
 

  
  

 

 
 
   
 

  
Abstract  

Development in science and 
technology, especially in the 
field of information technology 
and communications, where 
transformed the 
communications revolution the 
world today to a small village, 
but that this development is not 
free from the misuse of that 

came some of the legislation 
new controls to limit the 
misuse of these devices, in 
order to develop legal solutions 
to the problems caused by 
misuse of modern 
communication devices we 
decided to discuss this matter 
in terms of civil liability.
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Abstract  
Countries  strive   to provide 
investing  environment  to allure  
local and foreign  investors. 
which  lead  to minimize  
labours , rights as  legal thinkers  
have  worked  to  stabiles  this 
for  many  long  years. this   
risky  situation  is  clear  in  
some  limited  kinds  in the free  
zones ,  specially  in legal  law  
that  work  in the  qualified  

industrial zones ,   the  matter   
that  Calls  studying   the nature 
of work  and  legal  organization   
in  comparison  with ( Egypt ,  
Jordan , Yemen)  then with  
countries    which  have  
previous   experience   in Iraq  
as in a try to  grasp  what is 
missing  of  development  in  
investment   and developing as  
well  as Technological  
knowledge.
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ABSTRACT

 
The subjuct of the 

censorship of the legislation of 
the international pacts is 
considered to be one of the 
lawful importantance whether 
locally or interatnioally .the 
research of this subject is done 
via revealing the concept of the 
pact which is done according to 
the institytional pact  showing 
the intention of the pact 
subjected to the political 

censorship and the other one 
which is subjected to the 
judicial censorship besides 
explaining the manners of 
application according to arabic 
region and the international one 
;and revealing the applicable 
manners of that censorship . 
then we dealt with the judge's 
national duty in applying the 
pact and ended with the method 
of proving the    international 
pact. 
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Precaution from Electoral 
Crime 

There is no doubt that the 
election considered as a basic 
base for the democratic ruling 
system as a mean in 
participating in forming a 
government that grasp its 
existence in the authority and 
continuity from its reliance on 
the public will , and as such had 
to be briefed of the electoral 
process set guarantees the 
reservation with integrity and 
good functioning in various 
stages, and this is why the 
majority of When lawmakers 
and the status of the election 
laws defining and criminalizing 
certain acts which could affect 
the freedom and integrity of 
that process and this is what has 
been termed electoral crimes. 
Where the electoral crime is 
one of the electoral dangerous 
phenomena that threaten society 
as a whole entity, as it is 
affecting the political and 

democratic structure through 
the breaches of the electoral 
process. Electoral crime is 
guilty of every act of law, 
whether positive or negative 
result in prejudice to the 
integrity of the electoral process 
and act of the will of the 
criminal law and imposes a 
criminal penalty.  
            And the seriousness of 
these crimes, it should be 
avoided as they occur and to 
commit and thus get rid of the 
effects of various available 
means, and efforts should be 
gathered to contribute to and 
participate in the preventive 
action against crime in each 
electoral institutions within 
society alike, without 
exception.  
       The law recognizes rights 
of the people and protects them, 
it emanates from a goal and 
wisdom, and wisdom is this the 
framework that should be 
moving in the inside of each 
right and can not overcome 
without falling in the circle of 

 100



 
  

  

 
responsibility. To reduce the 
commission of such crimes, 
which could affect the electoral 
process, efforts are being made 
and should be made in this area.  
          Most of the communities 
have adopted facing crime 
head-field and the direct 
struggle, but it did not adopt 
precaution style in dealing with 
the manner of prevention based 
on the principle (prevention is 
better than cure), electoral 
crime as one of those crimes, it 
is also possible to overcome 
before they occur by gathering 
all the efforts and capabilities 
whether from those managing 
the electoral process or political 
entities or institutions of civil 
society or the media to reach 
voters and the candidates 
themselves, to prevent falling 
into irregularities that affect the 
functioning of the electoral 
process and its integrity.  
       Research plan 

          We adopted a plan to 
discuss the issue dividing the 
research to three subjects; we 
take the first idea of the 
electoral crime precaution, 
while the second look at the 
legal standards for the integrity 
of the electoral process, we 

devote the third section to 
discuss the organizational 
means for the prevention of the 
electoral crime. 
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 اختصاصات السلطات المحلية
 في التشريع العراقي

 في ظل الدستور الحالي و قانون المحافظات غير المنتظمة
 1002لسنة  12رقم / في إقليم 

 
 
 
 

Abstract 

As we have finished from 
explaining the local authorities 
in Iraq now . After the 
publication of the government 
that are not organized In one 
canton , Law number 21in 
2008. After the issued and 
legislation of the constitution in 
2005 . we reach that the local 
authority in Iraq is represent in 
(cantons and gover- nment that 
are not organized in one 
canton) . 

The legislator specialized 
is with more responsibilities 
which makes it manage its 
responsibilities without going 
back to the central authority . 

In addition to what the 
legislator point in the 
constitution due to some jobs 
which the constitution gave to 

it but the government cant 
practice after returning to the 
central authority . 

Also its clear that these 
jobs are limited by central 
limitation which (the council) 
who represent the legislation 
authority , in the central 
authority. 

Also we can say that the 
legislator steps are right 
progress step toward building a 
non central federalism country 
throughout distribution of 
management jobs to the 
government . 

However we can't criticize 
the Iraqi legislator more 
because the responsibilities or 
the authorities given are limited 
with red lines which is the 
(control) which it can't get rid 
of . 

 يتأثر دولة كل في االداري النظام ان :المقدمة
 السياسية ضاعوواأل التأريخية بالظروف

أريج طالب كاظم .م.م  
 الفلوجة_ كلية لقانون / االنبار جامعة 
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 هذا و, فيها السائدة واالجتماعية واالقتصادية
 صلة له الالمركزية دارةاإل نظام إن يعني

 بها مرت التي والسياسية التأريخية بالمراحل
 . الدولة

 خاصة أهمية الدراسة لهذه فأن لذلك
 بل الدول من مجموعة أو دولة في فقط ليس
 السلطة طابع إن ذلك , العالمي النطاق على
 اختفى قديما   الدول به   تتميز كانت الذي
 ترتب الذي العامة الخدمة طابع محله وحل
 لم صورةب الدولة نشاط جهأو ازدياد عليه

 نتيجة من وكان الماضية, األجيال تعرفها
 إحداث إلى الملحة الحاجة ظهرت إن ذلك
 بقصد دارةواإل الحكم نظم في شاملة ثورة
 .الجديدة بوظائفها القيام من لةالدو تمكين
 في( الالمركزية) فكرة برزت هنا ومن

 تركز أن التجارب أثبتت حيث السلطة
 مهامها بانجاز الكأداء العقبة هو السلطة

,امثل نحو على العامة ومشروعاتها
(1) 

 ومن
 توزيع صورة, في السلطة صور تنوعت ثم

 السلطة بين الدولة في يةالسياس الوظيفة
 األعضاء الدويالت أو والواليات االتحادية

 كل تمتع بالنتيجة ذلك على يترتب وما فيه,
 مباشرة في ذاتي بأستقالل دويلة أو والية

( ئيةوالقضا والتنفيذية التشريعية) سلطةال
 صورة في أو سياسية المركزية صورة في

 الحكومة بين اإلدارية الوظيفة توزيع
 أخرى مستقلة وهيئات ركزيةالم
 ما وهذا( والقرى والمدن كالمحافظات)

 وفي اإلدارية بالالمركزية عليه يطلق
 الظروف تغيرت أن بعد فأنه العراق
 ,فيه والسياسية واالجتماعية اديةاالقتص
 تعكس جديدة قوانين تشريع األمر استلزم

  ,اإلداري التنظيم مجال في التغيرات هذه

 عدم روح هيمنت ان بعد انه فنرى
 مجالس قانون على االداري التركيز

 الملغى 1191لسنة 151 رقم المحافظات
 التطبيق في مركزي اداري نظام ظل في
  دستور رع  ش   التشريع, في مركزيا  وال

 المادة في واشار النافذ العراقي 5005
 العراق جمهورية) األتي إلى منه( 1)

 سيادة ذات مستقلة واحدة اتحادية دولة
 نيابي جمهوري فيها الحكم نظام كاملة,

 الدستور وهذا ديمقراطي,( برلماني)
 نظام بذلك فأقام( العراق لوحدة ضامن
 النظام هو جديد, وإداري سياسي

 صورة يعد الذي( االتحادي الفدرالي)
 والالمركزية الفدرالية للنظم جدا   متقدمة
الواسعة اإلدارية

(5)
. 

 يةالمركز دارةاإل آليات فتغيرت
 السلطة بين السلطات بتوزيع للمحافظات
 توالمحافظا األقاليم وسلطات المركزية

 الدستور  فوضع اقليم, في المنتظمة غير
 لألقاليم االختصاصات توزيع آلية

 إقليم في المنتظمة غير والمحافظات
 .المركز ودولة

 حافظاتالم قانون ش رع ان وبعد
 يدبتحد ايضا   قام   إقليم في المنتظمة غير

 في المحلية السلطات اختصاصات
 فحدد ,إقليم في المنتظمة غير المحافظات
 المحافظة, مجلس صالحية

 اإلدارية الوحدات رؤساء واختصاصات
 .فيه

 نقوم سوف فأننا ذلك على وبناء  
 المحلية السلطات اختصاصات ببحث
 في المنتظمة غير والمحافظات لالقاليم
 بيانل نخصصه/ لواأل مبحثين, في اقليم
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 فيو لالقاليم, المحلية االختصاصات
 الختصاصاتل نخصصه /الثاني المبحث
 في المنتظمة غير المحافظات في المحلية
      .اقليم

 لواأل المبحث
 لألقاليم المحلية االختصاصات

 كنظام اإلقليمب العراقي المشرع عني
 الوظيفة توزيع إلى يهدف فدرالي اتحادي
 وحكومة المركز حكومة بين السياسية
 وحدة معروف هو كما اإلقليمو ,اإلقليم

 و افيةجغر عوامل على تقوم عضوية
 اقامة إلى يهدف لغوية, و عرقية و تأريخية
 السلطة عن مستقلة خاصة سياسية سلطة

 أس س على اإلقليم إدارة هدفها, المركزية
 اإلقليم سكان رغبات من تنبع نفسية

وتطلعاتهم
(3)  

 
 بأسم اريةإد تنظيمات وجود ولكن

 دولةال اخذ بالضرورة يعني ال األقاليم
 على مثال وخير الفدرالي, االتحادي بالنظام
 األخذ 1190 عام منذ تم إذ فرنسا ذلك

 االدارية النواحي نم األقاليم بنظام
 بقيت األقاليم هذه ان إال واالقتصادية,

 اإلقليم أسير المركزية بالحكومة مرتبطة
 ,ءالوزرا لرئيس ممثال   ويعد محافظ فيها
 فرنسا في األقاليم إقامة من الهدف كان ولقد
 بالتخطيط يتعلق بحت اقتصادي هدف هو

األقاليم هذه في والتنمية
(4)

 ولبيان ,
 وفق توزيعها يةوكيف األقاليم اختصاصات

 إلى ال  أو نتطرق سوف ,5005دستور
 نبين ذلك بعد ثم اته,وهيئ اإلقليم تكوين

 أشار ما وفق هل الممنوحة االختصاصات
 . الدستور اليه

 

 :وهيئاته اإلقليم تكوين -الا أو
 إذ األقاليم تكوين الدستور  بين

)  :يأتي ما على منه( 111) المادة نصت
 إقليم تكوين أكثر أو محافظة لكل يحق
 يقدم وعليه باالستفتاء طلب على بناء  

  :طريقين بإحدى
 في األعضاء ثلث من طلب :ال  أو

 التي المحافظات لسمجا من مجلس كل
 من طلب:  ثانيا   .اإلقليم تكوين تروم
 من محافظة كل في الناخبين ع شر

 ,(اإلقليم تكوين تروم التي المحافظات
 من( 11) المادة بأن نذكر أن لنا والبد
 اعداد كيفية بينت فقد األقاليم قانون
 في لالستفتاء وعرضه اإلقليم دستور
 ال  أو)  :أتيـي اـم على تـنص حيث اإلقليم
 االنتقالي التشريعي المجلس يشكل: 
 من يوما   ثالثون أقصاها مدة خالل قليملال

 بين من مؤقتة لجنة له جلسة لأو تأريخ
 الدائم الدستور مسودة دألعدا أعضائه
 من االنتهاء اللجنة على:  ثانيا  .  لالقليم
 مدة خالل الدائم الدستور مسودة كتابة

 تشكيلها يختأر من اشهر أربعة اقصاها
 لالقليم التشريعي لسالمج على وتعرض
 غلبيةباأل عليها الموافقةو لمناقشتها
 مع يتعارض ال نأ على, المطلقة
 . االتحادي الدستور
 الدستور مسودة تعرض: ثالثا   

 تشريعيال المجلس موافقة بعد لالستفتاء
 االستفتاء ويكون عليه لالقليم االنتقالي
 من لمصوتينا أغلبية قةبمواف ناجحا  

 المالحظات بعض وهناك ,.( الناخبين
 حددت الثانيه فالفقرة, النص هذا على
 اشهر أربعة مدة وهي زمني سقف
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 هو فما الدستور مسودة كتابة من لالنتهاء
 الدستور مسودة كتابة اكتمال عدم عند الحل
 المشرع إن نرى ؟ انفا   المقررة المدة خالل

 تشريعي قصن وهذا االحتمال, بهذا يأخذ لم
 . واضح
 عرض على فنصت الثالثة الفقرة اما
 المجلس موافقة بعد الدستور مسودة

 ولكن االستفتاء على االنتقالي التشريعي
 سقف تحدد لم انها الفقرة هذه يعيب الذي
 على الدستور مسودة لعرض زمني

 .االستفتاء
 111) المادة في الدستور اقر وقد هذا

 وسلطته تانكردس اقليم( لىواأل قرةالف
( الثانية الفقرة) اما اتحاديا   قليما  ا,  القائمة

 هذا يقر)  انه   على فنصت ةالماد نفس من
 وفقا   تؤسس التي الجديدة األقاليم الدستور,
 إقليم أي يشكل لم  انه والمالحظ ,( هألحكام
 على اآلن إلى ـ كردستان اقليم غير ـ آخر

 السياسية األحزاب بعض دعوات من الرغم
 ووسط جنوب في إقليم من أكثر تشكيلل

 قانون إقرار من وبالرغم العراق
 اإلقليم بتكوين الخاصة التنفيذية اإلجراءات

 . الدستور من(  111)  بالمادة عمال  
 أشار قدف  , اإلقليم هيئات عن ماأ
( 150) المادة في النافذ العراقي الدستور

 له دستور بوضع اإلقليم يقوم)  انه على منه
 تهصالحيا و األقاليم سلطات هيكل دديح

 ان على الصالحيات, تلك ممارسة وآليات
 المادة نصت كما(  الدستور مع تتعارض ال
 : ال  أو)  انه على الدستور من (151)
 ممارسة في الحق,  األقاليم سلطاتل

 ,القضائيةو والتنفيذية التشريعية السلطات
 بأستثناء الدستور, هذا ألحكام وفقا  

 للسلطات الحصرية اتحيالصال
 تحديد يمكن النص هذا من.(...االتحادية

 السلطة االتي, النحو ىعل األقاليم طاتسل
 السلطة التنفيذية, السلطة  ,التشريعية
 التشريعية, للسلطة فبالنسبة . القضائية
 األقاليم في التشريعية السلطة يتولى
-11) المواد بينت حيث ,تشريعي مجلس
 األقاليم تكوين اءاتإجر قانون من( 13
 تكوينه كيفية 5001 لسنة 13 رقم

 على ) انه على (11) المادة  فنصت
 كانت سواء القليمل المشكلة المجالس
 ان تشريعيا   مجلسا   ام محافظة مجلس
 تشكيل قرار من ايام سبعة خالل تجتمع
 اباتالنتخ لإلعداد بالتحضير اإلقليم
 ونصت كما(  انتقالي يعيتشر مجلس

 أنه على المذكور القانون من( 13) ةمادال
 مجلسال اتانتخاب تجري -ال  أو ): 
 يتكون والذي لالقليم نتقاليالا تشريعيال

 سكان يمثلون االعضاء من عدد من
 الشروط بهم وتتوافر بأكمله اإلقليم
 ,االتحادي االنتخابات قانون في الواردة

 السري االقتراع ةبطريق انتخابهم يتم
 المجلس عمل يستمر -ثالثا  ...العام

 انتخاب لحين ,لالقليم االنتقالي التشريعي
  ,.(  لالقليم الدائمي تشريعيال مجلسال

 التشريعي المجلس فأن ذلك على وبناء  
 مهمته اإلقليم في مجلس لأو هو االنتقالي
 لحين عمله ويستمر, اإلقليم ستورد وضع
 لالقليم الدائمي التشريعي المجلس انتخاب

( 13) المادة اليه اشارت ما ولكن .
 المجلس عمل هو ما سألتن يجعلنا

 الموافقة بعد فيه يستمر الذي التشريعي
 محل يحل فهل الدستور, مسودة على
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 إذاو ؟(  المحافظات)  أو فظةالمحا مجلس
 نص إضافة فيجب المقصود هو هذا كان
( 15) ةالماد الن بذلك, يقضي القانون إلى
 قضت األقاليم تكوين اجراءات القانون من
 حينل بعملها المحافظات مجالس ستمراربا
 الحالة هذه وفي الدائم, اإلقليم دستور إذنف

 والية تنتهي حيث قانوني, فراغ سيحدث
 الدستور, إذنف بعد المحافظات السمج

 محلها تحل التي الجهة تحديد يجب وعليه
 وفقا   قليملال التشريعي المجلس انتخاب لحين

 للمجلس وان هذا(5).قليماإل دستور ألحكام
 و تشريعي اختصاص لالقليم التشريعي

 صاصاتاالخت ضمن اليدخل وبما رقابي
 . االتحادية للسلطة الحصرية
 دستور يبين لمف التنفيذية, السلطة اما
 تكوين كيفية األقاليم قانون وال العراق
 التشريعي بالمجلس وعالقتها اإلقليم حكومة

 تركت األمور هذه ان ويبدو اختصاصاتها و
 كل طبيعة حسب لينظمها اإلقليم لدستور

  . وظروفه اقليم
 وتتوالها القضائية, السلطة خيرا  أو
 ودرجاتها هاأنواع اختالف على المحاكم

 ودستور االتحادي الدستور ألحكام وفقا  
  ,الصلة ذات االتحادية القوانين و اإلقليم
 قانون من( 11) المادة ذلك بينت كما

  . األقاليم
 كيفية لنا يتبين تقدم ما على بناء  و
 الحكومة بين السيادة مظاهر توزيع

 حدد إذ, األقاليم وبين المركزية االتحادية
 للسلطة حصرية اختصاصات الدستور
 ,الدولة ارجاء كافة على تمارسها لالتحادية

 نفيذيةوت تشريعية سلطة جوارهاب يقوم ولكن
 هذه على ويطلق األقاليم في وقضائية

 (9)(السياسية بالالمركزية) الظاهرة
 سياسية المركزية نظام وجود يعني وهذا
 . األقاليم بتكوين يتعلق فيما العراق في

  األقاليم اختصاصات -ثانيا  
 التحادا بنظام األخذ على يترتب

 السياسية الوظيفة توزيع الفدرالي
 بين -سابقا   ذكرنا كما - واإلدارية
 المركز لدولة التابعة العامة السلطات

 ,اإلقليم في المحلية للحكومة التابعة وتلك
 توزيع مشكلة يثير الذي االمر

 ما وعادة السلطات, هذه بين االختصاص
 طرق ثالثة العالم, في الدول دساتير تتبع
 سلطات بين االختصاصات توزيع في

 وسلطات المركزي االتحاد
 الدستور يحدد ان فأما ,(المحلية)الواليات
 في تدخل التي المسائل ياالتحاد

 وتلك المركزية السلطات اختصاصات
 السلطات اختصاصات في تدخل التي

 يحدد ان أو ,األقاليم أو للواليات لتابعةا
 اختصاص في الداخلة المسائل الدستور
 الحصر سبيل على الواليات سلطات
 غير األخرى االختصاصات تكون بحيث
 اختصاصات من الحصر بهذا الواردة

 الدستور يحدد ان أو االتحادية, طاتالسل
 الدولة لسلطات تثبت التي االختصاصات

 ما ويترك الحصر سبيل على االتحادية
 الواليات لسلطات اختصاصات من هاعدا
.(1 ) 

 النافذ العراقي الدستور اخذ وقد
 األخيرة الطريقة بهذه ,5005 لسنة
 المركزية السلطات اختصاص حدد عندما
 من( 110) المادة يف الحصر سبيل على

 االختصاصات هذه اهم ومن الدستور
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 والتمثيل الخارجية السياسات رسم)
 الوطني األمن سياسة وضع الدبلوماسي,

 والكمركية, المالية السياسة رسم وتنفيذها,
 زان,وواأل والمكاييل المقاييس أمور تنظيم
 واإلقامة والتجنس الجنسية أمور تنظيم
 مشروع وضع السياسي, اللجوء وحق
 تخطيط واالستثمارية, العامة نةالمواز

 خارج من المياه بمصادر المتعلقة السياسات
 شيوعا   األكثر الطريقة هذه وتعد , (.العراق

 الدول غالبية في االختصاصات تحديد في
 وألمانيا أمريكا مثال   بها فأخذت فدرالية

 يرتبط الطريقة هذه إتباع ولكن وسويسرا,
 . الفدرالي لنظاما نشأة بظروف عادة

 اتحاد طريق عن فيها ينشأ فاالتحاد
 فدرالي اتحاد في مستقلة كانت دويالت
 الواليات اختصاصات توسيع إلى فلجأت
 اتباع بينما مستقلة, األصل في كانت النها

 على الواليات اختصاصات تحديد طريقة
 لدولة عداها ما وترك الحصر سبيل

 نشأ إذا عادة, الدولة اليه تلجأ االتحاد,
 دولة تفكك طريق عن فيها الفدرالي االتحاد
 وهذا دويالت, إلى األصل في موحدة كانت

 العراق, في الفدرالية نشأة على ينطبق ما
 في الطريقة هذه يتبع لم المشرع ان اال

 األجدر من وكان  االختصاصات, تحديد
 طريقة مع تتناسب لكونها بها يأخذ ان به,
 على يحافظ لكي لكوذ فيه, الفدرالية نشأة
 فيه, االتحادية السلطة وقوة العراق وحدة

 كما – اتجه المشرع فأن ذلك إلى اإلضافة
 وضع إلى -العالم في الدساتير بعض فعلت

 االتحادية السلطة بين مشتركة اختصاصات
 من (114) المادة بينته ما وهذا األقاليمو

 االختصاصات هذه اهم ومن الدستور,

 ماتحكو مع التنسيقب الكمارك إدارة)
 الكهربائية الطاقة مصادر تنظيم ,األقاليم

 البيئية السياسة رسم وتوزيعها, الرئيسية
 التنمية سياسات رسم التلوث, من

 الصحية, السياسة رسم العام, والتخطيط
 العامة, والتربوية التعليمية السياسة رسم
 ,( الداخلية المائية الموارد سياسة رسم
 بين مشتركة صاصاتاخت وضع انو هذا

 في يهدف ,األقاليمو االتحادية السلطة
 من( اإلقليم) األخير تمكين إلى العادة
 في التصرف وإخضاع التصرف حرية
 االتحادية, السلطة لرقابة الوقت نفس

 في المركزية السلطة موافقة كأشتراط
 يكون وقد معين, قانوني تصرف اجراء
 القواعدو األسس وضع هو منها الهدف

 وترك تركالمش للموضوع عامةال
 نالحظه الذي نولك للواليات, التفصيالت

 االختصاصات هذه يقتطب على
 العراقي المشرع بها جاء   التي المشتركة,

 لقانون تكون تطبيقها في لويةواأل ان
 في المنتظمة غير والمحافظات األقاليم
 وبين بينها التعارض حالة في اقليم

 المادة بينته ما وهذا االتحادي, القانون
 ينص لم ما كل) الدستور من( 115)

 الحصرية االختصاصات في عليه
 صالحية من يكون االتحادية, للسلطات
 في المنتظمة غير والمحافظات األقاليم
 المشتركة األخرى والصالحيات اقليم,
 وتكون ,األقاليمو االتحادية الحكومة بين
 والمحافظات األقاليم لقانون فيها لويةواأل

 حالة في  ,إقليم في المنتظمة غير
 تضمنته ما ان ونرى ,(بينهما الخالف

 المبادئ على تجاوز فيه المادة هذه
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 وهي عليها المتعارف والقانونية الدستورية
 القاعدة على األعلى القانونية القاعدة سمو

 المادة هذه ان حين في األدنى القانونية
 هاتجعل قوة األدنى القانونية لقاعدةل أعطت
 حيث من األعلى القانونية القاعدة تعلو
 الغلبة ستكون وهنا التطبيق, في لويةواأل

 في اإلقليم من الصادرة المحلية للتشريعات
 في لويةواأل تكون ان قانونا   بينما التطبيق
 االتحادي, والقانون للدستور التطبيق
 ولةالد اجلها من قامت التي االهداف لتحقيق

 الدولة لتجزئة ال التحاد,ل الهادفة الفدرالية
 . وانقسامها
 فأنه اخر, جانب ومن جانب من هذا

 ان االختصاصات هذه منح على يترتب قد
 ممارسة حول تعارض أو تداخل يحصل

 االتحادية السلطة قبل من الصالحيات
 التداخل, هذا صور منو ,اإلقليم وسلطة

 الدستورية النصوص تفسير في االختالف
 الصورة, هذه على مثال وخير القانونية أو

 العقود ابرام حول حصل الذي الخالف
 اقليم وسلطة االتحادية السلطة بين النفطية

 اقليم حكومة ادعت حيث كردستان,
 ,ال  أو) بفقرتيها( 115) المادة ان كردستان

 ابرام لالقليم تجيز الدستور, من( وثانيا  
 حقول من وانتاجه النفط الستكشاف عقود

 االتحادية الحكومة عارضت بينما جديدة,
 النفطية الثروات استغالل بأن مدعية
 الحكومة بموافقة إال مشروعا   اليكون

 الجانب هذا في ممثلة رأيها واخذ االتحادية
 ان حيث( النفط وزارة)  ةالمختص بالوزارة

 للحكومة يعطي الدستوري النص نص
 حكومة مع الحالية الحقول إدارة االتحادية
 ورسم المنتجة, حافظاتوالم األقاليم

 لتطوير الالزمة اإلستراتيجية السياسات
 منفعة يحقق بما والغاز النفط ثروة

 (1). العراقي الشعب
 فتتمثل التعارض, صور من اما

 القرارات, إذواتخ القوانين تشريع في
 مسألة حسم قد المشرع ان ونجد

 المادة في اإلقليم لصالح التعارض
 يحق:  ثانيا  )...  الدستور من( ثانيا  /151)
 القانون تطبيق تعديل ,اإلقليم لطةلس

 وجود حالة في ,اإلقليم في االتحادي
 االتحادي القانون بين تعارض أو تناقض
 تدخل ال مسألة بخصوص ,اإلقليم وقانون

 للسلطات الحصرية االختصاصات في
 لهذه بحسمه المشرع ان ,.(االتحادية
 الذي الحق اإلقليم لسلطة أعطى المسألة
 الذي القانون تطبيق من بالنتيجة سيمكنها
 ,اإلقليم في السائدة الفكرة مع يتماشى
 القوانين من ذلك دون ما وتعطيل

 إن المألوفة القاعدة ان حين في االتحادية,
 التشريع من علىأ هو ادياالتح التشريع
 الذي االتجاه هذا فأن وبالتالي المحلي,

 قيمة من يقلل النه منتقد المشرع به جاء
 .االتحادي القانون

 عبارة ان نجد ذلك, إلى اإلضافة
 تعني االتحادي القانون تطبيق تعديل
 سلطة ممارسة وان كليا , أو جزئيا   اإللغاء
 العليا االتحادية بالمحكمة منوط اإللغاء

 في الفصل تتولى حيث غيرها, وند
 القوانين تطبيق عن تنشأ التي القضايا

 المادة ذلك ىعل نصت كما االتحادية
 (1). الدستور من( ثالثا  /13)

 الغاء إلى المشرع ندعو فأننا لذلك
 من( 151) المادة من( ثانيا  ) البند
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 الحكومة سلطة لتقوية ذلك الدستور,
 على تجاوزال معد لضمانو االتحادية,

 . العليا االتحادية المحكمة اختصاصات
 من ذكره سبق ما إلى اإلضافةو

 كذلك اإلقليم حكومة تختص االختصاصات,
 خاص وبوجه اإلقليم إدارة تتطلبه ما بكل

 لالقليم, الداخلي األمن قوى وتنظيم إنشاء
 (10),اإلقليم وحرس األمنو كالشرطة

 عبارة(  اإلقليم حرس) عبارة ان ويبدو
(  اإلقليم جيش)  به يقصد كان إذاف مبهمة
 التوجه هذا ان فنرى  حدوده, يحمي الذي
 البند في ورد ما مع قضويتنا صائب غير
 – الدستور من( 110) المادة من( ثانيا  )

 االختصاصات إلى اشارت التي -الذكر أنفة
 (11).االتحادية للسلطة الحصرية

 الثاني المبحث
 غير للمحافظات المحلية االختصاصات

 إقليم في المنتظمة
 المحلية دارةاإل نظام العراق عرف

 يناألموي عصر إلى الراشدين عصر منذ
 األقطار إدارة نظام كان حيث والعباسيين
 شؤون في مركزيا   ال نظاما   اإلسالمية

 التصرف حرية يلللوا ركت   حيث ,دارةاإل
 فالوالية المختلفة ينواالدو رؤساء يساعده
 تشكيالت وفيها مستقلة محلية سلطة كانت
 نفأ لذلك مستقل مال وبيت كاملة إدارية
 عنى الماإلس في المحلية دارةاإل نظام

 وكان اإلدارية الشؤون في بالالمركزية
 فكانوا منطقته في الرأي أهل يستشير الوالي
 ومصالح رغبات يمثل محلي مجلس بمثابة
 (15).منطقته سكان

 العثماني العهد ومنذ العراق في ماأ
 مكون اإلداري التنظيم فأن هذا يومنا إلى

 قبل تسمى كانت والتي محافظات من
 لسنة 151 رقم افظاتالمح قانون صدور
 صدور وبعد (األلوية) ـب الملغي 1191
( 151) رقم المحافظات قانون
 هذا ذهب ,(الملغى) المعدل 1190لسنة

 الالمركزية أسلوب إتباع إلى القانون
 نصت فقد المحافظات, إدارة في اإلدارية
 تقسم) األتي إلى منه( 5) المادة

 محافظات إلى العراقية الجمهورية
 إلى واالقضية اقضية إلى اتوالمحافظ
 شخصيةال منها لكل ويكون نواحي

 التي الوظائف نطاق في معنويةال
 كل ويرأس ,(المحلية دارةاإل تمارسها

 ما حسب تنفيذي موظف إدارية وحدة
 المادة في المذكور المحافظات قانون بينه
 المحافظة المحافظ يرأس) بنصها( 50)

 يرمد ويرأس القضاء القائممقام ويرأس
 رئيس منهم كل ويمثل الناحية الناحية
 االعباء في االدارية وحدته في الدولة

 هذا من (الرسمية المناسبات واالحتفاالت
 الموظف هو المحافظ يعتبر النص

 تنفيذ وعليه المحافظة في األعلى التنفيذي
 امروواأل والتعليمات واألنظمة لقوانينا

 بينت وقد ,(13)الوزراء من الصادرة
 قانون من (51-51) من ادالمو

 اما اختصاصاته, الملغى المحافظات
 القانون بين فقد المحافظة مجلس

 ان منه,( 55) المادة في المحافظات
 دارةلإل مجلس ادارية وحدة لكل يكون

 هذا ألحكام وفقا   تشكيله يجري المحلية
 مجلس) يعتبر اخرى بعبارة نون,القا

 ةالمحافظ تمثل التي الهيئة (المحافظة
 شخصية ذات إدارية وحدة بصفتها
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 المواد حددتها فقد اختصاصاته اما معنوية,
              (14).المحافظات قانون من (11-19) من

 المحافظات قانون به جاء ما ان
 يقوم مركزي ال لنظام مقومات من الملغى
 المعنوية الشخصيةب المحافظات تمتع على
 ,زيالالمرك النظام مقومات ابرز من وهذه

 الدولة غير آخر قانوني شخص قيام يعني إذ
 من جزء على اإلدارية الوظيفة بممارسة
, متوفرة غير المقومات بقية أن اال, إقليمها

 أبناء من منتخبة هيئات هناك تكن فلم
 العامة المرافق تسيير تتولى المحافظة
 ان كما, فيها االدارية الوظيفة وممارسة
 المرافق إدارةو ييرتس في المهمة القرارات

 قبل من تتخذ تكان المحافظة في ةالعام
 إلى يدعونا وهذا (15),المركزية الحكومة
 النظام معالم طمس المشرع ان القول

 الرقابة ممارسة في إلىغ النه الالمركزي
 المحلية, االدارات على المركزية

 حق على التطغى الرقابة ان فالمفروض
 تها,اختصاصا ممارسة في المحلية السلطة
 فكرة من مستمدة الرقابة هذه وان سيما

 يدعونا وهذا ,الالمركزية الهيئات استقالل
 به تدار كانت الذي النظام ان القول إلى

 ومركزيا   التشريع في المركزيا   المحافظات
 . التطبيق في

 خضعت السابق النظام سقوط دبع و 
 الناحية من المرحلة هذه خالل المحافظات

 المؤقتة االئتالف سلطة رام إلى اإلدارية
 ,5004نيسان 9 في( 11) رقم المنحلة

 قبل من تعليقها تم التي النصوص إلىو
 المحافظات قانون من المذكور( 11) االمر
 ,(الملغى) المعدل 1191لسنة 151 رقم
 سلطة امر من( 1) القسم في جاء حيث

 بمقتضى يعلق) المنحلة الؤقتة االئتالف
 العراقي انونالق قي نص أي األمر هذا

 المثال سبيل على االمر هذا مع يتناقض
( 151) رقم المحافظات قانون الحصر ال

 القسم في بين قدو ,(19)(1191لسنة
 تطبيق)  وهو التشريع غرض منه لواأل
 إيصال لتحسين ركزيةـالالم مبدأ

 ( العراقي الشعب إلى العامة الخدمات
 الالمركزية مبدأ التشريع هذا تضمن وقد
 -1:  يأتي ما على تص حيث ارية,االد

 مستقلة تكون للمحافظات مجالس تشكيل
 وإشراف سيطرة عن مسؤوليتها اداء في
 المحافظة مجلس منح كما وزارة, أي

 لوياتأو تحديد منها واسعة صالحيات
 محلي مشروع أي وتعديل المحافظة,

 للوزارة السنوية الموازنة خطة في يحدد
 .جلسالم أعضاء ثلثي تصويت خالل

 خالل من الخدمات اداء مراقبة -5
 في العامة المرافق عمل على الرقابة

 اداء لتحسين التوصيات وتقديم المحافظة
 . العامة الخدمات
 بشكل العائدات وتحصيل توليد -3
 الضرائب فرض طريق عن مستقل

 .والرسوم
 مستوى على مشروعات إقامة -4
 أو المحلية الهيئات تتوالها المحافظة

 وغير دولية منظمات مع راكةبالش
 .وتنفيذها حكومية
 ال أخرى أنشطة بأية القيام -5
 .النافذة القوانين مع تتعارض
 قرارات على المصادقة -9

 العامين المدراء بتعيين الوزارات
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 الناصب في للوزارة المحليين والموظفين
 .التعيين رفض أو العليا

 والموظفين العامين المدراء عزل -1
 ثلثي أغلبيةب عليا مناصب تلونيح الذين

 هذا والينطبق المحافظة, لسمج أصوات
 .العراق في الجامعات ساءرؤ على

 وعزلهما ونائبه المحافظ تعيين -1
 . مسبب بقرار االصوات بثلثي

 إجراء على (11) األمر نص وقد
 وبالفعل المحافظات, مجالس انتخابات
 في المجالس وعملت االنتخابات جرت

 لىواأل دورتها في المنتخبة المحافظات
 في( 11) المذكور االمر أحكام بموجب
 المركزية الحكومة ان اال (11) .5004
 من المجالس, صالحيات تقليص إلى سعت
 بعدم االعمامات من العديد إصدارها خالل
 من بقرارات رسومأو ضرائب فرض جواز
 صراحة من الرغم على المحافظة, مجلس

 المجالس ويلبتخ المذكور األمر نصوص
 .الصالحية هذه

 رأيه الدولة شورى مجلس بين وقد
 بحق العدل وزارة استشارته   عندما ذلك, في

 وكان رسوم بفرض بغداد محافظة مجلس
 والرسوم الضرائب فرض إن)  األتي قراره
 جهة من صادر بتشريع يكون أن ينبغي
 قانوني سند هناك وليس ,بإصداره مخولة
 رسوم بفرض ادبغد محافظة مجلس لقيام
 والعقود والمزايدات التواالمق عقود على

 وزارة تكون التي العقود فيها بما التجارية
 اال ذلك يكون وال فيها طرفا   العدل
 الصادر رأيه وكذلك( 11),(بقانون

 في كربالء محافظة مجلس حق بخصوص
 لمجالس اليجوز) ضميمة فرض

 أو ضريبةأو ضميمة فرض المحافظات
 (11).(ونبقان اال رسم

 حددت التي عماماتاإل ومن 
 قبل من حافظاتالم مجالس صالحيات
 العامة األمانة أعمام المركزية, الحكومة
 ش) بالعدد الصادرة الوزراء لمجلس

 11/9/5001 في( 11/1/10551/و
 مجالس صالحية تقييد فيه جاء لذيا
 المناصب من الموظفين بعزل لمحافظاتا

 لمحافظةا مجلس يبلغ ان بشرط العليا
 عن تحريري ببالغ المعنية الوزارة
 وذلك بالعزل يتعلق تصويت أي اجراء
 الموعد قبل األقل على أسبوعين قبل

 الفرصة إتاحة اجل من. للتصويت المحدد
 المحافظ مع رأوللتش المعنية الوزارة أمام
 أن المحافظة لمجلس واليحق العزل بشأن
 انتهاء بعد اال التصويت قيد العزل يقترح
 (50).  أسبوعين فترة

 مجلس ذهب الخصوص, وبهذا
 الصدد بهذا رأيه بيان في الدولة شورى

 يخضع وزاري بأمر المعين الموظف ان)
 54 رقم المدنية الخدمة قانون ألحكام
 انضباط وقانون المعدل 1190 لسنة

 14رقم العام والقطاع الدولة موظفي
 وليس نافذة التزال وهي 1111 لسنة

 اقالة صالحية( قار ذي) ةمحافظ لمجلس
 ونحن ,(51) ...(العقاري التسجيل مدير
 المركزية الحكومة به ذهبت ما نؤيد

 صالحيات تقليص إلى سعت عندما
( 11) األمر في المحافظات مجالس
 تعزيز بالتأكيد ذلك في الن 5004لسنة

 اعمال على لرقابتها وتقوية لسلطتها
 .المجلس
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 غير المحافظات قانون ش رع ان وبعد
 ,5001 لسنة 51 رقم اقليم في المنتظمة

 عديدة صالحيات المحافظات مجالس منح
 مبدأ وفق المحافظة إدارةب تتعلق

 اليه اشارت ما وهذا االدارية, الالمركزية
)  :االتي على الدستور من (155) المادة

 من عدد من المحافظات تتكون -ال  أو
 تمنح - ثانيا   . والقرى والنواحي االقضية

 إقليم في تنتظم لم التي المحافظات
 بما الواسعة, والمالية االدارية حياتالصال
 مبدأ وفق على شؤونها إدارة من يمكنها

 (بقانون ذلك وينظم االدارية, يةالالمركز
 بتبنيها التشريعات إن بالذكر الجدير ومن
 احد تبعت أن البد ,اإلدارية الالمركزية نظام

 في السائدة اريةاالد الوظيفة توزيع أساليب
 يتولى أن اما وهي ,لالمركزيةا نظام

 السلطات اختصاصات تحديد المشرع
 من سواها ما ويترك حصرا   المحلية

 المركزية, للسلطات اخرى اختصاصات
 المحلية, تالهيئا حركة يقيد االسلوب وهذا
 انه أو ,وأمريكا بريطانيا به اخذت وقد
 المركزية السلطات اختصاصات يحدد
 ويترك الحصر سبيل على تشريعيا   دا  تحدي
 للسلطات االختصاصات من عداها ما

 طبقا   عامة بصفة يحددها انه أي المحلية,
. فرنسا في حاصل هو كما عامة لقاعدة

(55) 
 العراقي المشرع فأن العراق, في ماأ 

 على المركزية السلطات اختصاصات حدد
 من (110) المادة في الحصر سبيل

 وترك -سابقا   ذلك بينا كما - الدستور
 المحافظات لسلطات األخرى االختصاصات

 وفق شؤونها دارةإل اقليم في المنتظة غير

 اليه أشارت بما االدارية الالمركزية مبدأ
 اليها المشار -الدستور من (155) المادة
   .  -اعاله

 المادة على يالحظ الذي لكن
 بمقدمة جاءت أنها الدستور من( 110)
 االختصاصات تكون) وانعن تسطرهاي

 االتحادية السلطة بين مشتركة االتية
 لفقرات ذكرها في انها الا ,(:  اإلقليمو

 غير المحافظات اقحمت انها نجد المادة
 بعض في اقليم في المنتظمة

 ان هل هنا نالحظه فالذي اختصاصاتها,
 المادة ان إلى ينتبه لم المشرع

 ان بينت الدستور من( ثانيا  /155)
 ارتد اقليم في المنتظمة غير حافظاتالم

 انه ام ؟ االدارية الالمركزية مبدأ وفق
 الذي الفدرالي النظام بين التمييز في خلط
 الالمركزية ونظام األقاليم به تدار

 غير المحافظات به تدار الذي االدارية
 مع نتفق فنحن لذلك اقليم, في المنتظمة
 المادة, هذه تعديل بوجوب القائل الرأي
 االختصاصات جعل المشرع يقصر بأن

 وسلطة االتحادية الحكومة بين مشتركة
 الحكومة بين العالقة تمتد ان دون اإلقليم

 في المنتظمة غير والمحافظات االتحادية
 (53) .اقليم

 من( 115) للمادة بالنسبة اما
 موضوع في بنقدها قمنا فقد -الدستور

 هذا في لالقاليم المحلية االختصاصات
 للمحكمة ان ايضا   ونرى -ثالبح

 ذاه حول رأي العليا االتحادية
 محافظة مجلس طلب عندما, الموضوع

 حالة في) بعبارة المقصود عن رأيها بابل
( 115) المادة اليه أشارت الذي (الخالف
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 سيشرعه الذي القانون ان هل الدستور من
 يعتبر اإلقليم مجلس أو المحافظة مجلس
 التي االتحادية ينللقوان الغيا   أو معدال  

 من)  األتي المحكمة قرار وكان تخالفه,
 الدستور من( 115) المادة نص استقراء

 لقانون تكون التطبيق في لويةواأل ان نجد
 اقليم في المنتظمة غير والمحافظات اإلقليم

 قانون يكن مالم بينهما, التعارض حالة في
 اقليم في المنتظمة غير والمحافظات اإلقليم
 يتعلق فيما وذلك للدستور مخالفا  

 الحكومة بين المشتركة بالصالحيات
 غير والمحافظات األقاليمو االتحادية
 الذي القانون واليعتبر اقليم, في المنتظمة
 الغيا   أو معدال   المحافظة مجلس سيشرعه
 (54) .(االتحادي للقانون

 اختصاصات موضوع ولبحث
 بينه ما وفق المحافظات في المحلية السلطة
 اقليم, في المنتظمة غير المحافظات قانون
 في سنبحث مطلبين, إلى تقسيمه علينا

 مجلس اختصاصات/ لواأل المطلب
 في اما المحلية, والمجالس المحافظة
 رؤساء اختصاصات/ الثاني المطلب
       .االدارية الوحدات
 مجلس اختصاصات/لواأل المطلب 

 المحلية والمجالس المحافظة
 لهأوسنتن فأننا موضوعال هذا ولبحث

 لبيان نخصصه /لواأل فرعين, في
 والفرع , المحافظة مجلس اختصاصات

 اختصاصات لبيان نخصصه /الثاني
 .المحلية المجالس

 مجلس اختصاصات : لواأل الفرع
 المحافظة

 قائم مركزيةالال دارةاإل نظام أن
 إدارتها ىلوتت محلية مصالح وجود على

 عليها وتشرف محلية هيئات
 المحافظات قانون منح وقد (55),مباشرة
 مجلس) إقليم في المنتظمة غير

 إدارة من ليمكنه واسعة سلطة (المحافظة
 يطابق بما مصالحها ريسيوت المحافظة
 مع يتعارض ال وبما نوالقانو الدستور
 . االتحادية الدولة

 القانون من( 5) ادةالم عرفت قدو
 قليمإ في المنتظمة غير المحافظات

 المحافظة مجلس:  الأو) :بأنه لسالمج
 ضمن ورقابية تشريعية سلطة أعلى هو

 إصدار حق لها للمحافظة اإلدارية الحدود
 المحافظة حدود في المحلية التشريعات

 مبدأ وفق شؤونها إدارة من يمكنها بما
 مع يتعارض ال وبما اإلدارية الالمركزية

:  ثانيا   . االتحادية والقوانين الدستور
 لسوالمجا ةـالمحافظ جلسم يخضع
 . ( النواب مجلس لرقابة المحلية

 تتمتع صالحيات المحافظات مجالسول
 قانون من( 1) المادة اليها أشارت ,بها

 : وهي ,المحافظات
 للمجلس رئيس انتخاب: ال  أو
 أعضاء لعدد المطلقة غلبيةباأل ونائبيه
 يعقدها جلسة لأو في المحافظة مجلس
( 15) خالل افظالمح لها يدعو المجلس

 نتائج على المصادقة تاريخ من يوما  
 اكبر برئاسة لجلسةا وتنعقد االنتخابات
 . (ال  أو /1م)  سنا   األعضاء
 نائبه أو المجلس رئيس إقالة: ثانيا  

 لعدد المطلقة غلبيةباأل المنصب من
 احد تحقق حالة في المجلس أعضاء
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 هذه من( 1) الفقرة في الواردة األسباب
 /1م) األعضاء ثلث طلب على ناء  ب المادة
 . (ثانيا  

 المحلية التشريعات إصدار: ثالثا  
 الشؤون لتنظيم والتعليمات واألنظمة
 إدارة من يمكنها بما والمالية اإلدارية
 وبما اإلدارية الالمركزية مبدأ وفق شؤونها

  االتحادية والقوانين الدستور مع يتعارض ال
   . (ثالثا   /1م)

 ما بسبب الفقرة هذه ىعل وقفة ولنا
 هو مفاده ,نطرحه ان البد تساؤال   من أثارته
 بسلطة تتمتع المحافظات مجالس ان هل

 ؟ الفقرة هذه اليه أشارت ما وفق تشريعية
 في تكمن التساؤل هذا على اإلجابة إن نرى

 المحافظات مجالس ان/ لواأل, اتجاهين
 ذلك على والدليل  ,تشريعية بسلطة تتمتع
 غير المحافظات قانون من( 5) المادة

 مجلس عرفت عندما ,اقليم في المنتظمة
 تشريعية سلطة اعلى ) بأنه المحافظة
 السلطة ان عليه والمتعارف...( ورقابية

 القوانين, تشريع مهامها لىأو من التشريعية
 ) بصددها نحن التي الفقرة ذكرته ما وهذا

 ,...(واالنظمة المحلية التشريعات إصدار
 المحكمة اليه ذهت ما إلى اإلضافة هذا

 مجلس طلب عندما برأيها العليا االتحادية
 صالحيته عن استيضاح البصرة محافظة

 رأيها وكان والرسوم, الضرائب فرض في
 سن في المحافظة مجلس صالحية إن) 

( ال  أو/91) المواد تحكمه المحلية القوانين
( 115)و( 114)و( 111)و( 110)و
 استقراء ومن الدستور, من( ثانيا  /155)و

 صالحية ) إلى يشير المواد هذه مضامين
 المحلية التشريعات بسن المحافظات مجالس

 بما والمالية داريةاال الشؤون لتنظيم
 مبدأ وفق ىعل شؤونها إدارة من يمكنها

 المادة تمنحها التيو االدارية الالمركزية
 في لويةواأل الدستور من( 115)

 النيابي مجلسال ان كوذل التطبيق,
 االتحادية القوانين بتشريع حصرا   يختص
 التشريعات بإصدار اختصاص له وليس

 مادةال ألحكام استنادا   للمحافظ, المحلية
 وكذلك (59)( الدستور من( ال  أو/91)

( 115) المواد تفسير في اآلخر رأيها
 اخرى مادة اي أو الدستور من( 155)و

 حق عنو النافذة, العراقية القوانين وفق
 سن بسلطة المحافظات مجالس تمتع

 الضرائب بفرض الخاصة القرارات
 استنادا   والضميمة والغرامات والرسوم
 رأي وكان. انفا   المذكورة للقوانين
( ثانيا  /155) المادة ان)) يأتي ما المحكمة

 تمنح)  على نصت الدستور, من
 اقليم في تنتظم لم التي المحافظات
 بما الواسعة الماليةو اإلدارية الصالحيات

 مبدأ وفق شؤونها إدارة من يمكنها
( بقانون ذلك وينظم االدارية الالمركزية

 قانون من (ثالثا  /1) المادة نصت كما
 رقم إقليم في المنتظمة غير المحافظات

 إصدار)  يلي بما 5001لسنة 51
 والتعليمات واالنظمة المحلية التشريعات

 بما يةوالمال االدارية الشؤون لتنظيم
 مبدأ وفق شؤونها إدارة من يمكنها

 الضرائب فرض كان ولما...الالمركزية
 والغرامات الرسوم وفرض وجبايتها

 التي المالية األمور من والضميمة
 من( ثانيا  /155) المادة اليها اشارت
 المحافظات لمجالس يكون لذا الدستور
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 وجباية بفرض الخاصة القوانين سن حق
 الخاصة القوانين سنو المحلية الضرائب
 والغرامات الرسوم وإنفاق وجباية بفرض

 شؤونها إدارة من يمكنها بما والضميمة
 (51)(. ...(االدارية الالمركزية مبدأ وفق

 تمتع عدم فهو /الثاني االتجاه اما
 تشريعية, سلطة بأي المحافظات مجالس
 وقد فقط, ومالية إدارية صالحيات له ولكن
 هذا في رأيه لةالدو شورى مجلس أبدى

 في الصادر بالرأي الموضوع,
 طلب بعد( 1115) بالعدد 55/10/5001

/ الوزراء لمجلس العامة األمانة مجلس
 قانون موضوع في رأيه القانونية الدائرة

 لسنة( 5) رقم العام النفع ذات المولدات
 بابل محافظة مجلس عن الصادر  5001

 حدد -1)): باالتي رأيه المجلس ضحأو فقد
 بتشريع العالقة ذات ألحكاما الدستور
 القوانين وان وإصدارها وتصديقها القوانين
 . دستوري نص إلى استنادا   اال التصدر
 الدستور من( 151) المادة ان -5
 ممارسة في الحق األقاليم سلطات خولت

 والقضائية والتنفيذية التشريعية السلطات
 يخول ولم هألحكام وفقا   القوانين وإصدار

 هذه إقليم في المنتظمة غير محافظاتال
 تصدر بأن إشارة فيه يرد ولم  الصالحية,

 . القوانين
 في سنده اليكون القانون ان -3
 صدر ان يسبق ولم آخر قانون اإلصدار

 نم آخر قانون في لنص استنادا   قانون
 العراقية الحكومة تشكيل منذ الدستور
 مألحكا مخالفة هو االتجاه هذا فأن وبالتالي
 فقهاء عليه استقر ما مع ويتعارض الدستور
 تشريعها في العالم ودول القانون

 االتحادية محكمةولل ,( 51)((للقوانين
 عند الموضوع, هذا في أيضا   رأي العليا
 النواب مجلس في البرلمانية الدائرة طلب
 من)) الدستور من (115) المادة تفسير
 والمواد( 115) المادة احكام تدقيق خالل

 5005 لعام العراق دستور من األخرى
 اليتمتع المحافظة مجلس إن لنا تبين

 المحلية القوانين لسن تشريعية بصفة
 والمالية اإلدارية صالحياته يمارس ولكن

 من الثالثة الفقرة لحكم استنادا   الواسعة
 يمكنها بما الدستور, من( 155) المادة
 الالمركزية مبدأ وفق شؤونها إدارة من
 الذي القانون ألحكام وطبقا   ريةاإلدا

 ونحن ,( 51)(( لمقتضياتها وفقا   سيشرع
 خالل من المشرع به جاء ما ان نرى
 تشريعية سلطة المحافظات مجالس منحه
 في المنتظمة غير المحافظات قانون في
 الالمركزية بين يميز لم النه هو إقليم

 لىوفاأل اإلدارية والالمركزية السياسية
  التشريعية لوظيفةا توزيع تعني

 متعددة سلطات بين والقضائية والتنفيذية
 الثانية بينما االتحادية السلطة جانب إلى

 بين اإلدارية الوظيفة توزيع فتعني
 محلية هيئات وبين المركزية السلطة
 والمدن كالمحافظات) عنها مستقلة
 منح ان ذلك على وبناء    (30)(  والقرى
 يةتشريع سلطة المحافظات مجالس

 في السائدة العامة القواعد مع يتعارض
 على القائمة اإلدارية الالمركزية نظام
 قرارات إذاتخ سلطة المحلية الهيئات منح

 داخل اإلداري نشاطها بممارسة تتعلق
 إلى تتعدى أن دون اختصاصها منطقة
 اشخاصا   تبقى فهي التشريعية, السلطة
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 المحافظة إدارة األساسية وظيفتها إدارية
 نرى ولكننا , اإلدارية الالمركزية مبدأ قوف
 فيه وقع الذي الخطأ إلى ينتبه لم المشرع ان
 القرارات تنفيذ( )ثانيا   ف /31م) في آال

 ال بما المحافظة مجلس يتخذها التي
 ,( النافذة والقوانين الدستور مع ضيتعار

 انها الفقرة, هذه على نالحظه الذيف
 تخذهاي التي القرارات تعبير استخدمت

 الواردة التشريعات وليس المحافظة مجلس
 قانون من( ثالثا  /1و ال  أو/5) المادتين في

/ 15) الفقرة بينته ما وكذلك . المحافظات
 غير حافظاتالم قانون من( 1 المادة من

 األتي إلى اشارت عندما اقليم في المنتظمة
 القرارات كافة فيها تنشر جريدة إصدار)

 فالذي(  المجلس نم تصدر التي امروواأل
 القرارات ذكر انه النص هذا على يالحظ
 التشريعات, إلى يشر ولم امروواأل

 المحافظات مجالسل ان قانونا   فالمفروض
 القوانين, بسن حق اوله تشريعية, سلطة

 نقص يعني فهذا كذلك االمر كان إذاف
 رأينا ولكن المشرع, فيه وقع تشريعي
 بعدم المشرع الن الفرضية لهذه مخالف
 مجالس ان إلى انتبه للتشريعات إشارته

 إدارية سلطة كونها التتعدى المحافظات
  . القوانين سن حق لها وليس

 للمحافظة العامة السياسة رسم: رابعا  
 مجال في المعنية الوزارات مع بالتنسيق
 ف/1م) بالمحافظة المتعلقة الخطط تطوير
 . (رابعا  

 مجلس عالقة إلى تشير الفقرة هذه
 ليست فهي المركزية, بالسلطة لمحافظةا

 هي وانما تكون ان ينبغي كما رقابة عالقة

 من نوعا   يعني مما تنسيق, عالقة
 السلطة تجاه لها الذاتي االستقالل
 .المركزية

 الموازنة مشروع إعداد :خامسا  
 الموازنة في لدرجها بالمجلس الخاصة
  . (1/خامسا  /1م) للمحافظة العامة

 مشروع على صادقةالم:  سادسا  
 إليها المحال للمحافظة العامة الموازنة

 أبوابها بين المناقلة وإجراء المحافظ من
 األعضاء, لعدد المطلقة غلبيةاأل بموافقة
 في الدستورية المعايير تراعي أن على

 واالقضية المحافظة لمركز التوزيع
 في المالية وزراء إلى ورفعها والنواحي
 الموازنة مع وحيدهالت االتحادية الحكومة
 .(5/خامسا   ف/1م) الفدرالية

 أنشطة جميع على الرقابة:  سابعا  
 المحاكم باستثناء المحلية التنفيذية الهيئات

 والمعاهد والكليات العسكرية والوحدات
 الدوائر عدا اعملها أداء حسن لضمان

( سادسا  / 1م) االتحادي االختصاص ذات
. 

 هذا على مالحظة هنا ولنا
 ولم الكليات المشرع ردأو إذ تصاصاالخ
 لىواأل من كان حيث جامعات كلمة يرد
 .  لها تابعة الكليات الن جامعات يذكر أن

 ونائبيه المحافظ انتخاب : ثامنا  
 المجلس أعضاء لعدد المطلقة غلبيةباأل

 تاريخ من ا  يوم ثالثون أقصاها مدة خالل
 . (1/1ف/1م)  له جلسة لأو انعقاد

 احد أو المحافظ جواباست:  تاسعا  
 عندو أعضائه ثلث طلب على بناءا   نائبيه
 بأجوبة البسيطة غلبيةاأل قناعة عدم

 اإلقالة على للتصويت يعرض المستجوب
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 بموافقة مقاال   ويعتبر ثانيه جلسة في
 المجلس أعضاء لعدد المطلقة غلبيةاأل

 مستندا   بها التوصية أو اإلقالة طلب ويكون
 عدم: ) اآلتية حصريةال األسباب احد على
 الوظيفي, المنصب استغالل أو زاهةالن

 احد فقدان , العام المال هدر في التسبب
 التقصير أو اإلهمال , العضوية شروط

 ,(والمسؤولية الواجب أداء في المتعمدين
 لمجلس إن يعني وهذا. ( 1/1/1م)

 الهيئات رؤساء على إدارية رقابة المحافظة
 في الرقابة هذه نوتكو المحلية اإلدارية
 وإقالته , المحافظ استجواب صورة

 . اعاله الفقرة بينتها التي بالطريقة
 حل المحافظة لمجلس:  عاشرا   
 لعدد المطلقة غلبيةباأل المحلية المجالس
 القائممقام من طلب على بناء   أعضائه
 الناحية مدير أو القضاء لمجلس بالنسبة
 ءاعضا ثلث أو ةالناحي لمجلس بالنسبة
 احد تحقق حالة في المحلي المجلس
 باالعمال الجسيم االخالل) : االسباب
 الستور مخالفة اليه, الموكولة والمهام

 لشروط االعضاء ثلث فقدان والقوانين,
 نالحظه والذي . (1/ثالثا  /50م( ) العضوية

 متمثلة سلطة المحافظة لمجلس ان هنا
 في المحلية المجالس على اإلدارية بالرقابة

  . لمحافظةا
 على المجلس مصادقة :عشر احد

 المناصب إلشغال أشخاص ثالثة ترشيح
 لعدد المطلقة غلبيةوباأل المحافظة في العليا

 من اقتراح على وبناءا   المجلس أعضاء
 الوزير وعلى خمسة عن يقل ال بما المحافظ
 . (1/1/1م) احدهم تعيين المختص

 اصحاب إعفاء:  عشر ثاني
 غلبيةباأل المحافظة في العليا المناصب
 طلب على بناء   المجلس العضاء المطلقة
 على بناء   أو المجلس اعضاء عدد خمس
 الوزراء ولمجلس المحافظ من اقتراح
 الوزير من بأقتراح االقالة حق كذلك

 في ردةالوا لألسباب استنادا   المختص
 .القانون من( 1) المادة من( 1) الفقرة

 (1/1/5م)
 غلبيةباأل ادقةالمص : ةعشر ثالث

 إجراء على المجلس أعضاء لعدد المطلقة
 االقضية على اإلدارية التغييرات
 واالستحداث بالدمج والقرى والنواحي
 يترتب وما ومركزها أسمائها وتغيير
 حدود ضمن إداريه تشكيالت من عليها

 أو المحافظ اقتراح على بناء   المحافظة
 وتمتد.  (1/11م) المجلس أعضاء ثلث
 سلطة اعلى باعتباره المجلس ةرقاب

( 5) المادة بينته كما المحافظة في رقابية
 تغيير أي على المحافظات, قانون من

 . المحافظة حدود داخل يحصل
 شعار اختيار: ةعشر أربع
 التأريخي اإلرث من مستوحى للمحافظة

 . (1/13م) لها والحضاري
 داخلي نظام إقرار :ةعشر مسخ

 لأو تاريخ نم شهر خالل المجلس لعمل
 المطلقة غلبيةباأل عليها ويصادق له جلسه

 . (1/14م)
 لوياتأو تحديد: ةعشر ست 

 ورسم كافة المجاالت في المحافظة
 اإلستراتيجية الخطط ووضع سياستها
 التنمية مع يتعارض ال ابم لتنميتها
 . (1/15م)  الوطنية
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 المحافظة ولمجلس :ةعشر سبع 
 المطلقة بيةغلباأل المصادقة صالحية ايضا  
 رفض أو قبول على المجلس أعضاء لعدد

 عليها تحصل التي والهبات التبرعات
 . (1/15م) المحافظة
 اية ممارسة :ةعشر ثمان 

 في عليها منصوص أخرى اختصاصات
 ( .1/11م)  النافذة القوانين أو الدستور
 تحيل الفقرة هذه ان نالحظه الذي 
 اختصاصات اية لممارسة المحافظة مجلس
 النافذة, القوانين في عليها منصوص اخرى

-الدستور من( 155) المادة تحيل حين في
 المحافظات ممارسة كيفية -انفا   المذكورة

 إلى الواسعة والمالية اإلدارية صالحياتها
 لها المقابلة واإلحالة االحالة فهذه القانون,

 وهو لقانونيا تنسيقهما النصين هذين تفقد
 (31) . الصياغة عيوب من عيب

 المادة نص إلى اإلشارة نود واخيرا ,
 إلى أشارت التي الدستور, من( 153)

 الحكومة سلطات تفويض يجوز) األتي
 بموافقة بالعكس, أو ظات,للمحاف االتحادية
 والمالحظ( بقانون ذلك وينظم الطرفين,

 سلطات المحافظات منح انه النص هذا على
 هلكن االتحادي الحكومة من بتفويض أخرى

 مجلس هي هل اليها المفوض الجهة يحدد لم
 جاء انه نجد وكذلك المحافظ؟ ام المحافظة

 التفويض الن قبوله اليمكن غريب باتجاه
 نص على بناء   جائزا   العام القانون مجال في

 إلى األعلى من ينحدر وهو صريح,
 العكس, يحصل ان واليمكن ,األسفل
 االختصاص تفويض فأن ذلك إلى اإلضافة

 كليا   كان إذاف الكليا , جزئيا   يكون ان بيج
 االختصاص, ممارسة عن تنازال   يعد فأنه

 على بناء   االختصاص تفويض وان كما
 في الحصول نادر إداريتين جهتين اتفاق
 (35) . العملية الحياة

 ما ان نقول ذلك إلى اإلضافة
 الدستور من( 110) المادة عليه نصت
 تختصاصاا الحصر وجه وعلى حددت

 ان اليمكن والتي االتحادية, السلطات
 في المنتظمة غير المحافظات إلى تفوض
 الالمركزية لنظام خاضعة النها اقليم

  (33). اإلدارية
 مجالس ان نقول ذكرنا, ما كل من

 كثيرة بإختصاصات تتمتع المحافظات
 ,تشريعية سلطة منحها لدرجة وواسعة
 لها المفوضة االختصاصات إلى اإلضافة

( 153) المادة وفق االتحادية السلطة من
 في السبب عن نتساءل وهنا الدستور, من
 منح في المفرط االتجاه بهذا المشرع سير

 هل الصالحيات هذه المحافظات مجالس
 النظام ظل في حصل لما منه خوفا   كان

 كان إذ المحافظات, إدارة من السابق
 في مركزيا   للمحافظة وإدارتها يرهايتس

 كان ام ؟ التشريع في مركزيا  وال الواقع
 للتيارات ارضاء   االتجاه هذا في سيره

 الحالتين كال وفي ؟ السياسية واألحزاب
 بين خلط المشرع إن ستكون اإلجابة فأن
 األقاليم به تدار الذي الفدرالية نظام

 به تدار الذي اإلدارية ولالمركزية
 توزيعه في ىأوس النه المحافظات
 والمحافظات اليماألق بين للصالحيات

 كل منحها التي ,اقليم في المنتظمة غير
 ان خاللها من تستطيع التي المقومات

  . االتحادية الحكومة عن مستقلة تصبح
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 المجالس اختصاصات : الثاني الفرع
 المحلية

 من مجموعة محافظة كل تضم
 معنوية أشخاص وهي , النواحي و االقضية
 من كللو, (34) ةإقليمي مركزيه ال إداريه
 نمط على ,محلي مجلس والناحية القضاء
 من المجالس هذه وتتكون المحافظة مجلس
 منها واحد ولكل باالنتخاب ينمعين أعضاء
 المطلب في دراستهما لأوتنن سوف –رئيس
 مجلس الختصاصات بالنسبة أما –الالحق
 نذكرها سوف فإننا الناحية ومجلس القضاء

 غير المحافظات قانون في وردت كما
 . اقليم في المنتظمة
 القضاء مجلس اختصاصات  / أ

 عشرة من القضاء مجلس يتكون
 خمسين لكل واحد مقعد إليها يضاف مقاعد
 بما فتمثل اختصاصاته أما نسمة ألف
 (35):يأتي

 القضاء مجلس رئيس انتخاب :ال  أو
 لأو في األعضاء لعدد المطلقة غلبيةباأل

 مقام القائم من بدعوة المجلس يعقدها جلسة
 المصادقة تاريخ من يوما   عشر خمسة خالل
 برئاسة الجلسة وتنعقد االنتخابات نتائج على
 . سنا   األعضاء اكبر

 من المجلس رئيس إعفاء :ثانيا  
 األعضاء لعدد المطلقة غلبيةباأل المنصب

 في الواردة األسباب احد تحقق حالة في
 على بناء   القانون هذا من( 1ف/ 1) ادةالم

 . األعضاء ثلث طلب
 غلبيةباأل مقام القائم انتخاب -1: ثالثا  
 أي يحصل لم إذاو  أعضاءه لعدد المطلقة

 يتم المطلوبة غلبيةاأل على المرشحين من
 األصوات أعلى على الحاصلين بين التنافس

 أكثرية على يحصل من وينتخب
 .الثاني االقتراع في األصوات
 غلبيةباأل مقام القائم إقالة -5
 طلب على بناء   أعضاءه لعدد المطلقة

 طلب على بناء   أو األعضاء عدد ثلث
 األسباب احد تحقق حالة في,  المحافظ

 المادة من( 1) البند في عليها المنصوص
(1. ) 

 دارةاإل عمليات سير مراقبة :رابعا  
 .القضاء في المحلية

 موازنة مشروع إعداد -1: خامسا  
 .القضاء مجلس

 لدوائر موازنةال خطط على المصادقة -5
 .المحافظ إلى وإحالتها القضاء

 تسمية على ةالموافق :سادسا  
 .الطرق وتخطيط الشوارع

 التصاميم على الموافقة :سابعا  
 مجلس مع بالتنسيق ,القضاء في األساسية
 للحكومة العام المخطط وضمن المحافظة
 .االتحادية

 النشاطات وتقييم مراقبة :ثامنا  
 وتقديم ضاءالق حدود في التربوية

 .المحافظة مجلس عبر بشأنها التوصيات
 استغالل تنظيم مراقبة :تاسعا  
 الجغرافية الرقعة ضمن العامة األراضي
 الزراعة تطوير على والعمل للقضاء
 . والري

 الخطط على المصادقة :عاشرا  
 األجهزة رؤساء قبل من المقدمة يةاألمن
 . مقام القائم عبر المحلية يةاألمن

 اخرى اختصاصات اية :عشر احد
 بما المحافظة مجلس اياه يخولها

 . النافذة القوانين مع اليتعارض



 العدد                                                       والسياسية القانونية للعلوم األنبار جامعة مجلة  

 الثالث

 

 

514 

 الداخلي النظام وضع: عشر اثنتا
 .القضاء لمجلس
 يقوم المحافظات, قانون من( 1) المادة
 بإتباع – عمله إنجاح بغية – القضاء مجلس
 :. اآلتي

 في العلمية والبحوث الدراسات تقديم :ال  أو
 القضاء بتطوير المتعلقة جاالتالم كل

 . المجلس إلى وإحالتها
 مع رأووالتش والتنسيق نأوالتع :ثانيا  

 يضمن بما للقضاء التابعة النواحي مجالس
 . العامة المصلحة تحقيق

 كل ردأو ان بعد المشرع فعل وحسنا  
 أشار نأ القضاء لمجلس االختصاصات هذه
 غير المحافظات قانون من( 11) المادة في

 حالة في انه إلى إقليم في المنتظمة
 القضاء مجلس قرارات بين التعارض
 لألخير لويةواأل تكون المحافظة وقرارات

 بعموم متعلقا   المتخذ القرار كان لو فيما
 المحافظة مجلس ان باعتبار المحافظة,

 لويةوفاأل القضاء مجلس من اعلى سلطة
 .األعلى السلطة لقرارات تكون التطبيق في
 الناحية مجلس اختصاصات / ب
 أشارت فقد الناحية مجلس اختصاصات أما
 المحافظات قانون من (15) المادة إليها
- : يأتي ما هيو  اقليم في المنتظمة غير
 غلبيةباأل الناحية مجلس رئيس انتخاب :الأو

 جلسته لأو في األعضاء لعدد المطلقة
 الناحية مدير من بدعوة المجلس يعقدها
 المصادقة تاريخ من يوما   رعش خمسة خالل
 برئاسة الجلسة وتنعقد االنتخابات نتائج على
 . سنا   األعضاء اكبر
 غلبيةباأل الناحية مجلس رئيس إعفاء :ثانيا  

 احد تحقق حالة في األعضاء لعدد المطلقة

( 1) الفقرة /1 المادة في الواردة األسباب
 ثلث طلب على بناءا   القانون هذا من

. األعضاء
  (39) 

 غلبيةباأل الناحية مدير انتخاب -1: ثالثا  
 أي يحصل لم إذاو األعضاء لعدد المطلقة

 يتم المطلوبة غلبيةاأل على المرشحين من
 أعلى على الحاصلين بين التنافس

 على يحصل من وينتخب األصوات
 . األصوات أكثرية

 المطلقة غلبيةباأل الناحية مدير إقالة -5
 عدد خمس طلب على بناءا   أعضاءه لعدد

 لألسباب مقام القائم أو األعضاء
 . (1) فقرة (1) المادة في المذكورة

 دارةاإل عمليات سير على الرقابة :رابعا  
 .الناحية في

 المحلية الدوائر على الرقابة: خامسا  
 الشأن هذا في الالزمة التوصيات ورفع
 .القضاء مجلس إلى

 مجلس موازنة مشروع إعداد -1 :سادسا  
 .لناحيةا
 لدوائر الموازنة خطط على المصادقة -5

 .القضاء مجلس إلى وإحالتها الناحية
 البسيطة غلبيةباأل المصادقة :سابعا  

 من المقدمة المحلية يةاألمن الخطط على
 مدير بواسطة الناحية شرطة إدارة قبل

 .الناحية
 العلمية والبحوث الدراسات تقديم :ثامنا  
 بتطوير قةالمتعل المجاالت كافة في

 .القضاء مجلس إلى وإحالتها الناحية
 مع والمشورة والتنسيق نأوالتع :تاسعا  

 القضاء ومجلس األخرى النواحي مجالس
 .العامة المصلحة يحقق بما
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 لمجلس الداخلي النظام وضع :عاشرا  
 .الناحية

 مجلس أو المحافظة لمجلس :عشر احد
 أي الناحية مجلس يمنح إن القضاء

 مع يتعارض ال بما رىأخ اختصاصات
 . النافذة القوانين

 رؤساء ختصاصاتأ /الثاني المطلب
 اإلدارية الوحدات
 بالمحافـظ االدارية الوحدات رؤساء ويتمثل
 بدراسة وسنقوم ومديرالناحية اممقموالقائ

- : اآلتية الفروع وفق اختصاصاتهم
 المحافظ اختصاصات:  لواأل الفرع
 واستقالل معنوية شخصية إدارية وحدة لكل
 بأعمالها المحافظة تقوم ولكي وإداري مالي

 ال وبما القوانين بموجب لها الموكلة
 لها يكون أن فيجب الدستور مع يتعارض
 المعنوية لشخصيةا هذه يدير طبيعي شخص

 بالمحافظ تمثلي الشخص هذا ,( المحافظة) 
 المنتظمة غير المحافظات قانون عرفه الذي
 عدي)  :بأنه( 54) المادة في إقليم في

 في األعلى التنفيذي الرئيس المحافظ
 فيما وزير وكيل بدرجة وهو ةـالمحافظ
 ويتم . (يفيةـالوظ والخدمة الحقوق يخص
, المحافظة مجلس قبل من المحافظ انتخاب

 قانون من( 59) المادة أشارت وقد
 إلى اقليم في المنتظمة غير المحافظات

 المحافظ نتعيي امر يصدر: ال  أو: )االتي
 يوما   عشر خمسة خالل جمهوري بمرسوم

 ,( مهامه يباشر وعندها انتخابه تأريخ من
  لمحافظا ان نالحظ المادة هذه مفهوم من

 صدور قبل عمله مباشرة اليستطيع
 يتم لم إذاو  بتعيينه, الجمهوري المرسوم

 آخر انتخاب المحافظة مجلس على فأن ذلك

 تقديرية سلطة الرئاسة تملك حيث مكانه,
.المجال هذا في

(31)
  

 المحافظات قانون ردهأو ما إلى استنادا  و
 الصالحيات فأن اقليم في المنتظمة غير
 الرئيس باعتباره المحافظ يتوالها التي

 متعددة ستكون للمحافظة األعلى التنفيذي
 وهذه, المحافظة ودحد داخل تمتد

 المحافظات قانون إليها أشار الصالحيات
- :باالتي( 31) المادة في
 للمحافظة العامة الموازنة إعداد :الأو

 يقع ما عدا الدستورية المعايير وفق
 االتحادية الحكومة اختصاصات ضمن
 . المحافظة مجلس إلى لرفعها
 من الموضوعة العامة السياسة تنفيذ :ثانيا  
 حدود في االتحادية الحكومة قبل

 . (ثالثا   ف/31م) المحافظة
 العامة المرافق سير على اإلشراف :ثالثا  

 والوحدات المحاكم عدا ما وتفشيها
 والمعاهد لكلياتوا والجامعات العسكرية

 . (رابعا   ف/31م)
 جيد توصيف الفقرتين هاتين في

 بين يجمع بحيث المحافظ, الختصاصات
 بما والوطنية المحلية المصالح حماية
 بنفسه يمارسها حقيقية صالحية من يملك

 .للمحافظة التنفيذي سالرئي باعتباره
 المؤتمرات في المحافظة تمثيل :رابعا  

 إليها يدعى التي والمحافل والندوات
 وإدارتها المحافظة بشؤون والمتعلقة
 وفقا   المحافظة موظفي إيفاد وله المحلية
( خامسا  /31م) المرعية واألصول للقانون

. 
 والكليات الجامعات استحداث :خامسا  

 مع بالتنسيق ةالمحافظ في والمعاهد
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 في العلمي والبحث العالي التعليم وزارة
 المجلس ومصادقة المحافظة موازنة حدود
 المجلس أعضاء لعدد المطلقة غلبيةباأل
 .( سادسا  /31م)

 الموظفين تعيينب أمر إصدار -1 :سادسا  
 الدرجة في هم منم المحافظة في المحليين
 السلم درجات من ,دون فما الخامسة
 الذين القانون في عليها منصوصال الوظيفي

 وفقا   المختصة الدوائر في ترشيحهم يتم
 المجلس عليها وافق التي المالك لخدمة

 . (1/سابعا  /31م)
 في المحليين, الموظفين تثبيت :سابعا  

 فما الرابعة الدرجة في هم ممن ,المحافظة
 المنصوص الوظيفي السلم درجات من فوق
 العليا لمناصبا باستثناء القانون في عليها

 وفق المختصة الدوائر من بترشيح
 المجلس قبل من المعدة الضوابط

 .(5/سابعا  /31م)
 والقانونية اإلدارية اإلجراءات إذاتخ :ثامنا  

 في العاملين والموظفين العامين للمدراء
 غلبيةباأل المجلس بمصادقة المحافظة
 .( ثامنا  /31م) البسيطة
 بإجراء شرطةال يأمر أن للمحافظ  : تاسعا  

 الحدود ضمن تقع التي الجرائم في التحقيق
 وتقديم للقانون, وفقا   للمحافظة اإلدارية

 على المختص القاضي إلى التحقيق راقأو
 التحقيق بنتيجة المحافظ إعالم يتم أن
 . (1/تاسعا  /31م)

 , الشرطة مراكز وإلغاء استحداث :عاشرا  
 لعدد المطلقة غلبيةباأل المجلس بمصادقة
 في الواردة للشروط وفقا   المجلس أعضاء
 الداخلية وزارة وضوابط المختصة القوانين

 للمحافظ -1 :عشر احدى. (5/تاسعا  /31م)

 يةاألمن األجهزة على مباشرة سلطة
 بواجبات المكلفة الجهات وجميع المحلية
 العاملة , والنظام األمن وحفظ الحماية

  المسلحة القوات باستثناء المحافظة في
 .(1/عاشرا  /31م)(  الجيش قطعات)

 أن رأى إذا للمحافظ :عشر اثنتا
 قادرة غير المحافظة في يةاألمن األجهزة

 األمن حفظ في واجباتها انجاز على
 على فورا   األمر يعرض أن والنظام,
 الكافية القوة مقدار مبينا   الداخلية وزير
 .( 5/عاشرا  /31م) الواجبات تلك النجاز
 المادة من( 10,1)الفقرتين من

 المحافظ ان يتضح اعاله الفصلتين( 31)
 احد باعتباره ضبطية, بسلطة يتمتع
 من والتي المحلي االداري الضبط هيئات
 العام النظام على الحفاظ أهدافها أهم

 .المحافظة داخل
 االعتراض للمحافظ -1: ةعشر ثالث
 أو المحافظة مجلس قرارات على

 -أ) : اآلتية الحاالت في المحلي المجلس
 القوانين أو للدستور مخالفة كانت إذا

 اختصاصات من تكن لم إذا -ب. النافذة
 خطةلل مخالفة كانت إذا -ج المجلس
 .( للموازنة أو االتحادية للحكومة العامة

 إلى القرار بإعادة المحافظ يقوم -5
 اقصاها مدة خالل المعني المجلس

  به, تبليغه تاريخ من( يوما   عشر خمسة)
 .ومالحظاته اعتراضه بأسباب مشفوعا  

 على المعني المجلس أصر إذا -3
 إزالة دون فيه عدل إذاو قرارها
 احالته فعليه المحافظ بينها التي المخالفة

 في للبت العليا االتحادية المحكمة إلى
 .( 3,5,1/عشر احد/31م) االمر
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 إنها الصالحية هذه على المالحظ ان
 يكون فكيف  ,القانوني للمنطق مخالفة
 , المحافظة مجلس من منتخب المحافظ

 بإمكانه الذي المجلس لرقابة خاضع وهو
 وفي  -سابقا   ذكرنا كما –  واقالته مسائلته
 وله المحافظة مجلس على رقيبا   نفسه الوقت
.قراراته على االعتراض يةـصالح

(31) 

 بها يتمتع صالحيات من ذكرناه ما كل من
 أن يتبين فظةالمحا حدود في المحافظ
 المحافظ اختصاصات من منها البعض
 دون مباشرة هاإذاتخ إمكانهفب مباشرة
 اآلخر البعض أما المركز لدولة الرجوع

 إلى بالرجوع إال ممارستها يمكنه فال منها
 قرار الن المركز دولة أو االتحادية الدولة
  .معها نأوبالتع إال يكون ال هإذاتخ
 

 ومدير قاممقائمال ختصاصاتأ/الثاني الفرع
 الناحية

 موظف أعلى منهما واحد كل يعتبر
 وفقا   انتخابه يتم اإلدارية وحدته في تنفيذي

 و( 1) المادتين من( 3) البند في ورد لما
 المنتظمة غير المحافظات قانون من( 15)

,إقليم في
(31)

 اختصاصات منهما ولكل 
 اإلدارية الحدود ضمن تقع عديدة وسلطات

- : يلي فيما هاـسنبين , يمثلونها التي
 مقامقائمال  اختصاصات : الا أو

(00) 

 -مركزية ادارية كوحدة – القضاء يرأس
 في تنفيذي موظف اكبر ويعد قائممقام
,االدارية وحدته

 
 مقامالقائم يمارس

 إليه أشارت ما وفق اآلتية الصالحيات
 غير المحافظات القانون من( 41) المادة

:وهي  اقليم في منتظمةال
 

 مجلس يتخذها التي القرارات تنفيذ :الأو
 والقوانين للدستور الموافقة القضاء
 .النافذة
 دوائر على المباشر اإلشراف -1 :ثانيا  

 وتفتيشها وموظفيها القضاء في الدولة
 والمحاكم الجيش ذلك من ويستثنى

 العقوبات وفرض والمعاهد والجامعات
 بمصادقة المخالفين على قانونا   المقررة

 . القضاء لسمج
 بالتحقيق الشرطة يأمر أن مقامللقائم -5
 القضاء حدود في تقع التي الجرائم في

 على المختص التحقيق قاضي إلى وتحال
 .التحقيق بنتيجة إعالمه يتم أن
 والنظام األمن على الحفاظ -1 :ثالثا  

 وأرواحهم المواطنين حقوق وحماية
 . وممتلكاتهم

 وصيانة الدولة حقوق على الحفاظ  -5
 . للقانون وفقا إيراداتها وتحصيل أمالكها
 المحلية الموازنة مشروع إعداد :رابعا  

 . القضاء مجلس إلى وإحالتها للقضاء
 بتشكيل يأمر أن مقامللقائم  : خامسا  
 بصورة الشرطة من والمفارز المخافر
 عند األمن على للحفاظ القضاء في مؤقتة
 .الحاجة

 لناحيةا مدير ختصاصاتأ : ثانياا 
 التنفيذي الرئيس ايضا   يعد و
 يديرها التي اإلدارية للوحدة األعلى

 اليها أشارت اختصاصات وله, (ناحيةال)
 غير المحافظات قانون من( 43) المادة

-:هيو إقليم في المنتظمة
 

 الدوائر على المباشر اإلشراف -1 :الأو
 موظفيها وعلى الناحية حدود في الرسمية
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 الجيش ذلك من ويستثنى وتفتيشها,
 . والمعاهد والجامعات والمحاكم

 بالتحقيق الشرطة يأمر أن الناحية لمدير -5
 الناحية حدود في تقع التي الجرائم في

 المختص التحقيق قاضي إلى التحقيق ويحال
 بنتيجة الناحية مدير إعالم يتم أن على

 . التحقيق
 في والنظام األمن على الحفاظ -1 : ثانيا  
 . يةالناح حدود

 ,وأمالكها الدولة حقوق على الحفاظ -5
 . للقانون وفقا   إيراداتها وتحصيل
 الخاتمة

 ختصاصاتا بحث من انتهينا أن بعد   
  علينا وجب   العراق في المحلية السلطات

  اآلن
 توصلنا التي المالحظات أهم نسجل أن    
 :تياآل وفق لها,

 مثلها نر   لم جديدة بقاعدة المشرع جاء (1)
( 115) لمادةا اشارت عندما الواقع يف

 في لويةواأل إعطاء إلى الدستور من
 االختالف عند اإلقليم قانونل التطبيق
 ان وهي ثابتة قاعدة بها مخترقا   ,بينهما

 بين التعارض عند التطبيق في لويةواأل
 تكون اإلقليم وقانون االتحادي القانون
 قانون من اقوى لكونه االتحادي للقانون

 النظام اقامة من المشرع اراد . ليماإلق
 في له اعتناقه اعلن حين الفدرالي,

 هادفا   نظاما   الدستور من( 119) المادة
 في وردت التي ألحكاما لكن ,للوحدة
 بالدولة اإلقليم بعالقة  الخاصة الدستور
 على الفدرالي النظام فسرت االتحادية

 . للوحدة ال واالنقسام للتجزئة نظاما   انه

 إلى المشرع إشارة إن  (2)
 السلطة بين مشتركة اختصاصات

 ادخال ثم األقاليمو االتحادية
 عدم على داللة فيها المحافظات

 الفدرالية نظام بين تمييزه
 . اإلدارية والالمركزية

 المنتظمة غير المحافظات منح  (3)
 مشابهة اختصاصات اقليم في

 لم لالقليم, الممنوحة لالختصاصات
 المطاف ان إلى ينتبه المشرع تجعل
 تكون ان إلى سيوصله به سار   الذي

 اقليم في المنتظمة غير المحافظات
 الحكومة عن مستقلة دويلة أو والية

 اختصاصات منحها ان بعد االتحادية
 من ومكنها واسعة, ةومالي ادارية
 الذي الوقت في بنفسها, اموالها إدارة

 ادارية رقابة اعمالها على يجعل لم
 .المركزية الحكومة من مباشرة

 المحكمة اليه ذهبت ما ننتقد نحن (4)

 اشرنا التي آراءها في العليا االتحادية

 تفسيرها عند البحث, هذا في اليها

 والمادة ,الدستور من( 115) للمادة

 المحافظات قانون من( ثالثا   ف/ 1)

 الحق بإعطاء  اقليم في المنتظمة غير

 الن نالقواني بسن المحافظات لمجالس

 مبدأ مع تعارض التفسير ذلك في

 تدار الذي اإلدارية الالمركزية نظام

 المادة بينته ما وفق المحافظات به

 من هذا الدستور من( ثانيا  / 155)

 بهذه فإنها  ,اخر جانب من جانب,
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 مجالس صالحيات من توسع التفسيرات

 الحكومة حساب على المحافظات

 من كان انه نرى ونحن. المركزية

 في رأيها تبدي ان بالمحكمة لىوألا

 يهدف ضيقا , تفسيرا   النصوص تفسير

 وال اإلدارية الالمركزية مبدأ تطبيق إلى

 واال القوانين, سن في لحقها يتعداه

 الالمركزية سمات بذلك ستضيع

 المشرع عليها نص التي اإلدارية

 النصوص في تضارب امام وسنكون

 حسب تساقطها إلى يؤدي ان شأنه من

 .التفسير واعدق

 : المقترحات

 من( خامسا  /155) المادة تعديل  (1)

 اليخضع ) على نصت التي الدستور

 اية إشراف أو لسيطرة المحافظة مجلس

 بوزارة مرتبطة غير جهة أي أو وزارة

 مباشرة إدارية رقابة  هناك تكون بأن (

 االداة لتكون ,المركزية الحكومة من

 لسمجا تمادي عند تستعملها التي

 عند سلطتها استخدام في المحافظات

 . ألعمالها ممارستها

 من( 153) المادة تعديل  (2)

 الن( بالعكس أو) بحذف الدستور,

 األعلى السلطة من يكون التفويض

 ان يمكن وال االدنى السلطة إلى

 . العكس يحصل

 من( 115) المادة تعديل  (3)

 تطبيق يضمن بما الدستور

 حساب على االتحادي القانون

 إلى اإلضافة ,اإلقليم قانون

 المنتظمة غير المحافظات استبعاد

 ال النها المادة هذه من اقليم في

 باالختصاصات لها عالقة

 .المشتركة
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 الهوامش
 . 151ص , 1111 – 1110 , اإلداري القانون مبادئ , منصور توما شاب.د راجع (1
 من , العربية الجمهورية في المحلية دارةاإل,  الهادي عبد أمين حمدي.د راجع -

 سنة شمس عين جامعة , واإلفريقية العربية القوانين ودراسات وثائق مركز منشورات
 .403ص , 1191

 للطباعة األثير ابن دار , اإلداري القانون في الوسيط , يوعأل صالح ماهر.د راجع (5
 .114ص , 5001 لموصلا جامعة والنشر

 للطباعة الدين عز مؤسسة , السياسية والمؤسسات الدساتير , الغزال اسماعيل.د راجع( 3
 . 19-15 ص ,1119 بيروت , والنشر

 . 150 ص,  السابق المرجع,  يوعأل صالح ماهر.د راجع(  4
 ظامالن تطور و الدستوري القانون مبادىء,  خالد حنون حميد.د الخصوص بهذا راجع( 5

- 193 ص,  5010 النعيمي محمود مكتبة توزيع,  - الثاني القسم – العراق في السياسي
194 . 

 الفكر دار , اإلداري القانون في الوجيز , يأوالطم محمد سليمان.د  ذلك في راجع (9
 . 139-135ص , والنشر للطباعة ملتزم , العربي

 منشأة , الدستوري والقانون يةالسياس النظم , شيحا العزيز عبد ابراهيم.د راجع( 1
 . 119-115 ص , نشر سنة بدون , المعارف

 طاتالسل بين االختصاصات توزيع,  صالح ماهر احمد,  يوعأل صالح ماهر.د راجع( 1
 في منشور بحث,  حولها الخالفات حل سبل في المحافظاتو األقاليم وسلطات االتحادية

 . 54ص,  السياسية و القانونية للعلوم كريتت مجلة
 العراق ودستور الدولة إدارة قانون في الدستورية الرقابة , المحنة ناصر حسن راجع( 1

 : االنترنيت على موقع , 5005 لعام

www. ahe  war- org / help-htm. 
 . 5005 لعام النافذ الدستور من( خامسا  /151) المادة راجع( 10
 . 199 ص , السابق المرجع , خالد حنون حميد.د راجع( 11
 .155ص , السابق المصدر , منصور توما شاب.د راجع( 15
 . الملغى 1191 لسنة 151 رقم المحافظات قانون من( 50) مادةال راجع( 13
 , سالمة ياسين مهدي.د , البرزنجي الوهاب عبد عصام , بدير محمد علي.د راجع( 14

 منقحة طبعة , القاهرة ابالكت لصناعة العاتك الناشر , اإلداري القانون وأحكام مبادئ
 . 111 ص , 5001

 . 155 ص,  السابق المرجع,   يوعأل صالح ماهر.د راجع( 15
 العراقية القوانين موسوعة في منشور , 51/9/5005 بتأريخ 5005/ 31القرار رقم( 19
 . 131 ص , 5001 لىواأل ط , المجيد عبد عصمت.د ,
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 . 10 ص , السابق عالمرج , ماهر واحمد يوعأل ماهر. د انظر( 11
 عبد عصمت. د مؤلف في منشور 51/10/5005 بتأرخ 51/5005 القرار رقم( 11

 . 199-195ص,  السابق المرجع , المجيد
 ص , السابق الرجع نفس في منشور 1/11/5005 بتأريخ 91/5005 القرار رقم( 11

191-191 . 
 .151 ص,  السابق المرجع,   يوعأل صالح ماهر.د راجع( 50
 عصمت. د راجع القرار ذكر الصورة بهذه 5005 بتأريخ 5005/ 54القرار رقم( 51
 . 191-190ص , السابق المرجع,  المجيد عبد
 جمال محمد.د  و 155-151ص , السابق المرجع,  يأوطمال محمد سليمان.د راجع( 55

 محمد زكي.ود 11-11 ص,  5003,  االداري القانون في الوجيز,  الذنيبات مطلق
, 1115 القاهرة العربية النهضة دار, " مقارنة دراسة" المحلية دارةواإل رالدستو,  لنجارا

 .  11ص
 دستور في االدارية والالمركزية الفدرالية نظام , مهدي فيصل غازي انظر( 53

,  5001, والقضاء التشريع مجلة في منشور بحث , 5005 لسنة العراق جمهورية
 . 11-11ص
 وأراء قرارات في منشور 4/5/5001 بتأريخ 5001 اتحادية/9لعددبا القرار رقم( 54

 . 599ص , 5001بغداد , التميمي عالء المحامي , العليا االتحادية المحكمة
 العامة المبادىء في مطبوعة محاضرات , الدليمي رشيد خالد.د المعنى بنفس راجع( 55

 . 93-95ص , واالستنساخ للطباعة القانون مكتبة , اإلداري للقانون
 عالء مؤلف في منشور 53/9/5001 بتأريخ 5001 اتحادية/ 55بالعدد القرار رقم( 59

 . 590ص , السابق المرجع , التميمي
 , التميمي عالء راجع , 51/4/5001 بتأريخ 5001 اتحادية/ 19بالعدد القرار (51

 . 551 ص , السابق المرجع
 المحافظات لمجالس االدارية اتالصالحي , الزبيدي محمود عن نقال   القرار (51

 الجامعة الحقوق مجلة في منشور , المحافظات قانون ضوء في والتداخل التعارض
 . 554 ص , 5010 لسنة 10,العدد القانون كلية -المستنصرية

 المرجع , التميمي عالء راجع 19/1/5001  بتأريخ اتحادية/ 13 بالعدد القرار( 51
 . 549 ص , السابق

 محمد علي. د و , 111ص , السابق الرجع , شيحا زيزالع عبد ابراهيم. د راجع( 30
 . 139-135ص  , السابق المرجع , وآخرون بدير

 
 لم التي للمحافظات القانوني النظام في االدارية الالمركزية , الحسيني زهير انظر( 31

 : الموقع االنترنيت, على منشور , اقليم في تنتظم
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 . 55-51ص , السابق المرجع , مهدي فيصل غازي. د انظر( 35
 غازي. د لذلك اشار وكذلك ,191ص , السابق المرجع , خالد حنون حميد.د راجع( 33

 . 55ص , السابق المرجع , مهدي فيصل
 . 115ص , السابق المرجع , واخرون بدير محمد علي. د راجع( 34
 . إقليم في المنتظمة غير المحافظات قانون من( الثامنة)  المادة راجع( 35
 . اقليم في المنتظمة غير المحافظات قانون من(  السابعة)  المادة راجع( 39
 ترقيم بدون االنترنيت على منشور , السابق المرجع , الحسيني زهير انظر( 31

 . للصفحات
 . 145 ص,  بقالسا المرجع,   يوعأل صالح ماهر.د راجع(  31
 .اقليم في المنتظمة غير لمحافظاتا قانون من( لىواأل الفقرة 31) المادة راجع( 31
 يمثل وهو( قضاء مدير) ب االردني كالقانون القوانين بعض في المقام قائم يسمى( 40

 ويتقدم فيه العامة دارةاإل ويرأس فيه موظف اكبر ويعتبر,  القضاء في المركزية السلطة
, اليه ينتمون الذي السلك و مراتبهم كانت مهما القضاء في االدارية الوحدات جميع على
 للنشر الثقافة دار,  لواأل الكتاب االداري القانون,  كنعان نواف.د التعريف هذا إلى اشار

 .111ص 5001,  التوزيع و
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 المصادر
 , المعارف منشأة , الدستوري والقانون السياسية النظم , شيحا العزيز عبد ابراهيم.د (1

 .  نشر سنة بدون
 للطباعة الدين عز مؤسسة , السياسية والمؤسسات الدساتير , الغزال اسماعيل.د (2

 .1119 بيروت , والنشر
 لعام العراق ودستور الدولة إدارة قانون في الدستورية الرقابة , المحنة ناصر حسن (3

  : االنترنيت على موقع , 5005

www. ahe  war- org / help-htm. 

 مركز منشورات,  العربية الجمهورية في المحلية دارةاإل,  الهادي عبد امين حمدي.د( 4
 . 1191,  شمس عين جامعة,  واالفريقية العربية القوانين ودراسات وثائق

 – العراق في السياسي النظام تطور و الدستوري القانون مبادىء,  خالد حنون حميد.د( 5
 . 5010,  النعيمي محمود مكتبة توزيع,  - الثاني القسم

 , االداري للقانون العامة المبادىء في مطبوعة محاضرات , الدليمي رشيد خالد.د( 9
 .  واالستنساخ للطباعة القانون مكتبة

 النهضة دار, "  مقارنة دراسة"  المحلية دارةاإل و الدستور,  النجار محمد زكي.د( 1
 .1115 القاهرة,  العربية

 في تنتظم لم التي للمحافظات القانوني النظام في االدارية الالمركزية , الحسيني زهير( 1
 :الموقع االنترنيت, على منشور , اقليم

http:// ar.jurispedia-org/index-php.. 

 ملتزم العربي الفكر دار,  االداري قانونال في الوجيز,  يأوالطم محمد سليمان.د( 1
 .1111,  والنشر عةللطبا
 1110-1111,  1ط االداري القانون ءمبادي,  منصور توما شاب.د  (10
 متون بعض مع العليا االتحادية المحكمة واراء قرارات,  التميمي صبري عالء( 11

 . 5001 بغداد,  العالقة ذات القوانين
, سالمة ياسين مهدي. د,  البرزنجي الوهاب عبد عصام.د,  بدير محمد علي.د( ( 15

 منقحة طبعة القاهرة,  الكتاب لصناعة العاتك النشر,  اإلداري القانون واحكام مباديء
5001 . 

 جمهورية دستور في اإلدارية والالمركزية الفدرالية نظام , مهدي فيصل غازي( 13
 .5001 ,والقضاء التشريع مجلة في منشور بحث , 5005 لسنة العراق

 للطباعة االثير ابن دار,  االداري القانون في سيطالو,  يوعأل صالح ماهر.د( 14
 . 5001 الموصل جامعة,  والنشر
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 السلطات بين االختصاصات توزيع,  صالح ماهر احمد,  يوعأل صالح ماهر.د( 15
 مجلة في منشور بحث,  الخالفات حل سبل في المحافظات و األقاليم وسلطات االتحادية
 . والسياسية القانونية للعلوم تكريت

 . 5003,  االداري القانون في الوجيز,  الذنيبات جمال محمد.د( 19
 في والتداخل التعارض المحافظات لمجالس االدارية الصالحيات , الزبيدي محمود (11

 القانون كلية -المستنصرية الجامعة الحقوق مجلة في منشور , المحافظات قانون ضوء
 . 5010 لسنة 10,العدد
 والتوزيع للنشر الثقافة دار, " لواأل الكتاب" االداري القانون,  كنعان نواف.د( 11

5001 . 
 القوانين

 . 5005 لسنة النافذ العراقي الدستور -1
 . 5001 لسنة 51 رقم اقليم في المنتظمة غير المحافظات قانون -2
 .5001 لسنة 13 رقم األقاليم بتكوين الخاصة التنفيذية االجراءات قانون -3
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Abstract  

As we have finished from 
explaining the local authorities 
in Iraq now . After the 
publication of the government 
that are not organized In one 
canton , Law number 21in 
2008. After the issued and 
legislation of the constitution in 
2005 . we reach that the local 
authority in Iraq is represent in 
(cantons and gover- nment that 
are not organized in one 
canton) . 

The legislator specialized 
is with more responsibilities 
which makes it manage its 
responsibilities without going 
back to the central authority . 

In addition to what the 
legislator point in the 
constitution due to some jobs 
which the constitution gave to 

it but the government cant 
practice after returning to the 
central authority . 

Also its clear that these 
jobs are limited by central 
limitation which (the council) 
who represent the legislation 
authority , in the central 
authority. 

Also we can say that the 
legislator steps are right 
progress step toward building a 
non central federalism country 
throughout distribution of 
management jobs to the 
government . 

However we can't criticize 
the Iraqi legislator more 
because the responsibilities or 
the authorities given are limited 
with red lines which is the 
(control) which it can't get rid 
of . 
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Abstract 

That public funds have a 
very important and its impact is 
clear in the life of nations and 
peoples and people's happiness 
and prosperity of living also 
have a prominent role not 
insignificant role in the stability 
of States and power and 
sovereignty. Where it became 
recognized that the state 
functions as intended requires 
as well as on the efficiency of 
its administrative machinery 
owned by a lot of funds (real 
estate and movables), which 
have been earmarked for the 
public benefit, and therefore 
has worked since its inception 
States to expand the size of 
public funds and property, 
especially after the 
development status of the state 

from negative to positive and 
intervention in social and 
economic life.   Given the great 
importance of which is 
occupied by public money as 
the substrate affecting the lives 
of nations both in terms of 
administrative, social or 
economic laws, therefore, keen 
to ensure that the status of these 
funds and that the effective 
protection Twtherha a special 
legal system differs from that 
governing the funds of 
individuals.  
On this basis, occupied the 
theory of public funds 
prominent place among the 
topics of administrative law has 
raised its provisions a lot of 
controversy in the various 
countries of the world, whether 
that adopted the capitalist 

 165



 

  
  

 

system or that have adopted the 
socialist system, in capitalist 
countries are divided into the 
funds of state-owned and other 
public legal persons into two 
groups: the first called the 
public funds which have been 
earmarked for the public 
benefit and the second private 
funds and limited purpose of 
investment and development of 
state resources and subject first 
to a special legal regime to 
ensure her a great deal of 
protection which the common 
law system, while under the 
second set to a system of 
Private Law governing the 
funds of individuals.  
In the socialist countries have 
felt the futility of the distinction 
between state funds to private 
and public funds similar to 
what is happening in the 
capitalist countries so keen to 

find one legal system to ensure 
effective protection for all 
funds of the state without 
discrimination.It is well known 
that public funds in all the State 
I receive from the attacks and 
abuses which you get by 
individuals awareness, public 
money, and since ancient times 
been subjected to numerous 
violations of the takeover of a 
person or group of people part 
of the land or property 
belonging to the state and to 
prevent third parties to benefit 
from them without a face right 
and without the approval by the 
administration, which put the 
responsibility of the 
administration task of 
protecting the money obtained 
by the excesses and 
development of procedures 
deterrent to such abuse in the 
future
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Abstract 
Pourvu d'une législation 

civile que (conventions le 
galement formees tiennent lien 
de loi a ceux qui les ont faites) 
et l'implication de cette règle 
que ce qui sont convenu les 
deux cotes de contrat ou plus 
précisément qui entrent dans le 
champ d'application du contrat - 
un qui les lie de comme si elle 
était prévue par la loi, une 
exception à toute des parties, ou 
les deux, de résilier le contrat 
sur l'accord ou de disposition 
dans la loi, mais la majorité de 
la législation civile n'a pas été 
exposé à la définition du 
licenciement unilaterale sera, 
comme c'est le cas dans la 
plupart des questions, mais a 
laissé la définition de la 
doctrine que c'est les règles 
Ptoesel juridique, compte tenu 
de la définition du licenciement 
dans la jurisprudence, nous le 
trouvons plusieurs définitions, 
dont la plupart on peut trouver 
un de critique, ce qui nous a 
invité à proposer sa b (la 
disposition du texte de la 

preuve 
juridique ni accord donne droit 
à une des deux parties 
contractantes, ou les deux, ou 
pour ne pas mettre fin au ala 
Volonte unilaterale que pour 
l'avenir) est basée sur cinq 
éléments fonamentais peuvent 
être résumées comme suit  

 

A – Résiliation est un acte 
juridique soit par la volonté 
unilaterale.  
B - la résiliation est fondée sur 
des motifs juridiques ou d'un 
accord.                                  
C - autorise la résiliation de l'un 
ou l'autre des deux parties 
contractantes ou à d'autres. 

H - Indépendance de mettre 
fin au ala Volonte unilaterale 
individuel tel est le quatrième 
élément qui distingue la 
résiliation de la terminaison 
d'autres types (et perdre ainsi 
l'annulation judiciaire du 
mariage, qui a signé la 
Convention de la magistrature 
et la réalité juridique et Barad, 
qui n'avait rien à voir avec la 
volonté de l'entrepreneur dans 
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le rythme) et le licenciement, 
qui est de deux volontés. 

X - impact limité pour 
l'avenir seulement. 

Nécessite les Principes pour 
la santé de résiliation trois 
conditions nécessaires à la 
condition est ((1 - absence de 
rétroactivité de résilier le 
contrat 2 - La sortie latérale 3 
autres - de ne pas abuser du 
droit de résiliation)), mais nous 
avons constaté à travers l'étude 
des définitions de principes 
pour la fin qu'il ya un quart n'a 
pas été sa doctrine n'est pas 
nécessaire pour le consentement 
de l'autre partie, et cette 
condition est nécessaire car il 
distingue le licenciement pour 
Alanevsak (Altqail), qui exige 
le consentement de l'autre 
partie. Si ces conditions sont 

mplies seront les applications 
inales sont soit en raison de la 

nature du contrat et rendre 
inutile pour l'une des deux 
parties contractantes ou des 
deux dont beaucoup sont des 
études, dont deux (le contrat 
d'agence et d'un prêt), par 
exemple, des dispositions 
Attabq encontre de la volonté 
de la personne ou à la 
combinaison du contrat, l'option 

re
f

d'un deux parties contractantes, 
ou les deux sont également de 

nombreux autres Mais nous ne 
serons pas exposés dans notre 
présent seules les options qui 
ont fait l'objet d'attention et de 
l'organisation de la législature 
dans certaines législations 
civiles (condition de choix, 
l'option la vision, l'option de la 
nomination, la possibilité de 
défaut) et de conclure de notre 
recherche à ce qui suit: 

1- Principes des Français 
connaissaient l'annulation de la 
volonté unilaterale comme une 
cause indépendante des raisons 
de la dissolution du contrat par 
le contrat se dissout dans 
Almsqubl la volonté de celui 
connu en tant que principes de 
la raison même arabe sous le 
terme de résiliation volonté 
unilaterale                  
2 - mélange d'un lot de la 
jurisprudence et de 
l'organisation le statut 
législation à l'option du défaut 
entre les termes de la 
défectuosité d'un cote part et les 
conditions prouvé Khiaralaib 
autre cote, les conditions à 
remplir par la faille qui a 
provoqué l'œil est, à: - (1) faire 
une différence dans la valeur 
détenue par (2) à ancienne (3) 
qui peuvent être caches.  

 Les conditions prouvé 
Khiaralaib ils comprennent, à: - 
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(1) est nécessaire à la réunion 
doivent être un genre très 
particulier (2) que le défaut 
n'est pas connue à l'option de 
l'entrepreneur (3), mais l'autre 
peut être exigé par le brevet       
  3 - le législateur dans certaines 
législations arabes civiles a 
orqanise les choix qui 
défigurent le contrat nécessaire 
sont précis et détaillés, comme 
c'est le cas (le Code civil 
jordanien, les transactions 
civiles la Loi sur les 
transactions EAU droit civil 
soudanais), tandis que le 
législateur irakien a les 

traitéepar divers sujets état 
sporadique et l'option de la 
vision et la possibilité de défaut 
dans dispositions du contrat de 
vente, soit le choix de la 
nomination au sein de Faljh 
modifié la description des effets 
de l'engagement / object 
multiples de l'obligation / 
engagement discrétionnaire. ) - 
Ainsi, le dernier appel pour 
l'organisation de ces options 
dans le droit civil dans la forme 
et la manière qui a signalé dans 
certaines législations civile 
arabe. 
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  متغير المياه في العالقات العراقية التركية
 
 
 
 

Abstract   

Variable water in the Iraqi-

Turkish relations 

 This research deals with 

Turkish, large projects,  on 

tigris and euphrates rivers , and 

their impact on life in Iraq. And 

ditto their impact on the Iraqi-

Turkish relations. The 

researcher to describe the 

scarcity of fresh water 

comparing with salty water in 

the world . fresh water vary 

considerably in terms of 

distribution on the earth . the 

Arab region,including Iraq , 

will be most vulnerable to water 

crises  , because it is located in 

the region the driest in the 

world . The countries of The 

basin of Tigris and Euphrates 

became  competed to obtain the 

largest possible use  for  water 

of  The two rivers. The water 

since the seventies of the last 

century,became the factor of 

tension in the Iraqi-Turkish 

relations. Since the project 

began Turkey (GAP) the early 

eighties, Iraq and Syria tried to 

obtain  recognition from Turkey 

with their gained rights  in The 

two rivers.. Since late nineties 

last century Iraq and Syria tried 

to coordinate their stance and 

were able to increase the 

pressure on Turkey. But Turkey 

is still dragging its feet, and 

continues to building water 

projects in defiance of 

international pressure and 

regional. 

 اخلالصة: 

تؿـاال همػاالدماظةرادااهماٌقاالدمطعـيفاا معاا   م ممم

اظعالضلتماظع اضقهماظرتطقاهم اغعؽالسمدقلداهمت طقالممممم

اٌلئقهمسؾكماظعالضالتمنيااماظؾؾاةؼـمدمنياةباممنيقاضاعمممممم

اٌقلدماظعلنيهمسلٌقلم ا  ماظؿغرياتماٌـلخقهم متضاللهمم

طؿقؿفلمدمع  رامنيقاضعماٌقلدماظعلنيهم محقضلمدجؾاهمم

تشافةدمعاـمتػال تمطاؾريم مع ضالسفلمممممم اظػ اتم علم

 م.م. ياسر محمد عليوي
 جامعة األنبار/ كلية القانون ـ الفلوجة
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%مم88اٌلئقهمصؾقـؿلمؼعؿؿةماظع اقمطؾقًلم دقرؼلمنيـلؾهم

سؾكمعقلدمغف يمدجؾهم اظػ اتمنةمعنمت طقلمظةؼفلم

عؽاالتماهغفاالرماهخاا تماظاا متم دػاالمنيؽؿقااهمعقاالدم

تعاالدهم ال ااهمعضااعل معقاالدمدجؾااهم اظػاا اتمدم ااؿمم

ؼؿـاال هماظؾقااشماٌشاا  سلتماظرتطقااهماٌؼلعااهمسؾااكمم

غفاا يمدجؾااهم اظػاا اتمنيشااؽؾممؿيفاا م عػؿقؿفاالممم

ظرتطقلم،م ؿمؼع ضماآل لرماًطريةمهللدماٌشا  سلتمم

سؾكماظع اقمعـمحقشمتـلضصمطؿقلتماٌقالدماظقالاؾهممم

نيقؽقاهم لاققهمممإظقفم،م عالمؼلاؿؿؾعمذظاؽمعاـم  الرمممممم

دم عااـم ااؿم،مؼؿعاا ضماظؾقااشمم اضؿيفاالدؼهمخطاارية

نيشااؽؾمعااقجممظؿاالرؼقماظعالضاالتماظع اضقااهماظرتطقااهمم

شػمسـمعاةتمتث ريػالم تث  ػالمرياؿغريماٌقالدمدممممممظؾؽ

طلظؽمؼع ضماظؾقاشمتطاقرماظعالضالتماٌلئقاهمنياامممممم

د همحقضلمدجؾاهم اظػا اتمع طاةامعغفالمعلاؾق مممممم

تؿلااؿمنياالظؿقت معـاالمنيااةعتمطااؾمعااـمت طقاالم دااقرؼلمم

عشاا  سلتفلماظضااكؿهم مدااؾعقـلتماظؼاا نماٌلضاال،م

 تثزعاا م ماظؿلااعقـلت،م ػاالمع ذااقهمظؾؿػاالضؿممممم

 ؼؿط قماٌؾقشمعؼضلمإزنمعزعهماٌقلدم،م ممعلؿؼؾاًلمدم

ع  ػاالمسؾااكماظعالضاالتمنيااامد همايااقضمعاا  رامممم

اظلرتاتقفقهمظلقلدهمت طقلماٌلئقهمع طاةامممتنيلٌ تؽما

عغفلمتلعكمالدؿغالهماٌقلدمظؿيفؾحمضاقةمإضؾقؿقاهدم اؿمممم

ؼعاا ضمعػااؿم طاالتماظؿااقت محااقهماضؿلاال معقاالدممم

محؿااكماآلنم ملاظـفاا ؼـم ازنمصشااؾماظعاا اقم دااقرؼم

اييفااقهمسؾااكماساارتا مت طاالملاا ؼحم ؼقضفؿاالممم

اٌؽؿلااؾهم معقاالدماظـفاا ؼـمدم اظااة اصعماظلقلدااقهممم

ظؾؽـريمعـمتيف صلتمت طقلماٌلئقهمدم رؾقعهماظعالضلتم

اٌلئقهماظع اضقهماظرتطقهم غل  ػلمنيلهزعالتماظلقلداقهممم

نيامت طقلم دقرؼلم معخرياماظؿـلقؼماظع اضلماظلاقريمم

هم  ل ظؿفؿاالمحشااةممٌقاجفااهماٌشاا  سلتماظرتطقاام

اظؿثؼقةماظع نيالم اظاة ظلمظؿقفاقؿمػالدماٌشا  سلتمممممم

كماساارتا مت طقاالم ؼقضفؿاالمدم ااؿمممؾاا اييفااقهمس

رنؾصماظؾقاشمإزنمعنماٌقالدمدؿشاؽؾمسـيفا متاقت مممممم

 دمممظعالضلتماظع اضقهماظرتطقهطؾريم ماملعلؿؼؾؾ

 :ؼممةامل

ؼؾة معنملػهم ص ةماٌقلدماظا مسا  ماظعا اقمممم

ؼؾم،منيلت معفةدةماطـا مصالطـ مممنيفلمسربمتلررنفماظطق

دمحقشمتـلضيف مععمإرالظهماظؼ نمايلديم اظعش ؼـ

اٌقلدماظقاردةمإزنماظعا اقمعاـمغفا يمدجؾاهم اظػا اتمممممم

تـلضيفاالمخطااريا،معـاالمدااؾعقـلتماظؼاا نماٌلضاالم،مم

حقـؿاالمنيااةعتمطااؾمعااـمدااقرؼلم ت طقاالم،مني غشاالبمممم

عشلرؼعمعلئقهمضكؿهمسؾكمحقضماظػ اتمسؾكم جفم

 متضللهماظؽؿقالتماظاقاردةمممماًيفقصمدممملمتلؾب

إزنماظع اقمعـمعقلػفمنيشؽؾمخطاريمدم تعاقدمعداؾل مممم

ػلاماظؿـالضصماظؽاؾريم معقالدماظـفا ؼـماظةاخؾاهمإزنمممممم

مفحااة دماظعاا اقمنيلظةرجااهماهداالسمإزنمعاالمتلااؿـمصم

اظلة دماظرتطقهماظعؿالضاهماظا معغشاثتمعـالمعطؾاعمممممم

مثلغقـلتماظؼ نماٌلضلمم مإرلرمعش  عمجـق مذ قم

همصضااالمسااـماظلااة دماظلااقرؼهم اظؿـاالضصمماهغلضااق

اظطؾقعلمٌقلدماظـف ؼـمنيػعؾماظؿغرياتماٌـلخقهماظا مم

ر عتمسؾاكمطقطابماهرضم،محقاشمتماؼاةمعا خ امممممم
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ايةؼشمسـمعزعهمسلٌقهم ماٌقلدماظعلنيهمدؿؽقنمع زنم

اٌـلرؼمتع ضلمهللماٌـطؼهماظع نيقهماظ متؼعم مضؾابمم

طا مدم ؼعؿؼاةمممعلمؼطؾؼمسؾقهمخربابماظؾقؽهمحما ماظع

أن الكثيررررررن اررررررن استرررررر ن ال رررررر ل   رررررر   ن  
الخنػلضمتةصؼفلمنيلؾبمارتػلعمدرجهملمجفر   أ  

حاا ارةماهرضمنيػعااؾماالحؿؾاالسماياا اريمدم صقؿاالم

رنصمغف يمدجؾهم اظػ اتمصاثنماظؿـالضصماًطاريمممم

 معقاردماظـفا ؼـمطالنمظافمتاةاسقلتمخطاريةمسؾاكممممممم

د ظاا ماىاا تم ماٌيفاابم حقاالةماظـاالسمصقفؿاالمممم

ادمػلدماظؿةاسقلتمحةةم،ممنيقتريةمعؿللرسهم،م دؿمد

نيلؾبمضكلعهماٌش  سلتماظرتطقهماظ متػاققمضاةرةممم

اظـف ؼـمسؾكماظؿفةدمدمإنماظؿلللالتماظ مدققل هم

ػلاماظؾقشماإلجلنيهمسؾقفلمػلمعالمػالمعػؿقاهمعقالدممممم

غف يمدجؾهم اظػ اتمنيلظـلؾهمظؽؾمعـمد همحقضالمم

ؼؾالمإزنماظـف مم ػؾمدؿ ديماٌش  سلتماظرتطقهممعلؿ

زؼلدةماظؿـلصسمنيامد همحقضالمدجؾاهم اظػا اتم،مممم

خللهم انمإعؽلغلتماظـف ؼـمايلظقهمػالماضاؾمعاـمممم

مياحؿقلجلتماظاة هماظاـالثم عالمعاةتماظضا رماظالمممممم

دقيفقبماظعا اقمطقغافم،مؼؼاعم ماىا تماهداػؾمممممم

ظؾـفاا ؼـم هغاافماطـاا ماظااة هماظااـالثماسؿؿاالدامسؾااكم

فمحقاشمؼػؿؼا ممماظـف ؼـم متقصريماٌقلدماظعلنيهمظلاؽلغم

إزنمعؼهماغفلرمع معلطقلتمعلئقهمعخ تمسةاػؿلمطؿالمم

عنمععةهماظؿللضطمم مععظؿمعجمائفمػقمعـفم مت طقالمم

ع مدقرؼلمدم علمػقمد رمدقلدهمت طقلماٌلئقهم متؼ ؼ م

رؾقعهماظعالضلتماظع اضقهماظرتطقاهمدالنيؼلم محلظقالم مممم

علؿؼؾالمدم ضةماسؿؿةتمػلدماظةرادهمسؾاكماٌما جاهممم

ؿقساهمعاـمعـالػبماظؾقاشمععؾؿفالمرؾقعؿفالمممممممنيامجم

اٌؿعةدةمدمصؼةمىثتمإزنماٌـفبماظقلػلم،م م لػم

ايؼلئؼماٌؿعؾؼهمنيلٌقلدماظعلنيهم ماظعال م  محقضالممم

دجؾهم اظػ اتم،م اسؿؿةتمسؾكماٌاـففاماظقلاػلممم

 اظؿقؾقؾلم م لػمحفؿماٌش  سلتماظرتطقهم تقضعم

اقمدم سؾااكم  لرػاالماآلغقااهم اٌلااؿؼؾؾقهمسؾااكماظعاا ممم

اٌااـففاماظؿقؾقؾاالم االدااؿؼ ائلم،م متؿؾااعمعلاالرم

 الا ر بلمي  ا لاير   ايمير    عزعهماٌقلدمايلظقه
خالهماهرضل م تطقرػلمسربماظامعـم،م طالظؽم ممممارن

ضاا ابةمعلااؿؼؾؾماظعالضاالتماٌلئقااهم اغعؽلداافلمسؾااكمم

اظعالضلتمنياماظع اقم ت طقلمدمطؿالمىاثتماظةراداهمممم

 معؿلنيعااهمتطااقرماظعالضاالتممممإزنماٌااـفبماظؿاالررنلم

اظلقلدااقهم اٌلئقااهمنياااماظعاا اقم ت طقاالم،م تث  ػؿاالم

نيؾعضم،م اغعؽلسماظعالضلتماظلقرؼهماظرتطقاهمسؾاكممم

اظقاضعماٌلئلمظؾع اقم،م تطاقرمعزعاهماٌقالدمنياامد هممممم

محقضماظػ اتمدمممم
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 املبحث األول

أزمة  املقاه يف العامل ويف دول حوضي دجؾة و 

 الػرات

ظةرادهماغفمالعـالصمعاـمضا ابةمدا ؼعهمممممارتثتمػلدما

ظقاضااعماٌقاالدمسؾااكمعلااؿقتماظعاال مإلدرا معػؿقؿفاالمم

اٌلؿؼؾؾقهم اٌكلر ماظ مضةمتؿع ضمهلالمد هماظعال ممم

علؿؼؾالمجا ابمتـالضصمطؿقالتماٌقالدماظعلنياهمنيػعاؾممممممم

اظؿغرياتماٌـلخقهم ماظضغطماظلؽلغلم،مطؿلمالنيةمعاـمم

عاـمماظؿع  منيشؽؾمجؾلمسؾاكماظقضاعماٌالئلمظؽاؾممممم

د همحقضلمدجؾهم اظػا اتم عػؿقاهمعقالدماظـفا ؼـممممم

ظؽؾمعـفالمإلدرا ماآل الرماظا مؼ تؾفالمعاؿغريماٌقالدممممممم

   سؾكماظعالضلتمنيامد همايقضمدم

ودور املطؾب األول : واقع املقاه العذبة عاملقاا  

 التغريات املـاخقة

ضةمؼعؿؼاةماظاؾعضمعنماٌقالدماظعلنياهم،متؽػالمممممم

عنم اضااعماياالهمدااؽلنماهرضم ال ماظلااـامدمإالم

 اظـلبمايؼقؼقاهمظؾؿقالدمتقضاحمإنمطقطابماهرضممممم

ؼعاالغلمعااـمغااةرةمذااةؼةةم ماٌقاالدماظعلنيااهمع ذااقهم

ظؾؿماؼةمنيقتريةمعؿلالرسهمنيلاؾبماظاؿغرياتماٌـلخقاهممممم

اظ مدؾؾفلمدقبماداؿغالهماإلغلالنمٌاقاردماهرضمدمممم

طؿلمعنمتقزؼعمػلدماٌقلدمسؾكمداطحماهرضمعؿػال تممم

مظؾؿـلرؼماٌـلخقهدعـمحقشماظقص ة،متؾعلم

 أوال:  توزوع املقاه عاملقًا

تؿؿقاامماٌقاالدماٌقجااقدةمسؾااكمطقطاابماهرضمم

نيؼااةرتفلمسؾااكماظؿفااةدم،مإذمعنم احااةةمعااـمعػااؿمممم

خيفلئصماٌالبمطؿ طابمطقؿقالئلمػاقم ؾالتمطؿقؿافممممممم

 متؼةرمطؿقاهماٌقالدماٌؿاقاص ةممممم(1)سؾكمدطحماهرضمد

(معؾقاالرمطقؾااقعرتمم1،386سؾااكمدااطحماهرضمنيااام)م

%معاـمعلالحهمداطحمممم71ـماٌقلدممدمهؿاؾممعؽعبمع

%(م96،5اهرضمدم متشااؽؾماٌقاالدماٌليااهمغلااؾهم)م

 تقجاةمععظاؿمممم(2)%(معـفلمعقلدمسلنياهمدم3,5عـفلم م)

اٌقاالدماظعلنيااهم محلظااهمعؿفؿااةةمسـااةماظؼطااؾام  مم

اٌـلرؼماىؾؾقهماٌ تػعهمحقاشمثـاؾماىؾقاةمغلاؾهممممم

لم%معـمجمؿقعماٌقلدماظعلنيهمسؾكمدطحماهرضمععام79

%معاـمجمؿاقعماٌقالدمممم28اٌقلدماظللئؾهمصؿؿـاؾمغلاؾهممم

(مصؼاطممدم ععظاؿمممم3طاؿم288888اظعلنياهم،محاقاظلم)مم

اٌقلدماظللئؾهماٌقجقدةمػالمعقالدمجقصقاهمعؽؿـامةم ممممم

%(م97نيلرـماهرضمإذمتشؽؾماٌقلدماىقصقاهمغلاؾهم)مم

صقؿاالملـااؾماٌقاالدمممم‘عااـمجمؿااقعماٌقاالدماظلاالئؾهممم

غلاااؾهمم%م اظ رقنياااهماىقؼاااه2اظلاااطققهمغلاااؾهم

 رشااؿمم(3)م%(مررقنيااهمحققؼااهد8،5%(م،م م)8،95)

 ص ةماٌقلدمسؾكماٌلاؿقتماظعالٌلمحقاشمؼؿاقص ماٌالبمممممم

جملغلمع منيثدعلرمزػقةةم مععظؿمعحنلبماظعال مداقابممم

ؼؿماؼاةمم(م4)ظالدؿعؿلهماٌـمظلمع مظؾمراساهم اظيفاـلسهدمم

ايةؼشمساـمعزعاهماٌقالدماظعلٌقاهممم ؼؾؾاغمعؿقداطممممممم

(م3 7888دمسلٌقاالمحااقاظلم)غيفااقبماظػاا دمعااـماٌقاال

دـقؼلممعيمدؾعهمعضعل محةمماهعلنماٌلئلماٌعؿؿاةمم

(مظؾػاا دممدااـقؼلم،م اظااليم3 1888سلٌقاالم اظؾاالظغم)

د غفمؼؿع ضماظؾؾةمٌشؽؾهمغةرةمعقلدم،متعقؼماظؿـؿقاهمم

 اظليمؼعةمععاةالممم3 م588دم ؼؿـلضصمػلامايةمإزنم

عظاؿمممعؼؾقاًلم ماٌـلرؼماىلصهم ذؾفماىلصاهم عـفالمعمم
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عحنااالبمعـطؼؿـااالماظع نيقاااهممدمإالمعنماٌؿقداااطلتمالم

اظػ  قمذةؼةةماظؿؾلؼـم ماظؿقزؼعمصػلمعؼلنياؾمممستعؽ

(مظؾػ دمعـماٌقالدماظعلنياهممم3 188حيفهمدـقؼهمتؾؾغم)

اٌؿفاةدةم منيعااضماظؾؾاةانماظع نيقااهماًؾقفقااهمدمالممم

تؼااؾمحيفااهماٌااقارـماه رنياالماظلااـقؼهمعااـماٌقاالدمممم

إنمطؿقهماٌقلدماظعلنياهمم(منيؾم3 12888اٌؿفةدةمسـم)

اٌؿفةدةماٌؿقاص ةم مص غللم حةػلمتعةهمطؿقهماٌقالدمم

اٌؿفةدةم مطلصهماظؾؾةانماظع نيقهم اظ مهؿاؾمسشا ممم

ععلم مطـةامصقؾؾغمعؿقداطمغيفاقبممم(5)عللحهماظعل مد

م(6)(د3 128888اظػ دمعـماٌقلدماٌؿفةدةم)

ثانقااا : أثاار الااتغريات املـاخقااة يف أزمااة  املقاااه  

 املقة الع

تشفةماٌقلدماظعلنيهمتـلضيفلمطاؾريامع ذاقًلمظالزدؼالدممممم

نيااقتريةمعؿلاالرسهمتفااةدمعؽاالتماٌالؼااامعااـماظؾشاا م

نيلظـةرةماٌلئقهم ذظؽمنيلؾبماظؿغرياتماٌـلخقاهماظا ممم

اهرضممةؼشفةػلمطقطبماهرضم ارتػلعمدرجهمح ار

غؿقفهمظظلػ ةماالحؿؾالسمايا اريم،ماظا ماص زػالممممم

زنماظؾقؽلمعـمخاالهماسؿؿالددمممإخالهماإلغللنممنيلظؿقا

سؾااكماظقضااقدماهحػااقريمدم ظعااؾمانياا زموؾقاالتممممم

%معـماظطؾؼهم48االحؿؾلسماي اريمؼؿؿـؾم مذ نيلنم

اىؾقةؼهماظ متغطلمدطحماحملقطماٌـفؿةماظشؿلظلم

 ؼؿقضعمم2889 مم1979حقهماظؼطبمعلمنياماهسقا م

اخؿػلبػاالمنيشااؽؾمغفاالئلم متؼااةؼ اتمتاارتا حمنيااام

 عااـماٌعاا   معنممم2878 م2838 م2815اهسااقا م

اىؾقااةمؼشااؽؾمغلااؾهمتؾؾااغمعرنيعااهمع االسماٌقاالدمممم

اظعلنيااهماٌقجااقدةمسؾااكمدااطحماهرضم انمجؾقااةممممم

اظؼطؾامػقماطربمخمؼـمسلٌلمعـماٌقلدماظعلنيهم،مطؿلم

عنمظقنماىؾقةماهنيقضمؼللػؿم مسؽسمطؿقهمطاؾريةمم

عـمح ارةماظشؿسماظقالؾهمإزنماهرضم،مصقؿلملاؿصمم

قطماٌليااهماظاا مدااؿقؾم ااؾماىؾقااةمعقاالدماحملاا

عااـممعاياا ارةمنيااةالمعااـمسؽلاافلمدمممماالمدقلاا ممم

تةاسقلتماالحؿؾلسماي اريم،مطؾؿلمتللرعممذ نيالنمم

اىؾقةمدم ؼاـعؽسمارتػالعمدرجالتمايا ارةماظاليمممممم

دااقعؿماهرضمسؾااكمعلااؿقؼلتماىؾقااةمسؾااكمضؿااؿممم

م(7)اىؾلهم اظليمؼم دمعغفلرماظعال مريعظاؿمعقلػفالمممم

ؼ ماهلقؽلتماٌؿكيفيفهم ماهعؿماٌؿقةةم،م تشريمتؼلر

إزنمعنماطـاا معااـمغيفااػمعؾقاالرمعااـمدااؽلنماظعاال مممم

ععظؿفااؿم معص ؼؼقاالم  دااقلم اظشاا قماه دااطمنييفااػهم

نيعااةمعنمطاالغقاممم(8)مخللااهمدقؿع ضااقنمظؾعطاا مدمم

 انمػلاماظعةدمداريتػعممم1998عؾققنمغلؿهمسل م132

دمطؿاالمعنمسااةدمم2825عؾقااقنمغلااؿهمساال ممم984إزنم

م28لغلمعـممغاةرةمعقالدمداريتػعمعاـممممماظة هماظ متع

م45ازنم1998د ظاهمس نيقاهممسال مممم11د ظهمعـمنيقـفالمم

د ظااهمس نيقااهم،ممم16عااـمنيقـفاالممم2858د ظااهمساال مم

 تؿيفةرماظة هماظ متعلغكمغةرةم ماٌقالدم،مجقؾاقتلممم

تؾقفلماظؽقؼ م،ممملمؼعؽسمجللعهمعشؽؾهماٌقالدم مم

 ؼشاريماخنػالضمعؿقداطمحيفاهممممم(9)اٌـطؼهماظع نيقهدم

إزنمم1978سااال م3 12988عاااـماٌقااالدمعاااـماظػااا دم

،مإزنمتـلضصمحيفاهماظػا دمعاـمممم1976سل مم3 7688

،م%41همسؾااكماٌلااؿقتماظعاالٌلمنيـلااؾهماٌقاالدماظعلنياا

ع طةًامجللعهمد رماٌؿغرياتماٌـلخقهمسؾاكمعلاؿؼؾؾممم

اٌقلدماظعلنيهم،منيلإلضلصهمإزنمد رمزؼلدةمداؽلنماظعال ممم
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ةماٌؿلحهمدم مرصعماظطؾبمسؾكماٌقاردماٌلئقهماٌؿفةد

 تؿػلضؿمػلدماظـلؾهم ماٌـلرؼمذؾفماىلصاهمطلٌـطؼاهممم

اظع نيقااهم،مإذمزادتمغلااؾهماظؿـاالضصمخااالهمغػااسممم

%(معاـمػـالمتؾؾاقرتمعاعمعطؾاعمػالاممممممم58اظػرتةمسـ)

اظؼ نمعػؿقهماٌقالدم،م معلاؾق مععظاؿمد هماظعال ممممم

تااقظلمعلااثظهمتـؿقؿفاالم معدارتفاالمعػؿقااهمضيفااقتم مم

م(18)ادرتاتقفقلتفلد

ب الثاني :  األوضاع املائقة يف دول املطؾ

 حوضي دجؾة و الػرات

ظؿؼققؿمعقاضػم عش  سلتمطؾمعـماهر ا ماٌلؿػقةةم

عـمعقلدماظـف يمدجؾاهم اظػا اتمدمالنياةمعاـمتؼقاقؿمممممم

اظقضااعماٌاالئلمظؽااؾمعااـمنيؾااةانمحقضاالماظـفاا ؼـممم

م احؿقلجلتفلمعـمعقلػفؿلمد

ممأواًل : األوضاع املائقة يف العراقم

ظع اقمعـماٌقالدماظلاطققهماٌؿفاةدةممدمممممتؼةرمعقاردما

ضؾؾمإغشلبممعش  عمجـق مذ قماهغلضاقهماظرتطال،ممم

(متااثتكمعااـمم3عؾقاالرم م88 اٌشاالرؼعماظلااقرؼهمنيااام)

غف يمدجؾهم اظػ اتم معـمر اصةمدجؾهماظا متـؾاعممم

عـمإؼ انم ت طقلم اظع اقمإضلصهمإزنماظقدؼلنماٌقمسقهم

قمعؼااهماظاا متيفاابم ماظـفاا ؼـم،م المثؿؾااؽماظعاا ام

عيفاالدرمعخاا تمظؾؿقاالدماظلااطققهمدم تلاافؿمدجؾااهمم

ػالدماٌقالدمإذمعغفالملاةممممممـ ر اصةػلممنيلظؽؿماه ص معام

(معااـماٌقاالدمعيمبعؾقاالرمعاارتمعؽعاا58اظعاا اقمنياااممم)

%(معـمعقلدماظعا اقماظلاطققهم محاامثاةدممممم62,2)

%(م37,5(منيـلاؾهمعؼاةارػلم)مم3عؾقلرم م38اظػ اتمنيام)

ؽقؼـاالتمحلعؾااهممطؿاالمثؿؾااؽماظعاا اقم لااهمت(م11)د

ظؾؿقاالدماىقصقااهمدم ظؽـاافماطـاا ماسؿؿاالدامسؾااكماٌقاالدم

%(معاااـم97،88اظلااطققهماظاا متؾؾااغمغلااؾؿفلم)مممم

ادااؿكةاعفماياالظلمظؾؿقاالدمدمنيقـؿاالمالمتشااؽؾمعقاالدمم

%معاـمم2،12اهعطلرم اٌقالدمماىقصقاهمداقتمغلاؾهممممم

 ؼؼةرمخاربابماٌقالدمممم(12)ادؿكةاعلتفمايلظقهمظؾؿقلدمد

ايلظقهمظؾؿقالدمتؾؾاغمحاقاظلممممعنمادؿكةاعلتماظع اقم

(مدـقؼلدم ؼعؿؼةمعنمطؿقهماٌقلدماظا مم3عؾقلرم 45،5)

ؼلؿعؿؾفلماظع اقممدرتتػعمخاالهماظعؼاةؼـماظؼالدعامممم

عؾقاالرمعاارتمعؽعاابمدااـقؼلم ػااقمايااةمم(64,65إزنم)

اهضيفكماٌؿؽـمهؼقؼفمعاعماصارتاضم ؾالتمطؿقالتممممم

اٌقلدماظ مطلنماظعا اقمؼؿؾؼلػالمعاـماظػا اتم دجؾاهممممممم

تةذاااماظلااة دماظرتطقااهم اظلااقرؼهم،مإالمعنمممضؾااؾ

اظقاضعمؼؿففم جفممؿؾػهمحقاشمتـلضيفا مطؿقالتمممم

اٌقلدماٌطؾؼهمإزنماظع اقمنيةبامعـمإغشلبمطؾمعـمت طقالمم

 دقرؼلمظلةيمطقؾالنم اظطؾؼاهم مداؾعقـقلتماظؼا نممممم

اٌلضاالمظؿيفااؾمإزنماظاالر ةمعطؾااعماظؿلااعقـلتم ػاالمم

معشا  عممعلؿؿ ةم ماظؿـلضصمنيلؾبمادؿؿ ارمت طقلم 

جـق مذ قماهغلضقهماظليمادؿـم معقالدماظـفا ؼـممم

 متلؿفؾؽماٌشلرؼعماظرتطقهم اظلاقرؼهمحاقاظلممم(م13)د

(معـمعقلدماظػا اتمعاـالم،ماهعا ماظاليممممم3عؾقلرم 26)

عؾقالرمم7عديمإزنمخػضماظقاردماٌلئلمإزنماظعا اقمإزنم)م

،م ػاالدماظؽؿقااهمػاالمرنيااعماظؽؿقااهمم2888(مساال م3 

قمعـمعقلدماظػ اتمضؾاؾمإغشالبممماظ مطلنمؼؿؾؼلػلماظع ا
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ػلدماٌش  سلتم،م ػالمطؿقاهمالمتعالدهمإالمغيفاػممممم

احؿقلجاالتماظعاا اقمعااـمعقاالدماظػاا اتم اظؾلظغااهمممممم

دمصضااالمسااـم(14)(معااـمعقاالدماظـفاا 3عؾقاالرم 13،5)

اظؿـلضصماظطؾقعلمنيلاؾبمارتػالعمعلاؿقتماظـؾاقجم ممممم

جؾلهمعرعقـقلماظ مؼـؾعمعـفلمغف يمدجؾهم اظػا اتمم

االحؿؾالسمايا اريم تاةاسقلتفلمدمممم،مغؿقفهمظظلػ ةم

 غؿقفهمهللاماظؿـلضصماظؽؾريم معقالدماظػا اتمتماؼاةمممم

اسؿؿلدماظع اقمسؾكمعقالدمدجؾاهماظاليمؼام دماظعا اقمممممم

م18عؾقلرمعرتمعؽعبمدـقؼلمصضالمساـم)مم48 قاظلم)

(مؼؿؾؼلػلمماظع اقمدـقؼلمعـممر اصةمدجؾهم3عؾقلراتم 

جؾالهمماظ متـؾعمعـمجؾلهمزاج  سم مإؼ انمع معـم

مشلهماظع اقم ػلمغف ماًلنيقرم مغف ماظما ماظؽاؾريمم

دم(15) غف ماظما ماظيفغريم مغف ماظعظقؿم غفا مدؼالزنممم

%(معااـممعراضااكم33 ؼلااؼلمغفاا مدجؾااهمحااقاظلم)م

اظع اقماظيفليهمظؾمراسهمم اظ متؼاةرمني نياعمعلالحهمممم

اظع اقمدم نيلؾبم سقرةماهراضلماظ مث منيفالمغفا ممم

ظؾقاا   ماظاا ممدجؾااهم ماظعاا اقم طاالظؽمغؿقفااهممم

،م علمعسؼؾفالمعاـمحيفالرمممم(16)خلضفلماظـظل ماظللنيؼ

اضؿيفلديمخلغؼم ؿممز   ماالحؿالهماظ مثا منيفالممم

اظع اقمحلظقلمصثنمإدارةمعقلدمغف مدجؾهم،محؿكمعالنم

عؼااهممة،متعاالغلمضيفااقرامطااؾريامدمحقااشمالمتقجاامممم

عشاا  سلتمضااكؿهمسؾااكماظـفاا مظؿـظااقؿمصقضاالغفم،مم

ظقااةماظطلضااهمم االدااؿػلدةمعااـمعقلػاافم ماظاا يم تقممم

اظؽف نيلئقهم،منيلدؿــلبمدةماٌقلؾم)لاةا مدالنيؼل(م،ممم

 دةمدلع ابمدم رشؿمعنمتؼةؼ مطؿقهماهعطلرماظلالضطهمم

سؾااكمماظعاا اقمؼااقحلمنيؽـ تفاالمحقااشمتؼااةرمطؿقااهمم

(معؾقالرمم99،865اهعطلرماٌؿللضطهمسؾاكماظعا اقم )مم

،مإالمعنم اضااعمحاالهمعقاالدم(17)عاارتمعؽعاابمدااـقؼلم

ؾمعػؿقاهمطاؾريةمنيلظـلاؾهمممماهعطلرمؼاؾامعغفالمالملـاممم

ظؾمراسهم ماظع اقمصػلماظلفؾماظ داقنيلمعػاؿمعـالرؼمممم

اظع اقماظمراسقهمؼرتا حمععةهماهلطقهماظلاـقيمنيااممم

عؾؿم ععماغفمؼؼاةرم مجـاق مط دداؿلنممممم188-158

عؾؿمدـقؼلم ػاقمععاةهمطال ممممم488 مشلهماٌقلؾم 

ظؾمراسهماظةثقهمنيلظـلاؾهمظؾقؾاق مطالظؼؿحم اظشاعريممممم

مؾؼقطماهعطالرمنياامسال م  خا مثـامممممإالمعنمتػل تمد

سلئؼلم م جفمنلحماظمراسهماظةثقهم ماظعا اق،مععالممم

اىؾلهماظعلظقهممشلهمذ قمط دداؿلنمصؿلاؼطمسؾقفالمممم

عؾؿمدـقؼلم ظؽـم سقرتفلم ذاةةممم888ععطلرمتؼةرم م

م(18)احنةارػلمتؼؾاؾمعاـمعػؿقؿفالمنيلظـلاؾهمظؾمراساهدممممم

ؾعاا اقمؼؿاؾامممالمداؾؼمعنماٌاقاردماٌلئقاهماٌؿلحاهمظمممممم

حلظقلمنيلظؽلدمتغطالماحؿقلجلتافم عغافمعاعماداؿؿ ارممممممم

اظؿماؼةماظلؽلغلم،مص نمماظع اقمدقـؿؼؾمتةردنقلمعـم

 ضااعماالدااؿؼ ارماٌاالئلمإزنمواال زمحااةماالدااؿؼ ارمم

مد(19)اٌلئل

 

 ثانقا : األوضاع املائقة يف دوروا 
ؼؼااةرمجمؿااقعماٌااقاردماٌلئقااهماظلااطققهم ماىقصقااهم

ةامعقلدمغف يمدجؾهم اظػ اتمنياماٌؿفةدةم مدقرؼلمس
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(معؾقلرم8،324دـقؼلم،معـفلم)م3(معؾقلرم 18،367)

عااـمم3(معؾقاالرم 2،838عااـماٌقاالدماظلااطققهم )م3 

اٌقالدماىقصقااهمحقاشمتؿااقزعمسؾاكمدااؾعهمعحااقاضمممم

جقصقهم المتللػؿمإالمعلالػؿهمضاؽقؾهم ماالداؿعؿلهمممم

(م45اظلقريمظؾؿقلدمطؿلمؼلؼطمسؾكمداقرؼلمحاقاظلم)مم

عؽعبمعـماهعطلرمؼضاقعم ؾـلػالمنيالظؿؾك ممممعؾقلرمعرتم

 ظعؾمذظؽمؼعقدمإزنم ضقعماىامبماهطاربمعاـمداقرؼلممممم

اٌـطؼهممبضؿـماٌـطؼهماىلصهمع مذؾفماىلصهمنيلدؿــل

اظللحؾقهم اٌـلرؼماىؾؾقهماظ متؿؿؿعمريعةهمععطالرمم

م(28)(معؾاؿمداـقؼلمم1888جقةمغلؾقلمؼمؼةمسؾكمممممم)

قهم(،م محاامم ماٌـطؼهماظللحؾ2888-1688)نيام

(معؾاؿم معـطؼاهمايؿالدمممم188ؼؿـلضصمإظلماضؾمعـم)

 ماظؾلدؼهماىـقنيقهمعـمداقرؼلم،م نيشاؽؾمسال مصا نممممم

ععةهمتللضطماهعطالرمؼؿـالضصمطؾؿالماوفـالمذا ضلمممممم

اظػمطؿم18،5%(عـماهراضلماظلقرؼهم)12 هيفؾم)

م(مسؾكمععطلرمطلصقهمغلؾقلم ترتطاممػالدماهعطالرم ممم2

لرؼماىؾؾقااهممشاالهم شاا  ماٌـطؼااهماظلاالحؾقهم اٌـاا

دقرؼلمدم تعةمعقالدماهعطالرمعيفاةرامرئقلالمظؾؿاقاردمممممم

اٌلئقهماظلقرؼهم،مرشاؿمتػل تفالماظشاةؼةمعاـمعـطؼاهمممممم

هخاا تمدممم ؼػقااةماهلطااقهماٌطاا يمسؿؾقاالم مريممم

%(معاـممم88اظمراسهماظةثقهماظلقرؼهم اظا متشاؽؾم)مم

اظمراسهم مدقرؼلم،م ظؽـماالدؿػلدةمعـمعقلدماهعطلرم

سؾكمعقدؿم ص تفلمظلامص غفلمضؾقؾهماهػؿقاهم مممتؼؿيف 

تااقصريماظ رقنيااهمظؾـؾلتاالتمسؾااكمعااةارماظعاال مضقلداالممم

 ني ضالصهمعقالدمدجؾاهمممممم(21)نيلٌقاردماٌلئقهماظلطققهد

 اظػ اتمإزنمجمؿقعماٌقاردماٌلئقهماظلطققهماظلاقرؼهمم

اآلتقهمعـمعغفلرػلماهخ تم،منةمعنمجمؿقعماٌقاردم

(معؾقالرمم56،44ؼهمؼ تػعمإزنم)اٌلئقهماظلطققهماظلقر

 ؼعؿااربماظػاا اتمعااـمعػااؿماٌااقاردماٌلئقااهمممممم(22)د3 

عاـمعقلػافم معراضاقفلمممممياظلطققهممظلقرؼلمٌلمدن 

عؾقلرمعرتمعؽعابم ٌلالػؿؿفماظؽاؾريةم ممممم26 اظؾلظغم

ريماهراضلماظمراسقهماظلقرؼهم تقصريمعقالدماظشا  ممم

 اظلؼلمظلؽلنممشلهم مشلهمذ قمدقرؼلممطؿلمؼلفؿم

اصااةادماظؾؾااققم اًاالنيقرم مريمعـاالرؼم ادااعهم مممر

 تعؿؿااةمم(23)عـطؼااهماىمؼاا ةممشاالهمذاا قمدااقرؼلمد

%(ممعاـماحؿقلجفالمممم88دقرؼلمسؾكماظػ اتم مدةم)

ظؾؿقاردماٌلئقهماٌؿفةدةمطؿالمتعؿؿاةمسؾقافمم متاقصريممممم

 ؼؼااةرمم(24)ععظااؿماحؿقلجفاالمظؾطلضااهماظؽف نيلئقااهمدم

 اتمظؾا يمنيااممماالحؿقلجماظلقريمايلظلمعـمعقلدماظػ

طؿالملؿؾاؽمداقرؼلممممم(25)(معؾقلرمعرتمعؽعبمد11،5)

غف امم28سةدامعـماهغفلرماٌ ضؿهماى ؼلنمؼمؼةمسؾكم

ؼرتطممععظؿفلم ماٌـطؼاهماظلالحؾقهمشمؼا ةماهعطالرممممم

عذف م رشاؿمطـا ةممممم5م–م3 و يمععظؿفلممعلمنيام

ػلدماهغفلرم،مإالمعنمإؼ ادػالماظلاـقيمعاـكػضم المممم

عرتمعؽعبممملمؼؼؾؾمعـمعػؿقؿفالمم(م1888سـم)مةؼمؼ

نيلظـلااؾهمظلااقرؼلمدم رشااؿم صاا ةماٌقاالدم مدااقرؼهم مم

اظقض ماظ اػـم،مإالمعنممنقمحفؿمماظلاؽلنماظلا ؼعممم

%(مؼفاةدمم3,8م-%مم3،3صقفلم،م اظليمؼؼةرمنياام)مم

نيػؼةانمػلدماظاقص ةماٌلئقاهم ماٌلاؿؼؾؾمدمحقاشمعنممممم

م28سةدماظلؽلنم صؼالمهلالدماظـلاؾهمؼؿضالسػمطاؾمممممم

مد(26)سلعل
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 ثالثا: األوضاع املائقة يف تركقا م

تعةمت طقلمعـماظؾؾاةانماظغـقاهمريقاردػالمعاـمممممم

اٌقلدماظعلنيهمإزنمدرجهمؼعةػلماظؽاـري نمنيؾاةامؼعالغلمممم

عـمختؿهمعلئقهمدم تؼةرمعقاردمت طقلمعـماٌقلدماظعلنيهم

،متلاؿكة مممبعؾقالرمعارتمعؽعاممم258اٌؿفةدةمنيـقاقمم

طقالمعشـاكمممصؼطم،م تعاةمت مم3(م 15،6عـفلمحقاظلم)

د همعـطؼهماظش قماه دطمنيلٌقلدماظعلنيهمغظ امالرتػلعم

طؿقااهماهلطااقهماٌطاا يم ماظؿلاالضطماظـؾفاالمصقفاالمدم

 ؼؾؾغمعؿقدطمحيفهماظػ دمعـماٌقلدماظعلنياهم مت طقالممم

دـقؼلم)عيم ال همعضاعل محاةماهعالنممممم3(م 3888)

اٌاالئلماظعاالٌلم دااؿهمعضااعل محااةماهعاالنماٌاالئلممم

ت صضمت طقلماإلضا ارمنيقجاقدمممماإلضؾقؿلم(مدم ععمذظؽ

ػلدماظقص ةماٌلئقهمظاةؼفلم،مرشاؿمعنمعقاردػالماٌلئقاهممممم

تػققماحؿقلجلتفلمايلظقهم اٌلؿؼؾؾقهمدمحؿكمعنمعالمم

(م9،5لؿؾؽفمت طقلمعاـماٌقالدماىقصقاهماٌؿفاةدةمم)مممم

م3(معؾقالرم م8،5دـقؼلم،م عقلدماظقـالنيقعم)ممم3عؾقلرم 

قهمطلصقاهممدـقؼلم،م ػلمطؿم3(معؾقلرم 18دـقؼلمعيم)

%(معااـماهراضاالمم36(معؾقااقنمد ٍمعيم)12إلر ابم)

اظرتطقهماظيفاليهمظؾمراساهمدم ؼؾؾاغمجمؿاقعماٌاقاردمممممم

(معؾقالرمم244،2اٌلئقهماظلطققهماٌؿفةدةم مت طقالم)م

 تلؿطقعمت طقالمعاـمخاالهمعشا  سلتفلماٌؼلعاهممممممم3 

سؾكمغف يمدجؾهم اظػ اتم عـمخالهمعقضعفلمطة ظهم

لدماظػاا اتم  ااقاظلمعـؾااعم،مماظااؿقؽؿمريعظااؿمعقاام

%(معـمعقلدمدجؾهم،مرشؿمعغفالمالمتلافؿمداقتمممم58)

%(معـمحقضمغف ماظػ اتم اضؾمعـمذظاؽمم28نيـلؾهم)

نيؽـريمعـمحقضمغفا مدجؾاهمدم ثـاؾمغفا امدجؾاهمممممم

 اظػ اتمعػؿقهمطؾريةم متقظقةماظطلضاهماظؽف نيلئقاهم ممم

ت طقلمإذمتلفؿماظلة دماٌؼلعهمسؾكماظػ اتم متقظقاةمم

ـمجمؿقعماظطلضهماٌقظةةم مت طقلم%(مع38،88غلؾهم)

%(معاـمم11طؿلمتلفؿمداة دمغفا مدجؾاهم متقظقاةم)مممم

اظطلضهماظرتطقهمعيمعنمجمؿقعمعلمتقظةدمدة دمغفا يمم

%(معـماظطلضهماٌقظاةةمم42دجؾهم اظػ اتمؼؾؾغمغلؾهم)

 مت طقاالم،معيمعاالمؼؼااؾمضؾااقالمسااـماظـيفااػمععاالمممم

احؿقلجلتفالماظمراسقاهمٌقالدماظـفا ؼـم،ممصفالمعضااؾمممممم

عـماحؿقلجلتمطؾمعاـماظعا اقم داقرؼلمسؾاكممممممنيؽـري

اظؿقاظلمدمغظ امظؼؾاهماٌلالحهماٌمر ساهمحلظقالمسؾاكمممممم

مزحقضلمدجؾاهم اظػا اتم مت طقالم اظا مالمتؿفال ممممم

عظااػمم8،7عظااػممػؽؿاالرمسؾااكمغفاا ماظػاا اتم م585

ػؽؿلرمسؾكمغف مدجؾهمدمسؾؿلمنيثنمريمػالدماٌلالحهممم

ع ادااااطمم3(معؾقاااالرم 5،75المؼؿطؾاااابمدااااقتم)

دمغظ امالسؿؿلدمعشؾابماٌـالرؼماظمراسقاهمممماظؿلعقـلتم

 محقضالمدجؾاهم اظػاا اتم مت طقالمسؾاكماظمراسااهممممم

اظةثقااهم،مإذمتؿؾؼااكمتؾااؽماٌـاالرؼمععطاالرامتؿفاال زمم

(معؾؿم،مدـقؼلم ػلمطلصقهمظمراساهماحملللاقؾممم488)

اهدلدقهمطؿقللقؾمايؾق مدم المتلاؿفؾؽمت طقالممم

حلظقلمدقتمجمبمضؽقؾمعـمعقاردػلماٌلئقهماظضاكؿهمم

%(معـفاالمظالدااؿعؿلهماظمراساالم58،متاالػبمغلااؾهم)

 ضةمعدفؿ ماٌش  سلتماظرتطقاهمسؾاكمغفا يممممم(27)د

اظػ اتم دجؾهم مزؼلدةمعللحهماهراضلماٌمر سهم م

 لصظلتمجـق مذ قماهغلضاقهمنياقتريةمعؿلالرسهمممم

ضةرماظؾـؽماظة ظلمادؿفال مت طقلمعـم1965صػلمسل م

لحهم،مظاا يمعلاامم3(معؾقاالرم 1،5عقاالدماظػاا اتم )
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عظاااػممػؽؿااالرم،م ظؽاااـمعاااعمعطؾاااعم153ضاااةرػلم

اظؿلعقـلتمضػمتماٌللحلتماٌ  ؼهمعـمغف ماظػا اتمم

م3عؾقالرم م2عظػمػؽؿلر،م تطؾابمداؼقفلمممم388ظؿؾغم

عـمعقلدماظػ اتمدم تللرعممناقماظمراساهماظرتطقاهمم مممم

ظاػممعم588سؾاكمممةحقضماظػ اتمظؿيفاؾمازنمعالمؼمؼاممم

قضاعمم ؼؿم2888ػؽؿلرمسؾكمغف ماظػ اتم ة دماظعل م

عظااػممػؽؿاالرمعااعماطؿؿاالهمعشاا  عمممم988انمتؾؾااغم

جـق مذ قماهغلضقهمدم دققؿلجمريمػلدماٌللحهمم

د(28)عااااـمعقاااالدماظػاااا اتمم3(معؾقاااالرم 14م-12)

 

 املبحث الثاني

 املشروعات املائقة الرتكقة و آثارها عؾى العراق

دـؿـل هم مػلاماٌؾقشماٌش  سلتماظرتطقهماٌؼلعهم

ظؾقلنمعػؿقهمػلدممسؾكمغف يمدجؾهم اظػ ات

اٌش  سلتمظرتطقلم،م اآل لرماٌرتتؾهمسؾؾقفلم م

ماظع اقم

املشروعات الرتكقة يف حوضي  -املطؾب األول 

فقؿا وأتي ابرز السمود الرتكقة  الػرات ودجؾة

 املؼامة 

صقؿلمؼؾلمس ضمعقجممظؾؿش  سلتماظرتطقهماٌؼلعهم

سؾكمغف يمدجؾهم اظػ اتمؼقضحمعػؿقهمػلدم

ػلدممفلظـلؾهمظرتطقلم علمدؿلؿـمصاٌش  سلتمني

ماٌش  سلتمعـمطؿقلتمػلئؾهمعـمعقلدماظـف ؼـمدم

دااةمطقؾاالنم:منيااةعتمت طقاالمنياالظؿكطقطمم: أوال

ظؾـاالبمػاالاماظلااةم مع ادااطماًؿلااقـلتم،م  م

 ػااقمع هماظلااة دماظرتطقااهمم1974إطؿلظاافمساال م

اظؽااؾريةمسؾااكمغفاا ماظػاا اتم،معضااقؿمسـااةمظؼاالبمم

تملاقم عا ادملاقممممراصةيماظػ اتماظ ئقلامص ا

عرتم ضاةرةمختمؼـقاهمعؼاةارػلمممم211نيلرتػلعمضةردم

 اظغلؼهماهدلدقهمعاـمإغشالئفمممم3(معؾقلرم 38,7)

ػلمتقظقةماظطلضهماظؽف نيلئقهمحقشمؼضؿم طاهمم

عقفالم اطمتـاؿبماظطلضاهمممم1348طف  علئقهمداعهمم

عؾقاقنمطقؾاقم اطمدمممم5878ريعةهمداـقيمضاةردممم

مم(29)

عشااا  عمجـاااق مذااا قماهغلضاااقهمممثانقاااا:

(GAPم:مم ػقمعضاكؿماٌشا  سلتماظرتطقاهممممم)

ضلرؾهم معطربػلمطؾػهمحقشمتؼةرمطؾػؿفم اقاظلمم

عؾقاالرمد الرم ؼشااؿؾمداا م لصظاالتم،م مم38

 لصظلتم)شلزيمسـؿقابممم‘جـق مذ قمت طقلم

،معديمؼلعلنم،مذلغؾلمع رصلم،مداريتم،مدؼالرممم

نيؽاا م،معاالردؼـم(مم ػااقمعشاا  عمضااكؿمعؿعااةدم

دةامعـفالمم21اىقاغبم اهش اضم ؼشؿؾمإضلعهم

م17سؾااكمدجؾااهم مم4دااةامسؾااكماظػاا اتم مم17

 طاهمإلغؿاالجماظطلضاهماظؽف  علئقااهمصضاالمسااـمممم

عش  سلتمعخ تم مجمالهماظمراساهم اظيفاـلسهمممم

 اظـؼااؾم االتيفاالالتمدم لـااؾمعلاالحهمػاالدممممم

عااـماٌلاالحهماظؽؾقااهمم9,5احمللصظاالتماظلاا م
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 ػلم:مم(38)عشا  سلمعدلداقلممم13ظرتطقلممم ؼؿاثظػمعاـممم
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اهدغاكم:م ؼؿاثظػمعاـمممممعش  عماظػا اتمم-ع

ماٌش  سلتماظػ سقهماظؿلظقه

عشااا  عمداااةماتااالتقر م:ماظاااليمم-1

ؼشؽؾمعػؿم حةاتمعش  عمجـق م

ذ قماهغلضقهم اظليمتؾؾغمرلضؿافمم

(معؾقااالرمعااارتم48،7اظؿكمؼـقاااهم)

عؽعاابم تؾؾااغمعلاالحهم ريتاافممم

 ؼؿضؿـممثلغلم طالتممم2طؿ877

طف نيلئقهمتؾؾغمضاةرتفلماإلغؿلجقاهممم

 ؼعؿربمػالامم(طقؾقم اط/دلسهم8،9)

اظلااةم االعـمعسؾااكمدااةم ماظعاال مم

 اًلعسمسش معـمحقاشمايفاؿممم

 اظللنيعمسشا معاـمحقاشمضةرتافممممم

سؾكمغؿلجماظطلضاهم داري يماظلاةمممم

عظاػمػؽؿالرمممم692عللحهمتؼةرمنيام

عـمدفقهمجـق مذ قماهغلضاقهمم

 (31دم)

غػااؼمذاالغؾلما رصاالم:م مؼؿااثظػمعااـمغػؼااامم-2

(مطاؿمؼاـؼالنماٌقالدمعاـممممم26،4رقهمطؾمعـفؿال)م

ريةمدااةماتاالتقر مإزنمداافقهمذاالغؾلمع رصاالم اا

 حااا انم عااالردؼـم جاااقالنمنيقـااالرمظاااري يمممم

م(مػؽؿلرامعـماهراضل476474)

حاا انم ؼاا  يمممم-عشاا  عمذاالغؾلما رصاالمم -3

 (مػؽؿلرامم147866)

جقالنمنيقـلر،م متا  تم ممم-عش  عمعلردؼـ -4

 (مػؽؿلرامم328688إرلردم)

ػقؾااقانم ؼاا  يمم–عشاا  عمريم،مدااقػ  م -5

 م(32)م(مػؽؿلراد168185)

عش  عمدةم  طهمضا ةمضلؼالم:ماطؿؿاؾمإنالزمممممم- 

ت ظقااقنمظااريةمم1,3نيؽؾػااهمم1987ػاالاماٌشاا  عمساال م

ت طقاااهم،م تؾؾاااغماظؼاااةرةماظؿكمؼـقاااهمظؾقريتااافمممم

عؾقاالرعرتمعؽعاابم ؼـااؿبماظلااةمعؼضاالمرلضااهمممممم9،5

طقؾقم اطم/دلسهمدـقؼلدم ضةمم7588طف نيلئقهمتؼةرمنيا

عقهماظؾـاؽماظاة ظلمإغشالبماظلاةمنيعاةمعنمتثطاةمعاـمممممممم

مم(33)مإخطلرمت طقلمطالمعـمدقرؼلم اظع اقمنيلغشلئهد

عش  سلتماظػ اتمسؾكماية دم:م تضؿمداةيممم–جم

مني جقؽم ض ةمضقشم  طؿقفؿلمدم

مدمااام ػـل مسةدمعـماٌش  سلتماهخ تمعـفلم:

منيلزطلم(–عش  عمريم)د  جم -1

 طلػؿل(–عش  عمريم) ديمؼلعلنم -2

م–جقطيفاااقم–عشااا  عمريم) ديمؼلعااالنم -3

 ارانيلن(

شاالزيمسقـؿقااب(مظؾاا يم تقظقااةمممعشاا  عم) -4

 اظطلضهم

 عش  عم)دجؾهمض اهمضؾمي(مم -5

 عش  عمدةم  طهم)نيلرؿلن(م -6

 دقؾقانم(مم-عش  عمدةم  طهم)نيلرؿلن -7

 عش  عمدةم  طهم)ج زان( -8

 عش  عم طهم)اؼؾلملق( -9

 (34)معش  عم)ج زةم(مظؾ يم اظطلضهمد-18

عشا  عمداةماظقلاقم:م تضالػلمخطاقرةمػالامممممممم–ػام

طقلمنيؿـػقلدمسؾاكمغفا مدجؾاهمممماٌش  عماظليمنيةعتمت 
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اًطقرةماظا مذاؽؾفلمداةماتالتقر مممممم2886 ماظعل م

منيلظـلؾهمظؾػ اتمم

حقشمؼؼعماظلاةم معـطؼاهمدارشقفقاؿامسؾاكممممم

طؿمعاـماياة دماظلاقرؼهم ؼيفاؾمحفاؿمممممم45نيعةم

(معؾقاالرمعاارتم11،48اًاامنماهضيفااكمصقاافمإزنم)

عؽعاااااابمنيقـؿاااااالماًاااااامنماالسؿقاااااالديم

ؾااغم( دااققظةماظلااةمرلضااهمدااـقؼهمتؾممم18،41)

م388(معقؽاالم اطممريعـااكماغاافمدااققص ممم3838)

عؾققنمد الرامعـماظطلضهمطؿالمدقلالػؿم مداؼلمممم

عؾققنمػؽؿلرمعـماهراضالم،م عاـماٌؿقضاعما،مممم2

م(35)دم2813ؼـفمماظلةمسل م

مممم

آثار املشروعات املائقة  –املطؾب الثاني 

 الرتكقة يف العراق

تث  ماظع اقمدؾؾلمني ضلعهمػلدماٌش  سلتماظرتطقهم

لئؾهم،معـمخالهماآل لرماظؿلظقهماظ مغؿف مسـفلماهل

مد

االخنػلضماظؽاؾريم اٌطا دم مطؿقالتماٌقالدممممممأواًل :

اظقاردةمإزنماظع اقمج ابمإغشلبماظلة دماظرتطقهم اظليم

نيةعماظع اقمؼؾؿسمعض اردم،م علزاهماظؽـريمعـمداة دمم

مم(36)إغشاللػلمنيعاةدمممؾجـق مذ قماهغلضقهم مؼؽؿؿ

قالمعنمها  ماظعا اقم داقرؼلمممممحقشمللرمني عؽلنمت ط

عـمعقلدماظػ اتمظػرتاتمرقؼؾهمدمطؿلمدؿمدادمضةرتفلم

سؾكماظاؿقؽؿمنيـفا مدجؾاهمنيعاةماطؿؿالهمداةماظقلاقمممممممم

%(معااـمعقاالدمغفاا مدجؾااهدمم53،اظااليمدقلااؿـم م)

اٌش  سلتماظرتطقهمايلظقهمعاـمممف ؼؼةرمعلمدؿلؿفؾؽ

(عؾقلرمعرتمعؽعبمدممملمرنػاضمم26عقلدماظػ اتمنيام)

(معؾقلرمعرتمعؽعبمصؼطم7ئلمإزنماظع اقمإزنم)اظقاردماٌل

،معيمغيفاػماحؿقلجاالتماظعاا اقمعاـمعقاالدماظػاا اتممم

دم ؼؼااةرماًااربابمعنممم3(معؾقاالرم 13،5 اظؾلظغااهم)

صؼااةانمعؾقاالرمعاارتمعؽعاابمعااـمعقاالدماظػاا اتمؼعاا م

ماظػمػؽؿلرمعـماٌقالدماظالزعاهمظلاؼقفلمدمممم65ح علنم

 المؼعلغلمحقضمدجؾهمحلظقلمعاـمعشاؽؾهمعقالدممممم(37)

متخطريةمرشؿمعنمت طقلمعضلع مخالهمسؼاةماظـؿلغقـالمم

%محقااشم6عشاا  سلتمخػضاا م اردمدجؾااهمنيـلااؾهم

اخنػاااضمعـلاااق متيفااا ؼػمغفااا مدجؾاااهمعاااـمممم

م3(معؾقاالرم 44،5ازنم)1989ساال مم3(عؾقاالرم 49،5)

  ماظؿلااعقـلتمعضلعاا مت طقاالممممم(38)مدم1998سؾااؿم

جمؿقسهمعـماظلة دمخػض ماظقاردمعاـمعقالدماظـفا مممم

(معؾقلرمعرتمعؽعابم،م ظؽاـممم28،93)إزنماظع اقمإزنمم

سؾكمنيـلبمجمؿقسهمجةؼاةةمعاـماظلاة دمممممهت طقلمسلزع

 مإرلرمعش  عمجـق مذ قماهغلضقهمداؿفعؾمعاـممم

عشؽؾهمدجؾهماذةمخطقرةمعاـمعشاؽؾهمغفا ماظػا اتممممم

عنماظع اقمؼعؿؿاةممملنيلظـلؾهمظؾع اقمخللهمإذامعلمسؾؿـ

سؾكمدجؾهماطـا منيؽاـريمعاـماسؿؿالددمسؾاكماظػا اتممممممم

تضاللهمعقالدماهخاريمنيػعاؾماٌشا  سلتممممممخللهمنيعةم

اظرتطقهم اظلقرؼهمدم اني زمػلدماظلة دمػقمدةماظقلاقمم

دم مؼ جحماغفممدق ديم2886اظليمنيقذ منيؾـلئفمسل م

إزنمخػضمطؿقاهماٌقالدماظاقاردةمإزنماظعا اقمعاـمغفا ممممممم

(معؾقلرمعرتمعؽعبمداـقؼلمإزنمنيـلاؾهممم9،7دجؾهمإزنم)

لمدمممالمم%(معـمطؿقهماٌقالدماظقالاؾهمإظقافمحلظقامممم49)
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عظػمػؽؿلرمعـماهراضلماظمراسقاهممم696888دقق  م

اظع اضقهمعاـمعقالدماظلاؼلم،م نيعؾالرةمعخا تم،معاـممممممم

اٌؿقضااعمعنمتااؿؼؾصمعلاالحهماهراضاالماظمراسقااهم ممم

اظع اقمنيـلؾهماظـؾشمنيعةماطؿؿلهمعشا  عمداةماظقلاقمممم

مخالهم لهم سش  نمسلعلمد

اهض ارماظؾقؽقهم اٌؿؿـؾاهم متا ديمغقسقاهمممم  ثانقا :

ٌقلدم تؾق فلمنيلؾبماخنػلضمغلؾهماظاقاردماظلاـقيممما

عـمعقالدماظـفا ؼـم،محقاشمداؿمدادمغلاؾهماٌؾقحاهممممممم

صقفلم،منيلإلضالصهمإزنممؾػالتمعقالدماظلاؼلم مد هممممم

اهمسةةماظؽقؿل ؼهم اهعالحمدمصضاالمممـعسلظلماظـف مع

سـمزؼلدةمت طقممعقلدماظيف  ماظيفاقلماظا متيفابمممم

فالم مطاؾمممطؿماظا مؼؼطعم1117 ماظػ اتمسؾكمرقهم

 ؼؽػالمعنمغعؾاؿمعنمت طقاممممم(39)عـمت طقالم داقرؼلمدممم

(م415،5اهعااالحماظلانيااهم ماظػاا اتمارتػعاا معااـم)م

(مجمبمنيالٌؾققنمم792،5إزنم)م1988جمبمنيلٌؾققنمسل م

دمطؿلمارتػعمت طقمماهعالحم مغفا مدجؾاهممم1998سل م

(مجااامبمنيااالٌؾققنمإزنم272،2 مذاتماظػااارتةمعاااـم)

 تشريمععؾقعالتم زارةمم(م48)(مجمبمنيلٌؾققنمد331،7)

اظ يماظلاقرؼهمإزنمعنمت طقالمضاةملا ص م ماظػا اتمممممم

عقلػلمعؾق همتمؼةممسقؿفلمسؿمعقالدماظيفا  ماظيفاقلمممم

حقشمنيؾغ مغلؾهماه طلفامايقاقيماٌؿاؿصمعالمممم

(ممعؾغم ماظؾارتماظقاحاةم،ممم588سؾكمممممممممم)مةؼمؼ

عؾاغم مم3588ععلمغلؾهماهعالحماٌـقؾاهمصؼاةمنيؾغا مممم

،مإضلصهمإزنم جقدمغلابممؿؾػاهمعاـممممماظؾرتماظقاحة

ذاااقاردماظؽلظلاااقق م اٌغـقلاااقق م اظؾقؽلرنيقغااالتمممم

 اظؽربؼؿلتم،م عـماٌ طةمعنمغلؾهماظؿؾقثم ماظع اقم

ماطربمعـفلم مداقرؼلم تامدادمطؾؿالماوفـالمجـقنيالمدممممم

طؿاالمدااقـؿبمسااـمضؾااهماظااقاردماٌاالئلمتؼؾااصمممممم(41)

ماٌللحلتماًضا ابم اٌ اسالماظطؾقعقاهم،م نيلظؿالظلمممم

دؿؿؿةمزلػ ةماظؿيفق مظؿشؿؾمعـالرؼم اداعهمطلغا مممم

ريااثعـمعـفاالمدم ضااةمالحظـاالم ماظلااـقاتماظعشاا مممم

اهخريةمتػلضؿمعشؽؾهماظؿيفق م اغعؽلدفلمسؾكماٌـالخمم

،معـمخالهمتؽ ارماظعقالػماظغؾلرؼاهمدمحقاشمعاـمممم

اٌؿقضعم محلهمإلل ماٌش  سلتماظرتطقهمعنمؼؿقاقهمم

مد(42)همسؼقداظع اقمإزنمجمبمعـماظيفق ابمخالهمنيضع

هؽؿمت طقالماظؿال منيؿيفالرؼػماظـفا ؼـم:مممممممثالثا :

مملمدق ديمإزنمتلنيل مطؾريم مطؿقلتماٌقلدماٌطؾؼاهمم

عـمت طقلمإزنمطؾمعــمدقرؼلم اظع اقم نيلظؿلظلمإرنيال مم

اًطااطماظمراسقااهم تعطقااؾمعشاا  سلتماظطلضااهم مممم

اظؾؾةؼـم ضةمعض تمدراداهمعساةتفلم زارةماًلرجقاهمممم

ؿم مطؿقالتماٌقاالدماٌطؾؼاهمعااـممماظرتطقاهمنياثنماظااؿقؽمم

اظلة دماظرتطقهمدقؽقنم صؼالميلجاهمت طقالمظؾطلضاهممممم

 قشمدقرتا حمععةهمج ؼلنماٌقلدم ماظـف ؼـمنياامم

/ ل(متؾعالمظؾطؾابمسؾاكماظطلضاهم ممممم3 2888–م288)

مم(م43)مت طقلمد

اظؿث ريمسؾكماظؿـؿقهماظمراسقهم ماظعا اقم:ممممرابعا :

  ؼااهم ماظعاا اقممإنمتطااقؼ ماهراضاالماظمراسقااهمماٌمم

مثمسؼؾلتمػلمممثؼيفطة منيـال

متقصريماٌقلدماظالزعهمم-ع

مرؾقعهماهرض- 

متػلضؿمعشؽؾهماٌؾقحهمم-ج
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 ؼعؿربمارتػلعمغلؾهماٌؾقحهم معقلدماظػ اتم تعقؼضم

اظـؼصمايللؾم معقلدماظ يمعـمعقلدم ريةماظـ  لرم

اهطـ معؾقحهمعـمعػؿمعلؾؾلتملؾحماهراضلمحقاشمم

تؽ ارمدؼلمماهرضمعـمعقلدمهؿقيممعـماٌع   معن

اهعالحمؼقديمإزنمزؼالدةمت طقامممممـسؾكمغلؾهمسلظقهمع

اهعالحم ماظرتنيهم نيلظؿلظلمهقهللمإزنمعرضمسؼقؿهمدم

%م48 ؼؿقضعمعنمت ديماٌش  سلتماظرتطقاهمإزنمنياقارممم

عـماهراضلماٌ  ؼهم محقضماظػا اتمنيلاؾبملؾاحمممم

م(44)ماظرتنيهمد

 املبحث الثالث

 العراققة الرتكقة وموقع املقاه مـفاالعالقات 

ارتثتمػلدماظةرادهمعنمتؾؼلمعـمخالهمػلاماٌؾقاشمم

غؾاالةمسؾااكمتاالرؼقماظعالضاالتماظع اضقااهماظرتطقااهم،مممم

عؿط ضهمإزنماغعؽلدالتماظظا   ماظة ظقاهم اإلضؾقؿقاهممممم

طـاا مدم ااؿماظؿطاا قمنيؿػيفااقؾمعمسؾااكمػاالدماظعالضاالتم

ظؾعالضلتماٌلئقهمنيااماظعا اقم ت طقالم   الرمدقلداهمممممم

مت طقلماٌلئقهمسؾكماظعالضهمنياماظة ظؿامدم

موجز تاروخ العالقات العراققة  -املطؾب األول 

 الرتكقة 

ضؾؾماظقظقجمإزنمتػللقؾماظعالضهماٌؿؾلدظهمنياماٌقلدم

 اظعالضلتماظة ظقهمنياماظع اقم ت طقلم،مالنيةمعـم

إظؼلبمغظ ةمسلعهمم عقجمةمسؾكمتطقرمػلدماظعالضلتم

مد مع  تمصقفل اظعقاعؾماهخ تماظ

أوال : العالقات العراققة الرتكقاة حتاى مـت ا     

 الستقـات

نيةعتماظعالضلتماٌؾلذ ةمنياامت طقالم جرياغفالمعاـمممممم

اظعاا  م معسؼاال ماياا  ماظعلٌقااهماظـلغقااهم غاام حم

د ظ ماالغؿةا ماظربؼطلغلم اظػ غللم،م ضةماتلاؿ مم

ػاالدماظعالضاالتمنياالظؿقت مخللااهم معسؼاال ماياا  م

غقاااهم،منيلاااؾبماغلاااقلقمت طقااالم رابمماظعلٌقاااهماظـل

اظؿقلظػلتماظعلؽ ؼهمععماظغ  م دخقهلالم محؾاػممم

مشلهماهرؾللم،ميؿلؼهمغػلفلم،معةصقساهمنيارتديممم

سالضلتفلمععماالهلدماظلاقصق مظقجاقدماظعةؼاةمعاـممممم

اًالصلتماية دؼاهمنيقـفؿالم،منيلإلضالصهمإزنماإلرثمممم

اظعـؿلغلماظ  دلمعـماظعةابمدم  ماظقض مذاتفمم ط دم

عؾمسؾكماظـظ ةماظللئةةم ماظعل ماظع نيلمإزنماظغ  مص

نيقلااػفمعلااؿعؿ ًامذاا ؼ ًا،مم طاالظؽمنيلااؾبمعقضااػمم

اظغ  ماظةاسؿمإلدا ائقؾم ملا اسفلمعاعماظعا  م،ممممم

علااؾق مععظااؿماظااة هماظع نيقااهماضاا  مإزنماٌعلااؽ م

اظش ضلمعـفلمإزنماظغ  ممملمجعؾماظعالضلتماظع نيقاهمم

مم(45)دمماظرتطقااهمتؿلااؿمنيلظؿفلػااؾم سااة ماالػؿؿاال مممم

نيلدؿــلبماظع اقماظليمطلغا مسالضلتافمنيرتطقالمتؿلاؿممممم

نيلظؿعل نمعـلمادؿؼالظفمرمسقالمع ائاؾماظـال قـالتم اؿممممم

نيعااةمعـؿيفااػماًؿلااقـلتمممػهقظاا مإزنماظؿقاالظ

 ظؽـمنيعةمضقل ماظـظل ماىؿفاقريممم(46))حؾػمنيغةاد(

ذافةتماظعالضالتمممم1958لقزمسل م14صقفمنيعةم قرةم

،م نيشاؽؾمسال ممم(47)قلاظع اضقهماظرتطقهمسناقدام اضامم

طلغاا ماظـظاا ةماظرتطقااهممإزنمجلرؼفاالماظعاا نيقامعـاالم

ع اخاا ماًؿلااقـلتمحؿااكمع ادااطماظلااؿقـلتمغظاا ةم
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ولػؾم سة ماطرتاثمعشقنيهممنيالظؿقجسم،م اغعاةا ممم

اظـؼاهم،م طاالظؽمغظاا ماظعاا  مإزنمت طقاالمطفاامبمعااـمم

م(ممم48اظؿقلظػماظغ نيلماالدؿعؿلريمدم)

 

كقااة مـااذ ثانقااًا : العالقااات العراققااة الرت 

 مـت   الستقـات حتى الوقت الراهن 

 عـلمعـؿيفػماظلؿقـلتمذفةتمدقلداهمت طقالمإزابممم

 قطفلماظع نيلم اإلدالعلمتغريامطؾريامخللاهمنيعاةممم

عنماػؿمتمعيفاةاضقهماظقالؼالتماٌؿقاةةماهعريطقاهم ممممم

ع رنيلماظغ نيقهمنيشثنماظةصلعمسـمت طقالمنيعاةمعنم ضػاقامممم

هماظؼربلاقهمسال مممعقضػلمدؾؾقلمعـمت طقلم،مع ـلبماهزعام

دم معدرط ماظـكؾهماظلقلدقهماظرتطقاهم،معغفالممم1964

نيلغلقلضفلم رابماظغ  م  ل ظهمإرضلئفمعفؿالمداؾبممم

ذظؽمعـمض رم مسالضلتفلمععماظة هماهخ تمجعؾ م

ت طقلمععم ظهم معـؽشاػهمظؾضاغطمعاـمضؾاؾمحؾػلئفالمممممم

اهرؾلقامدمظلظؽمض رممللغعقاماظلقلداهماًلرجقاهممم

اظلااؿقـلتمإساالدةماظـظاا م مماظرتطقااهمعـاالمعـؿيفااػمم

سالضاالتمت طقاالمنيلظعاال مسلعااهم ريققطفاالماإلضؾقؿاالم

نيشؽؾمخلصم دع محنقمنيـلبمسالضلتمعطـا متـقسالممم

اتؾلعم1968دم  مػلاماظلقلقمحل ظ مت طقلمنيعةمسل م

دقلدااهمتااقازنمعؿعؼااؾم مسالضلتفاالمعااعمإداا ائقؾممم

 اظؾؾةانماظع نيقهم مسق منيلنمؼؽقنمٌـظؿهماظؿق ؼا مم

ـؾم معغؼ ةم خػضا ملـقؾافلم متاؾمممماظػؾلطقـقهممم

عنيقاابم،م نيااةعتمنيؿؽااقؼـمسالضاالتماضؿيفاالدؼهمعااعمم

اظؾؾةانماظع نيقاهمعـالمع اخا ماظلاؿقـلتم،م تقداع مممممم

م1973ػاالدماظعالضاالتم معسؼاال معزعااهماظااـػطمساال م

 ني  زماظة هماظع نيقهمخللاهماظـػطقاهمعـفالمطثداقاقممممم

ػلعهمظؾش طلتماظرتطقهمدم خاالهمايا  ماظع اضقاهمممم

طلغ مت طقالمر ؼؼالمرئقلالمظؽاالماظطا صاممممممماإلؼ اغقه

اٌؿقلرنيامإزنمع ر نيالمخللاهماظعا اقماظاليملالرتمممممم

ت طقاالمذاا ؼؽلمرئقلاالمظاافم،محقااشمطلغاا ممماا دمإزنم

ع رنيلم ر ؼؼفمظؾؿم دمنيلظلالحم اظعؿلدم اظؼاقتماظاليممم

تؿطؾؾفماي  م،مطؿلمطلغ ماٌقاغئماظرتطقهماظط ؼاؼمم

نيعاةمعنمماظقحقةمظؿيفةؼ ماظاـػطماظع اضالمإزنماًالرجمممم

عشؾؼاا مدااقرؼلمعقاغؽفاالمنيقجاافماظااـػطماظع اضاالمعـاالم

 نيعاةمعنماشؾاؼمعداطقهممممممم(49)ع اخ ماظلؾعقـلتم،م

إؼاا انمر ؼااؼماًؾااقبماظع نياالمدم عؼلنيااؾمتاا ديمممممم

اظعالضلتماظع اضقهماظرتطقاهمراقاهممسؼاةماظؿلاعقـلتممممم

نيلؾبمح  ماًؾقبم تاةخؾمت طقالمضاةماظعا اقم،ممممم

عالضالتمم ول زاتفلمسؾكمحاة ددماظشاؿلظقه،مصا نماظممم

اظلااقرؼهماظرتطقااهمذاافةتمغقساالمعااـماظؿؼاالر معـاالم

ع اخ ماظـؿلغقـلتم حؿكماظعيف ماظ اػـم،مسؾكماظ شؿم

عـممادؿؿ ارماظعةؼةمعـمغؼلطماظؿقت م عـفلمماظلقلداهمم

اٌلئقهماظرتطقهم عطلظؾهمداقرؼلمنيؾاقابماالداؽـةر غهمدمممم

 تشفةماظعالضلتماظع نيقهماظرتطقهمحلظقلمتطاقرامممم(58)

ذفةماظعؼةماهخاري،متؼلرنيالمس نيقالممممعؾققزلمدمحقشم

ت طقاالمنيعااةمعنمتااقزنمحاام ماظعةاظااهم اظؿـؿقااهمذيممم

اظؿقجفلتماإلدالعقهمدصاهماظؼقالدةم مت طقالم لؽاـممممم

عـمدصعمسفؾهماالضؿيفلدماظرتطلم اييفقهمسؾكم ؼاهمم

اظشعبم اٌ دللتماظرتطقهدم سؾاكملاعقةمسالضالتمممم

ت طقلماًلرجقهمظقحظمعنمت طقلمعخلتمختا جمساـممم
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ظعلعهم مسة ماظؿةخؾم مضضلؼلماٌـطؼاهم،ممدقلدؿفلما

حقاااشمعظؼااا مت طقااالمنيؽلعاااؾم ؼؾااافلمإزنمجلغااابمم

اظػؾلااطقـقام  ضػاا مضااةماإلرػاال ماظااليمللرداافم

إد ائقؾمضةماظشعبماظػؾلطق ممملمض نيفلماطـ معاـمم

اظة هماظع نيقهمدمطؿالماغػؿقا مت طقالمسؾاكماٌـطؼاهمممممم

ماظع نيقهماضؿيفلدؼلم  ؼلصقلممدمععالمنيلظـلاؾهمإزنماظعا اقممم

صؼةمتماؼةمغشلطماظش طلتماظؿفلرؼهم ذا طلتماظؾـالبممم

اظرتطقاهم،مخللاهم ماىامبماظشاؿلظلمعـافمرشاؿمعنممممممم

اظعالضلتماظع اضقهماظرتطقهمعالمتاماهمعشاقنيهمنيليالرممممم

اظـلجؿمساـماظؼؾاؼماظرتطالمعاـماحؿؿالهمضقال مد ظاهمممممممم

ط دؼهم ممشالهماظعا اقم،م مضاقبمضاعػماظلاؾطهمممممم

ع م مسؿاق مماٌ طمؼهم منيغةادم اضط ا ماظقضعماه

اظع اقم،م اظليمغشاط منيلاؾؾفماي طالتماظؽ دؼاهممممم

االغػيفاالظقهمخللااهمحاام ماظعؿاالهماظؽ ددااؿلغلمدممم

 تؿع ضمسالضالتمت طقالمرلرؼفالماظعا نيقامظضاغطمممممم

عؿماؼةمنيلؾبمعش  عمجـق مذ قماهغلضاقهم اظاليممم

عشا  سلمتـؿقؼالمؼفاة مإزنمتم ؼاةممممممفت تمت طقالمصقامم

 دؼلمعللحلتمت طقلمنيلظؽـريمعـماظطلضهماظؽف نيلئقهم

 ادعهمعـماظلفقهماٌ تػعهم مح انمع رصلم دؼلرمنيؽ م

حقشمؼؿقضعمعنمؼشفةماإلغؿلجماظمراسلمزؼالدةمعفؿاهممم

(ممإذامعلماطؿؿؾماٌشا  عمحلاؾؿلممم2815 ؾقهمسل م)

خططمظفمم تلؾبمعقلدمدجؾهم اظػ اتمغؼطهمحللدهم

نيلظـلؾهمظؽؾمعـماظعا اقم داقرؼلم ؼؾاة معاـمخاالهمممممم

نماٌشاؽؾهماهدلداقهمالمتؼؿيفا ممممعؿلنيعهمعؾػماٌقالدمعم

سؾكمشقل ماتػلقم لني محقهمطؿقهماٌقلدماٌؿةصؼهمنيؾم

تؿؿـؾم م جقدمعزعهم ؼهمنيامعر ا ماٌشؽؾهماٌلئقاهمم

 محقضلماظػا اتم دجؾاهم ت تػاعمغلاؾهماظشاؽق مممممم

اٌؿؾلدظهمنيااماظـكؾاؿاماظلقلداقؿامايالطؿؿام ممممم

طااؾمعااـمت طقاالم دااقرؼلمإزابمنيعضاافؿلمحقااشمؼاا تم

ؼقنم اظع اضققنمعنمعلمتعةمنيفماظلؾطلتماظرتطقهماظلقر

 ماظـلغقااهمعااـمعقاالدممم3 م588) ػااقمدصااؼمحااقاظلمم

اظػاا اتمرااقاهماظلااـه(معلااؿققؾماظؿقؼااؼمعلااؿؼؾالمم

حقاشمداؿقؿػظمت طقاالمريقالدماطـاا مٌؾالبمخماغاالتممممم

سش اتماظلة دماظا منيـؿفالمسؾاكمحقضالماظػا اتمممممم

 دجؾااهم اظاا مدؿلااؿعؿؾفلم مريمداافقهمجـااق ممم

اظقادعهمم ظلظؽمصفالمالمت ؼاةمهقؼاؾممممذ ضلمت طقلم

 سقدػلمإزنمععلػةةم لنيؿهمالضؿلل معقلدمغف يماظػ اتم

 دجؾااهمدم تيفااؾحماظؼضااقهماطـاا مح اجااهمنيلظـلااؾهممم

محظؾع اقماظليمالمؼؿؾؼكمعـمعقلدماظػ اتمإالمعالمتلاؿمم

نيؿةصؼفمسربمجم تماظـف مطاؾمعاـمت طقالم داقرؼلم،ممممم

نمنيعةمعنمؼلؿـػلاماحؿقلجلتفؿالمعاـمعقلػافمدمطؿالمعمممم

اٌشلرؼعماظرتطقهمسؾكمدجؾهمنيلت متفةدمطؿقهمعقلػفم

مد(51)اظقالؾهمإزنماظع اق

تطور العالقات املائقة يف حوضي  -املطؾب الثاني 

 دجؾة والػرات

ع تماظعالضلتماٌلئقهمنيامنيؾةانمحقضلمدجؾهم

 اظػ اتمري احؾمت ا ح منياماظؿعل نم اظؿقت م

م:لمؼؾلدـع ضفلمصقؿ



 الثالثالعدد                     للعلوم القانونية والسياسية                                       مجلة جامعة األنبار 
 

 

 

 

 555 

قاة حتاى يساقـات الؼار      تطور العالقاات املائ  -1

مالعشرون

حؿااكمػمثااهماظة ظااهماظعـؿلغقااهم ماياا  ماظعلٌقااهم

 متؼلااقؿمعراضااقفلمم مععلػااةةمممم1918اه زنمساال م

طاالنماظػاا اتم دجؾااهم اضعااام مم1923ظااقزانمساال م

إضؾقؿمد ظاهم احاةةمظالام متؽاـمتـالرمعشاؽؾهمحاقهمممممممم

تقزؼعمعقلػفؿلم ظؽـمنيعةمعنم زسا معراضاقفلمسؾاكمممم

ؿةنياااهمإضااالصهمإزنماىؿفقرؼاااهماظرتطقاااهماظاااة هماٌـ

م(52)ماىةؼةةمعلؾحماظـف انمد ظقلنمد

 نيلت متؿـالزعمحقهلؿالماٌيفاللماظلاتقاهمهطـا معاـممممممم

د ظااهمدماهعاا ماظااليمحااقهممػاالدماٌـلزساالتمحااقهمم

تمتةخؾم مغطالقماظؼالغقنمممادؿغالهماٌقلدمإزنمعـلزسل

  مإرلرمتـظاقؿماظعالضالتماٌلئقاهمنياامممممم(53)اظة ظل

اظػا اتمذافةتماظعالضالتماٌلئقاهمنياامممممممد همحقض

د همايقضماظعةؼةمعـم طلتماظؿعل نم اظؿـالزعمدمم

صػلمععلػةةمظقزانماظ مسؼةتمنيامد ظ ماالغؿاةا مم

م1928سؾكماظع اقم دقرؼلم)ني ؼطلغقلم ص غلالم(مسال ممم

عطةتماٌلدةماظـلظـهمسؾكم جق ممدرادهمعيمعشا  عمم

اظػا اتممتـػلدمص غللم مدقرؼلم ؼ ديمإزنمغؼصمعقلدم

 م م(م54اياة دماظع اضقاه)ممع مدجؾهممسـةمدخقهلؿلم

عطةتماٌعلػةةماظ مسؼةتفلمص غلالمنيلداؿممم1921سل م

دااقرؼلمعااعمت طقاالمحااؼمعةؼـااهمحؾاابماظلااقرؼهم ممم

االغؿػلعمريقلدمغف يماظػ اتم ضقؼؼمدممطؿالمتضاؿـ ممم

عااـمععلػااةةمظااقزانماٌقضعااهمنيااامت طقاالمم189اٌاالدةم

 ايؾػاالبم،م جااق مسؼااةماتػلضقااهمجةؼااةةمظؿـظااقؿممم

للمؼاااققم اٌيفااااياااة دماىةؼاااةةم،م ضاااؿلنماي

 جلبمصقفالم)إذامغاؿبمعاـمممم(مم55اٌؽؿلؾهمظؽؾمد ظهم)

تعقاماية دماىةؼةةمنيامت طقلم داقرؼلمعنمغظال ممم

اٌقلدم مد ظهمؼؿقضػمسؾكماهسؿالهماٌـػالةم مإضؾاقؿمممم

د ظهممعخ تمع مسـاةعلمؼؿؿؿاعمإضؾاقؿمإحاةتماظاة همممممم

ريؼؿضكمس  مضلئؿمضؾاؾمايا  منيلٌقالدم اظطلضالتممممم

لمد ظهمعخ تمص غفمتعؼاةمماظ مؼقجةمعـؾعفلم معراض

اتػلضقهمنياماظاة هملالحؾهماظشاثنمظؾؿقلصظاهمسؾاكمممممم

اٌيفااللم ايؼااققماظاا ماطؿلااؾفلمطااؾمعـفاال(مدطؿاالم

اظرتطقاهممم-(معـماٌعلػةةماظػ غلاقهمم13عطةتماٌلدةم)

 مععلػااةةممبسؾااكمعاالمجاالم28/5/1926اٌقضعااهم م

محقهمحؼققمدقرؼلم مغف يماظػ اتم مضقؼؼمد1921

عنمم1938ةماظػ غلقهماظرتطقاهمظعال ممم جلبم ماٌعلػةم

ظرتطقلم دقرؼلمحؼقضلمعؿلل ؼهم ماالغؿػلعمريقلدمغفا مم

دجؾاهم،مطقغاافمعشاارتطلم ؼـطؾاؼماهعاا مغػلاافمسؾااكممم

مدماظػ ات

طؿلم ردم ماٌعلػةةماٌقضعاهمنياامت طقالم اظعا اقم مممممم

ني  تقطاااقهمعؾقاااؼمخااالصمنيؿـظاااقؿممم29/3/1946

ماالغؿػااالعمريقااالدمدجؾاااهم اظػااا اتمنيااااماظاااة ظؿا

 االذاارتا م متؾاالدهماٌعؾقعاالتمحااقهماإلغشاالباتممم

اٌلئقااهماظاا متؼاال م مت طقاالم اظؿشاال رمحقهلاالمنيااامم

اظؾؾةؼـمخةعاهمٌيفاؾقهماظطا صام عـعالمظؿضا رمعيمممممم

م(56)معـفؿلمد

تطور العالقات املائقة خالل الساتقـات   -2م

مموالسبعقـات
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ج تمع زنمعؾلحـلتماٌقلدمحقهماظػ اتمنيامت طقالممم

حقشماتػؼماىلغؾلنمسؾكمتؾالدهممم1962 دقرؼلمسل م

اٌعؾقعلتمساـماهرلالدماىقؼاهم اٌلئقاهم محاقضمممممم

اظػ اتمدم ؿمسؼةماجؿؿلعم لنمنياماىالغؾاماظرتطالممم

دمعطااةامصقاافمسؾااكمضاا  رةمم1964 اظلااقريم مساال م

تشؽقؾمىـهمصـقهمطؿالماتػؼالمسؾاكمضا  رةمإذا ا مممممم

 مم اظع اقم مػالدماظؾفـاهمدم ظؽاـمت طقالمعالمظؾـامممممم

ؾماظلؾعقـلتمعنمنيلذ تمريشا  سفلماظعؿاالقم مممع ائ

جـق مذ قماهغلضقهممد نمادؿشلرةمعيمعـمداقرؼلمم

م(57) اظع اقمد

طؿاالمغيفاا ماٌاالدةماظـلظـااهمعااـمني  تقطااقهماظؿعاال نممم

االضؿيفااالديم اظػااا منيااااماظعااا اقم ت طقااالمظعااال مم

مسؾكماظـؼلطماظؿلظقهم:م1971

و يماظلؾطلتماظرتطقهماٌكؿيفاه،مع ـالبم ضاعممممم-ع

بمعؾئمخمانمداةمطقؾالنم،مسنقاعماٌشال راتمممممني غلع

اٌػقةةمععماظلؾطلتماظع اضقهماٌكؿيفهم،نيغقهمتاثعامم

حلجلتماظع اقم ت طقلماٌفؿهمعـماٌقلدمريالم مذظاؽممم

معؿطؾؾلتمعؾئمخماغلمايؾلغقهم طقؾلنمد

ؼش عماظط صلنم معد عم ض مممؽـمنيلٌؾلحـلتمم- 

سنقعممحقهماٌقلدماٌشرتطهمانيؿةابمنيلظػ اتم ريشلرطه

ماهر ا ماٌعـقهمدم

اني  ماظع اقم ت طقلمني  تقطاقالمم1988/م1/12  ماظعل م

اتػؼماظط صلنم ماظػيفؾماًلعسمعـفمسؾاكمااظؿعال نممم

 مجملهماظلقط ةمسؾاكماظؿؾاقثمظؾؿقالدماٌشارتطهم ممممم

اٌـطؼهمدم  اصؼالمسؾاكماغعؼالدمىـاهمصـقاهمعشارتطهممممممم

مخالهمذف ؼـمعـمتلررنفمظةرادهماٌقاضاقعماٌؿعؾؼاهمم

نيلٌقاالدماإلضؾقؿقااهم  للااهمحااقضمغفاا يمدجؾااهمممم

  ماظعؼاااقدماظؿلظقاااهمتلاااالرس مممم(58)م اظػااا اتمدم

اٌش  سلتماظرتطقاهمسؾاكمغفا ماظػا اتمم،م مإرالرمممممم

اٌلاؿلةمعشا  عمجـاق مذا قممممممهاًطهماظلارتاتقفقم

(مم عـمعنيا زمػالدماٌشا  سلتم:ممممGAPاهغلضقهم)

دااةماتاالتقر ماظااليم ماصؿؿاالحمإحااةتمضـقاتاافمساال م

م1987 معش  عمض ةمضلؼلماظليمعناممسال ممم،مم1983

،م ضةمعدتمػلدماٌش  سلتمإزنمتضللهمطؿقهم ت ديم

غقسقهماٌقلدماٌـللنيهمإزنماظع اقم دقرؼلمساربماياة دممم

اظلقرؼهمصؿض رماضؿيفلدماظؾؾةؼـمعـمضؾاهمتاةصؼماٌقالدمممم

خللهماظؼطلعماظمراسلمطؿلمص ضمذظؽمسؾاكماظؾؾاةؼـممم

زنمإغػالقمعؾاالظغممسؾًؽالمإضالصقلملـااؾم ماضاط ارػؿلمإممم

رلئؾاهمإلضلعاهمعشا  سلتمختمؼـقاهمػاةصفلمععلىاهممممممم

غؼصماٌقلدم،ماهع ماظليماغعؽسمداؾؾلمسؾاكمايقالةمممم

 مطااالماظؾؾااةؼـمحقااشممممهاالضؿيفاالدؼهم االجؿؿلسقاام

حفؾ مػلدماٌش  سلتم ؾشمعقلدماظػا اتم ػاقمعالمممم

عخػؿفمايؽقعهماظرتطقهمسـماىلغابماظع اضالمع ـالبمممم

  مذاتماظقضا محؼؼا ممممد1974عػل ضلتفؿلم مسل م

ػلدماٌش  سلتمظرتطقالماظعةؼاةمعاـماظػقائاةمعني زػالمممممم

زؼلدةمضةرتفلمسؾكماظؿقؽؿمريقلدماظـف م  ص تمطؿقاهمم

عفؿهمعـماظطلضاهمظرتطقالم،مصضاالمساـمتاقصريماٌقالدممممممم

إلناالزمعشاالرؼعمعلئقااهمعخاا تممماالم  االرممممهاظالزعاا

اًال ماٌلئلمجمةدام ماظـؿلغقـالتم،م ياؾمػالامممم

عـمت طقالممم1982 م)ىـهمصـقه(مسل ماًال متشؽؾ

 رشاؿمعنمم1983 اظع اقم اغضؿ مإظقفالمداقرؼلمسال مممم

(ماجؿؿلسالمإالمم16،م)1998اظؾفـهمسؼةتمحؿكمسل م
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عغفاالمصشااؾ م ماظؿقلااؾمإزنمماتػاالقمنيشااثنماضؿلاال مم

سلدهمٌقلدماظػ اتم،منيلؾبماالخؿال محاقهمطقػقاهممم

م(59)تقزؼعماٌقلدم ادؿعؿلهلل

قاه و أثرها عؾى العالقات أزمة امل -املطؾب الثالث 

 بني دول حوضي دجؾة والػرات .

تقلاػماظعالضالتماٌلئقااهمنياامد همحقضالمدجؾااهممممم

 اظػاا اتمنيثغفاالمعشااقنيهمنياالظؿقت دم سااة ماالدااؿؼ اردمم

م ؼعقدمذظؽمظعةةمعدؾل معػؿفلم:م

عنمطؾمد ظهمعـمد همايقضماظـالثم،متؿؾـاكمممم-1

عشاا  سلتمضااكؿهم رؿقحااهمظؾؿـؿقااهماالضؿيفاالدؼهممم

ؿؿلدمسؾكماظطلضهماظؽف نيلئقهمم عقلدماظا يماظا مممنيلالس

ؼقص ػااالماظـفااا انم،م عاااـمخاااالهمجمؿقساااهمعاااـم

 اٌش  سلتماٌلئقهماظعؿالضهمم

سااة م جااقدماتػلضقااهمد ظقااهمذاالعؾهمظؿـظااقؿممممممم-2

االدؿكةا ماٌشرت مٌقلدماظػا اتمع مدجؾاهم،م صشاؾمممم

سنقعم ل التماالتػلقمحاقهمػالاماٌقضاقعم اظا ممممم

لمسمعفالمسؾاكمإنالزمعشا  عمممممنيةعتمعـلمإسالنمت طق

 جـق مذ قماهغلضقهمدم

اغلالخمت طقلمعـمر انيطفالماظؿلررنقاهم اظـؼلصقاهممممم-3

 اظةؼـهمنيؽؾمعـمدقرؼلم اظعا اقمراقاهماظعؼاقدماظا ممممم

عسؼؾ مادؿؼالهللم،م اغلقلضفلم رابم ل ظاهمتغ ؼابممم

اىؿؿااعماظرتطاالم اغغؿلداافلم محؾااػماهرؾلاالمممم

م  ل ظهماالغةعلجمععمع رنيلمدممم

املرتؽاازات الساارتاتقجقة لسقادااة تركقااا  موال :أ 

 املائقة : 

دع مت طقلمراقاهمسؼاقدمظالغضاؿل مإزنماظلاققمممممم-م1

تلااعكممهاه رنيقااهماٌشاارتطهم ػاالماظقااق معاالمتااماممم

ع رنيلماٌقحاةةم،م ظؽاـمع ر نيالمرصضا ممممممإزنظالغضؿل م

رؾؾلتفاالماٌؿؽاا رةمالغضااؿل مإظقفاالم،م ضااةمداالػؿ ممم

قؿاالماظع نياالمسمظؿفاالماظطقؼؾااهممسااـم قطفاالماإلضؾم

 اآلدققيماظ مععؾؿفلمسؾقفلماظؿقجفلتماهؼةظقجقاهمم

اٌكؿؾػهمخللهمععمجرياغفلماظع  م،مدلػؿ مػالدمم

اظعمظهم مإضعل معقضاػمت طقالمععال مع ر نيالمدمظالامممممم

صفاالم)ت طقاالم(م مدااعقفلمايـقااشمظالغضااؿل مإزنممم

ع ر نيلم،منيلت متةر معنمسؾقفلمعنمتـؾا معغفالمضاقةمممم

عنمتا   منيشاؽؾمصعالهم مممممإضؾقؿقهمعفؿهم ضلدرةمسؾاكم

م(68)مع ضلعماٌـطؼهماظلقلدقهم االضؿيفلدؼهمد

هل همت طقلم مسالضلتفالممعاعماظاة هماظع نيقاهمممممم-2

اتؾلعمر ؼؼهمسؿؾمتؿفـابمصقفالمضقال متؽؿاؾمس نيالمممممم

ضةػلمإزابمعؼهمضضاقهمدمحقاشمتاةر مت طقالمعنمعيممممم

عش  عمدقلدهمخلرجقاهمت طالمؼا ديممإزنمردمصعاؾممممم

ؾؾاةانماظع نيقاهمإزابمت طقالممممعـلؼم عؿـلشؿمعـمضؾاؾماظم

 مم(61)مدقفعؾفلمتقاجفمهةؼلمضقؼلمامد

تلعكمت طقلمعاـمخاالهماداؿغالهمطاؾمسـللا ممممممم-3م

اظؼقةم مسالضلتفلماإلضؾقؿقاه،م عاـمعػؿفالماٌقالدممإزنممممم

عنممتيفؾحمع طممادؿؼطل مإضؾقؿلم،مع مضاقةمإضؾقؿقاهممم

رئقلهم،محقشمعنممػـل ماسؿؼلدامدلئةام ماه دالطمم

طقااهمعنمزسلعااهمت طقاالمإضؾقؿقاالمعاا تفـماظؼقلدؼااهماظرت

نيضااعػمجرياغفاالمعااـماظعاا  مدمظاالامصؼااةماتلااؿ مم

اظعالضلتماظع نيقهماظرتطقهمنيشالبمعاـماظؿاقت ،مداؾؾفممممم
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سة مرشؾهمت طقلم منيـلبمسالضلتمعؿقازغهمضلئؿهمسؾاكمم

ماظؿعل نم اٌـػعهماٌشرتطهمدم

تااةر مت طقاالمعاالمظؾؿقاالدمعااـمعػؿقااهمطااربتم ممم-4م

هم انمععظؿمعيفلدرماٌقلدماهللعهماٌـطؼهماظع نيقهمخلل

 ماٌـطؼهماظع نيقاهمتـؾاعمعاـمخالرجمعراضالماظاة هممممممم

اظع نيقهمظلامؼلقدمت طقلماالسؿؼلدمنيثنمداقط تفلمسؾاكممم

عقاالدمغفاا يمدجؾااهم اظػاا اتمؼعطقفاالمضااقةمطااربتممم

تلؿطقعمعـمخالهلالماعاؿال م رضاهمضاغطمعفؿاهم مممممم

سالضلتفلمععماظة هماظع نيقاهمريالمدنعاؾمعلالرمػالدمممممم

م(62)مؼيفبمد علم معيفؾقؿفلداظعالضلتم

ثانقا :أها  ططاات التاوتر حاول اقتساا         

 املقاه بني دول حوضي دجؾة والػرات .

تعقدمع زنم طلتماظؿقت منياماظعا اقم ت طقالمحاقهممممم

حقـؿالمعرداؾ ممم1957اضؿلل معقلدماظػا اتمإزنماظعال ممم

اظلػلرةماظرتطقهم منيغةادمعالط ةمايؽقعاهماظع اضقاهمممم

لبمدةمطقؾلنمسـاةمغؼطاهماظؿؼالبممممحقهماسؿما مت طقلمنيـ

ص سلماظػ اتماظ ئقلامص اتملقم مع ادملقمدم ضاةمم

عذاالرتماٌاالط ةمإزنمعنمحفااؿماظااؾقريةماحملؿفاامةمم

عـماٌقلدم ظؽاـممم3(معؾقلرم م9,4خؾػماظلةمدقؾؾغم)

سـةماٌؾلذا ةمنيؾـالبماظلاةمتاؾامعنماظلاعهماًمغقاهممممممم

عيم ااالثمم3(معؾقاالرم 38،5ظؾقريتاافمتؾؾااغممممممم)

 ماإلؼضاالحماظرتطاالم ضااةمنياا رتممبعاالمجاالعضااعل م

ايؽقعهماظرتطقهمذظؽمنيلظيفعقنيلتماظطؾقش اصقهماظا مم

حلظاا مد نماالظؿااما منياالٌكططماهدلداالمظؾلااةمدمممم

 طلغ ماظعالضلتماظع اضقهماظرتطقاهمتؿلاؿمضؾاؾمذظاؽممممم

م(63)منيلظؿعل نم اظؿػلػؿمنياماظة ظؿام مجملهماٌقلدمد

قهمنياامماظؿاقت اتماظلقلدامممت ظؽـمد سلنمعلمتماؼاةم

د همايقضمععمتمؼةمايلجاهمإزنماٌقالدم مسؼاةيمممم

اظلااؿقـلتم اظلااؾعقـلتمحقااشممضاالدتمسؿؾقاالتمممم

اظؿـؿقهماٌـػ دةم اظ منيةعتم مت طقالم داقرؼلممعـالمممم

ع اخ ماظلؿقـلتمإزنمغماسلتمسةؼةةمخللهمنيامد هم

عـالمذظاؽممممثحقضماظػ اتمحقشمنيةعتماظة هماظـال

لئقاهمعدتمإزنممايامني غشلبمعشلرؼعمزراسقاهم طف  عم

اذؿةادماظؿـلصسم اًال منيقـفلمحقهمتقزؼعماٌقلدمدم

ظؼااةمجاا تمسااةةماجؿؿلساالتم ـلئقااهم عؿعااةدةمنيااام

اهر ا ماظـال همعـلمعـؿيفػماظلؿقـلتم ععمذظؽم م

ؼؿقلؾقامإزنماتػلقمسال مدم معـالمنياةلمعؾائمخماغالمممممم

،ماظؾالانمم1974طقؾلنماظرتطلم اظطؾؼهماظلقريمسال مم

تةصؼمعقلدماظـف مم،عدػ مساـمممعدؼلمإزنمغؼصمذةؼةم 

تقت مذةؼةم ماظعالضلتماظلاقرؼهماظع اضقاهم مؼـػا جمممم

م3عؾقااقنم 288إالمنيعااةمعنم اصؼاا مدااقرؼلمنياا رالقمم

إضااااالصقهمظؾعااااا اقمخاااااالهمذظاااااؽماظعااااال مدمممممممممممممممممممممممممممم

احااؿبماظعاا اقمالخنػاالضمعلااؿقتممم1975  مساال م

تااةصؼمعقاالدماظػاا اتمعااـمتةصؼاافماظعاالديم اظؾاالظغممممم

/ لغقاهم رؾابمعاـمجلععاهممممم3 197/ لغقهمإزنم3 928

اظة هماظع نيقهماظؿةخؾميؾماهزعهمدم رشؿماحؿفالجمم

دااقرؼلمنياالنمطؿقااهماٌقاالدماظقالااؾهمعااـمت طقاالمضااةمممم

اخنػض مإزنماظـيفػمإالمعنمضغقطماىلععهماظع نيقاهمم

عدػ تمسـمتشؽقؾمىـهمتؼـقهمعـمضؾؾماىلععاهم،مم

إزنممض رتمعنمحيفهماظع اقمعـمعقلدماظػ اتماظةاخؾاهم

%منيقـؿالمحيفاهمممم58دقرؼلمعـمت طقلمدنبمعنمتؾؾاغمم
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سؼاةماجؿؿالعم ال الممممم1986%مدم  مسال مم42دقرؼلم

ظؾقزرابماٌكؿيفام ماظة هماٌعـقاهم اقضماظػا اتممممم

حقهماٌقلدمطلغا مغؿلئفافم اة دةمدمم حقـؿالمزارممممم

رئااقسماظااقزرابماظرتطاالمتقرطاا ما زاهمدااقرؼلمساال ممم

نيلييفاقهمم ضعمسؾكماتػلضقهممسق مظلاقرؼلممم1987

/ لغقهم(م3 مم588سؾكممتةصؼمعـمعقلدماظػ اتمؼؾؾغم)

(مدـقؼلمدم طلنماظع اقمؼطلظبمعـالمم3عؾقلرم 16عيم)

منيـػسمػلدماظؽؿقهم ط رمعطلظؾفمع ارامدم1967سل م

 ا  مإشالقمت طقلمنيقانيلتمدةماتلتقر م اغؼطالعمعقالدممم

م1998ؼقعلمسل مم38اظػ اتمعةةم

نيااامم اهزعاهماظا معسؼؾا مذظاؽمجا تمعػل ضالتمممممم

اهراا ا ماظااـالثماٌعـقااهمريقاالدماظػاا اتم،م عساالدممم

/م لغقاهمعاـمعقالدمممم3 588اظع اقمعطلظؾؿفمنيؿكيفقصم

اظػاا اتمإالمعنمت طقاالم متيفااغمإزنمػاالدماٌطلظاابممممم

 تقضػا ماٌػل ضالتمسـاةعلمتاقرطماظعا اقم محاا  مممممم

اًؾقبماظ مدخؾ مت طقلمصقفلمطط  مععلدمظؾعا اقمم

اظؿقاالظػم،معؼةعااهماظعةؼااةمعااـماٌلاالسةاتمظؼااقاتم

اٌقاظلمظؾقالؼلتماٌؿقةةماهعريطقاهمدم نيعاةمايا  مممم

 م1991سؼااةماجؿؿاالعم ال االمم معؼؾااقهمعااـمساال ممم

م788دعشؼمرصعماظع اقمصقفمعطلظؾفمإزنمتةصؼمعؼاةاردمم

/ لغقهمعـمعقلدماظػ اتمصا صضماىلغابماظرتطالممممم3 

 ضااةم(64)ػاالاماٌطؾاابم اغلااقبمعااـماالجؿؿاالعمدممم

اٌعلرضااهماظع اضقااهمماسؿؿااةتمت طقاالم متعلعؾاافلمعااع

اظلااقرؼهمٌشاا  عمجـااق مذاا قماهغلضااقهمعلااؾؽام

رئقلامع هلؿالماظػيفاؾمنياامعشا  عمجـاق مذا قممممممم

اهغلضااقهم عشااؽؾهمعقاالدماظػاا اتم،م اظـاالغلملـااؾمم

نيلحملاال التماظرتطقااهمظؾؿفااقؼـمعااـمذااثنمتااث رياتمم

اٌش  عماظلؾؾقهممسؾكماظع اقم دقرؼلمعةسقهمعنمػالامم

كمعؼهمعػةا مدقلداقه(ممسؾمياٌش  عماظليم)المؼـطق

دقؽقنمعػقةامظؾة هماظـالثمدمطؿلمضلهمرئقسماظقزرابم

امإنمم18/2/1998اهداااااؾؼمتقرطاااااقتما زاهم مم

اظشلئعلتماٌؿقات ةمنيشثنمإعؽلغقهمغشق ملا اعمنيااممم

ت طقلم جرياغفلمنيلؾبماٌقلدمتعربمسـمرلؼاهمخلرؽاهممم

 عضااؾؾهمدم المثؽااـمضؾااقهماظاامسؿماظؼلئااؾمنيااثنمدااةم

فمتث رياتمدؾؾقهم مدقرؼلم اظع اقماتلتقر مدقؽقنمظ

،مهغفمسؾكماظعؽسمعـمذظؽم،مدقؽقنمعيفةرمرخالبمم

 ازدػلرمظؽؾمعـماظؾؾةؼـمدمصؾؿلذامالمؼؿؿماظؿعلعؾمعاعمم

دةماتلتقر مطؿش  عمؼقص مايؿلؼاهمٌالؼااماظلاؽلنمممم

مم(65) ماظة هماظـالثمعـمملر ماظػقضلنمد

كقاة  ثالثًا: طبقعة العالقاات املائقاة العراققاة الرت   

 وتأثرها بالعالقات السوروة الرتكقة 

رادؼؽلظقهممعغظؿهحؿكمنيعةمدؼقطماظـظل ماٌؾؽلم ضقل م

 ماظعاا اقمحاا صماظعاا اقمسؾااكم نمذناالصظمسؾااكمممم

سالضلتم دؼهمععمت طقلمرشؿماظؿـالضضماهؼاةؼقظقجلممم

نيقـفؿلممح للمسؾكمعيفليفماٌلئقهم ادؿشاعلرامعـافممم

اضالمعاـمممظؼةراتمت طقلمسؾكماإلض ارمنيلالضؿيفالدماظع م

خااالهماٌقاالدمدم عااعمذظااؽمصؼااةمتااث  ماظعاا اقمدااؾؾلمم

نيلظؿقت اتماظرتطقهماظلقرؼهم اني زمعـلهمسؾاكمذ معالممم

 مطلظؽمعالمحاةثمممم1975م–م1974 مسلعلممثحة

سـةعلمنيةعتمت طقالمرياؾبمخامانمداةماتالتقر مسال ممممممم
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دمإالمعنمشم ماظعا اقمظؾؽقؼا معدتمإزنمتطاقرممممم1998

ؾاةؼـمحقاشمممدؾيبمشريمعلؾققم ماظعالضلتمنيااماظؾم

نيلت ماهراضالماظرتطقاهمعـطؾؼالمظغالراتماظطالئ اتمممممم

دم م1991اهعريطقااهمسؾااكماظعاا اقمعـاالمحاا  مساال م

ادؿؿ مػلاماظؿقت م ماظعالضلتمرقاهمسؼةماظؿلاعقـلتمم

مدم

ظؼةمادفؿمت ديماظعالضالتماظلاقرؼهماظع اضقاهمظػارتةممممم

رقؼؾهمداع مرنيعمض نمنيلاؾبماًاال ماهؼاةظقجلمممم

عاـماظعا اقم داقرؼلمممممنيامذؼلمحم ماظؾعشم مطاؾمم

 متةسقؿماٌقضػماظرتطالمإزابمداقرؼلم اظعا اقمسؾاكممممم

اظلقابم جـبمت طقالمضاغطلمذاةؼةامطالنمثؽاـمعنمممممم

تؿع ضمظفمظقمعنماظؾؾةؼـم اجفلمت طقلمريقضػمعقحةم

عـمعش  سلتفلماٌلئقهماظعؿالضهمدم طلظؽمتث  ماظعا اقمم

سؾكماظة ا منيلهزعلتماظلقلداقهمنياامت طقالم داقرؼلممممم

لنيال معقالدماظػا اتمدم المثؽاـمصيفاؾممممممعـمخالهمت

اًالصاالتمحااقهماضؿلاال ماٌقاالدمسااـماًالصاالتمممممم

اظلقلداااقهماهخااا تمنياااامد همحاااقضماظػااا اتممم

صلظعالضلتماٌلئقاهماظلاقرؼهماظرتطقاهمتاث  تمنيلافؾمممممم

اظعالضلتماظلقلداقهمايلصاؾمنيالظؿقت اتمصلظعالضالتممممم

اظلقلدقهماظــلئقهمنيامدقرؼهم ت طقالمت ا حا معـالمممم

سـمص غلالم،منيااماظؼطقعاهم اظؿاقت مممممادؿؼالهمدقرؼلم

 اظؿفةؼااةاتماٌؿؾلدظااهمدم عااـمعػااؿمغؼاالطماظؿااقت م ممم

انيؽ ػالمساة ماسارتا مداقرؼهمنيلظضاؿماظرتطالمظؾااقابممممممم

االدؽـةر غهماظليمعلزاظ مداقرؼلمحؿاكمؼقعـالمػالاممممم

تعةدمجمبامعـماهراضلماظلقرؼهمرشؿمعضلمعطـ معاـمم

ممثلغقهمسؼقدمسؾكمضؿمت طقلمظؾقابمنيلالتػلقمععمص غلالم

،م ت تمت طقلم معطلظؾهمداقرؼلمنيؾاقابماالداؽـةر غهمممم

اغقعمعـماىـقنماطؿلمجلبم متيف ؼحمظ ئقسماظقزرابم

دم عااـم1998اظرتطاالماظلاالنيؼمعلااعقدمؼؾؿاالزمساال مم

 ل رماظؿقت ماهخ تمنيامت طقلم دقرؼلمضقال مت طقالممم

 مع اخاا ماهرنيعقـاالتمنيؿققؼااؾمجماا تمغفاا مضقؼااؼم

هظاق معاـممماظليمؼـؾعمعـمت طقالم ؼلاؼلمسشا اتماممم

االصةغاهم م لصظااهمحؾااب،مممالما اا مدااؾؾلم م ؼااهممم

دقرؼلمنيؿيفا صلتمت طقالماٌلئقاهم،مخللاهمماٌؿعؾؼاهمممممم

نيلظػ اتمدمطؿلمادفؿماظؿـلضضماهؼةؼقظقجلم مزؼلدةم

اتلااالعماهلاااقةمنياااامت طقااالم داااقرؼلم مداااـقاتمم

اًؿلقـلتمإ ا ماغضاؿل مت طقالمإزنمحؾاػمنيغاةادمدمممممم

لمضاةمتقجفا ممماٌقاظلمظؾغا  م،مصقؿالمطلغا مداقرؼمممم

تقجفلمضقعقلم طلغ ماض  مإزنماظؽؿؾهماظشا ضقهمعـفالممم

إزنماظغاا  مدم ضااةمادااؿغؾ مت طقاالم مػاالدماظػاارتةممم

اظؿـلضضاالتماظاا مراا عتمسؾااكماظعالضاالتماظع اضقااهمم

اظلقرؼهمنيلؾبمعقضاػمداقرؼهمعاـماغضاؿل ماظعا اقممممممم

ظؾقؾػم،محقـؿلمعل تمدقرؼلمسؾكمإشاالقمعقاغؽفالممم

لااـ مسالضلتفاالمنيقجاافمتااةصؼماظااـػطماظع اضاالم،مصق

نيلظع اقم مسق مظفمريةمعغلنيقبمغػطفمحناقماٌاقاغئممم

اظرتطقااهم ؼؼااهمعااـمذظااؽمعؽلداابمطااؾريةمدم  مممم

عـؿيفػماظلؿقـلتمسنةتمدقرؼهم ؿمللدرتمسنقعم

اٌؿؿؾؽلتماظعؼلرؼهمظألتا ا م مداقرؼهم ردتمت طقالمممم

م طقةمممل ؾهمإزابمممؿؾؽلتماظلقرؼامصقفلمد

اٌلاؾقهمسؾاكممممطؿلمطلنمظقجاقدماهطا ادم ح طالتفؿممم

جلغيبماية دماظرتطقهماظلاقرؼهمد رم مزؼالدةمتاقت مممم

اظعالضلتم تؾلدهماالتفلعلتمنيامداقرؼلم ت طقالممممدػل



 الثالثالعدد                     للعلوم القانونية والسياسية                                       مجلة جامعة األنبار 
 

 

 

 

 558 

حااقهمدسااؿمػاالدماي طاالتماظؽ دؼااهمصققـؿاالمغشااطم

اٌلااؾققنماهطاا ادماالغػيفاالظققنمم ممشاالهممدااقرؼلمم

خالهماًؿلقـلتمم جف مداقرؼلمعلالنيعماالتفال مممم

بماٌقضااػم مع اخاا منيلظااةسؿمحنااقمت طقاالم،م اغؼؾاام

اظـؿلغقـلتم عطؾعماظؿلعقـلتمحقـؿالمغشاطمعلاؾققاممممم

حم ماظعؿالهماظؽ دداؿلغلم مجـاق مذا قمت طقالمممممم

حقااشماتفؿاا مت طقاالمدااقرؼلمنيؿؼااةؼؿماظؿلاافقالتممم

مممم(66)مظؾؿلؾقاماهط ادمد

رابعا : الطابع السقاداي لت ارفات تركقاا    م

 املائقة )رؤوة تركقا(

لمعشاا  سفلمنيؿـػقاا1982حااامنيااةعتمت طقاالمساال ممم

م GAP  اظعؿااالقم مجـااق مذاا قماهغلضااقهم

تشؽؾ مىـهمصـقهمنياماظع اقم ت طقلمتقدع مظؿضؿم

 رشؿمسؼةماظؾفـهمعـلمذظاؽمايااممم1983دقرؼلمسل م

(ماجؿؿلساالمإالمعغفاالمصشااؾ م ماظؿقلااؾمإزنمعيمم16)

اتػلقم ال المحاقهماداؿكةا معقالدماظػا اتمنيلاؾبممممممم

 منيشاثنممرصضمت طقلمعؾةعماظؿػل ضمحقهماتػلقمعشرت

تـظقؿمادؿغالهمعقلدماظػ اتم،محقشمادؿؿ تمت طقالمم

سؾاكمعقضػفالماظاا اصضماظؿعلعاؾمعااعمغفا يماظػاا اتممممم

 دجؾهمسؾكماغفؿلمغف انمد ظقلنم إلا ارػلمسؾاكمعنممم

اظػاا اتمغفاا مت طاالمخاالظصمحؿااكمغؼطااهمايااة دمم

اظرتطقهم،م ؼيفؾحمنيعةػلمغف امت طقلمسلني امظؾقاة دمدمم

حؾسمعقلدمسؾكم13/1/1998 حامعضةع مت طقلم م

اظػ اتمسـمدقرؼلم نيلظؿلظلمسـماظعا اقم،معاةةمذاف مممم

 احةمدمظؿكمؼـماٌقلدم مداةماتالتقر م،م متلؿشا مممم

ت طقلمعؼلمعـمدقرؼلمع ماظعا اقمحاقهمذظاؽم  متؾؾاغممممم

اظؾفـهماظـال قاهمنيؼ ارػالمنياؾمإغفالمعضا م متـػقالممممممم

مهمططلتفاالماٌلئقااهمٌشاالرؼعماظػاا اتمشااريمسلنيؽااممم

 تشاريمنيعاضممممم(67)مؼلمدنيلحؿفلجلتماظع اقمع مدقر

اٌيفلدرمإزنمعنماظؼ ارماظرتطلمجلبم معسؼل م،متةػقرم

حاالدم ماظعالضاالتماظرتطقااهماظلااقرؼهم،م اغاافمجاالبمم

ظؾضغطمسؾكمايؽاقعؿاماظلاقرؼهم اظع اضقاهمظؿاثعاممممم

حة دػؿلمععمت طقلم عـعمسؿؾقلتماظؿلؾؾماظ مطالنمم

ؼؼق منيفلمعلؾققامحم ماظعؿلهماظؽ ددؿلغلم،ماظلؼـم

خااالهمتؾااؽمايؼؾااهمخللااهمسؾااكمايااة دممغشااطقام

اظلقرؼهماظرتطقهمدم مملمؼ طةمػلاماالولدم،معالمعدزنمم

نيفمرئقسماظقزرابماظرتطلم غلا متقرطاقتمع زاهم،م مم

حقـؿلمضلهمامإنمت طقلمضةملـاعمم1989عؼؾقهمعـمسل م

تةصؼمعقلدماظػ اتمساـمداقرؼلمإذام متقضاػمدعشاؼممممم

 مجـاق ممغشلطماهت ا ماظلؼـمؼطلظؾقنمنيلالداؿؼالهمم

ذ قماهغلضقهام غلؿشػمعـمخاالهمػالاماظؿيفا ؼحمممم

عنمت طقاالمثؽـفاالماإلضاا ارمنيلااقرؼلم اظعاا اقم معيمم

 ضاا متشاالبمعااـمخااالهماإلعؽلغاالتماظاا م ص تفاالمممم

عش  سلتفلماٌلئقهمظؾؿقؽؿمنيلغلقل معقلدمغف ماظػ اتم

 اظا مدااؿقص ػلمعشاا  سلتفلماٌلئقاهماٌمعااعمإضلعؿفاالممم

تؾاؽماٌقالدمممالمممممسؾكمغف مدجؾاهم،م هةؼاةمغقسقاهممم

دنعؾمعـمايقلةماالجؿؿلسقهم االضؿيفلدؼهم ماظعا اقمم

 دااقرؼلمرػقـااهمنياالٌماجماظلقلداالماظلاالئةم مت طقاالمم

 عدريةمهػةا م شلؼلتماظلقلدهماٌلئقهماظرتطقهمعاـمم

مم(68)خالهمهؽؿفلمريقلدماظـف ؼـمدم
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 مؼةر ماهت ا معنمنيالدػؿمشـقهمنيلٌقلدم ػالمطالظؽممم

خ ؼطااهمت طقاالمدنااةمعنمػضااؾهممنيلظػعاؾمصلظـاالز مإزنم

اهغلضقهم اىؾلهماحملقطهمنيفلم،مػلمعـؾعمظشاؾؽهمم

عـمعؽلتماهغفلرماظؽؾريةم اٌؿقدطهم اظيفغريةمتا  يمم

اهراضاالماظرتطقااهم هقهلاالمإزنمشلنياالتم داافقهممممم

عمر سااهمدم ظؼااةمعدرطاا مت طقاالمنيعااةمعنم  جفاا ممم

نيلظيفةمعـمضؾؾماظغا  مخللاهمنيعاةماغؿفالبمايا  مممممم

لدماه ر نيالمضاؿفلمإظقافمدمعنمممماظؾلردةمم رصضمااله

د رػلماظلقلدلم عيفليفلمععمد هماظشا قماه داطمممم

ػلماهػؿم مدقلدؿفلماًلرجقهم دعقفلمظؿيفؾحمضقةمم

إضؾقؿقهم،مطؿلمعدرط مت طقلمعلمظؾؿقلدمعاـمعػؿقاهم ممم

إدارةمسالضلتفلمععمجرياغفلماظع  مدمظلظؽمادؿعةتم

مت طقلم نيلذ تمنيؾـلبمدؾلؾهمعـماظلة دمدقط تمعـ

خالهللمسؾكمتةصؼمعقالدماظػا اتمخالرمجمعراضاقفلمدممممم

 ػلم ممر ؼؼفلمإزنماظلقط ةمسؾكمعقلدمدجؾهم،معاـمم

خالهمجمؿقسهممعخا تمعاـماظلاة دماظا معنامتمممممم

نيعضفلم تعؿم مإنلزماظؾعضماآلخ ،م ؼغؾبماظطالنيعمم

اظلقلدلمسؾكمد اصعمت طقلمظؿيف صلتفلماٌلئقاهمحقاشممم

تفلمسؾاكممتةر مت طقالمعنمني عؽلغفالماداؿعؿلهمداقط مممم

اٌقاالدمظؿؿاالرسمضااغطلمذااةؼةامسؾااكماظااة هماظع نيقااهمم

ؼػققمضغطماخطا ماهداؾقهمصؿؽالم،مممالمداقؿـقفلمممممم

علؿؼؾاًلم عـممخاالهمإحؽال مداقط تفلمسؾاكماٌقالدمممممم

اظؼةرةمسؾكمهؼقؼمعطربمضةرمعـماهلقؿـهماإلضؾقؿقهم،م

 اظؿكؾصمعـمنيعضمعشؽالتفلماظةاخؾقاهمعاـمخاالهمممم

مئقهمداإلدارةماظقاسقهمٌقاردػلماٌل

 ؼؿضحمولػؾمت طقلميؼققماظع اقم دقرؼلمعـمم(69)

خالهمتيفا ذنلتماظللداهماهتا ا مصققـؿالمعـعا مممممم

ت طقلمعقلدماظػ اتم،مٌؾئمخمانمداةماتالتقر م،م  ممم

ضالهمرئاقسماظاقزرابممممم1998حػؾمتةذاماظلاةمسال ممم

مداظرتطاالم غاالا مدااؾقؿلنمدثريؼااؾممامإنمعاالمؼعااقمم

 ر اصاةػؿلممظرتطقلمعـمجملريمعقالدماظػا اتم دجؾاهمممم

ػلمعؾؽمظرتطقلم انمني عؽلنمت طقالمعنمتؿيفا  منيفالمممم

طؿلمتشلبمداخاؾمحاة دػلمددددإنمػالدمعرضاـلم ظـالمممممم

ايؼم معنمغػعؾمعلمغ ؼاةدم حناـمالمغؼاقهمظلاقرؼلممممم

 اظع اقمعغـلمغشلرطفؿلمعقاردػؿلماظـػطقهمدم المذناؼمم

هلؿلماظؼقهمعغفؿلمؼشلرطلغـلمعقاردغالماٌلئقاهمددددمإنممم

رؼلمعنمالمؼؼؾؼالمنيلاؾبمتـػقالمػالامممممسؾكماظع اقم داقم

اٌش  عم،م ظؽـماظػ اتم دجؾهم ر اصةػؿلمػالمعؾاؽممم

ظرتطقلمعـماية دمععمػلؼـماظؾؾاةؼـم عنمظرتطقالمعنممم

ممم(78)متلؿكةعفؿلمطؿلمت ؼةامد

طؿلمل حمدعريؼؾم معـلدؾهمعخ تمضلئالماإنم نيلرممم

اظااـػطمهلااؿم،م عـاالنيعماٌقاالدمظـاالمددددم انمعااـمحااؼم

ريقلدمدجؾهم اظػ اتم حؿكم خ مغؼطهممت طقلماظؿقؽؿ

حة دؼهم،م انمعـؾمػلاماظؿقؽؿمجمبمالمؼؿفامعمعاـممم

اظلقلدةماظقرـقهامدم تقضحمػلدماظؿيف ذنلتماٌقضاػمم

اػؿؿلعلمٌيفاللماظغاريمممماظرتطلماٌؿشةدم اظليمالمؼعري

 حقـؿاالمزارم(71)م المنيلظعالضاالتمعااعمد هماىااقارمدم

عشؼمسال مماظ ئقسماظرتطلماظللنيؼمدؾقؿلنمدع ؼؾم،مد

عذلرمإزنمسة م جقدماتػلقمحقهماضؿلال ماٌقالدممم1993

سؾقفماظعا اقم داقرؼلمعاـمعقالدممممممؾع طةامعنمعلمذنيف

اظػ اتمحلظقلمؼػقضمساـمحلجؿفؿالم قاشمتضاقعممممم
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طؿقلتمطؾريةمعـماٌقلدم ماظؾق دم عضل معنماالتػلقم

ػاقمم1987ايلظلمنيامدقرؼلم ت طقلمعيماتػالقمسال ممم

ظعؿااؾمنيلظلااةم)دااةماتػاالقمع ضاا مؼـؿفاالمنيلغؿفاالبمام

اتلتقر (م،م محقـفلمثؽـماظؿقلؾمإزنماتػلقمجةؼاةمم

 ؼشااؽؾمعشاا  عمجـااق مذاا قماهغلضااقهممم(م72)دممم

م–اظـؼطااهماحملقرؼااهم ماًااال ماٌاالئلماظرتطاالمممم

اظلقريماظع اضلمدمصػلمحامت تمت طقالم ماٌشا  عممم

اظليمثـؾماطربمعش  عماضؿيفالديمتـؿاقيم متالرؼقمممم

امعلااؿؼؾؾقهمظ خاالبمماىؿفقرؼااهماظرتطقااهم،معيفااةرمم

 رصلػقهمذعؾفلمدمؼ تمطؾمعـماظعا اقم داقرؼلمصقافمممم

عيفةرمتفةؼةمعلؿؼؾؾلمظ صلػقهم حقلدماظـالسمصقفؿالممم

دم تـطؾؼمت طقلم مرلؼؿفلمظؾؿش  عمعـممطقغفمؼشاؿؾمم

دؾعمعةنمت طقاهمرئقلاهم مجـاق مذا قماظاؾالدم،مممممم

 تاا تماغاافمدااق عـماظ صاالدماالضؿيفاالديم االجؿؿاالسلم

ؿقت ةمععظؿمدؽلغفلمعـماهطا اد،مم اظـؼل م معـطؼهمع

رلٌلم لػ منيلظؿكؾػمسـماٌـلرؼماظغ نيقهمعـمت طقالمم

ظرتطقالمريمعلالحلتمػلئؾاهمممممعدمطؿلمداققص ماٌشا  مم

م(73)م غيفػماحؿقلجلتفلمعـماظطلضهمد

خامسااا : التـسااقس السااورا العراقااي ملواجفااة   

 املشروعات املائقة الرتكقة  

عـقاهمسؾاكمممهشمضضاقهماٌقالدماهرا ا ماظع نيقاهماٌمممم

اظؿعل نم تـلقؼمجفقدػلمٌؿلردهماظضغطماظالز مسؾاكمم

ت طقلمظؿلقؼهمػلدماٌشؽؾهمنيشؽؾمغفلئلمدممملمؼفةدم

نيـؼضماٌؾةعماٌعؿؿةم ماظلقلداهماًلرجقاهماظرتطقاهمممم

إزابماظؾؾةانماظع نيقهمم اظؼلضلمنيعة ماظؿلؾبم مضقال مم

تؽؿالتمس نيقاهمضاةمت طقالم،محقاشمنياةعمطاؾمعاـمممممممم

عنمهلاـ مسالضلتفؿالمع اخا ممممماظع اقم داقرؼلمعـالمم

عؼل ماظـظال ماظلالنيؼمنيؿـلاقؼمجفقدػؿالام م ل ظاهمممممم

تـظقؿمتؽؿؾمس نيلمعـل لمظؾؿش  سلتماٌلئقهماظرتطقهم

،مؼؽقنمظفمعـماظؿث ريمعلمثؽـفمعـماختلذمإجا اباتمم

تثدؼؾقهمضةماظش طلتم اظؾؾةانماظ متلالػؿم مدساؿممم

 لقؼؾمعش  عمجـق مذ قماهغلضاقهم،م إذامطؿابممم

فلحمٌـؾمػالاماظؿؽؿاؾمصلاق مؼا ديم معحلاـمممممماظـ

اهحقاهمإزنمإسلضاهمع متاثخريمعشا  عمجـاق مذا قمممممم

اهغلضااقهمطؿاالمدااقؿـؾمإخػلضاالمجمئقاالم ماظلقلدااهم

اًلرجقهماظرتطقهمإزابماظؾؾةانماظع نيقهمدم مالمؼؿقضاعمم

عنمؼااـفحمعـااؾمػاالاماظؿؽؿااؾمظااقماصرتضااـلمضقلعاافم م

ععظاؿمممإؼؼل ماٌش  عماظرتطلماظؽؾريماظاليمعنامتممم

ع احؾفمحقشمعنماظمخؿماظلقلدلماحملؾالم مت طقالممم

نيلواالدمإلاال ماٌشاا  عمعااـماظؼااقةم قااشمالمثؽااـم

إؼؼلصفمخيفقللمنيعاةماظؼا  ضماٌلظقاهم االداؿـؿلراتممممم

مم(74)ماظضكؿهماظ مل ص مسؾقفمد

 نيعةمعنمذاع ماىلغؾالنماظلاقريم اظع اضالمرةؼاهمممممم

ظعل م خطقرةماظـقاؼلماظرتطقهم،منيةباممعـلمغقللنمعـما

ريقل ظهمتـلقؼمجفقدػؿالم تقحقاةمعقضػفؿالممممم1998

مإزابماٌش  سلتمم

سؾااكمم1998اظرتطقااهمدمصلتػؼاالم مغقلاالنمعااـمساال مم

م588اضؿلل مطؿقهماٌقلدماظا مؼلاؿحمنيفالمتاةصؼماه)مممم

/م لغقااه(ماظااليممسقاا منياافمت طقاالممنيـاالبامسؾااكمم3 

،نياامت طقالممم1987االتػلضقهماظرتطقاهماظلاقرؼهمظعال مممم

%ممعـفالمصقؿالمحيفاؾ ممممم57 دقرؼلمصكيفصمظؾع اقم



 الثالثالعدد                     للعلوم القانونية والسياسية                                       مجلة جامعة األنبار 
 

 

 

 

 562 

%معـفااالم تعااالدهمػااالدماظؽؿقاااهمم43داااقرؼلمسؾاااكم

عؾقلرمعرتمعؽعبمدم  محمؼ انمعـماظعل مذاتافمم15،7

 مسؼةماجؿؿلعم زاريمنياامت طقالم داقرؼلم اظعا اقممممم

رلظبماظع اقمصقفمني سلدةمهةؼةماييفصم ماضؿلال مم

عقلدماظػ اتمععؿربامعنمايةماهدغاكماٌؼؾاقهم اظاليمممم

 مم3 788اآلغقهمظؾع اقم دقرؼلمػاقممؼؾيبمايلجلتم

اظـلغقهمسـةماية دماظلقرؼهم،مإالمعنماظقصاةماظرتطالممم

رصضمػلدماٌطلظبم اغلقبمعاـماالجؿؿالعمدم نيعاةمممم

،معسؾـماظعا اقمخطاهممممعسش ةمعؼل مسؾكمػلاماالجؿؿل

ت ذقةمعلئقهم،مخللهم محقضماظػا اتمعؿقضعالمعنممم

منيؾم  مطؾماظلاـقاتمم1998تشحماٌقلدمظقسم مسل م

اٌؼؾؾهمع طةامعنمطؿقهماٌقلدماٌطؾؼهمظؾعا اقمالمتعؿؿاةممم

م(75)محؿااكماآلنمسؾااكمحؼقضاافماٌؽؿلااؾهم ماظـفاا مدم

 ذفةتماظعالضلتماظلقرؼهماظع اضقهمتطاقرامعؾققزالممم

 مع اخااا مسفاااةماظـظااال ماظلااالنيؼم ازدادتمػااالدمم

اظعالضلتمعػؿقاهم ماظقضا ماظا اػـم ظؽاـماضاط ا مممممم

ع اقمنيعاةماالحاؿالهممماه ضلعماهعـقهم اظلقلدقهم ماظ

اهعريطلمظفمدمضؾؾمعـمضةرتفمسؾاكماظؿـلاقؼماظػعالهمممم

ععماىلغبماظلقريمظؾقيفقهمسؾاكماتػلضقاهمتقزؼاعمممم

معقلدمسلدظهمععماىلغبماظرتطلمد

مممم
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 اخلامتة

ؼؿضحمعـمخالهممػلاماظؾقشمعنماظعل معؼؾاؾمم

سؾااكمغااةرةم معااقارددماٌلئقااهم،مدااؿؽقنمعـطؼؿـاالمممم

طـ معـالرؼماظعال متضا راممممعاظع اقمعـمماظع نيقهم عـفل

عـفاالمدم ذظااؽمنيػعااؾمزؼاالدةماظلااؽلنمعااـمجفااهم،ممم

 تضللهماٌقلدماظعلنيهمنيلؾبماظؿغرياتماٌـلخقاهممعاـممم

جفهمعخ تمدمظؼةمطلغ ماٌقلدم ظػرتةمرقؼؾهمسـيفا امم

 لنيؿلم ماظعالضلتماظع اضقهماظرتطقاهمنياؾمإغفالمطلغا ممممم

حؿااكم لااقـقلتماظؼاا نماٌلضاالم،مهااشماظعاا اقم

ت طقلمسؾكماظؿعل نمظاةربمعخطالرماظػقضالنمدم ظؽاـممممم 

عـاالمعنمٌااسماظعاا اقم ذاا طلئفم محقضاالمدجؾااهممم

 اظػا اتمنيااقادرماظـااةرةماٌلئقاهم مدااؾعقـقلتماظؼاا نممم

اظعش ؼـمم تماؼةمتـلصسمد همايقضمسؾاكماٌقالدم،ممم

مملمعدػ مسـمني  زمعشؽؾهماٌقلدمنيامد هماياقضمدمم

ػالدماظعالضالتمممنيلت ماٌقلدمسـيف امعؿغريام عا   ام مم

حقشمدخؾ مد همايقضم متـالصسم ؿاق مظؾـالبمممم

اظلة دمظغ ضماالدؿػلدةماٌـؾكمعـمعقلدماظـفا ؼـمم مم

اظاا يم تقظقااةماظطلضااهماظؽف نيلئقااهمدمشااريمعنمعقضااعمم

هلاالمعماؼاالمممحت طقاالم معسؾااكمجماا تماظـفاا معتاالممم

اداارتاتقفقهم،ملؽـاا معااـمادااؿغالهللم مإغشاالبمممم

اظاؿقؽؿمنيشاؽؾممممعش  سلتمدؿؿؿؽـمسـةمإللعفلمعـ

تل منيؿةصؼمعقالدماظـفا ؼـم،محناقمداقرؼلم اظعا اقمدمممممم

 دؾبمضقل مت طقالمنيفالدماٌشا  سلتم،م عالمت تابمممممم

سؾقفاالمعااـمغؼااصمخطااريم معقاالدمدجؾااهم اظػاا اتمم

ضؾؼالمذاةؼةام مطاؾمعاـمممممملاٌـللنيهمإزنماظع اقم داقرؼم

اظعاا اقم دااقرؼلم،مخللااهم عنماٌقضااػماظرتطاالمعااـم

السارتا م ؼاققممماضؿلل معقالدماظـفا ؼـمػاقمرصاضمامممم

 لنيؿهمظؾع اقم دقرؼلم معقالدماظـفا ؼـم،م اسؿؾلرػؿالمممم

غف ؼـم رـقامدماغطؾؼا مإ ا مذظاؽماٌؾلحـالتمعاعمممممم

مثلغقـالتمممؾاىلغبماظرتطلم اظ مداعا معـالمع ائاممم

اظؼاا نماظعشاا ؼـم تشااؽؾ مىـااهم ال قااهمسؼااةتمممم

سشاا اتماالجؿؿلساالتمد نمعنمتلااػ مسااـماساارتا م

ؿلااؾهم معقاالدممت طاالم ؼااققماظعاا اقم دااقرؼلماٌؽمم

اظـفا ؼـمدم عـاالمنيااةبمت طقالمريشاا  سفلماظعؿااالقم ممم

جـق مذ قماهغلضقهم ماظـؿلغقـقلتم،متماؼةماظؼؾاؼمم

اظع اضلمعـمدقلدهمت طقلماٌلئقهم نيلت ماٌقلدمتشاؽؾمم

غؼطهمتقت م ماظعالضلتماظع اضقاهماظرتطقاهم،مرشاؿمعنمممم

ػلدماظعالضلتمطلغا م مع جمازدػلرػالمخاالهمسؼاةممممم

نيؼطاعممم1998دم سـةعلمضلع مت طقلمسال مماظـؿلغقـلتم

عقلدماظػ اتمعةةمذف مساـمطاؾمعاـمداقرؼلم اظعا اقمممممم

ٌؾئمخمانمدةماتلتقر مهقهمعقضقعماٌقلدمإزنمعزعاهمم

سالضلتمنيامت طقلمعاـمجفاهم داقرؼلم اظعا اقمعاـمممممم

جفهمعخ تم نيلتمعقضقعماضؿلل ماٌقالدمؼؾعابمد راممم

معدلدقلم خطريام مردؿمخ ؼطهماظعالضلتمنيامت طقل

 طؾمعـمجلرؼفلماظع نيقامطؿلمحـا معزعاهماٌقالدم،مممم

طااالمعااـماظعاا اقم دااقرؼلمسؾااكمتـلداالمخالصلتفؿاالمم

اظؽااـريةم اظلااعلمظؿقحقااةمعقضػفؿاالمإزابماٌشاا  سلتم

اظرتطقهم م ل ظهمحشةمتؽؿاؾمس نيالمظؾضاغطمسؾاكممممم

ت طقااالم،معاااـمخاااالهممدساااؿماىلععاااهماظع نيقاااهمممم

 اٌـظؿاالتماظة ظقااهمدم المؼؿقضااعمعنمتلااػ مػااالدممممم

غقطمعفؿلمنيؾغ مجةؼؿفلمسـمإؼؼال ماٌشا  سلتممماظض
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اظرتطقااهماظضااكؿهم اظاا متعؿااربمرطقاامةم قرؼااهم مم

دقلدهمت طقلماظؿـؿقؼهمدم ظؽـمضةمت ديمػلدماظضغقطم

ت طقلمععفلمنيشؽؾمم  ماحلـماهحقاهم إذامعلمتعلر

إدنلنيلمإزنمسؼةماتػلضقهمتؼ مريقجؾفلمت طقالم ؼاققممم

ـم  تعارت مهلؿالممممعلئقهم لنيؿهم،مظش ؼؽقفلم ماظـفا ؼ

 ؼقضفؿاالماٌؽؿلااؾهمدم ظؽااـماٌعطقاالتمايلظقااهمالمم

تشريمإزنم جقدمعـؾمػلدماظـقهمظةتماىلغبماظرتطالمم

،ماظااليمعاالزاهمثلرااؾم ؼاا صضماًضااقعمظؾضااغقطم

احملؾقهم اظة ظقهمنيؾم ؼا صضماإلضا ارمنياثنماظـفا ؼـممممم

د ظااقام انمظؾعاا اقم دااقرؼلمصقفؿاالمحؼااققمعلاال ؼهم

ؾمؼ تمعنمت طقالمعؿػضاؾهمممظؾقؼققماظرتطقهمصقفؿلمدمني

سؾكماظع اقم دقرؼلمنيلظلاؿلحمهلؿالمنيلالداؿػلدةمعـاهممممم

معقلػفؿلماظ متمؼةمسـمحلجهمت طقلدممم

 نتائج البحث

تمدادمعػؿقهماٌقلدم د رػلم مهةؼةمرؾقعاهمم -1

اظعالضلتمنياماظة هماظا متؿشالرثماهغفالرمممم

اظة ظقااهم،معااعمإرالظااهماظؼاا نماياالديممممم

غااةرةم مم اظعشا ؼـمرياالمذنؿؾاافمعاـمنيااقادرمم

اٌقلدماظعلنيهمنيلؾبمتماؼةمدؽلنماظعال معاـممم

جفااهم اظااؿغرياتماٌـلخقااهماظاا معص زتفاالمم

زلػ ةماالحؿؾلسماي اريمعـمجفهمعخ تم

مد

تعلغلمد همحقضالمدجؾاهم ماظػا اتمعاـمممممم -2

عزعااهمعلئقااهم،مع ذااقهمظؾؿػاالضؿمعلااؿؼؾاًلممم

نيلؾبمسة مطػلؼهمعقلدماظـف ؼـمسؾكماإلؼػلبم

عقلدماظـفا ؼـم،مممنيلحؿقلجلتفلماٌلؿؼؾؾقهمعـ

حؿااكم انم ماضؿلاالعفلم صؼاالميؼااققمػاالدم

 اظة هماٌؽؿلؾهمعـمعقلدماظـف ؼـمدمم

تؿؿؿعمت طقلمريماؼلمادرتاتقفقهمطقغفلمد ظهم -3

اى تماهسؾكمظؾـف ؼـمجعؾؿفلم معقضاػمم

اٌلقط م ماٌػل ضلتماىلرؼهمالضؿلل معقلدم

اظـف ؼـمدمخللهم عغفلمعضلع مسؾقفؿالمعاـممم

فلمعـمخالظفمعنملـعمعقالدمماظلة دمعلمثؽـ

اظػاا اتمعااـماالغلااقل م عاالمثؽـفاالمعااـممم

 حفبمغيفػمعقلدمدجؾهمد

تاا صضمت طقاالمحؿااكماآلنماإلضاا ارم ؼااققمم -4

 لنيؿهمظؾع اقم دقرؼلم معقلدماظـف ؼـم ت ػـم

عااالؼطؾؼمعاااـمعقلػفؿااالمظؾعااا اقم داااقرؼلم

نيلظلقلدااهماظؿشااغقؾقهمظؾلااة دماظرتطقااهمدممم

 دم تعؿربػؿلمغفا انم رـقالنمسالني انمظؾقاةمممم

 محامؼيف مطؾمعـماظعا اقم داقرؼلمسؾاكمممم

عنماظـفااا ؼـمد ظاااقام ػاااقمعااالمتةسؿااافممم

 اٌعلػةاتم اهس ا ماظة ظقهمد

ت ط ماظلة دماظرتطقهم معالماداؿـمصؿفمعاـمممم -5

عقاالدماظـفاا ؼـماظقالااؾهمإزنماظعاا اقم اظاا مم

%معـمعقالدمم75%معـمعقلدمدجؾهم 58نيؾغ م

اظػاا اتم  االرامعااةع ةمسؾااكمذااؿكمغااقاحلمم

قمخللااهماظمراسااهم اظؾقؽااهممايقاالةم ماظعاا ا

مه ػلدماآل لرمع ذقهمظالزدؼلدممسـاةماطؿؿالمم

ظؿيفؾحم  لرػالمممهاٌش  سلتماظرتطقهماٌكطط
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عااااةع ةمدم عؿعؾؼااااهم قاااالةماظلااااؽلنم م

  ع ضلسفؿماالضؿيفلدؼهم حلظؿفؿماظيفققهمدم

علؾق مضضقهماٌقلدم ماظقض ماظا اػـمعاـممم -6

عػااؿماظؼضاالؼلماظعلظؼااهمنياااماظعاا اقم ت طقاالمم

 قرؼاالم ماظعالضاالتمنيااامممم تؾعاابمد را

اظؾؾااةؼـم دااؿمدادمعػؿقؿفاالم ماظلااـقاتمممم

اظؼؾقؾهماٌؼؾؾهمٌلمهللمعـمعػؿقهمادارتاتقفقهمم

نيلظـلؾهمظؽلصهماظش طلبم محقضالماظـفا ؼـممم

 د

 متلػ ماظلقلدهماظا ماسؿؿاةتفلمطاؾمعاـممممم -7

دقرؼلم اظع اقم اظؼلضقهمنيلظضغطمسؾكمت طقلم

ؽمنيلدؿكةا مطؾماظقدلئؾماٌؿلحهمريلم مذظام

اٌـظؿااالتماظة ظقاااهم اإلضؾقؿقاااهم،مساااـمممم

حيفااقهلؿلمسؾااكمحؼقضفؿاالماٌلئقااهماظاا مممم

ؼطلظؾلنمنيفلم،مرشؿماغفؿلم حاةامجفقدػؿالممم

 ماظلااـقاتماهخااريةمم حيفااالمسؾااكمدسااؿم

س نيلم د ظلمالمنياثسمنيافمدمظؽاـماه ضالعممممم

اٌرتدؼهم ماظع اقمعـلماالحؿالهمهقهمد نم

عنمؼضغطمسؾكمت طقلمنيـؼؾفماظطؾقعلمنيعةمعنم

 اظلقرؼهمدمةلمعخريامنيلٌللغةحض

ؼ تماظؾلحشم مضقبمععطقلتمػلدمظةرادهم -8

عنمػـلظاااؽمجمؿقساااهماحؿؿااالالتمظؿطاااقرمم

اظعالضلتماٌلئقهمنياماظع اقم ت طقلمعلؿؼؾالم

 :مم

عنمؼؿيفلسةماظؿاقت مإزنمدرجاهماذاةم،م ضاةمممممم-عم

ؼؿققهمإزنمل اعمعلؾحممنيامدقرؼلم اظع اقمعاـمم

علاؿؾعةممجفهم ت طقلمعـمجفهدم ػلاماالحؿؿلهم

صقؿاالمإذاماسؿؿااةتمضقاالداتماظؾؾااةؼـماظااؿػؽريمممم

اٌـطؼااالم،مالنمعاااقازؼـماظؼاااقتماظعلاااؽ ؼهمممم

لقااؾمنيشااةةمظيفااللمت طقاالم،ممممه اظلاارتاتقفق

خللهمنيعةمخ  جماظع اقمعـماٌعلدظاهماإلضؾقؿقاهممم

 اغفقاالرمضقتاافماظعلااؽ ؼهمدم طاالظؽمالغفؿاال ممم

دااقرؼلم ملاا اسفلماظلقلداالمضااةمإداا ائقؾمممم

 ض مإزنمل اعمسلاؽ يمم اٌ ذحمظؾؿققهم معيم

دمظلامؼلاؿؾعةماظؾلحاشمعنمؼاؿؿؽـماظؾؾاةانمعاـمممممم

ماييفقهمسؾكمحؼقضفؿلماٌلئقهمنيفلدماظط ؼؼهمدم

عنمؼلؿؿ ماظؾؾةانمسؾكمر ؼؼؿفؿلمايلظقاهممم– م

 ماظضغطم  ل ظاهماييفاقهمسؾاكمدساؿمد ظالمممممم

 إضؾقؿلماطارب،مإلجؾالرمت طقالمسؾاكماالسارتا مممممم

فؿاالم ؼقضفؿاالماٌلئقااهم تقضقااعمععلػااةةمتعطقمم

حيفيفلم لنيؿهم سلدظهمعـمعقلدماظـفا ؼـمدم ػالدممم

اظط ؼؼهم متـؾ منلحفالمحؿاكماآلنم،م رريالمممم

طلنمظؾقضاعماهعا ماٌارتديم ماظعا اقمد رم ممممم

متؼؾقؾماظضغطمسؾكمت طقلمد

عنمرنضعماظع اقم دقرؼلممظؾضاغطماظاليممممم-جم

ثـؾفمعقضعمت طقالماظلارتاتقفلم ضاةرتفلمسؾاكممممم

المادرتضااالبماظاااؿقؽؿمريقااالدماظـفااا ؼـم ذنااال 

اىلغبماظرتطالم إش ائافمنيلظؿعال نمعاـمخاالهمممممم

تؼاااةؼؿمعؽلدااابماضؿيفااالدؼهمطاااؾريةم،معؼلنياااؾم

االساارتا م ؼقضفؿاالماٌلئقااهم تقضقااعمععلػااةةممم

تـؾ مػلدمايؼققمنيشؽؾمغفلئلمدمطاثنمؼعطاكممم

ظؾشاا طلتماظرتطقااهمغيفااقبمعفااؿم ماالدااؿـؿلرمم
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اظمراسلمر ماظؾؾةؼـم سؾكمعدسمسلدظاهم قاشممم

اظمراسقهممهـمإدخلهماظؿؽـقظقجقؼـؿػعمذعؾلػؿلمع

اٌؼةعهم مت طقلم هؼؼمت طقلمعؽلدبماضؿيفلدؼهم

طؾريةم قاشمالمتعاقدمضالدرةممسؾاكماظؿضاققهمممممم

نيفلدماٌؽلدبم،منيلظؿـؽ ميؼققماظع اقم داقرؼلمم

اٌلئقهمدم تا تمػالدماظةراداهمعنمػالدماظط ؼؼاهمممممم

رريلمتؽقنمػلماهطـا مسؿؾقاهم،مذظاؽمعنماٌقالدممممم

لةمتلااؿقؼمعنمغضااؿـفلم اظاا ملـااؾمداا مايقاا

منيؾعضماظؿضققلتماالضؿيفلدؼهمد

مم
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 :اهلوامش

ايؼلئؼم اظؾةائؾماٌؿؽـهمادؾلؾهمسل ماٌع صهمم-(مددمدلع ممقؿ م خلظةمحفلزيمدمعزعهماٌقلدم ماٌـطؼهماظع نيقه1)

م7(مصم1996م–اظؽقؼؿقها)اظؽقؼ م:معؼلرم

(م2881عيف :معـشثةماٌعلر م،م-اظع نيلمااحؿؿلالتماظيف اعم اظؿلقؼهام)اإلدؽـةرؼه(مددمرعميمدالعهدمعشؽؾهماٌقلدم ماظقرـم2)

م7صم

مم2م-1(مص2884(مددمدػقلنماظؿؾمدماهعـماٌلئلماظع نيلم)سؿلنم:مني غلعبماهعؿماٌؿقةةماإلمنلئلم،م3)

م-17(مص2881ظقحةةماظع نيقهم،(مدد ؿقدماهذ  مدماضؿيفلدؼلتماٌقلدم ماظقرـماظع نيلم اظعل م)نيري تم:مع طممدرادلتم،ما4)

مم18

م(مم8)م–(م7)م-(3)-(2(مددمرعميمدالعهمعيفةرمدلنيؼم،مص)5)

م29(مددم ؿقدماالذ  مم،معيفةرمدلنيؼم،مصم6)

عؾػماظعةدمم-(مذ ؼػمرذةيمدمذ نيلنماىؾقةم ماظؼطبماظشؿلظلمدد  لرماالحؿؾلسماي اريم،مجمؾهماظلقلدهماظة ظقهماٌيف ؼهم7)

م(مم2818م–ذؾلطمم-178)اظعةدم

(مماظعط منيقؽقل،متعؾريمؼ ادمنيفمعشؽؾهمغةرةماٌقاردماٌلئقهمحقشمؼشريمإزنماظؾؾةانماظ مؼؼؾمصقفلمعؿقدطمغيفقبماظػ دمعـماٌقلدم8)

م ػقمعلمؼع  م ةماهعلنماٌلئلمدم3 1888اظعلنيهماٌؿفةدةمسـم

ممم18-7(ممرعميمدالعهمعيفةرمدلنيؼم،مصم9)

م18صمم(مدد ؿقدماهذ  مدمعيفةرمدلنيؼم،م18)

م238(مدد ؿقدماهذ  مدمعيفةرمدلنيؼم،مصم11)

م66(مددمدلع ممقؿ م خلظةمحفلزيم،معيفةرمدلنيؼم،مص12)

م239(مددم ؿقدماهذ  م،معيفةرمدلنيؼم،مصم13)

م111(مددمرعميمدالعهمعيفةرمدلنيؼم،مصم14)

اظؿغرياتماٌـلخقهمعـمجفهمم(مذفةماظؽـريمعـمػلدماظ  اصةماخنػلضلمذةؼةام معـلق معقلػفم ماظعؼقدماهخريةممنيلؾب15)

م نيلؾبماٌش  سلتماإلؼ اغقهمعـمجفهمعخ تمدم نيلًيفقصمغف يمدؼلزنم اظعظقؿمدمم

م114م-113(ماٌيفةرمغػلفم،مص16)

(متـلضيف مطؿقلتماهعطلرماٌؿللضطهمسؾكماظع اقمنيشؽؾمطؾريمعـلمعـؿيفػمتلعقـلتماظؼ نماٌلضلم ذفةماظؾؾةمصرتةمرقؼؾهمعـم17)

مظظلػ ةماالحؿؾلسماي اريمد رمصقفلمدماظؼقطمرريلمؼؽقنم

(مسؾةماظعمؼممذقلذةماٌـيفقرماٌلثظهماٌلئقهم ماظلقلدهماظلقرؼهمولدمت طقلم)نيري تم:ع طممدرادلتماظقحةةماظع نيقهم،م18)م

م185(مص2888

م66(مددمدلع ممقؿ م خلظةمحفلزيم،معيفةرمدلنيؼم،صم19)

ممممممممم97م-96صمم‘(مسؾةماٌـيفقرماظعمؼممذقلذةم،معيفةرمدلنيؼم28)
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م119م-118(مدمدم ؿقدماهذ  م،معيفةرمدلنيؼم،مصم21)م

مم64صم‘(مدمدمدلع ممقؿ م خلظةمحفلزيم،معيفةرمدلنيؼم22)

ممم218(مددم ؿقدماهذ  م،معيفةرمدلنيؼم،مصم23)

م183(ممددرعميمدالعهم،معيفةرمدلنيؼم،مصم24)

م97(ماٌيفةرمغػلفم،مصم25)

مد228-219م(مددم ؿقدماهذ  م،معيفةرمدلنيؼم،مص26)

(م،مظلـهم8جلععهمنيغةادم،ماظعةدم)م-(معددمجملا منيةرماظعـلدمدمجمؾهممدرادلتمإدرتاتقفقهمااممع طمماظةرادلتماظة ظقهمم27)

م(ممم6(م)4،مصم)2888

مم113-112(سؾةماظعمؼممذقلذدماٌـيفقرم،معيفةرمدلنيؼمص28)

م99(مددمرعميمدالعهم،معيفةرمدلنيؼم،مصم29)

ع راقماظؾعؾهماظلقلدقهم ماظش قماه دطمم)اظؼلػ ةم:دارماهعامظؾطؾلسهم اظـش م اظؿقزؼعمم-دم(مصؿقلمسؾلمحلامدماٌقل38)

م115،ددت(م،مصم

م9-8(مددمجملا منيةرماظعـلدم،معيفةرمدلنيؼم،مص31)

ممم116(مصؿقلمسؾلمحلام،معيفةرمدلنيؼم،مصم32)

م99(مددمرعميمدالعهم،معيفةرمدلنيؼم،مص33)

ممم118م-117صمم(مصؿقلمسؾلمحلام،معيفةرمدلنيؼم،34)

مم31-م38(مغقارمجؾقؾمػلذؿم،معيفةرمدلنيؼم،مص35)

(مغقارمجؾقؾمػلذؿم،مدقـلرؼقػلتماظؿعل نم اظيف اعمسؾكماٌقلدمنياماظع اقم ت طقلمنيعةمإغشلبمدةماظقلقماظرتطلم،مجمؾهم36)م

م31،مع طممدرادلتماظقحهماظع نيقهم،مصمم2889،مطلغقنماظـلغلم،مم359اٌلؿؼؾؾماظع نيلم،ماظعةدم

مم111(مددمرعميمدالعهم،معيفةرمدلنيؼم،مصم37)

مم15(مددمجملا منيةرماظعـلدم،معيفةرمدلنيؼم،مصم38)

م111(مددمرعميمدالعهم،معيفةرمدلنيؼم،مص39)

مم18م-م17(مددمجملا منيةرماظعـلدم،عيفةرمدلنيؼم،مص48)

مم184(مسؾةماظعمؼممذقلذةماٌـيفقرم،معيفةرمدلنيؼم،مص41)

م33(مغقارمجؾقؾمػلذؿم،معيفةرمدلنيؼم،مصم42)

م16(مددجملا منيةرماظعـلدم،معيفةرمدلنيؼم،مص43)

م21م–م28(ماٌيفةرمغػلفم،مص44)

(مجمؿقسهمعـماظؽؿل دماظع  م جقارػؿمدددإزنمعؼـادؾلؾهمطؿبماٌلؿؼؾؾماظع نيلام)نيري ت:مع طممدرادلتماظقحةةماظع نيقهم45)

م،م234(مص2888،م
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ؾلدهمنيامطؾمعـممني ؼطلغقلم إؼ انم نيلطلؿلنم ت طقلم اظع اقم(محؾػمنيغةادمع مايؾػماٌ طميمػقمحؾػمظؾؿعل نماظعلؽ يماٌؿ46)

ما  مدؼقطمايؽؿماٌؾؽلم ماظع اقمدم1959ني سلؼهمععريطقهم خ جمعـفماظع اقمسل م1955سؼةم منيغةادمسل م

م122(مددمرعميمدالعهم،معيفةرمدلنيؼم،مص47)

ممم235(مجمؿقسهمعـماظؽؿل م،ماٌيفةرماظللنيؼم،مص49)

م125عيفةرمدلنيؼم،مم(مددمرعميمدالعهم،58)

م242م-241(مجمؿقسهمعـماظؽؿل مدمعيفةرمدلنيؼم،مص51)

م119(مددمرعميمدالعهم،معيفةرمدلنيؼم،مصم52)

م184(مصؿقلمسؾلمحلام،معيفةرمدلنيؼم،مصم53)

م127(مددرعميمدالعهم،معيفةرمدلنيؼم،مص54)

م119(ماٌيفةرمغػلفم،مصم55)

مم291(مددم ؿقدماهذ  م،معيفةرمدلنيؼم،مصم56)

مم115ؾلمحلام،ماٌيفةرماظللنيؼم،مصم(مصؿقلمس57)

م292م–م291(مدد ؿقدماهذ  م،معيفةرمدلنيؼم،مص58)

خؾػقلتفم معنيعلددم احؿؿلالتفماٌلؿؼؾؾقهم،مجمؾهم–اظلقريماظع اضلم–(مددمصؽ تمغلعؼمسؾةماظػؿلحمدماًال ماٌلئلماظرتطلم59)م

مدم16،مصم1998(م،ملقزم15ع ماٌعلر م،ماظعةدم)

(م1999ؾؽماظؿؿقؿلمدماٌقلدماظع نيقهمااظؿقةيم االدؿفلنيهمام)نيري تم:مع طممدرادلتماظقحةةماظع نيقهم،م(مددمخؾػمسؾةما68ٌ)

 دم183صم

م237–م236(مجمؿقسهمعـماظؽؿل مدمعيفةرمدلنيؼم،مصم61)

م183(مددمخؾػمسؾةماٌؾؽماظؿؿقؿلم،معيفةرمدلنيؼم،مص62)

مم16(مددمصؽ تمغلعؼمسؾةماظػؿلحم،معيفةرمدلنيؼ،مص63)

م268-267قدماالذ  مم،معيفةرمدلنيؼ،مص(مددم ؿ64)

م125(مددمرعميمدالعهم،معيفةرمدلنيؼم،مصم65)

م126م–م122(ماٌيفةرمغػلفم،مصم66)

م128(ماٌيفةرمغػلفم،مصم67)

م17(مصؽ تمغلعؼمسؾةماظػؿلحم،معيفةرمدلنيؼم،مصم68)

م118(مددمرعميمدالعهم،معيفةرمدلنيؼم،مص69)

م17(مصؽ تمغلعؼمسؾةماظػؿلحم،معيفةرمدلنيؼم،مص78)

م123(مددسؾةماٌؾؽمخؾػماظؿؿقؿلم،معيفةرمدلنيؼم،مص71)

مم18(مددصؽ تمغلعؼمسؾةماظػؿلحم،معيفةرمدلنيؼم،مص72)

مم19(مددمصؽ تمغلعؼمسؾةماظػؿلحم،معيفةرمدلنيؼم،مص73)
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ممم242(مجمؿقسهمعـماظؽؿل م،معيفةرمدلنيؼم،مص74)

م18م-17(مددصؽ تمغلعؼمسؾةماظػؿلحم،معيفةرمدلنيؼم،مص75)

م

 امل ادر

م(مد1999ةماٌؾؽماظؿؿقؿلمدماٌقلدماظع نيقهمااظؿقةيم االدؿفلنيهمام)نيري تم:مع طممدرادلتماظقحةةماظع نيقهم،مددمخؾػمسؾم-1

(م2881عيف :معـشثةماٌعالر م،مم-ددمرعميمدالعهدمعشؽؾهماٌقلدم ماظقرـماظع نيلمااحؿؿلالتماظيف اعم اظؿلقؼهام)اإلدؽـةرؼهم-2

مد

ايؼاالئؼم اظؾااةائؾماٌؿؽـااهمادؾلااؾهمساال ماٌع صااهممم-دم ماٌـطؼااهماظع نيقااهددمداالع ممقؿاا م خلظااةمحفاالزيمدمعزعااهماٌقاالمم-3

م(مد1996م–اظؽقؼؿقها)اظؽقؼ م:معؼلرم

م(مد2884ددمدػقلنماظؿؾمدماهعـماٌلئلماظع نيلم)سؿلنم:مني غلعبماهعؿماٌؿقةةماإلمنلئلم،مم-4

عؾػماظعاةدممم-،مجمؾهماظلقلدهماظة ظقهماٌيف ؼهممذ ؼػمرذةيمدمذ نيلنماىؾقةم ماظؼطبماظشؿلظلمدد  لرماالحؿؾلسماي اريم-5

م(2818م–ذؾلطمم-178)اظعةدم

مدم(2888ممدرادلتماظقحةةماظع نيقهم،مسؾةماظعمؼممذقلذةماٌـيفقرماٌلثظهماٌلئقهم ماظلقلدهماظلقرؼهمولدمت طقلم)نيري تم:ع ط-6

مظؾطؾلسهم اظـش م اظؿقزؼعم،ددت(ممظؼلػ ةم:دارماهعاع راقماظؾعؾهماظلقلدقهم ماظش قماه دطمم)ام-صؿقلمسؾلمحلامدماٌقلدمم-7

خؾػقلتفم معنيعلددم احؿؿلالتفماٌلؿؼؾؾقهم،مجمؾاهمع مم–اظلقريماظع اضلم–ددمصؽ تمغلعؼمسؾةماظػؿلحمدماًال ماٌلئلماظرتطلمم-8

مد1998(م،ملقزم15اٌعلر م،ماظعةدم)

(م،مظلاـهمم8جلععاهمنيغاةادم،ماظعاةدم)مممم- طمماظةرادلتماظة ظقهممعددمجملا منيةرماظعـلدمدمجمؾهممدرادلتمإدرتاتقفقهمااممعم-م9

مدم2888

جمؿقسهمعـماظؽؿل دماظع  م جقارػؿمدددإزنمعؼـادؾلؾهمطؿبماٌلؿؼؾؾماظع نيلام)نيري ت:مع طممدرادلتماظقحةةماظع نيقهم،مم-18

م(مد2888

م(مدم2881درادلتم،ماظقحةةماظع نيقهم،مدد ؿقدماهذ  مدماضؿيفلدؼلتماٌقلدم ماظقرـماظع نيلم اظعل م)نيري تم:مع طمم-11

غقارمجؾقؾمػلذؿم،مدقـلرؼقػلتماظؿعل نم اظيف اعمسؾكماٌقلدمنياماظع اقم ت طقلمنيعةمإغشلبمدةماظقلقماظرتطلم،مجمؾهم -12

م،مع طممدرادلتماظقحةةماظع نيقهمدممم2889،مطلغقنماظـلغلم،مم359اٌلؿؼؾؾماظع نيلم،ماظعةدم
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 مجلة جامعة األنبار للعلوم القانونية والسياسية
مجلةةةة يلميةةةة معنمةةةة  عنةةةث بن ةةةر األبعةةةان ةةةة  العلةةةوم القانونيةةةة 
والسياسية، وال عليق يلث القرارات القضائية والمقةاتت ال ة   فةإل  لةث 
ن ر الثقاةية القانونية  صإرها نلية القةانو  والعلةوم السياسةية  ا جامعةة 

 . األنبار
 :يرهيئة ال عر

/ نلية القانو  والعلوم السياسية عمإي صالح مجيإ. إ. أ .1
 جامعة األنبار

 رئيساً لل عرير

/ نلية القانو  والعلوم السياسية يارل صالح مخلل. إ. م. أ .2
 جامعة األنبار

 يضواً 

جامعة يجما  إولة اإلمارات  نعما  يطا هللا معموإ. إ. م. أ .3
 العربية الم عإة

 يضواً 

/ نلية القانو  والعلوم السياسية معمإ عرإا . إ. م. أ .4
 جامعة األنبار

 يضواً 

 يضواً  الفلوجة/ نلية القانو  سلما  براك إايح. إ. م. أ .5
 يضواً  الفلوجة/ نلية القانو  ياإل ناصر جميل. إ. م. أ .6
 يضواً  الفلوجة/ نلية القانو  سعإ عسي  العلبوس . إ. م. أ .7
/ نلية القانو  والعلوم السياسية ء عسي  يل يال. إ. م. أ .8

 جامعة األنبار
 مإيراً لل عرير

 : الفيئة اتس  ارية
 جامعة النفري / نلية العقوق يوض ةاضل  سماييل. إ. أ .1
 جامعة النفري / نلية العقوق غازي ةيصل . إ. أ .2
 جامعة البعري  الرسمية/ نلية العقوق صبري عمإ خاطر. إ. أ .3
أعمإ يبإ الرزاق . إ. أ .4

 سلما 
 الرماإي/ نلية اإلإارة واتق صاإ

 الرماإي/ نلية العلوم اإلسالمية ب ير مفإي لطيل. إ. أ .5
 جامعة بغإاإ/ نلية القانو  يصام العطية. إ. م. أ .6

  



  روط الن ر 
 عنةةةو  المراسةةةالت  لةةةث مةةةإير ال عريةةةر الةةةمي ي ةةةولث مسةةة لة  سةةةلم 

 . قييم بال نسيق مع رئيس ال عريراألبعان ويرضفا لل 
 al1978aa@yahoo.comالعنوا  اتلن رون  للمجلة  . أ

إينةةار لرةةةراإ ( 25222)يعةةإإ ات ةة راك السةةنوي للمجلةةة بسةةعر  . ب
لأل خاص المعنوية واألةراإ ( $122)والمؤسسات إاخل العراق و 

 . خارج العراق

 ISSN 2075 – 2024إول  للمجلة ال رقيم ال . ت

 :  عليمات الن ر
 : يمن   جمال  عليمات الن ر ة  المجلة يلث النعو اآل  

يقإم األصل مطبوياً يلث العاسةبة اتلن رونيةة ومعةس نسةخ ا  و نةو   .1
الن ابةةة بمسةةاةات مزإوجةةة بةةي  األسةةطر ويلةةث وجةةس واعةةإ مةة  ورق 

( Akhbar MT)ونةةوا الخةةط  A4 (X 21 CM 2.97 )قيةةاس 
 .للفوامش والمصاإر( 14)للم   و ( 16)وبعجم 

ت  زيةةإ يةةإإ صةةفعات البعةةن المةةراإ ن ةةرع ةةة  المجلةةة يةة  خمةةس  .2
 .وي ري  صفعة، بما ة  ملك الجإاول ال وضيعية

ينوا  البعن، خالصة، مقإمة، منفج بعةن، الن ةائج، : ي ضم  البعن .3
 .عية المناق ة، اتس ن اجات، قائمة المصاإر، خالصة بلغة يالمية

مةائ ي  نلمةة، ويوضةح ةة  ( 222)ت يزيإ يةإإ نلمةات الملخةص ية   .4
ينةوا  البعةن، اسةم الباعةن، ( العرب  أو غير العرب )رأس الملخص 

 (.منا  العمل، ينوا  المراسلة،    نا  مخ لفاً ي  منا  العمل

مصةقول )الجإاول والمواإ ال وضيعية، جيإة اإليإاإ يلةث ورق مالئةم  .5
مناسب لمساعة الطبع بصفعة ة  المجلة، أي بعةإ وبعجم ( أو  فال
للصفعة الواعإة مع  قإيم األصول الخاصةة ( X 16CM 12)أقصث 

 .بالصور واأل نال

 رقم الجإاول واأل نال يلث ال وال  وعسب وروإها ة  البعن و زوإ  .6
 . بعناوي  ي ار  لث نل منفا بال سلسل نفسس، و قإم ب وراق منفصلة

 :  ت القياس الخاصة بالنظام الإول  ةقط  س عمل إائماً وعإا .7

(Standard international units (s 1unts)) 
 سةة خإم اتخ صاصةةات ةةة  ينةةاوي  الةةإوريات الم فةةق يليفةةا يالميةةاً  .8

 : والموجوإة ة 
The world list of scientific periodicals) (lewis and – co. London)) 

mailto:al1978aa@yahoo.com


قبول المصاإر المقبولة للن ر  ت  قبل المصاإر غير المن ورة، ويمن  ..
 .المعإإ لفا رقم المجلإ المي س ظفر بفا

يس خإم ة  ن ابة المراجع، سةواء ةة  الةنص أو ةة  قائمةة المصةاإر  .12
 :أسلوب هارةارإ المي يربط ةيس اسم المؤلل بسنة الن ر عسب

 CBE style manual committee.  
م م سلسةلة ي ار  لث المصاإر عسةب وروإهةا ةة  مة   البعةن ب رقةا .11

 . وضع بي  قوسي 
 ر ةةةب المصةةةاإر ةةةة  قائمةةةة المصةةةاإر  ر يبةةةاً أبجةةةإياً عسةةةب أسةةةماء  .12

 . المؤلفي  وسنوات الن ر

 ما نا  بي  المصاإر أبعان م خومة م  إوريات ةيجب أ  يعإإ رقةم  .13
 .المجلإ ورقم العإإ وأرقام صفعات بإاية البعن ونفاي س

المرسةةلة لفيئةةة  عريةةر   عةة فظ نليةةة القةةانو  بعقةةوق الن ةةر لألبعةةان .14
المجلةةةة وت يمنةةة  ن ةةةرها  ت بمواةقةةةة  عريريةةةة مةةة  رئةةةيس  عريةةةر 

 .المجلة

يخضع البعن المقإم للن ر ة  المجلة لل عنيم وال قييم العلم ، وة   .15
عالةةة قبةةول البعةةن للن ةةر  ل ةةزم المجلةةة بن ةةرع ةةة  أقةةرب يةةإإ مفيةة  

 . للن ر  ما نا  البعن مس وةياً لل روط الممنورة آنفاً 

إ بفمع ال روط  ...ونرجو م  جميع الباعثي  ال قيَّ



 اة  اعية العإإ
ونعاإ فا  لةث مواصةلة نو  والعلوم السياسية مجلة نلية القا عرصت

العطاء الم ميز واإلبإاا وال فةوق وقةإ آلةت يلةث نفسةفا  ت أ   ضةع بةي  
المي أنةإت ةيةس مواصةلة يلةث ال فةوق  الرابعيإي قراءها األيزاء يإإها 

 .السابقة األيإاإبعإ 
   العلم غاية اإلنسةا  الر ةيإ وقنةإيل المج فةإ المثةابر الةمي يسةعث 

أ  يعصل يلث نل ما هو جإيإ، وموانبة عرنة ال طةور العلمة  الةمي   لث
لةةم يعةةإ بةةاألمر اليسةةير تسةةيما ةةة  خضةةم نثةةرة الإراسةةات ال ةة   ف قةةر  لةةث 
ال ةةروط العلميةةة بينمةةا ةةة  الجانةةب اآلخةةر يرقةةث بعضةةفا  لةةث مسةة ويات 
م قإمة عرصت المجلة يلث أ   ع مإها م  خالل ال ةإقيق ةة  اخ يارا فةا 

 نفةةا   ترائفةةا أجةةوإ الإراسةةات يلةةث الةةرغم مةة  قصةةر يمرهةةا ل قةةإم لق
اسةة طايت أ   وثةةةق اسةةمفا مةةة  خةةالل اب عاإهةةةا ال ةةام يةةة  المجةةةامالت، 
ةةةالبعون المن ةةورة ةةة  هةةمع المجلةةة هةة  النخبةةة المخ ةةارة مةة  نثيةةر مةة  
الإراسات ال   جاءت  لث ينوا  المجلة غير    المجلة عرصت أ   قةإم 

 . وه   فخر بفا أجوإها وأنثرها ةائإة
   مجلة نليةة القةانو  والعلةوم السياسةية  عةإنم ةة  المواصةلة أنثةر 
ع ث يغلَب العلمُ  الجفلَ  ويسوإ هما العالَمَ  العالُِم ليرقث بس  لث مس ويات 
النمةال، وهةما ت ية م مةةا لةم  بةرق ةة  سةةماء الوجةوإ ةوهةات األقةالم ال ةة  

هةةمع الثمةةرات وأنثرهةةا  خطةةت لنفسةةفا ولغيرهةةا ي بةةات السةةمو، ومةة  بةةي 
هةةةمع )نليةةةة القةةةانو  والعلةةةوم السياسةةةية   صةةةرارا يلةةةث ال واصةةةل مئمنةةةة

ال   أصرت ات أ   خضب  يب رأس الجفةل بعلمفةا، ع ةث  عيةإ ( المجلة
النفولة  ةبابا والضةعل قةوة والعجةز ن ةاطا، ل قةإق بةس يقةول المفنةري  

ات نة   واصةل ة ن ر أثم  ما  جوإ بس العقول ل خةإم المج مةع، ومةا ماك 
اإلبإاا و وانب ال طور المي راق يعن الخطث  لينا مسريا ةا  لم نوانبس 
ل  ننجو م  سطو س ةفو يعاصرنا إو  أ  ن عر ويعاول أ  يمإ مخالبس 

 .ل طالنا إو  أ  نإرك
لما    مجلةة نليةة القةانو  والعلةوم السياسةية ُمَمَثلةًة بفيئةة  عريِرهةا 

قةةانو  والعلةةوم السياسةةية  نةةرر يفةةإها بةةا   بقةةث وُمَمثِلةةًة لنلي فةةا نليةةة ال
ثمةرة مة    تالمعي  المي ينفل منس طةالب العلةم والعلمةاء ومةا هةما العةإإ 

ثمرا فا ال   س  واصل أنثر وأنثر     اء هللا ة  سةبيل  عزيةز ال واصةل 
بال انقطةاا، ال واصةل ت مة  اجةل الوجةوإ بةل مة  اجةل الخلةوإ ةة  مانةرة 

وهما ال واصل هإةةس األسةمث ن ةر العلةم والمعرةةة الةمي العلماء األجالء، 



 عةةرص يلةةث مواصةةل س هةةمع المجلةةة وهةةما هةةو العفةةإ الةةمي  قطعةةس يلةةث 
  .نفسفا و جإ يلث أ م اتس عإاإ لالل زام بس و عضيإع
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