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 اإلْداء

 

  إىل يٍ جسع انكأس فبزغًب نٛسمُٛٙ لطسح حت

ذ أَبيهّ نٛمدو نُب حلظخ سؼبدح
ّ
  إىل يٍ كه

  إىل يٍ حصد األشٕان ػٍ دزثٙ نًٛٓد يل طسٚك انؼهى

 (ٔاند٘ انؼزٚز) إىل انمهت انكجري

 

  إىل يٍ أزضؼزُٙ احلت ٔاحلُبٌ

 إىل زيز احلت ٔثهسى انشفبء

 (ٔاندرٙ احلجٛجخ)إىل انمهت انُبصغ ثبنجٛبض

 

 إىل انمهٕة انطبْسح انسلٛمخ ٔانُفٕس انربٚئخ إىل زٚبحني حٛبرٙ

 (ٔ اخٕارٙ إخٕرٙ)

 

 

 



 ثطبلخ انشكس

يف يثم ْرِ انهحظبد ٚزٕلف انرياع نٛفكس لجم أٌ خيط احلسٔف نٛجًؼٓب 

  يف كهًبد ... رزجؼثس األحسف ٔػجثًب أٌ حيبٔل جتًٛؼٓب يف سطٕز

ٛبل ٔال ٚجمٗ نُب يف َٓبٚخ ادلطبف إال لهٛاًل يٍ سطٕزًا كثريح متس يف اخل

 ............. انركسٚبد ٔصٕز جتًؼُب ثسفبق كبَٕا إىل جبَجُب

  فٕاجت ػهُٛب شكسْى ٔٔداػٓى ٔحنٍ خنطٕ خطٕرُب األٔىل يف غًبز احلٛبح

ٔخنص ثبجلزٚم انشكس ٔانؼسفبٌ إىل كم يٍ أشؼم مشؼخ يف دزٔة ػًهُب 

إىل   ٔأػطٗ يٍ حصٛهخ فكسِ نُٛري دزثُب ٔإىل يٍ ٔلف ػهٗ ادلُبثس

خ َٔزٕجّ ثبنشكس انمبٌَٕ ٔانؼهٕو انسٛبسٛاألسبررح انكساو يف كهٛخ 

 االسزبذح اجلزٚم إىل

 

 ْدٖ يٓد٘ صبحل

يُب  بذلٔاهلل ػُب كم خري  بػهٗ ْرا انجحث فجزاْ شسافثبأل ذٙ رفضهزان

 .. ٔاالحرتاو سكم انزمدٚ

 

 

 



 المقدمة

أن العراق ٌمتاز عن غٌره من األقطار العربٌة وبعض بلدان العالم باألقوام         

والقومٌات والطوائف الدٌنٌة والمذهبٌة وكثرة األقلٌات فٌه وتنوعها وفً العراق 

ٌظهر التحام وترابط العناصر التارٌخٌة والجغرافٌة بصورة جلٌة فً الشمال " فً 

ف من األمٌال المرٌعة جمع هللا مزٌجا بقعة صغٌرة ال تتجاوز مساحتها بضعة آال

من األجناس والطوائف قد ال تجد مثٌال له فً أي بقعة أخرى من بقاع األرض ، 

فإذا قمت بجولة فً السهول والجبال بمحافظة الموصل مررت بأقلٌات عدٌدة من 

األجناس والطوائف القدٌمة غرسها التارٌخ فى تلك المنطقة وكأنها تحجرت على مر 

م فغدت أثرا طرٌفا للعوامل القومٌة واالجتماعٌة والدٌنٌة التً تمخض بها األٌا

الشرق األوسط من أقدم األزمان ، ، وقلما أن أن تلتقً فً هذه الفسٌفساء من 

األجناس قومٌن ٌنتمٌان إلى جنس واحد أو تتكلمان لغة واحدة أو ٌعبدان إلها واحدا ، 

ان واالشورٌٌن واألرمن والهنود والفرس ففٌها من األجناس العرب والكرد والتركم

. . . . الخ . ومن األدٌان الطوائف فرق عدٌدة متباٌنة ، منها الٌعاقبة والنساطرة 

 .  القدٌمتان ، ، ومنها الملة اإلسالمٌة ، والصابئة والٌزٌدٌة والٌهود

 اشكالية الدراسة : 

من المشاكل  فً كون منطقة البحث تحتوي على العدٌد الدراسةتكمن مشكلة 

واالزمات التً تواجه المنطقة من االزمات الخارجٌة والداخلٌة ، والتطورات 

المحسوبة والغٌر محسوبة ، والعالم فً هذا الوقت ٌسٌر نحو االنفتاح جراء عملٌة 

العولمة . مما ٌجعل من من العراق والوطن العربى بشكل خاص ، والعالم بشكل 

دٌات ازاء هذه الظواهر التً تعصف بالعالم . ال عام ٌواجهون من العدٌد من التح

 تثار العدٌد من التساؤالت 

 ما هً المجتمعات التً عاشت وتعٌش فً الوقت الحاضر فً العراق ؟  -أ 

 هل إن هذا التوع سٌؤدي الى وحدة وقوة العراق ؟  أم إنها تقرقه وتضعفه ؟  -ب 

ل لتفادي وحل ماهى السب -ماهً اهم التحدٌات التً تواجه العراق ؟ د د   -ج 

 المشكالت بٌن االثنٌات والطوائف فً العراق ؟ العائقة ؟



 فرضية الدراسة 

وعت المجتمعات التً عاشت وتعٌش حالٌا فً العراق وكانت على وئام وتفاهم تام نت

منذ زمن بعٌد . سٌنطلق هذا البحث من فرضٌة أساسٌة إن العراق من جراء 

نت سٌاسٌة أو اقتصادٌة او ادارٌة أو االحتالل وجدت هذه المشاكل وستزٌد كا

اجتماعٌة ، ومن مسواء أو خالل هذا البحث سنحاول اثبات صحة هذه الفرضٌة من 

عدمها . وكذلك تصوٌب هذه الفرضٌة نحو االهداف الصحٌحة ، واالفضل فً 

 تطوٌر العراق وٌشكل احسن 

 منهجية الدراسة :

تناولت منطقة  لتًا باالعتماد على الكتب والدورٌات المنهج الوصفً وذلكاستخدام  

الدراسة ، ، وٌعتمد هذا البحث على المنهج التارٌخى وذلك لعرض تسلسل االحداث 

استوجب  ، وكذلك ٌعتمد ، على المنهج التحلٌلً ، وذلك ألهمٌة هذه الظاهرات مما

الذي ٌلقٌها من  التدقٌق فٌها بامعان للوصول الى الحقٌقة التً تضعها فً المنظار

 بعض التعقٌد ، واٌضاح لحٌثٌات هذه الظاهرة واسالٌها وادواتها .

 البحث : ةاهمي 

اسٌة ٌنظرا لما تشكله هذه الظاهرة ) اثر التنوع االثنً فً العراق على الخارطة الس 

( من آثار بالغة الخطورة على العراق بشكل خاص ، والوطن  ٣٠٠٢بعد عام 

الثالث بشكل عام . هذا البحث ٌوضح اهم التحدٌات العراق حٌث العربً والعالم 

توضع هذه الظاهرة على المحك إلٌجاد اهم وانجح األسباب التعامل معها حدود 

وابة الشرقٌة للوطن بالبحث : العراق وموقعه الجغرافً فً المشرق العربً ) ال

الخلٌج العربً ومن العربً ، والذي ٌحده من الشمال تركٌا ومن الجنوب السعودٌة و

لكً فٌمتد بٌن دائرتً فوقع المالشرق اٌران ومن الغرٌب سورٌا واالردن . اما ال

( شرقا فهذا  ٨٨و  ٣٨٨٨٥( شماال ، وخطً طول )  ٣٠٣٣ - ٣،  ٥ض ) رع

ٌرتكز على اهم التأثٌرات التً ٌلقى بها على العراق بشكل خاص وعلى الوطن 

على تتبع  ثحب. اما بالنسبة للزمان ٌركز هذا الالعربً والعالم الثالث بصفة عامة 



التارٌخٌة نً منذ نشؤه حتى الوقت الرهن واهم االحداث ثالتوزٌع االو عونمراحل الت

 . التً مرت بالمجتمع

 هيكلية البحث : 

لقد تقسم البحث الى ثالثة مباحث فقد تضمن المبحث االول ماهٌة التنوع االثنً 

وتقسم الى  مطلبٌن المطلب االول تعرٌف التنوع االثنً لغة واصطالحا والمطلب 

الثانً تعرٌف االقلٌات وانواعها اما المطلب الثانً فقد تضمن انواع االثنٌات فً 

لبٌن المطلب االول انواع االثنٌات فً العراق فً رؤٌة تارٌخٌة وتقسم الى مط

العراق والمطلب الثانً االثنٌات المذهبٌة فً العراق اما المبحث الثالث فقد تناول 

 ٣٠٠٢التنوع االثتً والتعدد الحزبً على النظام السٌاسً فً العراق بعد عام 

وتقسم الى مطلبٌن المطلب االول سمات التعددٌة الحزبٌة فً العراق بعد عام 

والمطلب الثانً اثر التنوع االثنً والتعدد الحزبً على النظام السٌاسً فً  ٣٠٠٢

 وننهً هذه الدراسة بالخاتمة واالستنتاجات والتوصٌات .  ٣٠٠٢العراق بعد عام 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 المبحث االول

 ماهية التنوع االثني

ٌن ماالثنٌة التً ٌكثر الحدٌث عنها مؤخرا من قبل الباحثٌن والمهتتعد        

بالقضاٌا الدولٌة وأصبح محط اهتمام ودراسات الباحثٌن فً الشرق االوسط كما كان 

مصطلح القومٌة فً بداٌات القرن العشرٌن وٌعود ذلك الى دور االثنٌة والجماعات 

االثنٌة فً الصراعات القائمة فً كثٌر من الدول والهمٌة هذه الجماعات االثنٌة 

تقرار السٌاسً للدولة ولقد اختلف الباحثٌن فً واثرها عل العراق فً تحقٌق االس

تحدٌد مفهوم ) االثنٌة ( نظرا لتدخلها مع مفاهٌم ومصطلحات كالقومٌة والعرقٌة 

واالقلٌة والمرجح ان لكل مصطلح من هذه المصطلحات مدلوله الخاص والمختلف 

 عن االثنٌن ، سوف نتطرق الٌها فً هذا البحث . 

 تنوع االثني لغة واصطالحا : تعريف الالمطلب االول  

( وتعنً سعٌا او  Ethnoاغرٌقً )ان مصطلح الجماعة االثنٌة مشتق من اصل      

( ،  وفً العصور الوسطى كان ٌطلق هذا اللفظ فً اللغات االوربٌة على 1قوما )

( واصبح ٌتقدم فً العصور الحٌثة فً ٣من هم لٌسوا مسٌحٌن او ٌهوداً )

( لٌشٌر الى جماعة بشرٌة ٌشترك افرادها   Ethngالثنوس ) ثنوغرافٌا بتعبٌر ااال

واللغة والدٌن واي سمات اخرى ممٌز بما فً ذلك االصل فً العادات والتقالٌد 

والمالمح . لكنها تعٌش فً نفس المجتمع والدولة مع جماعة تختلف عنها فً احدى 

( ، وفً تعرٌف اخر فً مجموعة أناس مستقلٌن ذوي سمات ٢هذه المسمٌات  )

المراحل فً وطبائع خاصة بهم ومتمٌزة عن مجموعة اناس اخرٌن وتكتسب 

رٌخٌة المالمح والمؤشرات االجتماعٌة المختلفة كما القبٌلة ووحدة القبٌلة والشعب التا

 ( ٨والقومٌة . )

 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

ن  ٣ط  18٨٥مجٌد حمٌد عارف ، االثنوغرافٌا واالقالٌم الحفارٌة ، دار النشر بغداد ،  -1

  8ص

ابراهٌم الملك ، الفل واالعراف هموم االقلٌات فً الوطن العربً ، دار  سعد الدٌن -٣

 .  ٣1، ص  188٨االمٌن القاهرة ، ، 

 .  ٣1، ص  المصدر نفسه -٢

رشاد مٌزان الكورد ومكاري وكركوك واربٌل اهم حلقة فً االتنوعشٌٌا الكردٌة  -٨

 .  ٨٨، ص  ٣٠٠1نٌسان  ٥-٢مبعوث الندوة العلمٌة دول كركوك 



ما الجماعات االثنٌة فً اكثر التعرٌفات شٌوعا هً الجماعات التً تؤمن اٌمانا ا     

المشترك والبد ان ٌكون هذا االٌمان مهما لتكوٌن الجماعة ولٌس شرطا  بأصلهاذاتٌا 

 ( 1. )التشكٌل هذه الجماعة وجود قرابة نسب مشتركة 

( هً جماعات مستقرة من البشر تكونت  نوساتثالجماعات االثنٌة او ) اال      

تارٌخٌا على ارض معٌنة تقطنها ذات خصائص مشتركة ثابتة نسبٌا من اللغة 

والشفافٌة و التكوٌن النفسً والوعً بالذات أي ادراك وحدتها وتمٌزها عن كافة 

نٌد روبرت جار تجمعات ( وهً من وجهة نظر ٣التشكٌالت البشرٌة المماثلة . ) 

ٌتشارك اعضائها فً هدٌة ممٌزة وجماعٌة تقوم على سمات ثقافٌة  سٌكولومٌبة

( والجماعات ٢ونمط حٌات خاص بهم ٌمٌزه عن االخرٌن الذٌن ٌتفاعلون معهم )

هً فئة متمٌزة او متماٌزة من السكان (  Morrisاالثنٌة كما عرفها مورٌس ) 

رابطها بروابط الساللة تعٌش فً مجتمع اكبر لها ثقافتها المتماٌزة وتشعر بدٌانتها وت

 ( ٨او الثقافة او القومٌة . ) 

كة فً افراد جماعة معٌنة وتباٌنها عن ان مالحظة التمٌٌز فً الصفات  المشتر      

جماعات بشرٌة اخرى ٌنطوي على عنصر ذاتً وعلى عنصر موضوعً العنصر 

لمذكورة ) ا الموضوعً هو وجود االختالف او التباٌن بالفعل فً أي من المتغٌرات 

اللغة ، الدٌن ، االصل القومً والمكانً ، او الثقافة ، او السمات العرقٌة اما 

العنصر الذاتً هو ادراك افراد الجماعة و ادراك الجماعات االخرى العربٌة منها 

لهذا التباٌن واالختالف وهو ما ٌؤدي الى الشعور باالنتماء الى جماعة معٌنة 

( . لذلك من الباحثٌن من ٌرى ان المدخل لتعٌن ٥لمواجهة الجماعات االخرى )

الجماعة االثنٌة لٌس وجود سمة خاصة او جملة سمات ولكن التصور المشترك 

 ( 6بوجود السمات المحددة التً تجعل الجماعة متعددة )

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

ثنٌة والدولة ، ترجمة عبداالله النعٌمً ، الفرات للنشر والتوزٌع ، فالح عبدالجبار ، اال -1

 .  1٣1، بغداد ، ص  ٣٠٠6

،  188٠مجٌد جبر عارف ، اثنوغرافٌا شعوب العالم ، مطابع جامعة الموصل ،  -٣

 .  1٠ص

نٌد روبرت جار ، اقلٌات فً خطر ، ترجمة مجدي عبدالحكٌم ، مكتبة مدبولً ،  -٢

 .  11، ص  188٥القاهرة ، 

محمد حسن محمد شوانً ، النزاع االثنً والدٌنً فً كركوك ، مؤسسة موكربانً  -٨

 .   ٢6ص  ٣٠٠6للبحوث والنشر ، اربٌل 

 .  ٣1سعد الدٌن ابراهٌم ، مصدر سابق ، ص  -٥

 .  11نٌدروبرت جار ، مصدر سابق ، ص  -6



 

 عملٌة من لجزء مبكرا االدراكٌة القدرة هذه افرادها فً تنتمً االثنٌة فالجماعة      

 لتكرٌس او الثقافً وتراثها الجمعً كٌانها لحفظ وكضرورة االجتماعٌة التنشئة

كما ان ) الجماعات االثنٌة االخرى ( بدورهم ٌفعلون نفس  مكتسبة ومزاٌا مصالح

الشًء لنفس االعتبارات واحٌانا ٌكون هؤالء عامال اهم فً تنمٌة الوعً االدراكً 

رقة والتمٌٌز فً المعاملة والسلوك مع من لٌسوا من االثنً من خالل ممارسة التف

جماعتهم وبالتالً ٌنمو عند افراد هذه الجماعة االثنٌة وعً اثنً فتزاٌد نتٌجة 

 ( . 1االحساس باالضطهاد )

لهذا فقد اعتبرت المحكمة الجنائٌة الدولٌة لراوندا ان الجماعة االثنٌة هً تلك      

لغة او ثقافة مشتركة او تمٌز نفسها او ٌمٌزها  الجماعة التً ٌجمع بٌن افرادها

 ( . ٣االخرون على هذا االساس )

ا له عن مصطلح ) الجماعة لقد تم صٌاغة مصطلح ) الجماعة االثنٌة ( تمٌز     

العرفٌة( فالجماعة العرفٌة على الرغم من اختالف الباحثٌن حول تحدٌد مفهومها 

سبٌا بٌن العلماء وهو انهم استندو فً تحدٌد وتعرٌف محدد لها اال انه هناك اتفاق ن

الى مجموعة من السمات التً تتماٌز او  Roceابعاد ودالالت مصطلح العرف 

تتغاٌر من مجموعة بشرٌة الى اخرى مثل لون البشرة او لون العٌون او طبٌعة 

( . وهذا ما سنوضحه من خالل عدة تعرٌفات جاءت فً هذا السٌاق ٢الشعر )

)الموسوعة الدولٌة للعلوم االجتماعٌة ارتئت فً  تعرٌفها ان الجماعة العرفٌة تتمٌز 

ي جماعة عرفٌة اخرى من خالل امتالكها سمات طبٌعٌة فٌزٌائٌة معٌنة عن أ

( ورأى اخرون ان الجماعة العرفٌة هً عبارة عن تجمع لعدد من ٨وموروثة ( )

 ( ٥الصفات البٌولوجٌة والوراثٌة وان هذا التجمع مؤقت ومرتبط بإقلٌم جغرافً )
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هارون الرشٌد ن جرائم ضد االنسانٌة والقانون الدولً ، مقال منشور على حركة  -٣

 تحرٌر السودان على االنترنٌت او على الرابط 

                  www. Sudanesohine.com /ar / cat – indey-19shtmi  

ان سالم سعٌد ،اثر االقلٌات على النظام السٌاسً فً الوطن العربً رسالة كوردست -٢

 .  ٣٢، ص  ٣٠٠٥الخرطوم ، جامعة النٌلٌن ، ، منشورة ، ماجستٌر 

مركز  ، ٣ط  عبدالسالم ابراهٌم بغدادي ، الوحدة الوطنٌة ومشكلة االقلٌات فً افرٌقٌا ، -٨

 .  1٨٠، ص  بالالدراسات الوحدة العربٌة ، بٌروت ،

 .    1٨٠المصدر نفسه ، ص  -٥



 

اما الجماعة االثنٌة فعلى الرغم من احتمال تحدٌد هوٌتها على  اساس الصفات        

البٌولوجٌة فأن اعفاء هذه الجماعة ٌشتركون فعال فً بعض الخصائص الثقافٌة 

وهذا  ( ،1واالجتماعٌة االخرى كالدٌن والمهنة واللغة او حتى االنشطة السٌاسٌة )

ما ٌتسنى من خالل ما تناولناه من تعرٌفات وهو ان الجماعة االثنٌة تعتمد بالدرجة 

الجماعة االثنٌة اما االولى على المقوم الثقافً وهذه تعتبر من خصائص هذه 

الجماعة القومٌة فهً تعبر عن جماعة قائمة على المكان ومن معانٌها انها حركة 

سٌاسٌة تستهدف قٌام كٌان سٌاسً )دولة ( فالقومٌة حركة سٌاسٌة واالمة كٌان 

 ( . ٣اجتماعً ( )

ان المالحظ على االطالع على الشروحات الباحثٌن حول هذا الموضوع فً       

سات السابقة ان اغلب الباحثٌن قد استخدم مصطلح ) االثنٌة ( والجماعة االثنٌة الدرا

كمرادفٌن لهما نفس المداول واورد لهما نفس التعرٌف وضرورة استخدام كل 

(  هً ظاهرة تارٌخٌة تعبر عن  Ethnicمصطلح فً سٌاقه الخاص به فاألثنٌة ) 

 بأصلمعتقدات متعودة واالعتقاد  هوٌة تارٌخٌة تستند الى ممارسات ثقافٌة معٌنة و

فً تفاعلهم مع بعضهم  مشترك وشعور باالنتماء الى الجماعة تؤكد افرادها  وتارٌخ

( الجماعة االثنٌة فً اٌة مرحلة تارٌخٌة اجتماعٌة كانت فهً نتاج ٢ومع االخرٌن .)

عملٌة معقدة وتارٌخٌة طوٌلة واجتماعٌة وثقافٌة كاملة لمنطقة واسعة خالل هذه 

العملٌة تمزج العدٌد من القبائل والشعوب والقومٌات او االننوس حسب مصطلح 

االنتوغراقٌا البعض منها بتصهر و ٌصبح اساسا لٌرمز اثنوس جدٌد كاالثنوس 

 القدماء للكورد 
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 .  ٢1شوانً ، مصدر سابق ، ص  محمد حسٌن محمد -1

الصراعات واستراتٌجٌات الشٌوعٌة  محمد مهدي عاشور ، القومٌة االثنٌة ، ادارة -٣

 ،  على الرابط  ٣٠٠٣المركز العلمً للدراسات االستراتٌجٌة ، االردن  

          http : www. Aljazeera . net /knowledgegle 

 .  نفسهمحمد مهدي عاشور ، المصدر  -٢

 



 المطلب الثاني : تعريف االقليات وانواعها 

اختلف الباحثون فً تحدٌد تعرٌف جامع وشامل لمفهوم ) االقلٌة ( . ذلك الن        

اوضاع االقلٌات تختلف من دولة الى اخرى كما ان اوضاع االقلٌات نفسها تختلف 

اسٌة ان ( . فقد جاء فً المؤسسة الس1ٌمن اقلٌة الى اخرى ومن اثنٌة الى اخرى )

)االقلٌة  هً عبارة عن مجموعة من سكان قطر او اقلٌم او دولة ما ، تخالف 

االغلبٌة فً االنتماء العرقً او اللغوي او الدٌنً ، دون ان ٌعنً ذلك موقفا سٌاسٌا 

 ( . ٣وطبقٌا ممٌزا ( )

فً العرف الدولً ٌقصد باالقلٌات ) هً فئات من رعاٌا الدولة من الدول تنتمً      

( . وقد ٢ن حٌث الجنس او الدٌن او اللغة او غٌر ما تنتمً الٌه اغلبٌة رعاٌاها ( )م

عرفها اخرون بانها هً جماعة اثنٌة او قومٌة او لغوٌة تختلف عن الجماعات 

 (  ٨االخرى الموجودة داخل دواة ذات سٌادة ( )

او وٌرى من الباحثٌن ان مصطلح االقلٌة لم ٌرد ذكره فً مراجع التارٌخ االسالمً 

ظهور عندما ضعفت الدولة االسالمٌة وفقدت بال فً كتب الفقه االسالمً حٌث بدأ

 ( ٥نفوذها ، مما ٌؤكد انه مصطلح حدٌث . )
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،ج  188٠عبدالوهاب الكٌالً واخرون ، المؤسسة العربٌة للدراسات والنشر ، بٌروت  -٣

 .  ٣٠٨، ص  1

، ص  186٨احمد عطٌة هللا ، القاموس السٌاسً ، دار النهضة العربٌة ، القاهرة ،  -٢

1881  . 

، ص  ٣٠٠٠ً فقه االقلٌات المسلمة ، دار الشروق ، القاهرة ، ٌوسف القرضاوي ، ف -٨

1٥  . 

، االفكار السٌاسٌة لألقلٌات المسلمة فً الفقه االسالمً ، دار  توبر لٌاكسٌمان محمد  -٥

 .   ٣٨ص  بال ،النفائس ، االردن ،

 



 انواع االقليات االثنية 

 االقلية الدينية 

ٌرجع ظهور االقلٌات الدٌنٌة الى ظهور عدد من االدٌان السماوٌة مثل الٌهودٌة       

والمسٌحٌة وكذلك االسالم . وعدد ال ٌحصى فً االدٌان الوضعٌة ، مثل الهندوسٌة 

والبوذٌة والدٌانات االفرٌقٌة وغٌرها ، ذلك ان ظهور دٌن جدٌد لم ٌكن ٌحجب 

، انما كانت بعض الجماعات المتفرقة على  الدٌانة او الدٌانات السابقة علٌه تماما

االقلٌات الدٌنٌة ، مما ٌعنً وجود اكثر من دٌن سابق اٌامها ، مما ٌؤدي الى ظهور 

واحد بٌن اعضاء الجماعة الواحدة ، مع انتماء الغالبٌة الى دٌن معٌن ٌؤدي الى 

نى اشتراكهم فً ظهور اقلٌة او اقلٌات دٌنٌة بٌن افراد تلك الجماعة االثنٌة ،  أي بمع

 ( . 1دٌن ٌختلف عن دٌن االكثرٌة )

ٌدخل فً تصنٌف االقلٌات الدٌنٌة ) المذهب داخل الدٌن الواحد كالكاثولٌكٌة      

واألرثوذكسٌة والبروتستانتٌة داخل المسٌحٌة ، والسنة والشٌعة والعلوٌن داخل 

 ( ٣االسالم ( )

تعتبر االقلٌات االسالمٌة من اكثر االقلٌات الدٌنٌة انتشارا فً العالم ، حٌث      

بٌنت احصاءات حدٌثة ان عدد المسلمٌن فً الدول االقلٌات المسلمة كبٌرة مقارنتا 

( ومن االمثلة على االقلٌات الدٌنٌة االخرى االقباط ٢بغٌرها من االقلٌات الدٌنٌة )

% من مجموع السكان وفً  6ٌشكلون  ٢8٨٨88٨66فً مصر ٌبلغ عددهم حوالً 

% من مجموع المسلمٌن الذٌن ٌشكلون حوالً  11سورٌا ٌشكلون العلوٌن حوالً 

 % من السكان . ٨1
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 .  8جما الدٌن عطٌة محمد ، مصدر سابق ، ص  -٣

عبدالوهاب بن احمد عبدالواسع ، االمة االسالمٌة والقضاٌا المعاصرة ، دار  -٢

 .  ٢٢٨، ص  188٢الطاٌر للنشر والتوزٌع ، الرٌاض ، 

 



 االقلية القبلية 

ان االساس الذي تقوم علٌه الرابطة القبلٌة ، انما هو رابطة  ٌمكن القول        

" هً عالقة اجتماعٌة تعتمد على رابطة الدم الحقٌقٌة او   "   kin Shipالقرابة  

المكتسبة بمعنى ان ٌكون هنالك جد واحد ٌلتقً فٌه نسب القبٌلة ، اال ان ذلك ال ٌمنع 

 ( 1منها . )من وجود افراد اخرٌن ضمن القبٌلة لٌسوا اصال 

تقترن القبٌلة بمفهوم العصبٌة ، والعصبٌة من العصب وٌتضمن معناها      

بالضرورة معنا وحدة العرف او وحدة الجنس ، وتكون القبٌلة اكثر تضامنا وترابطا 

حٌنما ٌحس تحس بخطر ٌهددها وتتغٌر القبٌلة من المشاكل التً تعانً منها القارة 

لدرجة االولى فإخالص االفراد لقبٌلتهم ( وٌكون والء االفراد للقبٌلة با٣االفرٌقٌة )

فً المجتمعات التقلٌدٌة امر متعارف علٌه واعتٌادي بسبب الروابط التً تربط افراد 

القبٌلة ببعضها البعض ، فأفراد القبٌلة ٌعرفون بعضهم البعض نظرا لصغر حجم 

ئهم القبٌلة ونظرا لسهولة االتصال بٌنهم وبالتالً ان والئهم لبعضهم البعض ووال

للقبٌلة ٌعكس بطبٌعة الحال العالقات الشخصٌة ال فراد القبٌلة وهذه الخاصٌة ال 

 ( ٢تتوافر حتى على مستوى الدولة )

  االقلية الوافدة 

الجغرافً الى جماعة او  –االقلٌة الوافدة هً تلك االقلٌة التً تنتمً بأصلها االثنً 

فٌها حالٌا ، بمعنى ان اقامتها فً دولة اخرى غٌر الدولة التً تقٌم علٌها او تتوطن 

( وعرفها ٨الدولة الجدٌة حدٌث لم ٌمضً علٌه سوى جٌل واحد او عدة اجٌال )

اخرون ) هً كل جماعة تعٌش خارج حدود الدولة التً تنتمً الٌها بحٌث ٌتمتع 

 ( ٥جمٌع افراد الجماعة االثنٌة بما ٌسمى الٌوم بالجنسٌة (  )
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وٌجب ان نمٌز بٌن نوعٌن من الوافدٌن ، الوافد قد ٌكون مهاجر ٌهدف الى 

االستقرار وهذا النوع االول ، وقد ٌكون باحث عن عمل مؤقت ، وسوف ٌعود الى 

 : وطنه االصلً وهذا النوع الثانً ، والذي ٌهمنا النوع االول ٌكون على نمطٌن 

االولى تكون فً حكم الجالٌة وهم من الناحٌة القانونٌة االجانب الذٌن ٌقومون فً 

وان كانت مثل الجالٌة تنتمً فً االصل الى دولة  فأنهادولة اخرى ام االقلٌة الوافدة 

او جماعة اثنٌة اخرى اال انها تتمتع بجنسٌة الدولة الجدٌدة ، أي انها تشترك مع 

لمواطنة ، وبما ٌترتب على ذلك من حقوق والتزامات المواطنٌن االصلٌن بصفة ا

(1 . ) 

خالصة ما تقدم ان الجماعات االثنٌة فً اكثر واغلب التعرٌفات هً الجماعات التً 

المشترك البد من ان ٌكون هذا االٌمان ضروري ومهم  بأصلهاتؤمن اٌمان ذاتً 

النسب المشترك كً جدا لتكون الجماعة االثنٌة لكن لٌس شرطا وجود صلة القرابة و

تتكون الجماعة االثنٌة ومالحظة التمٌٌز فً الصفات التً تشترك فٌها افراد جماعة 

 معٌنة وتباٌنها عن جماعة اثنٌة اخرى تنطوي على عنصرٌن هما 

العنصر الموضوعً: هو وجود االختالف  والتباٌن بالفعل فً المتغٌرات  -1

 لثقافة او السمات الغٌر نقٌة . اللغة والدٌن او االصل القومً والمكانً او ا

العنصر الذاتً : ادراك افراد الجماعة وادراك الجماعات االخرى العربٌة  -٣

 فهناك  التباٌن واالختالف 

ً انها تعتمد بالدرجة االولى على من خصائص الجماعة االثنٌة وممٌزاتها ه

 المقوم الثقافً . 
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 المبحث الثاني

 أنواع االثنيات المذهبية في العراق في رؤية تاريخية

ٌعتبر العراق من الدول التً تتعدد فٌها القومٌات والجماعات االثنٌة والتً      

عاشت مع بعضها بوئام وتربطها عالقات حسن الجوار والقرابة بسبب عالقات 

التزاوج التً كانت وال زالت تتم بٌن هذه الجماعات وتربطها رابطة الوطن 

 المشترك والهوٌة الوطنٌة المشتركة 

 نواع االثنيات في العراق المطلب االول : أ

قسمان :  –كما فً سائر االقطار العربٌة  –العرب فً العرق الٌوم  -اوال العرب :

للكالء والمراعً  البدو وهم الذٌن ٌتنقلون بابلهم ومواشٌهم من محل الى اخر اتجاعا

، وحضر ، وهم قسمان اٌضا : قسم استوطنوا ضفاف االنهر ، وهم الزراع ، 

واكثرهم من العرب او المستعربٌن ، وهؤالء ٌحترفون التجارة والصناعة والزراعة 

 ٨٨-٨٣والتوظٌف ، وحسب اخر االحصائٌات السكانٌة ان العرب ٌمثلون حوالً ) 

م الدور الفعال واالكثر بروز من قبل اكثر من ( ، وله1)% ( من سكان العراق  

ستة االف سنة فً بناء وتشكٌل ارض العراق ، وجل االثنٌات االخرى واالقلٌات 

االخرى لم ٌظهر وجودها اال بعد الفتوحات االسالمٌة او بعد احتالل المغول لبغداد 

الرشٌد  (  فً اواخر الخالفة العباسٌة ، وعندما كان ابن الخلٌفة هارون1٣٥٨) 

 ( ٣المستعصم باهلل على راس الدولة العباسٌة . )

موطنهم االصلً فً شمال العراق  –ٌقطن كرد العراق مدن وقرى  -:ثانيا : االكراد

وهً ثالث محافظات دهوك ، اربٌل ، سلٌمانٌة ، وكذلك  –المنطقة الجبلٌة الوعرة 

دن العراقٌة الحبٌبة ، فٌهم من نزح وسكن فً العاصمة بغداد وبقٌة المحافظات والم

ومنهم من اخرط فً الوظائف الحكومٌة المختلفة ، وهم باقً االقلٌات االثنٌة 

% ( من الشعب العراقً . وان معظمهم جدٌدون  11 -16ٌشكلون حوالً   ) 

الوجود على ارض العراق ، ومتداخلٌن االصول مع كرد اٌران  وكرد تركٌا ولهم 

اسٌة ومثال على ذلك ان مصطفى البرزانً هو من تأثٌر على خارطة العراق السٌ

 (   ٢)مها باد ( فً غرب اٌران ابان الحرب العالمٌة الثالثة  ،  )قادة جمهورٌة 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
 ( .  181٨الدكتور احمد سوسة ، تارٌخ حضارة الرافدٌن . ) بغداد  -1
 ( 181٢الدكتور عبالرزاق الحسنً ، العراق فً الماضً والحاضر ،) بغداد  -٣

 .  ٣٥ص  احمد سوسة ، مصدر سابق ، -٢
 



ٌقطن او ٌسكن التركمان بشكل خاص فً منطقة تل  -ثالثا : االثنية التركمانية :

،  التأمٌماعفر ) تلعفر ( فً محافظة نٌنوى ، ومنطقة التون كبري . فً محافظة 

فً محافظة صالح الدٌن ، وناحٌة مندلً فً محافظة دٌالى ،  خورماتووطوز 

وٌوجد هنالك نفر متفرقٌن فً بقٌة مدن العراق  ، ولعب التركمان دورا رئٌسٌا فً 

بالمناصب الكبٌرة  واستأثرواالعهد العثمانً ، فقد اصبحوا عٌونا للدولة العثمانٌة ، 

علٌهم بشًء فتحوا لهم المدارس ، ومنهم فً الجٌش واالدارة ، لم ٌبخل العثمانٌون 

 البأساالقطاعٌات الزراعٌة الكبٌرة ، وهم اتوا الى ارض العراق حدٌثا وفٌهم عدد 

  ( 1فٌه من اصول اٌرانٌة وتركٌة والزالوا والئهم لبلدانهم واعراقهم االم . )

 

 االثنيات المذهبية في العراق -المطلب الثاني :

  -اوال : االسالم :

جزٌرة العرب او شبه الجزٌرة العربٌة فً القرن السادس المٌالدي محاطة  كانت

بقومٌتٌن عظٌمتٌن هما ، القوة المسٌحٌة الرومٌة فً الغرب ، والقوة المجوسٌة 

الفارسٌة فً الشرق وكان لكل من هاتٌن القومٌتٌن مصالح فً التوسع ، فكان رجال 

الى العقٌدة التً ٌؤمنون بها لهذا  الدٌن فٌهما ٌبذلون جهور عظٌمة  لنشر الدعوة

الغرض ولكن الجزٌرة العربٌة كانت امنة من انتشار المسٌحٌة والمجوسٌة ، اال فً 

قلٌل من قبائلها . اما االكثرٌة المطلقة من سكانها ، وكانت مطمئنة الى وثنٌتها التً 

مكة المكرمة ( للمٌالد ولد فً ٥11ولدت علٌها ، وتعبت أبائها فٌها فلما طلت سنة ) 

محمد )صلى هللا علٌه وسلم ( وكان مولده للناس كافة وانصرف منذ نشاته الى 

الم  وهو فً س( للمٌالد فنزل الوحً علٌه ال 61٠العبادة والتحقت حتى بلغت سنة )

 ( ٣غار حراء ، فكان نزوله نورا اشرق على الجزٌرة الوثنٌة . )

 

 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

(  181٢الدكتور عبالرزاق الحسنً ، العراق فً الماضً والحاضر ، بغداد )  -1

 . 1٣٢ص

صالح حسن العزي ، التوتر العراقً واالمن االجتماعً ، اطروحة دكاوراه غٌر  -٣

 .  1٨٨، ص  ٣٠1٣سم االجتماع ، منشورة ، جامعة بغداد ، كلٌة االداب ، ق

 



 

وكانت الشرٌعة التً جاء بها فخر الكائنات محمد )صلى هللا علٌه وسلم ( عظٌمة 

سمحة تربط بٌن التفكٌر المنطقً والشعور الذاتً وبٌن قواعد العقل وهدى العلم ، 

من البحث عنها واالهتداء الٌها لٌظلوا مسلمٌن " ولهذا لقٌت  برباط ال مفر الهلها

دعوته الٌها من الهوى فً النفوس واالنتشار السرٌع مالم تلقه الشرائع االخرى فأقبل 

وتغذٌت قلوبهم وعقولهم االسالم على الدخول فٌها لتهذٌب انفسهم  وتطهٌر افئدتهم 

المحبة والبر والتقوى ن الن االسالم ، واالخوة و دئ  السامٌة مبادئ االباء بالمبا

 (1ٌساوي بٌن المسلمٌن امام هللا ما ال فقل منهم الحد عل احد اال بالتقوى  )

وهكذا انتشرت الدٌانة االسالمٌة فً العراق والزال سكان العراق البلغ عددهم اكثر 

، وقد نص القانون  مغتبطٌنمن ستة وعشرون ملٌون نسمة ٌدٌنون بها ومفتخرٌن 

الساسً العراقً فً مادته الثالث عشر على ) ان االسالم دٌن الدولة الرسمً ، ا

وحرٌة القٌام بشعائره المألوفة فً العراق ال تمس وتضمن لجمٌع ساكنً البالد 

حرٌة االعتقاد التامة ، وحرٌة القٌام بشعائر العبادة ان الدستور جعل االسالم دٌن 

قاد لكل االقلٌات واالثنٌات المسلمة و غٌر الدولة الرسمً ، وقد ضمن حرٌة االعت

المسلمة ونسبة االقلٌات االثنٌة الغٌر مسلمة ال تتجاوز ثالثة ارباع الملٌون نسمة 

 % ( .  8٨والمسلمون فً العراق نسبتهم حوالً ) 
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، معهد الدراسات النزاع فً العراق ) تقٌم استراتٌجً (  دٌنامٌكٌاتمجموعة باحثٌن ،  -1

 .  ٨1، ص  ٣٠٠1 ٥االستراتٌجٌة ، بغداد ، ط 

 



   

 ثانيا : المسيحية : 

فً الشمال وٌتكلمون العربٌة عدا  وباألخصٌنتشر المسٌحٌون فً كل انحاء العراق 

فون الزراعة ، ولكل فرقة منهم قرى البعض منهم فٌتكلمون الكلدانٌة ، وٌحتر

زراعٌة خاصة بها مثل : القوش وتلكٌف وقرقوش وبحرانً  ولكن بشكل عام 

 المسٌحٌن فً العراق قسٌس : 

، ومعظمهم كانوا  اإلرمٌنمن بقاٌا سكان العراق القدماء من  : المستوطنوناالول 

ا منذ اواخر القرن من النساطرة اتباع الكنٌة النسطورٌة الكبرى المؤسسة فً اسٌ

الشرقٌة او  الكنٌسة  بأبناءالخامس وبداٌة القرن السادس المٌالدي ، وكانوا ٌعرفون 

النساطرة ، التباعهم البدعة النسطرٌة ، وفً حوالً القرن الخامس عشر المٌالدي 

 نبذ اؤلئك النساطرة هذه البدعة الغربٌة واعادوا أسمهم القدٌم أعنً الكلدانٌٌن . 

: المهاجرون الى العراق من جهات مختلفة والسٌما من اٌران وتركٌا وهؤالء الثانً 

هم االرمن والنساطرة الذٌن ٌزعمون أنهم من بقاٌا االثوبٌٌن ، وقد اضطرتهم 

( الى هجرة دٌارهم وااللتجاء  181٨-181٨ظروف الحرب العالمٌة االولى عام ) 

لتعاونهم مع االنجلٌز وهم فرقة الى العراق ، ومنهم من طردتهم الحكومة التركٌة 

من االثورٌٌن ، وانخراط بعض ابناءهم فً صفوف القوات البرٌطانٌة فً العراق 

 ( ٣والموصل وسائر المدن العراقٌة االخرى . )وا بغداد والبصرة نوٌسك
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 العراق في السياسية التعددية



على  ، ٣٠٠٢ عامالعراق  فً والحزبً السٌاسً للنظام حصل الذي للتغٌٌر كان

 توجه ظهور فً فاعل اثر التغٌٌر لهذا المستخدمة والوسٌلة ونوعه طبٌعته اختالف

 كون من وبالرغم  وممارسة افكار السٌاسٌة  التعددٌة تبنً نحو بقوة نفسه  فرض

احزاب وتٌارات  وظهور االستقالل قبل ما فترة الى ترجع السٌاسٌة التعددٌة جذور

العراق  تارٌخ من مختلفة فترات وفً مختلفة بأشكال نفسها عن عبرت سٌاسٌة

 قد ٣٠٠٢عام  العراق احتالل على األمرٌكٌة المتحدة الوالٌات إقدام فان . الحدٌث

والسٌاسٌة والحزبٌة العراقٌة  الفكرٌة االتجاهات تغٌٌر فً شرمبا رئٌسٌا دورا  لعب

نظام  الى الواحد الحزب أٌدٌولوجٌة الى المستند الشمولً النظام تحول حٌث

 الحكم شؤون أدارة على التنافس فً الحزبٌة السٌاسٌة  للتعددٌة الباب ٌفتح دٌمقراطً 

 السٌاسٌة والتجمعات والحركات زب ا االح من العدٌد ظهور امام المجال فتح وهذا ما

 سري طابع وفق تعمل كانت التً القدٌمة االحزاب  الى اضافة ، النشأة ). حدٌثة

 عام منذ العراق فً ظهرت التً و االحزاب والحركات القوى اهمادراج  وٌمكن

 : اساسٌة تٌارات  ضمن توزعت والتً ٣٠٠٢

 العراقًاالسالمً  المجلس االسالمٌة، الدعوة حزبب ٌتمثل وهو : االسالمً التٌار .1

 العراق حركة  ، العراقً االسالمً الحزب ، االسالمً الفضٌلة حزب االعلى

 الحزب ، العراق تنظٌم الدعوة حزب ، الدٌمقراطً االسالمً ،التٌار االسالمٌة

 .  (1)هللا حزب حركة ، الكردستانً االسالمً

 الوطنٌة الجبهة حزب ، الوطنً المؤتمر حزب ) من وتتكون : الوطنٌة االحزاب .٣

والسالم  االخاء حركة ، الدستورٌة الملكٌة الحركة ، المستقلٌن الدٌمقراطٌٌن تجمع

 . الكردستانً الدٌمقراطً الحزب ، الكردستانً الوطنً االتحاد

الناصري  االشتراكً الحزب ) التالٌة والحركات باالحزاب وٌتمثل : القومً التٌار .٢

،  الدٌمقراطٌٌن االحرار حركة ، الوفاق حركة ، الدٌمقراطً الوسط تجمع حزب ،

 .  العراق  اجل من التحالف ، والتنمٌة االصالح حزب

 االحزاب وانشاء احزاب انشطار نتٌجة ظهرت االحزاب  من كبٌر عدد هناك .٨

 . جدٌدة

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ، العربٌة الوحدة راسات ا د مركز العربً، المشرق فً والدولة المجتمع ، سالمة غسان -1

  ٢٠،ص 1888،  1ط ، بٌروت

 

 ٌلً بما تلخٌصها ٌمكن العراق فً الحزبٌة الحٌاة سمات اهم اما



زب  ا األح عدد فً المتسارع التزاٌد ٌتضح حٌث الحزبٌة للظاهرة الكمً النمو -1

عدد  بلغت فقد والسٌاسً الحزبً العمل تمارس التً السٌاسٌة والتنظٌمات

 ٣٠٠٥ ٌناٌر فً لالنتخابات العلٌا المفوضٌة فً سجلت التً السٌاسٌة الكٌانات

وتجمع،  وحركة حزب مابٌن سٌاسً كٌان 161 الحزبً النشاط تمارس والتً

المسجلة  الكٌانات عدد بلغت فقد ، ٣٠٠8 دٌسمبر فً الثانٌة االنتخابات فً اما

  تنظٌم . ٣٨8

 لالحزاب المؤثر السٌاسً الفعل غٌاب ٌالحظ اإلسالمٌة االحزاب باستثناء -٣

 . العام للرأي الجمعً التشكٌل فً التارٌخٌة – اإلٌدٌولوجٌة

التنظٌمات  أشكال كافة أصابت التً الحزبٌة والنقسامات التشظً ظاهرة . -٢

 احزاب . أربعة الى الناصري الحزب انقسم فمثال العراق فً السٌاسٌة

الى  ، ٣٠٠٢ عام بعد العراق فً السٌاسٌة العملٌة نظمت التً التشرٌعات تتسم -٨

 االحزاب عدد فً التزاٌد ظاهرة تعزٌز فً بالمساهمة ، أخرى عوامل جانب

 81 ) رقم السٌاسٌة والكٌانات زب ا االح وقانون الدولة ادارة ومنها قانون

 هذه سمحت اذ ، ٣٠٠٨ لسنة  86 رقم االنتخابات وقانون ٣٠٠٨ لسنة

 فً للتنافس مؤهال سٌاسٌا كٌانا ٌؤسس بان فرد الحق لكل التشرٌعات

   . (1)مؤهل ناخب  ٥٠٠ قبل من تأٌٌد موقعا قدم اذا االنتخابات

 من وبالرغم  . لالحتالل وخضوعه عامة البلد بظروف التعددٌة التجربة تاثر  -٥

 فً االولى الخطوة تعد فانها التعددٌة التجربة تعترض التً رت ا المؤث جملة

 ٌمكن ال السابق النظام من المتوارثة الصعوبات ان اذ الدٌمقراطً النظام اتجاه

 وهً وخبرة جهد الى تحتاج وانما الحالٌة الظروف كذلك وٌسر حلها بسهولة

 . خالل التجربة من تأتً

 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ، العربً المستقبل مجلة ، تضارٌس الخرٌطة السٌاسٌة العراقٌة  ، شعبان الحسٌن عبد -1

 ٣8ص ، ٣٠٠6  السنة ، ٢٢٢ العدد ، بٌروت

 

 

 المبحث الثالث



التنوع االثني والتعدد الحزبي على النظام السياسي العراقي بعد عام 

3002. 

٢شهههٛل رَقهههيرم ر٣َهههِٝ رٖقراػههها ت٢ٓهيرؽ٣ههها ٜر ااٚههها ٜرػههه ا ٖ هههٝ رَققهههلت  ههه١       

عاْههها ْهههٕ رَ ًهههّ رَٓييههه ٠  53رالحههه رل رَههه ٠ دهههاب  قهههل  اي هههٙ ؽ٢ُٝههه  ر هههقٓي  

٣ٜٚٓٗهههه  رَ هههه ل رَٝرحههههل رَهههه ٠ ٢ٓٗههههو  ٣ههههٙ رناْهههه   ٠ حهههه ل رٜ  آههههو رٜ  ٗ هههه٣ّ 

   ٣ا هههه١ م٠ دٓاعهههه  را٣ٗهههه  رٜ رن٣ُهههه   هههه١ رَقههههيرم ٜرعق هههها   َههههى ْههههٕ رَ يٜنهههها

رال٣ْٗههه  رَ ة٣هههيع دهههلر عُهههٟ رَٗ هههاِ رَي٣ا ههه١  ههه١ رَقيرنههه١ رَههه ٠  هههات  ههه١ رَقهههيرم 

َههههّ ٢ًههههٕ ٢ٗههههل ا   ههههة رَههههٗ ّ رَقٗا يهههه٣   3005ٜحقههههٟ عههههاِ  8691ْٗهههه  عههههاِ 

رَل٢ٓهيرؽ٣هههه  م  ُههههّ ٢ًههههٕ  َههههى رَٗ ههههاِ ٢يههههٓ  ال  اَققلت٢هههه  رَ   ٣هههه  ٜال رَي٣ا هههه٣  

ٜال رَرًي٢  ال٠ دٓاع  را٣ٗ  رٜ رن٣ُ 
(8)

 . 

 

اني: سببببمات التعددلببببة الحزبيببببة واالثنيببببة اببببي العراقببببي بعببببد عببببام المطلببببث الثبببب

3002. 

رٔ رٚههههّ رَٓههههتاير  رَقهههه١ ٢ًٓههههٕ  يهههها٣ُٛا عُههههٟ رالحهههه رل رَي٣ا هههه٣  رَقهههه١        

ٜرَقههههه١ يهههههأ َُآاعههههها  رالا٣ٗههههه  تٜ   ههههه١  3005ظٛهههههي  ٜ شهههههًُة  قهههههل عهههههاِ 

رَٓيهههاٚٓ   ههه١  شههه٣ًُٛا ْٗٛههها ياهههيع عهههلت رالحههه رلم  اَ اَههه   ههه١ رَقهههيرم  ٝطههه  

 اٖٛهههها حاَهههه  رٖراا ٢هههه   ٓههههٕ ٖ ههههاِ رَ هههه ل رَٝرحههههل ر٣َٛٓٓهههه٣ٕ  3005عههههاِ   قههههل

ٜرَٓيههههه٣ةي عُهههههٟ رَٗ هههههاِ رَي٣ا ههههه١ رَقيرنههههه١ َٜهههههّ ٢يهههههٓ  َ ن٣ُههههها  ٜرالا٣ٗههههها  

ٜرالا٣ٗههها   آَشههها ي   ههه١ رَ ٣هههاع رَي٣ا ههه٣  رَهههٟ  قلت٢ههه  ح  ٣ههه   ظهههٍ رَهههٟ ْ ههها  

ا رالحهههه رل ٜرَقآقهههها  ْٜٗ ٓهههها  رَٓاقٓههههو رَٓههههل١ٖ ٜرَقهههه١  ههههاٚٓة  هههه١  شهههه٣ًُٛ

رَآاعههها  رالا٣ٗههه  ٜرَقههه١ رطههه   َٛههها تٜ   ههها ة ْٜهههتاي عُهههٟ رَق٣ُٓههه  رَي٣ا ههه٣  

.  ههههل نهههل  عهههلت ر٣ًَاٖههها  ٜرالحههه رل رَي٣ا ههه٣  رَقيرن٣ههه  3005رَقيرن٣ههه   قهههل عهههاِ 

( ي٣ههههأم ٜطههههٍ ٚهههه ر 300رَههههٟ رياههههي ْههههٕ ) 3003 هههه١ رٖق ا هههها  يههههاٖٝٔ رَاهههها١ٖ 

ٜرٖق ا ههها   3003ي٣هههأ  ههه١ رٖق ا ههها  يهههاٖٝٔ رالٌٜ  500رَقهههلت رَهههٟ رياهههي ْهههٕ 

 .3080ر ر  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

)
 8

ع ههههل رَا هههها  رحٓههههل ع ههههلتم رالٖق ا هههها  ٜرَق ههههٌٝ رَههههل٢ٓهيرؽ١  هههه١ رَقههههيرمم  هههه١ ْآٝعهههه   ههههاحا٣ٕم ( 

 .35م ص3006رشًا٣َا  رَق ٌٝ رَل٢ٓهيرؽ١  ١ رَقيرمم تر  رَؼ٣اب َُة اع  ٜرَٗشي م رَٗا م 

 

 



َههههههل  اهههههاٜةر  رَيهههههاح  رَقيرن٣ههههه  رَ هههههلٜت رَٓقٝنقههههه   ههههه١ عهههههلت رالحههههه رل       

رَقيرن٣هههه  ٜرَهههههٝٞ رَي٣ا هههه٣  رَٓٝدههههٝتع ْههههٕ ح٣هههه  رَٗههههٝ  ٜرَٛههههل  ٜرطهههه   ْههههٕ 

رَظههههقا دههههلر رالَٓههههاِ  اَ ا ؽهههه  رَي٣ا هههه٣  َُقههههيرم  يهههه ا رالحهههه رل رَي٣ا هههه٣  

 رَقههه١ يٖٝقٛههها ٜر يةٚههها رالن٣ُههها  ٜرالا٣ٗههها   ههه١ رَقهههيرم ح٣ههه  ٢ هههلٜ رَ هههاٌ رنهههيل

رَههههٟ رَرٝػههههٟ ْٗههههٙ حاَهههه  رَٗ ههههاِ
(8)

عههههلت ْ ههههلٜت ْههههٕ رالحهههه رل  ر   ٗاب  ا ههههقا .

رَقهههرا٣ي ٜرَراع٣ُههه  ٜٚههه١ رَقههه١ ح ٣هههة  اَلاَههها  شهههٍٓ  ههه١ ْاُههه  رَ ًهههّ رالٖقهههها١َ 

ٜرَ ًْٝهههه  رَقيرن٣هههه   آَتيههههل رٔ ْق ههههّ رالحهههه رل رَي٣ا هههه٣  رَقيرن٣هههه  رَٓٝدههههٝتع 

َٛشاشههه  ٖ هههير عُهههٟ رَيهههاح  رَقيرن٣ههه  ٚههه١ رحههه رل )ٜ ن٣ههه (  قيهههّ  اَؼهههق  ٜر

َؼهههههق  نٝرعهههههلٚا رَآاٚي٢ههههه  ٜرَشهههههق ٣    ًهههههّ حهههههلراقٛا يٓههههها رٔ ن٣ات ٛههههها  ٣هههههي 

ْقيٜ هههه  ال ُهههها رَشههههقا رَقيرنهههه١.  ؼهههه  عههههٕ عههههلِ   ُههههٝ  رؽيٚهههها رَرًي٢هههه  

٣ٜٚايُٛههها رَقٗ ٣ٓ٣ههه  ٜ اَقههها١َ ٚههه١ رنهههيل رَهههٟ رَهههلياي٣ٕ رَي٣ا ههه٣  ْٗٛههها رَهههٟ رَههههٝٞ 

رَق٣ُٓههه  رَي٣ا ههه٣  رَقيرن٣ههه . رَ   ٣ههه  رَههههات ع رٔ ٢ًهههٝٔ َٛههها تٜ  ٜ هههرا٣ي  قهههاٌ  ههه١ 

يٓهههههها رٔ  قؼههههههٛا ٚههههههٝ ْاههههههيت رْقههههههلرتر  َق٢ًٝٗهههههها  ر٣َٜهههههه  ن ٣ُهههههه  ٜعشهههههها ي٢  

ٜؽا ر٣ 
(3)

. 

ال شههههى  هههه١ رؽهههه م حي٢هههه   شهههه٣ًٍ رالحهههه رل ٜرَقٗ ٣ٓهههها  رَي٣ا هههه٣  َُٓاقٓههههو 

رَقيرنههه١  ًههههٍ رؽ٣ا هههٙ ٜرن٣ُا ههههٙ ٚهههٝ ْههههٕ رَٓي ًههه ر  رال ا هههه٣  َُل٢ٓهيرؽ٣هههه  م رال 

رٔ  يههههقٗل رَههههٟ نٝرعههههل شههههق ٣  ٢يههههّٛ  هههه١  شههههي ِ رٔ ظٛههههٝ  رحهههه رل يا٣ههههيع تٜٔ 

رَ ٣ههههاع رَي٣ا هههه٣  م ٢ٜههههٝاي  ههههُ ا  هههه١ رعق٣هههها ر  رَٓههههٝرؽ٣ٕٗ رَقههههيرن٣٣ٕ
(5)

. يٓهههها رٔ 

ٜدهههههٝت ٚههههه ر رًَهههههّ رَٛا هههههٍ ْهههههٕ رالحههههه رل ٜرَ ييههههها  رَي٣ا ههههه٣  رَقههههه١  شهههههًُة 

 هههه١ رؽهههها  رَلَٜهههه  ٜٖ اْٛهههها رَي٣ا هههه١ ال ٢ٓاههههٍ حاَهههه   3005ٜظٛههههي   قههههل عههههاِ 

الٔ  يههه  رَٓاهههاٌ رْهههاِ ظٛهههٝ  رحههه رل يا٣هههيع  ههه٣ًٓٗٛا طههه ٣  َُٗ هههاِ رَي٣ا ههه١ 

ْهههٕ ْٓا  ههه  ٖ اْٛههها رَي٣ا ههه١  ا٣ًَر٣ههه  رَقههه١ نهههل  ققههها ع ْهههو ْهْٝههها  رَٓاقٓهههو 

رَقيرنههه١. رٔ ْههها ٢تعههه  عُهههٟ رالحههه رل رَي٣ا ههه٣   ههه١ رَقهههيرم رٖٛههها َهههّ  ًهههٕ  ٓقُهههى 

م  ر ُههها رالحههه رل رَٓقا ػههه  يهههأ 3005 يٖاْاههها ٜرػههه ا َقهههيرم ْههها  قهههل عهههاِ 

  ٣  ٚٝ ر هاؽ رَٗ اِ رَيا قمٚل ٛا رال ا
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(8 )
 . 30م ص3009 قل  ُِٝ م رشًا٣َ  رَق ٌٝ رَل٢ٓهيرؽ١  ١ رَقيرمم ْاُ  دلٌم رَقيرم م 

(3 )
قٝنهههها  رَق ههههٌٝ رَههههل٢ٓهيرؽ١  هههه١ عههههيرم ْا قههههل طههههلرِم  هههه١ حيهههه٣ٕٗ  ٝ ٣ههههق حيهههه٣ٕٗ  ٝ ٣ههههق ر ههههير٣ّٚم ْ

ر ههههير٣ّٚ ٜع ههههلرَا ا  رحٓههههل ع ههههل تم رَق ههههٝال  رَل٢ٓهيرؽ٣هههه  رَه٣ههههٝت ٜرَرههههيصم ْييهههه  رَ ُهههه٣  َ   هههها م 

 . 58م ص3003
(5)

 .  58رَٓظل  ٖريٙ م ص 

 



ٜٚههه ر ْههها ر رههههة ع٣ُهههٙ رَٓقا ػههه  رَقيرن٣ههه   ههه١ ردقٓاعٛههها رالٌٜ رَههه ٠ عههههل  ههه١  

ح٣ههه  عهههيا رَٓهههت ٓي  ٓآٝعههه  ْهههٕ رَههههير ر  رَقاْههه   8668 ٣هههيٜ   ههه١ ر ر  

 هههلعٝر رَهههٟ ر ههههاؽ رَٗ هههاِ رَقيرنههه١ ٜرعقٓهههات رَةي٢هههق رَهههل٢ٓهيرؽ١ ٜرعقٓهههات  رَقههه١ 

   ٣هههههه  رَةي٢ههههههق رَههههههل٢ٓهيرؽ١  هههههه١ رؽهههههها  رَ ي٢هههههها  رال ا هههههه٣  ٜرَققلت٢هههههه  رَ

ٜرَي٣ا ههه٣ 
(8)

. َٛههه ر رٔ ٚههه ٘ رال رحههه رل رطههها ٛا رَ ههه   ٜرالعهههق    ههه١ ٜدٛههها  

ٜرٖقًيهههة ٚههه ٘  3005رَٗ هههي حهههٌٝ ؽ ٣قههه  رَٗ هههاِ رَي٣ا ههه١ َقهههيرم ْههها  قهههل عهههاِ 

رَ اَههه  عُهههٟ رال هههقهير  رَي٣ا ههه١ رَقيرنههه١ ٜرطههه   رَشهههلٍ رَشههها ٍ َههه قغ رَههههٝٞ 

رٖٓههها رَ ظهههٌٝ عُهههٟ ٜرَق٣ههها ر  َههه٣  رناْههه  تَٜههه  حل٢اههه  ٜ ٗهههاب ٖ هههاِ  ٣ا ههه١ ٜ

رًَٓا ههها رَي٣ا ههه٣  َ حههه رل رَقههه١  شهههًُة ٜر هههٛٓة  ههه١ ظٛٝ ٚههها الن٣ُههها   قهههل 

. ْٜق هههههّ ٚههههه ٘ رالحههههه رل َههههه٣  َهههههل٢ٛا ْقي ههههه  يا ٣ههههه   آَٓا  ههههه  3005عهههههاِ 

رَي٣ا هههه٣    ههههة ْ ُهههه  رَ يَٓههههأ . ٜ َههههى الٔ رَهاعههههلع رَقهههه١ ٖشههههر  ع٣ُٛهههها ٚهههه ٘ 

رالحههه رل ٚههه١ رَقٓهههٍ  ههه١ رَ هههيٜ  رَيهههي٢  رَقاْههه  ٜرَها ههه٣ 
(3)

. يههه َى رٔ ر ُههها 

ٚههه ٘ رالحههه رل  ٗههه١  ٗ ٣ٓههه  عُهههٟ ر هههاي رالٖقٓهههابر  رَاا٢ٖٝههه  رالا٣ٗههه  ٜرَةا ر٣ههه  

ٜرَٓ ٚ ٣هههه  ال عُههههٟ ر ههههاي ر٢َٝٛهههه  رَقيرن٣هههه م ٜٚهههه ر ٚههههٝ رَيهههه ا رَٓههههتاي عُههههٟ 

رال هههقهير   ههه١ رَٗ هههاِ رَي٣ا ههه١ رَقيرنههه١ ٜيههه َى يهههأ  ههه  ا   ههه١ ظٛهههٝ  رَققلت٢ههه  

)رَٓٗيههههآ ( رالْههههي رَهههه ٠ دقههههٍ رَشههههرٔ  رَقٗا  ٢هههه  ٜ ٣ههههال رَققلت٢هههه  رَٛا ٣ْٖٝهههه 

ال  َٜههه٣  ْاقٓهههو  رهههاع  م ْاقٓهههو عههه    ٣هههي  ههه١ُٓ ارَقيرنههه١ ْاقٓهههو رٖرقههه

َٜهههه٣  ْاقٓههههو رعههههق    هههه١ُٓ
(5)

. نههههل ٢ًههههٝٔ رال ههههق لرت رَهههه ٠ ْا  ههههٙ رَٗ ههههاِ 

رَيهها ق رَقاْهههٍ رَٓههتاي ٜرالياهههي ر٣ٓٚههه   هه١ ظٛهههٝ  ْاهههٍ ٚهه ٘ رالحههه رل. ٜ َهههى الٔ 

ٓهههٝ ٜظٛهههٝ  ظهههاٚيع رالن٣ُههها  رالا٣ٗههه  ٜرَةا ر٣ههه  رال هههق لرت ٢هههٝ ي ر ػههه٣  عظههه   َٗ

ٜحقههههٟ رَه ٣ُهههه   اعق ا ٚهههها ظههههاٚيع ردقٓاع٣هههه   اههههلت ٖريههههٛا  هههه١ ظههههيٜ  رٖ يهههها  

رَل٢ٓهيرؽ٣هههه  ٜر يهههها  ْ ُهههه  رَيعهههها ح٣هههه  ٢شههههقي ر ههههيرت ٚهههه ٘ رالن٣ُهههها  رالا٣ٗهههه  

 اَ ادههه  رَهههٟ رَقهههيرص ٜرَهههل ا  عهههٕ ٜدٝتٚههها رْهههاِ رَقٗههه  ٜ ههه١ ْٝردٛههه  ظهههاٚيع 

ٍ ٜٚهههه ر ٢هههههٝت رَههههٟ ػههههٓٝ  ْرٛههههِٝ رَٓٝرؽٗهههه  َههههلٞ ٚهههه ٘ عههههلِ رَقريههههل ْههههٕ ْيههههقه 

رَآاعهههها  رالا٣ٗهههه  ٜ اَقهههها١َ ٢ههههٗقً  عُههههٟ رَٗ ههههاِ رَي٣ا هههه١ ٜرَق٣ُٓهههه  رَي٣ا هههه٣  

َقق هههٌٝ ر٢َٜٝههه  رَهههٝالب َُهههٝؽٕ رَهههٟ ر٢َٜٝههه  رَهههٝالب َُآاعههه  ٜٚههه ر ٢شهههًٍ عةهههي 

عُٟ رَ ا ؽ  رَي٣ا ٣  ٜرَٗ اِ رَي٣ا ١
(4)

 . 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ع هههل رَٝٚهههال ح٣ٓهههل  شههه٣لم ْيهههقه ٍ رَقهههيرم رَرهههيص رَؼههها ق  ٜرَ ٣ههها ر  رَٓقاحههه م تر  (8) 

 . 81م ص8661رَٓلٞ َُاها   ٜرَٗشيم تْشقم 
(3)

 . 856رَٓظل  ٖريٙم ص 
5)
 ههه١  ٗهههاب رَلَٜههه  رَٓل٣ٖههه  رَقيرن٣ههه  رَ ل٢اههه  م ْاُههه   عهههاْي حيهههٕ  ٣هههاعم ر ًههها   ر يههه٣  

 851م ص 3001م ياٖٝٔ رَاا١ٖ 54رَقُِٝ رَي٣ا ٣ م رَقلت
(4)

 . 856ع ل رَٝٚال ح٣ٓل  ش٣لم ْظل   ا قم ص 



ٖيههق ُض ْههٕ ٚهه ر رَٓ  هه  رٔ رَققلت٢هه  رَ   ٣هه  ٚهه١ ْههٕ ر هه ال رالٖهيههاْا   هه١ 

  نههههئٜ نل٢ٓهههه  ٜيههههأ رَٓاقٓههههو رَقيرنهههه١  هههههل عاشههههة رالا٣ٗهههها   هههه١ رَقههههيرم ْٗهههه

 قا٢شهها  هه٣ُٓا َٜههّ   ههل  طههيرعا   ٣ٗٛٓهها رَههٟ رٔ ظٛههي  رَققلت٢هه  رَ   ٣هه   قههل 

   3005عاِ 

المطلبببببث االور: اثبببببر التنبببببوع االثنبببببي والتعبببببدد الحزببببببي علبببببى النظبببببام 

 .3002السياسي العراقي بعد عام 

ة   ةههٝ ر  ْههها  قههل رَٗ هههاِ رَي٣ا هه١ حيريههها  ٣ا هه٣ام ٜ هههق  رَ ههال عُهههٟ يَهههل ر ههه

ْظهههيرع٣  َقر ههه٣  حييههها  ٜ ٗ ٣ٓههها   ٣ا ههه٣  ْٜل٣ٖههه  ٜن٣هههاِ رٖشهههة  ْقٗٝعههه  

ٖا٣ٚهههههى  قهههههٝت٘ رَههههههٝٞ  3005ًَهههههٍ رَاٛههههها  رالا٣ٗههههه   ههههه١ رَقهههههيرم  قهههههل عهههههاِ 

ٜرَقآقههها  ٜرالحههه رل رَي٣ا ههه٣  رَقههه١ نهههلْة ْهههٕ رَ ههها ا رَهههٟ ْٓا  ههه  عُٓٛههها 

ٜٖشههههاؽٛا ْههههٕ ترعههههٍ رَقههههيرم  قههههل رٔ يههههأ ْ يْهههها ع٣ُٛهههها  ٠ ٖشههههاؽ رٜ  ٗ هههه٣ّ 

ْقههها ع رٜ  ٣هههي ْهههٝرٌ َُيهههُةٙ رَ ايٓههه   ٣ا ههه١
(3)

ظٛهههي   3005.  ٓٗههه  عهههاِ 

  هههه١ رَيههههاح  رَي٣ا هههه٣  رَقيرن٣هههه  رحهههه رل ٣ٜٚايههههٍ  ٗ ٣ٓ٣هههه  ٜ ٓيهههه٣ٓا  ْققههههلتع

ْٜهههٕ ر ُههها رالن٣ُههها  رَقيرن٣ههه  رَههه قغ ْٗٛههها ر ههه ١ْ ٜرالعهههي عُٓههها١ٖم  ههه قغ 

رالحههه رل رَقههه١ شهههًُقٛا رالا٣ٗههها  ن٢ٝههه  ٜي ٣هههيع ٜرَههه قغ رالعهههي طهههل٣يع ٜػهههق٣ر  

٢ ٓهههٍ ْهههٕ ْقٗهههٟ رَ ههه ل  هههٝٞ رال هههّ رٜ رَٓههههي رٜ  قهههغ رَ ٣اٖههها  رَظههه ر٣  م  ال

ٜيهههه َى رَهههه قغ ٢ٓقُههههى ناعههههلع دٓا٣ٚي٢هههه  ٜر ههههقٙ ٜرَهههه قغ ٢رقهههههل َٛهههه ٘ رَهاعههههلع 

ٜ قؼهههٛا ْقهههيٜ   ههه١ رَشههها   رَقيرنههه١ َٜهههٙ  ههها ٢ث ؽ٢ٝهههٍ ٜع هههيع د٣هههلع ْٜهههتايع 

 ١ ْااٌ رَقٍٓ َُٗ اِ رَي٣ا ١ رَقيرن١  ١ طرٝ  رَٓقا ػ 
(5)

   

 3005غ رالحههه رل رَقههه١ شهههًُقٛا رَآاعههها  رالا٣ٗههه  َهههّ ٢ ٛهههي رال  قهههل عهههاِ ٜ قههه

ي٢ههه  ح٣هه  ٜدههل عشههير  رالحهه رل رَي٣ا هه١ رَقهه١ ر ههقرات ْت ههٝٚا  هه١ ردههٝرب رَ 

ْٗهههه  عههههاِ  شههههٛل رَٗ ههههاِ رَي٣ا هههه١ رَقيرنهههه١. 3005رَقهههه١  ههههٝ ي  َٛههههّ  قههههل عههههاِ 

ر ااٚهههها ٜرػهههه ا ٖ ههههٝ رَققلت٢هههه  رَ   ٣هههه  ٜرَقهههه١ ْٛههههل  َههههٙ عٝرْههههٍ عههههل٘  3005

ْٗٛهها يههأ َق ٗهه١ رَٗ ههاِ رَههل٢ٓهيرؽ١ َههٙ رَههلٜ  رَٝرػهه   هه١ رال اهها٘ ٖ ههٝ رَققلت٢هه  

رَ   ٣ههه .  اَل٢ٓهيرؽ٣ههه  ع٣ُٓههه   ٗهههاب ر٢اههها ١   قهههاا رَهههٟ ْهههٝرت ْٜهههٝر ت ٜر ههها٣َا 

رَهههٟ رالحههه رل ٜرَقٗههها    ٣ٗٛههها  ْٜٗهههاٚ  عٓهههٍ عهههل٘م ْٜٓههها ال شهههى  ٣هههٙ رٔ رالٖ ٓهههاِ

٢قهههههلرٔ ْهههههٕ رَ ظههههها ض رَ ههههها ةع َ ٖ ٓههههه  رَل٢ٓهيرؽ٣ههههه  ٜرَٓهههههتايع  ههههه١ رَقٓهههههٍ 

 رَي٣ا ١ َُلَٜ . 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(3)

رَ ي٢ةههههٙ رَي٣ا هههه٣  رَقيرن٣هههه م ْاُهههه  رَٓيههههقه ٍ رَقي هههه١م  ٣ههههيٜ  رَقههههلت ع لرَ يهههه٣ٕ شههههق أم  ؼهههها ٢   

 .41ص3009م  شي٢ٕ رَاا١ٖم 555
(5 )

َُٓ ٢هههل حهههٌٝ رالحههه رل رَقيرن٣ههه  رٖ هههي
 
حيههه٣ٕ َة٣ههه  رَ  ٣هههل٠م ْٝ هههٝع  رالحههه رل رَقيرن٣ههه م ْت يههه   –

 .3001رَقا   َُة اع م  ٣يٜ م 



 

ٜٚٗههههاو ع نهههههٙ ٜا٣ههههههٙ  هههه٣ٕ رَل٢ٓهيرؽ٣ههههه  ٜرَققلت٢ههههه  رَ   ٣هههه  رَقههههه١ شهههههًُقٛا      

ح٣هههه  رٔ رَققلت٢هههه  رَ   ٣هههه   قههههل شههههيؽا ػههههيٜ ٢ا  3005رالن٣ُهههها   قههههل عههههاِ 

َُل٢ٓهيرؽ٣ههههه  رَهههههٟ داٖههههها  هههههٝ ي رَشهههههيٜؽ رالعهههههيٞ َٛهههههام ياالٖق ا ههههها  ٜحي٢ههههه  

رَقق ٣ههههي عههههٕ رَههههي ٠ ٜرٔ  ٣ههههال رَققلت٢هههه  رَ   ٣هههه  ت٣َههههٍ عُههههٟ عههههلِ ت٢ٓهيرؽ٣هههه  

َٗ ههههههاِ رَي٣ا هههههه١. ٜٚهههههه ر ْهههههها ريل ههههههٙ رَٓت يهههههها  رَل٣َٜهههههه  ٜرَقي ٣هههههه  َه٣ههههههاي ر

رَل٢ٓهيرؽ٣هههه  رَقهههه١ ر ههههقٗل  رَههههٟ ْآٝعهههه  ْههههٕ رَقٗاطههههي  هههه١ ن٣ههههاي ت٢ٓهيرؽ٣هههه  

رَههههلٌٜ ٜرَ ي٢هههه  رَٓقةهههها  َ ا٣ٗهههها  ًَهههه١   ههههية تٜ ٚهههها  هههه١ رَٗ ههههاِ رَي٣ا هههه١ 

عُهههٟ َُلَٜههه   هههٝرب يهههأ ٚههه ر رَهههلٜ  رَقههه١  ههههِٝ  هههٙ رالا٣ٗههها  تٜ  ر٢اههها ١ رِ  هههُ ١ 

رَٗ ههههاِ رَي٣ا هههه١
(8)

. ٢شههههًٍ رالعقههههير   اَققلت٢هههه  رَ   ٣هههه  ٜرَيههههٓا  َٛهههها ٜٖشههههي 

اها قٛهههها ػههههٓاٖ  حه٣ه٣هههه  َُ ٗههههاب رَههههل٢ٓهيرؽ١ َٓهههها  ُق ههههٙ ْههههٕ تٜ  ْٛههههّ ْٜههههتاي 

ٜح٣هههه٠ٝ  هههه١ رَٗ ههههاِ رَي٣ا هههه١ ٜرَ ٣ههههاع رَي٣ا هههه٣ .  قراعههههٍ رالحهههه رل  ٣ٓهههها  ٣ٗٛهههها 

ِ رَي٣ا هههه١. رٔ  شههههٍ ٜرَقٗهههها   رال٢اهههها ١ ٚههههٝ رَههههل٣ٍَ رالنههههٝٞ ت٢ٓهيرؽ٣هههه  رَٗ هههها

ٖ هههههاِ رَ ههههه ل رَٝرحهههههل  ههههه١ ر٢اهههههات رَ ُهههههٌٝ َُٓشهههههً   رَي٣ا ههههه٣  ٜرالنقظهههههات٢  

ٜرالدقٓاع٣ههههه  رَ ٣ ٣ههههه  رَقههههه١ يهههههأ ٢ق٣شهههههٛا رَقهههههيرم رَيههههه ا  ههههه١ ر ههههههاؽ رَٗ هههههاِ 

رَي٣ا هههه١ رَٓ قًههههي َُقٓههههٍ رَي٣ا هههه١ ٜرَهههه ٠ حههههيِ ْق ههههّ رالن٣ُهههها  ٜرَآاعهههها  

 3005رْههها  ٣ٓههها  قهههل عهههاِ  رالا٣ٗههه  ْهههٕ رَٓشههها ي   ههه١ رَٗ هههاِ رَي٣ا ههه١ رَقيرنههه١

 يههه  رَٓاههههاٌ رَٝر هههو ًَههههٍ رَةٝر هههه  ٜرالن٣ُههها  ٜرالا٣ٗهههها   ههه١ رَقههههيرم ٜناْههههة 

ٚههه ٘ رالا٣ٗههها  ٜرالن٣ُههها   قشههه٣ًٍ ي٣اٖههها  ٜرحههه رل  ٣ا ههه٣  ٜرَقههه١ رطههه  ة  ُقههها 

تٜ  ْهههتاي  ههه١ رَٗ هههاِ رَي٣ا ههه١ رَقيرنههه١.  ههههل  هههل   رَههههٝٞ رَٝؽ٣ٗههه   ههه١ رَقهههيرم 

ح٣ههه  رت يهههة  ٓههها ال ٢ه هههٍ رَشهههى رٖهههٙ ْقهههٝم  ر٣هههق ْهههٕ ٜٚهههّ ٖ هههاِ رَ ههه ل رَٝرحهههل 

 ر ا ١

 

 

 

 

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(8)
ْآٝعههه   هههاحا٣ٕم ْتشهههير  ن٣هههاي رَل٢ٓهيرؽ٣ههه   ههه١ رَ ُهههلرٔ -حهههٌٝ ٚههه ر رَٓٝػهههٝ  رٖ هههي 

 . 3006رَقي ٣  م ْيي  ت ر ا  رَٝحلع رَقي ٣  م  ٣يٜ  م 



  ا هه١ ٢ههه  رْههاِ ٖٛؼههقٛا ٜ هههلْٛا ْٜيدههو  َههى ٢رههيع ر٢لَٝد٣هه  رحات٢هه  عُههٟ  

رَلَٜهه م ٢ٜيههقٟ رَههٟ ن َٝههٙ ش ظهه٣  رَرههيت   قهها  َلا٢هه  حههلت   ههُرا م يٓهها رٖههٙ ٢ههه٣ّ 

ْهههٕ ٖريهههٙ ٜطههه٣ا  عُهههٟ رَٗهههاي ْ هههلتر  َٛهههّ ْههها ٢رًهههئٜ  ٣هههٙ ٜي٣ههه  ٢رًهههئٜ. َههههل 

ْٛٓههها ياٖهههة ؽ ٣قههه   را قهههة رَقاي ههه  رٔ رْهههٝ  رَ ٣هههاع ْٜقةُ ا ٛههها  ههه١  ٠ ْاقٓهههو

ٚهههه ر رَٓاقٓههههو ْههههٕ رَققهههههل ٜرَقشهههها ى ْٓهههها ٢يههههق ٣ٍ ْقههههٙ رٔ ٢ُٓههههى حهههه ل ٜرحههههل 

رَظههٝرل رَٓةُههق  هه١ ْقاَاهه  رالْههٝ  ٜرَٓقةُ هها   هه١ رَٓاقٓههو ْههاَّ  شهها و  ٣ههٙ 

يهههٍ ؽٝر ههه  رَٓاقٓهههو ٜن٣ْٝا هههٙ ٜرن٣ُا هههٙ ٜيههه َى را٣ٗا هههٙم الٔ  ههه٣ةيع  ر٠ ٜرحهههل 

ُههٟ حؼههي رَآههٝت ٜر قههها  رال ههلر  عُههٟ رَٓاقٓههو  ًههٍ ؽٝر رههٙ ٜرن٣ُا ههٙ ٢ٗةهه٠ٝ ع

ٜ هههلرٔ رَ ي٢هه  ًَهههٍ رٜ  قههغ رن٣ُههها  رَٓاقٓههو ْٛٓههها ياٖههة ٣ٖههها  رَ هه ل ٜيرهههابع 

ن٣اتر هههٙ
(3)

. َههههل رت   ةهههٝ ر  ْههها  قهههل  ههههٝؽ ٖ هههاِ رَ ههه ل رَٝرحهههل  ههه١ رَقهههيرم 

ٜ  ر٢ههههل رَقٗ ٣ٓهههها  رَي٣ا هههه٣  عُههههٟ ٖ ههههٝ ال ههههة َ ٖق هههها٘  هههههل  ًٓههههٕ عههههلت ْههههٕ 

رٔ  اهههل  ٓاهههاٌ  ههه١ رَقٓهههٍ رَي٣ا ههه١ ترعهههٍ رَقهههيرمرالحههه رل رَقههه١ َهههّ ٢ريههه  َٛههها رَ

 يطههههقٛا  هههه١ رَقٓههههٍ رَي٣ا هههه١ ٜرَقههههرا٣ي  هههه١ ٖ اْههههٙ رَي٣ا هههه١م يٓهههها  هههها عة 

ش ظههه٣ا  ْهههٕ رَهههلرعٍ رَهههٟ رالعههه ٔ عهههٕ  ر ههه٣  رَقل٢هههل ْهههٕ رالحههه رل رَي٣ا ههه٣  

 ر   ٝدٛههههها  ْ قُرههههه  ْٜهههههٕ ْ قُرهههههٙ رالا٣ٗههههها  م رٔ ٚههههه ٘ رَةرهههههيع  ههههه١  قهههههلت 

ٚهههه١ ٖقههههاا ؽ ٣قهههه١ َي  هههه  رَق٣هههها ر   3005رالحهههه رل  هههه١ رَقههههيرم  قههههل عههههاِ 

ٜرَهههههٝٞ رَي٣ا هههه٣  ٜرالدقٓاع٣هههه   هههه١ ْٓا  هههه  حهٛهههها رَههههل٢ٓهيرؽ١ ٜ شههههًٍ عُٗهههه١ 

 قهههل حيْاٖٛههها َيهههٗٝر  ؽ٢ُٝههه  ْهههٕ ْٓا  ههه  حهٛههها  ههه١ رَٗ هههاِ رَي٣ا ههه١
(9)

. َٜٓههها 

يهههأ رَٓاقٓهههو رَقيرنههه١ ٢ٓقهههاة  اَققهههلت ٜرَقٗهههٝ  رالاٗههه١ ْهههٕ ح٣ههه   يي٣ قهههٙ رَه٣ْٝههه  

ٜرَل٣ٗ٢ههههه  ٜرالا٣ٗههههه 
(1)

م  اَٗ هههههاِ رَظهههههاَ  ٜرَٗهههههاد  ٚهههههٝ رَٗ هههههاِ رَههههه ٠ ٢يرعههههه١ 

 عظٝط٣ا  رَٓاقٓو رَقيرن١  ًٍ ؽٝر رٙ ٜرن٣ُا ٙ ٜرا٣ٗا ٙ ٢ٜيٓ  َٙ 
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(3)
ّ رَااَهههه  ْههههٕ رَ هههه ل رَٝرحههههل رَههههٟ رَققلت٢هههه  م تر  رَشههههتٜٔ  ٢ههههاع ع ٢هههه  ٚههههات٠م رَقههههاَ 

 . 15م ص8663رَاها ٣  رَقاْ م  للرتم 

 (9)
ٖلهههّ ْ ٓهههل طهههاَ م رَققلت٢ههه   ههه١ تٌٜ رَٓلهههيل رَقي ههه١م ْاُههه  ت ر ههها  ت٣َٜههه م ْييههه   

 . 841م ص3001م 51رَل ر ا  رَل٣َٜ م  للرتم رَقلت 

(1)
٣ههها  رَهههل٢ٓهيرؽ١ ٜرَل هههقٝ ٠  ههه١ رَقهههيرمم ع هههل رَا ههها  رحٓهههل ع هههلت م ٜرنهههو ْٜيهههقه ٍ رَ  

 ههه١ حيههه٣ٕٗ  ٝ ٣هههق ر هههير٣ّٚ ٜع هههلرَا ا  رحٓهههل ع هههلتم رَق هههٝال  رَل٢ٓهيرؽ٣ههه   ههه١ رَقهههيرم 

 . 808م ص3003ٜرَريصم ْيي  رَ ٣ُ  َ   ا  



 آَشههها ي   ههه١ رَق٣ُٓههه  رَي٣ا ههه٣   ههه١ رَقهههيرم ٢ٜٗيهههاّ ْهههو يهههٍ رالن٣ُههها   ههه١ رَ ُهههل 

ٓشهههقيي  َُق٢ًٝٗههها  رالدقٓاع٣ههه  م تٜٔ رٔ ٢ُلههه١ ٢ٜ هههاٌٜ رٔ ٢ُقهههه١ ْهههو رَهٝر هههّ رَ

ش ظهههه٣قٛا ٜ ٣ٓ ٚهههها ٜحي٢ا ٛهههها. ٜٚهههه ر ٢قٗهههه١ ػههههيٜ ع رٔ ٢ًههههٝٔ رَٗ ههههاِ آههههيع 

رَققههها٢ا ٜرَققههها   ٜرَققهههأٜ  ههه٣ٕ د٣ٓهههو رًَٖٓٝههها   ههه١ رَلَٜههه  ٜرَقٗههها   رَيههه١ُٓ 

ٜرَي٣ا هههه١  ٣ٓهههها  ٣ٗٛهههها عُههههٟ رَيههههُة  م  ههههٍ رنقيههههاْٛا ٜرَقشهههها و  ٛهههها عُههههٟ ٖ ههههٝ 

 ٠ ٢ٓهههٗ  يهههٍ ٜرحهههل ْٗٛههها شهههقٝ ر   االؽٓ ٗهههأ عُهههٟ ٜدٝتٚهههام  هههٝر ه١م رالْهههي رَههه

ٜحهٝنٛهههههام ٜحي٢قٛههههها ٜتٜ ٚههههها  ههههه١ رتر ع شهههههتٜٔ رَههههه  ت تٜٔ رَشهههههقٝ   هههههاَل ٕ 

ٜرَ ُهههههّ رَٝرحهههههل َ عهههههي
(1)

. رٔ رَقٗهههههٝ  رالاٗههههه١  ههههه١  يي٣ ههههه  رَٓاقٓهههههو م ٢رهههههيع 

رَققلت٢ههه  رَ   ٣ههه   ههه١ رَ ٣هههاع رَي٣ا ههه٣  رَقههه١  هههقًٝٔ رالؽههها  رَقهههاِ رَههه ٠  ق هههيو 

عههههٍ رًَٖٓٝهههها  رَٓ قُرهههه  َُٓاقٓههههو رَقيرنهههه١ م ٜرَقهههه١ ٢آههههٙ  ٣ٗٛهههها عهههههل  هههه١ تر

 ٣ا هههه١ ٢ رههههف ًَههههٍ ؽههههي  حي٢قههههٙ ٜر رت ههههٙ ٜٜدههههٝت٘ ٜتٜ ٘  هههه١ رؽهههها  ٜؽههههٕ 

 ٜرحل  لر  شتٜٖٙ عُٟ ر اي رال٣َا  رَل٢ٓهيرؽ٣  .
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(1)
ْآٝعهههه   ههههاحا٣ٕمرَٓاقٓو رَقيرنهههه١ حؼههههي٢ا  -َُٓ ٢ههههل حههههٌٝ ؽ ٣قهههه  رَٓاقٓههههو رَقيرنهههه١ 

 لههههلرتم   ٝ هههه٣َٝٝد٣   هههه١ رالا٣ٗهههها  ٜرَةٝر هههه  ٜرَة ههههها م ْقٛههههل رَل ر هههها  رال ههههقير ا٣ م
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رٔ رٚههههّ رَٓههههتاير  رَقهههه١ ٢ًٓههههٕ  يهههها٣ُٛا عُههههٟ رالحهههه رل رَي٣ا هههه٣  رَقهههه١        

ٜرَقههههه١ يهههههأ َُآاعههههها  رالا٣ٗههههه  تٜ   ههههه١  3005ظٛهههههي  ٜ شهههههًُة  قهههههل عهههههاِ 

اَ اَههه   ههه١ رَقهههيرم  ٝطههه  رَٓيهههاٚٓ   ههه١  شههه٣ًُٛا ْٗٛههها ياهههيع عهههلت رالحههه رلم  

 اٖٛهههها حاَهههه  رٖراا ٢هههه   ٓههههٕ ٖ ههههاِ رَ هههه ل رَٝرحههههل ر٣َٛٓٓهههه٣ٕ  3005 قههههل عههههاِ 

ٜرَٓيههههه٣ةي عُهههههٟ رَٗ هههههاِ رَي٣ا ههههه١ رَقيرنههههه١ َٜهههههّ ٢يهههههٓ  َ ن٣ُههههها  ٜرالا٣ٗههههها  

ٜرالا٣ٗههها   آَشههها ي   ههه١ رَ ٣هههاع رَي٣ا ههه٣  رَهههٟ  قلت٢ههه  ح  ٣ههه   ظهههٍ رَهههٟ ْ ههها  

ل١ٖ ٜرَقهههه١  ههههاٚٓة  هههه١  شهههه٣ًُٛا رالحهههه رل ٜرَقآقهههها  ْٜٗ ٓهههها  رَٓاقٓههههو رَٓهههه

رَآاعههها  رالا٣ٗههه  ٜرَقههه١ رطههه   َٛههها تٜ   ههها ة ْٜهههتاي عُهههٟ رَق٣ُٓههه  رَي٣ا ههه٣  

.  ههههل نهههل  عهههلت ر٣ًَاٖههها  ٜرالحههه رل رَي٣ا ههه٣  رَقيرن٣ههه  3005رَقيرن٣ههه   قهههل عهههاِ 

( ي٣ههههأم ٜطههههٍ ٚهههه ر 300رَههههٟ رياههههي ْههههٕ ) 3003 هههه١ رٖق ا هههها  يههههاٖٝٔ رَاهههها١ٖ 

ٜرٖق ا ههها   ١3003 رٖق ا ههها  يهههاٖٝٔ رالٌٜ ي٣هههأ  ههه 500رَقهههلت رَهههٟ رياهههي ْهههٕ 

. َهههههههل  اههههههاٜةر  رَيههههههاح  رَقيرن٣هههههه  رَ ههههههلٜت رَٓقٝنقهههههه   هههههه١ عههههههلت 3080ر ر  

رالحههههه رل رَقيرن٣ههههه  ٜرَههههههٝٞ رَي٣ا ههههه٣  رَٓٝدهههههٝتع ْهههههٕ ح٣ههههه  رَٗهههههٝ  ٜرَٛهههههل  

ٜرطههه   ْهههٕ رَظهههقا دهههلر رالَٓهههاِ  اَ ا ؽههه  رَي٣ا ههه٣  َُقهههيرم  يههه ا رالحههه رل 

رالن٣ُهههها  ٜرالا٣ٗهههها   هههه١ رَقههههيرم ح٣هههه  ٢ ههههلٜ رَي٣ا هههه٣  رَقهههه١ يٖٝقٛهههها ٜر يةٚهههها 

رَ ههههاٌ رنههههيل رَههههٟ رَرٝػههههٟ ْٗههههٙ حاَهههه  رَٗ ههههاِ
(8)

عههههلت ْ ههههلٜت ْههههٕ  ٗاب  ا ههههقا .

رالحههه رل  ر  رَقهههرا٣ي ٜرَراع٣ُههه  ٜٚههه١ رَقههه١ ح ٣هههة  اَلاَههها  شهههٍٓ  ههه١ ْاُههه  

رَ ًهههههّ رالٖقهههههها١َ ٜرَ ًْٝههههه  رَقيرن٣ههههه   آَتيهههههل رٔ ْق هههههّ رالحههههه رل رَي٣ا ههههه٣  

رَقيرن٣ههه  رَٓٝدهههٝتع عُهههٟ رَيهههاح  رَقيرن٣ههه  ٚههه١ رحههه رل )ٜ ن٣ههه (  قيهههّ  اَؼهههق  

٣    ًهههّ حهههلراقٛا يٓهههها رٔ ٜرَٛشاشههه  ٖ هههير َؼهههق  نٝرعهههلٚا رَآاٚي٢هههه  ٜرَشهههق 

ن٣ات ٛههها  ٣هههي ْقيٜ ههه  ال ُههها رَشهههقا رَقيرنههه١.  ؼههه  عهههٕ عهههلِ   ُهههٝ  رؽيٚههها 

رَرًي٢ههه  ٣ٜٚايُٛههها رَقٗ ٣ٓ٣ههه  ٜ اَقههها١َ ٚههه١ رنهههيل رَهههٟ رَهههلياي٣ٕ رَي٣ا ههه٣  ْٗٛههها 

رَههٟ رَهههٝٞ رَ   ٣هه  رَهههات ع رٔ ٢ًههٝٔ َٛهها تٜ  ٜ ههرا٣ي  قههاٌ  هه١ رَق٣ُٓهه  رَي٣ا هه٣  

ٝ ْاهههيت رْقهههلرتر  َق٢ًٝٗههها  ر٣َٜههه  ن ٣ُههه  ٜعشههها ي٢  رَقيرن٣ههه . يٓههها رٔ  قؼهههٛا ٚههه

ٜؽا ر٣ 
(3)

. 
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(8 )
 . 30م ص3009 قل  ُِٝ م رشًا٣َ  رَق ٌٝ رَل٢ٓهيرؽ١  ١ رَقيرمم ْاُ  دلٌم رَقيرم م 

(3 )
حيهههه٣ٕٗ  ٝ ٣ههههق ر ههههير٣ّٚم ْقٝنهههها  رَق ههههٌٝ رَههههل٢ٓهيرؽ١  هههه١ عههههيرم ْا قههههل طههههلرِم  هههه١ حيهههه٣ٕٗ  ٝ ٣ههههق 

ر ههههير٣ّٚ ٜع ههههلرَا ا  رحٓههههل ع ههههل تم رَق ههههٝال  رَل٢ٓهيرؽ٣هههه  رَه٣ههههٝت ٜرَرههههيصم ْييهههه  رَ ُهههه٣  َ   هههها م 

 . 58م ص3003



ال شههههى  هههه١ رؽهههه م حي٢هههه   شهههه٣ًٍ رالحهههه رل ٜرَقٗ ٣ٓهههها  رَي٣ا هههه٣  َُٓاقٓههههو 

رَقيرنههه١  ًههههٍ رؽ٣ا هههٙ ٜرن٣ُا ههههٙ ٚهههٝ ْههههٕ رَٓي ًههه ر  رال ا هههه٣  َُل٢ٓهيرؽ٣هههه  م رال 

رٔ ظٛههههٝ  رحهههه رل يا٣ههههيع تٜٔ رٔ  يههههقٗل رَههههٟ نٝرعههههل شههههق ٣  ٢يههههّٛ  هههه١  شههههي ِ 

رَ ٣ههههاع رَي٣ا هههه٣  م ٢ٜههههٝاي  ههههُ ا  هههه١ رعق٣هههها ر  رَٓههههٝرؽ٣ٕٗ رَقههههيرن٣٣ٕ
(5)

. يٓهههها رٔ 

رَقههههه١  شهههههًُة ٜدهههههٝت ٚههههه ر رًَهههههّ رَٛا هههههٍ ْهههههٕ رالحههههه رل ٜرَ ييههههها  رَي٣ا ههههه٣  

 هههه١ رؽهههها  رَلَٜهههه  ٜٖ اْٛهههها رَي٣ا هههه١ ال ٢ٓاههههٍ حاَهههه   3005ٜظٛههههي   قههههل عههههاِ 

طههه ٣  َُٗ هههاِ رَي٣ا ههه١ الٔ  يههه  رَٓاهههاٌ رْهههاِ ظٛهههٝ  رحههه رل يا٣هههيع  ههه٣ًٓٗٛا 

ْهههٕ ْٓا  ههه  ٖ اْٛههها رَي٣ا ههه١  ا٣ًَر٣ههه  رَقههه١ نهههل  ققههها ع ْهههو ْهْٝههها  رَٓاقٓهههو 

رٖٛههها َهههّ  ًهههٕ  ٓقُهههى  رَقيرنههه١. رٔ ْههها ٢تعههه  عُهههٟ رالحههه رل رَي٣ا ههه٣   ههه١ رَقهههيرم

م  ر ُههها رالحههه رل رَٓقا ػههه  يهههأ 3005 يٖاْاههها ٜرػههه ا َقهههيرم ْههها  قهههل عهههاِ 

ٚهههل ٛا رال ا ههه٣  ٚهههٝ ر ههههاؽ رَٗ هههاِ رَيههها قم ٜٚههه ر ْههها ر رههههة ع٣ُهههٙ رَٓقا ػههه  

ح٣هههه   8668رَقيرن٣هههه   هههه١ ردقٓاعٛهههها رالٌٜ رَهههه ٠ عهههههل  هههه١  ٣ههههيٜ   هههه١ ر ر  

 هههلعٝر رَهههٟ ر ههههاؽ رَٗ هههاِ  عهههيا رَٓهههت ٓي  ٓآٝعههه  ْهههٕ رَههههير ر  رَقاْههه  رَقههه١ 

رَقيرنههه١ ٜرعقٓهههات رَةي٢هههق رَهههل٢ٓهيرؽ١ ٜرعقٓهههات رَةي٢هههق رَهههل٢ٓهيرؽ١  ههه١ رؽههها  

رَ ي٢هههها  رال ا هههه٣  ٜرَققلت٢هههه  رَ   ٣هههه  ٜرَي٣ا هههه٣ 
(4)

. َٛهههه ر رٔ ٚهههه ٘ رال رحهههه رل 

رطههها ٛا رَ ههه   ٜرالعهههق    ههه١ ٜدٛههها  رَٗ هههي حهههٌٝ ؽ ٣قههه  رَٗ هههاِ رَي٣ا ههه١ 

ٚهههه ٘ رَ اَهههه  عُههههٟ رال ههههقهير  رَي٣ا هههه١  ٜرٖقًيههههة 3005َقههههيرم ْهههها  قههههل عههههاِ 

رَقيرنهههه١ ٜرطهههه   رَشههههلٍ رَشهههها ٍ َهههه قغ رَهههههٝٞ ٜرَق٣هههها ر  َهههه٣  رناْهههه  تَٜهههه  

حل٢اههه  ٜ ٗهههاب ٖ هههاِ  ٣ا ههه١ ٜرٖٓههها رَ ظهههٌٝ عُهههٟ رًَٓا ههها رَي٣ا ههه٣  َ حههه رل 

. ْٜق ههههّ ٚهههه ٘ 3005رَقهههه١  شههههًُة ٜر ههههٛٓة  هههه١ ظٛٝ ٚهههها الن٣ُهههها   قههههل عههههاِ 

ٓا  ههه  رَي٣ا ههه٣    هههة ْ ُههه  رَ يَٓهههأ . رالحههه رل َههه٣  َهههل٢ٛا ْقي ههه  يا ٣ههه   آَ

ٜ َهههى الٔ رَهاعهههلع رَقههه١ ٖشهههر  ع٣ُٛههها ٚههه ٘ رالحههه رل ٚههه١ رَقٓهههٍ  ههه١ رَ هههيٜ  

رَيههههي٢  رَقاْهههه  ٜرَها هههه٣ 
(3)

. يهههه َى رٔ ر ُهههها ٚهههه ٘ رالحهههه رل  ٗهههه١  ٗ ٣ٓهههه  عُههههٟ 

ر ههههاي رالٖقٓههههابر  رَاا٢ٖٝهههه  رالا٣ٗهههه  ٜرَةا ر٣هههه  ٜرَٓ ٚ ٣هههه  ال عُههههٟ ر ههههاي ر٢َٝٛهههه  

رَيهه ا رَٓههتاي عُههٟ رال ههقهير   هه١ رَٗ ههاِ رَي٣ا هه١ رَقيرنهه١ رَقيرن٣هه م ٜٚهه ر ٚههٝ 

 ٜي َى 

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(8)
 .  58رَٓظل  ٖريٙ م ص 

ع هههل رَٝٚهههال ح٣ٓهههل  شههه٣لم ْيهههقه ٍ رَقهههيرم رَرهههيص رَؼههها ق  ٜرَ ٣ههها ر  رَٓقاحههه م تر  (3)

 . 81م ص8661رَٓلٞ َُاها   ٜرَٗشيم تْشقم 

(5)
 . 856رَٓظل  ٖريٙم ص 



يهههأ  ههه  ا   ههه١ ظٛهههٝ  رَققلت٢ههه  رَقٗا  ٢ههه  ٜ ٣هههال رَققلت٢ههه  رَٛا ٣ْٖٝههه  )رَٓٗيهههآ ( 

َٜهههه٣  ْاقٓههههو  رههههاع  م ال  ارالْههههي رَهههه ٠ دقههههٍ رَشههههرٔ رَقيرنهههه١ ْاقٓههههو رٖرقهههه

ْاقٓهههو عههه    ٣هههي  ههه١ُٓ َٜههه٣  ْاقٓهههو رعهههق    ههه١ُٓ
(9)

. نهههل ٢ًهههٝٔ رال هههق لرت 

رَههه ٠ ْا  هههٙ رَٗ هههاِ رَيههها ق رَقاْهههٍ رَٓهههتاي ٜرالياهههي ر٣ٓٚههه   ههه١ ظٛهههٝ  ْاهههٍ ٚههه ٘ 

رالحهههه رل. ٜ َههههى الٔ رال ههههق لرت ٢ههههٝ ي ر ػهههه٣  عظهههه   َٗٓههههٝ ٜظٛههههٝ  ظههههاٚيع 

اعق ا ٚهههها ظههههاٚيع ردقٓاع٣هههه   اههههلت رالن٣ُهههها  رالا٣ٗهههه  ٜرَةا ر٣هههه  ٜحقههههٟ رَه ٣ُهههه   

ٖريههههٛا  هههه١ ظههههيٜ  رٖ يهههها  رَل٢ٓهيرؽ٣هههه  ٜر يهههها  ْ ُهههه  رَيعهههها ح٣هههه  ٢شههههقي 

ر هههيرت ٚههه ٘ رالن٣ُههها  رالا٣ٗههه   اَ ادههه  رَهههٟ رَقهههيرص ٜرَهههل ا  عهههٕ ٜدٝتٚههها رْهههاِ 

رَقٗههه  ٜ ههه١ ْٝردٛههه  ظهههاٚيع عهههلِ رَقريهههل ْهههٕ ْيهههقه ٍ ٜٚههه ر ٢ههههٝت رَهههٟ ػهههٓٝ  

ا٣ٗهههه  ٜ اَقهههها١َ ٢ههههٗقً  عُههههٟ رَٗ ههههاِ ْرٛههههِٝ رَٓٝرؽٗهههه  َههههلٞ ٚهههه ٘ رَآاعهههها  رال

رَي٣ا ههه١ ٜرَق٣ُٓههه  رَي٣ا ههه٣  َقق هههٌٝ ر٢َٜٝههه  رَهههٝالب َُهههٝؽٕ رَهههٟ ر٢َٜٝههه  رَهههٝالب 

َُآاع  ٜٚ ر ٢شًٍ عةي عُٟ رَ ا ؽ  رَي٣ا ٣  ٜرَٗ اِ رَي٣ا ١
(1)

 . 
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(9)
 ههه١  ٗهههاب رَلَٜههه  رَٓل٣ٖههه  رَقيرن٣ههه  رَ ل٢اههه  م ْاُههه   عهههاْي حيهههٕ  ٣هههاعم ر ًههها   ر يههه٣  

 851م ص 3001م ياٖٝٔ رَاا١ٖ 54رَقُِٝ رَي٣ا ٣ م رَقلت

(1)
 . 856ع ل رَٝٚال ح٣ٓل  ش٣لم ْظل   ا قم ص 



 المصادر : 

  القران الكريم 

 اوال : الكتب : 

   186٨احمد عطٌة هللا ، القاموس السٌاسً ، دار النهضة العربٌة ، القاهرة ،  -6

  ٜرَةٝر   ٜرَة ها م   احا٣ٕمرَٓاقٓو رَقيرن١ حؼي٢ا   ٝ ٣َٝٝد٣   ١ رالا٣ٗا

 . 3009ْقٛل رَل ر ا  رال قير ا٣ م  للرتم 

  حي٣ٕ َة٣  رَ  ٣ل٠م ْٝ ٝع  رالح رل رَقيرن٣ م ْت ي  رَقا   َُة اع م  ٣يٜ م

3001 

  ( .  181٨احمد سوسة ، تارٌخ حضارة الرافدٌن . ) بغداد 

  (181٢الدكتور عبد الرزاق الحسنً ، العراق فً الماضً والحاضر ،) بغداد 

  رشاد مٌزان الكورد ومكاري وكركوك واربٌل اهم حلقة فً االتنوعشٌٌا الكردٌة

 .  ٨٨، ص  ٣٠٠1نٌسان  ٥-٢مبعوث الندوة العلمٌة دول كركوك 

   ٢اع ع ٢  ٚات٠م رَقاَّ رَااَ  ْٕ رَ  ل رَٝرحل رَٟ رَققلت٢  م تر  رَشتٜٔ رَاها ٣ 

 .8663رَقاْ م  للرتم 

  سعد الدٌن ابراهٌم الملك ، الفل واالعراف هموم االقلٌات فً الوطن العربً ، دار

 . 188٨،  ٣االمٌن القاهرة ، ط 

   ع ل رَا ا  رحٓل ع لتم رالٖق ا ا  ٜرَق ٌٝ رَل٢ٓهيرؽ١  ١ رَقيرمم  ١ ْآٝع

رَٗا م  احا٣ٕم رشًا٣َا  رَق ٌٝ رَل٢ٓهيرؽ١  ١ رَقيرمم تر  رَؼ٣اب َُة اع  ٜرَٗشي م 

 م 3006

   ع ل رَٝٚال ح٣ٓل  ش٣لم ْيقه ٍ رَقيرم رَريص رَؼا ق  ٜرَ ٣ا ر  رَٓقاح م تر

 8661رَٓلٞ َُاها   ٜرَٗشيم تْشقم 

  سٌمان محمد توبر لٌاك ، االفكار السٌاسٌة لألقلٌات المسلمة فً الفقه االسالمً ، دار

 النفائس ، االردن .  

  الوطنٌة ومشكلة االقلٌات فً افرٌقٌا ، مركز عبدالسالم ابراهٌم بغدادي ، الوحدة

 ، د ، ت ، ٣الدراسات الوحدة العربٌة ، بٌروت ، ط 

،ج  188٠عبدالوهاب الكٌالً واخرون ، المؤسسة العربٌة للدراسات والنشر ، بٌروت  -1

1 . 

  عبدالوهاب بن احمد عبدالواسع ، االمة االسالمٌة والقضاٌا المعاصرة ، دار الطاٌر

 188٢والتوزٌع ، الرٌاض ، للنشر 

 العربٌة الوحدة راسات ا د مركز العربً، المشرق فً والدولة المجتمع ، سالمة غسان ، 

 1888،  1ط ، بٌروت

  ، فالح عبدالجبار ، االثنٌة والدولة ، ترجمة عبداالله النعٌمً ، الفرات للنشر والتوزٌع

 ، بغداد ،.  ٣٠٠6

 188٠لعالم ، مطابع جامعة الموصل ، مجٌد جبر عارف ، اثنوغرافٌا شعوب ا  ، 

  ، 18٨٥مجٌد حمٌد عارف ، االثنوغرافٌا واالقالٌم الحفارٌة ، دار النشر بغداد . 



  ًمحمد حسن محمد شوانً ، النزاع االثنً والدٌنً فً كركوك ، مؤسسة موكربان

 .  ٣٠٠6للبحوث والنشر ، اربٌل 

  عبدالحكٌم ، مكتبة مدبولً ، نٌد روبرت جار ، اقلٌات فً خطر ، ترجمة مجدي

 ،.  188٥القاهرة ، 

  هارون الرشٌد ن جرائم ضد االنسانٌة والقانون الدولً ، مقال منشور على حركة

 تحرٌر السودان على االنترنٌت 

  ، ٣٠٠٠ٌوسف القرضاوي ، فً فقه االقلٌات المسلمة ، دار الشروق ، القاهرة   ، 

 ثانيا : المجالت : 

  ع لت م ٜرنو ْٜيقه ٍ رَ ٣ا  رَل٢ٓهيرؽ١ ٜرَل قٝ ٠  ١ رَقيرمم  ١ ع ل رَا ا  رحٓل

حي٣ٕٗ  ٝ ٣ق ر ير٣ّٚ ٜع لرَا ا  رحٓل ع لتم رَق ٝال  رَل٢ٓهيرؽ٣   ١ رَقيرم 

 3003ٜرَريصم ْيي  رَ ٣ُ  َ   ا  

  ُِٝعاْي حيٕ  ٣اعم ر ًا   ر ي٣   ١  ٗاب رَلَٜ  رَٓل٣ٖ  رَقيرن٣  رَ ل٢ا  م ْاُ  رَق

 3001م ياٖٝٔ رَاا١ٖ 54رَي٣ا ٣ م رَقلت

 م 3009رمم ْاُ  دلٌم رَقيرم م  قل  ُِٝ م رشًا٣َ  رَق ٌٝ رَل٢ٓهيرؽ١  ١ رَقي 

  ع لرَ ي٣ٕ شق أم  ؼا ٢  رَ ي٢ةٙ رَي٣ا ٣  رَقيرن٣ م ْاُ  رَٓيقه ٍ رَقي ١م

 .3009م  شي٢ٕ رَاا١ٖم 555 ٣يٜ  رَقلت 

  ٕحي٣ٕٗ  ٝ ٣ق ر ير٣ّٚم ْقٝنا  رَق ٌٝ رَل٢ٓهيرؽ١  ١ عيرم ْا قل طلرِم  ١ حي٣ٗ

 ٝ ٣ق ر ير٣ّٚ ٜع لرَا ا  رحٓل ع ل تم رَق ٝال  رَل٢ٓهيرؽ٣  رَه٣ٝت ٜرَريصم ْيي  

 م3003رَ ٣ُ  َ   ا م 

 العربً المستقبل مجلة ، تضارٌس الخرٌطة السٌاسٌة العراقٌة  ، شعبان الحسٌن عبد ، 

 ٣٠٠6  السنة ، ٢٢٢ العدد ، بٌروت

  محمد مهدي عاشور ، القومٌة االثنٌة ، ادارة الصراعات واستراتٌجٌات الشٌوعٌة

، عل االنترنٌت  على  ٣٠٠٣المركز العلمً للدراسات االستراتٌجٌة ، االردن  ط 

 الرابط 

   ٖلّ ْ ٓل طاَ م رَققلت٢   ١ تٌٜ رَٓليل رَقي ١م ْاُ  ت ر ا  ت٣َٜ م ْيي

 م. 3001م 51رَل ر ا  رَل٣َٜ م  للرتم رَقلت 

 الرسائل واالطاريح : 

  صالح حسن العزي ، التوتر العراقً واالمن االجتماعً ، اطروحة دكاوراه غٌر

 ٣٠1٣منشورة ، جامعة بغداد ، كلٌة االداب ، قسم االجتماع ، 

 بً رسالة كوردستان سالم سعٌد ،اثر االقلٌات على النظام السٌاسً فً الوطن العر

 .  ٣٠٠٥ماجستٌر غٌر منشورة الخرطوم ، جامعة النٌلٌن ، 

 

 

 

 



 


