾ

(ممضضمئق م–موتـػقذؼ متشرؼعق )ممدؾط مسـمصض 

م:ماالتلماظـققموسؾكمؼ اهمد
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,ماظعتترا ذجلؿفورؼتتةذاالحتتتيديذددتقورذ -1

مايؽقعر ممضؾرؾممعـماهمدمددؿقرمصقغ ممت

مؼبمذرررعيمبمدرررؿػؿمءماضررررارهمومتماٌثضؿررر 

ماظدوظرر مذررؽؾمهدؼرردممتممبقجؾرر ,2005

موتقزؼررعماالضؾررقؿمتشررؽؾمواظقرر ماالهمدؼرر 

مواالضؾرقؿمماٌرطزؼر ممايؽقعر ممبنيماظلؾطمت

مصصررؾماعؾرردموصررؼمدررؾط مطررؾمسؿررؾمواظقرر 

م.م(77)اظلؾطمت

موتأخررذ:ذاالحتيدؼتتةذاظقشتترؼعقةذاظدتتؾطة -2

مبـظرررم ماظعررررا مؼبماظؿشررررؼعق ماظلرررؾط 

مواجملؾرسمماظـرقابممذبؾرسممػؿمماجملؾلني

 :االهمدي

 ذ:اظـوابذجمؾس

ماظعراضررلماظـررقابمذبؾررسماسضررمءماغؿكررمبمؼررؿؿ

معؼعردممبـلرؾ مماٌؾمذرماظلريماظعم ماالضرتا مبطرؼؼ 

ماالنمسرددهممؼؾؾرغم,مغلرؿ ممماظرػممعمئر ممظؽؾمواحد

ماظشرع ممعؽقغمتمدمئرمتشؿؾمانمسؾكمسضقام275

معـماالسضمءمسددمربعمغلؾ مدبصقصمععماظعراضل

م(79),درـقاتمماربرعمماجملؾسمصرتةمتؽقنم(78).اظـلمء

م(80):اظؿمظق ماالخؿصمصمتموميمرس

 االهمدؼ ماظؼقاغنيمتشرؼع. 

 وإسػمءهماىؿفقرؼ مرئقسماغؿكمب. 

  مواالتػمضقررمتماٌعمػررداتمسؾرركماٌصررمدض

 .االهمدؼ مايؽقع متربعفمماظيمظدوظق ا

  مربؽؿ مواسضمءمرئقسمتعنيمسؾكماٌقاصؼ

ماظعرم مماالدسرمءممورئرقسمماالهمدؼ ماظؿؿققز

مواظلرػراءمماظؼضمئلماالذرافمػقؽ مورئقس

مارطرررمنمورئرررقسماًمصررر مواظررردرجمت

مورئررقسماظػررر موضررمدةموععموغقررفماىررقش

 .اٌكمبراتمجفمز

  مزراءاظرقممرئرقسممعـص متقظلمسؾكماٌقاصؼ

 .اؼضممودقؾفممبميؽقع ماظـؼ موعـح

 ماىؿفقرؼرر مرئررقسمعررـمطررؾمادررؿفقاب

مؼعردممثؼ مدق محم موؼبماظقزراءمورئقس

 .علؿؼق 

 مؼبمواظطرررقارئمايرررربمحرررمظيماسرر نم

 .اظؾ د

 ظؾدوظ مماظعمع ماٌقزاغق ماضرار. 

 االحتيديذاجملؾس: 

ماٌـظؿر ممشريمواحملمصظمتماالضؾقؿمسـمممـؾنيمؼضؿ

موذررروطماالسضررمءمسررددمضبررددمانمسؾرركمبررإضؾقؿ

ـممبؼرمغقنممواخؿصمصرمتفمماظعضقؼ  ـممؼلر مذبؾرسممعر

ميردمماجملؾرسممبفرذامماظعؿرؾممؼرؿؿمموملم(81),اظـقاب

م.ماالن

متؿؽررقن:ذاالحتيدؼتتةذاظقـػقذؼتتةذاظدتتؾطةذ -3

ـمماظعرا مؼبماالهمدؼ ماظؿـػقذؼ ماظلؾط  معر

 :اظقزراءموذبؾسماىؿفقرؼ مرئقس

 ذاجلؿفورؼةذرئقس: 

معررـماظعرررا مؼبماىؿفقرؼرر مرئررقسماغؿكررمبمؼررؿؿ

م(82),االسضرمءممسرددممثؾـرلممبأشؾؾقر مماظـقابمذبؾس

مواحرردةمعررةممظؾؿفدؼردممضمبؾرر مدرـقاتمماربرعممظػررتةم

ماصدارمعـفمماظددؿقرؼ ماظص حقمتموميمرس,مصؼط

ماحؽررم مسؾرركمواٌصررمدض ماٌشررروطماًررمصماظعػررق

مواالتػمضقرمتمماٌعمػرداتممسؾركممواٌصرمدض م,ماالسدا 
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مذبؾررسمفررمسؾقمؼقاصررؼماظرريمواظؼررقاغنيماظدوظقرر 

مواصردارم,مظ غعؼمدماظـقابمذبؾسمودسقة,ماظـقاب

مواالغررقاطماالومسرر موعررـح,ماىؿفقرؼرر ماٌرادررقؿ

م(83).اظلػراءموضؾق 

 اظوزرا ذجمؾس: 

ماظرقزراءممورئقس,مواظقزراءماظقزراءمرئقسمعـمؼؿؽقن

موحمصرؾم,مسرددامماالطـررمماظـقمبق ماظؽؿؾ مرئقسمػق

ممدر مرئمؼؿقظبماظـقابمجملؾسماٌطؾؼ ماالشؾؾق مسؾك

ماعرمم,ماٌلرؾق ممظؾؼقاتماظعم مواظؼمئدماظقزراءمذبؾس

ماظررقزراءمرئررقسمضؾررؾمعررـماخؿقررمرػؿمؼررؿؿماظررقزراء

مذبؾررسموميررمرسم(84),اظـررقابمذبؾررسموعقاصؼرر 

مواضرررتاحمظؾدوظرر ماظعمعرر ماظلقمدرر متـػقررذماظررقزراء

مووطر ءمماظلرػراءممبؿعقنيمواظؿقصق ماظؼقاغنيمعشرو 

مبشررمنمواظؿػررموضماًمصرر مواظرردرجمتماظررقزراء

م(85).سؾقفممواظؿقضقعماظدوظق مواالتػمضقمتماٌعمػدات

ماظلررؾط :االحتيدؼتتةذاظؼضتتيئقةذاظدتتؾطة -4

م(86),علرؿؼؾ مماظعرا مؼبماالهمدؼ ماظؼضمئق 

موالماسؿرمهلؿممؼبمعلرؿؼؾقنممضضمهمعـمتؿؽقن

مألؼر ممصبرقزمموالماظؼرمغقنمماالمسؾقفؿمدؾطمن

موتؿؽررقنم(87),سؿؾررفؿمؼبماظؿرردخؾمدررؾط 

مذبؾرسممـعرمماالهمدؼر مماظؼضرمئق مماظلؾط 

ماالهمدؼررر مواحملؽؿررر ماالسؾررركماظؼضرررمء

,ماالهمدؼررر ماظؿؿققرررزموربؽؿررر ,ماظعؾقرررم

ماظؼضرمئلمماالذررافمموػقؽ ,ماظعم مواالدسمء

مسؿررؾموؼرتطررزم(88),االهمدؼرر مواحملررمطؿ

مبمحملؽؿرر ماالهمدؼرر ماظؼضررمئق ماظلررؾط 

ماظصر حقمتمممتمرسماظيماظعؾقمماالهمدؼ 

ذ(89):اظؿمظق 

  غنياظؼقامددؿقرؼ مسؾكماظرضمب. 

 اظددؿقرؼ ماظـصقصمتػلري. 

 ماظررريماٌـمزسرررمتمؼبماظػصرررؾ

ماالهمدؼ مايؽقع مبنيمهصؾ

 .احملمصظمتماومواالضمظقؿ

  ماظـفمئقر مماظـؿرمئجممسؾكماٌصمدض

مجملؾرررسماظعمعررر مظ غؿكمبرررمت

 .اظـقاب

 ماظررريماٌـمزسرررمتمؼبماظػصرررؾ

 .احملؾق ماحملمطؿمبنيمهصؾ

ذ:االدقؼالظيذاجمليل -ب

مسررـمطررؾريةمظق بمدررؿؼ ماالضررمظقؿمتؿؿؿررع

متؿؿؿررعمحررنيمؼبماالهمدؼرر ماظلررؾطمت

ـممربددةمبمدؿؼ ظق ماحملمصظمت معرمممضرؿ

مضبررؼماذ,ماالدارؼرر ماظ عرطزؼرر مؼعرررف

مضبرددممبفرمممخرمصممددؿقرموضعمظألضمظقؿ

مؼؿعرمرضممالممبرممماحملؾق مدؾطمتفممػقؽؾ

مضبررؼمطؿررمم(90),االهررمديماظددررؿقرمعررع

متشررررؼعق مدرررؾطمتممممردررر مظألضرررمظقؿ

معرعممتؿعرمرضمماالمذرطم وضضمئقموتـػقذؼ 

ماعمم(91),االهمدؼ ماظلؾطمتماخؿصمصمت

مربردودةممبصر حقمتممتؿؿؿعماحملمصظمت

مغظرررم ماررررمرمؼبماظؿـػقذؼررر ماظلرررؾط مؼب

ماظلرؾطؿنيممبؼرمءممعرعمماالدراؼر مماظ عرطزؼ 
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ماظلررؾطمتمضررؿـمواظؼضررمئق ماظؿشرررؼعق 

م(92).االهمدؼ 

ذ:اخليرجيذادلظفر:ذثيغقي

مؼبماٌقحردمماالهمدمسؾكمترت معممابرزمان

مؼبماًمرجقر مماٌظرمػرممترطقرزممػرقمماظعرا 

مػررررذهموابرررررزماالهمدؼرررر مايؽقعرررر 

م(93):اٌظمػر

مواظؿؿـقرؾمماًمرجقر مماظلقمد موحدة -1

ماظدوظر ممدقمدةمؼضؿـممبمماظدبؾقعمدل

 .اًمرجق 

ممبممواظدصمسق ماالعـق ماظلقمد موحدة -2

مواظردصم ممايردودممود ع ماعـمؼضؿـ

 .سـفم

معـقررر واالماٌمظقرر مماظلقمدررر موحرردةم -3

ماظصرعقدممسؾكمواظؿفمرؼ مواالضؿصمدؼ 

 .اًمرجل

ماسر نممؼبمايرؼمماالهمدؼ مظؾقؽقع  -4

 .اظؾ دمؼبمواظطقارئمايربمحمظ 

ذاالحتتتتيدذبتتتنذاالخقصيصتتتيتذتوزؼتتتع:ذثيظثتتتي

ذاحمليصظيتذاوذواالضيظقم

ماالهمدؼر ممايؽقع مبنيماالخؿصمصمتمتقزؼعمؼؿؿ

ماغشررمئفممدررقؿؿماظرريمواالضررمظقؿمطرددررؿمنمواضؾررقؿ

م:االتلماظـققمسؾكماظعراضق مواحملمصظمت

ماالهمدؼ مظؾقؽقع محصرؼ ماخؿصمصمت -1

ماًمرجقررر مبمظلقمدررر متؿؿـرررؾمواظررري

ماالتػمضقررمتموسؼرردماظدبؾقعمدررلمواظؿؿـقررؾ

مايربمحمظ مواس نماظدوظق مواٌعمػدات

مبمظشررثونمؼؿعؾررؼمعررمموطررؾمواظطررقارئ

مسؾررركماالخررررىمواظلرررقمدؼ ماًمرجقررر 

مردررؿمسررـمصضرر ,ماًررمرجلماظصررعقد

مواظـؼدؼرر مواٌمظقرر ماالضؿصررمدؼ ماظلقمدرر 

مواضررررارمواالوزانمواٌؼرررمؼقسمواظؿفمرؼررر 

مواظؿعردادمماٌمئقر ممواظلقمد ماظعمع ماٌقازغ 

مسؾركممواالثمرمواظغمزماظـػطموادارةماظلؽمغل

 (94).اظداخؾلماظصعقد

ماظلررؾطمتمبررنيمعشرررتط ماخؿصمصررمتم -2

مواحملمصظمتماالضمظقؿمودؾطمتماالهمدؼ 

ماظطمضر مموعصرمدرمماظؽؿرمر ممةادارموتؿضؿـ

مواظؿـؿقر مماظؾقؽر ممدقمد موردؿماظؽفربمئق 

ماٌمئقررر مواٌرررقاردمواظرتبقررر مواظصرررق 

 (95).اظداخؾق 

مظألضرررررمظقؿمحصررررررؼ ماخؿصمصرررررمتم -3

,مبرررإضؾقؿمعـؿظؿررر مشرررريمواحملمصظرررمت

مؼبمسؾقرررفمؼرررـصمملمعرررممطرررؾموتؿضرررؿـ

مظؾلرررؾطمتممايصررررؼ ماالخؿصمصرررمت

مبنيماٌشرتط ماالخؿصمصمتماوماالهمدؼ 

مواالضرررررمظقؿماالهمدؼررررر مظلرررررؾطمتا

ماخؿصمصرررمتمعرررـمصفرررقمواحملمصظرررمت

 (96).احملمصظمتماوماالضمظقؿ

ذذاظعراضقةذاالحتيدؼةذاظقجربةذتؼققم:ذرابعي

مػرلممايمظقر مماظعراضقر مماظدوظر ممان,مصقفمالذؽمممم

مسؿرػرمممبلرقط ممدوظر ممبؿػؽرؽممجرمءتممعرطؾ مدوظ 

ماهمدؼر ممدوظر مماظبمهقظرتم,ماظزعـمعـمضرنمضراب 

مدقمدرقمممغظمعرممماظـقمبلماىؿفقريمظم اظـمادبذت



 مجلة جامعة األنبار للعلوم القانونية والسياسية                العدد الثامن
 

 

 «(والتقسيم اليةالفدر بين) العراقية الدولة مستقبل»

987 

مسؾركممحبػمزفمماالهمدؼ ماظدوظ مػذهممتقزت,مهلم

مواضرررتماظقرـقرر مووحدتررفماظدوظقرر ماظعرررا محرردود

م.االدؼمنمحرؼ مواضرتمواٌذػيماظؼقعلمبمظؿعدد

ماظدوظر ممبفرممماتلرؿتمماظريمماٌزاؼرمممعـماظرشؿموسؾك

ماالغؿؼرمداتممعـمدبؾقامملماغفمماالمايمظق ماظعراضق 

م:بمظؿمظلمغقجزػممانمميؽـماظي

مظددرؿقرمموصؼرممماالهمدؼر مماظدوظ مذؽؾمان -1

مضبرددمممل,م2005مظعرم مماظعرا معبفقرؼ 

 .حؼقؼلماومطقغػدراظلما مصدراظلمػقمػؾ

مبرنيممتؿأرجحمزاظتمالماظعراضق ماظدوظ مان -2

مودوظر مماضرمظقؿممسؾركممتؼرق مماهمدؼر ممدوظ 

 .ربمصظمتمسؾكمتؼق مبلقط 

موعؾردأممزاباالحرممتعرددممغظرم مماضررارممسد  -3

مذررروطماػررؿمؼعرردانماظؾررذانماظدميؼرارقرر 

ماظدميؼرارق محؿك,مدميؼرارلمغظم ماضمع 

متقاصؼقرر مدميؼرارقرر مػررلماضرررتماظرري

 .اشؾؾق مدميؼرارق موظقلت

متطؾرؼمممملماالهمدؼر مماظؿشررؼعق مماظلؾط  -4

ـمماظررشؿممسؾركمماجملؾلرنيممثـمئق مغظم  معر

ماظؿرررقازنمظضرررؿمن,مددرررؿقرؼمماضرررراره

ماالضرررمظقؿمدادادرررؿؾمحرررم مؼبماظؿشررررؼعل

 .اظصغريةماالضمظقؿمسؾكماظؽؾرية

مبرنيمماظص حقمتمتقزؼعمؼبمتؾمؼـموجقدم -5

ماالضرمظقؿممعرـحمممتماذمواحملمصظمتماالضمظقؿ

ماظ عرطزؼرر مغظررم ممبقجرر مصرر حقمت

ماحملمصظرمتممعـقرتممحنيمؼب,ماظلقمدق 

ماظ عرطزؼرر مغظررم ممبقجرر مصرر حقمت

 .االدارؼ 

ذاظثيظثذادللحث

ذاظعراضقةذعدقؼلالظدوظة

مبغمؼر مماعررامماظعررا ممؼبماظدوظر مممبلؿؼؾؾماظؿـؾثمعدؼ

ماعـر ممشرريمموبقؽ ممعضطرب ماوضم مزؾمؼبماظصعقب 

مالماغررفماال,معؿعررددةموعررؿغرياتمربرردودةموثقابررت

ماالعررممادرؿـدمماذامالدقؿممذظؽماالعرمادؿقمظ مؼعي

مسطرمءممالمايمضررمموهؾقرؾمماظؿرمرؼخممادرؿؼراءممسؾك

م.اٌلؿؼؾؾمخقمرات

مبررنيمؼرررتاوحمطدوظر ممرا اظعررمعلرؿؼؾؾممصررمنموسؾقرفم

ماًقرمرم,موهدؼمتفمعربراتفمظفمطؾمخقمراتمث ث

مبلرقط ممدوظ مدقؾؼكماظعرا مانمؼرىمتػمؤظلماالو 

ماظـرمغلممواًقرمرم,م1921مسرم ممعـذمبدامطؿممعقحدة

مدقـػرطماظػرؼدماظػلقػلمئلماظعؼدمانمؼرىمتشمؤعل

,مورمئػقر ممضقعقر ممادرسممسؾركممتؼق مدو مث ثماظب

ماظلمبؼنيماًقمرؼـمبنيمقازنؼمتقاصؼلمثمظثموخقمر

م.بقـفؿممودطمطقؾمصدراظلمغظم مررحمخ  معـ

معػررت ممسؾركمماظعررا ممؼؾؼركمماًقرمراتممتؾرؽممواعم 

ماظؼررارممػرؾممعصرريهممؼؼررمعـمؼـؿظر,مسمجزاماظطر 

مطػقؾرر ماظؼمدعرر مواظلررـقاتمظغريػررؿما مظؾعررراضقني

م.ذظؽمبأثؾمت

ذاظلدقطةذاظدوظةذخقير:ذاالولذادلطؾ 

موػررق,ماظعربقرر ماالعرر معررـمءجررزماظعراضررلماظشررع 

مسؾرركمؼثطرردماظررذيماظعربررلماظؼررقعلمبررمظػؽرمعؿررأثر

مغؿرمجمماظػؽرموػذا,مواالخؿ فماظػرض موغؾذماظقحدة

مؼردصعمماظرذيممػرقمماٌرياثمػذا,مرقؼؾمثؼمؼبمعرياث

مظرقممحؿركمماٌقحدةماظدوظ مبػؽرةماظؿشؾثماظعراضقني

مايرمطؿمموادرؿؾدادمموزمئػفرممماداءمسـمسمجزةمطمغت
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مؼـػررمماالدرمسممػذاموسؾك,مبدا االمسفؾتمووضػت

متؼلرقؿمموؼعؿربوغفرممماظػدراظقر ممصؽرةمعـمماظعراضقني

ـمموايرؾمماٌكررجممػرلممطمغرتمموانمحؿكمظؾعرا  معر

م(97).غػلفماظؿؼلقؿمخطر

ذاظلدقطةذاظعراضقةذاظدوظةذعربرات:ذاوال

معبؾر ممسؾركمماٌقحردةمماظعراضقر مماظدوظ مخقمرمؼلؿـد

م(98):اػؿفمماصبمزموميؽـماٌربراتمعـ

متعررمؼشماذم،اظعتتراضقنذبتتنذاظقعتتيؼش -1

ماٌؽقغرمتمممبكؿؾػماظعراضلماظشع مابـمء

ماظعراضق ماظدوظ متأدقسمعـذمعشرت مواضع

ماٌررررردارسمؼبموتعمؼشرررررقا,مايدؼـررررر 

,مواىقشمايؽقعق مواظدوائرمواىمععمت

ـممعـمعقجقدمعمموان موررمئػلممضرقعلممتؾرمؼ

مظردىممعأظقصر مموحمظر ممرؾقعقر ممعلمظ مػل

 .اظعمملمدو معـماظعدؼد

ـممادرػرمم،ادلشرتطةذواظقؼيظقدذاتاظعيد -2 مسر

مؼبمواالدؼرمنممواظطقائرػمماظؼقعقمتمتعمؼش

,معشررتط مموتؼمظقدمسمداتمحصق ماظعرا 

ماظبماظؿعررمؼشمعقضررق ماالعرررموررموزموضررد

ماظؼقعقرمتممبنيمواالخؿ طماالغدعمجمسـصر

,مواٌصرمػرةمماظرزواجممخر  ممعـمواظطقائػ

 .واالدبلمواظـؼمؼبماظػؽريمظؾؿ حؿماضمص 

ماظعرراضقنيمماشؾ مؼدؼـ،رتكادلشذاظدؼن -3

ـمماظدؼـمرابط موتعد,ماالد علمبمظدؼـ معر

مػرذامموؼعردم,مترربطفؿمماظريمماظروابطماضقى

ماظرردؼـمصفررؿممتمانمظؾقحرردةمجقرردمعثذررر

مسمعرؾممظقؽرقنم,ماظصققحمبمظشؽؾموتطؾقؼ

ماظؼقعقرررمتمعؿعرررددمذبؿؿرررعمؼبموحررردة

 .واظـؼمصمت

مظؼررد,ماخلتتير ذجتتتيهذادلوحتتدةذادلواضتت  -4

ماظعرراضقنيممانم اظؿمرطبقرمماظشرقاػدمماثؾؿت

موايررمالتمايررربموضررتمؼبمعؿقرردؼـ

ماظعررراضقنيموضررقفمغ حررظماذ,ماظطمرئرر 

متصردىمماذ,مخمرجلمسدومايمضدمعبقعم

مثررقرةمؼبماظربؼطررمغلمظ حررؿ  معبررقعفؿ

ماظـؿمغقـرمتممؼبماالؼراغقنيموضمتؾقاماظعشرؼـ

مسررم مبعرردماالعرؼؽررلماالحررؿ  موضررموعقا

2003. 

مسؾركممؼلؿـدمنامالبدماًقمرمػذامتطؾقؼمصمنموسؾقف

مم(99):االدسمعـمذبؿقس 

مغمجقر ممدقمدرق ممسؿؾقر مموجرقدممعـمالبد -1

مسؾكماظدوظ مبـمءماسمدةمسمتؼفممسؾكمتأخذ

ماالعبرم ممعـمطؾريةموبدرج مذرسق مادس

 .اظقري

موػرررذا,موعلررؿؼرةمماعـرر ممبقؽرر ممهؼقررؼم -2

مورـقر ممواعـق مسلؽرؼ مضقةمبـمءمؼلؿدسل

 .اٌفؿ مػذهمسمتؼفممسؾكمتأخذموعفـق 

مواظؾـقرر ماظررقريماالضؿصررمدمبـررمءماسررمدة -3

مايررربمبلررؾ مدعرررتماظرريماظؿقؿقرر 

محمجرمتمماذرؾم ممظضرؿمنمماظعـرػممواسؿم 

مواظػؼرررماظؾطمظرر مسؾرركمظؾؼضررمءماٌررقارـني

 .اظرصمػق موهؼقؼ

موثؼمصقررممغػلررقمماجملؿؿررعمتأػقررؾماسررمدة -4

ـممعـرمخمموتقصري مثؼمصر ممًؾرؼمموعلرؿؼرمماعر
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ماٌقارـ مادمسمسؾكمتؼق مجدؼدةمدقمدق 

ـممواظرقالءم ـممظؾرقر ماظلرؾؿلممبمظؿرداو مموترثع

م.ظؾلؾط 

ذاظلدقطةذاظعراضقةذاظدوظةذحتدؼيت:ثيغقي

ـممعبؾر مماظعرا مؼبماٌقحدةماظدوظ متطؾقؼمؼقاجف معر

م:ابرزػمماظبماالذمرةمميؽـمواظيماظؿقدؼمت

ذبػؽترةذذاظشتقعةذذواظعتربذذاظؽتردذذمتدك -1

ماطـررممػرؿمماغػلفؿمؼعؿربونماذم،اظػدراظقة

مظؾظؾرؿممتعررضمماظعراضرلمماظشرع ممعؽقغمت

موغظرم مماٌقحردةمماظدوظ مزؾمؼبمضطفمدواال

محؼرقضفؿممانمؼشعرونموػؿماٌرطزيمايؽؿ

مبمظـظررم ماالمتضررؿـمالماجؿؿررمسلمطؿؽررقن

ماظعربمؼشعرماظذيماظقضتمصػل,ماظػدراظل

معقحردةممدوظ متطؾقؼماعؽمغق مسد ماظشقع 

مبلرؾ مماظعررا ممؼبماٌرطرزيممبمظـظم متمخذ

مسؾركمماظلرـ مماظعربماغؼ بمعـمخشقؿفؿ

,مجدؼرردمعررـمظؾررقعقؿفؿعموتعررقدمايؽررؿ

مالغفررؿماظػرردراظلمبميررؾماظؽررردمؼؿؿلررؽ

ماٌقحرردةماظدوظرر مؼبمايؽررؿمبررمنمعؿقؼررـني

مدررقػؼدونموبمظؿررمظل,مظؾعررربمدررقؽقن

 (100).اظؼقعق محؼقضفؿ

مسرد ممزرؾممؼبم،اظدقيدتقةذذاظعؿؾقةذتعثر -2

مطررؾمترضررلمتقاصؼقرر محؽقعرر متشررؽقؾ

مواظػلرمدمماظؾطمظ مزمػرةموتػمضؿ,ماالرراف

,ماالجؿؿمسق ماظؼقؿمعـظقع مواغفقمرماٌمظل

ـممايردؼثممؼعدمملمذظؽمزؾموؼب مدوظر ممسر

ماظرقالءاتممتزاؼردممعرعممدرف مماعرراممعقحدة

 (101).اظقريماظقالءمحلمبمسؾكماظػرسق 

ذاظواضعذحلؼقؼةذاظدـةذاظعربذادراكذسدم -3

ماظؼػرزمموربرموظؿفؿمماظقعددي،ذاالجقؿيسي

معـمظقر ممحمظر ممؼبمواظعرقشم,مماظقاضرعممسؾك

ماظشررررطمءمورؿقحرررمتمحؼرررق موتـمدرررل

مهدؼرردمؼبمورشؾررؿفؿماظؾؾرردمؼبمالخرررؼـا

م(102).اظدوظ مذؽؾ

ماظلدقطةذاظعراضقةذاظدوظةذتؼققم:ذثيظثي

معررـممبفؿقسرر ماظعرررا مؼبماٌقحرردةماظدوظرر متؿؿقررز

م:عـفمماٌؿقزات

ماظقرـق موػقؼؿفماظعرا مػقؾ مسؾكمايػمز -1

ماظدوظقرر ماحملمصررؾمؼبماظدوظقرر موعؽمغؿررف

 .واالضؾقؿق 

مؼعق اظؿشررمماظلرؾطمتمموحدةمسؾكمايػمز -2

 .اٌصدرمووحدةمواظؼضمئق مواظؿـػقذؼ 

ماظضقم معـماظعراضق ماظـرواتمسؾكمايػمز -3

مظؽـررتممماظـػؼمتمزؼمدةماوماظػلمدمبلؾ 

ـمماظـمو مواٌثدلمتماهلقؽمت ماالخرذممعر

 .اظؿؼلقؿماوماظػدراظلماظـظم 

معررـماغؿؼررمداتموجررقدمسررد مؼعرريمالماالعرررموظؽررـ

ممراتاًقرممتؾرؽممواػرؿمماظقاحدةمخبقمراظدوظ ماالخذ

م:ؼؾلمعم

مؼرثديممممرمم,ماظعمصرؿ ممبقردمماظلؾط مبؼمءم -1

معظؾر ممهتماظطقائػماوماظؼقعقمتمصرا 

مسؾرركماالدررؿققاذماجررؾمعررـماالحررزاب
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ماضرررطفمدمسـرررفمؼلرررػرمممرررم,ماظلرررؾط 

 .االخرىمواظطقائػماظؼقعقمت

مدطؿمتقرؼرر ممدرقطرةمماظبماالعررممؼرقديممضردم -2

مظؾؾؼرمءممتلرعكممرمئػق ماومضقعق ماومحزبق 

 .مسدةمظعؼقدمبمظلؾط 

مسـفررممؼلررػرمتقاصؼقرر مدميؼرارقرر ماسؿؿررمد -3

مدميؼرارقر مموظرقسممورـقر ممذراط محؽقع 

,مورـقرر معشررمرط محؽقعرر متؼررقؿماشؾؾقرر 

موتؽرقنمماالشؾؾقر ممرؿقحرمتممتؾيمالماظي

مايػرمزمماومدرـقاتممبعردممظ غفقمرمسرض 

 .بمظؼقةمسؾقفم

موايرؼمتماالغلمنمحؼق ماغؿفم مدقؽقن -4

مجفر مموجرقدممسرد ممبلرؾ ممدرفؾمماظعمع 

ماىرررزاءاتمعرررـممتؾرررؽمعمظررر صمرضمبقررر 

مبقضرعممطػقرؾممػرقممعممواالدواتمواظقدمئؾ

 .االغؿفمطمتمتؾؽمحد

ذاظػدراظقةذاظدوظةذخقير:ذاظثيغيذادلطؾ 

مبرنيمماظـطرم مموادرعممجردالمماظػدراظقر ممعقضرق مماثمر

,ممهلررمموععررمرضمعثؼرردمبررنيماظعراضقرر ماالرررراف

ماظريمماظـؼر مموازعر مماظلقمدق ماظـؼمص مشقمبمبلؾ 

ماظصررع معررـماصررؾح,ماضررلاظعرماجملؿؿررعمؼعقشررفم

مواصضرؾمماالعـرؾممايرؾمماظػدراظقر ممانماىؿقعماضـم 

مصررمنمالما ماظعررراضقنيماتػررؼمودررقاء,ماظؿؼلررقؿمعررـ

مؼربرػرمممعرمممهلمماظعرا مؼبماظػدراظق ماظؿفرب متطؾقؼ

م.

ذاظعرا ذيفذاظػدراظقةذعربرات:ذاوال

ماظػدراظقرر ماظؿفربرر ماظعرررا مؼطؾررؼمانماٌؿؽررـمعررـ

معررربراتمذبؿقسرر مميؿؾررؽمواغررفمدررقؿم,موبـفررمح

ماٌرربراتممتؾرؽممواػرؿمماظػدراظلماظـظم مسؾقفممؼلؿـد

م(103):ػل

مؼعقشرفمماظرذيمم،واظطيئػيذاظؼوعيذاظقعدد -1

مؼب,ماظلرـنيمماالفمعـرذمماظعراضلماجملؿؿع

مبررنيماظؿفررمغسمسررد معررـمحمظرر مزررؾ

مسررم مبعرردمالدررقؿم,ماظشررع معؽقغررمت

ماً صرررررمتمسؿرررررؼموتزاؼرررررد,م2003

ـمماومضقعق مطؾمدصعمممم,ماالجؿؿمسق  مدؼر

مػقؼؿفررررممسؾرررركمظؾقػررررمزمرمئػرررر ماو

مغػلررفممتـظررقؿمخرر  معررـموخصقصررقؿفم

 .ذثوغفمماالدارةماظ عرطزي

مؼؿؿقررزماذ,ماظثتترواتذتوزؼتتعذيفذاظقلتتيؼن -2

ـممجغراصقرممماظعرا  ماظـررواتممتقزؼرعممبؿؾرمؼ

ماظعراضرررلماىـرررقبمؼؿؿقرررز,ماظطؾقعقررر 

,ماظؾقرؼرر مواالر ظرر ماظـػطقرر مبررمظقصرة

ماظطؾقعررلماظغررمزمبقجررقدماظقدررطموؼؿؿقررز

مبمظزراسر مماظشرؿم مموؼؿؿقرزم,ماٌقمهممدروعص

ماٌـمصررذمتعررددمسررـمصضرر ,مواظلررقمح 

ممممماىقارمدو مععمواظؿفمرؼ مايدودؼ 

ـممعـطؼر ممايمادرؿغـمءممادؿقمظ مصبعؾ مسر

 .االخرى

ماظقاضرعممصررضممظؼردمم،اظدميغرايفذاظقوزؼع -3

مادررسمسؾرركماظعرررا متقزؼررعماظرردميغراؼب

ماشؾؾقررر مصرررمىـقب,مورمئػقررر مضقعقررر 

مواظشرؿم م,مدرـق ممشؾؾق امواظقدط,مذقعق 
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ماٌـرمرؼممبعرضمموجقدمعع,مطردؼ ماشؾؾق 

مودؼرمظبمموطرطرق ممبغردادممالدقؿمماٌكؿؾط 

 .واظؾصرةموبمبؾ

ذاظـؿتتتتتتوذ ذتطلقتتتتتتقذيفذاظرشلتتتتتتةذ -4

ماظشرقع ممواظعرربمماظؽردمؼلعك،اظػدراظي

ـممماظػدراظق ماظدوظ متطؾقؼماظب مؼررونمماظرذؼ

موهررمصظمرؿقحررمتفؿمدررؿؾيماغفررممصقفررم

مظررـموبمظؿررمظل,موسؼمئرردػؿمػررقؼؿفؿمسؾررك

ماغفرؿممؼشرعرونمماظذيمظ ضطفمدمؼؿعرضقا

موال,ماظلرمبؼ مماظعؼرقدممخر  ممظرفممتعرضقا

 .اظػدراظق مبمظدوظ ماالمذظؽمتطؾقؼمميؽـ

ماظلرمبؼ مماٌربراتموجقدمانماظؼق مميؽـمدؾؼموممم

ـممالبدمبؾ,ماظػدراظلمغظم مونمحمظؼقم مؼؽػلمال معر

منررمحماجررؾمعررـماالدررسمعررـمذبؿقسرر متطؾقررؼ

متؾررررؽمواػررررؿماظعرررررا مؼبمراظقرررر اظػدماظؿفربرررر 

م(104):االدس

 ,ماظػدراظقةذحبؼقؼةذاظوسي -1

ؼعؿربماظـظم ماظػدراظلمغظمعًممحضمرؼًممودميؼرارقًمم

ظؾقؽؿ,مصققم متطؾقؼفمبصقرةمحؼقؼق ,مإالمأنم

تطؾقؼفمؼبماظعرا مواجفمهدؼمتمداخؾق معـفمم

سد موضقحمصقرةماظػدراظق موع ربفممبنيمسؿق م

خماظعشمئرمورجم ماظدؼـمأبـمءماظشع ,مالدقؿممذقق

واٌـؼؼني,مممممؼـريمدبقصفؿمعـمتطؾقؼفمضؾؾماظعؾؿم

ممبضؿقغف.م

 م،اظدميؼراريذاظـظيمذسؾ ذاظقجطقد -2

إنموجقدماظـظرم ماظردميؼرارلمحؼقؼرلمممرـً ممممم

بمغؿكررمبمحرررةموغزؼفرر مػررقمأدررمسمتطؾقررؼمم

اظػدراظق ,مإذماغعد موجرقدماغؿكمبرمتممحررةمممم

ـمءمشريمأعوغزؼف مدقثديمإظبموصق ماذكمصم

موؼعطقنمذرسق مأليمحمطؿمعلؿؾد.مم

ذبتتنذاظقتتيمذاظػصتتلذعلتتدأذسؾتت ذاظقجطقتتد -3

 ,اظدؾطيت

ماظؿفربر ممظـفرمحممواٌؾمذرةماظرئقسماظلؾ مان

معؾرردأمسؾرركماظؿأطقرردمػررقماالعرؼؽقرر ماظػدراظقرر 

 .اظرئمدلمبمظـظم مواالخذماظلؾطمنمبنيماظػصؾ

معررـمالبرردماذم،اظقعددؼتتةذسؾتت ذاظقجطقتتد -4

ماظؿرداو ممدأعؾرممروحمالذمس متعددؼ موجقد

ماالغلمنمحؼق مواحرتا ,مظؾلؾط ماظلؾؿل

ماظبمؼررثديموبعؽررس,اظعمعرر موايرؼررمت

مسؾرركمعفررقؿـماومواحرردمحررزبمادررؿققاذ

ماظؿفربررر منرررمحمانموسؾقرررف,ماظلرررؾط 

مبرررإس نمعرػرررقنماظعراضقررر ماظػدراظقررر 

مضررررمغقنمواضرررررارمايزبقرررر ماظؿعددؼرررر 

 .االحزاب

ذوظقسذجغرايفذاديسذسؾ ذتؼومذصدراظقة -5

ماىغراصقر ممصمظػدراظقر مم،رتيئػيذذاوذضوعي

موحؼررق ماالجؿؿررمسلماالدررؿؼرارمتضررؿـ

ماظؿلرمعحممثؼمص موتضؿـماظؼقعقمتمزبؿؾػ

ماٌقارـر ممضرقؿمموتعزؼرزم,ماظلؾؿلمواظؿعمؼش

م.واحدةمورـق مػقؼ مظؾؾقرة

ذاظعرا ذيفذاظػدراظقةذحتدؼيت:ذثيغقي

ماظعررا ممؼبماظػدراظقر مماظؿفرب متطؾقؼمسؿؾق متقاجف

مضقررم مدونمق هررماظرريماظؿقرردؼمتمعررـمذبؿقسرر 

م(105):اظؿقدؼمتمتؾؽمواػؿ,محؼقؼلمصدراظلمغظم 
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,ماظدقيدتتتيذاالدتتتقؼرارذستتتدمذزتتتيػرة -1

معـمدرؾ ممشرريمماظعرا مؼبماظلقمدق مصمظؾقؽ 

ماظـؼمصر ممشقمبمبلؾ مورب مػؽذامظطرح

ماالرررافممبرنيمماظـؼر ممواغعدا ,ماظلقمدق 

ماظعؿؾقرر مهلشمذرر مغؿقفرر ,ماظلقمدررق 

ماالرررافممبرنيمماًر فمموسؿؼماظلقمدق 

 .هلممٌؽقغ ا

ماظعـػمصأسؿم ,ماظدقيديذاظعـ ذزيػرة -2

,مواالخرماينيمبنيمبمظعرا متعصػماظي

ماظعـررررػمزررررمػرةمتؽررررقنمانماظبمادت

موبمظؿرمظلم,مظؾعرا مع زع محمظ ماظلقمدل

مصبؿررعمالموربرر مايمررررحمدونمهررق 

 .اظعراضقنيمسؾقفم

ذادتسذذسؾ ذصدراظقةذتطلققذاعؽيغقةذسدم -3

مراؼباظرردميغماظؿقزؼررعمبلررؾ م،جغراصقتتة

متؽررقنمانمسؾقررفمصرررضماظعرررا مظلررؽمن

,مرمئػقر مماومضقعق مادسمسؾكماظػدراظقمت

ماظيماظطمئػق ماظـؼمص مسؿؼمزؾمؼبمالدقؿم

مشقرررمبمعرررعمعأظقصررر محمظررر ماصرررؾقت

ماٌصرررمظ مظؿقؼقرررؼمحؼقؼقررر معؾرررمدرات

 .اظقرـق 

م،اظػدراظقتةذذدلشروعذاظدـةذاظعربذرصض -4

ماظػدراظقر مماظؿفرمربممانمؼردرطقنممظؽقغفؿ

معلرؿؼؾ ممدو موؿرعممعـمجمءتماظـمجق 

مانمؼرونمطؿم,مبلقط مدوظ مبؿػؽؽموظقس

ماظبماظعررا ممظؿؼلرقؿممعشررو ممػلماظػدراظق 

مضقعقرر مادررسمسؾرركمتؼررق مدو مثرر ث

مشرريمماغػلرفؿممصبدونماغفؿمطؿم,مورمئػق 

مؼبماٌعمرضرر مابرعؿررفماتػررم مبررميمعؾررزعني

مواظرذيمماالعرؼؽرلمماالحرؿ  ممضؾؾماًمرج

 .اظػدراظق معؾداماضر

ذيفذاظػدراظقتتةذاظقجربتتةذقمتؼقتت:ذثيظثتتي

ماظعرا 

معررـمجبؿؾرر ماظعراضررلماظػرردراظلماالهررمدمدررقؿؿؿع

مواظبمسقررقبمعررـمؼعررمغلماظقضررتمغػررسموؼبماٌزاؼررم

م(106):اػؿفم

مبؽقغرفممماظعراضرلمماظػردراظلمماالهمدمؼؿؿقز -1

ماظعراضق ماظقرـق ماظقحدةمسؾكمضبمصظ

مضقعقررر متعددؼررر موجرررقدمزرررؾمؼب

مدوظر ممتؽقؼـمسؾكموؼلمسدمورمئػق ,

مدررؽمنموسررددموادررع ممح علررمذات

م.طؾري

ماظؼررمغقنمدررققؽؿفمماظػدراظقرر ماظؿفربرر م -2

مبررررنيمغررررزا مأيموانماظددررررؿقري

 .اػؾق محربمؼعدماظداخؾق ماألرراف

ـمممبمماظؼقعق ماظروابطمتعزؼز -3 ماهلقؼر ممؼضرؿ

ماظلرؾؿلممواظؿعرمؼشمماظعراضقر مماظقرـق 

ماظشرررع معؽقغرررمتمزبؿؾرررػمبرررني

 .اظعراضل

ماظعررا ممؼبمواظؿطرقرمماظؿؼرد ممحرط متلرؼع -4

مسؾررركماظؼضرررمءماظبمترررثديمطقغفرررم

مواظعـررررػ,ماظطررررمئػلماالحؿؼررررمن

 .اظعرا مادؿؼرارمؼضؿـممبمماظلقمدل
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مبؽـررةمماظعراضرلمماظػردراظلمماالهمدمسؾكمؼعمبموضد

ماخرؿ فممبلرؾ مماالهرمدممارررافممبرنيمماظـزاسمت

ـممصضر ممواظؿشرؼعمتماظؼقاغني مظـػؼرمتممحمجؿرفممسر

ماالهمدؼر مماظعمعر مماهلقؽمتمغػؼمتمظؿغطق مضكؿ 

ماالهمدؼر مماظدوظر ممدرقطرةممضعػمؾق ,صقظؾواحمل

م.ماظؼقعلماضؿصمدػممسؾك

ـممدرؾؼممعممطؾموعـ ماالهرمدمموربر مماظؼرقالنممميؽر

مبمسؿؾمرػرمممايؾرق مماصضرؾممتعدماظعرا مؼبماظػدراظل

مخطررمموتردصعمماالرررافممبرنيمموترقاصؼلممودرطممحؾ

ماظشررع معؽقغررمتمعبقررعمطبشررمهماظررذيماظؿؼلررقؿ

م,اظعراضل

ذعرا اظذتؼدقمذخقير:ذاظثيظثذادلطؾ 

مبمظغ متداسقمتماظبمظؾعرا ماالعرؼؽلماالحؿ  مادى

معقحردةممدوظر ممصـؿ ,ماظعراض ماظدوظ مسؾكماًطقرة

مجؾرتمماٌعرمملممواضرق ممجدؼردةممدوظر مموالماغفمرت

متؼلرقؿممخقرمرممؼرأتلمماظؿداسقمتمتؾؽمواعم ,مربؾفم

مورمئػقر ممضقعقر ممادرسممسؾكمدو مث ثماظبماظعرا 

مطأحد(م طقردؼمدوظ م-ذقعق مودوظ م-دـق مدوظ )

م.اٌلؿؼؾؾق ماًقمرات

ماظعرا ذتؼدقمذعربرات:ذاوال

معررـمعبؾرر مسؾرركماظعرررا متؼلررقؿمخقررمرمؼلررؿـدم

م:عـفمماٌربرات

موصررق مانم،اظدقيدتتقةذاظعؿؾقتتةذصشتتل -1

مسرم ممعـرذممبردأتمماظريمماظلقمدق ماظعؿؾق 

مهؼرؼممملمطقغفممعلدودمررؼؼماظبم2005

مضمعرتممغفرمممال,مظؾعررا ممواالدؿؼرارماالعـ

موعؾردامماظطمئػقر مممصصر ماحملمادمسمسؾك

مثررر ثمبرررنيمواظلرررؾط ماظـرررروةمتؼلرررقؿ

مورئقسمطرديمعبفقرؼ مرئقس,معؽقغمت

ماي,مدرريمبرٌررمنمورئررقسمذررقعلموزراء

م(107),اظقريمظألعبم مصمضدةمحؽقع ماغفم

ماظػشررؾمػررذاماٌؿقرردةماظقالؼررمتموتؿقؿررؾ

مظؾؿرحؾرر مادارتفررممدررقءمبلررؾ ماظررذرؼع

,معلررثوظ ماظغررريمودقمدررؿفمماالغؿؼمظقرر 

مبرميرررماصرردرػمماظرريماظؼررراراتمالدررقؿم

معـفرممماالغؿؼمظقر ممظؾؿرحؾر مماٌردغلممايمطؿ

مواالجفررزةماظعراضررلماىررقشمحررؾمضرررار

موتػؽقرررؽ,ماظؾعرررثمواجؿـرررمثماالعـقررر 

مسررـمصضرر ,ماالخرررىماظدوظرر معثدلررمت

مواضررق ماعرؼؽقرر مادرررتاتقفق مشقررمب

مدونماالحررؿ  مبعرردمعررممعرحؾرر مظررادارة

ماظػررا ممذرؽؾفمممظيماٌكمررميفؿماظـظر

 (108).اظعرا مؼبمواالعيماظلقمدل

مذرررفد,ماالجقؿيسقتتتةذاظلـقتتتةذتػؽتتتك -2

معـمحمظ ماالحؿ  مبعدماظعراضلماجملؿؿع

ماظصررا ممتزاؼردممبلؾ ماالجؿؿمسلماظؿػؽؽ

مؼعقشرفممماظريممواٌرذػيممواظدؼيماظؼقعل

ماظبماظقرـقر مماهلقؼر ممعـموهق ماجملؿؿع

ماٌشررؽؾ مبمتررتماذ,ماظػرسقرر ماهلقؼررمت

ماجملؿؿررعمقؾرر ترطمؼبمواضررق ماظؼقعقرر 

مواظرتطؿرررمنماظؽرررردمواصرررؾحماظعراضرررل

,ماظؼقعلمبمالضطفمدمؼشعرونمواالذقرؼني

مذروتفرممماظطمئػق ماٌشؽؾ موصؾتمحنيمؼب

معثدلمتمترطقؾ معـمجزءماصؾقتمحؿك
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متعررداهمبررؾ,مواظعلررؽرؼ ماٌدغقرر ماظدوظرر 

 (109).واالجؿؿمسق ماظـؼمصق ماظىمٌـظقع 

مواالزعرمتمماٌشرمطؾممػرذهممسؾكمترت موضد

ماظرقالءمماظقريماظقالءمبنيماظقالءاتمتقزؼع

مسؾرركمدررؾؾمماثرررمممررم,مواظطررمئػلماظؼررقعل

ممتزؼؼماظبمادىموبمظؿمظل,ماظقرـق ماظقحدة

,ماظعراضررلمظؾؿفؿؿرعمماالجؿؿررمسلماظـلرقجم

موعرممماظدوظر ممصؽررةمماغرزواءممذظرؽممسـمادػر

مواهلقؼرر ماٌقارـر مماصؽرمرممعررـمبفرمممؼررتؾطم

موحؾررت,مواظشرررسق مواٌشررمرط ماظقرـقرر 

مبفرمممؼررتؾطمموعرممماظػرسق مؼمتاهلقمربؾفم

م(110).وسرضق موعذػؾق مصؽقؼ معصم معـ

,ماالعتتينذواظقتتدػورذاظدقيدتتيذاظعـتت  -3

موتزاؼرردماظلقمدررق ماظعؿؾقرر مضررعػمادى

ماظبماظلقمدررقنيماظػرضررمءمبررنيماً صررمت

,مواظطمئػقررر ماظؼقعقررر ماٌشرررؽؾ متػرررمضؿ

مسؾرركماظصررراسمتمحرردةمتزاؼرردموبمظؿررمظل

مقراالعرممتطرقرممادىمممرمم,مواظـرروةمماظلؾط 

ماٌضررمدمواظعـررػماظلقمدررلماظعـررػمسبررق

ماومعلرؾق ممحرطر مماظبماالعرمؼؿقق مورمبم

ماعريممصررا ممخؾرؼمماظبمتثديماػؾق محرب

 (111).اظعرا متؼلقؿمسؾقفمؼرتت 

-طرددتتتقينذاضؾتتتقمذيفذاظؼتتتيئمذاظوضتتتع -4

معـمطرددؿمنماضؾقؿمادؿؼ  مان,مماظعرا 

,مظؾؿؼلرقؿممعرربرممؼعطرلمماظقاضعق ماظـمحق 

ماضؾرقؿممحؽقع مممتؿكذػماظيمصمالجراءات

مسـماظؿم ماظشؾفمادؿؼ هلممتثطدمطرددؿمن

مسرردامعررم,مبغرردادمؼبماٌرطزؼرر مايؽقعرر 

,ماظدبؾقعمدررلمواظؿؿـقررؾماظعمعرر ماٌقزاغقرر 

مسؿررؾمادررؿؼ  ماالجررراءاتمػررذهموعررـ

مطردؼر ممثؼمصقر ممممـؾقرمتمموصرؿحمماظقزارات

مؼبمضـصرؾقمتمموصرؿحمماظعراضق ماظلػمراتمؼب

مومرؼررر مماتػمضقرررمتمموتقضقرررعمماربقرررؾم

,مماظعرمملمماظردو ممععموسلؽرؼ مواضؿصمدؼ 

مطرددررؿمنماضؾررقؿمؼبماظقضررعماصررؾحمحؿررك

مدوظررر مبـرررمءمعؼقعرررمتماطؿؿرررم مؼثطرررد

 (112).علؿؼؾ 

مان,ماظعرررا مظؿؼلررقؿماالعرؼؽررلماٌشرررو  -5

معـذمررحمبؾ,محدؼـممظقسماظعرا معشرو 

ماهلـرديمماظصقػلمغشرمحقـؿمم1957مسم 

(مادررائقؾممخـفررم)مبعـقانمطؿمبممطرانقم

متثطردممادررائقؾق مموثقؼ مسؾكمدادؿـماظذي

-طردؼر م)مدو مثر ثمماظعرا متؼلقؿمسؾك

مشرررزتمانموعرررمم(113)(,ذرررقعق -درررـق 

مسرم مماظعررا مماالعرؼؽقر مماٌؿقدةماظقالؼمت

ماالغؿؼمظقر مماٌرحؾر ممادارةمواصشؾتم2003

مضررؿـماظعرررا مؼبماظػقضرركمغشرررمبفرردف

ماظػقضركم)اٌلرؿمةمماىدؼردةممادرتاتقفقؿفم

مظعررا مامتؼلرقؿممعشررو مممتطررحم(ماً ض 

مسررم مػبلررنيمبعرردماي,ماخرررىمعرررة

مجقزؼررػماظلررقـمتقرمضؾررؾمعررـمهدؼرردا

ماالعرؼؽررلماظشررققخمذبؾررسمسضررقمبمؼرردن

مؼبماظعرررا متؼلررقؿمعشرررو مسؾرركموصررقت

ماظـؾرـنيممبأشؾؾق ماالعرؼؽلماظشققخمذبؾس

 (114)(.صقت100مذبؿق معـمصقت75)
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ماظعررا ممظؿؼلرقؿمماالعرؼؽرلمماٌشرو مادؿـد

متترطررزمطؾؿررمماغررفمعػمدػررممرؤؼرر مسؾررك

ماظؼررقعلماظؼؿررم مازدادمبغرردادمؼبماظلررؾط 

موبمظؿرررمظل,ماظلرررؾط محرررق مواظطرررمئػل

موايرربمماظػقضكمحمظ ماظبماالعرمدقثدي

مضرد مماٌشررو ممػرذامموظؿطؾقؼ,م(115)االػؾق 

مسرم مماالودرطمماظشر مظلقمد مصمبمنمعرطز

(ماظلرؾسمماظؿؼلرقؿم)بعـرقانممدراد م2007

ـم م-اوػرمغقنممعمؼؽرؾمماالطمدميقرمنممضؾرؾممعر

مغؼررؾمضررؿمنمبفرردفمجقزؼررػموادورارد

مورمئػؿررفمضقعقؿررفمحلرر مطررؾماظلررؽمن

ـممهلرؿممواٌعـرقيمماٌرمديمماظدسؿموتؼدؼؿ معر

م(116).اظؿؼلقؿمجراء

ماظعرا ذتؼدقمذحتدؼيت:ذثيغقي

ـممحرمئ ممتؼػماظؿكماظؿقدؼمتمعـمعبؾ مػـمظؽ معر

م(117):اظؿقدؼمتمتؾؽمواػؿماظعرا متؼلقؿ

مٌشرو (مذقع م–مدـ )ماظعربمرصض -1

معرررعمؼـلرررفؿمالمطقغرررفماظؿؼلرررقؿ

,ماظعمعرررر موثؼررررمصؿفؿمقحررررمتفؿرؿ

مضرردمطمرثقرر مسقاضرر معررـموخشررقؿفؿ

ماظبماظعررا ممتؼلقؿممتمعمماذمبفؿمهؾ

ـممبمظرشؿمدو مث ث ـممعر مصقؿرممماظؿؾرمؼ

)ماٌؼؾؾ ماظدوظ مذؽؾمهدؼدمؼبمبقـفؿ

 (.صدراظق ما مبلقط 

مشقرمبم,مواضرق ممحردودمموجقدمسد  -2

ماحملمصظررمتمبررنيمايرردودمتردررقؿ

مبمظـؿقفر ممدرقثديممايمظقر مماظعراضق 

ماظردو ممبرنيممحردودممعشرمطؾممبروزماظب

مغررزا ماظبمدررقثدي,ماظؿؼلررقؿمبعررد

مبررنيمايررربماظبمؼصررؾمضرردمحرردود

مبغررردادمالدرررقؿمماىدؼررردةماظررردو 

ماظؿؿررمسمخررطمبمسؿؾمرػؿررمموطرطررق 

 .ايدودي

مدطؿمتقرؼررمتمتؽرررؼسمعررـماًشررق م -3

ماظعشررمئرؼ ماظـؼمصرر مبلررؾ مربؾقرر 

مضقىمادؿققاذماو,ماظلمئدةمواٌذػؾق 

,ماظلقمدررق م اظعؿؾقررمسؾرركمبعقـفررم

مزؾمؼب,ماٌلؿؼؾؾمؼبمتغقريػممؼصع 

ماظلرؾؿلمماظؿرداو ممعؾرداممثؼمصر ممشقمب

 .ظؾلؾط 

ماالعرؼؽقر مماٌؿقردةمماظقالؼمتمدبقف -4

ماظعررا ممجـقبمذقعق مدوظ مضقم معـ

(ماظػؼقرررفموالؼررر )متأخذمبؾررردأمضرررد

مممرمممسؾقفرممماؼررانممدرقطرةممواعؽمغقر م

ماالعرؼؽقر مماٌصم مسؾكمخطرمؼشؽؾ

 .اظعرا مؼب

مالدرقؿممماظعراضرلمماىقارمدو مرصضم -5

مٌشررو مموترطقرممماظعربلماًؾقجمدو 

معصم مسؾكمخشقؿفم,ماظعرا متؼلقؿ

ماظؼقعقررمتمعؿداخؾرر مظؽقغفررممدوهلررم

ـممواًرقفمماظعررا ممععمواظطقائػ معر

 .سؾقفمماظعراضق ماظؿفرب ماغؿؼم 

متعقرؼمماظريمماظؿقدؼمتمتؾؽموجقدمعـماظرشؿموسؾك

معقضررقسق مزررروفمػـمظررؽمانماالماظعرررا متؼلررقؿ

م.اظعرا متؼلقؿممتـعمالمضدمداخؾق 
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ذاظعرا ذتؼدقمذجتربةذتؼققم:ذثيظثي

موشرريممصرع ممؼؽرقنممضردمماظعررا ممتؼلرقؿممعشر مان

مالدررقؿممظؾعررراضقنيمبمظـلررؾ ماالوظبمظؾقػؾرر معؼؾررق 

ماظعربررلماظؼررقعلمبررمظػؽرمؼثعـررقنماظررذؼـماظعرررب

مسرصفرمممحضمرةماضد مصمح معقحدمظعرا موضبـقن

ـم,ماظلـنيمفاالمعـذموتعمؼشقامسمذقاماظؿمرؼخ موظؽر

ماٌؿؽررـمعررـمممقررزاتموجررقدمعررـمذظررؽمطبؾررقامال

م:ماظعرا متؼلقؿمعـماطؿلمبفم

مظؾؼقعقرمتمماظػرسق ماهلقؼمتمسؾكمايػمز -1

محرؼررر موضرررؿمن,ماظعراضقررر مواظطقائرررػ

مواظطؼررقسمواظؿؼمظقرردماظـؼمصررمتممممردرر 

 .ظؾفؿقعماظدؼـق 

ـممهؼقررؼم -2 ماجملؿؿعررلممواالدررؿؼرارمماالعرر

ماالػؾقر ممايربمذؾحموابعمد,مواظلقمدل

ماظرذيممواظطقائرػمماظؼقعقرمتممبرنيممواظؼؿم 

 .2003مسم مبعدماظعرا مدمد

مبرنيممواظطمئػلماظؼقعلماظصرا محمظ ماغفمء -3

مظؼررونممادرؿؿرمماظعراضرلمماظشرع ممعؽقغمت

ماالجـؾقر مماالحرؿ التممطرؾممصشؾت,مسدة

 .اغفمئفمعـماظقرـق موايؽقعمت

مػـمظرؽممدرؿؽقنمماظؿؼلرقؿممعـمدـقاتمبعد -4

مبمهرمدممراضقر ماظعماظردو ممدخرق مماعؽمغق 

مؼضررؿـ(مطقغػرردراظلماومصرردراظل)ممجدؼررد

 .اىؿقعمعصم 

ماالغؿؼررمداتماغؿػررمءمتعرريمالماٌؿقررزاتمتؾررؽموظؽررـ

م:ابرزػممواظيماظعرا متؼلقؿمٌشرو 

ماٌقحردةمماظعراضقر مماظقرـقر مماهلقؼ مشقمب -1

متعؾرقمماظريمماظعراضقر مماظدوظقر ممواظشكصق 

مػقؼرمتمموبرروزممواظطقائرػمماظؼقعقرمتممطؾ

 .ضقؼ مصرسق 

مطررأن,ماىمغرر ماحررمديماضؿصررمدمزفررقر -2

موثمظـر ممزراسق مواخرىمغػطق مدوظ متؽقن

 .صؼطمدقمحق 

ماومعفرررؿمعقضرررعممتؿؾرررؽمالمدو مبرررروزم -3

ماظبماظردو ممبعرضمموهق ,مطمصق معلمح 

ممحبرؼرر مار ظرر ممتؾررؽمالمحؾقلرر مدوظرر 

,ماظرردو معررـمشريػررممتررأثريمهررتمتؼررع

ماظعؿررررؼمبضررررعػمتؿؿقررررزموبمظؿررررمظل

 .واظدصمسلماالدرتاتقفل

ذاالدقـقيجيتذيمتةاخل

مسرم ممعـرذممماظؾلرقط مماٌقحردةمماظدوظر مماظعر مسرف

مواظؼررارمماظلؾط معرطزمبقحدةممتقزتمواظيم1921

ماٌقحردةمماظدوظر مماصؾقتمحؿك,موخمرجقممداخؾقم

مانماال,ماٌقروثرر ماجملؿؿعقرر ماظـؼمصرر معررـمجررزء

م2003مسررم مبعرردماظعرررا مذررفدػمماظرريماالحررداث

ماظدوظر ممععمملمشريتمضدماالعرؼؽلماالحؿ  مالدقؿم

ـمماظعراضق  ممل,معرطؾر مماخررىمماظبمعقحردةممدوظر ممعر

مدرـقاتممسشررممعررورممعـماظرشؿمسؾكمععمٌفممتؿضح

م.ايمظق ماظعراضق ماظدوظ مذؽؾمتغريمسؾك

ماظدوظرر معلررؿؼؾؾمؼؾؼرركمماظؿطررقراتمتؾررؽمواعررم 

متػمؤظلماالو مخقمراتمث ثمبنيمؼؿأرجحماظعراضق 

ممغرتمطمطؿرمممبلرقط ممعقحردةممدوظ ماضمع ماظبمؼلعك

ماظعررا ممتؼلرقؿممؼطرحمتشمؤعلمثمغلموخقمر,مدمبؼم
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موخقررمر(,مطردؼرر -ذررقعق -دررـق )دو مثرر ثماظب

ماضمع مخ  معـماًقمرؼـمبنيمؼقازنمتقاصؼلمثمظث

مػرقمماالو ماًقمرمانمضقظفمميؽـموعم,مصدراظلمغظم 

مظؽررقنمتطؾقؼررفمالميؽررـمواضعررلمشررريمعـررمظلمخقرمرم

مـظرمماظعمصؿ مؼبمواحدةمعرطزؼ مدؾط مسـمايدؼث

ماضررربماظـررمغلمواًقررمر,مماالررررافمطررؾمؼرضررل

متػمضؿمظصررراسمظؼقعققاظطمئػلمعررعمالدررقؿممظؾقاضررع

موؼأتل,ماالغلفمعداخ جملؿؿعمظعراضلمسد موحمظ 

موظرقسممتقاصؼلمحؾمظقؽقنماظػدراظلماظـمظثماًقمر

ماظؿؼلرقؿممظردرئممحؾموظؽـمعبقعمماالررافمبؼـمس 

م.صؼط

ماظبماظؿقصررررؾمميؽررررـماًقررررمراتمتؾررررؽموعررررع

م:اظؿمظق مـؿمجمتاالدؿ

مالدررقؿمماظعرررا مؼبماظلقمدررق ماظعؿؾقرر مان -1

مادرررسمسؾرركممبـقررتمم2003مسررم ممبعرردم

مواظررريمورمئػقررر مضقعقررر مماحملمصصررر 

ماظدوظرر معلررؿؼؾؾمسؾرركمدررؾؾممدررؿـعؽس

 .اظعرا مؼبماٌؼؾؾ 

مظعرد ممعقحردممدوظر مماضمع ماعؽمغق مسد مان -2

متطؾقررؼموسررد ,مسؾقفررمماظعررراضقنيماتػررم 

متعردديمم)غظم مادمسمسؾكمتعؿؿدمصدراظق 

مواضررمظقؿ,ماشؾؾقرر مدميؼرارقرر ,محؼقؼررل

(ماظلررؾطمتمبررنيمتررم موصصررؾ,مجغراصقرر 

ماظظررروفمظؽررقنماظؿؼلررقؿمخقررمرمدررريجح

 .اظقفماضربمواظقاضعق ماٌقضقسق 

مجقرداممؼردرطقاممانمعبقعرممماظعراضقنيمسؾك -3

معـموػؿمايؼقؼقنيماظلقمدةماصقمبماغفؿ

موػرذام,ماظعراضقر مماظدوظر ممعلرؿؼؾؾممدقؼرر

ماٌصم موصؼمجقداماالعقرمحلمبمؼؿطؾ 

مضررارممايمادبرمذممضؾرؾممواًمصر مماظقرـق 

مطررمرثلمدررقؽقنماظؼرررارمؼبمخطررأمايمالن

 .اىؿقعمسؾك

م
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 :اهلواعش

                                                           

:ماظؼمػرة)م4ط,ماظعرا مؼبماظددؿقريمواظـظم ماظددؿقريماظؼمغقنمؼبماظعمع ماظـظرؼ ,مواخرونماٌػرجلمغبقدماحلمن.مد(1) -

 .9مص(مم2010,اظؽؿمبمظصـمس ماظعمتؽمذرط 

 .20ص(مم2010,مظؾطؾمس ماجملدمابقمدار:ماظؼمػرة)م2طماظلقمدق ماظـظؿ,مخضرمرمر .مدم(2) -
مجمعع معطؾع :ماظؼمػرة)مايرؼمتم–ماٌثدلمت-اظدوظ ماٌعمصرماظعمملمؼبماظلقمدق ماظـظؿ,ماظشرضمويمدعمدم.دم-(3)

 .89ص(مم2007,اظؼمػرة
 .90,مغػلفماٌصدرم-(4)
 .24مص,مذطرهمدؾؼمعصدر,مخضرمرمر .مد-(5)
ماظػؽرمؼبماظعمع موايرؼمتمايؼق وموايؽقع ماظدوظ مظـظرؼ مدراد ماظلقمدق ماظـظؿ,مسؾداهللمبلققغلماظغيمسؾد.مدم-(6)

 .87ص(ب ,مواظـشرمظؾطؾمس ماىمععق ماظدار:مبريوت)ماالوروبلمواظػؽرماالد عل

 .47ص(م2007,مايؼقضق مايؾيمعـشقرات:مبريوت,م)ماظلقمدق ماالغظؿ ,ماظقػمبمسؾدمرصعتمربؿد.مد(7) -  
 .84ص,مذطرهمدؾؼمعصدر,مواخرونماٌػرجلمغبقدماحلمن.مدم-(8)

 .89ص,مذطرهمدؾؼمعصدر,مسؾداهللمبلققغلمسؾداظغي.مد(9) - 

 .48ص,ذطرهمدؾؼمعصدر,مسؾداظقػمبمرصعتمربؿد.مد(10)- 

مؼبمععمصرةمعؼمرغ مدراد ماظلقمدلماظؿـظقؿمارطمنماظلقمدق مظؾـظؿماظعمع مواٌؾمدئماالدس,مدمريمذػقؼمجقرجل.مدم(11)-  

 .137مص(م2001,مق اظعربماظـفض مدار:ماظؼمػرة)مم5ط,ماظلقمدق ماظـظؿ

 .91ص,مذطرهمدؾؼمعصدر,مسؾداهللمبلققغلمسؾداظغي.مد(12)- 

 .92مص,مغػلفماٌصدر(13)-  
 .94مص,مغػلفماٌصدر-(14)

 .117ص,مذطرهمدؾؼمعصدر,مخضرمرمر .مد(15)-

 .152ص,مذطرهمدؾؼمعصدر,مجقرجقشػقؼلمري.مد(16)-

 .92ص,مذطرهمدؾؼمعصدر,مسؾداهللمبلققغلمسؾداظغي.مد(17)-

 .92ص,مذطرهمدؾؼمعصدر,مواخرونماٌػرجلمغبقدماحلمن.مد(18)-

 .119مص,مذطرهمدؾؼمعصدر,مخضرمرمر .مدم-(19)-

 .94ص,مذطرهمدؾؼمعصدر,مواخرونماٌػرجلمغبقدماحلمن.مد(20)-
 .187مص(م2012,مواظؿقزؼعمظؾـشرماظـؼمص مدار:مسؿمن)ماظلقمدق ماظعؾق ماظبماٌدخؾ,مايؿداغلماغبدمضقطمن.مد(21)

  .120مص,مذطرهمدؾؼمعصدر,مخضرمر رم.مد(22)- 
 .51ص,ذطرهمدؾؼمعصدر,ماظقػمبمسؾدمرصعتمربؿد.مدم-(23)
 .153ص,مذطرهمدؾؼمعصدر,مدمريمذػقؼمجقرجل.مد-(24)

 .188ص,ذطرهمدؾؼمعصدر,ماظلقمدق ماظعؾق ماظبماٌدخؾ,مايؿداغلماغبدمضقطمن.مد(25)-

 .98ص,مذطرهمدؾؼمعصدر,مواخرونماٌػرجلمغبقدماحلمن.مد(26)-
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 .123مص,مذطرهمدؾؼمعصدر,مخضرمرمر .مد-(27)
 .101ص,مذطرهمدؾؼمعصدر,مسؾداهللمبلققغلمسؾداظغي.مد-(28)

 .154ص,مذطرهمدؾؼمعصدر,مدمريمذػقؼمجقرجل.مد(29)-
 .94مص,مذطرهمدؾؼمعصدر,ماظشرضمويمدعمد.مد-(30)

 .101ص,مذطرهمدؾؼمعصدر,مسؾداهللمبلققغلمسؾداظغي.مد(31)-
 .101ص,مذطرهمدؾؼمعصدر,مواخرونملاٌػرجمغبقدماحلمن.مد-(32)
 .103ص,مذطرهمدؾؼمعصدر,مسؾداهللمبلققغلمسؾداظغي.مد-(33)

 .126مص,مذطرهمدؾؼمعصدر,مخضرمرمر .مد(34)-
 .101ص,مذطرهمدؾؼمعصدر,ماظشرضمويمدعمد.مدم-(35)
 .111-108ممصمص,مذطرهمدؾؼمعصدر,مواخرونماٌػرجلمغبقدماحلمن.مدم-(36)
 .113ص,مذطرهمدؾؼمعصدر,مداهللسؾمبلققغلمسؾداظغي.مد-(37)
 .101مص,مذطرهمدؾؼمعصدر,ماظشرضمويمدعمد.مدم-(38)
 .102ص,مغػلفماٌصدرم-(39)
 .103ص,مغػلفماٌصدرم-(40)
 .127مص,مذطرهمدؾؼمعصدر,مخضرمرمر .مد-(41)
 .128ممص,مغػلفماٌصدرم-(42)
 .59ص,ذطرهمدؾؼمعصدر,ماظقػمبمسؾدمرصعتمربؿد.مد-(43)
 .112ص,مذطرهمدؾؼمعصدر,مواخرونمرجلغبقداٌػماحلمن.مدم-(44)
 .127مص,مذطرهمدؾؼمعصدر,مخضرمرمر .مد-(45)
 .112ص,مذطرهمدؾؼمعصدر,مواخرونماٌػرجلمغبقدماحلمن.مد-(46)
 .190ص,ذطرهمدؾؼمعصدر,ماظلقمدق ماظعؾق ماظبماٌدخؾ,مايؿداغلماغبدمضقطمن.مدم-(47)
ماىمععق ماٌثدل :مبريوت(,)منقذجمماظعرا )دقمدلمـظم طمتطؾقؼفممواعؽمغق ماظػدراظق ,معقظقدمسؿرمربؿد.مدم-(48)

 .340ص(م2009,واظؿقزؼعمواظـشرمظؾدرادمت
:مبريوت)مبدر.م مرعزيمترعب ,متؼلقؿما مدميؼرارق ,مدطؿمتقرؼ ماٌلؿؼؾؾمسرا ,ماغلػقؾدمشمرؼـلتم-اغدردـمظقم م-(49)

 .299-297مصمص(م2005,واظؿقزؼعمظؾـشرماظػرات
 .م430مص,مذطرهمدؾؼمعصدر,مربؿدسؿرعقظقد.مد-(50)
,مظؾدرادمتماالػرا معرطز,ماظؼمػرة,ماظدوظق ماظلقمد مذبؾ ,ماظعرا مؼبماظليماٌشرو مهدؼمت,ماىؿؾمدؾؿمن.مدم-(51)

 .67ص,م2005اطؿقبر(م162)اظعدد
 .68مص,مغػلفماٌصدرمم-(52)
 .434ص,مذطرهمدؾؼمعصدر,معقظقدمسؿرمربؿد.مد-(53)
 .66ص,مذطرهمدؾؼمعصدر,ماىؿؾمدؾؿمن.مد-(54)
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 .222ص,مذطرهمدؾؼمعصدر,ماغلػقؾدمشمرؼـلتم-ظقمعمغدردـم-(55)
ماالػرا معرطز,ماظؼمػرة,مادرتاتقفق مطرادمت,متعدديمذبؿؿعمؼبماظدوظ مبـمءمعشؽ تماظعراضلماٌأز ,مصمؼدمرجمئل-(56)

 .3مص.م2004معمرس(م137)اظعدد(م14)اجملؾد,ماظلقمدق مظؾدرادمت
 .67ص,مذطرهمدؾؼمعصدر,ماىؿؾمدؾؿمن.مدم-(57)
 .345-344صمص,مذطرهمدؾؼمعصدر,معقظقدمسؿرمربؿد.مدم-(58)
 .1925مظعم ماظعراضلماالدمدلماظؼمغقنمعـ(م2)اٌمدةمم-(59)
 .349ص,مذطرهمدؾؼمعصدر,مواخرونماٌػرجلمغبقدماحلمن.مدم-(60)
 .1970مظعم ماٌثضتماظعراضلماظددؿقرمعـمأ/ف(3)اٌمدةم-(61)
 .1970مظعم ماٌثضتماظعراضلمقراظددؿممبـ/ف(3)اٌمدةم-(62)
 .1970(م792)اظرضؿمذي(ماٌـقؾ)ماظـقرةمضقمدةمذبؾسمضرارم-(63)
 .1970مظعم ماٌثضتماظعراضلماظددؿقرمعـ1/ف(38)اٌمدةم-(64)
 .1970مظعم ماٌثضتماظعراضلماظددؿقرمعـ(56)اٌمدةم-(65)
 .1970مظعم ماٌثضتماظعراضلماظددؿقرمعـ(57)اٌمدةم-(66)
 .1970مظعم ماٌثضتماظعراضلماظددؿقرمعـ(مم56م-42م-38)اٌقادم-(67)
 .1970مظعم ماٌثضتماظعراضلماظددؿقرمعـ(مم56)اٌمدةم-(68)
 .190ص,ذطرهمدؾؼمعصدر,ماظلقمدق ماظعؾق ماظبماٌدخؾ,مايؿداغلماغبدمضقطمن.مدم-(69)
 .457مص,مذطرهمدؾؼمعصدر,معقظقدمسؿرمربؿد.مدم-(70)
 .11/3/1974مبؿمرؼخ(م248)مبمظرضؿ(ماٌـقؾم)اظـقرةمضقمدةمذبؾسمضرارم-(71)
 .489ص,مذطرهمدؾؼمعصدر,معقظقدمسؿرمربؿد.مدم-م(72)
 .1970مظعم ماٌثضتماظعراضلماظددؿقرمعـ(مم57)اٌمدةم-(73)
 .1970مظعم ماٌثضتماظعراضلماظددؿقرمعـ(مم56)اٌمدةم-(74)
 .2003االغؿؼمظق مظؾؿرحؾ ماظدوظ مادارةمضمغقنمعـ(م4)اٌمدةمم-(75)
 .اظـمصذم2005ماظعرا معبفقرؼ مددؿقرمعـ(م1)ماٌمدةم-(76)
 .2005محزؼرانمؼبمبمدؿػؿمءماظعراضقنيماضرهماظذي,ماظـمصذم2005ماظعرا معبفقرؼ مددؿقرم-(77)
 .اظـمصذم2005مظعرا امعبفقرؼ مددؿقرمعـ(م49)ماٌمدةم-(78)
 -.اظـمصذم2005ماظعرا معبفقرؼ مددؿقرمعـ(م56)ماٌمدة-(79)
 .اظـمصذم2005مظعرا امعبفقرؼ مددؿقرمعـ(م61)ماٌمدةم-(80)
 .اظـمصذم2005ماظعرا معبفقرؼ مددؿقرمعـ(م65)ماٌمدةم-(81)
 .اظـمصذم2005ماظعرا معبفقرؼ مددؿقرمعـ(م70)ماٌمدةم-(82)
 .اظـمصذم2005ماظعرا معبفقرؼ مددؿقرمعـ(م73)ماٌمدةم-(83)
 ذاظـمصم2005ماظعرا معبفقرؼ مددؿقرمعـ(م76)ماٌمدةم-(84)
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 .اظـمصذم2005مظعرا امعبفقرؼ مددؿقرمعـ(م80)ماٌمدةم-(85)
 .اظـمصذم2005ماظعرا معبفقرؼ مددؿقرمعـ(م87)ماٌمدةم-(86)
 -.اظـمصذم2005ماظعرا معبفقرؼ مددؿقرمعـ(م88)ماٌمدةم-(87)
 .اظـمصذم2005ماظعرا معبفقرؼ مددؿقرمعـ(م89)ماٌمدة-(88)
 .اظـمصذم2005م اظعرامعبفقرؼ مددؿقرمعـ(م93)ماٌمدة-(89)
 .ماظـمصذم2005ماظعرا معبفقرؼ مددؿقرمعـ(م120)ماٌمدةم-(90)
 .ماظـمصذم2005ماظعرا معبفقرؼ مددؿقرمعـ(م121)ماٌمدةم-(91)
 .اظـمصذم2005ماظعرا معبفقرؼ مددؿقرمعـ(م122)ماٌمدةم-(92)
 .ماظـمصذم2005ماظعرا معبفقرؼ مددؿقرمعـ(م110)ماٌمدةم-(93)
 .اظـمصذم2005ماظعرا معبفقرؼ مددؿقرمعـ(م113م-112م-111م-110)اٌقاد-(94)
 .اظـمصذم2005ماظعرا معبفقرؼ مددؿقرمعـ(م114)ماٌمدة-(95)
 .اظـمصذم2005ماظعرا معبفقرؼ مددؿقرمعـ(م115)ماٌمدة-(96)
,مادرتاتقفق متطرادم.ماظؿقاصؼق ماظدميؼرارق ممنقذجمؼبمضراءةماىدؼدماظعراضلماظلقمدلماظـظم ,ماجملقدمسؾدموحقد.مدم-(97)

 .3مص,م2004ماطؿقبر(م144)اظعدد(م14)اجملؾد,ماظلقمدق مظؾدرادمتماالػرا معرطز,مماظؼمػرة
,مظؾدرادمتماالػرا معرطز,ماظؼمػرة,ماظدوظق ماظلقمد مذبؾ ,ماظعراضق مظؾدوظ ماظشقعلماٌشرو ,مايؽقؿماطر .مدم-(98)

 .63ص,م2005اطؿقبر(م162)اظعدد
,ماظؼمػرة,ماظدوظق ماظلقمد مذبؾ ,ماىدؼدة؟مظؾدوظ معشرو ماي..ماالعرؼؽق ماالدرتاتقفق مؼبم اظعرا,ماظـصراويمص حم-(99)

 .58ص,م2005اطؿقبر(م162)اظعدد,مظؾدرادمتماالػرا معرطز
 .343ص,مذطرهمدؾؼمعصدر,معقظقدمسؿرمربؿد.مدم-(100)
 .54مص,م؟مدؼدةاىمظؾدوظ معشرو مأي..ماالعرؼؽق ماالدرتاتقفق مؼبماظعرا ,اظـصراويمص حم-(101)
 .55مص,مغػلفماٌصدرم-(102)
 .15ص,مذطرهمدؾؼمعصدر,ماجملقدمسؾدموحقد.مدم-(103)
 .505م-500مصص,مذطرهمدؾؼمعصدر,معقظقدمسؿرمربؿد.مدم-(104)
 .68مص,مذطرهمدؾؼمعصدر,ماىؿؾمدؾؿمن.مدم-(105)
,ماظعربلماٌلؿؼؾؾمذبؾ ,معؿؾلاظمواظؿطؾقؼماظددؿقرمبنيماظعرا مؼبماظػدراظق ,مايؿداغلمدؾقؿمنماغبدمضقطمن.مدم-(106)

 .25مص,م2009(م360)اظعدد,ماظعربق ماظقحدةمدرادمتمعرطز,مبريوت
مظؾدرادمتماالػرا معرطز,ماظؼمػرة,ماظدوظق ماظلقمد مذبؾ ,مثؼقؾ موعفم مجدؼدةمحؽقع ..ماظعرا ,ماظـصراويمص حم-(107)

 .140مص,م2006مؼقظقق(م165)اظعدد,ماظلقمدق 
 .59مص,ذطرهمدؾؼمعصدر,م؟ماىدؼدةمظؾدوظ معشرو مأي..ماالعرؼؽق ماالدرتاتقفق مؼبمعرا اظ,مماظـصراويمص حم-(108)
مظؾدرادمتماالػرا معرطز,ماظؼمػرة,ماظدوظق ماظلقمد مذبؾ ,اظقرـق ماظدوظ مبـمءمؼب,مسمعقدمابقمدعدمربؿد.مدم-(109)

 .51ص,م2005ماطؿقبر(م162)اظعدد,ماظلقمدق 
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ماالػرا معرطز,ماظؼمػرة,ماظدوظق ماظلقمد مذبؾ ,مػش موتقازغمتمدقمدق متهقال..ماظعرا ,ماظـصراويمص حم-(110)

 .155مص,م2007مؼقظقق(م169)اظعدد,ماظلقمدق مظؾدرادمت
 .59مص,ذطرهمدؾؼمعصدر,ماىدؼدة؟مظؾدوظ معشرو مأي..ماالعرؼؽق ماالدرتاتقفق مؼبماظعرا ,مماظـصراويمص حم-(111)
 .157ص,مذطرهمدؾؼمعصدر,موتقازغمتفش مقمدق دمهقالت..ماظعرا ,ماظـصراويمص حم-(112)
,ماغرتغتمعصدر,ماظعراضلماظـؼمؼبماٌـؿدى,مظؾعرا ماظػقدراظق متصؾحمػؾ,مايليمجعػرم-م(113)

www.google.com8/2/20013مبؿمرؼخ. 
/م30(م10533)اظعدد,ماالظؽرتوغق ماالودطمشر اظمجرؼدة,ماظعرا متؼلقؿمخط مسؾكماالعرؼؽلماظؽقغؽرسمتصقؼتمضرارم-(114)

 .2007/دؾؿؿرب
مwww.google.com,ماظـؼمصق ماظعرا مذؾؽ ,ماظعرا مظؿؼلقؿمخطقاتمدؾع,ماظلؾسماظؿؼلقؿ,مصميمغلمطؾقدم-(115)

 .8/2/2013مبؿمرؼخ
ماالػرا معرطز,ماظؼمػرة,ماظدوظق ماظلقمد مذبؾ ,ا اظعرمظؿؼلقؿماعرؼؽق مرؤؼ م,طشؽمربؿدماذرف:مسـمغؼ م-(116)

 .189مص,م2007اطؿقبر(م170)اظعدد,ماظلقمدق مظؾدرادمت
م.52-50مصمص,مذطرهمدؾؼمعصدر,ماظقرـق مظدوظ امبـمءمؼب,مابقسمعقدمدعدمربؿد.مدم-(117)
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ذ:ادلصيدر

ماظقثمئؼ:ماوال

 .1925ماظعراضلماالدمدلماظؼمغقن -1

 .1970ماٌثضتمضلاظعراماظددؿقر -2

 .2003ماالغؿؼمظق مظؾؿرحؾ ماظعراضق ماظدوظ مادارةمضمغقن -3

 .2005ماظعرا معبفقرؼ مددؿقر -4

م.1974/اذار/11مؼب(م3489)رضؿ(ماٌـقؾ)ماظـقرةمضقمدةمذبؾسمضرار -5

مماظؽؿ :مثمغقم

م4ط,معررا ماظمؼبماظددرؿقريممواظـظرم مماظددرؿقريمماظؼرمغقنممؼبماظعمعر مماظـظرؼر م,مواخررونمماٌػرجرلممغبقدماحلمن.مد -1

 (.م2010,اظؽؿمبمظصـمس ماظعمتؽمذرط :ماظؼمػرة)

 (.م2010,مظؾطؾمس مابقاجملدمدار:ماظؼمػرة)م2طماظلقمدق ماظـظؿ,مخضرمرمر .مد -2

مجمععر ممعطؾعر م:ماظؼرمػرةم)مايرؼرمتمم–ماٌثدلرمتم-اظدوظ ماٌعمصرماظعمملمؼبماظلقمدق ماظـظؿ,ماظشرضمويمدعمد.مد -3

 (.م2007,اظؼمػرة

مؼبماظعمعر مموايرؼرمتمموايؼرق مموايؽقعر مماظدوظر ممظـظرؼر ممدراد ماظلقمدق ماظـظؿ,مسؾداهللملبلققغمسؾداظغي.مد -4

 (.ب ,مواظـشرمظؾطؾمس ماىمععق ماظدار:مبريوت)ماالوروبلمواظػؽرماالد علماظػؽر

 (.2007,مايؼقضق مايؾيمعـشقرات:مبريوت,م)ماظلقمدق ماالغظؿ ,مسؾداظقػمبمرصعتمربؿد.مد -5

مععمصررةممعؼمرغ مدراد ماظلقمدلماظؿـظقؿمارطمنماظلقمدق مظؾـظؿماظعمع مواٌؾمدئماالدس,ممريدمذػقؼمجقرجل.مد -6

 (.2001,ماظعربق ماظـفض مدار:ماظؼمػرة)مم5ط,ماظلقمدق ماظـظؿمؼب

 (.2012,مواظؿقزؼعمظؾـشرماظـؼمص مدار:مسؿمن)ماظلقمدق ماظعؾق ماظبماٌدخؾ,مايؿداغلماغبدمضقطمن.مد -7

ماىمععقر مماٌثدلر م:مبرريوتم(,)منقذجرممماظعرا )مدقمدلمطـظم متطؾقؼفممواعؽمغق ماظػدراظق ,معقظقدمسؿرمربؿد.مد -8

 (.2009,واظؿقزؼعمواظـشرمظؾدرادمت

:مبرريوتم)مبدر.مرعزؼؼمترعب ,متؼلقؿما مدميؼرارق ,مدطؿمتقرؼ ماٌلؿؼؾؾمسرا ,ماغلػقؾدمشمرؼـلتم-ظقمعمغدردـ -9

 (.2005,اظػراتؾؾـشرواظؿقزؼع

م -11

م:اجمل ت:مثمظـم

 :اظدوظق ماظلقمد مؾ ذب -أ

 .2005ماطؿقبر(م162)اظعدد -1

 .2006مؼقظقق(م165)اظعدد -2

 .2007مؼقظقق(م169)اظعدد -3

 .2004(م14)اجملؾدمادرتاتقفق مطرادمت -ب

م.2009(م360)اظعددماظعربلماٌلؿؼؾؾمذبؾ مم-ج
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ماالغرتغت:مرابعم

,مقررر اظـؼمصماظعررررا مذرررؾؽ ,ماظعررررا مظؿؼلرررقؿمخطرررقاتمدرررؾع,ماظلرررؾسماظؿؼلرررقؿ,مصرررميمغلمطؾرررقد -1

www.google.com8/2/2013مبؿمرؼخ. 

,ماغرتغرررتممعصررردرم,ماظعراضرررلمماظـؼرررمؼبماٌـؿررردىم,مظؾعررررا مماظػقدراظقررر ممتصرررؾحمػرررؾم,مايلررريممجعػرررر -2

www.google.comم.8/2/20013مبؿمرؼخ

 


