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املؤلفعنوان
الكتاب

سؾدماظعزؼزمحمؿدمدؾؿان/درضابمددؿورؼةماظؼواغنيم

وزارةماظداخؾقةمجمؿوسةماظؼواغنيمواالغظؿةمواظؿعؾقؿاتمباظؾؾدؼات

ؼاسمترمجةمػـريمرؼاض/دصؾلػةماظؼاغون

وداممصؾارماظعاغي/داالخؿصاصماظؿشرؼعيمظالدارةميفماظظروفماظعادؼة

ابراػقممسؾدماظعزؼزاظؼاغونماظددؿوريميفمعصر

سادلماظطؾطؾاغي/داظـظامماظددؿوريميفماظؽوؼتم

حلنيماظرحالمسؾدماظعزؼزمطؿوغةاالدارةماٌرطزؼةمواالدارةماحملؾقةميفماظعراق

عـذرماظشاوي/دعذاػبماظؼاغونم

مسريمخرييمتوصققمتؼدؼممعـذرماظشاويعؾدأدقادةماظؼاغون

سؾدماظلالمماظرتعاغقين/داظؼاغونماٌؼارنموااٌـاػجماظؼاغوغقةماظؽربىماٌعاصرةم

حمؿدمحمؿودمربقع/دعـاػجماظؾقثميفماظعؾومماظلقادقةم

جمقدممحقدماظعـؾؽي/داٌدخلماىلمدرادةماظـظامماظؼاغوغيماالغؽؾقزي

عـريمحمؿودماظوتري/داٌرطزؼةمواظالعرطزؼةميفماظؼاغونماظعام

حيقىماىؿل/داظـظامماظددؿوريميفماظؽوؼتم

سؾدماٌؾكممؼادراظـظرؼةماظعاعةمظؾؼاغون

احالممحلنيممجقلماًؾػقةماظلقادقةمواالجؿؿاسقةم



دقدمصربي/داظرضابةمسؾىمددؿورؼةماظؼواغنيم

عصطػىمحمؿدماظربادسيرضابةماحملاطمماظددؿورؼةمواظؼواغني

وزارةماظـؼاصةمواالسالمعشروعمددؿورممجفورؼةماظعراق

رسدمغاجيماىده/د/ادراداتميفماظشؤونماظددؿورؼةماظعراضقةم

سؾيمشاظبمخضريم/صاحلمجوادمطازممد/داظـظامماظددؿوريميفماظعراق

حمؿدمجادممايدؼـيضاغونماظلقادةموددؿورماظرئادةم

حمؿدمسضور/ددقادةماظؼاغون

رجيقسمدوبرؼهغؼدماظعؼلماظلقادي

سؾيمدؾيتمحمؿد/دودائلممحاؼةماٌشروسقةم

عـذرماظشاوي(غظرؼةماظدوظة)اظؼاغونماظددؿوريم

طاعلماظلاعرائيتشرؼعاتمسفدماظـورة

امحدمحاعدماالصـدي/داظـظممايؽوعقةماٌؼارغةم

احملاعيماظؾوردمدؼـقسمظوؼدصؽرةماظؼاغون

عـريمحمؿودماظوتري/داظؼاغون

حلنمسؾيمذغونم/دصؾلػةماظؼاغون

ساعرمحلنمصقاضاظؼاغونموايقاة

مجالماظؾـااظؼاغونمواظؼضاءميفماجملؿؿعماالذرتاطي

مسريمخريي/داٌشروسقةميفماظـظامماالذرتاطي

حلنيممجقلم1925/1946ايقاةماظـقابقةميفماظعراقم



حمؿدمحمؿودمربقعاظـظرؼةماظلقادقةمالبنمخؾدونم

مجقلمعودىماظـفار/داالدارةماظعـؿاغقةميفموالؼةمبغداد

غوريمسؾدمايؿقدم/د1953تارؼخماظوزاراتماظعراضقةميفماظعفدماىؿفوري

غوريمسؾدمايؿقدم/د1960تارؼخماظوزاراتماظعراضقةميفماظعفدماىؿفوري

دعدمسؾدماىؾارماظعوش/ددراداتميفماظعرفماظددؿوري

عـذرماظشاوي/داالضرتاعماظلادي

حلنمسزبةماظعؾقدياٌرطزماظددؿوريميزبماظؾعثماظعربيماالذرتاطي

محقدماظلاسدي/دعؾادئماظؼاغونماظددؿوريموتطورماظـظامماظلقاديميفماظعراق

طؿالماٌـويفم/داٌؼارغةم/اصولماظـظمماظلقادقةم

ابراػقممابراػقمماظصايي/ددراداتميفمغظرؼةماظؼاغونم

عؽؿبماظدراداتماظـؼاصقةمعدخلماىلماظػؽرماظلقاديميفماالدالم

حاعدمراذددورماحملؽؿةماظددؿورؼةماظعؾقاميفماضرارمعؾادئماظعداظةماىـائقةم

دقغانم.بريغاردمعشروعمددؿورمظؾؾدمحدؼثماظؿقرر

داعيممجالماظدؼنم/د.اغظرؼةماظدوظةم/اظـظمماظلقادقةمواظؼاغونماظددؿوريم

عاجدمراشبمحؾوم/د.اذاتقةماظدوظةم/اظـظمماظلقادقةمواظؼاغونماظددؿوريم

سدغانمسؿروم/دايؽمماحملؾيميفمزلماظلؾطةماظورـقةماظػؾلطقـقة

بولمدقؾكمروبريمواظرتزطقفمؼعؿلماظربٌانم؟

حمؿدمدقدمامحدماٌقلر/د.ادمومددؿورمادالعي

وائلمسؾدماظؾطقفماظػضلم(2005وظغاؼةم1876)(2004ظغاؼةم1925)دداتريماظدوظةماظعراضقةمظؾػرتةمعنمسامم



اصاقمسربقةموضائعماجؿؿاساتماجملؾسماظؿشرؼعي

حمؿدمسؾيمالمدنيماظؼاغونماظددؿوريمواظـظمماظلقادقةم

حمؿدجادممايدؼـيطؿابمضاغونماظلقادةموددؿورماظرؼادةم

رسدماىدةماظؿشرؼعاتماظددؿورؼةميفماظعراقم

حمؿدمعاػرمابوماظعقـنياالجراءاتماعامماحملؽؿةماظددؿورؼةماظعؾقامذاتمايؽمماظصادرمعـفا

بطرسمبطرسمشاظي/داظدداتريماالصرؼؼقةم

ضقاءمذقتمخطابحمازراتميفمعؾادئماظؿـظقمماالداريميفماظعراق

دؼوانماظـائبماظعامشازؼؿةممجفورؼةماظلودانم

grund get2اظدورماظلقاديمىؿفورؼةماٌاغقةماالهادؼةم

صربيمحمؿدماظلـودياظدورماظلقاديمظؾربٌانميفمعصر

صالحماظدؼنمصوزيواضعماظلؾطةماظؿـػقذؼةميفمدداتريماظعامل

حمؿدمغصرمعفـام/ديفماظـظامماظددؿوريمواظلقاديم

ابراػقممسؾدماظعزؼزاظـظمماظلقادقةماظدولموايؽوعاتم

حمؿدمسؾدمايؿقدمابومزؼد/داظؼضاءماظددؿوريمذرسامووضعام

ضدريمسؾدماظػؿاحماظشفاوغي/داالدؿكؾاراتمواالدؿالالتموحؼوقماالغلانموحرؼؿهماالدادقةم

سـؿانمسؾدماٌؾكماظصاحل/داظلؾطةماظالئققةمظالدارةميفماظؽوؼتم

حلنمحمؿدم/مغعقممسطقهمد/داظػؾلػةماظددؿورؼةمظؾقرؼاتماظػردؼةم

صاروقمسؾدماظربم/ددورماحملؽؿةماظددؿورؼةماٌصرؼةميفممحاؼةمايؼوقموايرؼاتم

ابراػقممدروؼش/داظؼاغونماظددؿوريماظـظرؼةماظعاعةمواظرضابةماظددؿورؼةم



ػشاممحمؿدمصوزي/داظرضابةماظددؿورؼةمظؾؼواغنيمبنيماعرؼؽاموعصر

امحدماٌوايفم/داظطعونماالغؿكابقةماظػصلميفمصقةماظعضوؼةمبنيماظلؾطؿنيماظؿشرؼعقةمواظؼضائقةم

عؾقممضربانم/دضضاؼاماظػؽرماظلقاديم

ذرؼفمؼودفمخارر/دايؿاؼةماظددؿورؼةمٌؾدأاظؽراعةماالغلاغقةم

امحدمصؿقيمدرور/دغفجماالصالحماظددؿوريم

صؿقيمصؽري/د1971اظؼاغونماظددؿوريماٌؾادئماظددؿورؼةم

امحدمدالعةمبدر/داالخؿصاصماظؿشرؼعيمظرئقسماظدوظةميفماظـظامماظربٌاغيم

2006رجبمحمؿودمراجنم/دضقودمتعدؼلماظددؿورمدرادةميفماظؼواغنيماظػرغليمواٌصري

صاروقمسؾدماظربم/ددورمجمؾسماظدوظةماٌصريميفممحاؼةمايؼوقموايرؼاتماظعاعةم

رأصتمصودةم/د1971اٌوازغاتماظددؿورؼةمظلؾطاتمرئقسماىؿفورؼةماالدؿــائقةم

بشريمسؾيمباز/داٌشاطلمواىرائمماالغؿكابقةمظؾؿرذحمضؾلماطؿلابماظعضوؼةمبعدماطؿلابفا

1994سؾدماهللمغاصفم/دعادماظشرضاويمد/دغظمماالغؿكاباتميفمعصرمواظعاملم

سؾداهللمحـػيم/داظرضابةماظؼضائقةمسؾىممتوؼلمايؿالتماالغؿكابقةم

مجالمجرجس/داظشرسقةماظددؿورؼةمالسؿالماظظؾطقةماظؼضائقةم

ابراػقممسؾدماظعزؼز/د(اظوزارةم-رئقسماظدوظةم)وضعماظلؾطةماظؿـػقذؼةم

رأصتمسؾدمدقد/دعنماظددؿور76اىواغبماظلقادقةمواظؼاغوغقةمظؿعدؼلماٌادةم

حلنمحمؿدم/مغعقممسطقهمد/داظـظامماظؼاغوغيمظؾؿـعمعنماظلػرم

ابراػقممحمؿدمحلـنيم/دعنمضاغونمعؾاذرةمايؼوقماالدادقةم24اثرمايؽممبعدممددؿورؼةمغصماظػؼرةماظـاغقةمعنماٌادةم

رأصتمصودةم/ددرادةمهؾقؾقةمظؼضاءمجمؾسماظدوظةماٌصريميفمجمالماظطعونماالغؿكابقةم



2004امحدماٌوايفم/دعؾادئماظؼاغونماظددؿوريماظؽوؼيتم

ابراػقممحمؿدمسؾي/داظـظامماظددؿوريميفماظقابانم

رأصتمسؾدمدقد/دتداولماظلؾطةمداخلماالحزابماظلقادقةم

حمؿودمامحدمزطي/دايؽمماظصادرميفماظدسوىماظددؿورؼةم

حمؿدمصالحمسؾدماظلقد/دايؿاؼةماظددؿورؼةمظؾقرؼاتماظعاعةمبنيماظشرعمواظؼضاءم

سصاممغعؿةمامساسقلاظـظمماالغؿكابقةم

سؾدمايلنيمذـدلمسقلى/دغظاممايؽمميفماظعراقموصقمدداتريهمايدؼـةم

صؿقيمصؽري/داظوجقزماظؼاغونماظربٌاغيميفمعصر

دعقدماظلقدمسؾي/داٌؾادئماالدادقةمظؾـظمماظلقادقةمواغظؿةمايؽمماٌعاصرم

حقدرمراظب/د/حـانمحمؿدماظؼقلي/داظؼاغونماظددؿوريم

داودماظؾازاظشورىمواظدميؼرارقةماظـقابقةم

حلنيمسؾيمرهاظرضابةماظشعؾقةمودقؾةمادفامماىؿاػريميفماظلؾطةم

سؾيمدؾيتمحمؿدجماظسماظشعبميفماظـظامماالذرتاطيمواصاقمتطورػاميفماظعراق

ذفابمامحدمسؾدماهللم2000ددؿورماالهادماظلوؼلريمظلـةم

ذفابمامحدمسؾدماهللمددؿورماظوالؼاتماٌؿقدةماالعرؼؽقةم

جانمظوطا-بقريمصاضرمدراداتميفمسؾمماظلقادةم

سـؿانمسؾدماٌؾكماظصاحلمعذطراتماظؼاغونماظددؿوريم

ذفابمامحدمسؾدماهللم12االتػاضقةماالوربقةميؼوقماالغلانموبرتوطوالتفامال

ذفابمامحدمسؾدماهللمددؿورممجفورؼةمعصرماظعربقةم



ذفابمامحدمسؾدماهللماظددؿورماظػرغلي

ذفابمامحدمسؾدماهللماٌقـاقماالجؿؿاسيماالوربي

واتس-روغاظدملاالغظؿةماظػدراظقةم

جورجماغدرؼسمعؼدعةمسنماظػدراظقةم

علؿشارؼةماالعنماظؼوعيمادؿرياتقفقةماالعنماظؼوعيماظعراضيم

اؼدورؼااٌدخلماىلماظعؾومماظلقادقةم

غؼابةماحملاعنيمتـظقمماالتػاضقاتماظؼضائقةمبنيماظؾالدماظعربقةم

سؾيمػاديمسطقةماهلالظي/داظـظرؼةماظعاعةميفمتػلريمددؿورمواواػاتماالهادؼةم

صائزمادعدمسزؼز/عـذرماظشاويادمرافماظـظامماظربٌاغيميفمامظعراق

حاعدمسؾدماٌاجدمضوؼليدراداتميفماظرأيماظعامم

اظؽليمدوتومطػقلمسنماظدميؼرارقةميفماعرؼؽا

جاللمبـداري/دتػعقلمدورماظربٌانموحاجؿهماىلمبقوتماًربةم

ترمجةمسؾدماالظهماظـعقؿياوراقماظػدراظقةم

سؾدماظغينمبلقوغي/داظودقطميفماظـظمماظلقادقةمواظؼاغونماظددؿوريم

دؼػقدمػقلممناذجماظدميؼرارقةم

اؼرؼكمتلقالدياظدميؼرارقةمواٌلاواةم

ربقعمعػقدماظغصقيناظوزؼرميفماظـظامماظلقاديم

ارغتمظقؾفارتماظدميؼرارقةماظؿواصؼقةم

عورؼسمدوصرجقهمعؤدلاتماظلقادقةمواظؼاغونماظددؿوريماالغظؿةماظلقادقةماظؽربىم



رسدمغاجيماىده/داظؿطوراتماظددؿورؼةميفماظعراقم

اظؼاضيمغؾقلمسؾدماظرمحنمحقاويضؿاغاتماظددؿورم

اظؼاضيمغؾقلمسؾدماظرمحنمحقاوياظالعرطزؼةمواظػدراظقةم

حمؿدمابراػقممدروؼشاظؼاغونماظددؿوريم

زؼنماظعابدؼنمغاصر/داظؾرتولموععاملماظـظامماٌاظيميفماظؽوؼتم

غوابيم-ا-عرؼممحؼوقماٌرأةميفماظددؿورماظعراقماىدؼد

امساسقلمعرزة/داظؼاغونماظددؿوري

غزؼهمرسد/داظؼاغونماظددؿوريماظعامم

عقشالمعقايدوظةماظؼاغونم

حلنيمسـؿانم/داظـظمماظلقاديمواظؼاغونماظددؿوري

دعديمحمؿدماًطقبم/داظعالضةمبنيماظلؾطؿنيماظؿشرؼعقةمواظؿـػقذؼةميفماالغظؿةماظددؿورؼةماظعربقةم

دؾقؿانمصاحلماظغوؼل/ددميؼررقةماالحزابماظلقادقةمواىؿاساتماظضاشطةم

دؾقؿانمصاحلماظغوؼل/داظدوظةماظؼوعقةم

حمؿدمسؾدماٌػرغص/ديفماظـظرؼاتمواظـظمماظلقادقةم

سؾدماظغينمبلقوغي/داٌؾادئماظعاعةمظؾؼاغونماظددؿوري

حلنمايلناظعالضاتماظعاعة,االسالمم,اظرأيماظعامم

صؾقبمبروسؾمماالجؿؿاعماظلقادي

ػاؼدمصفامير.ج.ارغوظدماظلقاداتماظعاعةماٌؼارغةم

ؼسمسؿرمؼودفم/دادؿؼاللماظلؾطةماظؼضائقةميفماظـظاعنيماظوضعيمواالدالعيم



سـؿانمسؾدماٌؾكماظصاحل/داظرضابةماظؼضائقةماعامماحملؽؿةماظددؿورؼةميفماظؽوؼتم

عاجدمراشبمايؾو/داظؼاغونماظددؿوري

حمؿدمايؿوري/ددصاسامسنماظدميؼرارقةمواحؽامماظددؿورم

اطراممسؾدمايؽقمم/داظطعونماالغؿكابقةميفماالغؿكاباتماظؿشرؼعقةم

دعديمحمؿدماًطقبم/داظؼقودماظؼاغوغقةمسؾىمحرؼةماظصقاصةم

حمؿدمبؽرمحلنيم/دايؼوقموايرؼاتماظعاعةم

داودماظؾازم/داٌشارطةميفمايقاةماظلقادقةم

صؾاحمعصطػىماٌصري/داظـظاممايزبيم

حمؿدمغصرمعفـام/داظـظامماظددؿوريمواظلقاديم

غعؿانمامحدماًطقب/داظودقطميفماظـظمماظلقادقةمواظؼاغونماظددؿوريم

حمؿدمدعدمابومساعود/داظـظمماظلقادقةميفمزلماظعوٌةم

دعدمخاظدمضؾاغي.ا.اغطوانمعوضعمرئقسماىؿفورؼةمودورهميفماظـظامماظلقاديماظؾؾـاغيمضؾلموبعدماظطائفم

سؾدماظغينمبلقوغي/دغظمماظلقادةمواظؼاغونماظددؿوريم

سؿرمػاذممربقعم/داظرضابةماظربٌاغقةميفماظـظمماظلقادقةم

ابراػقممسؾدماظعزؼزاظـظمماظددؿورؼةمواظؼاغونماظددؿوري

دوعقـقكمبرؼاحقمرئقسماظدوظةميفمغؼضماظؼواغنيم

سصاممدؾقؿانم.داالغظؿةماظربٌاغقةمبنيماظـظرؼةمواظؿطؾققم

عـصورماظؼاضياٌعفمماظددؿوري

جعػرمسؾدماظلادةمبفقزماظداراجي/دتعطقلماظددؿورمدرادةمعؼارغةم



سؾدمايلنيماظرصقعيدورماظـكؾةماظؼاغوغقةميفمتأدقسماظدوظةم

اعنيمدالعةماظعضاؼؾةماظوجقزميفماظـظامماظددؿوريم

عـريمؼودفمابراػقمماظؼاغونماظطؾقعيموسالضؿهمباظؿشرؼعماظلقاديم

خاظدمعصطػىمصفؿيحرؼةماظرأيمواظؿعؾريم

حيقىماىؿلمدداتريماظعاملم

اظورديمبراػقؿياظـظامماظؼاغوغيمظؾفرائمماالغؿكابقةم

سؾدماظػؿاحمسؾدماظرزاقمحمؿود/داالسالنمسنماظدوظةم

عشوطماهلاجرياٌلؽوظقةماظلقادقةمظؾقؽوعةماعامماظربٌانم

جقؿيماغدردونم/دصـعماظلقاداتماظعاعةم

سؽاذةمحمؿدمسؾدماظعال/دتارؼخماظـظمماظؼاغوغقةمواالجؿؿاسقةم

اذرفماظؾؿلاوياظشرؼعةماظددؿورؼةميفمتشرؼعاتماٌكؿؾػةمودورماظؼضاءماظددؿوريميفمرضابةماٌشروسقةم

حيقىماظػرحاناىغراصقاماظلقادقةم

عفـدمصاحلماظطراوغةاظعالضةمبنيماظلؾطؿنيماظؿـػقذؼةمواظؿشرؼعقةميفماظـظامماظربٌاغيم

عػؿاحمحرذاودرادةمعؼارغةم/اظرضابةماظربٌاغقةمسؾىمسؿالمايؽوعةم

صاؼلمزطيماًطاؼؾةمعدخلماىلمسؾمماظلقادةم

رجبمحلنمسؾدماظؽرؼممايؿاؼةماظؼضائقةميرؼةمتأدقسمواداءماالحزابماظلقادقةم

عرطزمبريوتمظالحباثمواٌعؾوعاتمضواغنيماالغؿكابميفماظدولماظعربقةم

رصعتمسؾدمدقداظوجقزميفماظدسوىماظددؿورؼةم

داعيممجالماظدؼنماظؼاغونماظددؿوريمواظشرسقةماظددؿورؼةم



حلنمحمؿدمػـدعـازساتماغؿكاباتماظربٌانموذروطماظرتذقحمظعضوؼةمجمؾسماظشعبمواظشورىم

شازيمطرماظـظمماظلقادقةمواظؼاغونماظددؿوريم

ابراػقممحمؿدمسؾيماظـظامماظددؿوريميفماظقابانم

حلنمحمؿدمػـداظـظامماظؼاغوغيميرؼةماظؿعؾريم

سؾدماظوػابممحقدمرذقداظعراقماٌعاصرم

ػشامممجالماظدؼنمسرصةمضؿاغاتماسضاءماجملاظسماظـقابقةم

ارزماظعؾممادؼاللماظؼضاءم

مسريمذعؾانم1ارػممواحدثماحؽامماحملؽؿةماظددؿورؼةماظعؾقامج

حلنمحمؿدمػـدعـازساتماغؿكاباتماظربٌانم

حمؿدمعـذراىؾفةموايزبماظلقاديم

رأصتمددوضيمايرؼاتماظلقادقةمواظرضؿقةمظؾؿوزفماظعامم

اعاممسؾدماظػؿاحماعام/جونمدؿقوارتمعلادسماظؾرباظقةماظلقادقةم

حمؿدمورػة/بقـوامصرؼدمعانمودميمػارمذرمترمجةصؾلػةماظؼاغون

حمؿدمسربمصاصقال/جانمجاكمذوصاظقةمتارؼخماظػؽرماظلقاديم

امحدمصؿقيمدرورايؿاؼةماظددؿورؼةمظؾقؼوضوايرؼاتم

ػقؾنيمتورارتدوؼلماظدداتريماظورـقةم

اذرفماظؾؿلاوياٌؾادئماظددؿورؼةمايدؼـةم

ػـريمرؼاضعودوسةماالحؽامماظددؿورؼةم

سؾدماالهمذقاتةمعؾدأاالذرافماظؼضائيمسؾىماالصرتاقماظعامم



ػـريمرودقوناجملؾسماظددؿوريم

حمؿودمحمؿدمسؾيمصربهاالواػاتمايدؼـةميفماسدادموصقاشةمعشروساتماظؼواغنيم

امساسقلماظؾدويغظرؼةماظدوظةم

عـذرماظشاوياظدوظةماظدميؼرارقةميفماظػؾلػةماظلقادقةمواظؼاغوغقةم

داودماظؾازاظـظمماظلقادقةماظدوظةموايؽوعةم

جعػرمطازمماٌاظؽياٌرجعميفمضضاءماحملؽؿةماالهادؼةماظعؾقا

جورجمدعددوظةماظؼاغونم

ابراػقممحمؿدمحلـنياثرمايؽممبعدممددؿورؼةمضاغونماىؿعقاتماالػؾقةم

محديمسؾيمسؿراالغؿكاباتماظربٌاغقةم

حمؿدمسؿرمعوظوداظػدراظقةمواعؽاغقةمتطؾقؼفامطـظاممدقادي

سصامماغورمدؾقمغظرؼةمايقم

صراغلوامترؼهمحمؿدمورػةاعرطةماظؼاغونم

سؾدماالعريماظعؽقؾياظـظامماظؼاغوغيمظالدساءماظعامميفماظعراقمواظدولماظعربقةم

رهممحقدماظعـؾؽياظعراقمبنيماظالعرطزؼةماظالدارؼةمواظػقدراظقةم

اؼركمبارغدتمحمؿدمثاعرعدخلمظؾؼاغونماظددؿوريم

سصاممسؾيماظدؼسجزء(6-1)اظـظمماظلقادقةم

حمؿدمصؤادمسؾدماظؾادطوالؼةماحملؽؿةماظددؿورؼةماظعؾقاميفماٌلائلماظددؿورؼةم

درػـكممحقدمصاحلماظربزنيعؼوعاتماظددؿورماظدميؼراريمواظقاتماٌداصعةمسـه

سؾدماظؽرؼممسؾوانماظـظمماظلقادقةمواظؼاغونماظددؿوريم



حمؿدمحمؿودماظعؿارماظعفارعةاظودقطميفماظؼاغونماظددؿوريماالردغيمضؿاغاتمادؿغاللماجملاظسماظؿشرؼعقةم

داعيممجالماظدؼنماظـظمماظلقادقةم

سؾيمؼودفماظشؽرياظودقطميفماالغظؿةماظلقادقةماٌؼارغة

سؾيمؼودفماظشؽريعؾادئماظؼاغونماظددؿوري

سؾيمؼودفماظشؽرياظـظامماظددؿوريميفماظشرؼعةماالدالعقةم

سؾيمؼودفماظشؽرياظؿـادبمبنيمدؾطةمرئقسماظدوظةموعلؤوظقةميفماظدداتريماظعربقةم

سؾيمؼودفماظشؽريرئقسماظدوظةميفماالهادماظػدراظيم

سؾيمؼودفماظشؽرياغؿفاءموالؼةماظرئقس

باللماعنيمزؼنماظدؼنماالحزابماظلقادقةمعنمعـظورماظدميؼرارقةماٌعاصرةم

سؾريمحلنيماظلقدمحلنيمدورماظؼاضيماظددؿوريميفماظرضابةمسؾىماظلؾطةماظؿؼدؼرؼةمظؾؿشرع

رارقمسؾدمايؿقدماظشفاويغظرؼةماظعؼدماظلقادي

حمؿدمرصعتمسؾدماظوػابمرضابةمددؿورؼةماظؼواغنيم

رصعتمسؾدمدقد1971اظـظرؼةماظعاعةمظؾؼاغونماظددؿوريماظؽؿابماظـاغيمغظاممايؽمميفمددؿور

اذرفمحمؿدماغسمجعػراظؿـظقمماظددؿوريمظؾوزقػةماظعاعة

دؾلةمغدواتمسؼدتمبنيمجاععةماظؾوؼزةمواٌرطزماظعربيبـاءمدوظةمايقمواظؼاغونم

حمؿدمسؾدماهللماظػالحتطورماالغظؿةماظلقادقةمسربماظعصورماٌكؿؾػةم

محديمابوماظـورماظلقدمسوؼسايؿاؼةماظؿشرؼعقةمواظؼضائقةميقماهلفرةم

اذرفماظؾؿلاوياٌؾادئماظددؿورؼةميفماظؿشرؼعاتماظورـقة

صوزيمامحدمذاديتطورماداسمعلؤوظقةماظدوظةم



سؿرمحمؿدمبنمؼوغساجملؿؿعماٌعؾوعاتيموايؽوعةماالظؽرتوغقةمعؼدعةميفماظعاملماالصرتاضيم

سؾيمػاديمسطقةماهلالظياظـظرؼةماظعاعةميفمتػلريماظددؿورم

محقدمابراػقمماظرضابةمسؾىمددؿورؼةماظؼواغنيميفمدوظةماالعاراتماظعربقةماٌؿقدةم

دعقدماظلقدمسؾياظؿقؼققماظربٌاغيم

حملنماظعؾودياٌؾادئماظددؿورؼةماظعاعةموتطورماالغظؿةماظددؿورؼةماٌصرؼةم

حمؿدمغعـاعمايؿقداويبنيماظشرقمواظغربمخمؿاراتمدقادقةموصؽرؼةم

حمؿدمدعدمابومساعوداظرأيماظعاممواظؿقولماظدميؼراريم

جؾقلمسؾاسمسؾياالغؿكاباتمبنيماظشرؼعةماالدالعقةمواظؼواغنيماظدوظقةم

حمؿدمرضاماظـؿرعلؤوظقةماظدوظةمسنماخطاءماظؼضاءم

ابراػقممسؾدماهللمابراػقممحلنيماالظؿزاعاتماظلقادقةمظؾقاطممواحملؽومميفماظـظمماظلقادقةمواظؼاغونماظددؿوري

عـذرماظشاويصؾلػةماظؼاغون

سصاممسؾيماظدؼساظؼاغونماظددؿوريم

غعؿانمامحدماًطقباظوجقزميفماظـظمماظلقادقةم

عصطػىمصاحلماظعؿاوياظؿـظقمماظلقاديمواظـظامماظددؿوريم

ػاغيمسؾيماظطفطاوياظـظمماظلقادقةمواظؼاغونماظددؿوريم

اطراممصاحلماظصوافايؿاؼةماظددؿورؼةمواظؼاغوغقةميفمحقماٌؾؽقةماًاصةم

اذرفمصؿقيماظداسيحرؼةماظصقاصةميفماظؿشرؼعموعواءعؿفامظؾؿعاؼريماظدوظقةم

ندتمصربيمئاطدةبياالرارماظؼاغوغيمظالعنماظؼوعيم

حـانمحمؿدماظؼقليحؼوقموواجؾاتماسضاءمجمؾسماظـوابميفماظعراقم



حـانمحمؿدماظؼقلياظوجقزميفمغظرؼةماظددؿورم

حـانمحمؿدماظؼقلي2008ظلـةم(21)اظوجقزميفمذرحمضاغونماحملاصظاتمشريماٌـؿظؿةميفماضؾقممرضمم

امحدمصاضلماظعؾقديضؿاغاتمعؾدأاٌلاواةميفمبعضماظدداتريماظعربقةم

ضادممحلنماظعؾوديتأثريماظـظمماالغؿكابقةميفماظـظامماظلقاديم

دؼاسصؾلػةماظؼاغون

محقدمحـونمخاظدعؾادئماظؼاغونماظددؿوريم

شازيمصقصلمعفدياٌرذدماىلماظصقاشةماظؿشرؼعقةم

راشبمجربؼلممخقساظصراعمبنيمحرؼةماظػردمودؾطةماظدوظةم

خاغزادمامحدمسؾداظؼاغونماظددؿوريماظدوظيم

ودقممحلامماظدؼنماالمحداحملاطمماظددؿورؼةماظعربقةمواالجـؾقةم

ودقممحلامماظدؼنماالمحد(اظعربقةمواالجـؾقةم)برٌانماظعاملم

ودقممحلامماظدؼنماالمحداظـظمماظددؿورؼةمواظلقادقةميفماظدوظةماظعربقةم

ودقممحلامماظدؼنماالمحدرئقسماظدوظةميفماظدولماظعربقةمواالجـؾقةم

غعؿانمسطاماهللم/داالغظؿةماظداخؾقةمظؾربٌانماظعربقةم

حمؿدمرصعتمسؾدماظوػابماالغظؿةماظلقادقةم

امحدمدعقػاناالغظؿةاظلقادقةمواٌؾادئماظددؿورؼةماظعاعة

ربقعماغورمصؿحماظؾابمعؿوظياظـظمماظلقادقةم

داغامسؾدماظؽرؼممدعقدمدورماظربٌانميفماالغظؿةماظربٌاغقةماٌعاصرةم

سدغانماظزغؽـةماٌرطزماظؼاغوغيمرئقسماظدوظةماظػقدراظقةم



خاعوشمسؿرمسؾدماهللاالرارماظددؿوريمٌلاػؿةماظشعبميفمتعدؼلماظددؿور

حقدرماٌوىلماظؿضاعنماظوزاريموايؽوعاتماالئؿالصقةم

وظقدمحمؿدماظشـاوياظرضابةماظؼضائقةمسؾىماظؿعدؼالتماظددؿورؼةم

حمؿدمابراػقممخرييماظوطقلماالحزابماظلقادقةمبنيمايرؼةمواظؿؼققد

زطرؼاماٌصريعدىماظرضابةماظؼضائقةمسؾىمددؿورماظؼواغنيماالغؿكابقةم

ػشاممحمؿدماظؾدريىانماظؿقؼققماظربٌاغقةم

صاحلمحلنيمسؾيماظعؾدماهللايقميفماالغؿكابم

ػشاممحمؿدماظؾدرياظؿصققحماظددؿوريمدرادةمحاظةم

ودقممحلامماظدؼنماالمحداظرضابةماظربٌاغقةمسؾىماسؿالماالدارةميفماظـظام

وظقدمحمؿدماظشـاويايؿاؼةماظددؿورؼةمظؾقؼوقماظؾقؽقةم

حمؿدمسؾيمدوؼؾمماظرضابةمسؾىمددؿورؼةماظؼواغنيموتطوراالغظؿةماظددؿورؼةم

حلانمحمؿدمذػققماظعاغيغظرؼاتمايرؼاتماظعاعةمهؾقلمووثائقم

ػشاممحمؿدماظؾدريحرؼةماصدارماظصقفم

سؾيمؼودفماظشؽريعؾاحثميفماظدداتريماظعربقةم

مسريمظقؾوماظطائيتارؼخماظعـفماظلقادي

داجدمحمؿدماظزاعؾيعؾادئماظؼاغونماظددؿوريمواظـظامماظددؿوري

حـانمحمؿدماظؼقليجمؾسماظوزراءماظعراضي

ازػارمػاذمتـظقمماظعالضةمبنيماظلؾطةماٌرطزؼةمودؾطاتماالضاظقم

راصعمخضرمصاحلأغؿفاكماظددؿور



راصعمخضرمصاحلاًقاغةماظعظؿى

راصعمخضرمصاحلأجراءاتماتفامموحماطؿةمرئقسماظدوظة

راصعمخضرمصاحلاظؼواسدماالجرائقةمالتفامموحماطؿةمرئقسماظدوظةميفماظدداتريمذاتمغظامماجملؾلقنيماظؿشرؼعقني

راصعمخضرمصاحلدراداتميفمعلؤوظقةمرئقسماظدوظةماظعراضقة

راصعمخضرمصاحلاالدؿػؿاءماظعاممواآلظقةماظددؿورؼة

راصعمخضرمصاحلصصلماظلؾطؿنيماظؿـػقذؼةمواظؿشرؼعقةم

راصعمخضرمصاحلاٌلؤوظقةماىـائقةمظرئقسماظدوظةم

راصعمخضرمصاحلدراداتميفمعلؤوظقةمرئقسماظدوظةماظعراضقة

شازيمصقصلأذؽاالتمتطؾققماظـصوصماظددؿورؼةم

عؤدلةماظـورماىاععة2005اظددؿورماظعراضيمظلـةم

حـانمحمؿدماظؼقليثـائقةماجملؾسماظؿشرؼعيميفماظعراق

صادقمامحدمسؾياالدؿفوابمطودقؾةمظؾرضابةماظربٌاغقةمسؾىماسؿالمايؽوعة

صربيمحمؿدماظلـودياخؿصاصماحملؽؿةماظددؿورؼة

امحدمسؾداظؾطقفماظـظامماظلقاديماٌصري

ػـدمسروبعؼاربةمادسماظشرسقةميفماظـظامماظلقاديماٌغربي

جابرمحمؿدمحفياظلقادةماظؼضائقةمظؾؿقؽؿةماظددؿورؼةماظعؾقا

أطراعيمبلقوغياظؼاضيماظددؿوريمورضابؿهمظؾؿشرؼعاتماظضرؼؾقةم

أمحدمخؾقػةػقؾةماظؼضاء

وظقدمحمؿدماظشـاويدورمعؼدعاتماظدداتريميفماظؿػلريماظددؿوري



وظقدمحمؿدماظشـاويعػفومماظؽراعةماالغلاغقةميفماظؼضاءماظددؿوري

سادلمحيقىايصاغةماالجرائقةماٌؼررةمظؾوزراء

عـصورمحمؿدمامحداظرضابةماظالحؼةمسؾىمددؿورؼةماظؼواغنيميفمصرغلا

سؾداظعزؼزمحمؿدايؿاؼةماظددؿورؼةميرؼةماظرأي

أعنيمسارفدورماظدداتريمواظلقادةماظوزقػقةميفمزلماٌعاػداتمواظؼراراتماظدوظقة

غزؼهمرسداالغظؿةماظلقادقةم

حمؿدمحلنممحقداٌرطزماظؼاغوغيمظرئقسماظدوظةم

سؾيمجمقدمحلونايؿاؼةماظددؿورؼةمظؾقؼوقمموايرؼاتم

ذؾؽةماالسالماواػاتماظرأيماظعامماظعراضي

امحدمصاضلايؿاؼةماظددؿورؼةميرؼةممماردةماظشعائرمايلقـقةميفماظعراق

مسريمداودعدىمتأثريماظظروفماالدؿــائقةمسؾىماظشرسقةماظددؿورؼة


