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، كان هناك خطاب 2011منذ الربيع العربي في عام  

إفريقيا   عام متزايد في بلدان الشرق األوسط وشمال 

(MENA  أنظمتها في  الالمركزية  تطبيق  حول   )

مثل  الذاتي  الحكم  من  أوسع  أشكال  وحول  السياسية 

لكن هذه التطورات التي بدأت  الحكم الذاتي اإلقليمي.

يتم الحكم عليها بشكل نقدي من قبل األبحاث الغربية 

العلماء   اليوم. من  العديد  يرسم  وألمانيا،  أوروبا  في 

تحول   "نقطة  في  اآلمال  أن  ويدعون  محبًطا  توازنًا 

الحالي. الوقت  في  فشلت  قد  البعض  و 2سياسية"  إن 

  ولد   تدمير   تم   إما ألنه   عربي"    "شتاء   يتحدث عن

 

 

    (MENAدول منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا )  :1شكل 
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واليمن، وسوريا  ليبيا  مثل  ترسيخ   3بأكملها،  تم  أو 

تونس  في  الحال  هو  كما  االستبدادي،  الحكم  هياكل 

  4 ومصر واألردن.

قلة من المؤلفين يأخذون في االعتبار في تحليالتهم  

أن   حقيقة  عن  الخارجيين  الممثلين  مسؤولية 

منطقة الشرق األوسط وشمال الصراعات الداخلية في  

في   السلمي  التحول  بعد  بعنف  تصاعدت  أفريقيا 

وقد أصبحت بعض الدول الغربية، بما في ذلك   البداية. 

وروسيا  تركيا  وكذلك  وفرنسا،  المتحدة  الواليات 

العسكري. التدخل  خالل  من  الصراع  في   أطراف 

وباإلضافة إلى األطراف الفاعلة المحلية، فإنها تسعى  5

حقيق مصالحها الخاصة في المنطقة، مما يجعل إلى ت

تعقيدا. أكثر  الصراع  عام    حاالت  قبل  حتى  ولكن 

نفوذاً 2011 الدولي  المجتمع  مارس  أنظمته   ،  على 

مجموعة األمم  ، أوصت  2006وفي عام    السياسية.

المستوى الرفيعة  المتحدة  المتحدة  األمم  لمبادرة 

( الحضارات  التعددية   توسيع "(  UNAOCلتحالف 

. وبهذا فهموا من بين  السياسية في البلدان اإلسالمية" 

 " أخرى  السياسية  أمور  لألحزاب  الكاملة  المساركة 

علمانية  أو  دينية  كانت  سواء  للعنف،  المناهضة 

ولهذا السبب تمكنت األحزاب اإلسالمية   6. " بطبيعتها

االحتجاجات  على  التأثير  من  جيداً  تنظيماً  المنظمة 

  7بنجاح. 2011التي اندلعت في عام   الجماهيرية

ولذلك فإن أي تحليل لمشاريع اإلصالح في منطقة 

مراعاة   على  ينطوي  أفريقيا  األوسط وشمال  الشرق 

الدولية. وينطبق هذا بشكل خاص على مسألة   البيئة 

األوروبية   االستعمارية  القوى  ألن  الالمركزية، 

 العربية اليوم.السابقة كانت العراب عند والدة الدول  

وجدت كل األفكار واأليديولوجيات السياسية المنبثقة 

سواء  السياسية،  أنظمتها  إلى  طريقها  أوروبا    من 
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275. .Working Papers, NoGIGA , Arab Uprisings 
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المستـوى   الرفيع  الفريق  تقـريـر  الحضارات   2006تحالـف 
 18 . ص  ،5 –  10، 13 نوفمبر / تشرين الثاني

7   Initiativen.-Riedel, Sabine 2015: Interreligiöse Dialog

Zur auswärtigen Kulturpolitik islamischer Staaten, 

االستبداد  أو  القومية  أو  الجمهوريه  أو  الملكية 

الديمقراطية. أو  مباشر  واالشتراكية  أثر  لذلك  وكان 

اإلدارية هياكلها  أو  الداخلي  دستورها  يمكن و  .على 

األوروبي،  االتحاد  في  الدول األعضاء  مقارنتها مع 

ولديها خبرة محدودة  الغالب مركزية  والتي هي في 

ومن ناحية أخرى، هناك   فقط مع األنظمة الفيدرالية.

الذاتي   الحكم  موضوع  بشأن  كبيرة  اختالفات 

تهدف هذه المقالة إلى إظهار وشرح الخلفية   اإلقليمي.

عند   على مستوى البلد.من خالل مقارنة أمثلة محددة 

القيام بذلك ، يجب أن يؤخذ في االعتبار كيفية مناقشة  

ومطالب   الحكومات  جانب  من  اإلصالح  عروض 

الجهات الفاعلة اإلقليمية المعارضة لمزيد من حقوق 

  8اإلدارة الذاتية.

 الخلفيات المفاهيمية:. ١

 األمة، األقلية، الحكم الذاتي

تاريخ األفكار السياسية ككل، تلعب  وكما هو الحال في  

العالم   في  مركزياً  دوراً  أيضاً  المفاهيمية  الخلفيات 

واإلسالمي. المحتمل    العربي  الغموض  ألن 

ينطوي   للمصطلحات من السياسة أو العلوم السياسية

على    خطرعلى   القائمة  التفسيرات  أو  الفهم  سوء 

الصراعات. عنها  تنشأ  أن  يمكن  والتي   ،  المصالح 

ك، فإن توضيح المفاهيم الهامة ليس فقط في بداية  لذل

لحل   أساسي  شرط  أيضا  هو  بل  تعاقدي،  اتفاق  أي 

االجتماعية. ويناقش  النزاعات  الفصل  هذا  ويقدم 

بموضوعات   الصلة  ذات  المصطلحات  بعض 

  والالمركزية. الفيدرالية والحكم الذاتي

ويشار إلى الحكم الذاتي اإلقليمي لدولة مستقلة في  

"السيادة"   باسم  الحديث  الدولي   )اإلنجليزيةالقانون 

in: Kiesel, Doron, Ronald Lutz (Ed.): Religion und 
Politik. Analysen, Kontroversen, Fragen, Frankfurt/ 

M., p. 331–356, p. 336. 
لـ   8 ونقدي  تكميلي  تحليل  هي  الورقة  Miriam,Bohn ,  :هذه 

Thomas Demmelhuber, Roland Sturm, Erik Voll
mann 2018: Dezentralisierung in der arabischen 
Welt: ein konzeptioneller Zugang, in: Europäisches 
Zentrum für Föderalismus-Forschung Tübingen 
(Ed.): Jahrbuch des Föderalismus 2018. Födera
lismus, Subsidiarität und Regionen in Europa, 

Baden-Baden, p. 157–171. 
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sovereignty  ألماني ،  Hoheit, Souveränität )  

ولكن من هو حامل هذا   ويشمل الحق تقرير المصير.

وفقًا للقانون الدولي المعمول به  ؟  تقرير المصير الحق

هذه    ، )اليوم  حصريًا  ( nations  اإلنجليزية"أمم" 

ولهذا السبب، فإن    وليست مجرد مجموعات سكانية.

العديد من الصراعات اإلقليمية تتنازع على تفسير هذا 

أوالً   المصطلح.  االنفصالية  الحركات  ممثلو  ويطالب 

( بأقليتهم  العرقية   (minority  اإلنجليزيةباالعتراف 

ومن هذا فإنهم يستمدون  "كأمة".أو الثقافية أو الدينية  

القومية"  بـ"الدولة  واالعتراف  المصير  تقرير  حق 

المطلوبة. قبل   الجديدة  من  الحجة  هذه  استخدام  يتم 

جميع الحركات االنفصالية، ليس فقط في أوروبا ولكن 

الشرق   منطقة  في  وبالتالي  العالم  أنحاء  جميع  في 

 األوسط وشمال إفريقيا أيًضا.

اعل الحكومات المركزية للدول المعنية غالبًا ما تتف

مع التسويات من أجل إرضاء الجهات الفاعلة اإلقليمية  

الذاتي. الحكم  من  المزيد  تهدئة    بمطالب  أمل  وعلى 

يقبلون  ما  غالبًا  اإلقليمية،  أو  المحلية  النزاعات 

مصطلحاتهم وبالتالي مفهوًما مختلفًا لألمة عن القانون 

على أساس اختالف عرقي  ألنه فقط    الدولي الحديث.

أو ثقافي أو ديني يمكنهم إعالن أقليتهم على أنها "أمة" 

وبهذه الطريقة ، فإنهم   تختلف عن المواطنين اآلخرين.

والتي   ككل،  للدولة  اإلرادة"  "أمة  بين  تباينًا  يبنون 

و"أمتها   سياسية،  قيم  ذي  كمجتمع  الدساتير  تحددها 

  ثقافي أو الديني.الثقافية" بمعنى المجتمع العرقي أو ال

تمييز  يوجد  ال  واإلنجليزية،  األلمانية  اللغتين  في 

على   لألمة،  المختلفين  المفهومين  هذين  بين  لغوي 

في حين أن مفهوم "أمة  الرغم من اختالف أصولهما:

اإلرادة" يقوم على أفكار الثورة الفرنسية، فإن "األمة  

واللغوي   الثقافي  المجتمع  بمعنى   والعرقيالثقافية" 

  يعود إلى الفيلسوف األلماني يوهان جوتفريد هيردر. 

في رأيه ، يوجد مثل هذا المجتمع الثقافي بشكل مستقل 

لكنها ستطالب أيًضا بوضع األمة من أجل   عن الدولة.

القانوني. هذا  تأسيس دولة وطنية على هذا األساس 

ية أو القومية في  وطنته الحركات ال تناولالمفهوم الثاني  

 
اإلنترنت  9 على  األلماني  العربي  القاموس  ترجمة   راجع  وقواعد 

                           :النص العربي إلى أحرف التينية

عشر. التاسع  القرن  خالل  استخدموا   لقد  أوروبا 

مملكة  مثل  األعراق  متعددة  الدول  تفكك  عمليات 

هابسبورغ أو اإلمبراطورية العثمانية لتحقيق دولتهم  

في اللغة العربية أيًضا، ال  لكن   القومية المحددة ثقافيًا.

المصطلحين   هذين  بين  بوضوح  التمييز  يمكن 

  المختلفين لألمة.

مثل "األمم المتحدة"   " أمة اإلرادة" تعني    " أَمة" إذن  

كما في    المجتمع الثقافي يعني مة الثقافي" األ"  ايضاو

أما كلمة "قوم" بمعنى "أمة ، شعب، . "األمة العربية" 

إلى مفهوم "األمة   عشيرة"، من ناحية أخرى، تستند 

لذا فإن   "قومية" و"قومي" مشتقة من هذا. كذا  الثقافية

"قومية" تعني أيًضا االنتماء إلى أمة بالمعنى العرقي 

أخيًرا،   9.للمواطنة  " الجنسية" والثقافي، بينما تستخدم  

يمكن أن تعني كلمة "وطن" أيًضا "األمة" أو "الدولة  

"   القومية"  من  قريب  بمعنى  patrieإنه  الفرنسي   "

الثقافية"و من وان     ."األمة  مشتقة  "مواطن"  كلمة 

  وطن، الذي لديه فهم سياسي لألمة.

كلمة  هناك  كانت   ، اإلسالمية  الدول  تاريخ  في 

 " وهي  لألمة،  بهذا  milletأخرى  تستمر  والتي   ،"

الحديثة. التركية  اللغة  في  اللغة   المعنى  إلى  يعود 

اإلدارية التركية العثمانية، التي أشارت إلى "المجتمع 

العربية   الدخيلة  بالكلمة  ألن   "ملة".الديني"    نظًرا 

العثمانية   الدينية منحت  اإلمبراطورية  المجتمعات 

إطار   في  الذاتي  الحكم  اإلسالمية  غير  التوحيدية 

تطورت    ، الديني  طائفية"،   الملل   قانونها  "أمم  إلى 

   العثمانية لنموذج "األمة الثقافية". كمتغيرات عثمانية

تجارب منطقة الشرق األوسط وشمال  . ٢

 إفريقيا مع الحكم الذاتي واالتحادات

عرفت اإلمبراطورية العثمانية، التي ظهر منها عدد  

وشمال   األوسط  الشرق  منطقة  في  الدول  من  كبير 

إفريقيا، بالفعل أشكااًل من الحكم الذاتي ، حتى لو كان  

وفي   الحداثة  قبل  الديني  القانون  إطار  في  فقط  ذلك 

نظام "ملة" هذا   قدم  شكل االستقالل الذاتي الشخصي. 

Regeln der Deutschen ; ar-www.arabdict.com/de/de
.(DIN 31635) Gesellschaft Morgenländischen 
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رغبة   لبى  ألنه  قرون  لعدة  معينًا  سياسيًا  استقراًرا 

الحكم   من  مزيد  في  المسلمة  وغير  الدينية  األقليات 

كان أيضا مفهوم ناجحة باألحرى في النهاية،    الذاتي. 

في ذروة السلطة العثمانية في   .أن يدمج مناطق غزا

الحاكمة أواخر القرن السابع عشر، استجاب الملوك  

من خالل    المطلقة في أوروبا باستراتيجيات مضادة.

في لملال المسيحيين  السكان  رعاة  أنفسهم  جعلوا   ،

ظهور   ودعموا  العثمانية  طائفية   أمةاإلمبراطورية 

استقاللهم الذاتي الشخصي إلى  التي سعت إلى تحويل  

 . استقالل ذاتي إقليمي

السالطين  و أدرك  عشر،  التاسع  القرن  بداية  في 

طالبت ا حيث  االستقرار،  زعزعة  خطر  لعثمانيون 

المزيد والمزيد من المناطق باستقاللها وفقًا لمفهوم األمم 

األفكار   تبنوا  أوروبا،  في  تعلموا  الثقافية.  أو  الطائفة 

إمبراطوريتهم. أجل تحديث  لم  السياسية من هناك من 

المجيد   عبد  اإلصالحيين  السالطين  قام  حتى  ذلك  يكن 

"تنظيمات بمشروع  بتنفيذها  العزيز  )التركية وعبد   "

وسعى هؤالء إلى إنشاء نظام   العثمانية: إعادة التنظيم(.

قانوني علماني شارك في صياغته  ممثلو جميع الملل 

الدينية الطوائف  اإلداري   يعني  الهيكل  )انظر 

العثما عام  لإلمبراطورية  حوالي  في  في    1900نية 

  10 (.2الشكل 

إلى  اإلمبراطورية  تحويل  المشروع  قلب  في  وكان 

نص الدستور   ملكية دستورية مع مواطنة عبر الطوائف.

في  1876لعام  اإلصالحي للصدر األعظم مدحت باشا

"يطلق اسم عثماني بدون استثناء   على ما يلي: 8المادة 

العثماني التبعة  أفراد  كافة  ومذهب على  دين  أي  من  ة، 

العثمانية وهذه كانوا،  على الصفة  تستحصل  أو   تفقد 

كان على اجمعيات    11" مقتضي األحوال المعينة قانونياً.

 . الطائفية أو الملل المختلفة أن تصبح أمة عثمانية سويا

 

 
 1900اإلمبراطورية العثمانية عام  :2 شكل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   19.10.2016wikipedia, 1900, -Empire-Ottoman-of-Map. الخط األسود )مكمل(: حدود الدولة لتركيا الحاليةالمصدر:   

 
10  Plagemann, Gottfried 2009: Von Allahs Gesetz zur 

Modernisierung per Gesetz. Gesetz und Gesetzge-

bung im Osmanischen Reich und der Republik 
Türkei, p. 86 f. and 103 f., Münster. 

       .المادة الثامنة القانون األساسي العثماني،  11

https://fr.m.wikipedia.org/wiki/Fichier:Map-of-Ottoman-Empire-1900.png?uselang=de-formal
https://archive.is/ULW3Y#selection-1065.0-1065.14


 الالمركزية –الحكم الذاتي   –الفيدرالية  (:MENAمنطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا ) سابينة ريدل:

 

 5              FORSCHUNGSHORIZONTE 

POLITIK & KULTUR 

15 / 2020 

 

على  الحفاظ  في  هذا  الجديد  األمة  مفهوم  خدم 

بالفعل:  الالمركزية  العثمانية   اإلمبراطورية  الدولة  "إّن 

ي على الممالك والقطع الحاضرة وعلى االياالت  تحتو

لذلك   (.1)المادة    ")...(.  الممتازة وجميعها جسم واحد

باسم  التاريخ  في  ُسجل  اإلصالحي  المشروع  هذا  فإن 

 "العثمانية".

  في نفس الوقت الذي دخل فيه الدستور اإلصالحي 

التنفيذ، عقد مؤتمر دولي في اسطنبول بمبادرة  حيز 

العظمى. بريطانيا  السلطان    من  على  لندن  اقترحت 

العثماني منح مقاطعاته األوروبية مزيًدا من الحقوق  

إقليمي. ن  اإلمبراطوريتل بالنسبة في شكل حكم ذاتي 

المجريةروسيا   لتقسيم وضعقد    النمساوية  خطًطا  ا 

ل أي  األوروبية"،  الحتالل"تركيا  سعوا  أراضي   قد 

ال  كانا  وكالهما  اليوم،  وبلغاريا  والهرسك  البوسنة 

السالطين. حكم  تحت  هذه   يزاالن  العثمانيون  رفض 

عسكرية. بمواجهة  وخاطروا  أجل   المقترحات  من 

التحضير لحرب جديدة مع روسيا، تخلى السلطان عبد  

الحميد الثاني عن مشروع اإلصالح وأعاد تأهيل نظام 

القديم. المطلق  القيصري   الحكم  الحكم  بمثال  اقتداًءا 

السالفية  القومية  الحركة  إلى  استند  الذي   الروسي، 

ل الجديدة  إيديولوجيته  طور  حركة  واألرثوذكسية، 

لذلك عاد إلى النموذج القديم لألمة   .الوحدة اإلسالمية

  12المذهبية، الذي كان يحدده الدين. 

العالمية األولى، أعطيت منطقة بعد نهاية الحرب  

الشرق األوسط وشمال إفريقيا اليوم فرصة ثانية لتقديم 

لألمة. حديث  سياسي  البداية   مفهوم  هذه  قدمت  وقد 

العثمانية،  اإلمبراطورية  تفكك  خالل  من  الجديدة 

المناطق  جديدة ووضعت  دول  تأسست  لذلك  ونتيجة 

أ العظمى  بريطانيا  انتداب  تحت  مؤقتًا  و المتبقية 

الوثيقة الرئيسية لنقطة التحول التاريخية هذه  فرنسا.

لعام   للسالم  كانت واحدة  .1920هي معاهدة سيفر 

حيث  للسالم  باريس  لمؤتمر  معاهدات  خمس  من 

عليه   أشرفت  جديًدا  نظاًما  المنتصرة  القوى  أنشأت 

 
12   kulturelle Zukunft Europas.Riedel, Sabine 2015: Die 

Demokratien in Zeiten globaler Umbrüche, Wiesba
den, p. 181 f. 

13  , in: Britannica.1920–Paris Peace Conference 1919 
 , 2011, 13 سطسأغ ,لتوقيع معاهدة )سيفر(   91الذكرى   14

, cf. Article 260-, Articles 1The Treaty of Sèvres, 1920
125. 

المنظمة  وهي  حديثًا،  تأسست  التي  األمم  عصبة 

  13السابقة لألمم المتحدة اليوم.

  سيفر   معاهدة  نصت  األخرى،  االتفاقيات  مثل

  أساس   على   حديثة  تركية  قومية  دولة   إنشاء  على  أيًضا

  من:  بمعيارين  ذلك  عن  التعبير  تم .اإلرادة  أمة  مفهوم

 العثمانيين  للرعايا  سمح   الذي  الخيار،  حق  ناحية،

 أذربيجان،  أرمينيا،  إلى  هويتهم  حسب  التوطين  بإعادة

  ، الرافدين  بالد  إلى  الحجاز،   في  اليونان،  جورجيا،

  ناحية   من (.125  المادة) تركيا  أو  بلغاريا  سوريا،

  حماية   بضمان"    الجديدة  التركية  الدولة  تعهدت  أخرى،

 دون  تركيا  سكان  جميع  وحرية  لحياة  وكاملة  تامة

  أو   العرق  أو   اللغة   أو  الجنسية  أو   المولد   في  تمييز

   14(.141 المادة" )الدين

من   الرغم  األخيرة  على  العثمانية  الحكومة  أن 

كانت قد وقعت بالفعل على معاهدة سيفر، إال أنها لم 

التنفيذ. حيز  صراع   تدخل  بعد  فقط  تركيا  تشكلت 

أتاتورك. قيادة كمال  أجبر   وهى مقاومة ناجح تحت 

قوات االحتالل المتحالفة على اتفاقية جديدة، معاهدة  

لعام   الت1923لوزان  الدولة  تبنت  ذلك،  في  ركية  . 

الجديدة المفهوم السياسي لألمة من معاهدات ضواحي  

الدولة. دين  يزال  ال  اإلسالم  كان  لو  حتى   باريس، 

الذاتي   الحكم  في  بحقوقها  الدينية  األقليات  واحتفظت 

من العهد العثماني وأعطيت األقليات اللغوية الحق في  

لكن تغيير مصطلح  15(. 39حماية لغاتها األم )المادة 

بمعن إلى  "ملة"  طائفية  أمة  يدم    اإلرادةى  لم  سياسية 

، تم إلغاء  1928مع اإلصالح الدستوري لعام   طويالً.

دين الدولة باعتباره من بقايا حكم السلطان، وبدالً من  

الدولة   كعقيدة  التركية  القومية  ترسيخ  تم   ، ذلك 

بالمادة   الجديدة. التضحية  تم  الغرض،  من    88لهذا 

اسم   ، (1924)الدستور فهم  "يجب  بموجبها  والتي 

مواطني  جميع  ليشمل  سياسي،  كمصطلح  ترك، 

الجمهورية التركية، دون تمييز أو إشارة إلى العرق  

  أرسخ   1937اإلصالح في عام   حتى أن 16 .أو الدين" 

لوزان  15 ويكيبيديا معاهدة   Treaty of Lausanne 1923 ,من 
The World War I Document Archive. 

16  ;       The New Constitution of Turkey, 20.04.1924 

من الواضح أن عبارة "كمصطلح سياسي" في الترجمة اإلنجليزية  
إلى األصل أضيفت  المادة   قد  انظر  العثماني،   :في  88التركي 

 20.4.1924: 7 ., شکيالت اساسيه قانونیت

https://www.britannica.com/event/Paris-Peace-Conference
https://www.aztagarabic.com/archives/2695
https://wwi.lib.byu.edu/index.php/Section_I,_Articles_1_-_260
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%87%D8%AF%D8%A9_%D9%84%D9%88%D8%B2%D8%A7%D9%86
https://wwi.lib.byu.edu/index.php/Treaty_of_Lausanne
https://www.resmigazete.gov.tr/arsiv/71.pdf
https://www.resmigazete.gov.tr/arsiv/71.pdf
https://www.resmigazete.gov.tr/arsiv/71.pdf
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جمهورية، : "اإلمبراطورية التركية  2القومية في المادة  

األمة التركية هكذا أصبحت     17 ، ]...[." شعبية  قومية،

األصل واللغة حاملة لسيادة الدولة. ومنذ ذلك الحين،  

  " مفهوم األمة الثقافية.millet  – لملةاتبع مصطلح "ا

  بينما عززت تركيا الحديثة أراضيها بإيديولوجيتها

الناطقة المناطق  ظلت  في   باللغة القومية،  العربية 

هذا بشكل  أثر    البداية متمسكة بنموذج األمة الطائفية.

خاص على تلك الممالك التي كانت ال تزال تحت حكم  

طالما استمر اإلسالم   االنتداب البريطاني لعدة عقود.

كدين دولة وكان معياًرا للجنسية، لم تلعب االختالفات  

 اللغوية والعرقية بين السكان دوًرا مهًما بشكل خاص.

ولم يتغير هذا إال في منتصف القرن العشرين، عندما  

لت النخب إلى السلطة التي رفعت القومية العربية  وص

   إلى عقيدة الدولة في جمهورياتها الجديدة.

عام   في  دستوراً  1956وهكذا،  مصر  تبنت   ،

  جديداً، حددت المادة األولى منه البالد كجمهورية

 

 

 
 :3شكل 

 الخبرات واالقتراحات -اتحادات الدول العربية 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wikipedia, Roxana, , in: Union of Arab Republics  ر: المصد

viewed: 15.11.2020, created: 15.6.2017 

 

 
17  Verfassungen der 05.02.1937 in:  Amendment

Decla, Artikel 2; sung vom 20.4.1924Türkei, Verfas
britannica.com.ation of the Turkish republic, in: r 

 .1956دستور مصر سنه   18
19  Der Spiegel Arabische Union. Zwei Bismarcks, in: 

;britannica.comin: ; 32–. 30p, vom 12.02.1958 

ومع إعادة    18عربية وشعبها جزء من "األمة العربية". 

من  تمكنت مصر  العربية،  القومية  إلى  هذه  التوجيه 

شقيقة عربية  كدولة  السودان  استقالل  وبعد  .إطالق 

سوريا  اقتراح  على  القاهرة  انفتحت  فقط،  عامين 

أيًضا  إليها  انضمت  بإنشاء جمهورية عربية متحدة، 

)الشمالية(.  اليمن  أطلق   19مملكة  نفسه،  العام  وفي 

الجمهورية   عن  يختلف  مشروعا  واألردن  العراق 

المركزي: المتحدة  في   العربية  الملكيتان  واندمجت 

العربي. الدولة  وعلى   االتحاد  هذه  من وجود  الرغم 

الفدرالية لبضعة أشهر فقط نتيجة للثورة العراقية، إال  

أنها لم تكن خالية من العواقب. بعد فشلت الجمهورية 

العربية المتحدة بعد ثالث سنوات فقط، أطلقت مصر  

وسوريا، مع العراق، محاولة جديدة. تحت االسم نفسه 

دول شكلوا  المتحدة،  العربية  اتحادية  الجمهورية  ة 

(1963 .) 

التجربة مرة أخرى بعد بضعة    وقد فشلت هذه 

محاوالت   من  لمزيد  مقدمة  كانت  لكنها  فقط،  أشهر 

التوحيد من قبل الدول العربية بعد أن احتلت إسرائيل  

عام   الستة  األيام  حرب  في  الفلسطينية  األراضي 

وتراوحت بين إصدار جديد من الجمهورية  .1967

ة اتحادية، من خالل إنشاء المملكة  العربية المتحد كدول 

اتحاد   إلى  وفلسطين،  األردن  مع  المتحدة  العربية 

الجمهوريات العربية من مصر وليبيا وسوريا )انظر 

بعد كل شيء، كانت اتحاد الجمهوريات     20(.3الشكل  

حتى تفككت بسبب   العربية موجودة لمدة خمس سنوات

ورؤسائها: األعضاء  للدول  الذاتية  عندما  المصالح 

أدارت  إسرائيل،  مع  السالم  مفاوضات  مصر  بدأت 

 سوريا وليبيا ظهورهما لـاتحاد الجمهوريات العربية.

االتحاد  مثل  جديدة  اتحاد  ثم طورت طرابلس خطط 

العربي األفريقي مع المغرب أو اتحاد المغرب العربي 

(UMA)  الجزائر إلى  أيًضا  موجهة  كانت  والتي   ،

الت ظلت دون النجاح  وتونس. لكن حتى هذه المحاو

 المتوقع.

  .من ويكيبيديا الجمهورية العربية المتحد
20  The Constitution of the Federation of Arab Repub

Middle East Journal, Vol. 25, Nr. 4, ), in: Rlics (FA   

, 1971529–. 523p, اتحاد الجمهوريات العربية، ويكيبيديا.  

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9_(%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AD_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82)#/media/%D9%85%D9%84%D9%81:Union_of_Arab_Republics_1972.png
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9_(%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AD_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82)#/media/%D9%85%D9%84%D9%81:Union_of_Arab_Republics_1972.png
http://www.verfassungen.eu/tr/verf24-index.htm
http://www.verfassungen.eu/tr/verf24-index.htm
https://www.britannica.com/place/Turkey/Declaration-of-the-Turkish-republic
http://qadaya.net/?p=5572
http://qadaya.net/?p=5572
http://qadaya.net/?p=5572
https://magazin.spiegel.de/EpubDelivery/spiegel/pdf/41760672
https://magazin.spiegel.de/EpubDelivery/spiegel/pdf/41760672
https://www.britannica.com/place/United-Arab-Republic
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9
https://www.jstor.org/stable/4324834?seq=1/subjects
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9
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 اتحادات ناجحة؟ . ٣

 اإلمارات العربية المتحدة وجزر القمر  

نظًرا ألن مشاريع االتحاد من السبعينيات والثمانينيات  

من   يعد  فلم  فقط،  المدة  قصيرة  كانت  أو  تتحقق  لم 

توضيح   دولة  الممكن  هذه  كانت  إذا  اتحادية  ما 

 )فيدرالية( أم مجرد اتحاد دول ذات سيادة )كونفدرالية(.

دستور   في  كان اللكن  العربية،  الجمهوريات  تحاد 

  ها هدف  ،قامة دولة اتحاديةهناك حديث واضح عن "إ

شاملة"، تضمنت العربية  الوحدة  الالعمل على تحقيق  

اتحادية السؤال   21مشتركة وحكومة. سلطات  ويبقى 

عن سبب فشل هذه المشاريع في نهاية المطاف وما 

هو الدور الذي لعبه اإلطار الدولي فيها مفتوًحا. على 

تنفيذ خطتين  الرغم من اإلخفاقات العديدة، إال أنه تم  

 . فيدراليتين في العالم العربي

دولة   إنّ  هي  اقتصاديًا  نجاًحا  المشاريع  أكثر 

إلى   أيًضا  بداياتها  تعود  المتحدة.  العربية  اإلمارات 

والسبعينيات، اكتسبت الستينيات  القومية  عندما 

في   الخالصة  العربية  هويتهم  تنعكس  نفوذًا.  العربية 

أن   على  ينص  الذي  اتحاد  دستورهم،  هي  الدولة 

إمارات:   سبع  حالياً  وهناك  "العربية".  اإلمارات 

الخيمة  ورأس  والفجيرة  ودبي  وعجمان  أبوظبي 

والشارقة وأم القيوين. ومع ذلك، فإن اإلمارات ، التي 

الشكل   )انظر  الحجم  نفس  من  تشكل  4ليست  ال   ،)

خالل   من  موحدة  المناطق  ولكن  ُمْنفَِصلٌة،  أقاليم 

دى العائالت الحاكمة.   وانسجاما مع  انتماءها إلى إح 

األولى من   المادة  تنص  العربية،  القومية  أيديولوجية 

الدستور على أن "ويجوز ألي قطر عربي مستقل أن  

  22ينضم إلى االتحاد".

لدولة   الحالي  السياسي  النظام  تاريخ  يعود 

عام  تأسيسها  قبل  ما  إلى  المتحدة  العربية  اإلمارات 

بريطا .1971 في مجلس كمحميات  معًا  نية، عملوا 

الساحلإل أيًضا    مارات  فيه  كان  والذي  المتصالحة، 

 اختارت  أن     بعد   ممثلين.   وقطر   البحرين      أميرا

 
دولة اتحاد الجمهوريات العربية : حسين عبود ذياب، الفهداوي  21

، دستورها، مؤسساتها  1971ريا، مصر، ليبيا( )سو المتحدة

rnalIraqi Academic Scientific Jou, ، وموقف العراق منا

University of Samarra, Iraq, 2016, Volume 3, Issue 6  

 :4شكل 

 الدول الفرعية لدولة اإلمارات العربية المتحدة 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  24Wikimedia, KsamahiRegions, UAE ,7.2011. المصدر:

 

 

هذه   أصبحت  الدولة،  إقامة  المذكورتان  اإلمارتان 

الحاكمة   لالتحاد  المجلس " الهيئة  للدولة    " األعلى 

وهي أعلى سلطة   23الجديدة من خالل دستور انتقالي. 

بالتساوي  السبعة  األمراء  تمثيل  فيها  يتم  اتحادية 

بصوت واحد لكل منهم وتمرير القرارات التشريعية 

)المواد   اتحاد    (.50-46والتنفيذية  رئيس  ينتخبون 

ونائبه من بين عددهم لمدة خمس سنوات مع إمكانية  

)ال انتخابه  من   (.53-51مواد  إعادة  كبير  قدر  لديه 

اإلمارات   لدولة  وزراء  رئيس  يعين  ألنه  السلطة 

  العربية المتحدة وأعضاء حكومته.

وطني   )مجلس  الوطني  المجلس  مجلس   -وفي 

وطني( لالتحاد، تمثل اإلمارات األعضاء وفقًا لمفتاح  

ممثالً    34مع تعيين    ثابت بين أربعة وثمانية مقاعد،  

ا  لألحكام  )المادة  وفقاً  المعنية  لإلمارة    ( 68لقانونية 

وبالتالي فإن لها وظيفة ممثل الشعب، ولكن دون أن  

البرلمان.  صالحيات  لها  تعبير  تكون  استخدام  إن 

عربي"  المادة    " وطن  معنى   6في  مع  الدستور  من 

ف ب "روابط    "األمة العربية" مثير لالهتمام. وهو يُعرَّ

ويمضي   الدين واللغة والتاريخ والمصير المشترك".

 أًوال.   ، النقطة 269، راجع الصفحة  286- 261الصفحات  
  .2.12.1971،دستور دولة االمارات العربية المتحدة  22
دستور اإلمارات العربية  :  1971من دستور    45.1راجع المادة    23

  .2009شامال تعديالته لغاية عام  1971المتحدة الصادر عام 

https://www.iasj.net/iasj/download/55b75ca25c68409a
https://www.iasj.net/iasj/download/55b75ca25c68409a
https://www.iasj.net/iasj/download/55b75ca25c68409a
https://www.iasj.net/iasj/download/55b75ca25c68409a
https://www.iasj.net/iasj/journal/290/issues
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:UAE_Regions_map-ar.jpg
https://uaecabinet.ae/en/the-constitution
https://www.constituteproject.org/constitution/United_Arab_Emirates_2009.pdf?lang=ar
https://www.constituteproject.org/constitution/United_Arab_Emirates_2009.pdf?lang=ar
https://www.constituteproject.org/constitution/United_Arab_Emirates_2009.pdf?lang=ar
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من "  يقول: جزء  وهو  واحد،  شعب  االتحاد  وشعب 

العربية التعبير  " األمة  مع  عربية هنا  وهكذا .  " "أمة 

اإلمارات واألمة العربية يفّرق الدستور بين مواطني  

ومع ذلك ، في هذا السياق ، يُفهم كال   كميّة وهمية.

 عرقي.  التعبيرين على أنهما مجتمع ثقافي وديني و

إنشاء  الثقافية دعم  األمة  أن مفهوم  الواضح  من 

االتحاد وبالتالي التكامل السياسي لإلمارات.في الوقت  

االندماج   أمام  رئيسية  عقبة  أنها  اتضح  نفسه، 

نموذج حصري   أيًضا  ألنها  للمهاجرين،  االجتماعي 

المتحدة: العربية  اإلمارات  حوالي و  لجنسية  بين  من 

العربية   9.5 اإلمارات  في  عاشوا  شخص  مليون 

عام   بداية  في  حوالي  2018المتحدة  كان   ،11.5  

بالمائة فقط ينتمون إلى السكان المحليين، أي حوالي  

المها  مليون. نسبة  تبلغ  المقابل،  الهند  في  من  جرين 

  60وباكستان وبنغالديش وجنوب شرق آسيا حوالي  

المقيمين. السكان  المائة من  المهاجرين  24في  وحتى 

 عددمن دول عربية أخرى مثل السعودية ومصر يفوقون  

 

 
 االتحاد القُمري  :5شكل 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Wikimedia, 22.5.2020 المصدر:

 
24  United Arab Emirates Population Statistics 2019: 

Global Media Insight (GMI), Infographics, in: 
; Total population and percentage of 30.01.2019

nationals and foreign nationals in GCC Countries 
(national statistics, 2010-2016) (with numbers), in: 

and Population  Golf Labour Markets, Migration,
 .(GLMM) Programme, 20.4.2016 

25   paid-Redvers, Luise 2018: Is the UAE still a high

 .BBC vom 18.12.2018expat haven?, in:  

  28إلى    72من   والنساء الرجال    المواطنين. تشير نسبة

  25في المائة إلى ارتفاع مستوى هجرة اليد العاملة.

الجزرية الفيدرالية  تم تحرير جزر القمر، الدولة  

الحماية  حكم  من  ومدغشقر،  موزمبيق  بين  الواقعة 

( المتحدة    ،(1975الفرنسية  العربية  اإلمارات  مثل 

  مليون نسمة فقط.   0.8التي يبلغ عدد سكانها حوالي  

نظًرا ألن اتحاد جزر القمر هو أحد أفقر دول العالم  

القمر  اليوم، فإن مشروع اتحاد الجزر الرئيسية الثالث  

نجاح    الكبرى قصة  له  ليس  وموهيلي  وأنجوان 

االجتماعية يبرزها. البيانات  واالقتصادية   تمكن 

السياسي. النظام  مركزية  من  الرئيس  ففي   الضعيفة 

تم إجراء االستفتاء على اإلصالح    ،2018يوليو    30

بنسبة   قبوله  تم  والذي  المناسب،    92.74الدستوري 

أدى هذا إلى  و   26في المائة.  63.9في المائة مع إقبال  

كل  يأتي  الرئيس  أن  على  تنص  التي  القاعدة  إزالة 

الطريقة،  وبهذه  مختلفة.  جزيرة  من  سنوات  خمس 

إع الكبرى  القمر  من  الحالي  الدولة  رئيس  ادة  ضمن 

انتخابه بعد انتخابات برلمانية مبكرة في نهاية مارس  

2019 .27 

الذي  االتجاه  توقع  يمكن  ال  الحالي  الوقت  وفي 

سيتم فيه إعادة بناء االتحاد وما إذا كان ذلك سيؤدي  

حتى  وإلى مزيد من االنتهاكات للتوازن بين الجزر.  

انتخاب   تم  الفيدرالية    33اآلن،  الجمعية  في  عضًوا 

(L’Assemblée de l'Union )   كهيئة تشريعية لمدة

سنوات. للدستو 28خمس  جزيرة  وفقًا  لكل  يمكن  ر، 

ويتم منح المقاعد الـ    ،(5إرسال ثالثة ممثلين )الشكل 

)المادة   24 الوطنية  االنتخابات  خالل  من  األخرى 

مع بعض التغييرات، نجا هذا النظام بالفعل من  (.20

الصغيرتان  الجزيرتان  أرادت  عندما  انفصال  أزمة 

بينما كان موهيلي  29. 1997مغادرة الدولة في عام  

أنجوان يبحث للحصول على االستقالل  يسعى ، كان 

26  Kuoppamäki, Aarni 2018: Komoren: Präsident will 

Deutsche Welle vom  Föderalismus abschaffen, in:        

   23.12.2003 ، جزر القمرإتحاد دستور   ;31.07.2018  
27  Comoros president named winner in election 

.reuters, 27.3.2019, in: rejected by opposition 
28  Les institutions de l’Union des Comores, in: 

 org.vweb.archi  (تم اآلن إغالق الموقع الرسمي للحكومة ) 
 wikisource.org, 23.12.2003 ،جزر القمرإتحاد دستور   29

 ( 30.06.2016 اخر تحديث:)

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Comoros_covid-2020-05-22.png?uselang=de-formal
https://www.globalmediainsight.com/blog/uae-population-statistics
https://www.globalmediainsight.com/blog/uae-population-statistics
https://gulfmigration.org/gcc-total-population-percentage-nationals-foreign-nationals-gcc-countries-national-statistics-2010-2016-numbers/
https://gulfmigration.org/gcc-total-population-percentage-nationals-foreign-nationals-gcc-countries-national-statistics-2010-2016-numbers/
http://www.bbc.com/capital/story/20181218-is-the-uae-still-a-high-paid-expat-haven
https://p.dw.com/p/32O9p
https://p.dw.com/p/32O9p
https://p.dw.com/p/32O9p
https://p.dw.com/p/32O9p
http://constitutionnet.org/sites/default/files/constitution_of_comoros_-_2003_-_arabic.pdf
https://de.reuters.com/article/ozatp-uk-comoros-elections-idAFKCN1R80JP-OZATP
https://web.archive.org/web/20120119075532/http:/www.beit-salam.km/article.php3?id_article=63
http://constitutionnet.org/sites/default/files/constitution_of_comoros_-_2003_-_arabic.pdf
https://fr.wikisource.org/wiki/Constitution_de_l%E2%80%99Union_des_Comores
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 عن ارتباط بفرنسا، مثل جزيرة مايوت، الجزيرة الرابعة 

 ذلك الوقت مع فرنسا.من األرخبيل، والتي ظلت في  

التكاملي  الرابط  فإن  اإلمارات،  في  الحال  هو  كما 

اإلسالم  وتحديداً  الثقافة،  هو  االتحاد  هذا  لوجود 

ولغة شيكومور، وهي لغة    دينية  طائفةباعتباره أكبر  

لجميع  األم  اللغة  وهي  العربي،  بالخط  مكتوبة  بانتو 

القمر   30تقريبًا.  سكانها  ومع ذلك، فإن دستور جزر 

بأنها   القمرية  األمة  إرادةيعرف  على    أمة  سياسية، 

ب  اكتسإتيتم  "   :5تقول المادة    غرار النموذج الفرنسي.

وجزر  جنسية    طبقا  هادقوفبها    ظافتتحإالالقمر 

يلتزم   القانون". الديباجة،  في  ذلك،  إلى  باإلضافة 

الحقوق والواجبات   في  جميعال  بين"المساواة  ب االتحاد

بسبب تمييز  الع  دون  أو  األصل  أو  أو    نصرالجنس 

   31". معتقدالدين أو ال

ومع ذلك، فإن هذا الفهم غير الطائفي لألمة أصبح  

حتى و  موضع تساؤل من خالل اإلصالح الدستوري.

اآلن، كان ينظر إلى اإلسالم على أنه "مصدر اإللهام"  

ولكن اإلسالم السني اآلن   ،للتشريع )ديباجة الدستور(

الشيعة، وه  سيكون متميزاً. المسلمين،  ثلث  ذا سيدفع 

ألن وراء    إلى وضع األقلية، مما يهدد وحدة االتحاد.

العربية   المملكة  بين  الصراع  الديني  التنافس  هذا 

على  طويل  تأثير  لهما  وكالهما  وإيران،  السعودية 

لكن هذا يعني أيضاً    32جزر القمر من خالل الدين. 

يتعلق بنموذج الدولة  الفيدرالية في جزر القمر فيما   أن

من   اآلن  حتى  الجزيرة  الدولة  أنقذت  قد  السياسية 

 الدخول في هذه المواجهة مثل اليمن.

نماذج االتحاد والحكم الذاتي . ٤

 المثيرة للجدل في العراق وسوريا 

وجزر   المتحدة  العربية  اإلمارات  مثاال  يُظهر  كما 

يضمن  ال  وحده  االتحادي  النموذج  فإن  القمر، 

المتوازنة للسكان في عمليات صنع القرار    المشاركة

االجتماعي.  والتكامل  أن    السياسي  الواضح  من 

 
من الدستور ، فإن لغة شيكومور هي اللغة الرسمية   1وفقًا للمادة   30

 ، في حين أن الفرنسية والعربية هي اللغات الوطنية األخرى. 
 wikisource.org, 23.12.2003 ،جزر القمرإتحاد دستور   31

 ( 30.06.2016 تحديث:اخر )

االقتصادي   االزدهار  مثل  مهمة،  األخرى  المعايير 

أن   يمكن  والتي  للمواطنين،  القانونية  والمساواة 

بمجرد    يضمنها نموذج الدولة السياسية بشكل أفضل.

أن يمنح مفهوم األمة مجموعة دينية أو لغوية امتياًزا  

أو حتى يجعلها المالك الوحيد للحقوق السيادية، تنشأ 

مطالب   إلى  تؤدي  ما  غالبًا  التي  الصراع  هياكل 

  وتمنح األطراف الخارجية فرصة للتدخل. باالنفصال  

ويمكن مالحظة ذلك في مثال العراق، الذي كان  

في   منذ لديه خبرة  واإلدارة  األمم  نماذج مختلفة من 

التركيز الرئيسي لهذه المقالة    .1920تأسيسه في عام  

الذين   الكردية  باللغة  الناطقين  السكان  اندماج  هو 

مع  الحدودية  المناطق  في  البالد  شمال  في  يعيشون 

وإيران. من    تركيا وسوريا  األولى  المنطقة هي  هذه 

التي تتمتع   إفريقيا     وشمال   األوسط الشرق     بين دول

 بالحكم الذاتي اإلقليمي، وهو أمر مثير للجدل للغاية.

ويرى البعض في ذلك نموذجاً ناجحاً لحل النزاعات  

اإلقليمية واألقلية األخرى، والبعض اآلخر، وخاصة  

عنها  راضين  غير  العراقيين،  األكراد  من  العديد 

 (. 6 ويسعون إلى إقامة دولة مستقلة )انظر الشكل

المطالبة   على  الشرعية  إضفاء  أجل  ومن 

بأن معاهدة سيفر   باالستقالل، يستخدم التاريخ لالدعاء

دولتهم  1920) لألكراد  يكون  أن  على  تنص   )

تركيا. الخاصة، مقاومة  بسبب  فقط  فشلت  لكن   التي 

حاسماً. يخفي شرطاً  التفسير  دعا ممثلو عصبة   هذا 

الذ  الحكم  "نظام  إلى  البداية  في  المحلي  األمم  اتي 

"تدابير   ذلك  الكردية" بما في  األغلبية  ذات  للمناطق 

العرقية والدينية في والية   الشاملة" لألقليات  الحماية 

وعالوة على     33الموصل العثمانية في العراق اليوم.

المتحالفة تصويت أغلبية   ذلك، جعل قوات االحتالل 

الستقالل. أساسياً  شرطاً  المناطق  هذه  وهذا  سكان 

في إطار معاهدات  الدولة الكردية  يشير أيضاً إلى أن 

الممكن   من  كان  باريس  على  تنفيذضواحي  فقط  ها 

عرقي   لمجتمع  وليس  لألمة  سياسي  مفهوم  أساس 

  ولغوي وثقافي واحد.

32  Parmentier, Audrey 2018: La révision constitution

nelle écarte les Comoriens chiites, in: La Coix vom 
30.07.2018.  

  of Treaty من ويكيبيديا معاهدة لوزان في  64-62انظر المادة    33

, Lausanne 1923,    15مثل الحاشية  

http://constitutionnet.org/sites/default/files/constitution_of_comoros_-_2003_-_arabic.pdf
https://fr.wikisource.org/wiki/Constitution_de_l%E2%80%99Union_des_Comores
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%87%D8%AF%D8%A9_%D9%84%D9%88%D8%B2%D8%A7%D9%86
https://wwi.lib.byu.edu/index.php/Treaty_of_Lausanne
https://wwi.lib.byu.edu/index.php/Treaty_of_Lausanne
https://wwi.lib.byu.edu/index.php/Treaty_of_Lausanne
https://wwi.lib.byu.edu/index.php/Treaty_of_Lausanne
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في المقابل، تستند حركة االستقالل الكردية اليوم  

في العراق على نموذج األمة الثقافية لتميز نفسها عن 

ألن    (. 6السكان باختالفها اللغوي )انظر الشكل  بقية  

عام   من  األول  العراقي  مبدأ    1925الدستور  اتبع 

 " العراقيين  لجميع  القانونية  اختلفوا في  المساواة  وان 

)المادة  القومية، والدين، واللغة. الواقع،   34(.6"  في 

العثماني في ظل االنتداب البريطاني،    ةلالمنجا نظام  

األمة   نموذج  جمعت على  التي  اإلسالمية  الطائفية 

معًا   والتركية  والكردية  العربية  اللغات  مجموعات 

للدولة.  كرئيس  واحد  ملك  حكم  مبدأ  35تحت  اعتمد 

االتحاد  من قبل   المواطنين     لجميع القانونية   المساواة  

والعائلتين  قبل  م   عليه  االتفاق  تم  والذي   العربي، 

عام   في  واألردن  العراق  في  الهاشمية  المملكتين 

  36.وظل موجوًدا لبضعة أشهر فقط 1958

 

 

مناطق االستيطان للسكان الناطقين   :6شكل 

باألكراد في منطقة الشرق األوسط، والمعروفة 

 باسم "كردستان" 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  9Wikimedia, 1.2.201 ,World FactbookCIA المصدر:

 
 . 1925القانون األساسي العراقي لعام   34
35  ein  –Pluralismus im Islam Riedel, Sabine 2017: 

. Erfahrungen aus dem Irak, Schlüssel zum Frieden
Syrien, Türkei, Ägypten und Tunesien im Vergleich, 

SWP-Studie 2017/S 14, Juli 2017, p. 13 f.  
 . 29.3.1958 دستور االتحاد العربي  36

من األمة  في مفهوم األمة   واضحتغيير    كان هناك

استقالل العراق نتيجة   الطائفية إلى األمة الثقافية بعد

 للجمهورية العراقيةترك الدستور األول  .  1958لثورة  

المساواة   حدد  مبدأ  لكنه  هو،  كما  للعراقيين  القانونية 

العربية"  األمة  )المادة  .العراق جزء من   بينما  ،(2" 

المادة   أم  3ضمنت  مكانة  يعتبر  "   الثقافية:   ةلألكراد 

ضمن    […]العرب واألكراد شركاء في هذا الوطن  

يرغبوا  لكن بعض األكراد لم     37  " .الوحدة العراقية

مقاومة  ونظموا  القومية  األقلية  لدور  االرتياح  في 

تم   1970في عام  مسلحة من أجل كردستان مستقلة.

التوصل إلى حل وسط ظل قائماً حتى سقوط صدام  

من الدستور   5استمرت المادة  . و2003حسين عام  

العربية،   العراق كجزء من األمة  الجديد في تعريف 

"يتكون    كقومية مستقلة:  في حين تم رفع مكانة األكراد

القومية  هما  رئيسيتين,  قوميتين  من  العراقي  الشعب 

حقوق   الدستور  هذا  ويقر  الكردية  والقومية  العربية 

الشعب الكردي القومية والحقوق المشروعة لالقليات  

 38  " .كافة ضمن الوحدة العراقية

تبنى العراق   .(1970من الدستور )  8في المادة  

لتأسيس  الطريق  مهد  مما  الالمركزية،  مفهوم  أيًضا 

ومع  (.7الحكم الذاتي اإلقليمي الكردي )انظر الشكل 

ذلك، كان القادة األكراد المؤثرون غير راضين عن  

في  واستمروا  الذاتي  الحكم  لمنطقة  الحدودي  الخط 

والواليات  إيران  دعمتها  التي  المسلحة  المقاومة 

الثوري  في    المتحدة. للزعيم  بغداد  منحت  المقابل، 

اإليراني المستقبلي روح هللا الخميني اللجوء وبالتالي  

الشاه. بنظام  لإلطاحة  للتحضير  مع    الفرصة  لكن 

( اإلسالمية  في    .(1979الثورة  القوى  ميزان  تغير 

جذري،   بشكل  الخالفات  المنطقة  رجعت  بحيث 

 التية, والحدودية َسِويًّا مع الجدل حول الدولة الكردي

الخليج ) العراق في حربين    1988-1980تورطت 

 (.1991-1990و

 

   )العراق( hjc.iqأو  1958الدستور المؤقت لعام   37
 )العراق(  hjc.iqو أ 1970الدستور المؤقت لعام   38

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:20190115-kurds-map.png
https://www.hjc.iq/view.86/
https://www.hjc.iq/view.86/
https://www.hjc.iq/view.86/
http://www.swp-berlin.org/fileadmin/contents/products/studien/2017S14_rds.pdf
http://www.swp-berlin.org/fileadmin/contents/products/studien/2017S14_rds.pdf
https://www.hjc.iq/view.90/
https://www.hjc.iq/view.90/
https://www.hjc.iq/view.90/
http://constitutionnet.org/sites/default/files/interim_constitution_of_1958.pdf
http://constitutionnet.org/sites/default/files/interim_constitution_of_1958.pdf
http://constitutionnet.org/sites/default/files/interim_constitution_of_1958.pdf
https://www.hjc.iq/view.85/
http://constitutionnet.org/vl/item/lrq-ldstwr-lmwqt-lm-1970
http://constitutionnet.org/vl/item/lrq-ldstwr-lmwqt-lm-1970
http://constitutionnet.org/vl/item/lrq-ldstwr-lmwqt-lm-1970
https://www.hjc.iq/view.81/
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ولم تجلب التدخالت العسكرية الالحقة من جانب  

الذاتي   الحكم  من  أكثر  لألكراد  الدولي  المجتمع 

ومع ذلك،    .1970اإلقليمي الذي ُمنحوا لهم منذ عام  

( الجديد  العراقي  الدستور  حقوق  2005فإن  ( عزز 

الكردي.الحكم   اإلقليمية   الذاتي  التشريعات  تحترم 

بشرط  ،(141)المادة    1992المعمول بها منذ عام  

الدستور"  لهذا  لم تكن مخالفة  إلى     39." ما  باإلضافة 

كلغة رسمية   الكردية  اللغة  على  الموافقة  تمت  ذلك، 

)المادة   العربية  اللغة  جانب  إلى  أن    (.4ثانية  غير 

فقدوا   ثانية.األكراد  "قومية"  كـ  المتميزة    مكانتهم 

لعراق بلد متعدد القوميات"،  اعلى أن "   3وتنص المادة  

تنتمي  أيضا  واألكراد  العرب  جانب  إلى  والتي 

)المادة   واآلشوريين  والكلدان    (. 125التركمان 

والتي و "قومية"،  كلمة  على  العربي  النص  يحتوي 

ولذلك،   ا.تعود إلى "قوم" بمعنى "األمة" المحددة ثقافيً 

في الترجمة اإلنجليزية، أعيد إنتاجها مع كلمتين في  

وهما   آخر،   " ethnicity, nationality" مكان 

 (. 14راجع المادة 

"األمة   مصطلح  استخدام  يتم  لم  باختصار، 

كمجتمع  العراقيين  المواطنين  إلى  لإلشارة  العراقية" 

(  2005حتى النسخة الحالية )  سياسي في أي دستور.

األعراق   متعدد  عراقي"  "شعب  عن  فقط  تتحدث 

)راجع المقدمة( وعن "جنسية عراقية" )راجع المادة  

هذا    (.18 مثل  على  تقوم  المركزية  الدولة  أن  بما 

للعراق  المتصورة  الفيدرالية  فإن  الضعيف،  األساس 

رؤية. السياسيين  ظلت  قبل  من  لها  الترويج  يتم 

ا مناطق  قبل  من  مرفوضة  لكنها  لعراق األكراد، 

األكراد    40األخرى. بأن  شكوكهم  تأكيد  يجب  قريباً 

في    :فقط كمرحلة انتقالية إلى كردستان مستقلة  ايرونه

مؤقتًا  2006عام   "دستوًرا  اإلقليمي  البرلمان  أقر   ،

( لتأسيس "كردستان 2006إلقليم كردستان العراق" )

قومية". عام   41كدولة  منتصف  بدأت  2014في   ،

الستفتاء  التحضير  في  أخيًرا  اإلقليمية  الحكومة 

 
، انظر الترجمة  hjc.iqو أ 2005دستور العراق الصادر عام    39

 in: Iraq's Constitution of 2005 ,اإلنجليزية:
Constitution project, pdf generated: 20.7.2020,  

40  on: StrucThe Iraqi ConstitutiJawad, Saad 2013: 

, in: Working tural Flaws and Political Implications
Paper, LSE Middle East Centre, London, 

16.12.2013, p. 12.  

في    42االستقالل، أجري  تشرين    25الذي   / أكتوبر 

 في المائة.  92وتم تبنيه بنسبة  2017األول 

لالتحاد   العراقي  للنموذج  الرئيسي  النقد  ويتعلق 

اإلدارية،  وهو ال يقوم على الحدود   بضعفه المفاهيمي.

الفدرالية في العالم، ولكنه يستند إلى   مثل معظم الدول

 انقسامات عرقية ولغوية ودينية تقليدية داخل السكان.

من   الشخصي  االستقالل  نموذج  حولت  فقد  وهكذا 

العهد العثماني إلى نموذج الحكم الذاتي اإلقليمي للدولة  

حول    الحديثة. الصراع  ويديم خطوط  يفاقم  هذا  لكن 

 الحدود والمكاتب السياسية. 

العراقيين   من  الكثير  يرى  المنظور،  هذا  من 

الفيدرالية على أنها "مشروع تقسيم" تدعمه المصالح  

األجنبية، مما يعيد العراق إلى الوراء كدولة حديثة في  

   "باختصار  تطوره السياسي واالقتصادي واالجتماعي.

 

 
 التقسيم االداري للعراق  :7شكل 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 27.1.2011edia, mWiki، محافظات العراق المصدر:

41  The National Assembly of Iraqi Kurdistan 2008: 

Draft Constitution of the Iraqi Kurdistan Region,       

  نص مثروع دستور اقليم كوردستان، .13–.14.10.2008 
42  Soderberg, Nancy E. 2015: Task Force Report. 

, Columbia UniverBuilding in Iraqi Kurdistan-State
sity, New York, Oktober 2015, p. 15.  

https://www.constituteproject.org/constitution/Iraq_2005.pdf?lang=ar
https://www.constituteproject.org/constitution/Iraq_2005.pdf?lang=ar
https://www.hjc.iq/view.77/
http://www.constituteproject.org/constitution/Iraq_2005.pdf?lang=%20en
http://eprints.lse.ac.uk/54927/
http://eprints.lse.ac.uk/54927/
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Iraqi_Governorates_ar.svg
http://www.angelfire.com/wizard2/nechteman/DastourKurdistan.html
http://www.angelfire.com/wizard2/nechteman/DastourKurdistan.html
http://www.angelfire.com/wizard2/nechteman/DastourKurdistan.html
http://www.humanrightscolumbia.org/sites/default/files/pdf/pbhr_state_building_kurdistan.pdf


 الالمركزية –الحكم الذاتي   –الفيدرالية  (:MENAمنطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا ) :سابينة ريدل

 

 12           FORSCHUNGSHORIZONTE 

POLITIK & KULTUR 

15 / 2020 

 

شديد إنها بداية حقيقية لتقسيم العراق إلى ثالث دول"، 

   43هي دولة كردية وشيعية وسنية.

العلماء السوريون حالياً  وعلى نحو مماثل، يناقش  

  اإلصالحات الدستورية لتهدئة الحرب طويل المدى. 

معتمدة   سوريا  دمقرطة  يجعلون  األسد  نظام  منتقدو 

إن منتقدي نظام األسد     44على حل القضية الكردية.

يجعلون الديمقراطية في سوريا مشروطة بحل المسألة  

باالعتراف األكراد فهم يعتبرون أن المطالبة   الكردية.

السوريين كشعُب مستقل هي مطالبة مشروعة، حتى  

وفقًا لنموذج األمة  وإن كانوا يشككون في إقامة دولة.

مجتمعًا   األكراد  الموقف  هذا  يعتبر  يًا  أصلالثقافية، 

ولغويًا يجب أن يُمنح أيًضا حقوق الحكم الذاتي الثقافي  

سوريا. الذات  في  الحكم  مستوى  إلى  يرقى  ي  وهذا 

العراق. يمارس في  وعلى غرار هذا   اإلقليمي، كما 

الصراع   في  الجارية  السالم  مفاوضات  خالل  البلد، 

دولة   نموذج  إلى  الكردية  المنظمات  تدعو  السوري، 

 على  و   .فيدرالية قائم على االختالفات العرقية والثقافية

 

 

 التقسيم االداري للعراق  :8شكل 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Wikimedia, 1.5.2006، السوريّة المحافظات والمناطق المصدر:

 
أكراد العراق.. الفيدرالية خطوة في    :2019، المدينيتوفيق   43

 .04.05.2019، 21عربي، في: تقسيممسار هدفه 
44  : Decentralization and Arab Reform Initiative 2016

the Future of the Syrian State, 23.12.2016, p. 3 f.  
  الروسية: مرجعياتهامسودة الدستور  :2017، عامر كاتبة  45

من   دعم  على  الحصول  في  يأملون  أنهم  من  الرغم 

فإن الكلمة األخيرة للجنة الدستورية، تتكون  45،روسيا

من  عن ممثالً  50من   السورية   كل  الحكومة 

غير  من  وبالتالي،  المتحدة.  واألمم  والمعارضة 

 المرجح أن يكون الدستور الجديد لصالح األكراد. 

للفيدرالية الفعالة في  وبدال من ذلك، هناك فرص  

كثقل   المناطق  من  لجنة  مع  مجلسين  من  نظام  شكل 

ومع  46(.8موازن للحكومة المركزية )انظر الشكل  

الجماعات  ممثلي  أن  من  معين  خطر  هناك  ذلك، 

العرقية أو الدينية أو الثقافية سوف يسودون في مسار  

المفاوضات، بحيث يتم رسم الحدود اإلدارية الجديدة  

للصراع.على طول   التاريخية  بعض    الخطوط  يرى 

الكتاب السوريين أوجه تشابه بين انهيار الدولة الحالية  

واالنتداب  الدوليين  الفاعلين  تأثير  تحت  سوريا  في 

( المقاومة  (.1946-1920الفرنسي  أجل كسر  من 

االستعمارية  القوة  قّسمت  المحتلة،  األراضي  في 

اللبنان السورية  االنتداب  منطقة  إلى  السابقة  آنذاك  ية 

وال تزال  ست دول فردية على طول حدود طائفية.

هذه التجربة التاريخية حاضرة في المناقشات السياسية 

   47وتفضل نموذج الحكومة المركزية.

 مناقشات  :فيدراليةبدال من ال. ٥

 الالمركزية في تركيا ومصر  حول

وقبل كل شيء، فإن زعزعة استقرار العراق منذ عام  

منطقة قد    2003 في  الحكومات  من  العديد  أعطت 

نماذج  ضد  حججاً  أفريقيا  وشمال  األوسط  الشرق 

االتحادية. األقصى    الدولة  كالحد  األكراد  استخدمه 

في   اإلقليمي  الذاتي  الحكم  تحقيق  أجل  من  للمطالبة 

نتيجة لذلك ، تم تطبيق حقوق اإلدارة    نهاية كحل وسط.

الكردية. لألقلية  يتغير  الذاتية  لم  بالنسبة   لكن  شيء 

تزال   ال  المركزية  الدولة  ألن  األخرى،  للمناطق 

باستخدام   مسيطرة هناك. ذلك حاليًا  ويمكن مالحظة 

مثال تركيا، حيث تسعى المنظمات الكردية في جنوب 

 . 27.2.2017الجمهورية،  ، النظرية في التعامل مع مسألة األقليات
46  Devolution of power or decenTurkmani, Rim 2019: 

., LSE, 15.03.2019tralisation of oppression in Syria? 
المسألة الكردية وتراث الالمركزية في   :2017، رستم محمود  47

 . 19.7.2017الجمهورية،  ،والعراقسوريا 

 الحسكة 

 دير الزور

 الرقة 
 حلب 

 إدلب 

 الالذقية 

 طرطوس 

 حمص 

 حماة 

 دمشق وريف دمشق 

 السويداء 

 القنيطرة 

 درعا

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%82%D8%B3%D9%8A%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%8A_%D9%81%D9%8A_%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7#/media/%D9%85%D9%84%D9%81:Syria_districts.png
https://arabi21.com/story/1178381/%D8%A3%D9%83%D8%B1%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82-%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%8A%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%AE%D8%B7%D9%88%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%B1-%D9%87%D8%AF%D9%81%D9%87-%D8%AA%D9%82%D8%B3%D9%8A%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%84%D8%A7%D8%AF
https://arabi21.com/story/1178381/%D8%A3%D9%83%D8%B1%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82-%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%8A%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%AE%D8%B7%D9%88%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%B1-%D9%87%D8%AF%D9%81%D9%87-%D8%AA%D9%82%D8%B3%D9%8A%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%84%D8%A7%D8%AF
https://www.arab-reform.net/publication/decentralization-and-the-future-of-the-syrian-state/
https://www.aljumhuriya.net/ar/37156
https://www.aljumhuriya.net/ar/37156
https://www.aljumhuriya.net/ar/37156
https://blogs.lse.ac.uk/crp/2019/05/15/devolution-of-power-or-decentralisation-of-oppression/
https://blogs.lse.ac.uk/crp/2019/05/15/devolution-of-power-or-decentralisation-of-oppression/
https://www.aljumhuriya.net/ar/38482
https://www.aljumhuriya.net/ar/38482
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في   إقليمي  ذاتي  حكم  على  للحصول  البالد  شرق 

    48منافسة مع األحزاب االنفصالية.

، والذي  2017أثار اإلصالح الدستوري في عام  

 أدخل نظاًما رئاسيًا جديًدا، نقاًشا حول هذا الموضوع.

الجديدة  السلطة  هذه  في  مزايا  الخبراء  بعض  يرى 

للرئيس التركي، لكن في الوقت نفسه يوصون بتعزيز 

والتعويض. للرقابة  كآلية  اإلقليمي  لهذا    المستوى 

الموجودة   السبع  المناطق  تحويل  يجب  الغرض، 

البحر  بالفعل،   األسود،  البحر  إيجة،  بحر  مرمرة، 

الشرقية   األناضول  األناضول،  وسط  المتوسط، 

)انظر   جزئية  دول  إلى  األناضول  شرق  وجنوب 

إذا كانت هذه الدول مرتبطة ارتباًطا وثيقًا "  (:9الشكل  

بالدولة المركزية في أنقرة من حيث األمن والسياسة 

أ اإلقليمي  ، فلن يؤذي برلمانها  ي شخص  الخارجية 

 49 " .في البالد ولن يسبب الخوف من االنفصالية

ومع ذلك، فإن مثل هذه الدولة الفيدرالية التركية  

عكس   على  والذي،  لألمة،  سياسيًا  مفهوًما  تتطلب 

المادة   التركية )انظر  للقومية  الدولة الحالية    2عقيدة 

يجب أن يشمل جميع األقليات اللغوية   ،من الدستور(

في خالف ذلك مطالب   والمجتمعات الدينية في البالد.

األكراد باالعتراف كأمة لغوية أو ثقافية خاصة سوف  

الدولة. إقامة  في  الحق  تبرير  مع  قائمة،  على   تظل 

النقيض من ذلك، فإن وجود دولة تركية بمعنى مجتمع  

يًا سيكون أكثر إرادة سياسي غير طائفي ومحايد عرق

ضمانًا للدول المجاورة بأن أنقرة لن تثير أي مطالبات 

تستند المقترحات السابقة لمثل هذا االتحاد على  إقليمية

يمكن  والتي  والكردية،  التركية  الثقافية  األمة  مفهوم 

للمناطق المجاورة أن تنضم إليها على طول العالقات  

الجمهورية ذلك  في  بما  اللغوية،  أو  التركية   العرقية 

حيث  لشمال قبرص أو "أجزاء من سوريا والعراق،  

 50".يكون األكراد والتركمان بشكل أساسي

ألن مصطلح "الفيدرالية" مشحون سياسيًا وينظر 

حكومات   تناقش    البالد،      لوحدة    تهديد    أنه    على   إليه  

 
48  Kurdish party announces opposition to -Second pro

 ,Kurdistan24Erdogan empowerment, in: 
.20.02.2017 

49  Örmeci, Ozan 2017: Turkey towards Presiden

.12.01.2015 ,Politika akademisitialism?, in:  
 . المرجع نفسه  50

 لتركيا التقسيم االداري  :9شكل 

 

 

 

 

 

 

 

   ,Wikipedia, 28.11.2010Turkey Regionsالمصدر:

 

 

إصالحاتها   إفريقيا  وشمال  األوسط  الشرق  منطقة 

والمحلية  اإلقليمية  الفاعلة  الجهات  لصالح  اإلدارية 

وهذا ال ينطبق فقط على  تحت عنوان "الالمركزية".

سنوات، تركي منذ  العملية  هذه  مثل  بدأت  التي   51ا، 

العربي   المغرب  دول  على  شيء  كل  قبل  ولكن 

عام    ر.ومص بداية  الحكومة 2019في  قدمت   ،

بموجبها  البرلمان،  إلى  تشريعية  مبادرة  المصرية 

ستحصل المحافظات السبع والعشرون في البالد على  

التنمية  لتشكيل  الذاتي  الحكم  حقوق  من  مزيد 

واالقتصادية. المحلية وقام    االجتماعية  التنمية  وزير 

عهد شعراوىاللواء محمود   في  مكتبه  أنشئ  الذي   ،

، بوضع  1999الرئيس المخلوع حسني مبارك عام  

ونتيجة   هذه الخطط في مؤتمرات مع خبراء دوليين.

إعادة   استكمال  هدف  لنفسها  الحكومة  حددت  لذلك، 

السنوات غضون  في  المؤسسية  الخمس   الهيكلة 

  52المقبلة.

ومن أهم المشاركين األجانب ممثلين عن االتحاد  

األوروبي الذي يود دعم مشروع الالمركزية األخير  

بإجمالي تسعة ماليين يورو. تستخدم هذه   في مصر 

األموال بشكل خاص لبناء مراكز تدريب للعاملين في 

النيل. ودلتا  مصر  تمثيل   صعيد  يواصل  وبذلك، 

51  Vgl. Scherzberg, Arno; Can, Osman; Doğan, İlyas 

(Ed.) 2014: Der Schutz der ethnischen Minderhei
ten in der Türkei und die Dezentralisierung der 

Staatsorganisation, Berlin. 
،  وزير التنمية المحلية: نسعى لتطبيق الالمركزية فى المحافظات  52

 . 8.2017.030، وم السابعاليفي: 

https://www.kurdistan24.net/en/news/2eedc482-0c4e-4782-af69-02cfcbeb0e1b/second-pro-kurdish-party-announces-opposition-to-erdogan-empowerment
https://www.kurdistan24.net/en/news/2eedc482-0c4e-4782-af69-02cfcbeb0e1b/second-pro-kurdish-party-announces-opposition-to-erdogan-empowerment
http://politikaakademisi.org/2015/01/12/turkey-towards-presidentialism/
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Turkey_Regions.png
https://www.youm7.com/story/2018/7/30/%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D9%86%D8%B3%D8%B9%D9%89-%D9%84%D8%AA%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D9%82-%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%B2%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%89-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8%D8%A7%D8%AA-%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%84-5/3892062
https://www.youm7.com/story/2018/7/30/%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D9%86%D8%B3%D8%B9%D9%89-%D9%84%D8%AA%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D9%82-%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%B2%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%89-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8%D8%A7%D8%AA-%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%84-5/3892062
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الماضيين  العقدين  في  سياسته  األوروبي  االتحاد 

لتزويد البلد بتمويل "بنيته التحتية )ال سيما في مجاالت  

المياه والنقل والطاقة والبيئة(، وتنمية القطاع الخاص،  

والمجتمع   اإلنسان،  وحقوق  الخارجية،  والتجارة 

لماضية،  في السنوات القليلة ا المدني، والديمقراطية".

جعل المانحون األجانب، إلى جانب االتحاد األوروبي 

والواليات المتحدة األمريكية ومنظمات األمم المتحدة،  

المالي يعتمد على اإلصالحات لصالح الحكم   دعمهم 

لكن البداية المفاجئة للربيع   الرشيد وزيادة الالمركزية.

ثماًرا  تؤت  لم  الجهود  هذه  كل  أن  أظهرت  العربي 

وإذن االستقالة القسرية لمبارك هي التي مهدت تذكر،  

 الطريق إلصالحات دستورية مناسبة.

في هذه اللحظة التاريخية، لعب مجلس الشورى 

الصالحيات  ذات  الثانية  الغرفة  باعتباره  مهماً  دوراً 

الجديد  التشريعية. الرئيس  يستخدمها  لم  ذلك،   ومع 

  والالمركزية ، على محمد مرسي إلرساء الديمقراطية  

 إقليمي   برلمان  إلى     تحويلها   من خالل المثال     سبيل
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بدالً من    (. 10محافظة )انظر الشكل    27يتكون من  

 ذلك، استخدم هذا الَهْيئة كقوة مضادة للطعن وإلغاء

المحكمة   اإلصالح  أحكام  خطط  ضد  الدستورية 

ألنه كان قادًرا    .2012لإلخوان المسلمين خالل عام  
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القانونية. لإلصالحات  ضحية  الشورى  مجلس   وقع 

( الجديد  الدستور  اليوم  2014استغنى  به  المعمول   )

  100عن غرفة ثانية ووسع البرلمان بدالً من ذلك من  

منتخباً.  350إلى   أضاعت مصر   53عضواً  وبذلك، 

فرصة مواتية لبدء عملية األقلمة، والتي كانت ستلبي 

أيًضا مطالب األقلية النوبية في جنوب البالد للحصول 

في حالة فشل خطط اإلصالح    القول. على المزيد من  

في   الالمركزية  من  مزيد  لتحقيق  للحكومة  الحالية 

مصر، يمكن توقع صراع األقلية حول حقوق النوبيين 

المدى   على  السودان  مع  حدودي  صراع  وربما 
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 :المصادر والمنشورات األخرى

  2020نوفمبر  15مالحظة: كانت جميع الروابط نشطة حتى 

Arab Reform Initiative 2016: Decentralization and the Future of 

the Syrian State, 23.12.2016. 

Arabische Union. Zwei Bismarcks, in: Der Spiegel vom 

12.02.1958, p. 30–32. 

Bank, André, Mirjam Edel 2015: Authoritarian Regime Learning. 

Comparative Insights from the Arab Uprisings, GIGA Work-

ing Papers, No. 275. 

Bohn, Miriam, Thomas Demmelhuber, Roland Sturm, Erik Voll-

mann 2018: Dezentralisierung in der arabischen Welt: ein 

konzeptioneller Zugang, in: Europäisches Zentrum für Fö-

deralismus-Forschung Tübingen (Ed.): Jahrbuch des Föde-

ralismus 2018. Föderalismus, Subsidiarität und Regionen in 

Europa, Baden-Baden, p. 157–171. 

Constitution de l’Union des Comores, in: wikisource.org, letzte 

Aktualisierung: 30.06.2016. 

Constitution of the United Arab Emirates, Arabic:   دولة دستور 

المتحدة  العربية   The Constitution of the United Arab ;االمارات 

Emirates from 1971 including its amendments until 2009: 

دستور اإلمارات العربية المتحدة الصادر   عام  1971  شامال   تعديالته  لغاية   

2009 عام    

Constitution Society: Constitution of the Kingdom of Iraq, 

21.03.1925. 

 

شاهد مشروع الدكتوراه عامر كاتبة، الممول من المؤسسة    54
األكاديمية الوطنية األلمانية ، حول مفاهيم تحويل الصراع في  

 مصر في جامعة ماغديبورغ.

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Egypt,_administrative_divisions_-_Labels_-_colored.svg?uselang=de-formal
https://www.missio-hilft.de/missio/informieren/wofuer-wir-uns-einsetzen/religionsfreiheit-menschenrechte/menschenrechtsstudien/mr-studie-061-aegypten.pdf
https://www.missio-hilft.de/missio/informieren/wofuer-wir-uns-einsetzen/religionsfreiheit-menschenrechte/menschenrechtsstudien/mr-studie-061-aegypten.pdf
https://www.arab-reform.net/publication/decentralization-and-the-future-of-the-syrian-state/
https://magazin.spiegel.de/EpubDelivery/spiegel/pdf/41760672
https://magazin.spiegel.de/EpubDelivery/spiegel/pdf/41760672
https://www.giga-hamburg.de/de/system/files/publications/wp274_bank-edel.pdf
https://www.giga-hamburg.de/de/system/files/publications/wp274_bank-edel.pdf
https://www.nomos-shop.de/titel/jahrbuch-des-foederalismus-2018-id-71209/
https://www.nomos-shop.de/titel/jahrbuch-des-foederalismus-2018-id-71209/
https://fr.wikisource.org/wiki/Constitution_de_l%E2%80%99Union_des_Comores
https://uaecabinet.ae/ar/the-constitution
https://www.constituteproject.org/constitution/United_Arab_Emirates_2009.pdf?lang=ar
http://gjpi.org/wp-content/uploads/iraqiconst19250321.htm
http://gjpi.org/wp-content/uploads/iraqiconst19250321.htm


 الالمركزية –الحكم الذاتي   –الفيدرالية  (:MENAمنطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا ) سابينة ريدل:

 

 15              FORSCHUNGSHORIZONTE 

POLITIK & KULTUR 

15 / 2020 

 

Evaluation of European Commission’s Support with Egypt. 

Country level Evaluation. Final Report, Executive Summary, 

S. II, Dezember 2010, Belgium. 

Fahdawi, Thiab Abboud Hussein 2016: State of United Arab Re-

publics 1971 (Syria, Egypt and Libya), its constitution, foun-

dations and Iraqi position, in: Iraqi Academic Scientific Jour-

nal, Universität Anbar, Irak, 2016, Volume 3, Issue 6, p. 261-

286, 269, Arabic:    سوريا دولة اتحاد الجمهورياتا لعربية المتحدة( ،  

 منه  العراق وموقف مؤسساتها دستورها،، 1971( ليبيامصر، 

Gehlen, Martin 2016: Der Arabische Winter, zeit.de, 25.01.2016 

Gerlach, Julia 2016: Der verpasste Frühling: Woran die Arabel-

lion gescheitert ist, Berlin. 

Hulsman, Cornelis; Serôdio, Diana 2016: Die ägyptische Ver-

fassung von 2014 – eine Einordnung. Innenansichten aus 

Ägypten, Aachen: missio, Fachstelle Menschenrechte. 

Interim Constitution of the Republic of Iraq, 14.7.1958, in: The 

Weekly Gazette of the Republic of Iraq, Bagdad, No. 4, 

13.08.1958. 

Interim Constitution of the Republic of Iraq, 16.07.1970, in: The 

Weekly Gazette of the Republic of Iraq, Bagdad, No. 10, 

13.03.1971. 

International Crisis Group 2018: Tackling the MENA Region’s 

Intersecting Conflicts, 22.12.2017. 

Iraq's Constitution of 2005, in: Constitution project, pdf gener-

ated: 20.7.2020, Arabic: 2005 دستور العراق الصادر عام  

Jahrbuch des Föderalismus 2019, Europäisches Zentrum für 

Föderalismus-Forschung Tübingen (Ed.), Baden-Baden 

2019. 

Jawad, Saad 2013: The Iraqi Constitution: Structural Flaws and 

Political Implications, in: Working Paper, LSE Middle East 

Centre, London, 16.12.2013. 

Les institutions de l’Union des Comores, in: web.archiv.org [the 

official government website has now been closed]. 

The Minister for Regional Development: We want to decentra-

lise the governorates within 5 years], in: Al-yaum as-sābiʿ 

30.7.2018, arabic:   وزير  التنمية المحلية: نسعى لتطبيق الالمركزية  فى  

 .سنوات   5المحافظات خالل 

Örmeci, Ozan 2017: Turkey towards Presidentialism?, in: Poli-

tika akademisi, 12.01.2015. 

Ottoman Constitution, 23.12.1876. The original text in arabic 

Letterst; Wajih Kawtharani 2015: The Ottoman Tanzimat 

and the Constitution, Arab Center for Research & Policy 

Studies (2013). 

Paris Peace Conference 1919–1920, in: Britannica. 

Parmentier, Audrey 2018: La révision constitutionnelle écarte 

les Comoriens chiites, in: La Coix, 30.07.2018. 

Plagemann, Gottfried 2009: Von Allahs Gesetz zur Modernisie-

rung per Gesetz. Gesetz und Gesetzgebung im Osmani-

schen Reich und der Republik Türkei, Münster. 

Richter, Thomas 2019: Der Arabische Frühling und seine Fol-

gen, in: Bundeszentrale für politische Bildung (Ed.): Naher 

Osten, Informationen zur Politischen Bildung, 2916, Nr. 331, 

S. 68–81. 

Riedel, Sabine 2017: Pluralismus im Islam – ein Schlüssel zum 

Frieden. Erfahrungen aus dem Irak, Syrien, Türkei, Ägypten 

und Tunesien im Vergleich, SWP-Studie 2017/S 14, July 

2017. 

Riedel, Sabine 2015: Interreligiöse Dialog-Initiativen. Zur aus-

wärtigen Kulturpolitik islamischer Staaten, in: Kiesel, Doron, 

Ronald Lutz (Ed.): Religion und Politik. Analysen, Kontro-

versen, Fragen, Frankfurt/M., p. 331–356. 

Riedel, Sabine 2015: Die kulturelle Zukunft Europas. Demokra-

tien in Zeiten globaler Umbrüche, Wiesbaden. 

Scherzberg, Arno; Can, Osman; Doğan, İlyas (Ed.) 2014: Der 

Schutz der ethnischen Minderheiten in der Türkei und die 

Dezentralisierung der Staatsorganisation, Berlin. 

Second pro-Kurdish party announces opposition to Erdogan 

empowerment, in: Kurdistan24, 20.02.2017. 

Soderberg, Nancy E. 2015: Task Force Report. State-Building 

in Iraqi Kurdistan, Columbia University, New York, October 

2015. 

The Constitution of the Arab Union (Unofficial Translation), 

14.02.1958. 

The Constitution of the Federation of Arab Republics (FAR), in: 

Middle East Journal, Vol. 25, Nr. 4, 1971, p. 523–529. 

The Egyptian constitution of 1956 in the Arabic original. 

The National Assembly of Iraqi Kurdistan 2008: Draft Constitu-

tion of the Iraqi Kurdistan Region, 13.–14.10.2008. 

The new Constitution of Turkey, 20.04.1924, osm.-türk.: 

Teşkilât-ı Esasiye Kanunu, 20.4.1924 

The Treaty of Sèvres, 1920, Articles 1-260. 

Treaty of Lausanne 1923, The World War I Document Archive. 

Total population and percentage of nationals and foreign nation-

als in GCC Countries (national statistics, 2010-2016) (with 

numbers), in: Golf Labour Markets, Migration, and Popula-

tion (GLMM) Programme, 20.4.2016. 

Turkmani, Rim 2019: Devolution of power or decentralisation of 

oppression in Syria?, in: LSE, 15.03.2019. 

UNAOC 2006: Alliance of Civilizations, Report of the High-level 

Group, 13.11.2006, p. 19, United Nations, New York. 

United Arab Emirates Population Statistics 2019: Infographics, 

in: Global Media Insight (GMI), 30.01.2019. 

Verfassungen der Türkei, Verfassung vom 20.04.1924. 

 

 20.4.1924 تشکيالت اساسيه قانونی

،  أكراد العراق.. الفيدرالية خطوة في مسار هدفه تقسيم: 2019، توفيق المديني

 04.05.2019، 21عربيفي: 

 29.3.1958دستور االتحاد العربي

 جزر القمر إتحاد دستور 

شامال تعديالته لغاية عام  1971دة الصادر عام دستور اإلمارات العربية المتح 

2009 

 2.12.1971،دستور دولة االمارات العربية المتحدة

 hjc.iqأو  2005دستور العراق الصادر عام 

 1956دستور مصر سنه 

 )العراق( hjc.iqأو   1958الدستور المؤقت لعام 

 )العراق( hjc.iqأو   1970الدستور المؤقت لعام 

 لتوقيع معاهدة )سيفر(  91الذكرى 

المسألة الكردية وتراث الالمركزية في سوريا  : 2017، محمود ،رستم

 19.7.2017الجمهورية،   ،والعراق

)سوريا،   دولة اتحاد الجمهوريات العربية المتحدة: حسين عبود  ذياب،  الفهداوي

 ،، دستورها، مؤسساتها وموقف العراق منا1971مصر، ليبيا( 

, University of Samarra, Iraqi Academic Scientific Journal

;Iraq, 2016, Volume 3, Issue 6,   286-261الصفحات 

  24/12/1876 القانون األساسي العثماني

 1925القانون األساسي العراقي لعام 

مسودة الدستور الروسية: مرجعياتها النظرية في   :2017 ،عامر، كاتبة

 27.2.2017الجمهورية،  ،التعامل مع مسألة األقليات

 من ويكيبيديا معاهدة لوزان 

 .13–14.10.2008، نص مثروع دستور اقليم كوردستان

المحافظات فى  الالمركزية  لتطبيق  نسعى  المحلية:  التنمية  في:  وزير  وم  الي، 

         30.07.2018السابع، 

 

©   Prof. Dr. Sabine Riedel, Berlin 2020   All rights reserved 

www.culture-politics.international/online   ISSN: 2698-6140 (online)   

Redaktion: Tel. +49 30 83200816             kontakt@sabineriedel.de     

https://www.oecd.org/derec/ec/47240585.pdf
https://www.iasj.net/iasj/journal/290/issues
https://www.iasj.net/iasj/journal/290/issues
http://www.zeit.de/politik/ausland/2016-01/arabischer-fruehling-fuenf-jahre/komplettansicht
https://www.missio-hilft.de/missio/informieren/wofuer-wir-uns-einsetzen/religionsfreiheit-menschenrechte/menschenrechtsstudien/mr-studie-061-aegypten.pdf
https://www.missio-hilft.de/missio/informieren/wofuer-wir-uns-einsetzen/religionsfreiheit-menschenrechte/menschenrechtsstudien/mr-studie-061-aegypten.pdf
https://www.missio-hilft.de/missio/informieren/wofuer-wir-uns-einsetzen/religionsfreiheit-menschenrechte/menschenrechtsstudien/mr-studie-061-aegypten.pdf
https://www.cia.gov/library/readingroom/docs/CIA-RDP09T00207R001000100002-2.pdf
http://www.hrcr.org/hottopics/statute/scans/iraq1.pdf
https://d2071andvip0wj.cloudfront.net/tackling-the-mena-region%20(1).pdf
https://d2071andvip0wj.cloudfront.net/tackling-the-mena-region%20(1).pdf
http://www.constituteproject.org/constitution/Iraq_2005.pdf?lang=%20en
https://www.constituteproject.org/constitution/Iraq_2005.pdf?lang=ar
https://www.constituteproject.org/constitution/Iraq_2005.pdf?lang=ar
https://www.nomos-shop.de/Europ%C3%A4isches-Zentrum-f%C3%BCr-F%C3%B6deralismus-Forschung-T%C3%BCbingen-EZFF-Jahrbuch-F%C3%B6deralismus-2019/productview.aspx?product=42207
http://eprints.lse.ac.uk/54927/
http://eprints.lse.ac.uk/54927/
https://web.archive.org/web/20120119075532/http:/www.beit-salam.km/article.php3?id_article=63
https://www.youm7.com/story/2018/7/30/%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D9%86%D8%B3%D8%B9%D9%89-%D9%84%D8%AA%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D9%82-%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%B2%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%89-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8%D8%A7%D8%AA-%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%84-5/3892062
https://www.youm7.com/story/2018/7/30/%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D9%86%D8%B3%D8%B9%D9%89-%D9%84%D8%AA%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D9%82-%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%B2%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%89-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8%D8%A7%D8%AA-%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%84-5/3892062
https://www.academia.edu/10124235/_%C3%96rmeci_Ozan_2015_Turkey_Towards_Presidentialism_Uluslararas%C4%B1_Politika_Akademisi
https://www.academia.edu/10124235/_%C3%96rmeci_Ozan_2015_Turkey_Towards_Presidentialism_Uluslararas%C4%B1_Politika_Akademisi
https://iow.eui.eu/wp-content/uploads/sites/18/2014/05/Brown-01-Ottoman-Constitution.pdf
https://anayasa.tbmm.gov.tr/docs/1876/1876ilkmetinler/1876-ilkhal-osmanlica.pdf
https://anayasa.tbmm.gov.tr/docs/1876/1876ilkmetinler/1876-ilkhal-osmanlica.pdf
http://www.jstor.com/stable/resrep12682
http://www.jstor.com/stable/resrep12682
https://www.britannica.com/event/Paris-Peace-Conference
https://www.la-croix.com/Religion/Islam/revision-constitutionnelle-ecarte-Comoriens-chiites-2018-07-30-1200958700
http://www.bpb.de/shop/zeitschriften/informationen-zur-politischen-bildung/238943/naher-osten
http://www.bpb.de/shop/zeitschriften/informationen-zur-politischen-bildung/238943/naher-osten
http://www.swp-berlin.org/fileadmin/contents/products/studien/2017S14_rds.pdf
http://www.swp-berlin.org/fileadmin/contents/products/studien/2017S14_rds.pdf
https://www.kurdistan24.net/en/news/2eedc482-0c4e-4782-af69-02cfcbeb0e1b/second-pro-kurdish-party-announces-opposition-to-erdogan-empowerment
http://www.humanrightscolumbia.org/sites/default/files/pdf/pbhr_state_building_kurdistan.pdf
http://www.humanrightscolumbia.org/sites/default/files/pdf/pbhr_state_building_kurdistan.pdf
https://www.worldstatesmen.org/Arab_Union_const1958.pdf
https://www.jstor.org/stable/4324834?seq=1/subjects
http://qadaya.net/?p=5572
http://www.iqilaw.com/draft-constitution-of-the-iraqi-kurdistan-region/
http://www.iqilaw.com/draft-constitution-of-the-iraqi-kurdistan-region/
http://genckaya.bilkent.edu.tr/1924constitution.pdf
https://www.resmigazete.gov.tr/arsiv/71.pdf
https://wwi.lib.byu.edu/index.php/Section_I,_Articles_1_-_260
https://wwi.lib.byu.edu/index.php/Treaty_of_Lausanne
https://gulfmigration.org/gcc-total-population-percentage-nationals-foreign-nationals-gcc-countries-national-statistics-2010-2016-numbers/
https://gulfmigration.org/gcc-total-population-percentage-nationals-foreign-nationals-gcc-countries-national-statistics-2010-2016-numbers/
https://blogs.lse.ac.uk/crp/2019/05/15/devolution-of-power-or-decentralisation-of-oppression/
https://blogs.lse.ac.uk/crp/2019/05/15/devolution-of-power-or-decentralisation-of-oppression/
http://www.unaoc.org/docs/AoC_HLG_REPORT_EN.pdf
http://www.unaoc.org/docs/AoC_HLG_REPORT_EN.pdf
https://www.globalmediainsight.com/blog/uae-population-statistics
http://www.verfassungen.eu/tr/verf24-index.htm
https://www.resmigazete.gov.tr/arsiv/71.pdf
https://arabi21.com/story/1178381/%D8%A3%D9%83%D8%B1%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82-%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%8A%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%AE%D8%B7%D9%88%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%B1-%D9%87%D8%AF%D9%81%D9%87-%D8%AA%D9%82%D8%B3%D9%8A%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%84%D8%A7%D8%AF
https://arabi21.com/story/1178381/%D8%A3%D9%83%D8%B1%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82-%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%8A%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%AE%D8%B7%D9%88%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%B1-%D9%87%D8%AF%D9%81%D9%87-%D8%AA%D9%82%D8%B3%D9%8A%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%84%D8%A7%D8%AF
https://www.hjc.iq/view.90/
https://www.hjc.iq/view.90/
https://www.hjc.iq/view.90/
http://constitutionnet.org/sites/default/files/constitution_of_comoros_-_2003_-_arabic.pdf
https://www.constituteproject.org/constitution/United_Arab_Emirates_2009.pdf?lang=ar
https://www.constituteproject.org/constitution/United_Arab_Emirates_2009.pdf?lang=ar
https://uaecabinet.ae/en/the-constitution
https://www.constituteproject.org/constitution/Iraq_2005.pdf?lang=ar
https://www.constituteproject.org/constitution/Iraq_2005.pdf?lang=ar
https://www.constituteproject.org/constitution/Iraq_2005.pdf?lang=ar
https://www.hjc.iq/view.77/
http://qadaya.net/?p=5572
http://qadaya.net/?p=5572
http://qadaya.net/?p=5572
http://constitutionnet.org/sites/default/files/interim_constitution_of_1958.pdf
http://constitutionnet.org/sites/default/files/interim_constitution_of_1958.pdf
http://constitutionnet.org/sites/default/files/interim_constitution_of_1958.pdf
https://www.hjc.iq/view.85/
http://constitutionnet.org/vl/item/lrq-ldstwr-lmwqt-lm-1970
http://constitutionnet.org/vl/item/lrq-ldstwr-lmwqt-lm-1970
http://constitutionnet.org/vl/item/lrq-ldstwr-lmwqt-lm-1970
https://www.hjc.iq/view.81/
https://www.aztagarabic.com/archives/2695
https://www.aljumhuriya.net/ar/38482
https://www.aljumhuriya.net/ar/38482
https://www.aljumhuriya.net/ar/38482
https://www.iasj.net/iasj/download/55b75ca25c68409a
https://www.iasj.net/iasj/journal/290/issues
https://archive.is/ULW3Y#selection-1065.0-1065.14
https://archive.is/ULW3Y#selection-1065.0-1065.14
https://www.hjc.iq/view.86/
https://www.hjc.iq/view.86/
https://www.hjc.iq/view.86/
https://www.aljumhuriya.net/ar/37156
https://www.aljumhuriya.net/ar/37156
https://www.aljumhuriya.net/ar/37156
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%87%D8%AF%D8%A9_%D9%84%D9%88%D8%B2%D8%A7%D9%86
http://www.angelfire.com/wizard2/nechteman/DastourKurdistan.html
https://www.youm7.com/story/2018/7/30/%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D9%86%D8%B3%D8%B9%D9%89-%D9%84%D8%AA%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D9%82-%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%B2%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%89-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8%D8%A7%D8%AA-%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%84-5/3892062
https://www.youm7.com/story/2018/7/30/%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D9%86%D8%B3%D8%B9%D9%89-%D9%84%D8%AA%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D9%82-%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%B2%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%89-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8%D8%A7%D8%AA-%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%84-5/3892062
https://www.youm7.com/story/2018/7/30/%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D9%86%D8%B3%D8%B9%D9%89-%D9%84%D8%AA%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D9%82-%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%B2%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%89-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8%D8%A7%D8%AA-%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%84-5/3892062
https://www.youm7.com/story/2018/7/30/%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D9%86%D8%B3%D8%B9%D9%89-%D9%84%D8%AA%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D9%82-%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%B2%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%89-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8%D8%A7%D8%AA-%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%84-5/3892062
https://www.youm7.com/story/2018/7/30/%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D9%86%D8%B3%D8%B9%D9%89-%D9%84%D8%AA%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D9%82-%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%B2%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%89-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8%D8%A7%D8%AA-%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%84-5/3892062
https://www.youm7.com/story/2018/7/30/%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D9%86%D8%B3%D8%B9%D9%89-%D9%84%D8%AA%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D9%82-%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%B2%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%89-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8%D8%A7%D8%AA-%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%84-5/3892062
http://www.culture-politics.international/
http://www.culture-politics.international/online
mailto:kontakt@sabineriedel.de

