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 األهداء
 

 الى من اوصانا بهما رب العزة 

 ابً وامً

 حباً واحتراماً 

 وتثمٌناً لهما على حسن تربٌتهما  وفاءً 

 القانون والعلوم السٌاسٌةالى االستاذة االفاضل فً كلٌة 

 وفاء لما قدموه فً سبٌل اٌصالنا الى ما نحن علٌه

 القانون والعلوم السٌاسٌةالى كافة االخوة واالصدقاء فً 

 اعتزازا برفقتهم

 رة بحثً هذا  اهدي ثم

 

 الباحثة

 وتقدٌرشكر 
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مػف  صػدر عػف العبيةػر عمػخ ةجػعم   ػ   المفػردة المويةػ مػف عزػز عمى الرغـ  
ف ، إا ا كثةػػرةف يػػدايا الفعػػؿ يبطػػخقيـ يمػػيالفيـ النيةمػػ ألُنػػخس مشػػخعر الػػيد ياامعػػراـ 

 ػػ ف مػػف ، لػػذا  الشػػكر ةػػم  المبعػػر ةف يخ مةػػخف، يمةػػداف الشػػخكرةف مػػف اىػػؿ اامعنػػخف
 اً نػزر ةً  ي رة  اليرد عةػى اف عفػ  اف اعقدـ يكمم  شكر مكةدياع  ااععراؼ يخلزمةؿ 

إلػػى كمةػػ   يشػػكر  البمةػػؽ يامعنػػخن  اليمةػػ   معيزيػ يػػدا  ، نػػخس ىػػءاا المػػؽ  ًا مػػفةةػةر 
 . القخنيف يالبمـي الةةخةة  عميمًخ / يلةـ القخنيف جصيصخً 

 رةـػ  الكةنطؽ لةخن  عخززًا عف شكر ُاةعخذيععيلؼ كممخع  يا 
 خعيخعيزةيي  يمث األشراؼ عمى  خعم َّ يقييلي تعفعم  عال ـ.ـ . ىدى ميد  صخلح 

  رى شكر   اليمثاألثر األكير    انزخز  خالع  كخف لي الةدةدة،البممة   خيآراقي
عن  كؿ جةر يىي جةر مف  خإلى اهلل ةززةي خاعرؾ ززااى خعخززًا عف الي خا يمقي

 ةزخز .

 ذه اليمث .يالشكر ميصيؿ الى كؿ مف مد ل  ةد البيف اي اةيـ    انزخز ى
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 املقدمة 
يعةمًخ اف اىمة  دراة  الةةخة  الجخرزة  ألة  ديل  عنيع ايعداًا مف اف ذلؾ ةبد ع

لقية الديل  يع ثةرىخ عمى الةخم  االمةمة  يالديلة   إذا مخ امعمكت الديل  ااةخس 
الصمةح لينخا ةةخة  جخرزة    نيخ عكيف  خعاًل المةمةًخ يديلةًخ إمخ اذا ا عقدت ليذا 
 ااةخس اي اعةـ يخلعبؼ  إنيخ عكيف ممؿ ع ثةر يخاجرةف ا مصدرًا لمع ثةر  ةيـ.

الى يةخف اف الةةخة  الجخرزة  البرالة  يازيت الكثةر مف العميات  عةبى الدراة 
 يالعوةرات انبكس ذلؾ عمى ديرىخ عمى الصبةدةف االمةم  يالديل .

يعةبى دراةعنخ الى عيعةح اىداؼ الةةخة  الجخرزة  البرالة  يىؿ مصؿ عوةر    
يانمخ ا يلةس ىذا  مةب  7114ىذه ااىداؼ يبد العوةر الذ  مصؿ يبد عخـ 

ةمكف عمقةؽ ىذه ااىداؼ ديف العطرؽ الى البيامؿ المءثرة    ىذه الةةخة  يىؿ 
 ليخ ع ثةر اةزخي  اـ ةمي  عمى عممة  صنع القرار.

يخاعخ   الى ذلؾ يازيت الةةخة  الجخرزة  البرال  عمدةخت عمى الصبةدةف 
المةعيى  الداجم  يالجخرز  يكذلؾ طيةب  عالل  البراؽ يخلديؿ ااجرى عمى

 االمةم  يالديل  يمخ العوةرات الع  مصمت يىذا مخ ةيؼ نعطرؽ لو  ةمخ يبد.
 

 البحثهدف 
عيدؼ ىذه الدراة  الى عقدةـ صيرة عف الةةخة  الجخرزة  البرالة  يجخصعًخ يبد 

ينعةز  الظريؼ الع  مر ييخ البراؽ ي ةمخ اذا عوةر  7114العوةر الذ  مصؿ عخـ 
   البرالة  اـ اةعمر عف مخ كخف عمةو    الةخيؽ.ني  الةةخة  الجخرزة

 
 البحثفرضية 

اف ىنخلؾ عيامؿ عءثر عمى صةخغ  يعنفةذ مخ عبعمده الةةخة   رعة  يمثنخ ى  
الجخرزة  البرالة  مف لرارات اي ميالؼ يمخ عمز  الةو مف يةخقؿ يالبيامؿ يدرز  اي 

 .اجرى عمى الةةخة  الجخرزة  البرالة 
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 املنهجية
نت ىذه الدراة  عدة منخى  مةث عـ اعيخع المني  اليصف     الميمث اايؿ عي

لعيعةح اىداؼ يعيامؿ المءثرة عمى الةةخة  الجخرزة  البرالة   ةمخ عـ اعيخع المني  
العممةم     الميمث الثخلث مةث عـ عرض العمدةخت الداجمة  يالجخرزة  لمةةخة  

خع المني  صنع القرار لعيعةح الدير االمةم  الجخرزة  امخ    الميمث الثخلث عـ اعي
 يالديل  لمةخة  الجخرزة  البرالة .

 هيكلية البحث
 :ععمنت المقدم  يالجخعم  اعخ   الى ذلؾ عيزعت الى ثالث ميخمث

الميمث اايؿ اىداؼ يعيامؿ المءثرة عمى الةةخة  الجخرزة  البرالة  يععفرع الى 
زة  امخ المطمب الثخن  البيامؿ المءثرة عمى المطمب اايؿ اىداؼ الةةخة  الجخر 

الةةخة  الجخرزة  البرالة     مةف عنخيؿ الميمث الثخن  العمدةخت الع  عياه الةةخة  
الجخرزة  البرال  اةعًخ عفرع الى مطمي  اايؿ عمدةخت داجمة  يااجر الجخرزة ، امخ 

لديل  لمةةخة  الجخرزة   ةمخ ةجص الميمث الثخلث عطرلنخ  ةو عمى الدير االمةم  يا
 مةث كخف المطمب اايؿ ةعنخيؿ الدير االمةم  يالمطمب الثخن  ةعنخيؿ الدير الديل .

 

 

 

 

 

 

 

 المبحث األول
 اهداف وعوامل السٌاسة الخارجٌة العراقٌة 
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ليؿ العطرؽ الى اىداؼ الةةخة  الجخرزة  ايد مف العبرؼ عمى نيذة مجعصرة ميؿ مفيـي 
   الةةخة  الجخرزة

 مفيوم السياسة الخارجية 
 .ا ةيزد عبرةؼ معفؽ عمةو ميؿ مفيـي الةةخة  الجخرزة  مةث يردت عدة عبخرةؼ

مةث عرؼ كيرت الةةخة  الجخرزة  عمى انيخ ))الةةخة  الجخرزة  لديل  مف الديؿ عمدد 
لةمةم  مةمكيخ عزخه الديل  ااجرى، الوخة  منيخ عمقةؽ ا عؿ الظريؼ الممكن  لمديل  الطرؽ ا

 .(8)الع  ا عصؿ الى مد المرب((
امخ    ممجص مخرةةؿ مةرؿ  برؼ الةةخة  الجخرزة  ))ذلؾ الززا مف النشخط المكيم  

 .(7)((الميزو نمي الجخرج، ينقةض الةةخة  الداجمة  مشخكؿ عطرح مخ يراا المديد
ةن  مع غةرىخ يىنخلؾ مف ةبر يخ عمى انيخ الجط  الع  عرةـ الباللخت الجخرزة  لديل  مب

 (4)مف الديؿ.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 المطلب االول
 اهداف السٌاسة الخارجٌة العراقٌة 

                                                           

 ،   7188دار زىراف ، المممك  األردنة  اليخشمة  ، ، 8،ط( د. اممد نير  النبةم ، الةةخة  الجخرزة   8) 

 .78ص

 .87، ص8111المكعي  القخنينة  ، يوداد ، ةبد مق  عي ةؽ، ميخدئ الباللخت الديلة  ،  ( ا.د. 7) 

، مركز دراةخت الديلة  38( ا.ـ.د كيثر عيخس الريةب ، ةةخة  البراؽ الجخرزة  يةف القةيد يالفرص ، البدد  4) 

 .8، ص زخمب  يوداد ، يوداد ، يال عخرةخ طيع ،
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خلـ ااجرى مف ازؿ بياصؿ مع الديؿ العالعيدؼ الةةخة  الجخرزة  أل  يمد عمدةد ةيؿ 
عمقةؽ امنيخ يعمخف المديد يالمخزخت ااةخةة  لمديل . يععبدد ااةخلةب يليةخقؿ لميصيؿ الى 

عبمؿ يبض الديؿ    اطخر ةمم   دةب امكخنخت الديل  يلدرعيخ عمى الع ثةر  قااىداؼ يم
 (8)لعمقةؽ عمؾ ااىداؼ يةنمخ عور  القيى اجرى عمى المرب يالبدياف.

 -يععمثؿ اىـ اىداؼ الةةخة  الجخرزة  البرالة :
 ااىداؼ المرعيط  يخلمصخلح ااةخةة  يى  ااىداؼ الع  ععفؽ عمةيخ غخلية  المزعمع -8

يععمةز يخىمةعيخ المطمق  ي   مقدمعيخ ممخة  اامف القيم  لمديل ، يةكيف ذلؾ مف جالؿ 
ممخيل  الخم  عاللخت زةدة مع زةرانيخ يالمصيؿ عمى مبينخت عةكرة  يالعصخدة  

 (7)يالدجيؿ    مبخىدات رةمة  يعكعالت عةكرة  يةةخةة  يالعصخدة .
ااداة ياليةةم  لممفخظ عمى دؼ اايؿ يؿ ىي يةرعيط ىذا اليدؼ يخلي -زةخدة لية الديل : -7

ةةخدة الديل  يامنيخ  قية الديل  ى  مزة  مركب مف مزميع  مف البيامؿ الةةخةة  
ياالعصخدة  ياليشرة  يالزورا ة  يالعكنيليزة  يالفنة  يلية الديل  ى  الع  عمدد ةةخةعيخ 

 الجخرزة  ألف الةةخة  عرعيط يعةعند الى لية الديل .
ةؽ المةعيى االعصخد  يعبعير مف ااىداؼ معيةط  المدى يعععمف لعخةخ الر خه عمق -4

االعصخد  يالميلؼ مف الباللخت مع الديؿ يمخ ةمفظ الكيرةخا يالةمب  الديلة  عطيةر 
المةعيى االعصخد  لمديل  ةبعير ىدؼ البخـ مف اىداؼ الديل  يؿ اف يزيد الديل  ةةعند 

 ةعي ر  ةيخ المد اادنى مف الثرية اليطنة .الى يزيد لخعدة العصخدة  
مخمد ريةع  ةبرؼ الةةخة  الجخرزة  ي نيخ ))زمةع صير النشخط الجخرز ، امخ الدكعير 

معى يلي لـ عصدر عف الديل  كمقةق  نظخمة ، اف النشخط الزمخع  كيزيد معخر  اي العوةرات 
ىذا اليخب الياةع الذ  نطمؽ عمةو  الذاعة  كصير الفردة  لممرك  الجخرزة  عنطي  يععدرج عمت

 الةةخة  الجخرزة ((
يىنخلؾ مف ةنظر الى الةةخة  الجخرزة  عمى انيخ ةةخة  الديل  عزخه يةقعيخ الديلة  غةر 
الديؿ ألف مزخات الةةخة  الجخرزة  عععمف الى زخنب الديؿ مزخات اجرى كخلشركخت معبددة 

 (4)ةخةة .مخت الةالزنةة  يالمنظمخت الديلة  يالمنظ

                                                           

 .7، صمصدر ةيؽ ذكره،  ( ا.ـ.د كيثر عيخس الريةب  8) 

 .8، ص72/88/7182، ، الززاقر( نير اليدى  راش، الميةيع  الززاقرة  لمدراةخت الديلة  7) 

https://encyclopediedujeunealgerienhak.jimdo.com 

 .74، صمصدر ةيؽ ذكره(  د. اممد نير  النبةم ،  4) 
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نةعنع  مخ عقدـ اف ظخىر الةةخةة  الجخرزة  ى  انمخط الةميؾ الةةخة  النخيع مف اليالع 
ممدد عمقةؽ ىدؼ ةةخة   الذاع  يالميعيع  لمديل  يالميزو جخرج مديدىخ الةةخةة  لصد

جدم  مصخلميخ ا  اف الةةخةة  الجخرزة  ى  الةميؾ الةةخة  الجخرز  اليخدؼ يالمءثر يالديل  
المكةم  ععمرؾ جدم  ألىدا يخ يمصخلميخ يبقالنة  يىديا ييبد نظر اةعراعةز  يعمى زيخت 
معبددة لعمقةؽ عاللخت منفعم  يمعيازة  مع مبظـ ديؿ البخلـ. يعبعمد الديؿ    مجخطيخعيخ 

صةو  الميخشرة اي يشكؿ غةر ميخشر عف طرةؽ طرؼ ثخلث اي يلميمدات الةةخةة  الديلة ، امخ 
 ليةخنخت الديميمخةة .عف طرةؽ ا

ييبد الظريؼ ااةعثنخقة  الع  شيدىخ البراؽ   ف مف ااىداؼ الرقةةة   7114امخ يبد 
 -الع  عةبى الةةخة  الجخرزة  البرالة  عمقةقيخ ى :

انعي  البراؽ ةةخة  جخرزة  زدةدة عمقؽ عوةرًا زذرةًخ لمةةخة  الع  انعيزيخ النظخـ  -8
عمى ع ةةس عاللخت ديميمخةة  معيازن  مع المزعمع  مرص البراؽ الزدةدالةخيؽ مةث 

الديل  شرلًخ يغريًخ يصف  جخص  مع الياةخت المعمدة اامرةكة ، يبد اف اةعكممت 
   اطخر اعفخؽ ةمب القيات اامرةكة  الذ  ةمثؿ  7188انةمخييخ البةكر  نيخة  عخـ 

 لة  ممخثم     الةةخؽ ذاعو.امداىـ منززات الةةخة  الجخرزة  البرالة  مقخرن  يعزخرب دي 
ع ع  مةةرة الةةخة  الجخرزة  لزمييرة  البراؽ عمف مةخر زمن  ةشيد عميات اةخةة   -7

ميز  )الثيرات البرية ( الع  عبصؼ يخلمنطق  مرص    المنطق  يالبخلـ يمف اىميخ 
البراؽ عير الديميمخةة  ىخدق  ي بخل  عمى اليليؼ يمةخ   يامدة مف زمةع اطراؼ 

وةر يمث المكيمخت البرية  عمى المراعخت عطيةؽ ميخدئ مقيؽ اانةخف    العبخط  الع
مف ةيرةخ عير مع العمركخت الشبية     عمؾ اليمداف مثخؿ عمى ذلؾ ميلؼ البراؽ 

 الميخدرة يدعية مكيمعيخ لمميار مع المبخرع  يرعخة  الزخمب  البرية .
ىذه المرمم  نالمظ انعقخؿ البراؽ مف  يمف اىـ ااىداؼ المنززة لمةةخة  الجخرزة     -4

الى مرمم  الفبؿ يمف ش ف ىذه  7114مرمم  رد الفبؿ الع  را قت ازياا العوةر    
ياامنة     البراؽ الةةخة  عمف مةخراعيخ المخلة  يةفعؿ عطيةر البممة  الةةخةة  

ر االعصخد  الةةخة  الجخرزة  اف عشكؿ عخماًل رقةةًخ    عمقةؽ اازدىخ ةةكيف يمقدير
يخةعقداـ ااةعثمخرات اازنية     ىذه المرمم  الع  ةمكف اف  عير المةخىم  الفخعم 

عءةس انطاللًخ العصخدةًخ عزبؿ البراؽ    العصخد الديل   بخًا ياةخةةًخ لمخ ةمثمو مف 
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ميارد نفطة  يمبدنة  يىذا ةمثؿ زخنيًخ اجر مف انعصخرات الةةخة  الجخرزة  البرالة  مع 
 (8)لع كةد الصبييخت الممةط  االمةمة  يالديلة .ا

نةعنع  ممخ عقدـ ىدؼ الةةخة  الجخرزة  لكؿ ديل  المفخظ عمى مصخلميخ يامنيخ يالخم  
 :(7)عاللخت زةدة مع ديؿ الزيار

 ممخة  اةعقرار البراؽ يالمفخظ عمى يمدة ارعو. -8
المزعمع الديل     عممة   الباللخت الثنخقة  الديميمخةة  مع ديؿ البخلـ ياشراؾاعخدة  -7

 اعخدة اعمخر البراؽ يعطيةره.
اعخدة نشخط ي بخلة  اليبثخت الديميمخةة  البرالة  يعبزةز المصخلح البرالة     زمةع  -4

 المزخات الةةخةة  ياالعصخدة  ياازعمخعة  يالثقخ ة .
 اانعمخـ مف زدةد لميةقخت معبددة ااطراؼ يالمشخرك     نشخطخعيخ . -3
 خلـ كخ   عمى اةخس العكخ ء    المصخلح. بعاللخت الصدال  يعبخيف مع يمداف الالخم   -5

ي   كؿ اامياؿ   ف الةةخة  الجخرزة  البرالة     المرمم  القخدم  ةنيازو عمدةخت يخلو  
الصبيي  ةعطمب منيخ انزخزىخ )) بمى لدر العمد  عيلد ااةعزخي (( عبقد الظريؼ المجعمف  

المءةةخت الةةخة  الجخرزة ، ةزب اف عءجذ يخلمةيخف    ا  مبخدل  عرم  الى الممةط  يخاداا 
   جمؽ عاللخت ديلة  مءاعة  لميمد ي    ةخت صنع الةةخة  الجخرزة  يديرىخلةخس اداا المءة

ىذا المزخؿ مف المعيلع اف عمقؽ الةةخة  الجخرزة  البرالة     الفعرة القخدم  اجعرالًخ اةزخيةًخ 
مزخؿ الد خع عف العزري  البرالة  عير النخع القيى الجخرزة  المبةن  ةممة  ياةزخية   يجخصعًخ   

لعمخف دعـ ىذه القيى لميعع البرالة  الزدةد اي العزاـ زخنب المةخد عمى االؿ مف زي  ي   
مزخؿ عيظةؼ الجيرات ياامكخنةخت الديلة  يجخصعًخ الممةف  منيخ لعمقةؽ ذلؾ ااجعراؽ مف زي  

 (4)ى.اجر 

                                                           

ة  المةمة     الةةخة  الجخرزة  البرالة  يبد عخـ ( عيد اامةر ممةف زيخر ااةد ، نمي ينخا اةعراعةز 8) 

 .4، ص يال عخرةخ طيع، الزخمب  المةعنصرة ، 7114

،  ( ديرةف ينةخمةف ىرمز، مةدر  يز  صخدؽ، الةةخة  الجخرزة  البرالة  رءة     المبيلخت يالممكنخت 7) 

 .1، ص عنصرة الزخمب  المة، مزم  المةعنصرة  لمدراةخت البرية  يالديلة ، 85البدد 

يال عدد ، يمدة ، 7181( ةبد ةبد ، المنطمقخت ااةخةة  لمةةخة  الجخرزة  البرالة  يبد انعجخيخت  4) 

 .5، صاليميث يالدراةخت، يال عخرةخ 
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    كؿ مخ عقدـ نالمظ اف البراؽ اععمد عمى عدة اىداؼ    العبخمؿ مع اليةق
الجخرزة  ياعزيت ةةخة  الجخرزة     عنظةـ نفةيخ يزيدىخ    ةيةؿ عمقةؽ عمؾ 

يالمعبمق     مفظ اامف يااةعقرار يعبزةز العبخيف يمنع عدجؿ    الشءيف  ااىداؼ
 براؽ المةمةًخ يديلةًخ.الداجمة     البراؽ يزةخدة عطير ال

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 المطلب الثانً
 العوامل المؤثرة فً السٌاسة الخارجٌة العراقٌة

نش ت الةةخة  الجخرزة  لمبظـ الديؿ عمية  لمعطميخت عمقةؽ المصمم  اليطنة  العياز  مع 
ةخة  الجخرزة  داقم  عدـ المةخس يخلقياعد الديلة  البخم  الع  عمكـ الباللخت يةف الديؿ   ف الة

الع ثر ييشكؿ مةعمر يخلمدجالت الع  عي رىخ ظريؼ اليالد االعصخدة  يالةةخةة  ياازعمخعة  
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ياامنة  يعع ثر يبخمم  القية يالعبؼ  خلبراؽ ةجعمؼ عف الكثةر مف الديؿ اجعال ًخ زيىرةًخ 
نظرات العمدةث الع   ةنزمى يبدـ لدرة ةةخةخعو عمى مالمق  العوةرات اليخقم  الع  امدثعيخ

.  انطمقت    الجمةةنخت مف القرف المنصـر
عمى ايعخعو الداجمة  ياالمةمة  اعطرارةًخ يعدـ اةعقراره يالةيب كثرة   نبكس ذلؾ 

يمخ عالىخ اعخ عًخ الى عيامؿ معبددة اجرى اىميخ العوةرات الةةخةة  المخصم  لو    عمؾ المرمم  
 (8)ط عمخس اةعراعةز  نفط  يةةمى مخ يبد العخرةخ.يليعو مع يبض ديؿ المنطق  عمى ج

يمف الصبب ازراا عقةةـ دلةؽ لمبيامؿ الع  عةيـ    ينخا ااةعراعةزة  لكف ةمكف الع كةد 
عمى اف لية الديل  ا ةعركز عمى عنصر يامد ياف البيامؿ االعصخدة  ياليشرة  يالبةكرة  

 (7)ة  ديل .يغةرىخ عبعير ااةخس لعرصةف القية اليطنة  أل
 

 أواًل/ العامل الجغرافي
ةبد البخمؿ الزورا      مقدم  البيامؿ المءثرة    الةةخة  الجخرزة  ، يى  مف اكثر 

مةث يصؼ يةمخرؾ الزورا ة  عمى انيخ )البنصر الداقـ     (4)مقيمخت ةةخة  الديل  ثيخعخً 
ؾ يمخ عفعقر عمف المةميخ مف الةةخة ( يةبن  ذلؾ انيخ الرا د ااةخس لقدرة الديل  يمخ عمعم

 خلبراؽ ةبرؼ يالد المعخرات يارض الةياد ييالد النيرةف ديف  (3)عيامؿ لية اي مةييخت عبؼ
اانعقخؿ يات االعصخدة  ياععمخدةخت ماالعفخع  الى مزـ العميات المخصم  يانبكخةيخ عمى الع

عقن  معقدـ مةث ةفعقر البراؽ     االعصخد البخلم  مف العصخد زراع  الى صنخع  يمف ثـ الى
 الى مبظـ ىذه العميات.

                                                           

زخمب  دراةخت ديلة ، ، 38البدد ( مةةف مخ ظ يىةب، البيامؿ المءثرة    الةةخة  الجخرزة  البرالة ،  8) 

 .8صيال عخرةخ، يوداد ، يوداد ، 

 .8( المصدر نفةو ، ص 7) 

، رةخل  7114البعالي  ، اةعراعةزة  اامف اليطف البرال  ازاا العمدةخت الجخرزة  يبد ( عم  مممد لفع   4) 

 .32، ص7185مخزةعةر غةر منشيرة، زخمب  يوداد، 

 .822ممد نير  النبةم ، مصدر ةيؽ ذكره، صا(  3) 
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عنخزؿ البراؽ عف  8128مصؿ عميؿ    الزورا ة  البراؽ جخصعًخ يبد اةعقالؿ الكيةت 
ييخلعخل  انعقؿ البراؽ مف ديل  معبددة المنخ ذ  8125نصؼ شط البرب يميزب اعفخلة  الززاقر 

 (8)الى ديل  شيو ميةة .
 -ورا   ايد مف العطرؽ ؿ :عند دراة  البخمؿ الز

 الميلع. -
 المديد. -
 المةخم . -

 
 والماء اليابسةموقع العراق بالنسبة  -1

يةقصد يو يليع الديل  يخلنةي  لممخا يالةخية  ا  الميلع اليمر  يالميلع الير  مةث اف 
االمةـ اي الديل  الميلع ثخيت عمى الكرة اارعة  لكف لةمعو الةةخةة  ععوةر    اطخر عالل  

المعخر  اي و يىذا ةةمدد اىمة  الميلع الزورا   يجخصعًخ عالل  االخلةـ يمراكز الثقؿ نةرايز
 (7)   البخلـ.الةةخة  

الميلع غخليًخ مخ ةمدد شجصة  الديل  يةةيـ    رةـ ةةخةعيخ ياةعراعةزةعيخ عمى 
 الصبةدةف الداجم  يالجخرزة  عطؿ مبظـ ديؿ البخلـ عمى يمخر اي ممةطخت.

ليبض ااجر كخلبراؽ مثخؿ عمى ذلؾ ةقع عمف المزميع  الثخنة  الع  عبرؼ يخلديؿ امخ ا
كـ لذلؾ ةيصؼ 85الداجمة  اي الميةة  يخةعثنخا اطاللعو عمى شط البرب الع  ا ععزخيز 

البراؽ يعةؽ اا ؽ الزورا   يعمدةدًا عمى مةعيى لم  المنخ ذ المديدة  عميمًخ ياليمرة  
 جصيصًخ.

طؽ العقخا معخرات ينزد ذلؾ    ةكخف ميانئ المفعيم  امخ ةكخف المنخطؽ الةيامؿ منخ
ةنبزليف عف مثؿ ىذه المءثرات يالعةخرات يعصيح رىةن  عاللخعيخ مع ديؿ الزيار ذات الداجمة  

 المنخ ذ اليمرة  اذ ععميؿ الى ديؿ عخيب  ليخ يلرغيخعيخ.
الميلع ااةعراعةز  ةعوةر  ييديرىخ عءثر عمى صنع الةةخة  الجخرزة  لمديل  اىمة 

ةةعمةف اف عكيف البخصم     مركز  (4)يخةعمرار يعوةر الظريؼ االعصخدة  يالةةخةة  يغةرىخ
ةصبب الةةطرة عمةيخ ياف الميانع الديل  اةيخب امنة  ياةعراعةزة  ياف الديل  الممعدة طيلةًخ 

                                                           

 .2-5ةيؽ ذكره، ص مةةف مخ ظ يىةب، مصدر(  8) 

 .713( ةبد مق  عي ةؽ، مصدر ةيؽ ذكره، ص 7) 

 .1-1( مةةف مخ ظ يىةب، مصدر ةيؽ ذكره، ص 4) 
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كؿ ديل   يخلنةي  لمديؿ ياصيمت ياانيخر ليخ ع ثةر عمى  الةةخة  الجخرزة الطيةبة  كخلزيخؿ 
 .(8)عرغب ي ف عكيف ليخ مثؿ ىذه المديد لك  عةعطةع اف عدا ع عمى امنيخ القيم 

شيدت الةةخة  البرالة  ا قًخ المةمةًخ اعةؽ  7114-3-1اامعالؿ اامرةك  ي   مرمم  
اليدةؿ المكخ ئ  ياصيمت المممك  ااردنة عمثؿ    عزؿ البراؽ كمةًخ عف نطخؽ المرك  االمةمة  

 لمةداف الفبؿ الةةخة  ياالعصخد .
  ف المنخ ذ اليرة  لمبراؽ الع  عريط يخلديؿ غةر االمةمة  عمر عير ديؿ زياره ديف اةعثنخا 
يىذا ممدد شدةد الجطيرة لةس  قط عمى المرك  االعصخدة  يؿ معى عمى الةةخة  يذلؾ 

 (7)ةخة .لالرعيخط الشدةد يةف البنصرةف االعصخد  يالة
 الحدود -2

عبرؼ المديد عمى انيخ عقةةـ ةةخة  لممةخم  اليرة  ياليمرة  يالزية  عمى الصبةدةف 
المخد  يالفكر  يمبنى انيخ انقطخع زةيةةخة     يظةف  ذات ةم   بمة  يرمزة  يعجةمة  

رية  خلمديد عءد  ديرًا مءثرًا يجطةرًا عمى صنخع الةةخة  الجخرزة  جخص  اذ كخنت ميالع الث
الطيةبة  لميالد عقع يخلقرب منيخ يالمديد البرالة  مع ديؿ الزيار غخليًخ عكيف مثخر نزاع ياف 

 مبظـ اايخر النفطة  ى  مف نيع اايخر الممعدة يةف اكثر مف ديل  زيار مثاًل عركةخ ياةراف.
 يكذلؾ منخزـ الفيةفخت يالكيرةت عقع يخلقرب مف المديد مع المممك  ااردنة .

 احة : المس -3
عند لةخس مقيمخت اة  ديل  يعمى اةخس عةخي  المقيمخت الزورا ة  ااجرى. 

الفةصؿ مف مةث لةم  البمؽ ااةعراعةز  الذ  عي ره المةخم   خلمةخم  ةمكف اذ عشكؿ 
ةياا    مخل  المرب عةعطةع الديل  الكيةرة المةخم  اف عدا ع عف نفةيخ. اي    مخل  

طيةبة  يكثةرًا مف ااةزخيةخت   عقدـ  رص  عنيع الميارد الالةمـ عبد المةخم  الياةب
 ااجرى.

امخ الديؿ الصوةرة اي معيةط  المةخم  ممكف اف عكيف عرع  لميزيـ مف 
اعزخىخت عدة جخص  اذ كخف شكميخ مةعطةاًل يليخ مديد يرة  كثةرة يلةس ليخ عمؽ 

قو ااةعراعةز  يةيب اةعراعةز  يىذا مخؿ البراؽ زورا ةًخ يجخصعًخ يبد  قداف عم
 الةةخةخت البرالة  المعينخه مع يبض ديؿ زياره يىذه الةةخةخت ى  الع  ةنيو  عال ةيخ.

                                                           

 .821-821( نير  النبةم ، مصدر ةيؽ ذكره، ص 8) 

 .88-81( مةةف مخ ظ يىةب، مصدر ةيؽ ذكره، ص 7) 
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ياف مةخم  البراؽ االرب اؿ الصفر يانجفخض منخةةب المةخه يلم  ىييط اامطخر 
يذلؾ ا ةي ر ميارد طيةبة  رغـ عنيع    زورا ة  مف منخطؽ زيمة  ياجرى ةيمة  

 (8)مراية .رةيية  يص
يخاعخ   الى اف المةخم  عبعير مف عنخصر القية المكخنة  لمديل    نيخ مف النخمة  
البةكرة  ةم  المةخم  ععةح  رص نشر الميالع االعصخدة  المةية  يجخص  الصنخع  
عمى امعداد المةميخ ينشر مراكزىخ الةكخنة  يالمنخطؽ المةية  ييخلعخل  عةخعد عمى عمقةؽ 

 (7)راعةزة  اةزخية  لصخلح الديل .اىداؼ اةع
نةعنع  ممخ عقدـ ي نو ةيؼ عيقى عيامؿ اليىف الزورا   نقط  العبؼ ااةخةة     
البراؽ يى  عشكؿ عنصر عوط عمى صنخع الةةخة  الجخرزة  مخ لـ ععـ مبخلز  يشكؿ  خعؿ 

 يزخد.
مق     العبخمؿ مع يعمى الديميمخةة  البرالة  اف ععيع ةةخة  داجمة  يجخرزة  نخعز  يمعب

العفيؽ الةمطي  لزمخع  عمى المزعمع يالديل  يديؿ الزيار عمى مد ةياا لةس مف منظير 
 اجرى    الداجؿ يؿ ي ؽ مقةخس العفخيت اليالب     المبخةةر المشخر الةيخ.

ةزب اف ععةـ الةةخة  البرالة  يقدر اكير مف الميخرة يالقدرة عمى البمؿ    مةخرات عدة 
 ف عمدةد مةخر يامد  قط يىي مخ راةت عمةو عمى الدياـ.يدًا م

ياف الديؿ ا ةعوةر ميلبيخ الزورا   يؿ ععوةر عاللخت الديل  مع القيى الديلة  ييصيرة 
 ياف ىذه النقط     العوةةر ى  ااةخس    اعطخا الديل  اىمة  اةعراعةزة .مةعمرة 

زةيييلةعكةًخ معمةزًا    مةث الميالع ةمكف القيؿ يخف البراؽ ةمعمؾ مقيمًخ  عمى البميـ
لميارد يالمنخخ  عاًل عف ااىمة  ااةعراعةزة  الع  ةعمعع ييخ ممخ زبمو يمد مبرض اي يالمةخم  
 يالمجخطر، يلكف رغـ ىذه المقيمخت اا انو يخلمقخيؿ ةيازو ةيا ا دارة .لالطمخع 

 
 ثانيًا// العامل االقتصادي

   ل  عمثؿ يامدة مف اىـ لياعيخ الةةخة  يامدة مف اىـ اةيخب اف الميارد الميزيدة    الدي 
ةةخةعيخ الداجمة  يةةخةعيخ الجخرزة  امد ةياا يع ع  الديل  يمخ لدةيخ مف ميارد    داجؿ 

                                                           

 .83( مةف مخ ظ يىةب، مصدر ةيؽ ذكره، ص 8) 

 .711در ةيؽ ذكره، صمق  عي ةؽ، مص دةب ( 7) 
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ارعيخ جخرزيخ يااجةر عمثؿ مدى نفيذ الديل     المزخات االعصخدة  الةةخةة  جخرج مديدىخ 
 (8)االمةمة .

لعصخد  ديرًا كيةرًا    عمدةد اةس الةةخة  الجخرزة  لمديل    ف مةعيى ةشكؿ البخمؿ ا
النمي االعصخد  يالصنخع  يالعزخر  اصيح البخمؿ ااكثر ع ثةرًا    نمط القية يمظخىرىخ ييقدر 
عبمؽ الميعيع يخلبراؽ  قد القةت ظريؼ المرب ياامعالؿ يظالليخ المقةع  عمى زمةع مفخصؿ 

  يخلقدر الذ  عةيب يو ظريؼ المصخر االعصخد  الذ  امعد ألكثر مف ثالث المةخة االعصخدة
عشرة عخمًخ يخعبخؼ ينة  االعصخد البرال    ف البممةخت الع  لخدعيخ الياةخت المعمدة اامرةكة  

(دمرت ااصيؿ الثخيع  ليذا االعصخد ثـ ةممت لزيخت مممة  يالمةمة  يديلة  8118-7114)
 خت اي امراليخ يلـ عي ر الممخة  الالزم  لممفخظ عمى ثريات البراؽ.نيب ىذه الممعمك

عمى رغـ ذلؾ ةصنؼ البراؽ مف الديؿ الونة  يةيب مخ ةممكو مف ثريات طيةبة  عجم  
النفط يالوخز يالفيةفخت يالميارد اليشرة  يالمءىم  ييةيب مخ ةعمعع مف يةق  جصي  يمالقم  

عمقةؽ  خقض العصخد  لة ياعد يعمقةؽ ااكعفخا الذاع  الخم  زراع  عميدة  يا قة  معطير 
 (7)لمعصدةر الجخرز .

كمخ ععي ر    البراؽ انياع مف المبخدف يالجخمخت المدةد يالنمخس يالمنونةز يالرصخص 
ةمكة  يمزارع يالع  يالزنؾ يالممح يالزيس الجخـ يكذلؾ ةمعمؾ البراؽ ثرية مةيانة  معنيع  يثرية 

 مف ااةعيالؾ الممم .عةخىـ    ةد ززا 
امخ    مخ ةجص الةةخم   خلبراؽ ةمعؿ ميلبًخ ةةخمةًخ زةدًا يالع  عةخىـ يدير كيةر    

 انعبخش االعصخد البرال .
 (4) ةبعير البراؽ اىـ الميالع الدةنة     البخلـ.

خدة  نةعنع  مف جالؿ مخ عقدـ ي نو البراؽ ةعمعع يقخعدة ياةب  مف الميارد الطيةبة  ياالعص
ياليشرة  يى  لخعدة عفيؽ مخ عمعمكو الكثةر مف الديؿ مةث مقؽ عقدـ ياةع    مزخات العنمة  
االعصخدة  يانو لخدر عمى ينخا لخعدة العصخدة  يعقنة  معقدم  يمعطير لي اةعطخع عرصةف 

 اةعراعةزة  العصخدة   بخل .
 ثالثًا// العامل العسكري

                                                           

 .815( اممد نير  النبةم ، مصدر ةيؽ ذكره، ص 8) 

 .51( عم  مممد لفع  الفعالي  ، مصدر ةيؽ ذكره، ص 7) 

 51( عم  مممد لفع  الفعال  ، مصدر ةيؽ ذكره، ص 4) 



     13 

ميم     الةةخة  الجخرزة   خلديميمخةة  يالقية البةكرة  ةبد البخمؿ البةكر  مف البيامؿ ال
البةكرة  ثيخت الزورا ة  اي الميارد الطيةبة   ي  عرع   ةةةراف زنيًخ الى زنب يلةس لمقية

  (8)لمعوةرات يالثيرات العكنيليزة .
ععقخةـ الجصخقص مع اليةخقؿ ااجرى  يييذا ععوةر القية البةكرة  يةةم  لمةةخة  الديل 

اف غرعيخ ااةخة  الد خع عف اىداؼ الديل  يياةط  الع ثةر عمى العيزةيخت يااديار ي 
 (7)يااىداؼ يا بخؿ الديؿ ااجرى.

ةبد اكثر البيامؿ عبقةدًا لمخ عبرض لو مف انيةخر  7114 خلبخمؿ البةكر     البراؽ يبد 
  الصةريرة عةبى اةعبخدة عخـ يبد اامعالؿ اامرةك  رغـ ذلؾ البراؽ الةيـ ةمثؿ ديل     مخل

ىيةعيخ الع  دمرىخ اامعالؿ ياةعبخدة ااديات ياليةخقؿ الع  ععةح لو اليخا يعمخف امنو اليطن . 
القية اليشرة  الع  ععمعع يخرعفخع المبدات مةث عيزد عدة عيامؿ عةخعد عمى ذلؾ مف نخمة  

خية  ياف عدد ةكخف البراؽ مةب لمةكخف الع  عومب عمةو الفق  الشيالجصيي  يالعيزةع اليرم  
 (4)( ممةيف نةم .42.111.111) 7183امصخقة  عخـ 

نةعنع  ممخ عقدـ ي ف القية البةكرة  عبعمد اععمخدًا اةخةةًخ عمى القدرة االعصخدة   خلديل  
عةبى الى ينخا لية عةكرة  يعبعمد عمةيخ اةخةًخ    عمخف امنيخ  ي  يمخز  الى لخعدة 

 ىنخلؾ عالل  يثةق  يةف القية االعصخدة  يالقية البةكرة .نالمظ العصخدة  صمي   
يالمءثرة    الةةخة  الجخرزة  عمى البمـي ةبعير البخمؿ البةكر  مف البيامؿ الميم  

الرالة  ياف ا  جمؿ    ينخا القية البةكرة  ةةكيف كخرثةًخ عمى البراؽ يمبيلًخ رقةةةًخ امخـ ا  
 مةيخ ع ثةرًا ةميةًخ.ةةخة  جخرزة  يةيؼ ةءثر ع

كؿ مخ عقدـ نالمظ ىنخلؾ البدةد مف البيامؿ الع  عءثر    الةةخة  الجخرزة  البرالة  يىذه 
البيامؿ الع  ذكرنخىخ  ةمخ عقدـ كينيخ ععبمؽ يبييامؿ العصخدة  يزورا ة  يعةكرة  يكؿ منيخ ةءثر 

 عمى صنخع  يعنفةذ ةةخة  البراؽ الجخرزة  يشكؿ اي يخجر.
 

 
 حث الثانً المب

 التحدٌات التً تواجه السٌاسة الخارجٌة العراقٌة

                                                           

 .774( اممد نير  النبةم ، مصدر ةيؽ ذكره، ص 8) 

 .721مق  عي ةؽ، مصدر ةيؽ ذكره، ص ةبد ( 7) 

 .54-57( عم  مممد لفع  مةةف الفعالي ، مصدر ةيؽ ذكره، ص 4) 
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ىنخلؾ عدة عمدةخت عيازو الةةخة  الجخرزة  البرالة  يعنقةـ ىذه العمدةخت يديرىخ الى 
 عمدةخت داجمة  يعمدةخت جخرزة .

 االول المطلب 
 التحدٌات الداخلٌة

اي الى ااداا ااجفخؽ يازيت الةةخة  الجخرزة  البرالة  عدة عمدةخت كيةرة ادت الى 
المعياعع لمةةخة  الجخرزة  البرالة     ىذه المرمم  يلد انبكةت ذلؾ ةميًخ عمى عاللخت البراؽ 

 االمةمة  يالديلة  يمف ايرز ىذه العمدةخت
ورئيس الحكومة  *أواًل// ضعف التوافق السياسي بين وزير الخارجية السابق )ىوشيار زيباري(

 (.السابق )نوري المالكي
ياف عشكةؿ  (8)ى  اا انبكخس لمةةخة  الداجمة  لذلؾ اليمداف الةةخة  الجخرزة  ليمد مخ مخ

يةزب العيا ؽ    الرءى ياا كخر  (7)البممة  الةةخةة     البراؽ لخقم  عمى ميدا العيا ؽ
يخ يالعيزيخت مخ يةف يزةر الجخرزة  البراؽ مع رقةس يزراا المكيم  ااعمخدة  ألف ذلؾ مف ش ن

اف عبكس ةةخة  البراؽ الجخرزة  يشكؿ اكثر زدة  يةكيف يزةر جخرزة  البراؽ ىي المنفذ 
المقةق  لعيزيخت يا كخر يةةخة  المكيم  المنعجي  يىذا مخ مصؿ  باًل يةف يزةر الجخرزة  
الدكعير ايراىةـ الزبفر  يرقةس المكيم  الدكعير مةدر البيخد  ألنيمخ مف عيزو يمزب يامد إا 

المكيم  الةخيق  ا عقرت الى ذلؾ إذ اف العيزيخت يرءى يا كخر يجمفةخت رقةس المكيم   اف
ااعمخدة  الةةد نير  المخلك  كينو مف مزب الدعية ااةالم  ةعمؼ عف اىداؼ يا كخر يزةر 
الجخرزة  الةخيؽ الةةد )ىيشةخر زةيخر ( كينو مف مزب الدةمقراط  الكردةعخن  يلد ادى ىذا 

الى زمم  مف المشخكؿ يالعطيرات لعشكؿ نقخط عبؼ    عمؿ اليزارة الجخرزة  ااجعالؼ 
البرالة  ، عمى البكس نزد زةخدة لية البالل  المةـ كردةعخف يخلممةط البري  ياالمةم  يالديل  

   يوداد ييخاعخ   كةب يد يعبخطؼ المزعمع الديل  مع المةـ  عمى مةخب الميم  المركزة 
 (4)ؾ    ازم  االمةـ مع داعش.كردةعخف يظير ذل

                                                           

*يزةر الجخرزة  ىيشةخر زةيخر  مرشح عف المزب الدةمقراط  الكردةعخن  عقمد منصب يزةر الجخرزة  مف  عرة 

 ( جالؿ  عرة مكـ كاًل مف اةخد عالي  يايراىةـ الزبفر  ينير  كخمؿ المخلك .7114-7183)

، 7114زيخر ااةد  . نمي ينخا اةعراعةزة  المةمة     الةةخة  الجخرزة  البرالة  يبد ( عيد اامةر ممةف  8) 

 .3، ص يالد عدد ، يال طيب  ، يال عخرةخ

  .34مصدر ةيؽ ذكره ، ص( ديرةف ينةخمةف مرمز، مةدر  يز  صخدؽ،  7) 

 .5( ا.د. عيد اامةر ممةف زيخر ااةد ، مصدر ةيؽ ذكره، ص 4) 
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ثانيًا// استمرار التنازع في الصالحيات الدستورية بين الحكومة المركزية وحكومة اقميم 
 :كردستان

اف البالل  يةف المكيم  ااعمخدة  ييةف مكيم  المةـ كردةعخف ععكيف مف شقةف اايؿ 
الفةدرال  البرال  الداقـ ياععمخد ، لـ عزر اة  اشخرة    الدةعير (8))دةعير ( يالثخن  )ةةخة (

مةث نصت  (7)  )ااعمخدة ( يةمطخت االخلةـ.ةـ البالل  يةف الةمطخت الفةدرالةك ةميب لعنظ
( الع  مددت اجعصخصخت المكيم  ااعمخدة  يةمطخت االمةـ 878-885-887-881المياد )

المصرة  لمةمطخت ( عمى ))كؿ مخ لـ ةنص عمةو    ااجعصخصخت 885، مةث نصت المخدة )
ااعمخدة  ةكيف مف صالمة  االخلةـ يالممخ ظخت غةر المنعظم     المةـ يالصالمةخت ااجرى 
المشعرك  يةف المكيم  ااعمخدة  ياالخلةـ عكيف اايلية   ةو لقخنيف االخلةـ يالممخ ظخت غةر 

( لةدت الةمط  878-885، المياد الدةعيرة  ) (4)المنعظم     المةـ ي   مخل  الجالؼ يةنيمخ
ااعمخدة  امخـ الةمطخت االخلةـ يىذه المياد ى  الع  اريكت البالل  يف المكيم  ااعمخدة  

 المركزة     يوداد يمكيم  المةـ كردةعخف ينبكس ذلؾ ةميًخ عمى عاللخت البرالة  الجخرزة .
لخت يةف المكيم  ةبعير ىي ااىـ يااجطر    عمدةد البالامخ النةؽ الثخن  )الةةخة ( 

ااعمخدة     يوداد ييةف مكيم  المةـ كردةعخف ةعركز    نيعة  ادراؾ اليع  الةةخة  يةف 
الةةخةةةف يجخصعًخ مكيم  الزبفر  يمكيم  المخلك  ألنو عبعير مكيم  الةةد )اةخد عالي ( ى  

ت الصبي  اايلى يكخنيا غةر مةعبدةف لميصيؿ الى نقخط مشعرك  عءد  الى عفكةؾ المبخدا
ياثيعت الةنيات الجمس اي الةت المخعة  اف اازم     ااةخس ى  ازم  دةعيرة  يجصيص 

خقد ىي عدـ ييةف مكيم  المةـ كردةعخف لكف الةعدعةـ البالل  يةف المكيم  ااعمخدة     يوداد 
ؾ الثق  يالجيؼ ياةعثمخر الفرص ياةعوالليخ عمى ي ؽ المصخلح الةةخةة  يخاعخ   الى ذل

المرة  الكيةرة يالميخل  ييخ لمخكـ المةـ داجم  يىي الةةد مةبيد اليخرزان  يخلخم  عاللخت كيةرة 
عفيؽ مزـ االمةـ يمكخنعو داجؿ البممة  الةةخةة  البرالة  مةث كخف يزةر الجخرزة  ىيشةخر 

ةةد الزةيخر  دير    عةيةؿ ميم  اةصخؿ يارةخؿ دعيات الزةخرات الرةمة  لرقةس االمةـ 
 (3)اليخرزان  ةياا    ااردف اي عركةخ اي  رنةخ يكؿ ذلؾ عمى مةخب دير المكيم  ااعمخدة .

                                                           

 .2، صفةوالمصدر ن(  8) 

ـ.د ةداد ميليد ةيع ، ـ.د ىةفخا اممد مممد ، الممددات الداجمة  لمةةخة  الجخرزة  الداجمة : الممددات (  7) 

 .2ص يوداد،  زخمب  يوداد،، 38الدةعيرة  يالةةخةة  يالبممة  الةةخةة ، مركز دراةخت الديلة ، البدد 

 .7115الدةعير البرال  لبخـ (  4) 

 .2ممةف زيخر ااةد ، مصدر ةيؽ ذكره، ص ( عيد اامةر 3) 
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 المطلب الثانً
 التحدٌات الخارجٌة 

 اعخ   الى العمدةخت الداجمة  ىنخلؾ عمدةخت جخرزة  اةعًخ عمثؿ يمشكم  المةخه ياارىخب.
 مشكلة المٌاه -الفرع االول:

اف مشكم  المةخه يةف البراؽ يعركةخ لةةت مشكم  مدةث  اي طخرق  يؿ ى  لدةم  يرزت الى 
اليزيد يبد انيةخر الديل  البثمخنة     اعقخب المرب البخلمة  اايلى يلةخـ الديل  البرالة  يمف ثـ 
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 عزؿ عيؿ نير  دزم  يالفرات مف نيرةف يطنةف  الى نيرةف ديلةةف ياف مشكم  المةخه كخنت يا
امدى القعخةخ الفخعم     طيةب  الباللخت البرالة  العركة  عمدةدًا ياعزخىًخ نمي العبخيف اي 

يعبد المةخه مف المصخدر الرقةة  يثرية  (8)الصراع مةب معطميخت المرمم  يمعطميخت الدير
ق  لمديؿ ميم  لالنشط  االعصخدة  ياازعمخعة  يعخماًل ميمًخ لممفخظ عمى اامف المخق  يالوذا

الخم  المشخرةع الزراعة  يالصنخعة  يمشخرةع عطيةر الثرية المةيانة  يمشخرةع انعخج مف جالؿ 
الكيريخا ياصيمت مشكم  المةخه يامدة مف اةيخب الصراع الةةخة  يةف الديؿ المعشخطق  عمى 

الميم   مةث اصيمت مف القعخةخ (7)نير يامد اي اكثر كمخ ىي المخؿ مع البراؽ يعركةخ يةيرةخ
يالرقةة  المشعرك  يةف الديؿ الثالث  يى  داقمًخ مصدر النزاع يةف ىذه الديؿ    البدةد مف 
اايلخت كخدت عءد  لى نزاع المةمح يةنيـ     عرات مجعمف  يةبد نير دزم  يالفرات المصدر 

يالمنزلة  الرقةس الذ  ةبعمد عمةيخ كؿ مف البراؽ يةيرةخ    ااةعجدامخت الزراعة  يالصنخعة  
يلت زادت    البقيد ااجةر ازم  المةخه يةيب مخ  بمعو عركةخ مةث انش ت ةديد كيةرة ممخ ادى 

 (4)الى انجفخض منةيب المةخه    البراؽ يةيرةخ.
عركةخ عبد مةخه نير  دزم  يالفرات مةخه عركة  لكيف منخيبيخ عقع اجؿ اراعةيخ يىذا ةنخلض 

مةف ةرى البراؽ ىذه المةخه ديل  يلو مؽ عخرةج  ياف نير      8127اعفخلة  اامـ المعمدة 
خ ديف دزم  يالفرات الى ااف ا ةجعبخف أل  اعفخؽ ةةخة  اي لخنين  ةمفظ المقيؽ عركة

انعقخص يصفعيخ ديل  منيع يةبيد الةيب    ر ض عركةخ المةعمر لمعياصؿ الى اعفخؽ مع ةيرةخ 
 (3)يالبراؽ الى عدة اةيخب: 

لةيرة  البرالة  ياةعوالليخ مف ليؿ عركةخ لمصممعيخ ييصفيخ عخماًل عوط عبةؼ ااجال خت ا -8
 ا ةءثر  ةيخ.

 جريج البراؽ مف المبخدل  االمةمة  يةيب طيةب  المريب الع  جخعيخ ييليع عمت اامعالؿ. -7
 عركةخ ا عبد نير  دزم  يالفرات نيراف ديلةخت يؿ ىمخ داجمةخف عخيراف لممديد. -4

                                                           

، 53العركة ، مركز الدراةخت اليلة ، البدد  –ال عخصـ  خقؽ، اثر المعوةر اامرةك     الباللخت البرالة  ع(  8) 

 .84-87، صزخمب  يوداد ، يوداد

 .84المصدر نفةو ، ص(  7) 

، 7114البرال  ازاا العمدةخت الجخرزة  يبد  ( عم  مممد لفع  مةةف الفعالي ، اةعراعةزة  اامف اليطن  4) 

 .834، ص7185رةخل  مخزةعةر غةر منشيرة، كمة  يوداد، 

 .84( عال عخصـ  خقؽ، مصدر ةيؽ ذكره، ص 3) 
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مخ عقدـ اععيخر المةخه ميردًا اةعراعةزةًخ    منطق  الشرؽ اايةط يمخز  يخاعخ   الى 
اكثر مف ا  منطق  اجرى اذا اةيـ البدةد ـ البيامؿ    عفخعؿ ازم  المةخه المنطق  الى المةخه 

  (8)-ى  :
 الزفخؼ الذ  ةعرب المنطق  منذ الةنيات عدة. -8
 العصمر يالزةخدة    عدد الةكخف ياامف الوذاق . -7
 نشخا الةديد    الميض ااعمى دزم  يالفرات مف ليؿ عركةخ.ا -4

اليىف ةيدي شدةد اليعيح    ميعيع  المةخه اذ اف مبظـ مصخدر المةخه يالع  عبد ثرية 
يطنة  شدةدة الجطيرة عمى مةعقيؿ العنمة  عقع جخرج المديد البرالة  ييخلعمدةد    عركةخ ياةراف 

راع  الةيرة  يمبريؼ مخ ةشكمو ىذا الجخعم  مف عقةد  عاًل عف مرير نير الفرات عير اا
المرة  المرك  العقية     اليالد يمخ ةعطميو ىذا اامر مف عقدةـ عنخزات ا عقؿ جطيرة عف مزـ 

 يع ثةر المةخه ذاعيخ عمى مةعقيؿ المةخة.
خه يعمى صنخع الةةخة  الجخرزة  اف ةعذكريا يخةعمرار  كرة ميخدل  النفط البرال  يخلمة

العركة  الى زرى يميزييخ الشريع يخلةديد يالجزانخت المبريؼ عمى نير  دزم  يالفرات )مشريع 
 . )*(الوخب يالةةي(

 (7)ديف ااشخرة الى عزيةؿ مزخر  اانيخر مف ليؿ اةراف.
عدـ ااععمخد الكم  عمى المبخىدات الديلة  الى يلمبخلز  ىذا اليىف ايد عمى البراؽ 

لمخقة  يايد مف القةخـ يمشخرةع ارياقة  عالل  عي ر يةق  عرالة  صخلم  لمزراع  عنظةـ البالل  ا
 اازةخؿ القخدم  مف جطر  العصمر يالعوط االمةم .

 
 مشكلة االرهاب -الفرع الثاني:

                                                           

( مةةف عمةي  عةشيف، مشكم  المةخه    اليطف البري ، ياثرىخ عمى اامف القيم ، رةخل  مخزةعةر غةر  8) 
 .58، ص8117البمـي الةةخةة ، منشيرة، زخمب  يوداد، كمة  

اكير مشريع عنمي     عخرةخ الزمييرة  الركة  يةععمف الخم  عدد مف الةديد منيخ  -) * ( مشريع الوخب:

( عمى ممط  لمطخل  الكيريخقة  يمشريعخت اجرى منيع     82( عمى دزم  ي)3( ةدًا عمى الفرات ي)82)

  ات.لطخعخت الزراع  يالصنخع  يالمياصالت يااعصخ

 

( مةةف مخ ظ يىةب، البيامؿ المءثرة    الةةخة  الجخرزة  البرالة  )دراة     البخممةف الزورا    7)  

 .88، صزخمب  يوداد ، يوداد، 33ياليشر ( مركز دراةخت الديلة ، البدد 



     19 

 )*(الجمةق  يةبد اارىخبيديف شؾ اف اارىخب ظخىرة لدةم   قد ارعكيت الزراقـ منذ يدا 
 ديلة  الع  ظير عخثةرىخ    الةخم  الديلة .يمف اىـ المعوةرات ال

اف اارىخب الديل  ا ةزاؿ ةمثؿ اكير العمدةخت الع  عيازو اليشرة     القرف اليامد 
يالبشرةف يامد المنخطؽ المةية  لالرىخب الديل  يالةخت العخط  نمي عيدةد انميذج الديل  يىي 

مؿ عمى عدمةر اانةخف يالمزعمع يالديل  يالزمخعخت اارىخية  عب 7114نةةخف  1البراؽ  منذ 
 2   البراؽ يلخـ العنظةـ عند مقعؿ لخدعو الى اجعةخر لخدة ميخشرعًخ جمفًخ لو مث لعؿ الزرلخي  

/عشرةف 85عـ اجعةخر ايي ممزة المصر  ي    7112مزةراف  87ي    7112مزةراف 
 ـ مزميع  مف الفصخقؿعـ عشكةؿ مخ ةبرؼ يمزمس )شيرى المزخىدةف( يالذ  ع 7112اايؿ/

المةمم  الع  يدات عةعيةح الدـ البرال  ياةعمر ةةخة  العشن  يةف القخعدة يلةـ مف البشخقر 
ات    كؿ اانيخر عشكمت الصمي  البرالة  ممخ ادى الى ر ض البشخقر ليذا المزمس مةث

 (8)يالميصؿ يصالح الدةف يمخريت العنظةـ.
خ ةبرؼ يخلديل  ااةالمة     البراؽ يالشخـ م عـ عشكةؿ 7112عشرةف اايؿ  85ي   
عـ اجعةخر ايي يكر اليوداد  جمفًخ عف ايي عمر اليوداد  يلد  7181نةةخف  81ي    )داعش(

يكيةرة    البراؽ منيخ عممة  الةرل  الينؾ المركز  يعفزةر  نفذ العنظةـ عممةخت ارىخية  ياةب 
ييبد اشعداد البممةخت المةمم     ةيرةخ عـ  يزارة البدؿ يالعمخـ ةزف ايي غرةب يةزف الميت

يعـ دم   7188اعالف عف عشكةؿ )زيي  النصرة( يةبعير ىذا ذراعًخ مةممًخ لمعنظةـ    اياجر 
زيي  النصرة مع عنظةـ داعش    البراؽ يةيرةخ ييبد اشير مف عشكةميخ نمت لدةعيخ لعصيح مف 

طر عمى اراع  ياةب  منف البراؽ يدجؿ ةة 7183مزةراف  81اليى العنظةمخت اارىخية  ي   
ييذلؾ اصيح البراؽ داعش مف اجطر ياليى عنظةـ ارىخي     البخلـ مدةن  الميصؿ يةبعير 

                                                           

المةعمدث  امخ )*( اارىخب: اف الذ  عوةر    اارىخب ىي ااشكخؿ الميعكرة لو يعمةو  خف اشكخؿ اارىخب ى  

معخمةنو  ي  لدةم  ياف ايؿ المزخمةع اارىخية  الع  عر يخ العخرةخ ىـ المعطر ةف الةييد يةطمؽ عمةيـ 

)الةةخرةةف( امخ    القرف البشر  ارىخيًخ يمخرةو القخدة المةعيديف ارىخب ألجمخد منخيقةيـ كمخ ظيرت 

خةة     يمدانيـ يمع يداة  القرف اليامد يالبشرةف مركخت ععينى اارىخب لعجرةب اانظم  االعصخدة  يالةة

اةميؿ    الياةخت المعمدة يالع  كخنت ةيب لمرمم  زدةدة مف  88شيد اكير عممة  ارىخية  عمثمت ىزمخت 

 مرامؿ العخرةخ ااكثر دمية .

 .871عم  مممد لفع  مةةف الفعالي ، مصدر ةيؽ ذكره، ص(  8) 
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ايرز عمد  عيازو المكيم  ةخم  عخلمة  لعزمع اارىخيةةف مف مجعمؼ انمخا البخلـ ممخ شكؿ 
 (8)البرالة .

الـ يالمبخنخة مةخة النخس    زمةع انمخا اف اارىخب الديل  البخير لممديد ا ةزا ةممؽ ا
البخلـ يالع  عءثر يشكؿ عشياق  عمى النخس اايرةخا اف اارىخب الةيـ يجصيصًخ الميزو مف 
ليؿ داعش عزخه الشبب يالمزعمع يالديل  البرالة  يخت اكير العمدةخت الع  عيازو الديل  البرالة  

 (7)رؽ اايةط مف زي  اجرى.لةم     منطق  الش\مف زي  يةيدد اامف ااؽ
المياا الركف المعقخعد )د. عمخد عمي( يةف اف المعير البةكر  الديل  ياةع النطخؽ 
يالمعمثؿ يخلعمخلؼ الذ  عشكؿ يقةخدة الياةخت المعمدة اامرةكة  ييميخرك  مف لدف اامـ المعمدة 

 3عنظةـ داعش يخزعةخمو زاد اامر عبقةدًا عمى صبةد االمةم  اثر ميخغع  ااةعراعةزة  ل
يعيدةد لمبخصم  يوداد يعخصم  المةـ كردةعخف اريةؿ  7183مزةراف  81ممخ ظخت عرالة     

 (4)يارعكب انعيخكخت ياةب  يمؽ المدنةةف.
 7112اةخر  7ي 7115يليذا ازعمع لخدة البخلـ    مءعمر القم  الذ  عقد    اةميؿ 

مت عنياف )مبًخ عد اارىخب( عيصةخت اةعراعةزة  اامةف البخـ العرح    عقرةره الذ  كخف ع
 عخلمة  لمكخ م  اارىخب يععمثؿ:

 العدايةر الرامة  الى مبخلز  الظريؼ المءدة  الى انعشخر اارىخب. -8
 عدايةر منع اارىخب يمكخ معو. -7
عدايةر الرامة  الى ينخا لدرات الديل  عمى منع اارىخب يعبزةز دير منظيم  اامـ  -4

 ىذا الصدد.المعمدة    
عدايةر الرامة  الى عمخف امعراـ مقيؽ اانةخف يةةخدة القخنيف ييصفو الركةزة اةخةة   -3

    مكخ م  اارىخب.

                                                           

 .871-871، صالي ، مصدر ةيؽ ذكره عم  مممد لفع  مةةف الفع(  8) 

( مةةف عالي  جمةف ، )دير العبخيف الديل     اةعراعةزة  مكخ م  اارىخب، عطيةؽ مقخرف لالمف اليطن   7) 

 .7185/ 88/ 75لةـ الدراةخت الةةخةة  يااةعراعةزة  ، يةت المكم ، يوداد، ندية ،  البرال ( ،

خ م  اارىخب )لرااة    الميلؼ االمةم  يالديل  مف المرب عمى الديل     مك يفخ( عمخد عمي، العب 4) 

، ص 75/88/7185مركز دراةخت الةةخةة  يااةعراعةزة ، يةت المكم ، يوداد، ندية ، عنظةـ داعش(، 

 يال.
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اارىخب مف داقرة العبرةؼ يالعممةؿ الى داقرة البمؿ يالعطيةؽ يلنقؿ ااىعمخـ يمكخ م  
م  اارىخب مف مءعمر يوداد الديل  لمكخ  7183اذار  84-87يانطاللًخ مف ذلؾ عقد    

مفرزات المءعمر يعير عيصةخعو الع  دعخ    امد نقخطو المفصمة  الى ))اععمخد اةعراعةزة  
يطنة  عععمف الزيانب القخنينة  ياامنة  يخاعخ   الى مبخلز  كخ   اةيخيو اازعمخعة  

يذلؾ مف جالؿ انعيخج ع ةةس لني  يمث زدةد    مكخ م   ياالعصخدة  يالفكرة  يالثقخ ة (
 (8)اارىخب    البراؽ.

يكذلؾ العمخلؼ الريخع  اي غر   البممةخت يوداد يىي عيخرة عف مركز اةعجيخراع  مقره    
يوداد نش  نعةز  عمخلؼ اةعجيخراع  ديل  يةف كؿ مف اةراف يالبراؽ يةيرةخ يريةةخ ظير عنظةـ 

دعت الياةخت المعمدة  7183ي   عخـ  7184يعيةع    ةيرةخ ةن   7114داعش    البراؽ 
لررت ريةةخ ياةراف  7185الى عشكةؿ عمخلفًخ ديلةًخ لميازي  عنظةـ داعش ي   نيخة  ةيعمير 

يالبراؽ يةيرةخ عمى انشخا مركز مبميمخع  ةعـ ممثم  ىةقخت اركخف زةيش الديؿ ااريع 
ثـ ةعنخيب ادارة المركز يةف ىذه الديؿ ياليدؼ منو عيمةد اشير يمف  4يةعركز البراؽ لمدة 

الزييد ديؿ المنطق     ميازي  اارىخب يعنظةـ داعش مف جالؿ عةةؽ البممةخت يادارة ليات 
 (7)ريةة  يعرالة  ياةرانة  يةيرة     ممخري  داعش.

ا يالذ  زخ 7183اب  85( 7821اعخ   الى ىذا اصدر مزمس اامف القرار المرلـ )
ةقع  يفرض عقييخت العصخدة   7118(    عخـ 8424عزدةد لمطخلي  الديؿ يعنفةذ القرار )

الداعم  لممركخت اارىخية  يمنع العبخمؿ مبيـ ديف ااشخرة الى عمؿ عمى الزمخعخت يالديؿ 
عةكر  ممخ زبؿ القرار غةر مءثر عمى عنظةـ يذلؾ لبدة اةيخب اىميخ انو زخا مع جرًا يخلنةي  

الةفر لممةممةف ألنو اعداد كيةرة منيـ دجمت ةيرةخ يالبراؽ رغـ اف القرار زخا عمت اليند لمنع 
ىنخلؾ ارىخب الةخيع   ف ريةةخ اععيرت ي نو ا ةةمح يخةعجداـ القيى اذ عرى ريةةخ اف لةس 

منييذ ياجر غةر منييذ   اشخرة الى المبخرع  الةيرة  يىذا مخ زبؿ الميلؼ الديل  لممخري  
 (4)ىخب معرددًا.اار 

نةعنع  ممخ ةيؽ ي نو العنظةمخت المعشددة الميزيدة    البراؽ مصمت عمى دعـ مخد  
مف زيخت المةمة  يديلة  يمعى مف زيخت داجمة  ياصيمت عيدد النةة  المزعمب  البرال  

                                                           

 .يال ( مةةف عالي  جمةف ، مصدر ةيؽ ذكره، ص 8) 

  /https://ar.wikipedia.org/wiki، 7182/ 77/7 ( العمخلؼ الريخع  7) 

عمى الميلع  82/1/7183، المدليات ياايبخد، شيك  ااعالـ البرال  ، 7182( القرار اامم  ،  4) 

http://www.gmn.iq/articles/view  

https://ar.wikipedia.org/wiki/
http://www.gmn.iq/articles/view
http://www.gmn.iq/articles/view
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  يعمةو اصيح اارىخب البخير لممديد عمثؿ اىـ العمدةخت الع  عيازو البراؽ يالةةخة  الجخرزة
 .البرالة 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 المبحث الثالث
 سٌاسة العراق اإلقلٌمٌة والدولٌة واثرها على السٌاسة الخارجٌة العراقٌة

اف العميات الزذرة  الع  شيدعيخ الةخم  البرالة  يجخصعًخ يبد اامعالؿ رعيت الى 
 مديث عوةرات عمى الصبةدةف ا لمةم  يالديل  .

 المطلب األول
 ٌد اإلقلٌمًعلى الصع

اف الدير ا لمةم  لمديل  ةجعمؼ يخجعالؼ النظخـ ا لمةم  يجصخقصو ايًا، ا  عيزةع 
مفردات القية داجؿ النظخـ ا لمةم ، ييزيد لية إلمةمة  يامدة اي اكثر منخيق  اي منخ ة  ليخ 

نمط يطيةب  معةخية  مبيخ    القية ثخنةًخ، يالمصخلح البخلمة     النظخـ ا لمةم  ثخلثًخ ، ي 
ا مكخنخت يالقدرات الذاعة  لمديل  داجؿ المنظيم  ا لمةمة  رايبًخ ، يجصخقص اليعع 
ااةعراعةزة  لممنظيم  ا لمةمة  جخمةًخ ، يدرز  ااةعقرار يالعمخةؾ    ينة  النظخـ ا لمةم  
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  ثخمنًخ ، ي   عيا ةخدةًخ ، ينيعة  القةخدة ا لمةمة  ةخيبًخ ، يطيةب  المصخلح يااىداؼ ا لمةمة
  (8)ىذه البيامؿ ةمكف عمدةد دير الديل   ةمخ اذا كخف المةمةًخ اـ ديلةًخ ، عخيبًخ اي مةعقاًل 
 يةبد مبر   ىذه البيامؿ يعمدةد دير الديل  ةيؼ ندرس المعوةر ا لمةم  

 سياسة العراق اإلقميمية تجاه تركيا -

يع  لعخةخ اةعراعةزة  ليخ اىمة  كيةرة العركة  مزم –اثرت    طيةب  البالل  البرالة  
كخف ليخ األثر الفخعؿ    مةةرة اعزخه الباللخت نمي الصراع اي العبخيف ي قًخ لطيةب  
األىداؼ اي المصخلح المنشيدة لكؿ مف عركةخ يالبراؽ يعمثمت ىذه القعخةخ    ميعيعةف 

 (  7)اةخةةف ىمخ لعي  المةخه يلعي  ااكراد.

لمشعركخت يةف اليمدةف ، مف مديد مشعرك  الى ليمةخت يالثقخ    عاًل ىنخلؾ الكثةر مف ا
نيراف ةنيبخف مف عركةخ الى البراؽ لذا ةزب عطيةر البالل  يةف اليمدةف يا ةةمخ    ظؿ اامداث 

 يالمعوةرات الع  عشيدىخ المنطق  . 
 . (4)اليمدةف   ينخلؾ الكثةر مف لعخةخ العبخيف يةف اليمدةف  عاًل عف لعخةخ اجعالؼ يةف

عمى الصبةد االعصخد  ةرعيط اليمدةف يباللخت عزخرة  ياةب  النطخؽ ع جذ شكؿ اةعةراد 
البراؽ اليعخقع العركة  ييكمةخت كيةره يمخ زبؿ يقب  البيير يةف اليمدةف مف اىـ المنخطؽ 

لمقخيؿ  خف العزخرة  الع  عشيدىخ مرك  دجيؿ الشخمنخت العركة  الى البراؽ يشكؿ ةيم  يكيةر يخ
البراؽ ةصدر النفط المةعجرج مف كركيؾ عير انييب النفط الذ  ةمر عير األراع  العركة  
يصيًا الى مةنخا زةيخف مةث ةصدر الى انمخا البخلـ يمع زةخدة لدرة البراؽ عمى العصدةر 
يعريرة منع منخ ذ زدةدة  قد عقرر  عح جط انييب نفط  اجر يانييب نقؿ الوخز عير عركةخ 
لةكيف عخماًل مف عيامؿ عيثةؽ الريايط االعصخدة  يةف اليمدةف الزخرةف ييمخ ةبيد يخلمنفب  

  (3)المشعرك  عمةيخ 
عمى الصبةد االعصخد  اذ ةرعيط اليمداف يباللخت عزخرة  ياةب  ع جذ شكؿ اةعةراد 

المنخطؽ العزخرة   البراؽ لميعخقع العركة  يكمةخت كيةرة يمخ زبؿ نقط  البيير يةف اليمدةف مف اىـ
الع  عشيد مرك  دجيؿ الشخمنخت العركة  الى البراؽ يشكؿ ةيم  يكيةر ييخلمقخيؿ   ف البراؽ 

                                                           

 3،ص ةيؽ ذكره مصدردةف زياد الزيير  ، (8)

 .  71، ص  مصدر ةيؽ ذكرهألعخصـ  خقؽ ، (7)

العركة  ، مركز يالد  لمدراةخت ياأليمخث ااةعراعةزة  ،  –لخةـ مةةف الريةب  . الباللخت البرالة   (4)

  . ، ص يال83/2/7185

   /:ar.wikipedia.org/wiki/https/الباللخت العركة  البرالة  ( 3)

https://ar.wikipedia.org/wiki/
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ةصدر المةعجرج مف كركيؾ عير انييب النفط الذ  ةمر يخألراع  العركة  يصيًا الى مةنخا 
ة  عح منخ ذ البخلـ يمع زةخدة لدرة البراؽ عمى العصدةر يعرير زةيخف مةث ةصدر الى انمخا 

زدةدة  قد عقرر  عح جط انييب نفط  اجر يانييب نقؿ الوخز عير عركةخ لةكيف عخماًل مف عيامؿ 
يخ عخ    (8)عيثةؽ الريايط االعصخدة  يةف اليمدةف الزخرةف ييمخ ةبيد يخلمنفب  المشعرك  عمةيمخ 

ييشكؿ  7187 – 7114الى ذلؾ  خف ارعفع مزـ العيخدؿ العزخر  يةف البراؽ يعركةخ مف عخـ 
ممةخر ديار ياصيح البراؽ ثخن  اكير مةعيرد مف  87ديار الى  111ىخقؿ ييقفزات مععخلة  مف 

يعشةر  7184ممةخر ديار يبد  87عركةخ يبد المخنةخ ييموت لةم  الصخدرات العركة  الةو ميال  
 ا مصخاات الى امعالؾ البراؽ مخ ةءىمو ةصيح اكير مةعيرد مف عركةخ 

عمى الصبةد ااةعثمخر  نمت الباللخت االعصخدة  يةنيمخ يجخصعًخ مرمم  ينخا البراؽ  امخ
يالع  اعةقت الوزي األمرةك  يعميؿ البراؽ يبدىخ الى يامد مف األةياؽ المفعم  لدى 

الشركخت العركة  مجعمؼ اجعصخصخعيخ القطخعة  مف ىذا    المةعثمرةف ااعراؾ يلد اةعفخدت
 رعًخ ليخ    البراؽ يارعيطت يشركخت عرالة  يبقيد طيةم  اازؿ اي نفذت اانفعخح  فعمت ا

مشخرةع عجم  اي اعخ ت األةياؽ البرالة  الى لخقم  اةياليخ المةعجدم  يخلصخدرات ينعةز  الى 
شرك   8511ذلؾ يصؿ عدد الشركخت العركة  البخمم  اي المرعيط  يخلةيؽ البرالة  الى ميال  

يعنفةذ ميال   7184قطخع اانشخاات يالمقخيات الع  لخمت معى نيخة  عخـ غخليةعيخ مرعيط  ي
ممةخر ديار يعمى مةعيى الطخل   81.5مشريعًخ    البراؽ يقةم  ازمخلة  عيم  ميال   173

% 11% مف الوخز ياكثر مف 11% مف مخزخعيخ مف الطخل  مف الجخرج ) 21عةعيرد عركةخ مف 
% 23  ززا كيةر منيخ عمى يمدةف  قط ىمخ اةراف يريةةخ ينةي  مف النفط الجخـ( يى  عبعمد  

 . 7187% مف النفط ي قًخ لالرلخـ عخـ 35مف الوخز ي 
ي ؽ ذلؾ اف عركةخ عبخن  مف نقص الطخل     المقخيؿ انو البراؽ ةمعمؾ اكير جخمس 

نفط    ميلع ثخن  اكير منع  لم 7187امعةخط     النفط    البخلـ يةمعؿ البراؽ منذ عخـ 
  (7)اييؾ 

إعخ   الى ىذا العبخيف ىنخلؾ اةعًخ  لعخةخ ااجعالؼ يةف اليمدةف يالع  ععزةد يمشكم  
 .المةخه يخ عخ   الى عالل  عركةخ يخالمةـ 

المشكم  اي القعة  األيلى يالمعمثم  يمشكم  المةخه كمخ ذكرنخ ةخيقًخ   ف منذ اكثر مف 
مفعيمًخ يةف عركةخ يالبراؽ رغـ مف ىنخلؾ كخنت مفخيعخت ميؿ اريبةف عخمًخ يمخ ةزاؿ ممؼ المةخه 

                                                           

  /https://ar.wikipedia.org/wikiميةيع  يةكةيةدةخ ، الباللخت العركة  البرالة  ( 8)

 . ، ص ياللخةـ مةةف الريةب  ، مصدر ةيؽ ذكره( 7)

https://ar.wikipedia.org/wiki/
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مةخه نير الفرات يةف البراؽ يعركةخ يكخنت ازعمخعخت ياصيمت ديرة  ديف اف ععمجض عف مؿ 
 منخةب ياعمت مشكم  المةخه لخقم  يةف البراؽ يعركةخ كخنت عزداد ع زمًخ يعبقةدًا . 

شرؽ اانخعيؿ المةمى )القخب ( الذ   ياف المشكم  األةخةة  ععمثؿ    مشريع زنيب
( ةدًا 78اعخ عو عركةخ عمى منخيع يمزخر  نير  دزم  يالفرات    ىعي  اانخعيؿ يانش ت )

  (8)يعددًا مف ممطخت لعيلةد الطخل  الكيريخقة  
  -:  (7)يخ عخ   الى مخ عقدـ   ف اىـ اةس الميلؼ العرك  

عشكؿ جطرًا مديدةًخ يةف ديلةف اي اكثر لذلؾ  خف دزم  عرى عركةخ يخف المةخه الديلة  ى  الع   -8
 يالفرات نيرةف عركةةف ياف مةخىيمخ لةةت ديل  مشعرك  يؿ )مةخه يطنة  عخيرة المديد( 

 اف عركةخ الةةخدة المطمق  عمى مةخه النيرةف يعبدىمخ ثرية يطنة  اةيه يخلنفط . -7

براؽ يعرى يخف مخ عمرزه مف مةخه عدـ مةيليخ يميدا لةم  المةخه يةنيمخ ييةف ةيرةخ يال -4
 لالجرةف ىي ععجمة  منيخ يعطرح يدًا عف ذلؾ  كرة ااةعجداـ األمثؿ لمةخه النيرةف .

عد ميع  النيرةف ميعًخ يامدًا اي مف ثـ  خف دزم  يالفرات ىمخ را دةف رقةةةةف لنير  -3
 ديل  يامد ىي شط البرب يلةس نيرةف منفصمةف .

ةخه يةف البراؽ يعركةخ لةةت مدةث  اي طخرق  يؿ ظيرت يبد كخنت يا زالت مشكم  الم
انيةخر الديل  البثمخنة     اعقخب المرب البخلمة  األيلى يلةخـ الديل  البرالة  يمف ثـ عميؿ 

   (4)نير  دزم  يالفرات مف نيرةف يطنةف الى نيرةف ديلةةف 
الباللخت يةف المكيم  امخ القعة  األجرى عاللخت عركة  مع إلمةـ كردةعخف يبد ع ـز 

المركزة  يمكيم  األلخلةـ جالؿ الفعرة الةخيق  انفعمت عركةخ مع مكيم  األلخلةـ يلخمت يعيلةع 
اعفخلة  يعصدةر النفط مف األلخلةـ الى عركةخ عمى الرغـ مف اععراض المكيم  المركزة  عمى 

لعصرةمخت اف ىذه اانييب ىذه ااعفخلة  اذا لخمت يمد انييب لمنقؿ النفط مف ا لمةـ يمةب ا
  (3)الؼ يرمةؿ شيرةًخ  511ةنقؿ 

                                                           

 . ، ص يال لخةـ مةةف الريةب  ، مصدر ةيؽ ذكره( 8)

ةد  خرس مةف ، الةةخة  الجخرزة  العركة  مخ يبد المرب اليخرده ، اطريم  دكعيراه . كمة  البمـي مم( 7)

 . 73، ص 7112الةةخةة  ، زخمب  يوداد ، 

( رةخل  مخزةعةر ، كمة  8111 – 8111العركة     المدة مخيةف )  –كيثر طو ةخةةف . الباللخت البرالة  ( 4)

 . 84، ص  7111د ، البمـي الةةخةة  ، زخمب  يودا

 ، ص يال .لخةـ مةةف الريةب  ، مصدر ةيؽ ذكره ( 3)
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يخ عخ   الى ذلؾ القعة  الكردة  مةث عبد القعة  الكردة     عركةخ مف القعخةخ 
الرقةةة  الع  عشوؿ صخنع القرار عمى المةعيى الةةخةعةف الداجمة  يالجخرزة  انيخ عدجؿ 

الجخرزة  (( اذ اف ىنخلؾ ميخدئ رقةةة  عمف اطخر مفيـي مخ ةةمى يػ )) ليمة  الةةخة  
ةععمنيخ ىذا المفييـ يالقعة  الكردة     عركةخ مةقمو لـ ععنخيليخ الدةخعةر العركة  الثالث  ) 

  (8) 8122( يلكف عطيرت القعة  الكردة  يبد ذلؾ يجخص  يبد 8117 – 8128 -8133
ي العنخ ةة  يةف عركةخ عالية عمى مخ عقدـ نزد ىنخلؾ نيعًخ مف الباللخت الصراعة  ا

  -:  (7)يالبراؽ اعجذت اشكخًا عدة منيخ 
الجال خت المةعمرة ميؿ المةخه مع ةيرةخ يالبراؽ يةيب مشريعخت الةديد العركة  الكثةرة كمخ  -8

 ذكرنخ ةخيقًخ . 

العدجالت البةكرة  العركة  المةعمرة    شمخؿ البراؽ عمت ذرةب  مطخردة الممةشةخت  -7
خؿ الكردةعخن  العرك  ) المبخرض ( ييةب المرب الداقرة يةف المكيم  يمةمم  مزب البم

العركة  يىذا المزب الذ  ةمعم  عخدة    شمخؿ البراؽ اذ ا لمةـ الكردةعخن  البرال  الذ  
ةي ر مالذًا امنًخ لمةممةو عدجؿ القيات العركة  األراع  البرالة  مبعدة  عمى الةةخدة اليطنة  

ةكيف ىنخلؾ عنةةؽ مع المكيم  البرالة  المركزة     يوداد اي مكيم   البرالة  يامةخنخً 
كردةعخف يامةخنًخ اجرى ةكيف العنةةؽ عركةًخ امرةكةًخ يمعًخ عمف المصخلح المشعرك  يالمعيخدل  

 يةف يشنطف يانقرة .

العدجؿ العرك     شءيف البراؽ يذرةب  ممخة  األلمة  العركمخنة  يىذا العدجؿ عير ييعيح  -4
شدةد الجالؼ الذ  عفزر داجؿ اليرلمخف البرال  يةيب لخنيف انعجخيخت الممخ ظخت يمرص 
المزيخف الكردةخف المشخركخف    الةمط  ) ااعمخد اليطن  الكردةعخن  يزعخم  زالؿ طخليخن  
يالمزب الدةمقراط  الكردةعخن  يزعخم  مةبيد يرزان  ( عمى المطخلي  يعـ ممخ ظ  كركيؾ 

 ةيخ األلمة  العركمخنة  الى إلمةـ كردةعخف ير ض العركمخف يالبرب ااشيرةةف الع  ععركز 
 اينخا الممخ ظ  ليذه الرغي  يالمرص عمى عدـ المةخس ييعع كركيؾ كممخ ظ  عرالة  . 

امخ    مخ ةجص ميلؼ عركةخ مف عنظةـ داعش ا رىخي  يبد اامداث الع  شيدىخ 
ش ا رىخي  الى البراؽ يالةةطرة عمى يبض المنخطؽ يدجيؿ عنظةـ داع 1/2/7183البراؽ    

يخلبراؽ اذ كخف ميلؼ عركةخ مف داعش ا رىخي  غةر ياعح عمى الرغـ مف مشخرك  عركةخ    

                                                           

اممد نير  النبةم  . القع  الكردة     عركةخ ياليالع يالمةعقيؿ ، مزم  دراةخت ديلة  ، ةمةم  دراةخت (8)

 .  8، ص  7114،  31اةعراعةزة  ، مركز الدراةخت الديلة  ، زخمب  يوداد ، البدد 

 .  78 – 71قؽ ، مصدر ةيؽ ذكره ، ص عال عخصـ  خ( 7)
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مءعمر زدة الذ  صدر عنو يةخف مشعرؾ مف ليؿ الديؿ المشخرك  يممخري  عنظةـ داعش ا رىخي  
     (8)خم     المءعمر لكف عركةخ لـ عيلع عمى اليةخف الجع

يعمةو ةمكف القيؿ يخف  يخلرغـ مف يزيد عبخيف يةف اليمدةف ىنخلؾ اةعًخ لعخةخ اجعال خت 
 ةزب عطيةر الباللخت يةف اليمدةف يعمى ي ؽ نظرة  يزةر الجخرزة  البرالة   الدكعير إيراىةـ 

 الزبفر )) عمزةد المجعمؼ يعفبةؿ المشعرؾ((.
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 المطلب الثانً
 االمرٌكٌةاق الدولٌة تجاه الوالٌات المتحدة سٌاسة العر

عندمخ عـ ر ع المصخر عف البراؽ الياةخت المعمدة اامرةكة  الت انعقخدات اذع  مف 
المزعمع الديل  يبد عدـ اكعشخؼ ا  اةمم  دمخر شخمؿ    البراؽ يعميؿ البراؽ الى ةخم  مف 

العنظةمخت ا رىخية  مف زي  اجرى  الصراعخت يالعصفةخت يةف الكعؿ الةةخةة  مف زي  ييةف
يبد الوزي ليؿ انةمخب القيات اامرةكة  مف البراؽ يلبت الياةخت المعمدة اعفخلة  ممؼ يةف 

)نير  المخلك ( ، انةميت القيات اامرةكة   الةخيؽ اليمدةف يذلؾ    عيد رقةس مزمس اليزراا
كة  ةخات األيعخع    البراؽ كثةرًا اا اف يبد انةمخب القيات اامرة  7188مف البراؽ ةن  

ايخف عيد مكـ )نير  المخلك ( مةث اةعوؿ ذلؾ العنظةمخت ا رىخية  الميزيدة    ةيرةخ مةث 
مف الةةطرة عمى منخطؽ ياةب     البراؽ ييدا العنظةـ  7183عمكنت ىذه العنظةمخت    ةن  

ؿ البراؽ يىذا ممخ اةعدعى ةشف مرب ياةب  يلية  عد مكيم  يوداد يثـ إلمةـ كردةعخف شمخ
     (7)الياةخت المعمدة لفرض مصخر زي  عد المنخطؽ الع  ةةةطر عمةيخ العنظةـ 

                                                           

 .، ص ياللخةـ مةةف الريةب  ، مصدر ةيؽ ذكره ( 8)

  /https://ar.wikipedia.org/wikiاامرةكة   –الباللخت البرالة   ( 7)

https://ar.wikipedia.org/wiki/
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اف اعفخلة  ةمب القيات األزنية  مف البراؽ الع  يلبعيخ مكيم  البراؽ مع ا دارة 
كر  يمع اكعمخؿ انةمخب الياةخت المعمدة البة   (8) 7111اغةطس 81اامرةكة  الةخيق     

مف البراؽ  رص  لعقدةـ يةخف ياعح ميؿ ةةخة  ياشنطف  ةمخ يبد اانةمخب عزخه يوداد  ف  
البخشر مف كخنيف األيؿ العقى رقةس اليزراا )نير  المخلك ( مع الرقةس اييخمخ    اليةت األيةض 

يرت ي   الرايع عشر مف كخنيف األيؿ القى الرقةس األمرةك  جطخةخ ميؿ البراؽ    لخعدة ))  
يراغ (( يياة  ) نيرت كخريلةنخ ( يعركز    يداة  الزدةده الباللخت الثنخقة  يصف  مثخلة  عمى 
يعع جطيط ممراا يش ف ممخة  المياطنةف اامرةكةف    البراؽ يالعبخيف    مزخؿ مكخ م  

مكف  ةو ا رىخب يمقيؽ اانةخف يمراعخة األعراؼ الدةمقراطة  ةنيو  اف ا ةكيف البراؽ مكخنًخ ة
لممقخعمةف المدعيمةف مف الجخرج عيدةد المصخلح اامرةكة  اي ةمكف  ةو لنظخـ اةعيداد  اف ةنعيؾ 

   (7)مقيؽ مياطنةو زيف عقخب 
البالل  يةف الياةخت المعمدة اامرةكة  يزمييرة  البراؽ عةعرشد مف ليؿ اثنةف مف 

( الع  عوط  الباللخت الةةخةة  SFA ااعفخلةخت العخرةجة  اعفخلة  ااطخر ااةعراعةز  )
المبري   يخةـ اعفخلة  يعع القيات  –ياالعصخدة  ياألمنة  مع البراؽ ، يااعفخلة  األمنة  

(SoFA)  .  الع  عطيؽ عاللعنخ األمنة 
   الشرؽ األيةط يةةخعد اامرةكة  عفخلةف ةمم  مصخلح الياةخت المعمدة كال اا

ى لدمةو يعبزةز الةةخدة البرالة  اعفخلة  ااطخر ااةعراعةز  ، الشبب البرال  عمى اليليؼ عم
عطيةع الباللخت يةف الياةخت المعمدة يالبراؽ مع عاللخت العصخدة  يديميمخةة  يثقخ ة  يامنة  

 لية  يعجدـ كخةخس لبالل  ثنخقة  طيةم  اازؿ عمى اةخس األىداؼ المشعرك  .
   يعبخيف يةف الياةخت المعمدة اامرةكة  يزمييرة  اعفخؽ ااطخر ااةعراعةز  لبالل  ىدا

 البراؽ .
 –عـ عيلةع ىذا ااعفخؽ    يوداد يةف زمييرة  البراؽ ىيشةر زةيخر  يزةر الجخرزة  

 الياةخت المعمدة اامرةكة  راةخف كريكر ةفةر الياةخت المعمدة لدى البراؽ .
ديميمخة  يخ عخ   الى العبخيف مةث كخف ىذا ااعفخؽ ةععمف العبخيف الةةخة  يال

الد خع  ياألمن  يالثقخ   كذلؾ العبخيف    المزخؿ االعصخد  يالطخل  يالعبخيف الصم  ياليةق  

                                                           

انعيخا امد ااعفخلة  ةمب القيات األزنية  مف اامرةكة  عمى جمفة   –البرالة  نيةؿ مممد ةمةـ ، الباللخت  (8)

 . 8مركز دراةخت ديلة  ، زخمب  يوداد ، ص، 32البدد البراؽ ، 

 ، ص يال . 7188دةةمير  81مخةكؿ نخةعس ، يداة  زدةدة لمباللخت اامرةكة  البرالة  ، مبيد ياشنطف ، ( 7)
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يالعبخيف    مزخؿ عكنيليزةخ المبميمخت يااعصخات يالعبخيف    مزخؿ نفخذ القخنيف يالقعخا 
  (8)لةخت يالعرعةيخت النفذة  . يخ عخ   الى العبخيف ىنخلؾ اةعًخ لمزخف مشعرك  ياعفخ

US – Iraq – Securidy – Agree mend – Ara  

عيزو عاللعنخ األمنة  مع البراؽ يمكـ اليزيد األمرةك   (SoFA)ااعفخلة  األمنة  
ياألنشط  يانةمخب مف البراؽ    نيخة  المطخؼ  ىذا ااعفخؽ ةعمف ممخة  مةية  لمقيات 

عنفةذة  مف ازؿ لياعنخ معى نعمكف مف المةخعدة    ادام  ااعزخىخت اامرةكة  يةي ر الةمطخت ال
  (7)األمنة  ا ةزخية  يعمث عياصؿ اانعقخؿ الى دير مةخندة 

اف البالل  البرالة  اامرةكة  ارعيطت يبد انةمخب األمرةك  مف البراؽ    مزخؿ 
ىذه ااعفخلة  عبيدت الياةخت  مكخ م  ا رىخب يعمدةخعو يخعفخلة  ااطخر ااةعراعةز  اذ يميزب

المعمدة اف عقدـ لمبراؽ المةخعدة    المزخات األمنة  يالةةخةة  ياالعصخدة  ياازعمخعة  
يالثقخ ة   يمعى اليةقة  اا اف عدـ اةعثمخر ىذه ااعفخلة  مف زخنب البراؽ  عاًل عمى عردد 

بؿ الباللخت اامرةكة  البرالة     ظؿ الزخنب األمرةك  مف امةخا اعفخلة  ااطخر ااةعراعةز  ز
عمدةخت ا رىخب غةر  خعم  يزدة   مع ايؿ اجعيخر لمباللخت اامرةكة  البرالة     مزخؿ 

ظير يشكؿ ياعح عدـ االعزاـ األمرةك  مع البراؽ     7183مزةراف  81مكخ م  ا رىخب يبد 
اف مف الةةطرة عمى الميصؿ مزةر  81مزخؿ مكخ م  ا رىخب  يبد اف عمكف عنظةـ داعش    

ثخن  اكير المدف البرالة  يعقب ةةطرعيخ عمى الميصؿ ياصمت داعش عيةبيخ يخعزخه ممخ ظع  
كركيؾ يصالح الدةف يالةةطرة عمى يبض المدف  ةيخ يصيًا الى اطراؼ اريةؿ عمى الرغـ مف 

كؿ ىذا ىي ةكيف القعخؿ البنةؼ يالمعياصؿ عدىخ مف ليؿ الزةش البرال  اا اف المثةر    
يعردد الفبؿ األمرةك  إزاا مخ ةمدث    البراؽ عمى الرغـ مف مخز  البراؽ لمدعـ يالمةخندة 
اامرةكة  اذ  عصر الدعـ األمرةك  عمى عقدةـ مةعشخرةف ةقدميف النصح لمقيات البرالة  ثـ 

  (4)عطير الدعـ يبد عردد طيةؿ الى عريخت زية  عقب ازدةخد جطر داعش 
ه اامداث اف اامف مخ ةزاؿ ىي الميم  األيلى لمياةخت المعمدة اامرةكة  عرةز ىذ

يالمكيم  البرالة   خف عيامؿ اجرى كثةرة ةيؼ عءثر عمى لدرة ياشنطف عمى البمؿ مع يوداد 

                                                           

ة اامرةكة  يوداد ، البراؽ الباللخت اامرةكة  البرالة  ، ةفخرة الياةخت المعمد( 8)

htm/-iraqi-http://ar.bic.iraq.usembassy.gov./aboudus/american  

  . المصدر نفةو (7)

برالة  اامرةكة  يعمدةخت ا رىخب المدرس المةخعد كرار انير نخصر ، الباللخت ال،  كرت نخمؽ عيد الفعخح (4)

 .،يةت المكم  )ندية( ، زخمب  النيرةف كمة  البمـي الةةخةة  ، ص يال 

http://ar.bic.iraq.usembassy.gov./aboudus/american-iraqi-htm/
http://ar.bic.iraq.usembassy.gov./aboudus/american-iraqi-htm/
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لممفخظ عمى مكخةب األمنة  الع  عمققعت    الةنيات األجةرة يينخا شراك  اةعراعةزة  مع 
 يط العنمة  ىنخلؾ .مكيم  يشبب البراؽ يع

اا اف اانةمخب البةكر  األمرةك  ينقؿ المةءلة  مف يزارة الد خع الى يزارة الجخرزة  
اامرةكة  لعكيف القةخدة يةدىخ    البراؽ لد ادى الى انجفخض اليع  يخلميلؼ يةف اامرةكةف    

  (8)البراؽ يخ عخ   الى 
  .ص الجيرة نةيةًخ داجؿ اليالد انجفخض عدد الونخقـ البةكرة  عمى األرض ينق -8

الفشؿ    عرةةخ العزري     البراؽ )يةف الميظفةف(يزارة الجخرزة  اامرةكة  )  -7
 خلكثةر مف ميظف  ىذه اليزارة الذةف ىـ مف ذي  الجيرة األكير عمى ارض اليالع لةةيا 

 الجخص  يخلميظفةف المءلعةف (  4828ميظفةف ثخيعةف يؿ مصنفةف  ق  

المرك  يةيب  قداف اصيؿ العنقؿ البةكرة  يلةيد يزارة الجخرزة   عقمص مرة  -4
 اامرةكة  عمى الةفر يةيب المجخيؼ اامن  .

 
ليؿ اريب  اعياـ  نةعنع  ممخ عقدـ يخف عمى الرغـ مف مةخر اامداث الكخرث     البراؽ

ر عمى نمي ت لمنظر ىي انو لد اصيح مف الممكف ااف عجةؿ لةخـ عراؽ مةعق قط اا انو ا 
 اامرةكة  يلعمقةؽ النزخح المرزي عمعخج الياةخت المعمدةمبقيؿ ةمكـ نةيةًخ يصيرة دةمقراطة  

  -:  (7)الى مياصم  اارعيخط يخلبراؽ . ييخجعصخر  خف ىذا ةبن 
 القةخـ يبممةخت مشعرك  يمكثف  لمكخ م  ا رىخب  -8

  كركيؾ يالمديد الداجمة  المعنخزع اعيخع ديميمخةة  يلخقة  مةعمرة يعممةخت لمفظ الةالـ   -7
 عمةيخ .

 القةخـ يزييد مكثف  لميازي  النفيذ ا ةران  . -4

 عبزةز الدعـ األنشط  رزخؿ ااعمخؿ اامرةكةف . -3

 عرلة  الباللخت مع مكيم  إلمةـ كردةعخف مع العوط عمةيخ مف ازؿ ا صالح.  -5

كجطية ايلى يخعزخه عممة   العوط عمى المكيم  البرالة  لعمعـز يمبخةةر مقيؽ اانةخف -2
 مصخلم  يطنة  لخيم  لمعطيةؽ . 

                                                           

مفظ العقدـ : نقؿ الةمط  يعطيةق   –مخةكؿ اةزنشعخت ، الةةخة  اامرةكة  عزخه البراؽ ، عمدةخت مةعقيمة  ( 8)

 يال . صاعفخلة  ااطخر ااةعراعةز     البراؽ ، مبيد ياشنطف ، 

 ، ص يال . مصدر ةيؽ ذكرهمخةكؿ اةزنشعخت ،(7)
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اف الباللخت البرالة  اامرةكة  عالل  يثةق  يمرعيط  مع يبعيخ يبض يىنخلؾ الكثةر مف 
 مزخات العبخيف يةف اليمدةف . 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 الخاتمة 

خت الجخرزة  لديل  ةمكف عبرةؼ الةةخة  الجخرزة  يصيرة عخم  عمى انيخ الجط  الع  عرةـ عالل
مبةن  مع غةرىخ مف الديؿ يليخ اىداؼ عةبى الى عمقةقيخ ايلى اىداؼ الةةخة  الجخرزة  
البرالة  ى  المفخظ عمى لية الديؿ يزةخدعيخ مف ازؿ ممخة  ةةخدة يامف الديل  ألف الةةخة  

خد  يالخم  عرعيط يقية الديؿ يمف ثـ عيعـ يخلر خه العصخد  يكةفة  عمةةف المةعيى االعص
عاللخت جخرزة  مع الديؿ يايراز ديرىخ الجخرز  يلكف اعخغف  الى ىذه ااىداؼ ىنخلؾ عيامؿ 
عءثر عمى الةةخة  الجخرزة  البرالة  يعرعيط ارعيخط يثةؽ مع ااىداؼ يععمثؿ ىذه البيامؿ 

رةـ  البخمؿ الزورا   مف مةث المةخم  يالميلع يالمديد يالبخمؿ الزورا   لو دير ميـ   
ةةخة  الديل  الجخرزة  يميـ كذلؾ    مفظ امف ياةعقرار الديل  يمع البخمؿ الزورا   ىنخلؾ 
عخمؿ اجر يىي االعصخد  مةث ةمةز البراؽ يكثرة ميارده الميزيدة عمى يعمت العري  يةوةر 
البخمؿ االعصخد  مف ركخقز رةـ ةةخة  الجخرزة  لمديل  مةث كممخ كخنت الديل  ذات لية 

عصخدة  كيةرة كممخ زاد ع ثةرىخ يليعيخ يةف الديؿ امخ  ةمخ ةجص البخمؿ البةكر  ىي ااجر ا ال
 ةقؿ اىمة  عف ةخيقةو  يي الذ  ةمثؿ لية الديؿ يممخةعيخ يممخة  ةةخدعيخ.

يخاعخ   الى ااىداؼ يالبيامؿ ىنخلؾ اةعًخ عمدةخت يازيت الةةخة  الجخرزة  البرالة  يىذه 
  يجخرزة  يادت ىذه العمدةخت الى اجفخؽ اي عبؼ    اداا عمؿ الةةخة  العمدةخت داجمة
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الجخرزة  البرالة  ممخ انبكس ذلؾ ةميًخ عمى دير البراؽ المةمةًخ يديلةًخ. اعخ   الى ىذه العمدةخت 
الع  يازيت الةةخة  الجخرزة  ايد مف العطرؽ الى الدير االمةم  يالديل  مةث نالمظ العوةر 

يكذلؾ العوةر    الةةخة   7114مةةخة  الجخرزة  البرالة  يبد العوةر عخـ الذ  مصؿ ل
 الجخرزة  البرالة  يعاللعيخ مع الديؿ عمى الصبةدةف االمةم  يالديل .

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 االستنتاجات
ي اعزيت ةةخةعو اععمد البراؽ عمى عدة اىداؼ    العبخمؿ مع اليةق  الجخرزة   -8

   مفظ يدىخ    ةيةؿ عمقةؽ عمؾ ااىداؼ المعبمق  الجخرزة     عنظةـ نفةيخ يز
اامف يااةعقرار يعبزةز العبخيف يمنع العدجؿ    الشءيف الداجمة  يزةخدة عطير البراؽ 

 المةمةًخ يديلةًخ.
ىنخؾ البدةد مف البيامؿ الع  عءثر    الةةخة  الجخرزة  البرالة  يىذه البيامؿ ععمثؿ     -7

  يالبةكر  يكؿ منيخ ةءثر عمى صنخع  يعنفةذ ةةخة  البخمؿ االعصخد  يالزورا 
 اي يآجر .البراؽ الجخرزة  يشكؿ 

ىنخؾ عمدةخت عيازو الةةخة  الجخرزة  البرالة  داجمة  يجخرزة  يعءثر يشكؿ اي يخجر  -4
 عمى صنخع  القرار .

العنظةمخت المعشددة الميزيدة    البراؽ مصمت عمى دعـ مخد  مف زيخت المةمة   -3
معى داجمة  يعمةو اصيح اارىخب البخير لممديد ةمثؿ اىـ العمدةخت الع  عيازو يديلة  ي 

 البراؽ يالةةخة  الجخرزة  البرالة  .
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 المصادر
 القرآن الكرٌم

 
 أوال: الكتب

، دار زىراف ، المممك  األردنة  اليخشمة  8اممد نير  النبةم ، الةةخة  الجخرزة  ،طد.  -8
 يع .، يال عخرةخ ط

 .8111ةبد مق  عي ةؽ، ميخدئ الباللخت الديلة  ، المكعي  القخنينة  ، يوداد ، د.  -7
 

 ثخنةًخ : الرةخقؿ يااطخرةح
مةةف عمةي  عةشيف، مشكم  المةخه    اليطف البري ، ياثرىخ عمى اامف القيم ،  -8

 .8117رةخل  مخزةعةر غةر منشيرة، زخمب  يوداد، كمة  البميـ الةةخةة ، 
خرس مةف ، الةةخة  الجخرزة  العركة  مخ يبد المرب اليخرده ، اطريم  ممةد   -7

 . 7112دكعيراه . كمة  البمـي الةةخةة  ، زخمب  يوداد ، 
عم  مممد لفع  البعالي  ، اةعراعةزة  اامف اليطف البرال  ازاا العمدةخت   -4

 .7185، رةخل  مخزةعةر غةر منشيرة، زخمب  يوداد، 7114الجخرزة  يبد 
  مممد لفع  مةةف الفعالي ، اةعراعةزة  اامف اليطن  البرال  ازاا العمدةخت عم -3

 .7185، رةخل  مخزةعةر غةر منشيرة، كمة  يوداد، 7114الجخرزة  يبد 
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( 8111 – 8111العركة     المدة مخيةف )  –كيثر طو ةخةةف . الباللخت البرالة   -5
 . 7111وداد ، رةخل  مخزةعةر ، كمة  البمـي الةةخةة  ، زخمب  ي

 
 ثالثاً : المجالت
العركة ، مركز  –عال عخصـ  خقؽ، اثر المعوةر اامرةك     الباللخت البرالة   -8

 ، زخمب  يوداد ، يوداد.53الدراةخت اليلة ، البدد 
مةةف مخ ظ يىةب، البيامؿ المءثرة    الةةخة  الجخرزة  البرالة  )دراة      -7

، زخمب  يوداد ، 33دراةخت الديلة ، البدد البخممةف الزورا   ياليشر ( مركز 
 يوداد.

، 38مةةف مخ ظ يىةب، البيامؿ المءثرة    الةةخة  الجخرزة  البرالة ، البدد   -4
 دراةخت ديلة ، زخمب  يوداد ، يوداد ، يال عخرةخ.

مةةف عالي  جمةف ، )دير العبخيف الديل     اةعراعةزة  مكخ م  اارىخب،   -3
يطن  البرال ( ، ندية ، لةـ الدراةخت الةةخةة  عطيةؽ مقخرف لالمف ال

 .7185/ 88/ 75يااةعراعةزة  ، يةت المكم ، يوداد، 
ديرةف ينةخمةف ىرمز، مةدر  يز  صخدؽ، الةةخة  الجخرزة  البرالة  رءة       -5

، مزم  المةعنصرة  لمدراةخت البرية  يالديلة ، 85المبيلخت يالممكنخت ، البدد 
   .الزخمب  المةعنصرة

ةداد ميليد ةيع ، ـ.د ىةفخا اممد مممد ، الممددات الداجمة  لمةةخة   -2
الجخرزة  الداجمة : الممددات الدةعيرة  يالةةخةة  يالبممة  الةةخةة ، مركز 

 ، زخمب  يوداد، يوداد.38دراةخت الديلة ، البدد 
ةبد ةبد ، المنطمقخت ااةخةة  لمةةخة  الجخرزة  البرالة  يبد انعجخيخت  -2

 ، البدد يال ، يمدة اليميث يالدراةخت، يال عخرةخ طيع .7181
عيد اامةر ممةف زيخر ااةد  . نمي ينخا اةعراعةزة  المةمة     الةةخة   -1

 ، يالد عدد ، يال طيب  ، يال عخرةخ .7114الجخرزة  البرالة  يبد 
عيد اامةر ممةف زيخر ااةد ، نمي ينخا اةعراعةزة  المةمة     الةةخة   -1

، الزخمب  المةعنصرة ، يوداد، يال عخرةخ طيع 7114لجخرزة  البرالة  يبد عخـ ا
. 
عمخد عمي، العبخيف الديل     مكخ م  اارىخب )لرااة    الميلؼ  -81

االمةم  يالديل  مف المرب عمى عنظةـ داعش(، ندية ، مركز دراةخت الةةخةة  
 .، ص يال75/88/7185يااةعراعةزة ، يةت المكم ، يوداد، 
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 كرت نخمؽ عيد الفعخح ، المدرس المةخعد كرار انير نخصر ، الباللخت  -88
البرالة  اامرةكة  يعمدةخت ا رىخب ،يةت المكم  )ندية( ، زخمب  النيرةف كمة  

 البمـي الةةخةة  ، ص يال .
العركة  ، مركز يالد   –لخةـ مةةف الريةب  . الباللخت البرالة   -87

 ، ص يال . 83/2/7185ة  ، لمدراةخت ياأليمخث ااةعراعةز
84-   
كيثر عيخس الريةب ، ةةخة  البراؽ الجخرزة  يةف القةيد يالفرص ،   -83
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 –مخةكؿ اةزنشعخت ، الةةخة  اامرةكة  عزخه البراؽ ، عمدةخت مةعقيمة   -85

  اعفخلة  ااطخر ااةعراعةز     البراؽ ، مبيد مفظ العقدـ : نقؿ الةمط  يعطيةق
  ياشنطف ، ص يال .

مخةكؿ نخةعس ، يداة  زدةدة لمباللخت اامرةكة  البرالة  ، مبيد   -82
 ، ص يال . 7188دةةمير  81ياشنطف ، 
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 زخمب  يوداد .
اممد نير  النبةم  . القع  الكردة     عركةخ ياليالع يالمةعقيؿ ، مزم   -81

دراةخت ديلة  ، ةمةم  دراةخت اةعراعةزة  ، مركز الدراةخت الديلة  ، زخمب  
 . 7114،  31يوداد ، البدد 
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