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 الشكر والتقدير

في البداية نحمد اهلل تعالى على أن وفقنا إلنجاز  
ىذا البحث، لو الحمد والشكر، ثم أود أن أشكر  

التي كانت خبرتيا ال    تي االستاذة ضحى حسن  مشرف
صياغة اىم مواضيع البحث    تقدر بثمن في

أود أيًضا أن أشكر االساتذة في كليتي،  وومنيجيت
( والدكتور  ف الح    نوجدا)  وبشكل خاص الدكتور  

(، على إرشاداتيم القيمة طوال فترة  رائد حمدان  ) 
دراستي، فقد زودتني مالحظاتيم بالخبرة الصحيحة  
 التي مكنتني من اختيار االتجاه الصحيح وإكمال

 بنجاح.بحثي  
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 ص الملخ

السٌاسً تقرٌبا منذ  بقدر تعلق االمر بالعراق فأن هذا البلد ٌعانً من ظاهرة عدم االستقرار

نحو متناوب. اما فً  مرحلة  على تأسٌس دولته المعاصرة فً عشرٌنٌات القرن الماضً، لكن

، واذا اردنا ان ألساسٌةا ره ارتباكا وصار عدم  االستقرار سمته،فقد ازدادت امو 2223ما بعد 

ى  العموم تقسم ال دة، لكنها  على د  بأنها متعدب التً ادت الى ذلك  ،فستجنعرج على االسبا

ٌة دولٌة وامن بأسبابب الداخلٌة، فهً تتمثل واخرى خارجٌة.  فبالنسبة لألسبا اسباب داخلٌة،

تمت فٌها عملٌة اقلٌمٌة ودولٌة  بالطرٌقة التً  بأسبابفهً تتمثل  وثقافٌة واما االسباب الخارجٌة

ة المذهبٌة تمثل بالمحاصصالهش الذي قام علٌه والم تغٌر النظام السٌاسً العراقً، واالساس

فهً تتمثل بالتدخل السلبً لدول الجوار بالشأن العراقً،  والقومٌة. اما االسباب الخارجٌة

  .بالالمباالةع الدولً مع الملف العراقً والتً اتسمت المجتموالدولٌة تمثلت  بطرٌقة تعامل 

  

Abstract  

Far as Iraq is concerned, this country has been suffering from the 

phenomenon of political instability almost since the founding of its 

contemporary state in the twenties of the last century, but about 

alternately.  As for the post-2003 period, its affairs have increased in 

confusion and instability has become its main feature, and if we want to 

look at the ways that led to this, you will find that they are multiple, but 

in general they are divided into internal and external causes.  As for the 

internal causes, they are represented by international, security and 

cultural causes, while the external causes are represented by regional 

and international reasons, the way in which the process of changing the 

Iraqi political system took place, and the fragile foundation upon which 

it was based, represented by sectarian and national quotas.  As for the 

external reasons, they are represented by the negative interference of 

neighboring countries in the Iraqi affairs, and the international ones 

represented in the way the international community dealt with the Iraqi 

file, which was characterized by indifference. 
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