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 الملخص

المجتمددا العرا ددي مددت المجتمعدداة ال  يمددة فددي التدداريم  ومددو أتدد  أ دد   المجتمعدداة فددي من  ددة ال ددرق  يعدد 
اف يت اللذيت يمرات فيه مت ال مال إلى الجنوب  مه  ل يا  عد   مدت التجمعداة الب درية األوس   فوجو  الر 

المسدت ر  والتدي تم دده عنهدا ممالددة متعد     كدددواأل ورية  واألك يدة  والسددومرية  و يدرهس  ومددو مدا انعكدد  
عر ي والد يني على روح الفر  في المجتما  إذ أت المجتما العرا ي و وال تاري ه  ا  على أسا  التنوع ال

  فددد لل ذلدددة التندددوع لوتدددة جميلدددة نددد ر وجو مدددا فدددي مجتمدددا   دددر  ممدددا كدددات لددده أثرمدددا واالثنددديوالمدددذمبي 
اإليجددابي فددي تنددوع مضددا ر تمددارته  ومنابعدده الفكريددة  واسددتنا اا إلددى أمميددة ذلددة التنددوع فددي فهدد  تدداريم 

عددراق وأثددره فددي بندداء المؤسسددة العددراق السياسددي المعاضددر  و ددا اال تيددار علددى والتنددوع االجتمدداعي فددي ال
س ليكددوت مومددوعاا لهددذه ال راسدة التددي ا ددتملة علددى الم  مددة ومدد  ل  ضدد  1591العسدكرية تتددى عددا  

لتت ي  ال لفياة العر ية والمذمبية وال ائفية للمجتما العرا ي ما تركيز مومدوعي علدى فئاتده السدكانية إذ 
 زيزاا لل ائفية أو تكريسها. أج ما مرورية ل  مة اله ل األكا يمي  فهي ليسة تع

تناولددة ال راسددة أيمدداا األ لددة وال ددوام  المتعدد    علددى وجددو  التجددان  الكبيددر بدديت فئدداة المجتمددا  
العرا ي والمتاوالة البري انية لتفتية ذلة التجان  مت  الل سياستها المعروفة بدوفّرق تس س  كما تناولة 

ا يددة وأثددر التنددوع االجتمدداعي فيهددا  فددي تدديت تمددمنة  اتمددة ال راسدة أيمدداا  بيعددة المؤسسددة العسددكرية العر 
 ال راسة أم  ال رو  والعبر التي توضلة إليها.

 مل   البتث باللغة اإلنكليزية
The Social Variety of Iraq and its Role in the Military Institution 

Until 1958  
Abstract 

Iraq society is regarded as one of the oldest societies in history. It is one of 

the oldest civilizations in Middle East. The two rivers that penetrate from the 

north to south which prepared for the establishment of kingdoms like Assyrians, 

Akadean Sumerians and others. That was reflected on the spirit of the society.   

Throughout all its history, Iraqi society was formed on the basis of racial, 

religious and sectarian variety. It was like a unique mosaic. And this type of 

variation had the impact on the variety and expansion of its mental horizons 

based on the importance of the study for the understanding of the history of 

Iraq. The choice of this topic (The Social Variety of Iraq and its Role in the 

Military Institution Until 1958) to be a theme that includes an introduction 
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and a preface is devoted to determine the racial, religious and sectarian variety 

with a concentration on the population. We find it necessary for the service of 

the academic purpose not for sectarian.  

The study tackled the evidences and proofs of homogeneity through the 

attempts of the British to undermine this harmony of the policy of (divide and 

prevail). The study also tackles the nature of the military institution and the 

effect of the social variety on that.  

The Conclusion included the most important lessons and morals reached to 

in the study. 

 
 المقدمة

علدددى أسدددا  التندددوع العر دددي والددد يني والمدددذمبي  – دددا  المجتمدددا العرا دددي و دددوال تاري ددده  
واألثني  فألل ذلدة التندوع لوتدة جميلدة ند ر وجو مدا فدي مجتمدا   در  ممدا كدات لده أثدره اإليجدابي 
في تنوع مضا ر تمارته ومنابعه الفكريدة  تتدى يمكدت ال دول أت تمدار  العدراق مدي نتدا  جهدو  

 ئه على ا تالل  ومياته  ومذامبه  و وائفه . أبنا
واسدتنا اا إلددى أمميدة ذلددة التندوع فددي فهد  تدداريم العدراق السياسددي المعاضدر  و ددا اال تيددار  

  ليكددوت 1591علددى التنددوع االجتمدداعي فددي العددراق وأثددره فددي بندداء المؤسسددة العسددكرية تتددى عددا  
ومددد  ل ا ددتمل علدددى تت يددد  ال لفيددداة  مومددوعاا لهدددذه ال راسدددة التددي ا دددتملة علدددى مددذه الم  مدددة 

العر ية والمذمبية وال ائفية للمجتما العرا ي  ما تركيدز مومدوعي علدى فئاتده السدكانية  إذ أجد ما 
 مرورية ل  مة اله ل األكا يمي فهي ليسة تعزيزاا لل ائفية أو تكريسها. 

ا األ لددددة تألفددددة ال راسددددة أيمدددداا مددددت ثالثددددة مباتددددث و اتمددددة  تندددداول المبتددددث األول منهدددد 
وال وام  المتع    على وجو  التجان  الكبير بديت فئداة المجتمدا العرا دي  أمدا المبتدث الثداني فدت  

جدددان  مدددت  دددالل سياسدددتها اإل ددار  فيددده إلدددى الجهدددو  الكبيدددر  التدددي بدددذلتها بري انيدددا لتفتيدددة ذلدددة الت
ية العرا يدة وأثدر   "فرق تس "  فدي تديت تد   المبتدث الثالدث  بيعدة المؤسسدة العسدكر سالمعروفة با

الددو ني  التنددوع االجتمدداعي فيهددا  سددواء فددي العهدد  العثمدداني أو البري دداني  وضددوالا إلددى  يددا  التكدد 
فمددددالا عددددت الت ددددرق إلددددى تت يدددد  العددددرول الذاتيددددة والمومددددوعية   1521فددددي العددددراق فددددي العددددا  

مناضددددب  للمؤسسددددة العسددددكرية  مركددددزاا علددددى  ور المددددبا  العسددددكرييت السياسددددي  والسدددديما تددددوليه 
سياسية مؤثر   منها رئاسة الوزراء  وا دتراكه  فدي بعده االن البداة العسدكرية  فدي تديت تمدمنة 

 إليها.ت  التوضل  اتمة ال راسة أم  ال رو  والعبر التي 
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 مدخل 

المجتمعداة فدي  أ د  تد  أ ومدويع  المجتما العرا ي مت المجتمعداة ال  يمدة فدي التداريم  
 عد  فيده مدت ال دمال الدى الجندوب  مهد  ل يدا   اتلراف يت اللذيت يمدر او  وجف  األوس من  ة ال رق 

ال  كاأل دددددوريةالدددددة متع    مدددددت التجمعددددداة الب دددددرية  المسدددددت ر  والتدددددي تم ددددده عنهدددددا مم ك يدددددة وا 
فدي المجتمدا  ولدذلة مدت ال بيعدي فدي   عك  علدى روح الفدر انوالسومرية والبابلية و يرما  ومو ما 

ونعرياتهددا تتعدد    ب دداا   راءمدداتجدد   ثنيددة وال ينيددة  الجماعدداة اإل أضددلال راسدداة التددي تبتددث فددي 
اتبعددده مدددت  والغدددزواة التدددي  ددده ما المجتمدددا العرا دددي  ومدددا كدددالهجراةلعوامدددل  ددد  تكدددوت تاري يدددة 

السياسددية ال وميددة  التوعيفدداةنتيجددة  ةيسياسدد أو اة انوالدد ي األعددراقبدديت  سددكانيوامتددزا   اتاسددتي 
سياسددي  إ ددارعددة فددي  ددكل والتدد  الة العر يددة وال ينيددة المتنو  ة فددي ضددراعها مددا بعمددها مددت جهدد

 لغره وجو ما على اره الوا ا مت جهة أ رى . س سمه و ولةا
 إال أنهداالعرا ي متعد   اجتماعيداا فدي جماعداة فاعلدة    عبنا إت  إليه اإل ار ومما تج ر 

 يددر  وأ ليدداةمسددلمة فيدده  أ لبيددةمتعدد    ينيدداا ر دد  وجددو  فهددو   س1وليسددة جماعدداة م نيددة متتمددر 
  علدددى الددر   مدددت  لبدددة اإلثنيدددةمسددلمة ومسددديتية ويهو يددة وضدددابئة ويزي يدددةس فمددالا عدددت التع  يددة 

فمالا عت تفرعده  ائفيداا  وأرمينيةوفارسية ية انمناة اثنياة كر ية وتركم إت إذالث افة العربية عليه 
ال ائفدددة  مدددا أيمدددامدددو التدددال و ددديعةس كمدددا    سدددنة تمددد اإلسدددالميةفدددي تعددد  ه الددد يني وفالجماعدددة 

  .س2وسيتيةالم
الددر   مددت    فعلددىاأل ددربالتنددوع االجتمدداعي فددي العددراق بالفسيفسدداء ومددو  يوضددلولددذلة 

ه اندإال ال وميدة  أوالعر يدة  أوتنوع المنعومدة االجتماعيدة فدي العدراق بكافدة اتجاماتهدا سدواء ال ينيدة 
ت مدذا الوا دا اتسدمة تيدا  الب در فدي مدذه السنيت  ومم الل وا ا اجتماعي عا ه العرا يوت منذ 

يدة الضدراع التدي عا دها التندا ه فدي جدزء مدت عملأو  اال تدراب تالةفالب عة مت األره بالتوافق  
عمليددة الضددراع مددذه لدد  يسددفر عنهددا  تأالالفددة للنعددر  تأ إالالعرا ددي فددي بنيتدده وتكويندده  المجتمددا 

 وال يت. والع ير الم ينة  أو  اإل لي   ر  ومو العامل األم  في  تجاوز ر  لآلأو  إلغاء
ذا ترتدب عليده تنداف  إإال يكتسدب أمميدة سياسدية   النفسده التنوع ال يني فدي المجتمدا  إت

لمعت د  ا يأول مسألة بهذا الموموع مد اتولذلة ف أو السل ة؛والمفامي  أو تنازع في مجاالة ال ي  
يددة عليهددا ال ائفيددة فددي التددي بن ألساسدديةا وابددةالثالدد يت مددت أمدد   تأ إذالدد يني   الثابددةأو  لدد يني ا

رز الفدرق مثل العراق  ويع  اتد  معدايير التبدايت بديت الجماعداة ومدت مندا يبد األ يات  مجتما متع 
  .س4وسSetarianispوال ائفية و  س3وسSectsبيت المفهوميت ال وائل و
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 اإلسدالميلد يت عامر  ال ائفية عدامر  ت د  ا إتمل  .الذي ي فا الى تساؤل مه  األمر
السددماوية  األ يددات وت  يددرهو وجوابدده يكددوت   عدداا بددالنفي  لكددوت ال ائفيددة عددامر  موجددو   فددي كافددة 

التدراة  رتد مي عامر  نابعدة مدت  إذوتتى الومعية وفي التركاة والتياراة السياسية والع ائ ية  
م تلفددة  تمثددل  تماعيددةاجمضددالق  ددوى و ب دداة  ليمثددلوالتجدد   الجتمدداعي الدد ائ  التغييددر والتبدد ل ا

ا في تلبة الضدراع بينهدا وبديت مستوى معيت مت األي يولوجية لتؤمت لها ركائز فكرية ل يمومة ب ائه
     .ها ال ائفين يم

الجماعدداة العر يددة وال ينيددة   أضددول ددتالل المعددايير فددي تت يدد  التعدد   فددي المنددام  وا إت        
  أت ما .  وت تبني ان رح  راء وأفكار  تأعلينا يتت  

عددامر  التنددوع بكددل أ ددكاله وكيفياتدده   أبرزمددال دد   دده  العددراق ضددراعاا  بسددبب معددامر  ددتى 
المدددؤر يت بعددده و ددد  يرامدددا  ما تيويدددة لتغذيدددة الضدددراعاة ممدددا  فدددا بدددالكثير مدددت الدددرؤى التدددي عددد   

تيدث العدامر  هد ل أع داء تبريدراة م نعدة مدت تتفق ما التتليل السد تي  ب أنهاوالسياسييت مت 
جتمعدي ال دا  بمكوناتده مي الى سوء فهد   لعد   فهمهدا وتتليلهدا للوا دا الملكنها في ت ي تها تفو 

اجتمدداعي  سددت رار سياسددي و الددذي  فددا الددى عدد ما عددامر  عدد   ا األمددرالمذمبيددة وال ينيددة والعر يددة  
 تأ أية تأ دذ  ور المتل دي ولدي  الباعدث للتدوتراة اندكاالجتماعيدة البنيدة  تأومت الج ير بالدذكر 

عربيدة وتتدى ال ينيدة والمذمبيدة وال وميدة والو بهاانالتوتراة التي  نتها البنية االجتماعية في كافة جو 
ضددل الددى مددذه الددرؤى أجدد  مدددت راة فددي البنيددة السياسددية ولكددي نتو عكددا  للتددوتانس  مددي الع ددائرية
العرا دي . فدي البنداء االجتمداعي أساسديالدى  ار دة توزيعهدا الجغرافدي كمتدور  اإل دار المروري 
مدي مدت  األولدى دة فالمن  ة ثالثدة مندا ق رئيسد علدىالعراق في ال ار ة الجغرافيدة ي س   

ال لتاويدة التدي تعدرل عند   األرامديوت دتمل والثرو  الزراعيدة   اتأم  منا  ه مت تيث كثافة السك
والتددي  تبدد أ  ددماالا مددت  دد   العددراق  أره  مدد  مسدداتةفهددو يمثددل  بالسددهل الرسددوبي  بعمدده 

والتدد و  مددت جهددة ال ددمال  ممددي يمتدد  بدديت  ميددة علددى نهددر الفددراة وسددامراء علددى نهددر  جلددة و 
.س9ووالهمددبة الضددتراوية مددت جهددة  الغددرب تتددى النهددر جنوبدداا  العرا يددة مددت جهددة ال ددرق  اإليرانيددة
مدددي و بغددد ا   الرمددددا ي  الكدددوة  العمدددار   البضددددر    ألويدددة  مدددذه المن  دددة ع ددددر  مدددوت  

اذ وضددددفها علددددي الددددور ي بالبو  ددددة الرئيسددددة .  س6وة  النجددددل  التلددددة  كددددربالءسيددددانالناضددددرية  ال يو 
للمجتما العرا ي  كدوت الضدراع الث دافي فدي مدذه المن  دة أ د  ومدوتاا واسدتفتاال ممدا مدو فدي أي 

 .س7ومن  ة أ رى مت العراق
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ومدي فدي  فهذه المن  ة مؤلفة مت سهول ومستن عاة وأموار مت ن  ة الت ائه لنهري  جلة والفراة 
ولدذلة ؛ فدي البضدر  والنجدل وكدربالء لإليدرانييتتمركدزاة البعده  باسدتثناءتكوينها العر دي عربيدة  

والزبيدددر  إذ ي دددكل الناضدددرية  باسدددتثناء. س1وفدددي مدددذه المندددا ق مسدددلميت مددت ال ددديعة اتسدددكال البيددة 
 .س5وفيها  السنة الغالبية

لتدي يسدكنها العدرب  دمال بغد ا  الفدراة ا اتو يد فيمد مت من  ة السهل  أل رأما ال س  ا
السددنة  وتوجدد  بينهددا أ ليدداة  جلددة بدديت بغدد ا  والموضددل  ومددي ذاة أ لبيددة مددت المسددلميت  ات يددو و  

   .س11وال جيل وسامراء فيمسلميت ال يعة ضغير  مت ال
س ماليددديت 4.741.167و  1597عدددا   إتضددداءيبلدددد عددد   نفدددو  مدددذه المن  دددة تسدددب و 

  . س11و البيته  مت العرب اتوع السك% مت مجم73يعا ل  ما أينسمة  
يددة  فهددي ت ددمل المن  ددة الضددتراوية التددي يعدديو فيهددا الرتددل  وت ددمل انأمددا المن  ددة الث

مال ال د  الجزيدر   د أرامدي  كمدا ت دمل بعده األيمتمن  ة البوا ي الوا عة  رب ساتل الفراة 
 . س12والوممي بيت مية وسامراء

ت النهاية الجنوبية لهدور التمدار لتنتهدي عند  مينداء ومت الجنوب تتاذي ال   الممت  مابي
  س .13وعلى ال لي  العربي أ   ضر

 األ يدر اإلتضداء وممدا يد لل ذلدة ت كل مدذه المن  دة أكثدر مدت نضدل مسداتة العدراق  
 ات% مدددت سدددك1تدددوالي  أيس نسدددمة 71.111ويبلدددد تدددواليعددد   نفدددو  البدددوا ي  إت  1597لعدددا  
 تأالدى  اإل دار ومندا البد  مدت  .س19وئل المرتتلة الرعوية العربية الب ويدة البيته  مت ال با.س14والعراق

فالمن  دددة  ف ددد  فدددي مدددذه المن  دددة  امتضدددور أت يكدددوت   مدددذا الدددنم  أال تضدددا ي  لدددي  بالمدددرور  
  . س16وتمار  بعه ال بائل الكر ية فيها مذا النم  أل رىاال مالية مي 

فدددي ال دددمال ال دددر ي مدددت العدددراق والتدددي تمتددد   ليدددة الوا عدددةبأمدددا الثالثدددة  فهدددي المن  دددة الج
 إذالعرا ية على    مست ي  يمت  مدت جبدل تمدريت تتدى جبدل سدنجار   – اإليرانيةبمتاذا  الت و  

السدورية أمدا مدت الجندوب فهدي تتد  السدهل الرسدوبي والهمدبة  –التركية  –يتضل بالت و  العرا ية 
مددوزعيت علدددى  .س11و الكددر مددت  ي مددذه المن  دددةفدد اتالسددك فالغالبيددة الععمددى مدددت    س17والضددتراوية

ألكدددددرا  بالمدددددذمب ا ةويددددد يت  البيدددد .س15ويةسانوالسددددليم كركدددددوة  و  اربيدددددلو والموضددددل   ألويدددددةأربعددددة 
ندى ع درية وكدذلة الكدر  . فه  مت ال يعة االث س21وواللورس كر  الفيليةالفئة مت  باستثناء .س21والسني

 وال البددداني اتي عا ددة فدددي المن  ددة مددي والجدددال وبابددومددت ابدددرز ال بائددل الكر يددة التددديزيدد ييت  ال
 .س22وسيوالبرزنجوالتفي  
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والدذي لد  ي تلدل  1547عدا   إتضداءجداء فدي  بتسدب مدا  وي  ر ع   الكدر  فدي العدراق
 ات% مددت سددك1.4يعددا ل  مددا أية إلددل نسددم 141.111دتولدده أ لددب البدداتثيت والمت ضضدديت  بدد

 مدددا أيلددل نسدددمة أ 31.111الفيليددة فعددد  م   كدددر الا أمدد .س23وماليدديت نسدددمة 4.964 العددراق البدددالد
 1.911.111   ف ددد ر عددد  م  فدددي العدددراق تدددوالي1597عدددا   إتضددداءفدددي  إمدددا .س24و1.6يعدددا ل 
 . س29ونسمة

فيهدا ال ولدة إذ  دغلوا  إ ار  وراا كبيراا فدي الت ي ة يجب أت ت ال إت الكر  في العراق لعبوا و 
 األعيداتمدت  والجديو وال در ة  كمدا بيدنه  عد   واألو دالة والماليد اإل ار  ارية مهمة في وعائل إ
ينضدددهروا فدددي ثنايدددا ومفاضدددل لالزراعدددة وتربيدددة الما دددية والتجدددار   البدددا وت فيمتهندددوت  مددداأوالندددواب  

 المجتما العرا ي كجزء مه  مت المنعومة االجتماعية المؤثر . 
 يت انت ددروا فيهددا مددت  ددانإذ  . س26واتالتركمدد أيمدداالتددي ت  ددت المن  ددة  األ ليدداةومددت بدديت 

  . س27وواربيل تتى تلعفر في الموضلفي  يالى مروراا بتكرية وكركوة  تو هربا يومن ل
فدي العدراق   م   ر ع  ن سموت مذمبياا الى  يعة وسنة  وي  إذ ياإلسال ته  فهي انإما  ي

اة نددا ب ددا و فددي كتابدده ال ب ددنسددمة وي ددير ت إلددل 52.111تددوالي ب 1547  اعدد إتضدداءتسددب 
يعدددا ل  أي مدداألددل نسددمة  91.1111 مددوالسددنة   اتالتركمدد أت عدد   االجتماعيددة فددي العددراق الددى

تددددوالي  أينسددددمة  إلدددل  42.111العدددراق  أمددددا ال ددديعة ف دددد ر عددد  م  تددددوالي  ات% مدددت سددددك11
 . س21و1.5%

الجغرافدي  يمكدت  اتوزيعهي ية للمكوناة ال ينية والعر ية الى مذه ال لفية التار  اإل ار بع  
تبددايت بيئددي  المجتمددا العرا دديو ومددل مندداةرح تسدداؤل عددت  ور العوامددل البيئيددة فددي ت ددكيل تنددوع  دد

 والمذمبيو  ال ينيبيت منا ق العراق  ي لق أثر في التنوع العر ي 
 اتعددامر   بيعيددة و  إالمددي  التيددا  االجتماعيددة مددا إتبددت  لدد وت فددي م  متدده الددى أ ددار ا

لب درية تتدأثر بندوع المندا  الضدفاة ا تأالجتمداع الب دري كمدا البيئة الجغرافية أسا  مهد  لت دكيل ا
ت اال تالل في  بيعة األرامي وأ كالها  يؤثر في  بيعدة المهدت فب وت أ نى  ة  أ    س25والسائ 

 ونوع الت ض  فيها  لينستب الى العا اة التي تضبق ما الزمت  ضائ  الزمة للمجتما .
 اجتماعيددة وأنمددا تع ددي مدد لوالة علددى تنوعدداة  دد  بدديت المنددا ق   ةالفرو ددا ا ددتالل إت
رار التددددداري ي لهدددددا لتندددددت   ى بعددددد ما التسدددددي العدددددامر مدددددت  دددددالل الممارسدددددة والتكدددددتتعددددد م تلفدددددة 

ذا مدددا ا ترندددة ب ضوضدددياة عر يدددة و ينيدددة ومذمبيدددة   ددد  تضدددبق أساسددداا فددداعالا فدددي  ضوضدددياة إ
  . س31و ي  ومفامي  وعا اة مميز   إنتا 
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 ا ددتاللفددي  اا النعددا  الع ددائري الددذي يمثددل ركندداا متوريدداا وامددت تأوممددا سددبق يعهددر لنددا 
عك  على  بيعة عال ته بالسل ة التاكمة كونه يتعاره مدا مفدامي  ال ولدة ان  مما ةالفرو اتلة 

ال ولدددة العرا يدددة واجهدددة ع بددداة فدددي بسددد  نفوذمدددا علدددى الع دددائر وته يددد اتها   تإالت يثدددة ولدددذلة فددد
فمددالا عددت االرتبددا  الدد يني والمددذمبي     س31والزراعيددة والميدداه رامددياألوالسدديما فيمددا يتعلددق بتوزيددا 

  تدد يت بددالوالء الم لددق الددى األوسدد ة الع ددائر ال ا نددة فددي من  دة الفددراة انددفعلدى سددبيل المثددال  ك
رجددال الدد يت فددي المدد ت الم  سددة والسدديما النجددل وكددربالء  كونهددا تنتسددب الددى المددذمب ال دديعي  

سدددتوجب علدددى الفئدددة يدددة السدددنية  ممدددا اان  مدددت  بدددل السدددل اة العثموا  ددد  تعرمدددوا لالمددد هاانكدددو 
وكسددب  استرمددائهااولددة لكددي تزيددل  ددكوة تلددة الع ددائر ومت  اإلجددراءاةتت ددذ جميددا  تأالتاكمددة 

  . س32ووالئها
ة تنت ددل بتثدداا عددت المدداء والكدد  بدديت انددفمددالا عددت م ددكلة ال بائددل الب ويددة الرتالددة  التددي ك

س نهددا  ممددا تدد ى بالسددير وبرسددي كددوك لسددعو ية  لعدد   تت يدد  التدد و  بيمنددا ق العددراق والكويددة وا
عليدده  أ لددقالتدد و  بينهددا    م ددروع يتدد المفددوه السددامي فددي  لعددة الهندد  فددي ال لددي  الددى ت دد ي  

 . س33والمنا ق المتاي   لتل النزاع بيت تكوماة مذه ال ول وع ائرما
لددى أيجددا  تددل لم ددكلة الع ددائر ع لاألو ولددذلة أ بلددة الفئددة التاكمددة ب يددا   الملددة فيضددل 

ممدا  اتالعرا ي كندواب وأعيد اتبها  عت  ريق ز   يو  الع ائر في البرلمانومتاولة كسبها الى ج
  فمددالا عددت مددت جهددة افة الددى سددل اته  الع ددائريةهدد  يكتسددبوت سددل اة سياسددية ورسددمية إمددجعل

لددى ارتبددا ه  بال ولددة مددت جهددة اممددا أ ى  . س34والعسددكرية والتعليميددة أبنددائه  الددى المؤسسددة إ  ددال
  . س39وأ رى

وربمدا مي األ درى  ة مع    انك فإنها في العراق الكر ية األ ليةم كلة  وعن  اإل ار  إلى
ي فدد  سدداماة ال ا ليددة   ور كبيددرنة للددروح الع ددائرية واالانددك إذأكثددر تع يدد اا مددت ال بائددل العربيددة  

فددداة والتنددداف  والتتاسدددد  الع دددائري بددديت ع ددددائر ت دددتية التركدددة ال وميدددة الكر يددددة  والسددديما ال ال
 الدىالدذي أ ى  األمدر  الكر يدة األ ليدةية مما أثر في أمعال م الدب انية والبابانة وال البيالبرزنج

للتدددل لعددد     يدددر  ابلدددة الكدددر وب يدددة معمددلة  .س36و ددد اق لمضدددالته ناليوت مدددذا اانالعثمددد اسددتغالل
 بها العراق.  والتكوماة التي مرع و  وعلى مر العهو  

تأسدي  مت ال رت الع دريت بدذل الكدر  جهد اا كبيدراا لتت يدق تلمهد  بو وال ع   الع ريناة 
يدا و يرمدا لتت يدق ذلدة انوالى ال ولة الععمدى بري  األم  ولته  ال ومية  فبعثوا بر ياة الى عضبة 

 . س37واله ل
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لدوائي الموضدل واربيدل ال ا نة فدي  األولى  مجموعتيت الكر  إلى سا  ان ه ة تلة الم   
مددا العدراق  فأضدبتوا عددرا ييت  ه بم ترتداة المعتمدد  السدامي فدي العددراق ولسدت بد مج رتبدةوالتدي 
 ارفمدو ية انال دا نيت فدي لدواء السدليم الكدر  فدي تديت  العدرب مدت ت دوق وواجبداة إل دوانه ما له  

 مددا أول  مسددؤ ي اني ددل بر عدديددة يتكمدده مو انتددة الهيمنددة البري ذلددة اال تددراح  ممددا أب ددى اللددواء ت
يدت  البددة فددي  تأية متضددرفية يتكمهدا متضددرل مؤ دة الددى انالمند وب السددامي ولدذلة ب يددة السدليم

يددا انع دد  بروتوكددول بدديت بري  إذ  1523عددا   اتنيسدد31سددتمر الومددا مكددذا الددى مضددير اللددواء  وا
 يددة يدد ار مددت  بددل االعر  األلويددةالعرا يددة  كب يددة  اإل ار  سددي ر اللددواء تتددة  اضددبق بموجبددهوالعددراق 

 .  س31ووزار  ال ا لية

 سا  الع ائري بيت الفئداة المتماثلدة عر يداا ومدذمبياا  يمثدل العدامر  ناال إتو ضارى ال ول 
فددي عمليددة الضددراع االجتمدداعي فددي العددراق  وألسددباب و وافددا بنيويددة ذاة مسددتوياة عدد     األسددا 

 سددا  والضدراع  ربمددا الي مددا ن د اق واالنمددذا اال إتمعنويدة   أوا تضددا ية  أوتكددوت سياسدية  تأكد
تلددة الضددراعاة مددت أسددباب و وافددا سياسددية ذاة ربمددا تن لددق تتعلددق بددالتنوع  بددل  و وافددا ألسددباب

والسيما فيما يتعلق بنوع الن ا  اال تضا ي وتجد  الملكيدة الدذي ي لدق عدامالا  مماميت ا تضا ية 
 ذمبي. أو العرفي وتتى الم مهما في  بيعة الضراع الع ائري 

 األول المبحث
 بين الفئات العراقية االجتماعي س اناتجاهات التج

مهمددة فيدده مددي عدد   االسددت رار تدداريم العددراق وت بدده الم تلفددة يالتددع عددامر   راسددة عندد   
علدى العدراق  وم تضدر مذه العدامر  لد  تكدت فريد   مدت نوعهدا  تأالسياسي والعنل  على الر   مت 

نمافتسب   تميدز فيهدا ذاة  ضوضدية  أنهدا إالت لباة الثورية وال موية  يء بالتاريم ال عوب مل وا 
  ولكدت انمتجدالفسيفسدائي  يدر المذه العامر  الى التنوع االجتمداعي  يرجئالعراق  وربما البعه 

الم لددا عددت كثددب فددي  بيعددة العال دداة والموا ددل المتبا لددة بدديت المنعومددة االجتماعيددة للعددراق   دد  
يددددة وتتددددى النعددددر  ال ينيددددة وال ائفيددددة والعر    يتجدددداوزانر الددددى تجددددي ددددتع ددددي  اللددددة عكسددددية  وت

 الع ائرية. 
 أ ليدداة إتب ددا و "تنددا لتالددة التسددامق بدديت الفئدداة االجتماعيددة  يددذكر منددا  أنمددوذ وفددي 

   . س35وة ب كل عا  تتمتا بتسامق نا ر"انبغ ا  ك
مددت  ددريعة  ضددر  ابتدد اءال ائفددة اليهو يددة فددي بغدد ا   دده ة أكبددر تجمددا لهددا  تأوالوا ددا 
المسدلمة واليهو يدة  اتعا دة ال ائفتد إذ .س41وععمية تتى س    مدوري فدي الكدرا   ع وع في اال
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وأبو ية الكبدرى فدي بغد ا  مثدلانفي تكامل وتكافدل ووئدا   كمدا تضدل فدي عد   مدت التجمعداة السدك
 . س41ووالعمار التلة والبضر  والموضل  س و يرما  كذلة فيتوالبتاوي  مبر علي والبو بل   سيفيت

ثداراا  دائر  مؤلمدة مندا ومنداة  لكنهدا لد  تتدرة  على الدر   مدت تضدول بعده التدوا ث ال 
عر يددة   ألسددبابتضددلة  إنمددا   و ينيددة عمي ددة أوع ائ يددة  فددي النفددو  كونهددا لدد  ت مددا ل الفدداة

 . س42ووراء مكاسب مي ة ما سياسي سعياا مفتعلة وال ابا الغالب على عامر 
روى  إذ  1521تفامددة ان إتدد اثلددبعه اليهددو   وراا مهمدداا فددي  إتي علددي الددور ويددذكر 

ه  مت اليهو  للوسا ة بيدنه  وبديت انفي من  ة ال امية  كلفوا بعه جير  األماليبعه  تأالتاريم 
 من  دته يدة علدى انالبري كليزية جراء ال ضدل الكثيدل لل دائراة نكليز  كونه  يجي وت اللغة االناال

بددالد  ددال تيدداته  وأرزا هدد    بددأذى ات  ممددا أضدداب السددكضدد يره  ومددي أبددو والمن  ددة ال ريبددة مددن
أ ى الدددى نجددداح كليدددز  ممدددا نوجهددداء البلددد   لعدددره اله ندددة علدددى اال عاألمدددر الدددذي أ ى الدددى اجتمدددا

 . س43والوسا ة
تدد اث تركددة لعددرا ييت ومددو مددا تضددل إثندداء  يددا  أوفددي مثددال   ددر مددازال تيدداا فددي نفددو  ا

سددواء  إذ عمددة  لميت علددى تدد  الددة بأذامددا كددالا مددت اليهددو  والمسدد مددت مدد     .س44و1541مدداي  
الدبعه منهدا   باسدتثناءتلدة التدي ي  نهدا ال ائفدة اليهو يدة    والسيما الفومى بعه منا ق بغ ا 

 دددبل  فمدددالا عدددت  يدددا  ى ممتلكددداته  وأمدددواله  كمتلدددة البو  دددا  المسدددلموت بتمدددايته  والتفددداع علددد إذ
 . س49و ائه  مت اليهو  منا ومناةه  وأض انجير عوائل مسلمة كثير  بتماية 

وفددي روايددة يددذكرما سددامي موريددة أتدد  ال  ضددياة اليهو يددة البددارز  فددي العددراق فددي أتدد  
 دديعي يهددو يس  و بأنددهبعدده أضدد  ائه ي ولددوت عندده  إتالث افيددة فددي بغدد ا   ذكددر فيهددا   األمسددياة

التزيندة فدي عا دوراء ومدي تمدر  وعس ة تتعا ل مدا مواكدب التسديتانك أمه تأوالسبب في ذلة ب
 اتفدي ال دورجة  كد يدالانيدال الثدري ضداتب سدوق  انابدت   تأ نا يل  اره  فمالا عدت مت تتة 

وا ي ددكلوت جددزءا مددت انيهددو  بغدد ا   كدد تأومددذا يعنددي  .س46والتسدديت علددى تسددابه مددأت ي ددي  لفالتيدده 
كدددل ن دددا اته  ال ينيدددة  فهددد  ي ددداركوت المسدددلميت فدددي والمتددد للنسدددي  المجتمدددا العرا دددي المتسدددامق 

 .  أتزانه  وأتراته و  وأعيا م 
ذا و دل الدى م اإل دار أ رنا الدى بعده مدت مدوا فه  تجداه ال ولدة العرا يدة  فالبد  مدت  ما وا 

ليعهدددر تفانيددده فدددي بدددذل وزيددرا للماليدددة   دددا   أضدددبقعنددد ما  .س47والسياسددي اليهدددو ي ساسدددوت تسددد يل
يرا اتهددددا   الجهدددو  الملفتدددة للنعددددر  لتنعدددي  وزار  الماليدددة الددددى  األولوعنددد ما جددداء الملددددة  فيضدددل وا 
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اليهدو ي فدي  ساستمدافته فدي  ضدر و ع دوع إالبد   اتول  يج  له  سدكناا يليدق فيده  فمدا كدالعراق  
 .  س41واالععمية

 أيددة ايل دو اليهدو  فدي العددراق لد   إتسداب اا فددي  إليدهوجداء رأي تندا ب ددا و  ليؤكد  مدا ا ددرنا 
وا علدى  دد   المسدداوا  انونيدة  كددانفددي العهد  الملكددي ومدت الناتيددة ال  معاملدة سدديئة مدت  بددل التكومدة

فدي أت اث ماي  والتدي انهدارة فيهدا السدل ة  باستثناء مماي اةمت  او انيعما ب ية العرا ييت  ول  
ومنتدددوا الملجدددأ أل فددداله   أعمدددال عندددل مددد م   ليهدددب المسدددلموت الدددى مسددداع ته  وارتكبدددةبغددد ا  
  . س45وونسائه 

 سا  فئداة المجتمدا العرا دي  وعد     رتده انيوت يرامنوت في العراق على انلبري ا اتل   ك
   دكلة 1521تفامدةانمذه المكونداة  والسديما  االتت ياة التي واجهته تأ إالعلى توجيه كلمته  

ي  ف د  أ د   انالبري د الجاندبتاري ياا مهمداا  لتأكد  تالتد  النسدي  االجتمداعي  ممدا أ م دة  ع فامن
وت في م ه   ير مسبوق يتجلدى  فدي وتد   المسدلميت مدا  يدر المسدلميت ففدي مدذا الضد   العرا ي

وعلدددي    و لددد او   واتمددد  الدددتمتا أبدددوجعفدددر و مدددت المسدددلميت ومددد 1521 اتتزيدددر 11توجددده وفددد  فدددي 
ال ائفدددة  مددداللم ددداركة  سوالسدددنة وال ددديعة جمدددا فريدددق مدددت ال دددباب المسدددلميتس بو يدددرم   تكددداالبزر 

علددى مددوكبه  الددورو  والمدداء المع ددر  دداموا برمددي  إذاته  ل  وسدده  ال ينيددة المسدديتية أثندداء ممارسدد
فدي بغد ا  سدوية  اتوالكلد  اتريسدتوجه الم ارنة ال العا  نفسهمت  اتتزير 11في و  س.91وء المرورأثنا

الدى الكاعميدة لتهنئدة العلمداء المسدلميت  والسديما متمد  الضد ر و يدره بمناسدبة عيد  الف در  فمددالا 
   س.91و  مت اليهو  برئاسة التا ا  األكبر للعلماء أيما ا   وفر عت زيا

وفددددي م دددده    ددددر للت ددددارب االجتمدددداعي والددددو ني  ا بددددل المسددددلموت السددددنة بأعدددد ا  كبيددددر  
  . س92وعلى روح المجته  االيزي ي أ يمة لتمور مجال  الفواتق التي

والموالي س دبدد وفددةالمعر ة تع دد  االجتماعدداة ال ينيددة انددولتعمددي  الت ددارب السددني وال دديعي  ك
لد  مدذه التدي ت دا  افدي تفدالة المو وجهاء المذمبيت البارزيت ي دتركوت  اتي  وكو مول  النبالاتتفاءا ب

  . س93وفي جواما السنة وال يعة ب عو   اضة يوجهها الوجهاء في المنا ق التي ت ا فيها
ب اندلدى جالموضل بوموح ا ا  و ل مسيتيو نفسه وفي أ ار التالت  االجتماعي الو ني

ت اباة المجل  التأسيسدي المزعدو  ع د ه  تمسدكاا نعن ما أعلنوا م ا عته  اللمسلميت مت ا إ وانه 
يدة فدي انبالوت   الو نية وتفعاا للمضالق الم تركة بينهما  كدر  فعدل ت ي دي  تجداه السياسدة البري 

هددا مجلدد  الددوزراء العرا يددة والتددي ضددا ق علي –يددة انللتضدد يق علددى المعامدد   البري  إرا تهددافددره 
  . س94والتأسيسي لغره المضا  ةلتعره على المجل   1524تموز  29في 
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فددي كتابدده الجددذور السياسددية والفكريددة لثددور  الع ددريت  نعمددي ويددذكر ومدديه جمددال عمددر 
اليت م تلفددديت بضدددور   فعهددد  الدددى تنعدددي  اتتفددد أنفسددده التددد ا ل والتعدددايو بددديت المسدددلميت  تأالدددى 

مددددت  مددددا  ت دددد أ  سوذكددددرى المولدددد  النبددددوي ال ددددريل سعويت ت ددددها  التسدددداس تعزيددددةمجتمعددددة ومماو
 .   س99والمسلميت وال يعة والسنةس

تدد اولها النددا  فددي ياألمددور السياسددية  تأيددة ور  فيدده انوفددي اتدد  الت ددارير للم ددابراة البري 
ت دددا م  للتكومدددة انث ددة و دددو  ومسددداتة أوسددا فدددي     ممدددا زا مددديت  بفمدددل اتتددا  ال دددائفتاتكددل مكددد

فددي  امتمامهددا   ثددار وا  ل الددى ال ب دداة السددفلى مددت المجتمددا  الهدد ل األول مددت المولدد  مددو الوضددو ف
لضدعوبة الجدز  بمد   ب السياسية فهي ت كل ث الا كبيراا لد يها  لتعزيدز سدل اته  ال ينيدة ومدت اانالجو 

  . س96وامالتعاوت بينه
عددامر  باتددة ومددي ي ممدا سددبق يعهددر لنددا  مدد ى تالددة التدد ا ل فدي التكددويت الدد يني وال ددوم

كوجددو    بدده كددل المكوندداة االجتماعيددة وبدد وت اسددتثناء  عبددر الدد مور ىت ددكل منع فدداا تاري يدداا ي تدد 
ومسدديتييت   األكددرا ومسدديتييت مددت  ويهددو    اتريسددمددت ال ضددابئة  و واألرمددت اتريسددمسددلميت مددت ال

  . س97ومت االكرا  الفيليه  وايزي ييت مت السريات ومسيتييت تركمات 
تجسدد  لندا وبومددوح عددامر  الضددراع العربددي الكددر ي   تنفسدده  انالتجدد إ ددارمومددوع وفدي 

علمدي  دكل مومدوعي بب مدذا الضدراع اند منا بتتليل جو  ذا ماإالسيما في ال رت الع ريت  والتي و 
مددذا الضددراع لدد  يكددت عر يدداا بدديت العددرب  إتنضددل الددى اسددتنتا  مفددا ه   فددي كددل مفضددل مددت ثنايدداه

نماوالكر     سل ة والمعارميت لها . بيت ال وا 
  راب دة ع ي يدة  ليعهدروا  العدرب تدرب ه  بهد إ دوانه ب انفي العراق عا وا الى ج  فالكر 

ر  للع دائر الكر يددة فدي المجتمدا وي تل دوا بعمده  بدبعه  كمدا تد ث مدا الع دائر العربيدة المجداو 
 فمددال عددت  .س91ويددةانتركمسددا ة بيددنه  اللغددة الكر يددة وال إذس  وتمددي  والبيدداة ور بددوالج  ةمثلوال يسدي

و دداركوا فددي ت ريددر مضدديرما  والسدديما  اإلسددالميةفددي سياسددة ال ولددة أ اه الكددر  الدد ور الكبيددر الددذي 
فددددي سددددبيل نضددددر  الدددد يت  الكددددر م دددداومته  للجدددديو المغددددولي عندددد ما مدددداج  ال ولددددة العباسددددية لي ددددل 

العرا يدة  وفددي مددوء ه  العددرب كجددزء  مهد  وتيددوي فدي المنعومددة االجتماعيددة انمددا أ دو  اإلسدالمي
 اتددددتاللال دددد   مددددت  إن دددداذفددددي  األيددددوبي ور ال ائدددد  الكددددر ي ضددددالح الدددد يت  اسددددتذكارذلددددة يمكددددت 

والتفاعدددل التددداري ي فدددي أ دددار األ دددو  بددديت العدددرب وال وميددداة  سدددجا ناللالضدددليبييت  كنمدددوذ  تدددي 
 . س95و األ رى
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 إ دوانه ب اندلده الدى جرفماا وامدتاا  الكر ي للعراق  أعهر انومنذ ب اية االتتالل البري 
وكركدددوة  مدددت  دددالل الددد عو  الدددى التعدددامر ومدددت ثددد  رفدددا  واربيدددلية انالعدددرب وب اضدددة فدددي السدددليم

 تأ إذ يندددي   أممهدددا  ألسدددباب متنوعدددةالسدددالح والجهدددا  مددد  االتدددتالل وربمدددا مدددذا المو دددل يعدددو  
فددي مو ددل  وتجلددى ذلددة .س61واإلسددالميمددت ع ددائر و بائددل و يددا اة متمسددكة بالدد يت  الكددر ة يدد الب

عند ما اسدت بل موفد  المرجعيدة ال ينيدة فدي النجدل  ليسدمعه فتداوى الجهدا   س.61وال يم متمو  التفي 
 .  س62و سلد العلماء نتت  ا موتال يم ب وأيهايها  ائالا بالتفي  للر  علالضا ر  منها مما ت ا 

ت فددار  مددت جدديو مجامدد ي الكددر  ليمددرو  س2111الددذي  فعدده الددى الزتددل بمعيددةو األمددر
و ددرى جنددوب العددراق تتددى مو عددة ال ددعيبة  ددرب البضددر   ليلت ددي مددا  األوسدد الفددراة  أريددالعلددى 

ي  وعلدددى الدددر   مدددت ف دددل مدددذه انللو دددول بوجددده االتدددتالل البري ددد لتبدددوبياال ددديم متمددد  سدددعي  
ولددذلة  .س63واب  فددي النسددي  االجتمدداعي العرا دديتمثددل  مددة التددر  إال أنهدداالمتاولددة لو ددل االتددتالل  

 تد ايمثل رمزاا فدي التدراث الدو ني  فهدو في  تمتمو  ال تأيا الوثائق والمضا ر ت ير الى جم اتف
 ضالة الوضل بيت العرب والكر . 

فدي العدراق الدى  1521اتمد   ور ال دعب الكدر ي فدي ثدور   معهدرويروي ال كتور كمدال 
الع دائر فدي الفدراة  لد  يكدت كد ور ورما  تإال أالع ائر والتركاة الكر ية ل  تكت بعي   عنها   تأ

وربما يرى السبب في ذلة الى المدربة ال اسدمة التدي تل تهدا التركداة الكر يدة فدي ال مداء  األوس 
الثددور  علددى  إعددالتالددذي اسددت اع فيهددا  1515ية عددا  انعلددى ثددور  ال دديم متمدد  التفيدد  فددي السددليم

ا ددتراكه   اتومددا مددذا كدد ثورتدده ونفيدده الددى الهندد   إ مددا اسددت اعوا  إال أنهدد ييت و ددر م   انالبري دد
ال ددعب الكددر ي ي تمثددل بنهمددة انففددي م دده  و ددل عندد ه االتددتالل البري دد تدد اثاألفعليدداا فددي تلددة 

  تتركدددة 1521 األولت دددريت  أوا دددرففدددي  اتكر سدددت أبنددداءمدددت  األ دددرىال وميدددة  األ ليددداةومعددده 
معهدد    متعدداونيتال واإل  دداعييتييت انمدد  البري دد ات دد إبددرامي الجمددامير فددي من  ددة كفددري ب يددا   

كفددري والمنددا ق المجدداور  لهدددا    ضدددبةليتمكنددوا مددت متاضددر  التاميدددة العسددكرية و ترمددا وتتريددر 
علدى المن  دة ومدرب  ي جار ت  ول  يتمكت جديو االتدتالل مدت بسد  نفدوذهانو تل الكابتت البري 

ا بسدي رته  علدى عنهد اإلمد ا اة وا  عديت أاسدت اعوا  إذ  ا اثالثة وع دروت يومد بع إال الثوار فيها 
 .  س64ووتضفيتها ماإ ما إلى  أ ىية وال ال   مما انفي السليم األساسيةموا ا الثور  

العدراق وسداممة فيهدا كدل ال وميداة   نتداءأالثور  امت ة الى مععد   تأومما ت    يتبيت  
ب بعددده مددت  ددديو  الع دددائر وعلددى ن ددداق واسدددا  وكدددذلة اندددفمددالا عدددت  ور رجدددال الدد يت الدددى ج

 بم داركة ورندة  مدا إذا و  متد كاندة مسدتوى الم داركة للكدر   تألمث فيت  على الر   مت مو ل ا



  التنوع االجتماعي في العراق وأثره في بناء المؤسسة العسكرية

  3102العدد الثاني )حزيران(                                                            مجلة جامعة االنبار للعلوم االنسانية 

13 

 ما  مددا ال ددعب نددفددي اال الكددر ر بددة علددى  ددة  أ نددىيدد ل وبدد وت  ممدداوالجنددوب   من  ددة الوسدد 
يام العربي والعيو  نتاول سد مدا مديفي جو يسو ه التعاوت والتكافل متمتعيت بت وق متساوية  و  وا 

 . في المباتث ال ا مة عليهوء نسل  الم تأ
 المبحث الثاني

 واختراقهعراقية س االجتماعي بين الفئات الانية لتفتيت التجانالسياسة البريط

  س69وو البضدددر   بغددد ا   الموضدددلس ييت للواليددداة الدددثالثاناالجتيددداح واالتدددتالل البري ددد إت
 اتيدا الععمدى  كدان  تد يره بري األمد ت اب عضبة انوترسي ها الت اا في  ولة العراق الج ي   تتة 

الدبعه  امتمدا  أثدارممدا  .س66و األرامديتلدة  اتالسياسدي لسدك في تت ي  مالمق الومدا  له تأثير
 دكل النعدا  السياسدي الم لدوب فدي العدراق  إال إت   إ ارتدهمت السياسييت بمست بل العدراق وكيفيدة 

يواجهدددوا ت ي دددة  تأالواليددداة   تلدددة اتممدددا تدددت  علدددى سدددك .س67ولددد  تكدددت مالمتددده  ددد  اسدددت رة بعددد  
الددددذي يوجددددب علدددديه  مواجهددددة  األمددددر يددددةان امددددعة للسددددي ر  البري  أضددددبتةبال مدددد   إتمفا مددددا  

    ها المرسومة لمست بل بال م  . 
 تأسددي ي لعملياتدده العسددكرية بدد أة التاجددة ملتددة الددى اناالتددتالل البري دد اسددتكمالوبعدد  

 . س 61ووموعفيه  مت العراق  يتيانستاب العثمان أت ثهوالسيما لم  الفراغ الذي  اإل ار نوع مت 
علدى  باالسدتيالءعلى تدأميت التاجداة التدي يت لبهدا االتدتالل  لبالعم اإل ار اتسمة مذه 

ل  مددددة المجهددددو  التربددددي  بدددداإلكراهوالممتلكدددداة  فمددددالا عددددت ت ددددغيل العددددرا ييت  األرامدددديبعدددده 
مددت العددراق مسددتعمر  من يددة تمهيدد اا لمددمه الت  ددي  لجعددل الجددزء الجنددوبي  فمددال عددتي  انالبري دد

بعال ده و يد ه  بعده رؤسداء الع دائرعلدى ربد  يدة جدل امتمامهدا انالبري  اإل ار للهن   كما ركزة 
 اري تتركدددز فيددده نعدددا  إ إليجدددا والعمدددل علدددى زيدددا   نفدددوذم   وترضدددة أيمددداا الدددى العمدددل  معهدددا

 .  س65والبري انييتالتكا  السياسييت  أي يفي  األساسيةالسل اة 
الدبال  ب دكل كامدل  والعمدل علدى  اتدتاللي يدا فدانبري  ر بدةة مما يعهر وب وت أ نى  

ع ائددهالهن يددة   بدداإل ار الضدديد لرب دده  إيجددا  نوعدداا مددت التكدد  الددذاتي  ولددي  كمددا زعمددوا وعلددى  وا 
 مضالق ال عب تعد   ديئاا  تيك ل أ األمر فاتتيت  لكت وا ا مترريت ال اءو جا بأنه  ا ته   اتلس
مدددت فدددره ال يدددو  علدددى التريددداة  األمدددالي ىانويددداا بالنسدددبة لتاجددداة ال دددواة المتتلدددة  كمدددا عدددانث

 .س71وال  ضية  مما يؤك  المو ل الع ائي الضريق تجاه ال عب العرا ي 
يتدد     1511ي عددا  انت ددريت الثدد 31اسددتفتاء عددا  فددي  إجددراءيددة انالبري  اإل ار  أعلنددة

وكاندددة نتيجدددة االسدددتفتاء س . 71و  المر دددق لتكددد  الدددبال لدددة وال ددد مالمدددق ال ولدددة العرا يدددة الم ب هفيددد
لضالق اإل ار  البري انية إذ كانة األجوبة مع    وم تضر  على فئة مت    مت المجتمدا وب اضدة 
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التكدددا  السياسدددييت فدددي األلويدددة واال مدددية  فمدددال عدددت بعددده مدددت  ددديو  الع دددائر واإل  ددداعييت 
 .  س72وانيوالمنتفعيت مت وجو  االتتالل البري 

مددذا االسددتفتاء لدد  يمثددل رأي ال ددعب العرا ددي المنددامه  إتت ددال  إتوالت ي ددة التددي يجددب 
الددى تزايدد   أ ىالددذي  األمددر  باالسددت اللالددى تنعددي  نفسدده للم اومددة والم البددة   فعدده  ممددا لالتددتالل

 تدداءإنت ددرة فددي م تلددل انالسياسددي والتددي  أون ددا  التركددة الو نيددة سددواء فددي اتجامهددا ال ددعبي 
ية انوالسدددليم والمنتفدددة األوسددد   والسددديما فدددي مندددا ق الفدددراة 1521-1511العدددراق  دددالل الفتدددر  

 ور ال ددباب فددي تن ددي  فعاليدداته  بهدد ل  فمددال عددت   وتلعفددر واربيددل  بمددؤازر  و عدد  رجددال الدد يت
  عدا ات الع الثدور  العرا يدة الكبدرى فدي تزيدر اندممدا تم ده عدت ذلدة   .س73وتت يق االست الل التدا 

 األتيدداتيددة التددي ف دد ة مضدد ا يتها فددي كثيددر مددت انكددر  فعددل ت ي ددي تجدداه السياسددة البري  1521
 . س74وتجاه تعه اتها لل عب العرا ي

يددا انبري  اتجهددةوفددي مددوء تلددة المتغيددراة التددي  ددرأة علددى الم دده  السياسددي العرا ددي  
نيدة  تتدة الم  اإل ار با ر  الدى سكرية المالع اإل ار في تكمها للعراق مت  اإستراتيجياتهالى تغيير 

والسدديما  ور   للعامددل الدد يني والمراجددا ال ينيددة الدد ور البددارز فيهددا اتمددغ  ثددور  الع ددريت  التددي كدد
 .س79والمجته يت في وس  وجنوب العراق  فمالا عت العامل ال ومي المتنامي

نموذجداا  بأنهدا  ية المرفوعة الى السدل اة  والتدي وضدفة فيهدا الثدور انولعل الت ارير البري 
يت لهدددا تتدددركه  الدددروح الو نيدددة ال الضدددة  فمدددالا عدددت نيدددة ال ددديو  كيت الرئيسددد وميددداا  كدددوت المتدددر 

 اتي فددي العددراق  والتددي كددانمددة  ينيددة رافمددة للوجددو  البري ددوالعلمدداء فددي الدد عو  الددى ت ددكيل تكو 
ممدددا تددد ا   س76وللفتددداوى أثرمدددا فدددي  لدددق وتت يددد  مدددذا الهددد ل والسددديما فدددي مندددا ق الفدددراة األوسددد  

الدد يني وتددأثيره علددى  –السددامي ولسددت إ ددراره وب ددكل وامددق الددى تنددامي التتددالل ال ددومي  ببالمندد و 
 الع االم راباة م يرا الى  ورمد  المسدبب فدي انبع   وب اضةالم ه  السياسي العا  في العراق 

 س 77وي انكل مذه المتاعب م  الوجو  البري 
  ممددا يتتجدداه المراجددا ال ينيددة والمجتهدد السدديما و راق فددي العدد ه الددذي زا  مددت م دداوف األمددر

فددي  اسددتراتيجياتهاالتددي  ددرأة علددى تغييددر  الت ددوراة فعهدد  الددى ات دداذ التدد ابير الالزمددة فددي مددوء 
  لن ددا ه مسددرتاا ة انددو ضوضدداا فددي المنددا ق التددي ك  يه العددراق  والتددي تجلددة فددي ال مدداء علدد

 .س71و  األوس  ق الفراة الم  سة ومنا األماكتالى  إ ار السياسي في 
ائهدا لمؤسسداة غإلللعدراق مدي  إ ارتهداي تجداه انالنفوذ البري د س وفي   و  وسعة مت ب

عومدداا عنهددا علددى المددبا  السياسددييت  مددت ا يوت  واعتمدد و انت بهددا العثمددانالمجددال  البل يددة التددي 
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إن دداء لسياسددة الددى بتلددة ا أ ىالددذي  األمددرالمتليدديت الددذيت كلفددوم  بتفددع النعددا    األعيددات  ددالل
 اإل ار فددددي سددددلوة  أثددددرهتددددرة ا مدددد  مواألريددددالواسددددعة مددددت ال ددددرى  تكدددد   يددددر مبا ددددر فددددي منددددا ق

والتهمددديو تجددداه الرمدددوز الو نيدددة والتركددداة الثوريدددة فدددي  اإل ضددداءتهدددا  سياسدددة انيدددة نتدددو انالبري 
 .   س75و العراق مت المناضب المهمة والرئيسة

ا الج يدد    تاولددة تمزيددق الوتدد   الو نيددة العرا يددة  يددة سياسددتهانالبري  اإل ار ولكددي تعددزز 
بهددد ل ا تدددراق مكونددداة المجتمدددا وتفتيتددده  والسددديما  س.11و ل زرع الفتندددة ال ائفيدددة والعر يدددةمدددت  دددال

ذلددددة علددددى وتدددد   الع ددددائر ورجددددال الدددد يت  لتدددداميت  يددددنعك  والسددددنةس  ممددددا -المسددددلميت وال دددديعة
 م تمياة االتتالل ومت لباته . 

التتدرر لها ركيز  رجعية متلية في العراق تعيق تركة  إيجا ية انالبري   ار اإل أرا ةكما 
  مدت  دالل ات داذ سياسدة اإل  داعيت اما الى تأيي  النعدا   مام اإل  اعفوج ة مالتها في   هفي

نعاو ع   الى ت ريعها نعا   عداوي الع دائر المد ني  أ ىالذي  األمر  اإل  اعييتبعه كبار  وا 
 إت  بعد  ل رامديعت  عمها لسي ر  نفوذ  يو  الع دائر وتتدويله  الدى مالكديت  والجزائي  فمالا 

   .س11و و كالمال والسالحس الع اءاة  م  بالهباة وملكاا  ائعاا لل بيلة  وم األرهة انك
مددر الددذي النعددر عددت اسددتغالله  لفالتدديه  األ إعفددائه  مددت المددرائب و دده فمددال عددت

وت مدددا سدددل اة االتدددتالل للتفددداع علدددى مدددذه االمتيدددازاة جعدددل الدددبعه مدددنه  يتهافدددة الدددى التعدددا
ة  وعلدددى أيدددة تدددال  فامتمدددا  اإل ار  وان بدددق ذلدددة علدددى كدددل مدددت األعيدددات السدددنة والم دددايم ال ددديع

لدددذلة كاندددة تعت ددد    البري انيدددة بمضدددالق الفدددالح العرا دددي إزاء مضدددالتها فدددي الدددبال  أمدددراا ثانويددداا  
  وممدا ي و ة وات   يت ق مضالتها على أفمدل وجدهبمرور  االتتفاع ب و  ال يو  ووس ائه  ف

يؤكددد  ذلدددة الت دددارير البري انيدددة الرسدددمية التدددي ذكرمدددا الكاتدددب متمدددو  أتمددد  عدددزة فدددي كتابددده  ور 
ر بددة بري انيددا فددي إعددا   بندداء و عدد   ددو  ال دديو    الددى العسددكر فددي السياسددة  إذ أ ددارة ضددراتة 

 س .12و ما كانوا عليه عتلى توسيا امتيازاته  فمال األمر الذي ت ا بها إ
وتنكرمدا لعال اتهدا التاري يدة  اال  اعيدة تتدول ال دوى  تأوي ير الكاتب تست العلوي الدى 

ي  يعدو  الدى  يداب الدوعي الد يني والدو ني انب االتتالل البري دانية وو وفها الى جانبال ولة العثم
المتيددازاة االجتماعيددة ومددت ور بتهددا فددي الب داء علددى ا ال ددوىعددت  بيعدة تلددة  ها فمددالوال دومي لدد ي

 .س13ومض ر ض رة أي
التاجدة الدى  سد سدي رته  عليده   عد فدي العدراق ب وتياني غل الساسة البري  ما أم  اتكو 

فمددددالا عددددت  واإل اريددددةالن ددددب السياسددددية  إت  ومددددت المعلددددو  اإل اريددددةمناضددددب الكفدددداءاة لتددددولي ال
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  األ درىي لبدا ي ال وائدل وال وميداة ناالعثمد اإل ضاءة مت المسلميت السنة  نتيجة انالعسكرية ك
يددة الددى االعتمددا  علدديه  انالبري  اإل ار الددذي  فددا  األمددرال ولددة    إ ار ممددا زا مدد   بددر  وكفدداء  فددي 

تدد اب نالسياسددي والتهمدديو الدد يني وال ددومي  ري دده الوامددق فددي عددل اال اإل ضدداء  ليجدد  أ ددرىمددر  
ذلدددة نضددديب التمثيدددل للمكونددداة االجتماعيدددة  وممدددا يددد ل علدددى  س14وي والتكومددداة الالت دددةانالبري ددد

ي انت ددددريت الثدددد 2التددددي تأسسددددة فددددي  األولددددى  فددددي وزار  عبدددد  الددددرتمت الن يددددب األ ددددرىالعرا يددددة 
 . س19و1521

فدي  األ درىالمكونداة االجتماعيدة  اتة تعت د  انديدة  كانالبري  اإل ار  اتومما سبق يب و 
 .  ولة ة المسؤ لتوت أل غال الوعائل اإل اريالذيت يضالعراق السيما ال يعة يفت روت للمث فيت 

يفت ددر الددى المومددوعية" إذ  بأنددهممددا تدد ا بالكاتددب تسددت العلددوي للددر  علددى مددذا التبريددر " 
فمدالا عدت  و  ابهداأ ار الى وجو  فئاة مت  الب العل  في النجدل وكدربالء مدت  ارسدي العربيدة 

  . س16وبا ي العلو  األ رى
تهجتهدا انوالتهمديو التدي  اإل ضداءعدامر   تأفي دير الدى  نفيسيلاالكاتب عب  اهلل فه   ماأ

لسياسددتها ال ارجيددة   التددي تسددتن  الددى  األساسدديةجددزء مددت الثوابددة إال  مددي مددايددة  انالسياسددة البري 
يددة  نتددو ضددراع اال تتددال انالبري  لالسددت باراة  مبدد أ فددرق تسدد   عمددالا بتو عدداة الت ددارير اليوميددة 

 .س17ويعي وسنيسو  كبر تنوع مذمبيبيت ا
يددة   لددة  رفدداا مددذمبياا مدد  ال دديعة فددي العددراق ومددو انالسياسددة البري  إتل دد  بدد ا وامددتاا 

بدددالتروي  المت دددرل  اإلعالميدددةبدددأ رى لمؤسسددداتها  أو يدددر مدددألول  فأ دددذة تدددوعز ب ري دددة  أمدددر
 .   س11ورباء والعجميةسأل لبية بالغاللعروبة  ومتاولة  عت 

 إنددا مدداأعندد ما ذكددرة و .س15ومددا ور  فددي مددذكراة المدد  بيددل  جدداهالددى مددذا االت ا ددار ومددت 
النددا   أضددعبمددت  فددأنه ربدداء ي عددوت فددي مددأزق تددر   ال دديعة الغ أرى تأ  ضددياا فابتسدد  وأفددرح 
 س51ومراساا وعنا اا في البال س
فددي تلددة المدد   ولددي  نتددا  ومددا  اتهاوسياسدديددا اننتددا  بري مددو مددذا  األمددروفددي ت ي ددة 

 دوى  جسد تهاي وال دوميس  ومدذه ابدرز سدمة المدذمبي والعر دمكوناته وتنوعه و بكل العرا يالمجتما 
ي وضددوالا الددى انوالعثمدد لضددفويا  مددروراا بدداالتتالليت والتتددرمددت االتددتالل المغددولي  ابتدد اءالمتتددل 

 .  س51وي  اناالتتالل البري 
مددذه  اتمهمدداا فددي عروبتدده و  أساسددياال دديعة فددي العددراق يمثلددوت متددوراا  إتويعت دد  الباتددث 

 والسددنةس وال ديعةميت متي  فلدد  يكدت منداة فجددو  بديت المسددلبعضدر  وبعيدد   عدت الوا ددا ال دالنعدر   ا
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 أوبا ي مكوناة المجتما و وائفه وال ليل تلة المضامراة والزيجاة التي ل  ت دل منهدا ع دير  أو 
 أوالمداب   أوعكا  الت ي ي له   ول  ينعر المجتمدا الدى التداك  نة الم رسة مي االانم ينة  وك
نمدداكر يددا   أ  دديعياا  أ سددنياا  اتكدد إتالمعلدد   لعملدده كواجددب و نددي  وا  الضددهينعددر الددى و نيتدده  وا 

نمددابدديت مكوناتدده   أمليددةتدداريم العددراق لدد  ي دده  تربدداا  إتكمددا  وأ ال ددي لدده  وا يتسدداب وت ب ددو  انكدد وا 
 المتكالبة عليه.  األجنبيةلل فاع عنه م  ال وى  اإليمات

ي  وراا كبيدددراا فدددي تغذيدددة  الم ددداعر ال وميدددة وتوعيفهدددا انبري ددداالتدددتالل ال ر إ ا أ ةكمدددا 
والسدديما بدديت  األ ددرى األ ليدداةمع دد   و يددر مبددرر  مددا بددا ي  لددق م دداكل  باتجدداه مضددالته   ممددا

ويه فئداة المجتمدا سدت رار فدي المن  دة ليسدهل عليهدا ت دتالة مت ع   اال إل اعةالعرب والكر   
نهاكه  .  س52ومستمر  في ضراعاة  وا 

ونسدددددتت ي انوزيدددددر المسدددددتعمراة البري ددددد إليدددددهع دددددا  مدددددؤتمر ال دددددامر  الدددددذي  عدددددا انفبعددددد  
 .س54واألميدر فيضدلنعدا  ملكدي فدي العدراق يعهد  عر ده الدى  إ امةوالذي  عا فيه الى  .س53وت ر ل

وبو ددر فددي ات دداذ  1521تزيددرات  23فيضددل الددى العددراق فددي  األميددروضددل  األسددا وعلددى مددذا 
 ي   مدت  بدل ال دى معارمدة  د إذ  ه اض    بال مية الكر يدة بضدور  مبا در انإال بيعته  إجراءاة

ة الددبال  ت دده  انددفددي الو ددة الددذي ك وا ي ددير المددؤر  عبدد  الددرزاق التسددنيفددي منددا  ه  وكمدد الكددر 
ة مناة تركة في ال مال ي دو  بهدا الدبعه انوما ت  نهائي لت كيل التكومة المنوي تأسيسها ك

س  ريبددة علددى ت اليدد م  ور بدداته   إ ار يددا تتدداول فددره انبري  اتمبددرريت ذلددة  بدد كددر المددت زعمدداء 
تنضديب فيضدل  مدا أمما  كل ع بدة س . 59والعربي في المنا ق الكر ية الى فره التك   إ ار في 

يددة الددى اسددت  ا   ائراتهددا التربيددة فددي  ضددل انالبري  األول ملكدداا علددى العددراق  ممددا تدد ا بددال واة 
وفددي عهدد  الملددة فيضددل األول  اسددت  مة   اا عدده المدد ت الكر يددة علددى ن دداق واسددا جددال ددرى وب

التركدداة المسددلتة فددي الريددل او ال ددواة البري انيددة ضددنول جي ددها األ ددرى مدد  الكددر  لم ددار   
الدى  ا دل المد ت الكر يدة لل مداء علدى المعدامراة االتتجاجيدة كمدا تد ث  أتياناالجبال  بل امت  

 سداماة نفربمدا لال .س56ويدة العرا يدةانمد  المعامد   البري  1531يلول عدا  أ 16ية في انفي السليم
يوت يددة  فالبابددانانالبري  اإل ار الوامددق فددي عدد   بلددور  مو ددل كددر ي مدد  سياسددة  أثرمدداالع ددائرية 

  فهدد  اتيكددوت ملكدداا لكر سددت إتيوت علددى المدد  مددت  موتدداة ال دديم متمددو  التفيدد  فددي انوال البدد
 . س57و اتلتك  كر ستي متوت  بالتأكي 

ال ولة العرا ية الت يثة التدي اتضدل فيهدا  دكل السدل ة بدال ومي العربدي  تأسي  إتويب و 
مدذه نعدر  بعده زعمداء الكدر   األ دلعلدى  أوليسدة سدل ته  و يدر ممثلدة لهد   بأنهامبرراا   أع ى
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عدد  الكددر  الددى ان مددا مددذا ف دد و  . س51وتملددة المددؤمالة ل يددا    ولددة كر يددة  اهددان رأةال موتددة التددي 
فمدالا عدت ي  لوجدو  الدرواب  االجتماعيدة انت اب البري نواال األولالعراق تتة تك  الملة فيضل 

التسددامق بدديت فئدداة المجتمددا العرا ددي  وعدد   وجددو  تعضددب اجتمدداعي ترجددا جددذوره الددى ا ددتالل 
 والعراق.  اتالرواب  اال تضا ية بيت كر ست فمال عتوتمايز عر ي و يني ومذمبي  

يدة المتجهدة انالسياسة البري  تأثيراةل  تكت بمعزل عت  األ رىالع ائر العرا ية فهي  ماأ
 الى تمزيق وتفتية مكوناة المجتما.

 تأالدى ومنه  على سبيل المثال ال التضر ابرامي   ليدل اتمد  الكثير مت الكتاب  ويعزو
ر وتدد ا لها فدي العمدل السياسددي التددأثير السياسدي للع دائ سدببهال يم را يدة فدي العددراق الملكدي ف دل 
 .س55وها في ذلة  نأت لي ي مؤثر اجتماعياا مما أ ى الى تعاع    اتككي

بدالتوتر وعد    اتتيدية في كثير مدت األانالعثم  ولةوالتميزة العال ة بيت الع ائر العرا ية 
توائهددا واسددتمالة مو فدداا مغددايراا منهددا  فعملددة علددى ات ات ددذةيددة  انالسياسددة البري  تأ االسددت رار  إال

وت دد ي   عدد   عددنه   المددرائبفمددالا عددت الدد ع  المددالي وت فدديه  .س111وزعمائهددا   دد ر المسددت اع 
الددى تتجددي   ور الع ددائر  األمددرممددا سددام  مددذا   منافسدديت لهدد    ددريتعسددكري لزعمدداء  بائددل مدد  

ائر مددت ميمنددة الع دد واألف دداذمددت ن ددا ها السدديما عندد ما اسددت اعة فضددل بعدده الع ددائر  والتدد 
  . س111وفي البل  نفذ تالمالكبير  

يدا انبري  اتس فدلعراق مت االتتالل الدى االسدت اللوبتسب عب  الرتمت البزاز في كتابه وا
ة انددك  إذ 1591سددتمر مددذا النعددا   تتددى عددا  نعامدداا  مددائياا مسددت الا و اضدداا بالع ددائر  ابنددة 
تمدددر عبرمدددا التدددي أميت ال دددرق م دددايم الع دددائر الدددى تدددالدددبعه مدددت يدددا تهددد ل مدددت اسدددتمالة انبري 

معالمضالتها في العراق    . س112واتتمال للتمر  الع ائري على وجو ما  أي وا 
مدددذه المكاسدددب سددداممة فدددي ن دددوء ال ولدددة العرا يدددة الت يثدددة فدددي  تأالدددى  اإل دددار وتجددد ر 

ايم م تلفدة  ل دة تمدايزاا بديت الم دال اسدعة والمسداع اة ال فاألرامديتغييراة بنيويدة فيهدا   ت اثأ
فرا   اإلفدرا س وتتولدة عال داته  مدا إ  اعييتيتتولوا الى و إتع ائرم   مما جعل البعه منه   وا 

 .س113والى عال اة س ر  ومنفعة 
 إفدددرا علدددى تسددداب  بددداإلثراءاسدددتمرار بعددده مدددت  ددديو  الع دددائر  تأ األمدددروفدددي ت ي دددة 

متمدد  الددذي  بددويم أأرامدديه  مثددل ال ددالع ددير   ضوضدداا ع ددائر الجنددوب واسددت  امه  للعمددل فددي 
  مددرا اتمتمد  التبيدب الدذي كدربيعدة  وأميدر  واالمتيدازاة فدي لدواء العمددار   األرامدياسدتولى علدى 

 .س114و األ رىالى بغ ا  والم ت الكبير   فرا األونامياا في الكوة  مما سبب تذمراا ونزوتاا ألالل 
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 سددداماة فدددي النعدددا  ناليدددة السدددتغالل تالدددة التعددداره واانالبري  اإل ار الدددذي  فدددا  األمدددر
مددعالنفددوذم  فددي العددراق مددت جهددة  إل امددةالع ددائري  وا انكدد إذ  أ ددرىالملددة فيضددل مددت جهددة  وا 

تدددرال متتمدددل للملدددة عدددت   دددو ه  انكدددبق مدددت رؤسددداء الع دددائر ل أ دددرى أويوجهدددوت مجموعدددة 
نمددا ه المسددته ل  ائمدداا  وسياسدداته  ولدد  يكددت الملددة وتدد   الددى ال دديو  أيمدداوجهددة مددذه السياسددة  وا 

 ويدداا الددى  رجددة  يددر  وأضددبق  أ ددا أوتمددر   دديم  ذا مدداتددوازت ال ددوى  إ إعددا  مددت اجددل  واأل ددواة
تت ى سل ة الملة في و ة  ير مناسدب ولد  ت دل سياسدتها الدى مدذا التد  فتسدب   إذا أومريتة 

المراكدز التيويدة ي فمدالا عدت انالم ت والمراكز الت ي ية لمعارمدة الوجدو  البري د باتجاهبل سيرة 
  ولعدددل مدددذه السياسددداة التدددي انتهجتهدددا اإل ار  البري انيدددة بضددد   التفددداع علدددى  دددو  للفكدددر ال دددومي

% مددت 6ال دديو   كددات مددت  ددأنها أت تفسددر ت ي ددة مفا مدداذ إت ال دديو  الددذيت كددانوا ي ددكلوت مجددر  
% مدت 41ي دكلوت  واأضدبت 1514لعدا   النواب الذيت يمثلوت العراق فدي المجلد  التركدي األ يدر

  ممددا أ ى إلددى تندددامي نفددوذم  السياسدددي س119و1524مجلدد  العدددراق ال سددتوري فددي العدددا  أعمدداء 
 الملفة للنعر.

 األرامدياور اسدتولى علدى  ديم  دمر عجيدل اليد اتوفي مذا الضد   يدذكر تندا ب دا و  
ي الدى الدبعه   رتده علدى ت بيلته  مما يدو  فرا أالتكومة لتوزيعها على  ايامإ هال اسعة التي منتت

 .س 116و بيلته ل اء مضلتته ال  ضية  فرا أفي التزامه تجاه  التفري 
لدد  يت دددذ بأنددده يضددل تندددا ب ددا و الومدددا السياسددي للع دددائر فددي العدددراق الملكددي  و كمددا 

ة الع دددائر معارمدددة انددداة كيبتسدددب كدددل مرتلدددة  ففدددي الع دددرين  دددكالهأ دددكالا واتددد اا بدددل تبايندددة 
  وضددراعاا مددت جهددة اا بدديت الع ددائر والتكومددةاعاا تددا للتكومددة أمددا مرتلددة الثالثينيدداة ف دده ة ضددر 

 األربعينيداةة مرتلدة اند  بينمدا كمت جهة أ درى  ا ل التكومة لتست    فيه الع ائر كأ ا  مغ 
  . س117وسجا  بيت الع ائر والن بة التاكمة واستمر التال تتى نهاية التك  الملكيانفتر  توافق و 

  مضدددالق م ددددايم انيعددددو  لتجددد ريتيددد األمدددذا التوافددددق فدددي الع ددد يت  تأويعت ددد  الباتدددث 
فدي  األريدال اتفي رجدال الع دائر مدت سدك وأثرةالع ائر ما الن بة التاكمة التي استب ة بالبل   

      .1592و1541و1541الم ت كما ت ث في تركة  أبناءالو ة الذي ا تضرة المعارمة على 
 أكثدر اعتد االا كدات  األولل الت بة الملكية والسيما تكد  فيضد إتكما ويعت   الباتث أيماا 

فددي تعاملدده مددا ال ائفيددة ال ينيددة وال وميددة ر دد  الكددال  الددذي  يددل عددت والسدديما  بدديت الفئددة التاكمددة
فوجد  فدي   يسدتن  الدى مويتده ال ائفيدة ممدا أكثدررجدل تكد   في العدراق  فهدو والكر تهميو ال يعة 

ائفيددة السياسددية  ممددا  فعدده الددى ات دداذ الوامددق فددي تفددا   م ددكلة ال  أثددرهاسددتمرار التفريددق والمتابددا  
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فدي المجتمدا والسديما فدي مجدال  والمهم دةسياسة منضفة وعا لة ليزيل م داول الفئداة المترومدة 
 . س111وواإل ار التعلي  

العدددراق والبتدددث عدددت الهويدددة فدددي كتابهدددا  وليدددورا لدددوكينزس تدددرى الكاتبدددة  وفدددي مدددذا الضددد 
مدي في ب اياة ت كيل ال ولة  لتت يق مفهدو  الوتد    و ة ل يه فرضة جي   انالعراق ك إتالو نية  

ي  عدالو  علدى انمدت  دالل ثدور  الع دريت مد  المتتدل البري د سالسدني - ال يعيفرضة التتالل و
المراتددب  أعلددىالددى  يضددال إت  األولا فددي عهدد  الملددة فيضددل مدديمكنه اتي كددانالكددر ي والتركمدد تأ

الهويدة يا ه ضدفي وناة المجتما مك أ يالجميا للملة  ناعة بمرور  م اركة  اتفي ال ولة  فك
  س .115والملة تال  وت تت يق ذلةوة مة  فمالا عت تتك  الن بة ال ريف تأ إال  الو نية

 الثالث المبحث
 .عية للمؤسسة العسكرية وفي  تحديد الظروف الذاتية والموضالمنظومة االجتماعية  دور 

 وصنوفها: المؤسسة العسكريةبأواًل: توطئة تعريفية 
 بيعدددة وسدددماة المؤسسدددة العسدددكرية فدددي الددد ول الناميدددة  تأالدددى  اإل دددار البددد  مدددت  ابتددد اءا  

ت تلل ا تالفداا كبيدراا عنهدا فدي الد ول المت  مدة  كونهدا مرتب دة بالمكونداة االجتماعيدة التدي تتدألل 
ة أضدول ذاتتدألل مدت فئداة  ف بيعدة ت دكيلها فدي الد ول الناميدةمنها مذه المؤسسة في كل منهما 

ف يددر  أو متوسدد ة  ممددا ي تمهددا فددي  ائددر  الضددراعاة السياسددية واال تضددا ية واالجتماعيددة بدديت مددت 
تددرتب  بمضددالق  فإنهدداتكدد  مددذه التركيبددة   وبتيملكددوت ويتكمددوت وبدديت مددت ال يملكددوت وال يتكمددو 

 .س111ويدده و موتاتدده  ولددذلة تعدد  فددي تلدددة الدد ول مددت أمدد  المؤسسدداة فددي المجتمدددا انال ددعب وأم
ال ددروع بت ددكيل الجدديو تدد  بعدد   إتبددالجيو العرا ددي فعلددى الددر   مددت  األمددر دد ر تعلددق بو  

ذلة بكثير  ففي المد   المتدأ ر  مدت  ما  بليعو  الى  هان  إال 1521ت كيل التكومة المؤ تة سنة 
ي كبيددر   ت مددا  يا تدده لددوزار  التربيددة فددي انالعددراق م ددراا لجدديو عثمدد اتيددة  كددانتكدد  ال ولددة العثم

وامددق علدددى فئدددة ممدددا أثددر وب دددكل  .س111و ة م دددراا لهدددذا الجدديوانددبغددد ا  فك مدداأسدد نبول مبا دددر   ا
  مددديته  ري ددداا م دددر اا فدددي   مدددة فيددده يدددروت  هددد نأل فدددي المؤسسدددة العسدددكرية   دددرا نلالال دددباب 
 الو نية.
 للمدد ار  العسددكرية فددي العددراق  دد  المتدد و  التوسددا اتال ددرت التاسددا ع ددر  كدد أوا ددرففددي  
كأفمدل وسديلة للتضدول علدى مركدز ذاة ه ال دالب ال مدوتيت علدى مواضدلة التعلدي    جا بعد

ة واليددة بغدد ا   فددي م  مددة الواليدداة اندد  ولددذلة ك ضوضددا مددت ال ب دداة اال ددل ثددراء نفددوذ اجتمدداعي
اذ ي بدل  1171التي فتتة فيها المد ار  العسدكرية ومنهدا الم رسدة الر د ية التدي أسسدة فدي عدا  

كرية ر د يه عسدم رسدة  أن أةث  . س 112و ة التكومة لي ر  فيها أربا سنواة فيها ال الب على نف
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ال ددالب لاللتتدداق بالم رسددة اإلع ا يددة  اتتعدد  اتالم رسددت اتوماتدد1153ية عددا  انأ ددرى فددي السددليم
ة مد   ال راسدة فيهددا ثدالث سدنواة  وبعد  الت در  منهدا يتديق لل الددب اندالعسدكرية فدي بغد ا  والتدي ك

ت مدذه المد ار  ال تت امدى أإلدى  اإل دار   وتجد ر س113ورسة التربية في اس نبولالى الم ال  ول 
 .س114وأجورا مت ال الب بل كانة ت ض  راتباا م بوالا له   فمال عت تجهيزم  بوسائل الراتة 

ما فيما ي   األسر الغنية والميسدور  ف د  أرسدلة أوال مدا إلدى ال دار  والسديما اسد نبول أ    
س كمدا . وكلية العلدو  السياسدية واإل اريدةس119ويةانيلتت وت بكلية الت وق والملكية ال اموا أكثرم  انفك

 وراا مؤثراا وتيويا في ضدنا ال درار السياسدي فيمدا بعد  والسديما  يؤ وا تأمما ت ا به    نسميها اليو 
تضدلوا علدى  العدرا ييت الدذيت إتومما تج ر اإل ار  إليه 1521بع  تأسي  ال ولة العرا ية الت يثة 

نعددر الوجهددة وا فددي أ لبيددته  السددات ة مددت انالتعلددي  والتدد ري  العسددكري والسياسددي  ددار  العددراق  كدد
ة لت تدددار ومدددت وجهدددة النعدددر االجتماعيدددة  منتددد ر  مدددت  لفيددداة متوامدددع ال ومية وعربيدددة مسدددلمةس

 تتسددديتو علدددي جددو ة األيدددوبي  و جميددل المددد فعي  و ياسددديت الها دددمي  العمددل فدددي الجددديو ومددنه  و
 ده الها دمي  و ندوري سدعي   و   ال دالجيعب  الغفار و   الرتمت  رل  عبو مولو  م ل   و علي  

 .س116وموفق كاملس و عب  اهلل ال ليمي  و 
الدددذي نرجعددده الدددى سياسدددة التمييدددز  األمدددرمندددا  يددداب المسددديتييت واليهدددو    تدددهوممدددا يمكدددت مالتع

 .س117و  نذاةفي العراق   ةالجتماعيية تجاه المكوناة اانتهجتها السياسة العثمانالعنضري التي 
أفرزتدده مددذه الفئددة مددت المتعلمدديت العددرا ييت مددت ذوي الددذي النجدداح السياسددي الملتددوع  إت

نمداف د  علدى أسدا  التعلدي  الدذي تضدلوا عليده   تبريدره يمكدت  المهت العسكرية بوجه  ا   ال  وا 
ي بددد ورما سددداممة لل يدددا  بددد ور والتددد. س111وعدددة التكدددتالة والتتالفددداة المناسدددبةيعدددو  أيمدددا إلدددى  بي

 سياسي فاعل والسيما الن بة التاكمة األولى في إ ار  تك  العراق. 
الل االجتمدداعي تجدداه  ل دد  تميددز المددبا  العددرا ييت فددي مددذه المدد   ب رجددة كبيددر  مددت االسددت

 يددر ممتلكددة  فعندد ما يددت  التعامددل مددا فئددة  أنهدد فددي المجتمددا  وممددا يددوعز ذلددة  األ ددرىال ب دداة 
العميددددق لعددددروفه  االجتماعيددددة  األثددددروائددددل الثريددددة و دددديو  الع ددددائر والدددد يت  يمكددددت مالتعددددة الع

لن بدددة العسدددكرية مغددداير كدددوت ا فيمدددا ي ددد  األمدددر تأ إالواال تضدددا ية علدددى سدددلوكه  السياسدددي  
أ درى  ممدا  دكل مروندة  ةسلوكها السياسي  ير  اما للتفاعدل اال تضدا ي مدا أي فئدة اجتماعيد

 .  س115والسيما في مجتما يتس  بع   تبلور العرول االجتماعية واال تضا ية  سياسية ملتوعة له 
ي انت دددددريت الثدددددد 2التكومدددددة العرا يددددددة التدددددي ت دددددكلة فددددددي إتت ددددددال  تأ  والت ي دددددة يجدددددب

 وأرامدديهسياسددي وامدق  اتكيد ه  والانددتد و  معروفددة مدا جير   نددذاةولد  يكددت للعدراق  .س121و1521
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يدة فدي مو دا تسدت يا انولد  تكدت تكومدة عبد  الدرتمت الن يدب الثيدة  انمتتلة مت  بل ال دواة البري 
جديو ج يد  و دوي  دا ر علدى التعامدل مدا متغيدراة المرتلدة   إن داء اتفيه ات اذ ت ابير سدريعة ب د

اإل ار  البري انية التي  عة إلى ع د  مدؤتمر وال بلوماسدييت البري دانييتس  ت رره على ما األمرترة 
لنعر في نوع و دكل ال دواة العسدكرية التدي سدت ا ل  1521عا    ذار 12ع   بال امر  في ان الذي 
 . س121وال فاع عت العراق  ةمسؤولياعليها 

س 9111  ت دددرر تأسدددي  جددديو و ندددي عرا دددي مؤلدددل مدددت و1521ي انوت الثدددانكددد 6ففددي 
  و ددد  ةسدددتراتيجيايدددة تدددراب  فدددي  واعددد  انمدددت ال دددائراة البري  أسدددرابم ددداتالا  وسدددبعة الل  مسدددة  
يدز ا  مدذا المبلدد ليضدل الدى  تأالعدراق العامدة علدى  إيرا اة% مت 19لبناء مذا الجيو   ض 

 .س 122و% سنوياا 29
ول ليعهر ومندذ ي األنالكيال تكومةمنضب وزير ال فاع في  .س123وتسل  جعفر العسكري 

الجدديو وا يعملددوت معدده فددي انالتتدداق رفا دده مددت المددبا  العددرا ييت الددذيت كددفددي الب ايددة ر بددة  دد ي   
متمددا  بتسددهيل  دد و  كافددة سدداممة فددي االيددة اني الثنددتكومددة الكيالة وعندد ما تألفدد. س124ويانالعثمدد

  األمددر الددذي بلددد عدد   الددذيت ال ددار  والددرا بيت بددالعو   للددو ت المددبا  العددرا ييت المتواجدد يت فددي
وا س مددداب اا  وتجددد ر اإل دددار  إلدددى أت مدددؤالء المدددبا   كدددان641وضدددلوا مدددنه  فدددي ذلدددة الو دددة و

أ لددبه  بدد وت عمددل   أت سدديماو ال مت ددبعيت باألفكددار الو نيددة  إذ  ددكلوا ته يدد اا ت ي يدداا للتكومددة 
مده   وت تدأ ير  عمما  فا بالتكومة إلى ضرل رواتب  ائمدة ومنتعمدة لهد   فمدالا عدت تر يدة ب

 التتددواء   ددرم  و فعدده عنهددا  ونتيجددة لهددذه اإلجددراءاة ت ددجا مددؤالء المددبا  والتت ددوا بددالجيو 
  .س129وليمارسوا  ورم  الو ني فيه

ول م دددر لهدددا فدددي  ار عبددد  ال ددا ر ال مددديري الم لدددة علدددى نهدددر  جلدددة  دددرب ات ددذة وزار  الددد فاع أ
 .  س126و1522عا   اتت لة الى م رما الج ي  في الباب المعع  في نيسانالباب ال ر ي ومت ث  

 يريتسدي مدت  اللهدا يدت  والتد األساسديةة وزار  ال فاع تعد  مجموعدة مدت الت دكيالة انوك
  س ددعبة التسدداباةو  ددعبة ال بابددة  و   والميددر  اإل ار  ددعبة و  الجدديو ومددي و ددعبة التركدداة  أمددور

   .س127والمرتب ة بتلة ال وائر فمالا عت بعه الفروع
السديما و نعا  الت دوع  أسا  اضة في موموع التجني  العا  ال ائ  على  اتفمالا عت ت كيل لج 

لجندة عد ا م در التجنيد  العدا  وتد  تعيديت مدبا   15يت التجني  المؤلفة مدت انى  و بع  المضا  ة عل
 .  س121وبو ر في ت بي ه  ال هر نفسهوفي 1521عا  اتمت تزير  األولمنذ  اتوكتبة لتلة اللج
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مددت تسددا  او جندد ياا جدداء س334سددجلة مراكددز الت ددوعو العددا  نفسددهمددت  اتففددي  ددهر تزيددر 
فبغددد ا   والنجدددلثددد  البضدددر  تليهدددا ال دددال  ثددد  التلدددة فالموضدددل  اا لجندددة كدددربالءعدددت أوفدددرم  اتلجددد

 اإل اريدددةمدددت الوجهدددة    دددؤونهت ضدددي  مددداب  مدددت الم دددر العدددا  لتددد بير  تددد والهن يدددة وبع وبدددة  و 
جراء تمدوز 15فدي  أرسدلةعلدى الت دوع جيد اا  ف د   اإل بال اتالتماريت العسكرية البسي ة  ولما ك وا 
مت وعدداا  ثدد  تددوار  س161عدد  ماو اتت الددى ثكنددة ال يالددة وكدد افلددة مددت المت ددوعي أول  1521عددا  

س ب يدددا   الع يدد  ال ددديم ل أول فددو  سدددمي بفددو  وموسدددى الكدداع ت دددكي اتالمت ددوعيت فأضدددبق باإلمكدد
وفعدالا بو در بت دكيله   در له  وعن ما ضار  ع   المت وعيت كافياا لت دكيل فدو    مر أولتسيت  

 .س125وفو  الها مي  باس 
 أول  ت دكل ضدنل الم فعيدة  اذ بو در بتأسدي  1521مت عدا   األولريت وفي ب اية ت 

أضدبق  1521تهداء عدا  انوب .س131والدركت ا مد   األولالرئي    مرما اتب رية للم فعية العرا ية وك
  س مددت مددبا  الضددل والجنددو  2919مدداب اا برتددب م تلفددة وو س111فددرا  الجدديو العرا دديوعدد   أ
ي مدت العدا  انوت الثانك 5ت كل الفو  الثالث ببغ ا   وت  ن له في 1522ي عا  انوت الثانك 1وفي 

 .س131ونفسه الى الموضل 
رجددل مددوزعيت  4911  زيدد  عدد   الجدديو الددى 1523-1522 يددة عددا انعمددة ميز ن اولمدد

وفدي االول  .س132و اريتيت جبليتيت وب ارية ضتراء وات   وسدتة افدوا  بعلى ثالث كتائب  يالة و 
ت ددرر فددتق الم رسددة والعسددكرية الملكيددة س فددي الرسددتمية ببغدد ا  لت بددل عندد   1524سددنة  اتمددت نيسدد
الم رسددددة  األولس تلميدددذاا  مدددوزعيت علددددى جنددداتيت 79و العدددا  نفسددددهمدددداي  مدددت  11فدددي  افتتاتهدددا

بددرز الددذيت  رسددوا فيهددا وجميددل مددت أ اتمددر سددرية وكدد ي التدد ريب  وعدديت لكددل جندداح انالتربيددة والثدد
 .س133وبي  والع ي   ال  متمو  الزماويسكي  والم    توفيق ومز  أميتالع ي  متم  و فهمي  

ضددددل  س مدددداب 7139وو س مدددداب اا 491بلغددددة  ددددو  الجدددديو و 1524وفددددي نهايددددة عددددا  
  س .134ووجن ي 

س جند ياا السدلكياا وفدي 12  ت  ت كيل لواء الم فعية لي بدل مندذ تأسيسده و1526ي انوت الثانك 1وفي
ال ددر ية فددي الو دداو   المن  ددةيددة مددمت مسددتو ع م ددا    ت ددكل مسددتو ع الم فع1526 اتنيسدد1

  .  س139و اس جن ي1397  وواماب  س424وت  ر بد ة  و  الجيوان  ك1526وبتلول نهاية عا  
الجديو فدي نهايدة    ليبلدد مجمدوع1525عا   اتفي نيس ليةاأل الن ليةوت  ت كيل الم رسة 

 .  س136وس ماب  ضل وجن ي5164 اا ووماب س912السنة الى و
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 س11و  نددذاة تتجدداوز  لدد  تكددت  واتدده 1532عددا   األمدد وبعدد    ددول العددراق الددى عضددبة 
ومست ددفياة لموا ددا  ةوبعدده مت دداة السددلكي بددة  يالددةتيم ددا  و مدد  ب اريدداة م فعيددة وك افوجدد

وفيكدر  فددوق  ليددة وسدرية ر ا داة  إليددة ن ليدهيدة وسددرية انالتيو  ةه م ددازت الن ليدالمتافعداة وبعد
 . س137والعسكرية مبا  عسكري فمالا عت بعه الم ار انوسرية  العجلةس

ي ع در  كدذلة انبد أة زيدا   ت دكيالة الجديو  فت دكل الفدو  الثد 1533وفي م لا عا  
تددد  اسدددتت اث منضدددب رئدددي   العدددا  نفسدددهمدددت  ايلدددول 31  وفدددي اتول سدددرية من سدددة ميددد أ ت دددكلة
   .س131وكيل ال ائ  العا  لل واة المسلتةالجيو ب الا عت و  أركات

 12  ليضدددبق نافدددذ المفعدددول فدددي 1534 لسدددنة 5ر ددد  ت الددد فاع الدددو ني و ان ددد إ دددرارعددد  ب
إذ بلددد  1536كددانوت الثداني  1فدي  اإللزامدديوجبددة للتجنيد   أولتدد  اسدت عاء   س135و 1539تزيدرات 
ج يد    أفدوا ت دكيل إلى س ألل مت وع مما سام  في توسيا الجيو  األمر الذي أ ى 12ع  م  و

م در الفر دة الثالثدة  تأسدي  بغ ا  وفو  التر  الملكي   ثد  تد فو  تراسة العاضمة  للتراسة ومنها
س والدددددذي تددددد  اسدددددتالمه مدددددت والهنيددددد ي بغددددد ا  ليكدددددوت م دددددره معسدددددكرب 1531ت دددددريت األول  1فدددددي 
مو ددل  اتولدذلة كد  س141ويددةانت ددكلة الفر دة الرابعدة فدي ال يو  1541و دالل عدا    س141وييتانالبري د

ب اريددة  34فوجدداا و 49فددرق م ددا  تمدد   أربعددةموزعدداا علددى 1541 اتنيسدد25 الجدديو العرا ددي مددت
مددددداب  ضدددددل  44217س مددددداب اا فدددددي ال  مدددددة و1749وأمدددددا تعددددد ا ه ف ددددد  وضدددددل الدددددىم فعيدددددة  
لل واة المسدلتة  ندذاة كدات فدي مندا ق  ير بالمالتعة  أت التركيز الرئي ومت الج  . س142ووجن ي

 ه ي   ارجي فيها.الفراة األوس   على الر   مت  ياب أي ت
تددد ريب  والتدددي أ دددذة علدددى عات هددداتأسسدددة كليدددة ال دددو  الجويدددة  1591 م لدددا عدددا وفدددي 

 دأ الضدنل نأ  1594ال الب ليت رجدوا مدبا اا  يداريت ومدبا اا فنيديت  يدر  يداريت  وفدي سدنة 
 .س143وكجزء مه  في الكلية المعلي

تفامداة ال دعب انة بكدل علدى ضدلة وثي د اتالجيو العرا دي كد تأ والت ي ة يجب أت ت ال  
 دالب فدي العددراق انتضدل عند ما  دا   ا تده بدأول  غمد  فدي التيدا  السياسدية ومدو مداان إذالعرا دي  

كمددددا   ددددل الجددديو فددددي تددددرب مددددا ال ددددواة  .س144و الب الفريددددق بكدددر ضدددد  يانالمعاضدددر عددددرل بدددد
عدالي و تركدة ر دي  أ  عرفدة بتركدة مداي  1541ومداي  عدا   اتفي العراق بديت نيسد ةيانالبري 
عددد   مدددت   يدددا  فمدددال عدددت. س146و1541عدددا   تهتفامدددانفدددي   ال دددعب انكمدددا سددد .س149وي ندددالكيال

النعدا   إلسد ا والدذي سدام  فدي  يدا  ثدور  . س147وساألتدراروالمبا  بددالمبا  بت كيل تنعي  عدرل 
 .  1591تموز عا  14الملكي في ضبيتة يو  
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 :لمؤسسااة العسااكريةلاتيااة والموعااوعية الظااروا ال اثاار التنااوع االجتماااعي فااي تحديااد  :ياااً انث
نفوذمددا و ورمددا السياسددي مددت ج ليددة المهمددة  ؤسسددة العسددكرية تسددتم الم اتمددت المعلددو    

المل ددا  علددى عات هددا  وممددا تمتلكدده مددت وسددائل عنددل   ومددت  بيعددة بنائهددا الدد ا لي  و دد رتها علددى 
لتركددة االجتماعيدددة فدددي سدددبيل العمددل المدددنع  ذو الفاعليدددة الكبيددر  وت لعاتهدددا التدددي نمددة فدددي ذيدددل ا

عدد ا  االسددت اللية ال ا ليددة للعسددكرييت  والددذي اناالسددت الل الددو ني والت دد   االجتمدداعي ناميددة عددت 
الهدر  السياسدي للبلد  وال امدا للع يد  مدت المدؤثراة التدي  مدمتيع  عامل سياسي لتت ي  مو عهدا 

 تف   مذه المؤسسة الكثير مت است الليتها . 
 التغيددراةكددل  إت ددة   أ نددىى تدداريم العددراق المعاضددر يعهددر وبدد وت وعندد  اال ددالع علدد
ليضددبق الجدديو مؤسسددة بمباركتهددا أو ة تددت  عبددر المؤسسددة العسددكرية انددالجذريددة والعمي ددة فيدده  ك

 إمددددداال ولددددة الم للدددددة  والسدددديما فدددددي فددددره ميمنهدددددا وسدددددل تها علددددى   اعددددداة السددددكات الم تلفدددددة  
 إنمددا ارماضدداة ة الواسددعة علددى كثرتهددا مددي بالتددالي تفامدداة ال ددعبية والتركدداة االجتماعيددناال

رم  والتددي تواجدده   عدداا مضدد ر عددلتت يددق م الددب التعبيددر الم ددروعة مددت وجهددة ن الالزمددة العدرول
 ج ار ال وى المتافعة والمهيمنة على ضنا ال رار السياسي . 

ت   والسدديما بددياإلتدد اثوكثيددراا مددا واجهددة المؤسسددة العسددكرية تددوتراة تنضددب فددي  لددب 
يكمددت فددي التفدداع علددى النعددا   األسددا واجبهددا  اتال يددا اة العليددا ذاة الع ليددة الت لي يددة التددي تددرى 

وجغرافيتددده مدددت أي اعتددد اء  دددارجي فدددي تددديت ال يدددا اة الوسددد ى تت لدددا الدددى الدددرب  بددديت الم دددروع 
 الو ني والتفاع على النعا  لتت يق اكبر   ر مت الم روعية للتك  . 

 ذس141ومما   يعهر لنا ت ي تيت 1521منذ عا تكويت ال ولة العرا ية الت يثة  ىعلسل  الموء نفعن ما 
 يددا   عسددكرية  وبإ ددرالي ان ددوى االتددتالل البري دد  امتهدداأالدد ول العرا يددة الت يثددة  دد   إت -1

 ية .انما سياسة بري  والى ت   
العدرا ييت  وا مت المبا انالتأسي  ك إثناءال ولة العرا ية  رأ على  اتالغالبية ممت ك إت -2

ي ومددت ثدد  مددبا  فددي الجدديو العربددي الددذي تددارب الددى انالددذيت عملددوا فددي الجدديو العثمدد
س الددذي مددو مددنه  ومددذا يعنددي  ال ددريفيوتوالمددبا   األوليددا والملددة فيضددل انب بري انددج

جدل  اتال ولة العرا ية ل  تكت مت تيث التأسي  والن بة التاكمة م نية بل كد اتبوموح 
علدى  كز التساسة في الدبال  بيد  العسدكرييت ولهدذا بدرز  ور العسدكرالمهيمنيت على المرا

 عمر ال ولة العرا ية .امت ا  
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االجتماعيددة فددي بندداء المؤسسددة العسددكرية والسدديما  ةالددى اثددر التركيبدد اإل ددار لددذلة البدد  مددت 
فددي تكددويت مويددة المجتمددا العرا ددي  ددالل  أثددرةوالمددبا  والجنددو س فهندداة ثددالث  ددوى اجتماعيددة  

الضددور  المتميددز  للهويددة االجتماعيددة  أع ددةاة العهدد  الملكددي   تلددة ال ددوى   ربمددا مددي التددي سددنو 
س وال ب ددة الكا تددة باإل  دداع وال ب ددة الوسدد ىوالبرجوازيةالعددراق والمتمثلددة  اتالتددي يتكددوت منهددا سددك
 .س145و مت العمال والفالتيت

التيدددار ال ب ددددي   دددار  ذلددددةأو سددددلة المدددبا  العسددددكرييت فدددي العددددراق لدددي  فددددوق  تأ يدددر 
الثوريددة  واألفكددارت ددار التنعيمدداة انيبددرر  ومددذا مددا .س191و تمددا   ولدد  ي ددكلوا  ب ددة بتدد  ذاتهدداللمج

مددددت ينتدددد روت  س191وفالغالبيددددة الععمددددى مددددنه  السدددديما والمددددبا  ال ددددريفييت س التددددي سددددا ة بيددددنه  
مدددت ذوي  أو اءأ نيددد أبنددداءمسدددتوياة اجتماعيدددة متوامدددعة   متوسددد ة و وت المتوسددد ة فلددد  يكوندددوا 

 أمددديتو علدددى سدددبيل المثدددال ال التضدددر الدددبعه مدددنه  ومددد  باسدددتثناءالموا دددا االجتماعيدددة المرمو دددة 
  . س192وس اتالسنوي وجمال باب العمري ومتم 

 لدده  ور كبيددر اتالن بددة العسددكرية   كدد اءمددعألتدد ار االجتمدداعي ن بيعددة اال اتولددذلة فدد
الددذي  فعهدد  الددى الددتالت  والتكدداثل لمسددة زمددا   مددراألفددي بلددور  واسددتيعاب وعددي التغييددر وتبنيدده   

الغنيدة واالرسدت را ية  األسدرومراكز السل ة وكيفية ت اولها بينه    لي فوا بوجده الضدفو  مدت رؤو  
 ألبنائهدددداومددددو مددددا فسددددق المجددددال  .س193و ال ولددددة العرا يددددة الت يثددددة تأسددددي والسدددديما فددددي بغدددد ا  عندددد  

 فيه المنضب العسكري عليه  مت الجاه والنفوذ.  را  في المؤسسة العسكرية لما يمنلال
مدددت ا   لددد  يتمكندددو فدددي العدددراق ال دددريفيتي للمدددبا  انفلدددوال الددد ع  البري ددد  ت دددال تأوالت ي دددة يجدددب 

   س194والسياسي الذي فره كوا ا ج ي  على التركة الو نية النعا وترسيم سل ته  في  االستئثار
ت مسددددي ريت علددددى رئاسددددة ت العرا يددددو العسددددكريو  اتففددددي ع ددددرينياة ال ددددرت المامددددي   كدددد

 إذمدداب  عسددكري تددولى رئاسددة الددوزار   أولفهددو يعدد    مددت عبدد  المتسددت السددع وت   بدد ءا ءالددوزرا
  فمدالا نفسدها ثد  تداله جعفدر العسدكري ليتوالمدا مدرتيت فدي المد    .س199ومدراة  أربدا إليده أسن ة

لمدددد نييت  ددددالل المدددد      ور االددددى تتجدددد أ ىالددددذي  األمددددرعددددت ياسدددديت الها ددددمي مددددر  واتدددد    
م تضدراا  اتتوفيق السوي ي وناجي السوي ي   اللذيت كسدرا تداجزاا ج يد اا  كد باستثناء .س196ونفسها

وفيمدا يلدي جد ول يومدق  .س197ورييت المناضريت للملة فيضدل األولمت العسك األولعلى الجيل 
ييت  دالل مد   التكد  لمد نمو ا المبا  العسكرييت في رئاسة الوزار  وع   المراة بالم ارنة ما ا

 . س191والملكي
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 .(8591-8591موقع العسكريين في رئاسة الوزارة وعدد المرات بالمقارنة مع المدنيين )
 - 8 -جدول رقم ال

 األصل المهني عدد المرات رئيس الوزراء
 رجل  يت 3 عب  الرتمت الن يب

 يانماب  في الجيو العثم 4 السع وتعب  المتست 
 يانماب  في الجيو العثم 2 ريجعفر العسك

 يانت و ي/ماب  في الجيو العثم 3 توفيق السوي ي
 يت و  1 ناجي السوي ي
 يانماب  في الجيو العثم 14 نوري السعي 
 يانت و ي/ ماب  في الجيو العثم 1 ناجي  وكة
 ت و ي 4 ينر ي  عالي الكيال
 يانماب  في الجيو العثم 7 جميل الم فعي

 يانماب  في الجيو العثم 3 اليوبيعلي جو ة ا
 يانماب  في الجيو العثم 2 ياسيت الها مي
 يانت و ي/ ماب  اتتيا ي في الجيو العثم 1 اتتكمة سليم
 يانماب  في الجيو العثم 1  ه الها مي

 ا اري 2 تم ي الباجه جي
 يانمهن  /ماب  اتتيا ي في الجيو العثم 2 ار   العمري
  يت و  1 ضالق العمري
 رجل  يت 1 متم  الض ر

 ت و ي 1 مزات  الباجه جي
 يانت و ي/ ماب  اتتيا ي في الجيو العثم 1 مض فى العمري
 يانماب  في الجيو العثم 1 نور ال يت متمو 
 تربوي /  كتوراه في التربية والتعلي  2 فامل الجمالي

 ت و ي 1 اتجمر عب  الوماب 
 معل / ت و ي 1 اتاتم  م تار باب

معع  المبا  العسكرييت ممت  د موا فدي الجديو  ات ضارى ال ول الب  مت اإل ار  إلى 
ة ث ددددافته  انددددوا أكثددددر إ راكددددا ووعيدددداا للسددددي ر  علددددى مفاضددددل ال ولددددة الج يدددد    وكاني  كددددانالعثمدددد

ومراكزم  المت  مة في السدل ة بالم ارندة مدا الفئداة األ درى مدت المجتمدا تنمدي فديه  الر بدة فدي 
الددذي أ ى إلددى توزيددا مععدد  أولئددة المددبا  فددي م تلددل مرافددق ال ولددة ومفاضددلها   ذلددة  األمددر

ة فددي السددل تيت الت ددريعية والتنفيذيددة  فمددالا عددت العمددل سددتتوذوا فيهددا علددى المناضددب الرئيسددلي
  هيدتيرما وفدق رؤ يا يمكدنه  مدت بسد  نفدوذم  علدى  دؤوت ال ولدة وتسدمدالوزاري واإل اري والفني م

 .س195والسياسية
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ة انددة متدد    سددواء كيسياسدد إي يولوجيددةكددت لدد يه  تمععمهدد  لدد   إتالددى  اإل ددار جدد ر وت
 .ية م  ا ربسانوا الى معامر العلمانك اتوو  أ   ينية علمانية

بعدده  تأ وميدداا  علددى الددر   مددت  أوعنضددرياا  أوولددذلة لدد  يعددرل عددنه  تعضددباا مددذمبياا 
 . س161والسدنة  ألبنداءت فيده تعضدباا  ائفيداا   يدرو ؤر يت  والسديما مدت المدذمب ال ديعيوالمد البداتثيت
المددد ت الكبدددرى  أيمدددا تكبدددر أمدددلوجددد وا  أنفسددده  البددداتثيت إال إتي تلدددل معهددد  الباتدددث   ومدددو مدددا

البا يدددة والريدددل  اتالم يندددة التمدددرية علدددى سدددك وأمددلالمددد ت الضدددغرى  اتوالسدديما بغددد ا  علدددى سدددك
 عدددامر ار  مدددا البددد او    فهدددي الزراعدددي  مدددو بسدددبب التعضدددب المدددذمبي  بينمدددا مدددو ضدددراع التمددد

يفسر لندا سدبب والء المدبا  العسدكرييت  العال  تتى اليو   ومو ما إنتاء بيعية منت ر  في جميا 
الم لق للعرو الملكي ول سر  المالكدة الها دمية  والدذي ارتدب  بتوامدا مسدتوام   األولمت الجيل 
ندت  الدى العوائدل تلبية الععمى مدنه  لد  ت ارم  االجتماعي المتوس  و وت المتوس  فالغاانال ب ي و 

 ول  يكونوا مت ذواة الموا ا االجتماعية المؤثر  . أو األسيا المالكة  أواالرست را ية 
     االثنيدددة والمذمبيدددة لهدددؤالء المدددبا   فدددأ لبيته  مدددت العدددرب السدددنة  ضوضددداا  األضدددول مددداأ

يعنددي  ن  ددة الغربيددة  ومددذا الفمددالا عددت الم  جاورمدداسو بغدد ا  و ددمالها وتكريددة والموضددل ومددا 
 درا  فدي المؤسسداة نالمذمبيدة مدت تأ يدة  ورمدا فدي البنداء واال أوبا ي االثنيداة ال وميدة  اتترم

فالمؤسسة العسكرية ل  تكت م تضر  على المسدلميت  س.161وا ل تأثيراا  ات ورما ك إال إتالعسكرية  
 ددرا  ال ائفددة انت ددير الددى  اراةاإل ددفيهددا فهندداة بعدده  أكثددريته العددرب ف دد   علددى الددر   مددت 

مناة عد  اا مدت  اتفك  1521ع  تأسي  الجيو العرا ي عا فيها والسيما ب األ رىاليهو ية مي 
بنيددداميت  األولوالمدددالز    إبدددرامي والمدددالز  نددداجي  المدددبا  اليهدددو  مثدددلوالمالز  تسددد يل جدددو ي 

ل و ؤ المددالز  سدديموت  دداو  والم دد   سددال  عيددزر  والمددالز  األول إسددتاق يوسددل إسددتاق  يوسددل 
ي وزار  الددد فاع فيمددا بعددد  مدد يراا عامدداا للتسددداباة العسددكرية فدد أضددبقوكددذلة روبدديت  اوو  الدددذي  

 .س162و1536-1531للم   
يدددال فعينتددده انمدددت ال ائفيدددة اليهو يدددة أول  يدددار مددد ني عرا دددي ومدددو تسددد يل   اتكمدددا كددد

ممدا يؤكد   ورمد   .س163و 1531عا   الم ني اتم يرية ال ير في التكومة العرا ية ماب اا للتركاة 
 في بناء المؤسسة العسكرية واز مارما .  مقالوا

فلدد  يكونددوا بعيدد يت عددت اإلسددها  فددي تأسددي  الجدديو العرا ددي   فمنددذ اللتعدداة  الكددر إمددا 
  تجمعدة مجموعدة رائد   مدت المدبا  العدرا ييت 1521ي عا  انوت الثانك 6األولى لتأسيسه في 

 اتار عبد  ال دا ر با دا ال مديري الوا عدة علدى نهدر  جلدة فدي بغد ا   فكدفدي   والكدر مت العدرب 
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  والفريدق جعفدر با دا العسدكري في الد ار وم  المجتمعوتس 14أضل ومت س1ع   المبا  الكر و
الكليدة  مدر والرائد  توفيدق ومبدي بدة  والرائ  بكر ض  ي  والرائ  سعي  متم   والع ي  تمي  اتم  

 والن يددددب متمدددد   مدددديت زكددددي  سددددت تسدددديت والن يددددب ت الددددرزاق تلمددددي والرائدددد  عبدددد    العسددددكرية 
 .س164وسبة

 ورمدد  مددؤثراا أيمددا فددي  ات وراا ريا يدداا فددي تأسددي  الجدديو   ف دد  كدد الكددر للمددبا   اتو كدد
ول ورؤ  وجمددال ضدد  ي  نددامق تسددت و  لنددوري بهدداء الدد يت ا نددذاة ومددنه  وت ددوير وت اتدده وعملهددا 

فددو  م ددا  كددر ي عندد  تأسددي  الجدديو العرا ددي ومددو ال دديم  فمددالا عددت تعيدديت أول  مددر .س169وسددع 
متمددد  فهمدددي  فدددور  ناميدددة عدددت م ددداركته  فدددي تأسدددي  الضدددنل المددد فعي ومدددنه  و أمددديتمتمددد  
  س.166وسالم فعي
ة تل ددى انددميمنددة مجموعددة مددت المددبا  العسددكرييت علددى المؤسسددة العسددكرية والسددل ة ك ات    

س  اتتركمدو  كدر  و و عدرب  و ب اة مالكيت األرامدي  العائالة العرا ية  االرست را يةمعارمة 
  فمالا عت رجال ال يت مت السنة وال يعة وجميا مذه العدائالة ذاة جدذور تاري يدة فدي العدراق

مدمت  . س167وففي ت يث منسوب الى توفيدق السدوي ي  يان بل العه  العثم ذ تمت  الى  روت ماإ
لكي يضبق وزيراا أو متضدرفاا وأبدوه  تلفالابت ا تلفالاالموموع نفسه  ال فيه ومت مو مذا  إ ار

 .  س165وفي إ ار  الى نوري السعي  س.161ول  يكت إال ر يباا في الجيو أو ب االاس
مددت زعمدداء  بائددل عربيددة وكر يددة   أربعددوت  دد    تينمددا 1522جددرى عددا    ددر وفددي مثددال 
تكومتدده ف دد  مددت  مدداءأعي تددار الملددة  إتفيدده علددى مددرور   أضددروا  األول لبدداا للملددة فيضددل 

وا فدي نعدرم   ربداء عدت ان  فكديتيال دريفالمدبا  ابعدا  الدى  إ دار فدي أضتاب والعرا دة والمولد س  
 اتوعلدى الدر   ممدا ت د   كد. س171وال يملة  راية فدي تكد   دعبه ومنه  مت اته ان ؤوت العراق ومع

فددي نجدداح  األثددر ل ابلددد مددت الدد ا أومددت ال ددار   اجدداءو لل يددا   العسددكرية فددي العددراق سددواء الددذيت 
فدي  أ مسدير  تأسدي  ال ولدة العرا يدة الت يثدة فدي كدل مفضدل منهدا سدواء فدي المؤسسداة العسدكرية 

 التي واجهتها.  اإل فا اةالم نية  ر    ةبا ي المؤسس
 راتددب الجدديوس  ففددي الت ي ددة الملتركيبددة االجتماعيددة ل اعدد   المؤسسددة وفيمددا ي دد  ا إمددا

 أبندداء اتالبسددي ة فمددثالا كدد اإل دداراةبعدده  باسددتثناءتددول مددذا المومددوع يوجدد  معلومدداة تفضدديلية 
% 37  ة تمداندكتيبدة ال يالدة  فك إمدا  األولمت فدو  الم دا   1522% عا  74الع ائر ي كلوت

 س9227يعددا ل و مددا أي% 71الع ددائر ي ددكلوت  أبندداء ات  كدد1524الع ددائر  وفددي عددا   أبندداءمدت 
جندد ياا مددت  س115لهدد  مددت العددرب ووجس  جندد ياا 7461و اا مددت مجمددوع الجدديو الكلددي والبددالدجندد ي
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ليضددل   1533عددا   تتدى المنددوال نفسددهعلدى  ذلددةواسددتمرة  .س171واتس مددت التركمد992وو األكدرا 
  وضددل 1541عددا   أيوبعدد  ع ددر سددنواة مددت مددذا التدداريم   منتسددب 11.911 ددوا  الجدديو الددى 
ثالثددة ع ددر مددعفاا   إلددىر نسددبة الزيددا   التددي وضددلة ألددل  ممددا يؤ دد 46.111عدد   منتسددبيه الددى 

  . س172واة يت  م ارنتها ما م لا الع رين ما إذا
 ةالباتثدد ات البيددة الجدديو مدد  مددت المسددلميت اال  اتة فمددت المعلددو  انددامددا مددت تيددث ال ي

 -1523فددي سددنة  اتالددى سددي  الجدديو العرا ددي " فددي "كتابهددا تأ أ ددارةال  دداب  تسدديت رجدداء 
فدي  النسدا ر  را  ان إتمت المسيتييت  والراجق  س4مت اليهو  وو س6ت بيت الجنو وم اتك 1524

 .  س173وج اا المعلوماة تول ذلة مئيلة  تأإال الجيو رفا مت نسبة المسيتييت  
ل اتسدا  يدة فدي عدانالبري  اإل ار مومدا امتمدا   اتالتنوع االجتمداعي للجديو كد تأويب و 

الدذي  األمدر  يداانة ال ا لية بع   االست رار  مما ي كل   راا  يه   مضالق بري السياسي األوماع
النعددر فددي  ددؤوت التجنيدد   والعمددل علددى تضددنيل  إعددا   فددا المندد وب السددامي منددري  وبدد   الددى 

مددا التنددوع ال ب ددي والعر ددي  بتيددث يتدديق لل يددا   تتريددة  واتهددا   يددتالءالوتدد اة العسددكرية تضددنيفاا 
 .س174وواتتماالة تأثيرما على الجيو اإلت اثبنعر االعتبار  بيعة  أ ذ   اإلت اثتجاه 

مدددت  اتوالتددي كدد ية والمنددا ق التابعددة لهدداانالسدددليم لعة فددي لددواء انددالتددي  اإلتدد اثولعددل 
بأسدلتته  بال ديم متمدو  التفيد   الد افا وراء التفكيدر بهدذا  لاللتتداق األكدرا الجندو   انمدما ها ان 

 .س179والموموع
ه ا ددذ نددأتتليددل   يددق للتضددنيل الددذي ا ترتدده المندد وب السددامي ألبندداء الع ددائر نجدد   ومددت

ثددد  ضدددنل و  بنعدددر االعتبدددار التضدددنيل التمددداري و سدددمه الدددى مجنددد ي المددد ت ومجنددد ي الع دددائر
 و ددمر وع ددائر األوسدد البضددر  و جلددة  أسددفلو المنددا ق الممتدد   مددت  إيدداهمجندد ي الع ددائر متدد  اا 

يكددوت  ددا   الوتدد اة الع ددائرية مددت  إتس علددى وألتركمدداتية انئر السددليمكر يددة  ددمالية  ربيددة وع ددا
 اإل ددددرالوتدددد اة الم ينددددة مددددمة المددددبا   إمددددا  واأل ددددواةالع ددددائر  أبندددداءالمددددبا  الددددذيت مدددد  

  .س176وواألعيات
 اتتتعلددق ب دد العتبدداراةو ضددارى ال ددول اعتمدد  المندد وب السددامي علددى الع ددائر  وت المدد ت ربمددا 

ي مدت مجند ي المد ت اني العراق الذي ب أ بيت الع ائر مت جهة والت ول البري ي فانالنفوذ البري 
 .أ رىمت جهة  باالست اللتأثراا في االتجاماة الفكرية والو نية التي تنا ي  أكثرالذيت م  

والتددي نضددة بدديت العددراق وبري انيددا تدد  التو يددا علددى االتفا يددة العسددكرية  1524فددي عددا  
الدد ا لي والدد فاع  األمددتالتفدداع علددى  ةمسددؤوليربددا سددنواة يتتمددل أ  بعددلددى أت الجدديو العرا ددي ع
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يا بتق التفتيو  فمدالا عدت است دار  انمت العراق مت االعت اءاة ال ارجية ما اتتفاع بري على أ
ذلددة  البددة التكومددة العرا يدددة  أسددا علددى .  س177والمندد وب السددامي فددي توزيددا وتتركدداة الجددديو

فددي سددبيل ت ددوير الجدديو وتوسدديا ت ددكيالته  وذلددة  االتفا يددةفيددذ تلددة بمددرور  تنيددة انالبري  اإل ار 
يدددة ال لدددب فمدددالا عدددت رفمدددها انالبري  اإل ار ل دددرب تسدددل  الجددديو مهامددده الكاملدددة  ممدددا عارمدددة 

 اإل ار  فدددا ممدددا   أثرمددداالعدددا   لي لدددق  الفددداا تدددا اا بينهمدددا علدددى  اإلجبددداريوت التجنيددد  ان ددد ت بيدددق
عد ا  ث دة ان دة  أ ندىممدا يؤكد  وبد وت  .س171وج يد   مدت المفاومداة  ج ولدة إ امدةيدة الدى انالبري 
الدذي  األمدربيد ما  ةالمسدؤوليت دال انتيلولدة  وت ليا فدي تسدليق وت دوير المؤسسدة العسدكرية لانبري 
ينعمددوا  تأر و  فعددل متعدد    بدديت الجدديو والسدديما ضددغار الرتددب الددذيت وجدد وا مددت المددروري  اثددأر

نمدددو الجددديو وتسدددليته  فمدددالا عدددت  إعا دددةيدددة التدددي تتددداول انة البري للو دددول مددد  السياسددد أنفسددده 
السياسدية  األتدزابل  يداب  ور عدفدي  ضوضاا . س175و األم العراق الى عضبة  بإ  الالبة  الم

عددد ا هتلدددة المددد   وف دددلة فدددي تنعدددي  ال دددعب فدددي  ة دددكلالتدددي ت لممارسدددة ال يم را يدددة  بتيدددث  وا 
الددى  ا ددة سياسددية فاعلددة فددي عمددل المؤسسدداة التكوميددة المت ددتتة تسددت يا تتويددل  ا ددة المجتمددا 

يدددة  كونهدددا أتدددزاب ن بويدددة  منبث دددة مدددت تلدددة الفئددداة انممدددا يعيدددق عمدددل اإل ار  البري   وال سدددتورية
مددت  كتلددةأ ى الددى عهددور  األمددر الددذيوالتددي تمثددل مضددالتها ال ب يددة    الددذكر األنفددةاالجتماعيددة 

ابدرز أعمددائها الدرئي  ضددالح الدد يت  مددت اتتس  وكدالمدبا  ال ددومييالمدبا  أ ل ددة علدى نفسددها و
  . س111والضباغ والرئي  فهمي سعي 

 إنهددداءبيدددة ي مدددي انمدددت  بدددل التكومدددة البري  اتبيددد إضددد ار  تددد  1525وفدددي تمدددوز عدددا   
ولدة   ممدا تد ا بهدا الدى  فدتق جبد وت  درو  1532عدا  األم ت اب وتر يق العراق الى عضبة ناال

التو يدا  المفاومداةامد   تتد   العال دة بينهمدا  ليدتم ه عدت تلدة لع د  معمت المفاومداة  أ رى
تكدوت نافدذ  المفعدول عند    دول العدراق  تأعلدى  1531عدا   اتعلى نضو  المعامد   فدي تزيدر 

   س.111وعضبةالالى 
 فعدة التاجدة الملتدة  يالعرا  الم ه  السياسي تلة المتغيراة التي  رأة علىعل وفي 

الد واء الوتيد  لمعالجدة  بأندهبعه الساسدة العا   والذي وضفه  اإلجباريوت التجني  ان  إض ارالى 
 .راف ة العملية السياسية الج ي   المتغيراة التي
ت ددا اة ضددتفية و ددعبية مدد  النف دداة ان ع ددابأوت عهددرة فددي انمددذا ال دد إضدد ارفكددر   إت

مدت ا تأالكبير  الم ضضة للجيو  فتاولة التكومدة  عتمدا  الجديو تعدال  ذلدة عدت  ري ده  بد ال ا
ال دى معارمدة  د ي   مدت  األمدرمدذا  تأ إال. س112ويتدهانعلى المت وعيت الذيت يسدتنزفوت مععد  ميز 
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ية والتي جاءة متنا مة ما الرفه ال عبي المتمثدل بدبعه الع دائر  والسديما انالبري  اإل ار  بل 
ل السدي ر  عدي فد  الم سديفي وس  وجنوب العراق لفكر  التجنيد   ومدي تتدتفع بميدراث  ويدل مدت 

ولدد  تتتسددت مددذه الضددور  بعدد   . س113وي االبتددزاز والم اممددة واالعت ددالانيددة التددي ا ترنددة بمعددانالعثم
 عروماا وت ية م ما.   راألي  الذي     مو اناالتتالل البري 
تمر مددا وتملهددا السددالح مدد  التكومددة  و دد  تركددز  إعددالت ا بددبعه الع ددائر الددى كمددا تدد

ع ددائر سددوق ال دديو  والم ينددة  كمددا  اتعضددي 1539اق  لي دده  عددا  فددي جنددوب العددر  األمددرمددذا 
فمالا عت م داركة ع دائر الرميثدة وب اضدة  . س114و والفتلة والعوال  والزيا   يثارة ع ائر بت تج

  الوثدددائق أ دددارةوت نفسددده  و ددد  ان  مددد  ت بيدددق ال ددد1536عدددا   اتبندددي ازيدددر  والعدددوال  فدددي نيسددد
ر مواكدب ييتسدمت   بلغة ذروتها عن ما منعة التكومة العرا ية مذه التركاة   تأية الى انالبري 

 تلع دددائر االكدددرع برئاسدددة  دددعال اتوكددد  س119و  إذ اسدددت  مة ال ددد   وال دددو  مددد ماالعدددزاء التسدددينية
  ممدا  فدا بالتكومدة الدى ال لدب مدت الفريدق نفسده وتانمو فاا معارماا مت ال د مي األ رى ية الع 

س أفددوا  م ددا  وكتيبددة 6وفعددالا بدد أة  ددو  مجموعهددا وء عليهددا  ت ددتية التركددة وال مددابكددر ضدد  ي 
س ب ريددة م فعيددة  توجهددة ب يا تدده لل مدداء علددى التركدداة المسددلتة فددي من  ددة الفددراة 2 يالددة وو

األوسدد   األمددر الددذي أ ى إلددى سددي ر  الجدديو علددى منددا ق الدد  ار  وتدد مير  لعددة ال دديم  ددعالت 
  وي دد ر مجمددوع  سددائر الع ددائر نتددو 1536رات تزيدد 21الع يددة  ممددا أ ى إلددى استسددالمه فددي 

س 5س  تيددل  فددي تدديت  دد رة  سددائر الجدديو التكددومي إلددى م تددل مدداب يت وجندد ييت وجددرح و311و
 مذه التركة مي األ ير  في عه  وزار  ياسيت الها مي . إتويب و   س116ومت الجنو 
مدي األوسد  راة ع دائر الفد إتي كدالرة كيدر  انالسدفير البري د أ اروت انمذا ال    ضوب

للتكومددة علددى تدد  وضددفه   إزعددا مضدد ر  لممددا ي ددكالع ددائر  ر دداا للنعددا  فددي الددبال    أكثددرمددت 
نفسده  يهيدئ تأ  لهاشامييحاتم علاى ا ممااالذي يضعب عليها جلبه  الى ال اعدة بسدهولة   األمر
 . س117ومعالجته التاسمة والسريعة للوما على

ت دار االتتجاجداة فدي مندا ق انفدي  زا  ت  مماو انلل مو فه الرافه علماء النجل  ل كات
  . س111و والسيما ع ائرما األوس الفراة 

 أنهد إال مدواف ته   األرمدت تإعدالبأفمدل تدال  فمدا  فدي العدراق األ ليداةول  يكدت مو دل 
زيدد ييت يسدديكوت عليدده مو ددل التكومددة مددت ال مددا تعددارانبوت  انفددي الت ي ددة امددمروا معارمددته  لل دد

تتعلدددق بدددال  و   ألسدددباب  س115ووتانلل ددد معارمدددته فدددي جبدددل سدددنجار  معهدددريت  تعامددد واالدددذيت 
مدددر الدددذي  فدددا اتددد  زعمائهدددا ومدددو  او  الددد اوو  الدددى اعدددالت لمعت ددد اة ال ينيدددة ال اضدددة بهددد   األوا
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تد ا ممدا     س151وتباعه بع   االن را  في ال  مة العسكريةأ مراا   رفمه وع   امتثاله لتنفيذ ال انوت 
 س .151والتركة  إل ما يت الها مي الى است  ا  ال و  بتكومة ياس

وا مددددت ا دددد  انكدددد والكددددر الجعفددددرييت  وب اضددددةالمسددددلميت العددددرب  تأالددددى  اإل ددددار وتجدددد ر 
الراوندد وزي فددي  إسددماعيلالنائددب الكددر ي السددي   أكدد ه ومددو مددا اإلجبدداريالمعارمدديت لفكددر  التجنيدد  

الم دددالفيت  تأبعددده الندددا  يعندددوت  إتروت وي والع دددانالبغ ا يدددة فدددي عددد  ما الثددد األو دددالجريددد   
ومددد  م دددالفوت أيمدددا للتجنيددد  ونتدددت متف دددوت تمامددداا معهددد   الكدددر  إت سالعدددرب نددداانإ و للتجنيددد  مددد  

اضداا مذا الدرأي لدي    إتوت ال يتفق وومعنا السياسي  انو ضوضاا الجعفرييت تما  االتفاق  فال 
نما   .  س152ومو رأي الكر  بأسرم  وا 

تسدددت العلددوي فددي كتابددده ال دديعة وال ولددة ال وميدددة رفدده الع ددائر العربيدددة  ويددوعز الكاتددب
  ثدارهوت التجني  اإلجباري كونه ل  يتع ب راسة علمية تعهر انوالسيما وس  وجنوب العراق لفكر   

هددا الددى التجددن  بالجنسددية عالددذي  ف راألمددواال تضددا ية والنفسددية علددى المجتمددا  ومددو  االجتماعيددة
الددى جهدداة التددرب التركيددة ثدد  الددى المعسددكراة العرا يددة  أبنائهددامددت عمليدداة ز   ت لضدداا  اإليرانيددة

 اإلنداثفدي سدجل إلدى تسدجيل أبنائهدا  لجوئهدا التي استنزفة ال وى العاملة في الزراعة  فمدالا عدت
 .س153وب الا عت الذكور

الدى  رفمدهاتفسير مذه العامر  الدى مو دل الع دائر فدي  فتعزوأما رجاء تسيت ال  اب 
مفا مدا   ت ار بعه ال دائعاة التتريفيدةانمت نزعتها الب وية  فمالا عت  ان ال السل ة ال ومية  ا

 مو دددل الع دددائر مدددذا ال إت إال  اإلنتدددا الزراعيدددة في دددل  األرامدددييسدددتب الرجدددال مدددت  ال دددانوت إت
نمددداف ددد    األسدددبابيفسدددر لهدددذه  والسددديما  البري انيدددة اإل ار جددده مدددت و بعددده الع دددائر تتركدددة بت وا 

بتسدب رجداء  يت امدوت رواتدب منهدا كدانوا إذكدا ا الب دي  كدذلة رئدي  االزيدر  ر المنتفدة  ع ائ
 . س154وتسيت ال  اب

كمددا عهددرة اتجامدداة التأييدد  فددي  لل ددانوتوفددي الو ددة الددذي عهددرة فيدده معارمددة  دد ي   
 برلمداتالالمد ت مثدل البضدر  وبغد ا  و يرمدا  بعد  مضدا  ة  وسدكاتالمث فديت  والسيمام تلفة  أوسا 
 س.159وباإلجماع ال انوتعلى 

رعدداا للعمددل السياسددي  ا ددل المؤسسددة العسددكرية  ب دداا  دده ة مرتلددة الثالثينيدداة ن ددا اا مت
ال  يددر  التددي تلددة فددي العددراق وفددي  ليعتهددا التو يددا علددى المعامدد   العرا يددة  واإلتدد اث للعددرول
 .س156وع يدد  مددت مددبا  الجدديو ددة فددي نفددو  الالعمي أثارمددا  والتددي تركددة 1531لعددا   يددةانالبري 

التدي كاندة مسددير  إلدى تد  كبيدر مددت  السياسدية واألتدزابيددة انالبرلم  لتيداا  ورفمدالا عدت مدعل 
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فدي تسد ير الجديو لمدرب الع دائر التدي  بل رجاالة الن بة التاكمة  نامية عت تمدا ي الساسدة 
  للت لدددي عدددت مدددوا فه   ومدددت ثددد   فعهددد إلتدددرا يتركهدددا  ضدددومه  مدددت الساسدددة المتتدددرفيت  اتكددد

نمدداالع ددائرية   ةالتمددر اعندد  اسددت  ا  الجدديو فددي  مددا  األمددرمراكددزم   ولدد  ي ددل  امتدد ة الددى  وا 
 ت دداربكمددا تضددل مددت  .س157وأنفسدده  ر بددة الساسددة فددي تسدد ير ال ددا   لمددرب ال ضددو  السياسددييت

   تميددزةو دد .س211وإلسدد ا  تكومددة ياسدديت الها ددمي .س155ووبكددر ضدد  ي .س151واتبدديت تكمددة سددليم
مددبا  الجدديو وتضدداع   ورمدد  فددي م تلددل مندداتي التيددا  العامددة  مددذه المرتلددة بتمددور مكثددل ل

 تدرت بدالنمو الكمدي السددريا لمنتسدبي مدذه المؤسسداة م ارنددة والسياسدية علدى وجده ال ضددو   إذ ا
 اتلددل مددت السددكا لكددل أعسددكريس11 ل العسددكرييتوبال  اعدداة التكوميددة الم نيددة األ ددرى  فبلددد معدد

الدددددى  1533عدددددا   سعسددددكري11911ونيدددداة  ليضدددددل ارتفددددداع  ددددوا  الجددددديو مدددددتثالثيفددددي نهايدددددة ال
 .س211و1541س عا  47111و

مدددنه   كمتاولدددةتيدددا  السياسدددية و دددجعه  للتددد  ل فدددي الالدددذي  فدددا مدددبا  الجددديو  األمدددر 
يدا   وتوجيده التركدة فدي   وأتزابهداالسياسية لضالته   بع  ف ل الن بدة السياسدية  األوماعلتغيير 

 ي فدي   بده الجديو ب يدا   الفريدق بكدر ضد  دالب عسدكري  داانذلة ال عور بدأول  ليتجس الو نية  
 مددا أة مددي الب ايدة لفددتق البدداب علدى مضددراعيه اندد. والت ي دة كس212و 1536عددا   األولت دريت  25

 البدددداة متعا بددددة واتسددددمة بددددا تالل أمدددد افها انتدددد  ل الجدددديو فددددي التيددددا  السياسددددية فددددي سلسددددلة 
ة الدددى  بيعدددة الضدددراعاة بددديت الفئددداة الم تلفدددة المسدددي ر  علدددى المؤسسدددة وا  رامدددها  عاكسدددة ذلددد

س إذ اتسددددمة بعهددددور تكددددتالة المددددبا  الددددو نييت 1541-1536و. والسدددديما المدددد  س213و العسددددكرية
تمثدل مرجعيدة الى بروز اتجاماة فكريدة وسياسدية  أ ى وال ومييت في ضفول الجيو العرا ي  مما

اإل  دداعييت والبرجوازيددة التجاريددة  مددمةاجتماعيددة ج يدد     سياسددية لهددا  فمددالا عددت عهددور  ددرائق
 أيددةوالب ويددة  ةيددالفالتمددت ال ددرائق  المنتدد ريتالضددغير  والمددوعفيت التكددومييت  ولدد  يمتلددة الجنددو  

مددذه المرتلددة  إتالددى  اإل ددار وكددذلة يمكددت  .س214وفددي الوسدد  الددذي يعي ددوت فيددهعلددى التددأثير   دد ر 
ممددددا أثددددر علددددى  .س219وجددددوازييت الضددددغار فددددي السدددداتة السياسددددية والبر  اإل  دددداعييتتميددددزة بددددتتك  

المدبا   فمدالا عدت از يدا   إيد يولوجياةب وره الى تغييراة في  أ ىالتركيب ال ب ي للجيو الذي 
 الوعي السياسي له  . 

 دددو  العال دددة  إزاءمتوتددد   الدددوالء للعدددرو  لكنهدددا متبايندددة الموا دددل  فال يدددا اة العليدددا كاندددة
من سددمة بدديت التيدداريت العرا ددي  كانددةالوسدد ى فددي تدديت كانددة ال يددا   ت بل العددراق  ومسدد ببري انيددا

تعكددد  وا دددا  فكاندددةس ون يدددبس ورئدددي   ثدددانيال يدددا   الددد نيا مدددت المدددبا  ومدددالز   إمددداوالعروبدددي  
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المعدداره مندده  ولددذلة لدد  تسددت ا المؤسسددة  وب اضددةالتجمعدداة السياسددية فددي المجتمددا السياسددي 
وممدا سدبق يبد و وامدتاا  .  س216و تورية تسدير  لفهدا الكتدل األساسديةة متبرز   ضي تأالعسكرية 

  .س217وبكر ض  ي ان البفي الجيو والسيما بع   ةوم تلفة تبلور  وى سياسية معينة  تأ
مددمة الددو نييت  األولددىي دد   تلددة ال ددوى فددي كتلتدديت عسددكريتيت   تأويمكددت للباتددث 

ف د   اال ليمدييدة العربيدة وتضدرة ممهدا فدي الن داق غوت االتجامداة الو نيدة ال ومييستس الذيت ال
 ل دددة الكتلدددة فدددي نعرتهدددا السياسدددية والعمليدددة مدددت وا دددا  ضوضدددية و ددد  ان ليمثلهدددا بكدددر ضددد  ي 

التركيبدددة االجتماعيدددة العرا يدددة ومدددرور  تجسدددي  مويتهدددا الو نيدددة الموتددد   مدددمت مبددد أ الوتددد   فدددي 
ب أة بالتكتل العفوي ومت ثد  البدروز مدا ضدعو   مذه الكتلة تأالتاري ية على  ال رائتالتنوع  وت ل 

والع يد  الدركت توفيددق ومبديس  اللدذيت  ددكلوا  متمد  علدي جددوا  نجد  المداب  بكدر ضدد  ي وجماعتهو
 لبدؤر عد   االسدت رار  إ مدا م بع  نجاتاته  العسكرية سدواء فدي   ضوضاا  لل وى السياسية  مركز
إ دار االتفا يدة العرا يدة البري انيدة  أو لد ورم  لمساممته  فدي ت دوير المؤسسدة العسدكرية  دار  أو 

الى انت ار ض ام  في مفاضدل المؤسسدة العسدكرية  أ ىالذي األمر  .س211وال و  الجويةفي ت وير 
ذكددر  الث ددل  وال ددارع السياسددي المعدداره فددي جددومره لسياسددة بري انيددا فددي العددراق  يمددال الددى مددا

لعرا يدددة وبددداأل   مدددت التدددزب الدددو ني العرا دددي المعندددوي الدددذي نالتددده مدددت بعددده ال دددوى الو نيدددة ا
اتجامددداة سياسدددية كجماعدددة  ذلدددة مدددت تم ددده عدددت ومدددا. س 215وعامدددة ومتمددد  جعفدددر أبدددو ألدددتمتسبز 

   ضدةنامية عت  ع  بعه عناضر المؤسسدة ال ينيدة وبداأل   ال ديعية التدي  .س211و األمالي
ال ددوى االجتماعيددة الكر يددة مددا  ال ائفيددة  كمددا و فددة الع يدد  مددت إبعددا هفددي التيددار ال ددومي التدداك  
العربيدددة  األضدددواة بعددده  كدددذلة األكدددرا والسددديما المث فددديت   الو نيدددة ةالتوجهددداة السياسدددية للكتلددد

ي رأة لغويدةس التدد – أثنيددةجماعداة  –المتعضدبة ليمثدل ب يددة المكونداة االجتماعيدة العرا يددة و ينيدة 
 .  س211وذاتها في الهوية العرا ية

العرا يددة وعلدى وجدده  العسدكرية الم رسددة التيددار مد  مددت  ريجديت ا لدب مددبا  مدذا كمدا أ
الددى  األ ددربع يدد   واجتماعيددة م تلفددة مددي  أثنيددةالرتددب الوسدد ى والدد نيا  ومددت منابددة ال ضددو  

والمندد ائي ومددت وسدد  العددراق و ددماله ال ب ددة الوسدد ى  ففدديه  العربددي والكددر ي  المسددل  والمسدديتي 
تركة المعارمة الو نية ومت دبعيت باألفكدار الليبراليدة اسية ما عمه  ضالة سيوجنوبه  وكات لب

ينتمددددوت الددددى الفئدددداة جلهدددد   ددددر متددددأثراا باألفكددددار السياسددددية  ومددددؤالء فددددي تدددديت كددددات الددددبعه األ
فيت ع  لهدددا  ومدددت مددددو اليددددومي فدددي  األجدددرعلدددى  تعتمددد االجتماعيدددة  وت الوسددد ى ومدددت عوائددددل 

 . س212ومتوس يت وضغار
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ضدد  ي  وجدد ة مددت  بكددر كتلددة تألهددا  يبدد و  اإل ددار التددي تدد   تدد اثاألمددوء تلددة  وفددي
علدددى  ةوالهيمنددلة للوضدددول الددى السدددل ة المددروري التعدداوت مدددا مددبا  المؤسسدددة العسددكرية كوسددي

أت  إالأنضدار الم رسدة البري انيدة   باسدت رارلزال عضدل ز مفاضلها  مما وضفه بعه السياسييت 
كتلدة المتمثلدة ببكدر ضد  ي ومتمد  علدي مذه السياسدة لد  تسدتمر فدي التكد  بسدبب ا تيدال مركدز ال

ن بددددة التكدددد   أعمدددداءوبعدددده  . س213وة سددددام  فيهددددا مددددبا  الكتلددددة ال وميددددةجددددوا  بعمليددددة ان البيدددد
 .س214ومت االن البالمتمرر  

 .س219ووضددل بري انيددا لهدد   ببتسدد يمددا الثانيددة فتمثلددة بالكتلددة ال وميددة والتددي  ا مددا المربددا الددذمبأ
المتسدتر  وراء تكوينهدا  متمدثالا بوجدو  بعده المدبا  مدت اتد  الروافد  والذي كدات للمعامدل العربدي 

 األضددولذو المضددري  جدديو العرا ددي مددت جهددة وت ددجيا المدداب عربيددة  يددر عرا يددة فددي ال أضددول
فددي الجدديو  يالتوجدده ال ددوم إبددرازعلددى  س217وعددة الع دد اء االرب .س216والعرا يددة عزيددز علددي المضددري 

و ددالل  س .211وذو أمدد ال  وميددة علددى  ددرار جمعيددة العهدد   ددالل ت ددكيل تنعددي  عسددكري سددري مددت
 .  س 215وماب اا س43انتمى الى مذه الكتلة بت و  و  1536-1527الم   

 األساسدددية  والتدددي سدددي رة فيهددا الكتلدددة علدددى المفاضدددل 1541-1537مددا  دددالل المددد   أ
 ت أضددددلمدددداب اا مدددد 121ل دددد  كانددددة نسددددبة مددددؤالء المددددبا  المنتمدددديت فددددي تدددد و    . س221وللسددددل ة

لمدبا   ا لدبه  مدت الرتدب % مت مجمدوع ا6نسبة ل  تتجاوز  أي 1541عا  ماب اا  في 1749
  . س221و 1541ماي   تركة ت اثأتيل ع   كبير منه  على الت اع  بع  ال نيا وأ

مندا ق ما األضول االجتماعية أل لب مؤالء المبا  فجلهد  مدت العدرب السدنة والسديما أ 
عدالي الفدراة  وا لدبه  مدت المدبا  الدذيت تر دوا فدي المؤسسدة العرا يدة  ي أبغ ا  و مالها و ربها فد

 . س222و  مراكز عالية وربما تساسة فيها وتسل  بعمه
في  م  الضراعاة السياسية بيت ن ب التك  الم تلفة مت جهة  وبديت  دوى المعارمدة 

ر المؤسسدة العسدكرية ومدا على تع ا  أ يافها وتبلور فئة المالكيت اإل  اعييت في الريل وبروز  و 
رافق مذه العرول مدت تدوتراة مدت جهدة أ درى  بد أة الكتلدة ال وميدة فدي الجديو بدالتبلور والبدروز 

ت العرا ييت والعرب أمثدال وسدا ا العلني ومما زا م   و  الن ا  الفكري لل عا  ال ومييت مت المث في
 .   س223وو يرم س ومتم  مه ي كبة  وسل زينل وي وسامي  وكة  لتضري ا

بمثابة التامدنة الم نيدة ألنضدار الكتلدة   س .224وي المثنى بت تارث ال يبانيكما كات لنا 
و ددد  از ا   ور الكتلدددة تدددأثيراا فدددي التيدددا  السياسدددية بعددد  نجددداح مدددبا ها فدددي ا تيدددال بكدددر ضددد  ي  

ي العدراق ليعهر مذا التأثير ب كل وامق في  يا اتها لسلسلة مت االن الباة العسكرية المك وفة فد
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ي ر  انددد الع التدددرب العرا يدددة البري انيدددة لتنتهدددي بدددذلة سددد ثتيددد .س 229و1541-1537بددديت عدددامي 
  . س226والكتلة ال ومية على الجيو

علدددى مجمدددل كدددات وامدددتاا ومدددت تتليدددل   يدددق ل بيعدددة الضدددراع بددديت الكتلتددديت والدددذي أثدددره 
ال انعكدا  للضدراع الدذي ا مدو إع السياسي مدبيت للباتث  إت الضراتالعملية السياسية في العراق ي

والم رسدددة ال وميدددة  إذ تاولدددة كدددل كتلدددة مدددت اجدددل تعزيدددز  بددديت الم رسدددة العرا يةوالو نيدددةس اتتددد  
مو عهدددا  وا  امدددة ضدددالة مدددا األتدددزاب ال ريبدددة مدددت توجهاتهدددا العامدددة والتدددي كاندددة بمثابدددة الموجددده 

تعارمدداة وتضددا ماة  الفكددري لكددال الكتلتدديت  لكددت فددي الو ددة نفسدده لدد  ت لددو مددذه الضددالة مددت
مدددت  دددرو  تت دددا ا  ابيدددنه  أو علدددى األ دددل انتيددداز المدددبا  ل دددي  المؤسسدددة العسدددكرية ومدددا تمليهددد

   و بيعة العمل السياسي الم ني  ونم  تفكيره.
كما ويعهر للباتث أيماا  أت ال اعة ممت الجيو ل  تكت مبنيدة علدى أسد  و نيدة أو 

والث افية التدي تملهدا المدبا  والجندو  معهد  إلدى الجديو  مهنية  إنما اال تالفاة ال ب ية والعر ية 
كانة مدي الفيضدل الدرئي  فدي تت يد  والئهد  مدا المؤسسدة العسدكرية مدت جهدة أو الن بدة التاكمدة 

 السياسية مت جهة أ رى. 
 . س227و1541-1537اة العسكرية في العراق وفي أ ناه ج ول يومق االن الب

 -2 - جدول رقم 
 8598و  8591رية في العراق بين عامي االنقالبات العسك

 الهدف الوسيلة القيادة االنقالبات العسكرية ت

 ب 16-11ان دددددالب  8
1537 

اغتياااب ر اار  اادري الجاارد الجااي   لع  اء األربعةا

 في الجو ل ا الوشاش 
اإل اتددددددددددددة بتكومددددددددددددة ياسدددددددددددديت 

 الها مي
كددددددانوت  24ان ددددددالب  2

 1531األول 
الجدديو والته يدد   التتددذير مددت جانددب *الزعماء السبعة

 عمل عسكري ب
اإل اتددددددددددددة بتكومددددددددددددة جميددددددددددددل 

 الم فعي
محاالاااااة رألااااايس ا ر اااااان حساااااي   لع  اء األربعةا 1541 با  21 9

فاااااونق االن ضرياااااة  اااااد الاااااونار  

 ال األجة

 عددد  ندددوري السدددعي  فدددي ت دددكيل 
 التكومة

الها ددمي  اإل اتددة بتكومددة  دده تترة عسكري في معسكر الر ي  لع  اء األربعةا 1541نيسات  1 9
 وت كيل تكومة ال فاع الو ني

فمدال عدت الع يد  عزيدز يدا ملكدي و اللدواء تسديت فدوزي  و الزعماء السبعة م  اللواء أميت العمري  *
 م  ساب اا.الع  اء األربعة المذكور  أسماؤ 
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الجنددو  ومدبا  الضددلس مدي األ ددرى  دد  -أمدا بضدد    اعد   المؤسسددة العسدكرية والمراتددب
ر السياسية وبضور  عفوية في الب ء مدت  دالل السدا  يت علدى النعدا  ومدت ثد  تسللة إليها األفكا

عددت  ريددق اإلليددة التزبيددة السددرية  والسدديما منددذ منتضددل الثالثينيدداة  وذلددة عندد ما عددزز التددزب 
ويدددة  بوضدددفه  أكثدددر المراتدددب ال ددديوعي أولدددى  اليددداه التنعيميدددة فدددي فدددو  الم دددابر  وفدددي ال دددو  الج

   .س 221وتعلماا 
مت ا رل على زرع تلة ال اليا وتنعيمها في الجيو كدال مدت وزكدي  إتير بالذكر والج 

 1537تد  ك دل مدذا التنعدي  عدا   س  و د تي وب رجة ا دل تسدت عبدا  الكرباسدي يري ويوسل م
عسدددكرياا مدددت  س69وة اعت ددداالة  دددملةإلدددى  دددت تملددد ىملدددا الن بدددة التاكمدددة  ممدددا أ  الدددذي أثدددار
 .  س225ورفيت على التنعي الثالثة الم  فمال عتالمراتب 

فا  مدت التالدة االجتماعيدة للمراتدب لكسدبه  والب  مت اإل ار  إلى أت التزب ال يوعي    ا
إلددى التنعددي   كددونه  فددي الغالددب ينتدد روت مددت الريددل العرا ددي والجنددوبي علددى وجدده ال ضددو   

ر و  روتدداة التددزب الم تلفددة  لتجدد  أفكددا اإلثنيددةفمددالا عددت تنددوع انتماءاتهددا ال وميددة وال ينيددة و 
 .  س231ومتنا مة ما أفكارما وأم افها

فدي مددوء تلددة المتغيدراة والتددي أل ددة بمداللها ب ددكل وامددق علدى المؤسسددة العسددكرية  و 
ي والندددوعي  التجدد  الكمدددإذ انكفددأة ال دددوى الو نيددة وال وميدددة  ا دددل الجدديو علدددى ذاتهددا مدددت تيدددث 

وامددددل  ل تهدددا الت ددددوراة السياسدددية فددددي وان فددده تأثيرمدددا فددددي ال دددرار السياسددددي للسدددل ة  نتيجدددة لع
 .  س231والعراق

تد اث عدت التد  ل فدي السياسدة  والسديما أ األمر الذي أ ى  إلى ابتعدا  الجديو ومدبا ه 
والتدددي تمثلدددة فدددي وثبدددة ال دددعب  1591تمدددوز  14وتتدددى ثدددور   1541العدددراق  دددالل المددد   مدددت 

 . 1596و1592وانتفامتي  1541العرا ي عا  
وضدي علدى العدرو عبد  اإللده و دوى االتدتالل البري داني إلدى التفكيدر كدالا مدت ال امما  ف

ج ياا في ات اذ كافة اإلجراءاة المتاتة الممكنة بتت يق إعا   نعر  داملة فدي المؤسسدة العسدكرية 
مددددت تيددددث تجمهددددا الكمددددي و بيعددددة تأثيرمددددا السياسددددي  للتيلولددددة  وت تكددددرار مسلسددددل التركدددداة 

 .   س232واالن البية الساب ة
كددل ذلددة إلددى انتهددا  سياسددة ج يدد   متجهددة إلددى إعددا   وتنعددي  المؤسسددة العسددكرية أ ى 

ب كل كامل  ومتاولة إبعدا  العناضدر الو نيدة وال وميدة مدت المدبا  فدي الجديو العرا دي  والسديما 
  كمدا  دملة واأللويدةل ذلدة  دا   الفدرق لي دمالمتهميت مت  بدل بري انيدا بتدرويجه  ل فكدار النازيدة 
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واليت لسياسددة مدد اممددا كددانو   وب اضددة س233ويت علددى الت اعدد يمو أتالددة المددبا  ال دد ءاةاإلجددرامددذه 
كما  . س239والى المتاكمة العسكرية لمتاكمته بعمه   إتالةفمالا عت  س .234ور ي  عالي الكيالني

في است رار البل  وذلدة بأبعدا  الجديو عدت مؤسسداة ال ولدة  إستراتيجيتها امة الن بة التاكمة الى 
الد ا لي لمواجهدة االنتفامداة ال دعبية بد الا عنده  فمدالا عدت تعزيدز  األمدتموء تتد يث  دوى  في

الدددذي عمدددق ال دددالل بددديت ال دددوى  األمدددر س236و  فدددي البرلمدددات والسدددي ر  علدددى الريدددل نفدددوذ الع دددائر
ممدا أ ى إلدى   يت  اضدة  و دوى نعدا  التكد  برمتدهعية المتمدرر  عامدة والمدبا  المسيسداالجتما
ة العسدكرية   اضدةا إذا مدا علمندا لعال اة السياسية والتزبية ب كل ملتدوع  ا دل المؤسسدانت ار ا

ت ا لب المبا  والضغار على وجه ال ضو  فمالا عت المراتب ينتد روت مدت عوائدل الفئداة أ
نمددجاا وتألبدداا مدد  العددرو ونعامدده السياسددي  أكثددرر وعيدداا مددممددا أث .س237و دداة الف يددر الوسدد ى وال ب
بديت بعمدها وبعده  يدا اة  أوممدت سدبق بديت الكتدل العسدكرية  نوعيداا ال داة أر دى كما نمجة ع

األتزاب السياسية المعارمة سدواء بضدور  منفدر   مدا التدزب ال ديوعي  تدزب االسدت الل الدو ني 
مجتمعدة كمدا مدي  أوفدي فتدر  متدأ ر  مدا التكد  الملكدي  تدزب البعدثال يم را ي والى تد  مدا مدا 

   الو ني . التال ما جبهة االتتا
ال دعب الدذي إضدابته  أبنداءمعع  المبا  كانوا ي عروت ما يتد  بده  إتمما يمكت  وله 

لسياسدددددددية واال تضدددددددا ية تالدددددددة مدددددددت االسدددددددتياء و يبدددددددة األمدددددددل نتيجدددددددة المددددددد راب أومددددددداعه وا
 .س231وسواالجتماعية
وتد ما كما لد  تكدوت الت دوراة ال ا ليدة التدي  ده ما العدراق بعد  التدرب العالميدة الثانيدة   

العامدددل ال دددارجي ا دددذ تيدددزاا مدددو  المتفدددز  للن بدددة العسدددكرية علدددى ممارسدددة العمدددل السياسدددي بدددل إت
 -والتدددددرب العربيدددددة1541 دددددر مدددددت تفكيدددددر المدددددبا  والسددددديما مدددددا  لفتددددده مرتلدددددة تدددددرب عدددددا  األ

سعلى الجيدددددوو العربيدددددة مدددددت جهدددددة ونجددددداح المدددددبا  المضدددددرييت  فدددددي ثدددددورته  عدددددا  يةاإلسدددددرائيل
ل ددة بمدداللها علددى نفسددية المددبا  العددرا ييت مددت جهددة ثانيددة  ليتددذوا تددذوا والتددي أ . س235و1592

   .س241والعراق على  رار التنعي  في مضر في األترار المضرييت في تأسي  تنعي  للمبا  
تمددوز 14تددى  يددا  ثددور  ليسددتمر مددذا التنعددي  فددي العمددل  ا ددل ضددفول ال ددواة المسددلتة ت 

 . س241و1591عا  
مت المروري تسدلي  المدوء فدي االنتمداء االجتمداعي وال ب دي ل دا   وي عر الباتث انه   

والسديما المؤسسدة العسدكرية  المنعومدة االجتماعيدة العرا يدة   فديالتنعي  كونه  جدزءاا مهمداا ومدؤثراا 
 تموز. 14مما انعك  ذلة على  ورم  في ات اث العراق السياسية وب اضة بع  ثور  
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ال ب دداة الكا تددة و وت المتوسدد ة وفددي  ددالبيته   أبندداءمددت  اراألتددر ل دد  كددات جددل المددبا         
أتدد اا مددت   األتددراراللجنددة العليددا للمددبا   أعمدداءولدد  يكددت بدديت  . س242والتددرفييت أومددت الفالتدديت 

كليدددة بال أبنائهدددا إلتددداقمدددثالا عدددت  اإل  اعيدددة األسدددر فابتعدددا  .س243و اوالب ددداواة اإل  ددداعييت أبنددداء
تتمددي نعامهددا  إتسددي رتها علددى ال ددواة المسددلتة التددي مددت المفتددره الددى عدد    أ ىالعسددكرية   

مددت االنتيدداز  ممددا  لددق فجددو  كبيددر  بدديت الوا ددا االجتمدداعي وال ب ددي للمددبا  والوا ددا االجتمدداعي 
 .  س244ووال ب ي للسل ة 

كدانوا مدت  األتدرارع  المبا  مع إتال ومي  فيمكت اإل ار  الى ي   االنتماء  فيما إما 
وج  فدي بعده  اليدا التنعدي  مدبا اا مدت  إذ الكر السيما  األ رىلة منه  مت ال ومياة العرب و 

 س.  ل اليافتاح عب  الوالم    مض فى عزيز  الرئي  عب  الكري  ال فال والرئي   مثل الكر 
كدر ي فمدالا  أضدلفي اللجنة العليا فكات الع ي  الدركت متيدي الد يت عبد  التميد  مدت  ماأ 

 .س249وتركماني أضلعلي  الب مت  عت الم    ضبيق
 إتيعندددي  مدداب  مسددديتي  ومددذا ال أي إلدددىالتنعددي   ددد  افت ددر  إتمدددت  اإل ددار والبدد  مدددت  
مددمة  إذتعضددب  ددائفي   أيفلدد  يكددت بيددنه   اإلسددالميكددانوا متعضددبيت للدد يت  األتددرارالمددبا  

 .س246ومبا اا مت جميا فئاة المجتما األتراراللجنة العليا للمبا  
األتدرار  والتندوع التجان  في االنتماء ال ب ي لتنعدي  المدبا   إتيمكت ال ول  قسبومما  

االجتماعيددة  األمد ال أولويدداة بيدق عكد  علددى تممددا ان . س247والعر يدة والمذمبيددة لهد  فدي األضددول
علددى الفالتدديت  فمددالا  األرامدديالزراعددي وتوزيددا  اإلضددالح ددانوت  قكت بيددواال تضددا ية للتنعددي   

الدة االجتماعيدة مدت  دالل  الع مبد أكدذلة تت يدق   فئداة العرا يدةالالوتد   الو نيدة بديت عت ت بيق 
 .س241وت و  الفوارق ال ب ية ت فيل

وفي نهاية البتث يمكت اإل ار  إلى استنتا  مفا ه  إت ن وء المنعومدة السياسدية العرا يدة  
 تضددة بددالعراق  كددات لهددا األثددر و يددا  ال ولددة العرا يددة الت يثددة أ ى إلددى إسددها  عدد   مددت العوامددل ا

ميمندة ال دا   العسدكرييت علدى السدل ة السياسدية فيده  ليتضدرل كدل واتد اا األكبر في تفسير عامر  
مددنه  كدد كتاتور  ومنهدددا علددى سددبيل المثدددال  الملكيددة وعال اتهددا ببري انيدددا  التندداف  بدديت المضدددالق 

ة وال ينيدددة    ممدددا  لدددق فدددراغ ليجددد  البري انيدددة والتكومدددة العرا يدددة  فمدددالا عدددت ال الفددداة العر يددد
العسكر مكانه  فيه وب و   ناميدة عدت اعتمدا  النعدا  الملكدي المتزايد  علديه  كدأ ا  إل مدا  تركداة 

كاندة السدبب الدرئي  فدي بدروز والتمر س  كما ي ل وت عليها  وفي موء تلة العوامل المتضارعة  
 . الجيو وس  السياسة
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 الخاتمة

 ت ال رو  التي يمكت اإل ار  إلى بعه منها على النتو األتيذتممنة ال راسة ع  اا م 
تياا وتيوياا مت تاريم العراق   يماا وت يثاا  وألل عامالا مهمداا مدت  بة أت التنوع االجتماعي كات جزء. ث1

 عوامل  وته و ناه التماري والفكري. 
ى اسددها  عدد   مددت العوامددل ا تضددة . ات ن ددوء المنعومددة السياسددية العرا يددة وال ولددة العرا يددة   ا ى الدد2

بددالعراق ومنهددا ذ الملكيددة وعال تهددا ب ددو  اجنبيددة والتندداف  بدديت المضددالق البري انيددة والتكومددة العرا يددة 
 فمال عت التنوع العر ي وال يني وال دومي   ممدا اتداح مدزي  مدذه العوامدل اسد  التغييدر تدول كيفيدة 

 ميمنة ال ا   العسكرييت على العراق .
الددر   مددت متدداوالة سددل اة االتددتالل البري انيددة ال مدداء علددى التنددوع االجتمدداعي فددي العددراق  . علددى 3

بمتاولة تفتيته عت  ريق سياسة "فرق تس "  لكت ذلة التنوع أثبة أضالته و  رته على الو ول أما  
 تلة المتاوالة. 

 لفياة اجتماعية ف يدر  أو مت  –. انت ر معع  المبا  العسكرييت في ب اية التك  الو ني في العراق 4
متوس ة  وكانة أ لبيته  مت  ائفة وات   ت ريباا  ما ذلة  ل  يكت ذلة سدبباا فدي تعضدبه  المدذمبي 

 وال ائفي  والسيما أنه  كانوا أ رب إلى العلمانية. 
. وفددي أربعينيدداة ال ددرت الع ددريت و مسددينياته تبدديت أت الجدديو العرا ددي مدد  فئدداة متعدد     عكسددة ذلددة 9

تنوع االجتماعي وكيل أنه كات عامل  و  ال عامل مدعل للجديو وللمؤسسدة العسدكرية علدى نتدو ال
 عا . 

بضددددور  مبا ددددر  أو  يددددر مبا ددددر   فددددي االن البدددداة  –. مددددا أت عدددد   مددددت المددددبا  العسددددكرييت ا ددددتركوا 6
  لكددت ذلددة لدد  يكددت يعكدد  أي  لددل فددي التنددوع االجتمدداعي  1591و  1537العسددكرية بدديت عددامي 

 ما أت تلة االن الباة كانة ت ل وراءما  وافا سياسية.والسي
 امشواله

 . 99   1551الع ل السياسي العربي مت  اته ومجرياته  بيروة     الجابري متم  عاي -1
  1511ت ال ولة الى ال بيلة  المركز الث افي  بيروة  مكتبدة النهمدة  برمات  ليوت  نعا  ال ائفة م -2

 21 . 
 . اإلفرا ي ير ف   الى التنوع في المعت  اة والممارساة ال ينية بيت  لاألو فالمفهو   -3
 للمتافعدة وأيمدا ث افيدة أو ا تضدا يةأو سياسدة  أمد الفهو ي ير الى است  ا  التنوع ال يني لتت يدق  -4

تكددوت فددي  بندداء تلددة ال ائفددة و البدداا مددا أوبة لضددالق زعمدداء سددعلددى مضددالق وامتيددازاة م تلفددة ومكت
 .  األ رىل وائل مواجهة ا

 ؛24   1551ا تضدددا ية  بغددد ا    وسدددكاناا ومدددوار  أرمدددا  ددداب ضدددكار العددداني  جغرافيدددة العدددراق  -9
 .21   1595جاس  متم   لل  جغرافية العراق ال بيعية واال تضا ية والب رية  ال امر   
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مجموعدة بداتثيت   ار العراق في التاريم  في عضور ما بل التاريم مت كتاب    ت ي ال باغ   العراق -6
 . 21    1513الترية بغ ا   

مجلددددة الث افددددة الج يدددد    . 164   2119سسددددة  دددد  لددددور ي   بيعددددة المجتمددددا العرا ددددي  مؤ علددددي ا -7
 . 1591 األولفي ت ريت 7  السنة 12 الع 

مدد لول مددذه الكلمددة  تمددييقب ددكل عددا   ثدد   األنضددار أو اإلتبدداعي لددق لفددع وال دديعة فددي اللغددة علددى  -1
 وأضدبتوا الدب تتدى ا دت  بهد   أبديعلي بدت  اإلما  إتباععلى  اإلسال ي لق بع  مجيء  بقوأض

مد   ديعة العدراق  إمالهذا اللفع   األ رى اإلسالميةال وائل والفرق  يميزوت ويعرفوت عت  يرم  مت
 كتبه  التي  امة بجمدا التد يث مدي الكدافي وكتداب تهدذيب أم وات   االثنى ع رية اإلماميةال يعة 
  مكتبدة  يدا   بيدروة  ابدت ال د ي   الفهرسدة إسدتاقمتمد  ابدت    ينعدر للمزيد   و اإل بدار اإلتكا 

  الملددل والنتددل  تت يددق   متمدد  دمدد941  ة ال هرسددتانيمتمدد  ابددت عبدد  الكددري   ؛171   ة   
 . 147سعي  كيالني  بيروة   ار المعرفة   

 أمدلفدالت مدت  لري دة المعهدو   المسدت يمة  ولدذلة  يدالجماعة  وتعندي ال  أمليرا  به  فئة اجتماعية  -5
مدذامب  أربعدةال ري ة المست يمة فهدي العدرل والعدا   وال ري دة فهد  ين سدموت الدى  أملمت  أيالسنة 

ت ددددي الدددد يت اتمدددد  ابددددت تيميددددة  ذينعددددر للمزيدددد  والتنفددددي  ال ددددافعي  ابددددت تنبددددل والمددددذمب المددددالكي  
تنيفدة  أبدو؛ 215   1536المنجد   بيدروة   ضدالح مدس  رسائل ونضدو  عندي  ن درما121ةو
تنددا  ؛355    1519سمدد  بيدروة  1114  ةوال دار سمدد  المسدن    درح علددي 191لنعمدات  ةوا

  يددا  الجمهوريددة تتددىب ددا و  العددراق  ال ب دداة االجتماعيددة والتركدداة الثوريددة فددي العهدد  العثمدداني 
 . 95-97    1559يروة  الرزاز  الم بعة العربية  ب رجمةذ عفيل  تالكتاب االول

 .المض ر السابق  12مجلة الث افة الج ي    الع   -11
 .61   1561   ار م بعة التم ت  بغ ا   1561   ليل الجمهورية العرا ية  لسنة اإلر ا وزار   -11
 .26العراق في التاريم  المض ر السابق    -12
 . 21  اب ضكار العاني  المض ر السابق    -13
  1597االجتماعيدة  م يريدة النفددو  العامدة الد ليل العدا  لتسددجيل النفدو  العدا  لسددنة  تال دؤو ر  وزا -14

 . 61  المض ر السابق   1561  ال ليل العرا ي لسنةاإلر ا   وزار  1597نيسات 1في 
مدددد  1413مكتبدددة التيددد ري   ددد    1 علدددي الدددور ي  لمتددداة اجتماعيدددة مدددت تددداريم العدددراق التددد يث  -19

 ؛فوق فما  17 
 Mary vellous, mesopota mia, the worlds. Wonder, land,by,toseph t.parfit m.a. 

page 15. 

  1571  6العرا يدة  بغد ا   العد   الجغرافيدة اكر  ضباة  ب و العرب ورعا  الكر   مجلة الجمعيدة -16
 111 . 
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تدداريم  ددعب و مددية  األكددرا اتمدد  تددا  الدد يت   ؛63  دداب ضددكار العدداني  المضدد ر السددابق   -17
 . 15   2111  1و ت  ال ار الث افية للن ر  ال امر    

عربدي   أضدلالكر   فالمؤر وت مت العرب يجعلونه  مت  أضلتت ي  والنعرياة تول  األراءتع  ة -11
عربدداا انفضددلوا عددنه  مددا الغساسددنة فددي تا ثددة انهيددار سدد   األضددلكددانوا فددي  أنهدد متللدديت ذلددة الددى 
مدت ربيعدة  إمدا  فنسدوا لغدته   فهد  األعداج بالجبال والوما   تيدث ا تل دوا بدبعه  مأرب  واعتضموا

نهدد مددت ممددر بددت نددزار   أوبددت نددزار بددت بكددر بددت وائددل  مددت ولدد  كددر  بددت مددر  بددت ضتضددتة بددت  وا 
نهد  عربي أضلمت  أنه  تالكر  في عو المؤر وت مت  إماموازت    د موا الدى مندا ق كر سدتات فدي  وا 
مدا ينضدهروا   إت  ونعدراا للتفدوق التمداري والمد ني الدذي كدانوا عليده اسدت اعوا  بل التاريم عه  ما

ينعدر والكرمدان  والكدورات والكلهدور واللدورس   أ سدا  أربعةويتفرع الكر  الى  األضلييت عوب المن  ة 
س مدددرو  الدددذمب ومعدددا ت 346التسدددت المسدددعو ي وة أبدددو األول الدددرأيللمزيددد  مدددت المعلومددداة تدددول 

 للمزيدد  ينعددر  الددرأي الثدداني  إمددا  43   1573-1569ال  بيددروة   يت يددق  ددارل بددت   مراالجددو 
سدددلي  م دددر  جددد ل الهويددداة  ضدددراع االنتمددداءاة فدددي  ؛16  تدددا  الددد يت  المضددد ر السدددابق   اتمددد

 . 96   2113  المؤسسة العربية  بيروة  األوس العراق وال رق 
عبدددد  الددددرزاق التسددددني  العددددراق  دددد يماا  ؛61  المضدددد ر السددددابق   1561الدددد ليل العرا ددددي لسددددنة    -15

 . 36   1512   بغ ا  العربية الي عة وت يثاا      ار
 . 61  المض ر السابق   الكتاب االولتنا ب ا و  -21
مدذه التسدمية ت لدق علدى الكدر  المتد اوليت الكر يدة اللوريدة والتدي تسدمى  إتيذمب جدل اللغدوييت الدى  -21

  إذس  أضدليمت يسميها باللور الضغير ولوري فيلي في ل وت عليها لدوري مجازاا بالكرمن امية  ومنه  
وتسدددمى  يبا تيدددار فيسدددميها لدددوري  األ دددرال سددد   إمددداتسدددمى مندددا  ه  بددداللور الضدددغيرولوري كوجدددة  
يمثدل جميدا ال بائدل الكور يدة المفهدو  لل بائدل الفيليدة  إتمنا  ه  باللوري الكبرى ولوري بزرةس ولدذلة 

يد  للمز ينعدر   هوكرمن داالدال   متدافعتيوت دمل تت يد اا  كر سدتاتالجنوبية مدت  ألجزاءاالتي ت ي  في 
عبد   ؛141-141   1574الث افيدة  بغد ا   لورسدتات   ار ال دؤوت ور وللعلى سعي  الكوراني   ا

 .112   1551واللورس الكر  الفيليوت في المامي والتامر  السوي    ألفيليالجليل 
 61  المض ر السابق  اب االولالكتتنا ب ا و   -22
 14   1571عب  الرتمت  اسملو  كر ستات والكر   بيروة   -23
 61  المض ر السابق   الكتاب االولتنا ب ا و   -24
 .37 ال يت  المض ر السابق    اتم  تا -29
  ددة التددي تفضددل المن  ددة الكر يددة علددى المن األرامدديمددذه اللفعددة ت لددق اليددو  علددى الددذيت ي  نددوت -26

 إتالوسد ى النا  دة بالتركسدتانية   أسدياالعربية  فهي مت الجماعاة التي تعو  بأضولها ال  يمة الدى 
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مععد   إت إذ  اإلسدالميالفتق العربدي  أوائلالتركماني الت ي ي الذي  ونه التاريم يعو  الى  التمور
وتزاوجوا لذيت است روا مناة الذي فتق تركستات كانوا مت المتاربيت العرا ييت ا اإلسالميالجيو  إفرا 
بعثدددوا بالم ددداتليت التدددرة  أنهددد ت باالسدددت رار والتدددزاو  مدددا التدددرة بدددل تركسدددتات  ولددد  يكتدددل العرا يدددو  امددد

مدو التدال ا الم دي   كمد األمدويالتركمات جزء مه  مدت الجديو   روا ب ورم  في العراق و   أضبقليست
تسدمية التركمدات  إمدا  ال ليفة المعتضد  بداهلل تنامي وجو م   والسيما في عهفي العه  العباسي الذي 

علديه  تسدمية االو دوز أو الغدز أو ال وارزميدة ون دأة  أ لق  و بل ذلة اإلسال فأ ل ة بع  اعتناق 
  واالتابكيددة فددي س1233-1127وفددي الموضددل  ةاالتابكيددتركمانيددة منهددا  إمدداراةفددي مددذه الفتددر  عدد   

ي  م ر  المض ر سل ذللمزي  ينعر  س1144وفي كركوة س  واإلمار  االيوا ية 1233-1144اربيل و
 . 2116إبرامي  ال ا و ي  التركمات في العراق  ال ار العربية  بيروة   ؛234-233السابق   

عزيدز التدا   ال مدية الكر يدة  ؛41عب  الرزاق التسني  العراق   يماا وت يثاا المض ر السدابق    -27
 .61   1514بيروة  في الع رينياة  المؤسسة العربية  

 .61  المض ر السابق   الكتاب االولتنا ب ا و   -21
 .59ل  بيروة  بال   يابت  ل وت  م  مة ابت  ل وت   ار الج -25
-1591مدد  سددع   بنيددة المجتمددا العرا ددي  راسددة تاري يددة سياسددية فددي العهدد  الجمهددوري تياسدديت م -31

 .47   2116ه  ال راساة السياسية وال ولية  ع  م1563
 42   ددكار   المجتمعدداة الع ددائرية فددي العددراق بدديت البدد او  واالسددت رار  مجلددة العرفددات  مجلدد مددياء -31

 . 915    1599ونيسات    ذارس 6-9 و
علدددي الدددور ي  لمتددداة اجتماعيدددة مدددت تددداريم  ؛112 53  المضددد ر السدددابق   1تندددا ب دددا و  ة -32

 .121  المض ر السابق   1العراق الت يث   
 .269   1555تم  ر ي  الفيل  الت و   مركز ال لي  العربي   بي  م -33
   ار التكمدددددددة  1591-1521زكدددددددي  از مدددددددار العدددددددراق تتدددددددة التكددددددد  الملكدددددددي   أمددددددديت مدددددددأموت -34

 .97 2111لن ت 
 . 299   1576متم  معفر اال ممي  المجل  التأسيسي العرا ي  بغ ا    -39
 بعدة االر دا   بغد ا   ال وميدة العرا يدة مامديها وتامدرما  م  إبرامي جرجي  جبرائيل وعب  العزيز  -36

ر يدة والتيداراة السياسدية الك واألتدزاب  ن دأ  وت دور الجمعيداة أميتاتم   أركات ؛194   1595
 .9  2115في العراق      ار جيا لل باعة  

ضدددي ا لبنات     م بعدددة العرفدددات 3عبددد  الدددرزاق التسدددني  تددداريم العدددراق السياسدددي التددد يث  الجدددزء  -37
 .263و 1597

 .196جرجي  جبرائيل وعب  العزيز برما   المض ر السابق    -31
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 .252  المض ر السابق   الكتاب االولتنا ب ا و   -35
 .هالمض ر نفس -41
  2111بوتاميددا  بغدد ا   و   ميز    ار1مددازت ل يل يهددو  العددراق  موسددوعة  دداملة ليهددو  العددراق    -41

 67 . 
 فسه.المض ر ن -42
 .112   هرات  بال   9علي الور ي  لمتاة اجتماعية مت تاريم العراق الت يث    -43
الدذي  الكيالنديب يدا   ر دي  عدالي  وبري انيدابع  الترب العالمية الثانية  ان لعة التدرب بديت العدراق  -44

عدو   االتدتالل الى  أ ى لها النجاح  مما ل  يكتب إال أنها  البري انيترأ  ثور  و نية م  الجيو 
ينعدددر الدددى انت دددار الفومدددى والهلدددا فدددي  دددوارع بغددد ا    أ ىالدددذي  األمدددر  البري ددداني الثددداني للعدددراق

 .171   2119  1   ار التكمة  بغ ا    1السياسة في العراق    إعال للمزي   مير بضري  
 .67مازت ل يل  المض ر السابق    -49
 المض ر نفسه. -46
ال ولددة العرا يددة واليهددو ي الوتيدد  الددذي  ددغل منضددبا وزاريددا فددي تدداريم العددراق اول وزيددر ماليددة فددي  -47

  كددات ي ددغل م عدد ا فددي مجلدد  المبعوثددات العثمدداني فددي اسددتانبول    1161التدد يث   ولدد  فددي عددا  
 ينعددر للمزيدد   س  1524_ 1521عددا  الددى بغدد ا  وعدديت وزيددرا للماليددة فددي  مدد  وزاراة متعا بددة و 

   ار 1516-1541العربدددي فدددي اسدددرائيل األ بفدددي  و ثدددارعبدددا   تدددراج   دددموئيل موريدددة ومتمددد  
 .113  1517الم رق  بيروة  

 .117  المض ر السابق   6علي الور ي   -41
 .259تنا ب ا و  المض ر السابق    -45
  الجددذور السياسددية والفكريددة واالجتماعيددة للتركددة ال وميددة 1521ومدديه جمددال عمددر نعمددي  ثددور   -91

 .364  1519  بغ ا   2ليةس في العراق   واالست ال
 المضر نفسه.  -91
ايرالندد   العددراق  راسددة فددي ت ددوره السياسددي  ترجمددة  جعفددر ال يددا   من ددوراة   ار   فيليددب ويددالر  -92

 . 213   1545الك ال  بيروة  
 .11   1524  بغ ا   2متم  مه ي البضير  تاريم ال مية العرا ية   _  93
البر ددداوي  العال ددداة السياسدددية بددديت العدددراق وبري انيدددا  الددد ار الو نيدددة للتوزيدددا والن دددر  اتمددد  رفيدددق  -94

 .59   1511بغ ا   
 .369وميه جمال عمر نعمي  المض ر السابق   -99
 .366المض ر نفسه   -96
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 .17   1426  األميت  من وراة روح 1والمذامب بالعراق    األ ياتر ي  ال يوت   -97
 .96ج ل الهوياة  المض ر السابق   بضري   مير -91
 .442   1566   ار الريتاني  بيروة  1    هو  سه  العراق امكنه ليل  -95
 .79الروسي  المض ر السابق    االست راقكمال معهر اتم   ثور  الع ريت في  -61
 يلةأضدد أسددر ينتدد ر مددت  إذكر يددة   إمددار  أولس  ومددو مؤسدد  1596-1113ال دديم متمددو  التفيدد و -61

العالمدة معدرول  األعلدىوعري ة فهو ابت ال يم سعي  ابت ال يم كاكدا اتمد   المؤلدل والمدؤر  وجد ه 
ينعددر النددو مي  ابددت العالمددة مضدد فى بددت اتمدد  النددو مي البرزنجددي التسدديني المتضددول ال ددهير  

 .2114 ت ريت الثاني 23في 1172  جري   الزمات  الع  للمزي  
  117  تركدداة ال دديم متمددو  التفيدد   و59ل يددرات البري انيددة  سددجل ر دد  .ة.و  ملفداة وزار  ا - -62

 222. 
 .المض ر نفسه  - 63
 .71  كمال معهر اتم   المض ر السابق  المض ر نفسه؛ -64
  ومدت ثد  اتتاللهدا 1514عدا  مدت ت دريت الثداني   6 يدو  الفداو فدي الوتد اة البري انيدة أولىنزلة  -69

  1517عدا    ذار 11 لتت د   فدي وجهتهدا إلدى بغد ا  التتاللهدا فدي مت نفد  ال دهر 22البضر  في 
اله ندددة بدديت ال دددواة البري انيددة وال دددواة العثمانيددة  والتدددي  إعددالتواسددتمرة العمليددداة العسددكرية تتدددى 

ت ددريت  1تم دده عنهددا جددالء الجدديو العثمدداني عددت واليددة الموضددل ورفددا العلدد  البري دداني فيهددا فددي 
 وتسدنواة تكبد  فيهدا البري داني أربداالعسدكرية التدي امتد ة زمداء  اإلعمال  لتنتهي 1511الثاني عا  

بديت  تيدل وجدريق بتسدب المضدا ر البري انيدة فمدالا عدت ال سدائر الما يدة الهائلدة  للمزيد   إلدلمائة 
تميدد  تمدد ات التميمددي  البضددر  فددي  ؛11-15لبر دداوي  المضدد ر السددابق    ينعددر  اتمدد  رفيددق ا

 . 99   1575  بغ ا   1521-1514ي  عه  االتتالل البري ان
 .67   2116  ال ار العربية  بيروة  1العراق    تاريمتريب  ضفتاة مت  ت ارلز -66
سددددتار نددددوري العبددددو ي  المجتمددددا العرا ددددي فددددي سددددنواة االنتدددد اب البري دددداني  مؤسسددددة  ار الكتدددداب  -67

 .197   2116  بغ ا   يالبري ان
 .44ر السابق     ايرالن   المض ر فيليب ويال -61
 ؛25   1557بدرق  لند ت     ار ال4عب  الرتمت البزاز  العراق مت االتتالل الدى االسدت الل    -65

 .17اتم  رفيق البر اوي  المض ر السابق   
 . 49  ايرالن   المض ر السابق   ر فيليب ويال -71
 .179العبو ي  المض ر السابق    يستار نور  -71
 .115  ال امر    .ة   2العربية الكبرى    سعي   الثور  أميت -72
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  1571  بيدروة  2الم  كرترو  بيل  فضول مت تداريم العدراق ال ريدب  ترجمدة جعفدر ال يدا     -73
 316-351. 

   م ددق  253تسددت جم ددير  مددت تدداريم ثددور  الع ددريت فددي العددراق  مجلددة الث افددة الج يدد    العدد    -74
  م بعدة 1  ترجمدة فدؤا  جميدل   1521 يت  ثور  العراق مالالم  ؛112   2111 ذار  نيسات  
 . 124  111     1563الزمات  بغ ا   

 . 373  372وميه جمال عمر نعمي المضر السابق      -79
التسدددني  المضددد ر السدددابق     .   عبددد  الدددرزاق2112  ذار 1فدددي  146جريددد   الم دددرق  العددد   -76

 .337ق   وميه جمال عمر نعمي  المض ر الساب ؛57 59
 . 331وميه جمال عمر نعمي  المض ر السابق     -77
 . 397المض ر نفسه    -71
  .11ت ارلز تريب  المض ر السابق    -75
 . 169عب  الرتمت البزاز  المض ر السابق    -11
  م بعددددة 1   1591-1521سددددعا   يددددري  مددددت تدددداريم التركددددة الثوريددددة المعاضددددر  فددددي العددددراق   -11

 . 23   1574    بغ ا األ بي
   ار 1؛ متمو  أتم  عزة   ور العسكر فدي السياسدة   11ت ارلز تريب  المض ر السابق    -12

 .91   2112التكمة  بغ ا   
  1426  م بعددة سددبتات  1   1551-1514تسددت العلددوي  ال دديعة وال ولددة ال وميددة فددي العددراق  -13

 96 . 
  ال ائفيدة السياسدية فدي العدال  العربدي  إبدرامي ا  فرمد ؛51يت سع  متم   المضد ر السدابق   ياس -14

 . 31   1562نموذ  ال يعة في العراق  مكتبة م بولي  ال امر   
 تعدد    برئاسددة عبدد  الددرتمت الن يددب فهددي1521 أب 15تتددى  1521 األولت ددريت  2ت ددكلة فددي  -19

 األتزابي ي  موسوعة بز ل يل ال تست ذينعر للمزي   بال وزار  ثمانية وزراء أضلييت وع ر  وزراء 
 .2ملتق ر   ينعرذ  ؛2117  مؤسسة المعارل  بيروة  1  العرا ية 

 .135تست العلوي  المض ر السابق    -16
 . 155   1573   ور ال يعة في ت ور العراق السياسي الت يث  بيروة  عب اهلل فه  النفيسي -17
 . 152تست العلوي  المض ر السابق   -11
مست دددر ة واثاريدددة بري انيددة  مارسدددة  وراا كبيدددراا فدددي تكددويت التكددد  الدددو ني فدددي العدددراق  المدد  بيدددل  -15

وارتب ددددة بضدددد ا اة تميمددددة مددددا بعدددده  دددديو  الع ددددائر   ددددغلة منضددددب السددددكرتير  ال ددددر ية لدددد ار 
تمدددوز 12االعتمدددا  البري ددداني فدددي العدددراق  امدددة بتأسدددي  المتتدددل العرا دددي  توفيدددة فدددي بغددد ا  فدددي 
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والبدداب ال ددر يس  للتفاضدديل ينعددر  متمدد  يوسددل فياالت  عددهالوا مسدديق ال   و فنددة فددي م بددر 1526
  بغد ا   األ ابفدي السياسدة العرا يدة  رسدالة ماجسدتير  يدر من دور   كليدة  وأثرمدا  الم  بيدل إبرامي 
1553 . 

اليزابيددث بير ددويت  مددذكراة المدد  بيددل مددت أورا هددا ال  ضددية  ترجمددةذ نميددر عبددا  معفددر  ت دد ي ذ  -51
 .299   2112  المؤسسة العربية لل راساة والن ر  بيروة  1لرتمت منيل   عب  ا

  1556  من ددوراة المدد ى   م ددق  1التميمددي    اإللددهن دداو   دديعة العددراق  ترجمددة عبدد   إسددتاق -51
 13. 

  بغدد ا   مرتمددىفيبددي مددار  تدداريم العددراق المعاضددر  ترجمددة مضدد فى نعمددات  مكتبددة مضددر  ار  -52
 .13الرتمت البزاز  المض ر السابق    .   عب 37 .ة   

س  سياسي بري اني ت در  مدت كليدة سدان  ميرسدة  التتدق بدال واة 1569-1174و ت ر ل وتونست -53
س ثددد  1519-1511وزيدددراا للتربيدددة بددديت عددداميو أضدددبق  1151المتاربدددة فدددي الهنددد  عدددا   ةالبري انيددد
س والتددي 1521-1515 يددرات عددامي و  ومددت ثدد  وزيددراا للتربيددة وال1517وزيددراا للتمددويت عددا   أضددبق

-1591س وو1549-1541سدددمية بدددوزار  المسدددتعمراة فيمدددا بعددد  تدددولي رئاسدددة الدددوزراء بددديت عددداميو
  عد ي متسدت  افدل   كينهدات كورندوالي  و وره ينعدر للمزيد   1564س اعتزل السياسدة عدا  1599

ة ابددت ر دد   جامعددة  رسددالة ماجسددتير م  مددة الددى كليددة التربيدد 1591السياسددي فددي العددراق تتددى عددا  
 . 42     2111بغ ا   

94- Report on niddle east conference held in Cairo and Jerusalem, march 12 

t030 1921,p.4 and append dix9.  

  6سدكرية فدي  دمال العدراق  و  التركداة الع53.و  ملفاة وزار  ال يرات البري انية  سجل ر  ة . -59
الث افيدددة  بغددد ا    تال دددؤو    ار 7   1سدددني  تددداريم الدددوزاراة العرا يدددة  عبددد  الدددرزاق الت ؛221 

1511   94. 
مددت ال مددية الكر يددة فددي العددراق  بتددث من ددور فددي  األولكمددال معهددر اتمدد   مو ددل الملددة فيضددل  -56

 .71عب  الرزاق التسني  المض ر السابق   ؛ 2111تموز 17مركز  راساة العربية في
 .111مض ر السابق   تم   المياسيت سع   -57
 .15  2113  بغ ا   ى ار المثن  2الكر ية في العراق    المسألةضالح سع  اهلل   -51
 . 114     1515ابرامي   ليل اتم  وا روت  تاريم العراق المعاضر  الموضل   -55
 .65  1551علي الور ي   بيعة المجتما العرا ي   ار الوراق   م ق  -111  

 .395  المض ر السابق   1  ةتنا ب ا و -111
 .73عب  الرتمت البزاز  المض ر السابق    -112
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  1551متمددد  عابددد  الجدددابري  الع دددل السياسدددي العربدددي   ار البيمددداء  المركدددز الث دددافي العربدددي   -113
 174 . 

 .379علي الور ي  لمتاة اجتماعية مت تاريم العراق  المض ر السابق    -114
 .93؛ متمو  أتم  عزة  المض ر السابق   116المض ر السابق    تم  مياسيت سع   -119
  زكدددي  يدددري  مالتعددداة أوليدددة عدددت اإلضدددالح 111  المضددد ر السدددابق   1تندددا ب دددا و  ة -116

 .46   1574الزراعي المن و  في العراق  م بعة ال عب  بغ ا   
 .111  المض ر السابق   1تنا ب ا و  ة -117
 .  169     المض ر السابق عب  الرتمت البزاز  -111
؛كمددال معهدددر 15  2114ليددورا  لددوكنز العراق والبتدددث عددت الهويددة الو نيدددة اربيل   ار ارا   -115

 .121   1555اتم   مو ل الملة فيضل األول مت المسألة الكر ية  من وراة ال البية  
 . 1593كانوت الثاني  1في  1144جري   االتتا   الع     -111
  بغد ا   1541-1521تسيت ال  اب  تأسي  الجيو العرا ي وت ور  وره السياسدي مدت رجاء  -111

 . 21    1575 ار الترية  
 .141-126  بغ ا     1وزار  ال فاع  تاريم ال واة العرا ية    -112
على نم  المؤسسة العسكرية الفرنسدية ومد   ال راسدة فيهدا ثدالث  1134عا   اس نبولفي  أسسة -113

العسددكرية فددي الواليدداة العثمانيددة  للمزيدد  ينعددر  المضدد ر  اإلع ا يددةت بددل  ريجددي المدد ار  سددنواة  
 191-145نفسه  

مركددز لبضددر   س  جامعددة ا1532-1165 ليددل اتمدد   ت ددور التعلددي  الددو ني فددي العددراقو إبددرامي  -114
 .37-36   1512 راساة ال لي  العربي  

  .137وميه جمال عمر نعمي  المض ر السابق  -119
 .124  2114ربي  رجال العراق الملكي   ار التكمة  لن ت  عالء جاس  الت -116
 .131وميه جمال عمر نعمي  المض ر السابق    -117
ف   انع  المبا  الى الجمعية ال ت انية وجمعية العه  السرية والتي ممة نوري السدعي  وجعفدر  -111

في ثور  التجاز و غلوا مراكدز  يا يدة فدي ضدفوفها   العسكري وياسيت الها مي و يرم   كما ا تركوا
لدبعه مدنه  س كمدا  دارة ا1521-1511فيضل في تكومة سورياو األميرفمالا عت م اركته  ما 
العددرب  تدداريم تركددة  ي مدده  للمزيدد  ينعددر  جددور  ان ونيددو   1521ثددور  ب يددا   جميددل المدد فعي ب

ضدبيق متمد    ؛424   1577    ار المو ل  ال امر العرب ال ومية  ترجمة ناضر ال يت الجواري
 .15   1549  ال امر   األولفيضل 
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ومدددديه جمددددال عمددددر نعمددددي   ؛61  1571  األولفددددي كددددانوت 4عربيددددة  العدددد    أفدددداقمجلددددة  -115
 .141المض ر السابق   

 5-6   1546  نعا  التك  في العراق  بغ ا   م بعة المعارل    وري مجي   -121
عربيددددة   أفدددداقسددددو  الضددددراع علددددى السددددل ة فددددي العددددراق الملكددددي  بغدددد ا   م بعددددة ندددزار توفيددددق الت -121

1514  31. 
 .2وزار  ال فاع  الجيو العرا ي في ذكراه ال امسة والثالثوت  بغ ا    ار الك ال   .ة.   -122
اسددمه  س البعلددي افندد ي و ي  دد ي  يعددرل  باسدد  بتدد 1119عددا   بغدد ا  فددي جعفددر العسددكريولدد   -123

مدت جعفر ت ر    سكري ينتسب الى  ريه عسكر   ويعمل في الجيو العثماني ماب ا مض فى الع
عدا  كلل بتاليل الوزار  لمرتيت االولى    برتبة مالز  ثات" 1514تانة عا  الم رسه التربية في االس

وا ترة في سة وزاراة تولى وزار  ال فاع في كدل واتد   وا رمدا وزار     1526والثانية عا   1523
 25فددي يت الها ددمي الثانيددة التددي عضددل االن ددالب العسددكري بهددا وبتيددا  وزيددر  فاعهددا فا تيددل ياسدد

 . ينعر للمزي    1536ت ريت االول 
 .1517عالء جاس  متم  التربي  جعفر العسدكري و وره السياسدي والعسدكري فدي تداريم العدراق  بغد ا   

 الدددد ار العربيددددة للموسددددوعاة  1؛ يددددري امدددديت العمددددري     ضددددياة عرا يددددة مددددت العهدددد  الملكددددي    
 . 55     2111 بيروة  

 . 31رجاء تسيت ال  اب  المض ر السابق    -124
علددى الفدددور بتسدددهيل عمليدددة تددد فق  ليبددد أ  1522اب  15 -1521ايلدددول 12فدددي  التكومدددة تألفددة -129

وكددات فددي م دد مته  1521مددنه  بالوضددول منددذ منتضددل  ددبا   األولددىبدد أة المجدداميا  إذالمددبا   
س  مداب اا مدا عدائالته  وفدي 111وضل عت  ريق البتدرو العا  نفسهمت   ذار 6وري السعي  وفين

ت دريت  3س  مداب اا علدى رأسده  نداجي السدوي ي وفدي 116وضل عدت  ريدق الضدتراء و   ذار 14
الا عددت عددو   المددبا  المتواجدد يت فددي تركيددا مددالثدداني وضددل المدداب  االتتيددا  توفيددق السددوي ي  ف

 ار   2س   1591-1521ع يدددل الناضدددري  الجددديو والسدددل ة فدددي العدددراق الملكدددي وللمزيددد  ينعدددر  
 .144بق   عالء جاس  التربي  المض ر السا ؛45   1551ال ؤوت الث افية  

 ليددل الجمهوريددة العرا يددة لعددا  ؛ 1596كددانوت الثدداني  6  بغدد ا   فددي 477جريدد   التريددة  العدد     -126
 .314   1561  مؤسسة التم ت  بغ ا   1561

  7و  1531  تنعددي  الجدديو العرا ددي 421 .ة.و. ملفدداة وزار  ال يددرات البري انيددة  سددجل ر دد   -127
 41-43. 

ت رير است باراتي عت الجيو العرا ي  25 .ة.و  ملفاة وزار  المستعمراة البري انية  سجل ر    -121
 .47   1س  و1531-1524و انوت التجني  اإللزامي وتركاته السياسية  و
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 .2  مو ل توزيا الجيو   1991 .ة.و. ملفاة وزار  التربية البري انية  سجل ر   -125
 األولت ريت  1في  4ور الم فعية  المجلة العسكرية   لرئي  األول الركت تست مض فى   ت ا -131

1543     437- 495. 
  965 دددددد  و  سدددددجل ر   تددددددول توزيدددددا الجددددددي4216/311 .ة.و. ملفددددداة الدددددبال  الملكددددددي ر ددددد   -131
 .15 19 و 12 و11و

المضددر  965  تددول توزيددا الجدديو  سددجل ر دد  4216/311 .ة.و. ملفدداة الددبال  الملكددي ر دد   -132
 السابق .

  1516   بغ ا 1عربية  الع   أفاقمجلة بتث من ور في متم   ال   و فة ما الجيو العرا ي   -133
 15-21 . 

ت ددارير اسددت باراتية عددت الجدديو العرا ددي  25ل ر دد   . ة. و  سددجالة الوثددائق البري انيددة  سددج - 134
 . 41   2  و1531 – 1524و انوت التجني  اإللزامي وتركاته السياسية 

-1521افا موسددى مهددد ي  الجدديو العرا ي ونعددر  تاري يددةس ن ددوءه وت دددوره  ؛ نددالمضدد ر نفسدده  -139
 .13-12   1512  بغ ا   1  مجلة ترا  الو ت  الع  1541

 لترية  المض ر السابق.جري   ا -136
  19  و1533  الجديو العرا دي فدي سدنة4216/311 .ة.و  ملفاة البال  الملكدي  ر د  الملفدة  -137

 91. 
 . 314      المض ر السابق1561ال ليل العرا ي لسنة  ؛المض ر نفسه  -131
  1534ا  ف دددر  الجددديو العرا دددي لعددد 353/321111 .ة.و  ملفددداة الدددبال  الملكدددي  ر ددد  الملفدددة  -135

وزار  ال يددرات البري انيددة  سددجل ر دد   ملفداة .ة.و  ؛ 136   5  و4/4/1537    1534/ 1/3
 .64  6  و1536  اإللزاميعت الجيو العرا ي و انوت التجني   است باراتي  ت رير 25

ي    الم ددر الجددوي لل يددا   العرا يددة  منيدد 111وزار  ال يددرات البري انيددة  سددجل ر دد  ملفدداة .ة.و   -141
 .25  13موجز التركاة  و

 .323  المض ر السابق   1561ال ليل العرا ي لسنة -141
 .211   1551  1   3.   تاريم ال واة العرا ية المسلتة   329المض ر نفسه    -142
 المض ر نفسه   -143
 .57-56   15112فامل تسيت وا روت  تاريم العراق المعاضر  جامعة بغ ا    -144
 .199-194ز تريب  المض ر السابق   ت ارل -149
 .145فامل تسيت  المض ر السابق    -146
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  المؤسسددة ال وميددة  بغدد ا   1عبدد  السددال  متمدد  عددارل  مددذكراة عبدد  السددال  متمدد  عددارل    -147
1576   27-21. 

 .145  143ت ارلز تريب  المض ر السابق     -141
 .71-67ماريوت فاروق سلو ية  المض ر السابق    -145
 .167فيبي مار  المض ر السابق    -191
الثدددور   إعدددالتلوا مددد  ال ولدددة العثمانيدددة بعددد  تومدد  المدددبا  الدددذيت  ددداركوا فدددي جددديو التجددداز  و ددا -191

 تأسيسدهفيضل بت التسيت لي كلوا نوا  الجيو العرا دي عند   األميرتتة  يا   1516العربية الكبرى 
زا وا مددا  دد و  بعثدده المددبا   العددرا ييت  أنهدد  إالف دد    كددانوا ع ددر  إذ  1521 األولكددانوت  6فددي 

  .36سيت ال  اب  المض ر السابق     رجاء تينعر للمزي    س ماب  216تتى بلد ع  م  و
  2111   ار كنددددوز المعرفددددة  لندددد ت  1 الدددد  التميمددددي  الضددددفو  العرا يددددة بدددديت النجدددداح والف ددددل   

 221. 
 .122 ال  التميمي  المض ر السابق    -192
  رسدالة ماجسدتير 1563-1591نزار علوات عب  اهلل  ال ور السياسي للن بة العسكرية في العدراق -193

 .75  2116 ير من ور   م  مة الى كلية التربية  جامعة بابل  
 .222 ال  التميمي المض ر السابق   -194
الثانيددة  إمدا  1523 ولاألت ددريت  19  واسددتمرة تتدى 1522ت ددريت الثداني  11وزار  لده فدي أول -199

كددانوت الثددداني  14. والثالثددة ت ددكلة فدددي 1526الددى ت ددريت الثددداني  1529تزيدددرات  26فكانددة فددي 
ت ددريت 13تتددى  أيلددول 15فددي  ةفددأل  والرابعددة 1525كددانوت الثدداني  21تتددى اسددت التها فددي  1521
 .619-613  للمزي  ينعر  تست ل يل الزبي ي  المض ر السابق  1525الثاني 

 .33نزار علوات عب  اهلل  المض ر السابق    -196
 دالل ر بدة العسدكرييت   كذلة باألولجاء توفيق السوي ي الى الوزار  ب الل ر بة الملة فيضل  -197

 3ناجي السوي ي تولى الدوزار  بعد  انتتدار عبد  المتسدت السدع وت فدي  إت  في تيت  نذاةالمتنفذيت 
فددي  وأثرمدداضددالق العمددر  المعامدد اة العرا يددة البري انيددة    للمزيدد  ينعددر فدداروق1525 األولت ددريت 

 . 31   1577  بغ ا  1541-1522السياسة ال ا لية 
ميدر بضدري  المضد ر  ؛على  ال  التميمي  المض ر السدابق باالعتما الباتث  إع ا الج ول مت  -191

 .236و   225و   219   111  و 141   111 السابق  
 تال ددؤو    ار 1   س1591-1521الملكدديو قالعددرال ة فددي   السددبسدديو و ع يددل الناضددري  الجدد -195

 .117   219الث افية  
 .222 ال  التميمي  المض ر السابق    -161
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  1511بغددد ا    األن لسدددي   ار 1تمدددوز بدددالعراق   14متمددد  تسددديت التبيدددب  ت دددائق عدددت ثدددور  -161
 61. 

يوسددل  نيمددة  نزمددة الم ددتاق مددت تدداريم ؛ 27ر السددابق   مددازت ل يددل  يهددو  العددراق  المضدد  -162
 .219  2116  بيروة 3يهو  العراق   

 .27مازت ل يل  المض ر السابق    -163
 .11   1551اتم  الزي ي  البناء المعنوي لل واة المسلتة العرا ية   ار الرومة  بيروة  -164
 المض ر نفسه. -169
 .77  المض ر السابق  س  السل ة في العراق بالجيو و ع يل الناضري   -166
 تأسددي واتدد  الساسددة العددرا ييت مددت الجيددل الددذي واكددب  س1561-1152و مواليدد  بغدد ا ومددو مددت  -167

انتمدددى الدددى جمعيدددة المنتددد ى 1511ال ولدددة العرا يدددة الت يثدددة   ر  فدددي بغددد ا  واسددد نبول  وفدددي عدددا  
  وزراء سدابق يرئد  1513في اس نبول   ارة فدي المدؤتمر العربدي الدذي انع د  فدي بداري   األ بي

  دبا  23والثانية فدي  1525  ب 29تتى  1525نيسات  عا  21في األولى في ثالث تكوماة  
ايلددول مددت  12تتددى اسددت التها فددي  1591 ددبا   9امددا الثالثددة فالفهددا فددي  مددار  31 تتددى 1546

 .417  تست ل يل الزبي ي  المض ر السابق   العا  نفسه   ينعر للمزي  
 .223ميمي  المض ر السابق    ال  الت  -161
فدي  ووزيدر سدابق س مدر 14للعدراق فديو س رئي  وزراء سدابق1591-1111و ومو مت موالي  بغ ا  -165
 أوائدلس مر  ضاتب  ور مه  فدي التيدا  السياسدية مندذ  يدا  ال ولدة وتتدى  يدا  الجمهوريدة  ومدت 47و

ر لل دددر ة فدددي بغددد ا  وفدددي عدددا  مددد ي أول  1522الدددذيت عدددا وا الدددى العدددراق عدددا   ال دددريفيتالمدددبا  
ومددي الددوزار   1531اذار عددا  23كلددل بت ددكيل الددوزار  فددي  عدديت نائبدداا لل ائدد  العددا  للجدديو  1524
التكدد  فددي العددراق  إ ار بدد أ فيهددا ن ددا ه السياسددي والعملددي فددي ’ ع ددر وزار  أربعددة أضددلمددت  األولددى

 .413  تست ل يل الزبي ي  المض ر السابق   ينعر للمزي 
 .223سابق   ال  التميمي  المض ر ال -171
  السياسددة البري انيددة اهلل عبدد عمددا  يوسددل ؛ 131رجدداء تسدديت ال  دداب  المضدد ر السددابق    -171

ة الددى كليددة التربيددة  جامعددة الموضددل  م  مدد كتددوراه   أ روتددة 1541-1514 ئر العددراقتجدداه ع ددا
2112   194. 

 .1559  بغ ا  266لث افة الج ي    الع    مجلة االسل ة وال واة المسلتة ثابة تسيت العاني  -172
 .131رجاء تسيت ال  اب  المض ر السابق    -173
 .194ب  اهلل  المض ر السابق   ل ععما  يوس -174
 .1951/111.و. ملفاة البال  الملكي  ر   الملتق .ة -179
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 .132رجاء تسيت ال  اب  المض ر السابق    -176
  االتفا يدددددة العرا يدددددة االنكليزيدددددة مدددددا 3944/311  الملكدددددي  ملتدددددق ر ددددد الدددددبال  ملفددددداة.و  ة . -177

 .1524االتفا ياة التابعة لها
 .44سابق   لرجاء تسيت ال  اب  المض ر ا -171
  12/3/1527  الت دددارير التكوميدددة مدددت 1/ /1197.و  تل ددداة وزار  ال ا ليدددة  ر ددد  التل دددة .ة -175

 11. 
 .111سابق   فاروق ضالق العمر  المض ر ال -111
  ملل المعامد   العرا يدة البري انيدة لسدنة 1214/311.و تل اة البال  الملكي  ر   الملتق ة . -111

؛ سدددديتوت وليمددددز  بري انيددددا والدددد ول العربيددددة  ترجمددددة اتمدددد  عبدددد  الددددرتي  مضدددد فى  13   1531
 .41   1591ال امر   

 .1539تزيرات  16  في973جري   البال   الع   -112
 .166العلوي المض ر السابق   تست -113

 .57-56   1511فامل تسيت  تاريم العراق المعاضر  بغ ا   -114

119- F.O  371/20015/E2605,From Clark keer to Eden,5-5-1936 
 .115 المض ر السابق   4تاريم الوزاراة العرا ية    -116
117- F.o 371/20015/E2548/No.225 from Clark keer to Eden,930- 1936. 

 .57فامل تسيت المض ر السابق    -111
 .115   1596ضالح ال يت الضباغ  فرسات العروبة في العراق   م ق   -115
 .91   1وضل  وم ال22ع   تول اليزي يوت في ال49  الملتق.و وزار  ال فاع البري انية ر ة .-151
 .456   1541 األولت ريت  67  العالم بعة العسكرية 1539مزمر ال اوي تركاة سنجار عا -151
 .1527ت ريت الثاني  12  في 22لع   البغ ا ية  ا األو الجري    -152
 .166 تست العلوي  المض ر السابق   -153
 . 124_123  رجاء تسيت ال  اب  المض ر السابق    -154
  1539لسدددنة  متامدددر مجلددد  الندددواب  الددد ور  االنت ابيدددة السا سدددة  االجتمددداع  يدددر االعتيدددا ي -159

 .1531  ب 1الجلسة المنع    في 
  النجددل  األ اب  م بعددة 1533-1521  التركددة الو نيددة فدي العددراقالعكدا  مددا ي األميددرعبد    -156

1579  341. 
 .41   العراق  المض ر السابق كنه ليل  -157
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غد ا   ركسدية   دا ر ب وأ ألب مدت عائلدة تركيدة س  1564-1115و ومو مت موالي  بغد ا  -151
  انتمدددى الدددى تدددزب االتتدددا  والتر دددي  1517فيهدددا الدددى عدددا   اإلع ا يدددة راسدددته  أنهدددى إتبعددد  

  1516 ر  في اس نبول وت ر  مت جامعتها  لي دغل عد   مناضدب منهدا والدي بغد ا  عدا  
فدددي وزار  عبددد  المتسدددت  1529  ثددد  وزيدددراا للمعدددارل عدددا  1522ثددد  مددد يراا عامددداا للبريددد  عدددا  

 25فدددي  كدددال بتددداليل الدددوزار    1533فدددي وزار  الكيالندددي عدددا   لل ا ليدددةالسدددع وت  ووزيدددراا 
  تسددددت ل يددددل الزبيدددد ي  ينعددددر للمزيدددد   بعدددد  ان ددددالب بكددددر ضدددد  ي  1536ت ددددريت الثدددداني 

 .419المض ر السابق   
وضدل فيهدا تتدى س  ت ر  مت الكلية العسدكرية وتد ر  1537 -1117الفريق بكر ض  يو -155

 ألركددداترئيسددداا  أضدددبق  1536ان دددالب عسدددكري فدددي العدددراق عدددا  الدددى رتبدددة فريدددق   دددا  بدددأول 
  علددي تسدديت ينعددر للمزيدد   1537الجدديو بعدد  نجدداح االن ددالب  ا تيددل فددي الموضددل عددا  

 ددريل  متمدد  فهمددي سددعي  و وره العسددكري والسياسددي فددي تدداريم العددراق المعاضددر  بغدد ا   
2112  343. 

 وت ر  مت الكلية العسكرية فدي اسد نبولس  ول  في بغ ا  1537-1112ياسيت الها ميو -211
 أضدددبق  1531الدددو ني  اإل ددداءوتدددزب  1529تدددزب ال دددعب عدددا    ومدددت مؤسسدددي 1512

 الثانيددة مددت إمدداس  1529تزيددرات  21تتددى 1524  ب 2مددت و األولددىرئيسدداا للددوزراء مددرتيت  
   يددددري العمددددري    ضددددياة للمزيدددد  ينعددددرس  1536 األولتتددددى ت ددددريت 1539  ذار 17و

 .299  1599بغ ا  عرا ية  
 .19المض ر السابق   س  السل ة في العراق  بالجيو و ع يل الناضري   -211
الجددديو والفريدددق عبددد   أركددداتالفريدددق بكدددر ضددد  ي  ائددد  الفر دددة الثانيدددة ووكيدددل رئدددي   مددد  -212

والع يدد  ال يددار متمدد  علددي جددوا   ائدد  ال ددو  الجويددة والم دد    األولددىالل يددل نددوري  ائدد  الفر ددة 
يتلمدددوت ب لدددق  ولدددة عسدددكرية  ويدددة ذاة اتجامددداة و نيدددة علدددى م دددتاق  كدددانوا  أكدددر  ال يدددار

نعددا  بكددر ضدد  ي فددي  أ  دداءلدد  يوف ددوا فددي مسدداعيه  نتيجددة  أنهدد  إال ددرار تركيددا الكماليددة  
  فضددل 1595يددة ممتمددو  الدد ر   ثددور  الموضددل ال و    ينعددر للمزيدد ينعددر السياسددة ال ا ليددة  

نددزار علددوات عبدد  ؛ 36  1517الي عددة العربيددة  بغدد ا    1فددي تدداريم العددراق المعاضددر   
 .47اهلل  المض ر السابق   

  1551العربيدة  بغد ا    الي عدة  1  1ناجي  وكة  في سير  وذكرياة ثمانوت عاماا    -213
291. 
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سددنة  فامدل البدراة   ور الجديو العرا دي فدي تكومدة الد فاع الدو ني والتدرب مدا بري انيدا -214
ندددزار علدددوات عبددد  اهلل  المضددد ر ؛ 195   1575ربيدددة لل باعدددة  بغددد ا   الع   الددد ار1541

 .47السابق   
  1517 األول  ت ريت 4عربية  الع   أفاقمجلة  -219
 .44   1556   ار الوراق   م ق ألتمت أبو ال  التميمي  جعفر  -216
العربيددة  بغدد ا    الي عددةتدداز  المفتددي  العددراق بدديت عهدد يت ياسدديت الها ددمي وبكددر ضدد  ي   -217

1551   171. 
نتائجده  رسدالة ماجسدتير  أتوالدهفدي العدراق  ممه اتده  1536ضفاء عبد  الومداب  ان دالب  -211

 .253   1573  بغ ا   األ ابمن ور   م  مة الى مجل  كلية 
س  ولدد  فددي بغددد ا  مددت مؤسسددي مكتدددب التر ددي الجعفدددري 1549-1111وألدددتمت أبددوجعفددر  -215

فدددي المعدددامراة االتتجاجيدددة مددد   1515  بددد أ ن دددأته السياسدددية عدددا  1511العثمددداني عدددا  
  عيندده 1521ور    الددى جمعيدة االسددت الل  اتدد  زعمدداء الثدد1521ال ولدة العثمانيددة  نعدد  عددا  

   دددارة فدددي وزار  1522وزيدددراا للتجدددار  فدددي وزار  الكيالندددي  الثانيدددة عدددا   األولالملدددة فيضدددل 
ضدددب وزيدددر الماليدددة  ليسدددتمر فدددي العمدددل تتدددى ليتسدددل  فيهدددا من 1536تكمدددة سدددليمات عدددا  

يددل الزبيدد ي  المضدد ر السددابق    تسددت ل ينعددر للمزيدد   1537اسددت الته منهددا فددي تزيددرات 
 .24  المض ر السابق   ألتمت أبو ال  التميمي  جعفر  ؛219 

 األولجماعددة سياسددية عهددرة فددي الع دد  الثالددث  مددت ال ددرت الع ددريت وتكونددة مددت رافدد يت   -211
ال لبددة العرا يددوت فددي الجامعددة  أسسددهاالعرا يددة التددي   ددئسدداري تددابا  الددى جمعيددة النجندداح ي

الثداني فعهدر  إمداومتمد  ت يد    إبدرامي الفتداح عب    ومنه  1524في بيروة عا   األمريكية
ت الددذيت سددامموا فددي المعددامراة مدد  زيددار  الفريدد  موندد  يبعدده ال لبددة العددرا ي فددي بغدد ا   مددت

  وفددي كنددهوتسدديت جميددل و ليددل  إسددماعيل  ومددنه  عبدد  ال ددا ر 1521 عددا  إليهدداالضددهيوني 
ذ تسديت جميدل  التيدا  ينعدر للمزيد   األمدالي  تد  توتيد  االتجداميت تتدة تسدمية 1531عا  

مكتبدددة المثندددى  بغددد ا     1   س  مو دددل األمدددالي منهدددا1546-1529النيابيدددة فدددي العدددراق و
-1591يدددة والسياسدددية فدددي العدددراق متمددد  كدددري   االتجامددداة الفكر و علدددي  ؛33   1513
 .13   2111  المركز الهن سي  بغ ا   1   راسة تاري ية تتليلية   1561

  1571 ار ابدددت  لددد وت بيدددروة     الجددديو والتركدددة الو نيدددة و  دددروتعبددد  ال دددا ر  أندددور -211
 .2111نيسات   23في  214و جري   التيا   الع   ؛39 
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 المض ر نفسه. -212
العمدري والم د   متمد  فهمدي سدعي  والن يدب ال يدار متمد  مند ي  أمديتاء متمد  ومنه  اللدو  -213

 .259-254والم    متم   ور ي   للمزي  ينعر  ضفاء عب  الوماب  المض ر السابق   
بداة    ده  م بعدة 2   1فؤا  عارل  مذكراة فؤا  عارل  ت د ي  كمدال معهدر اتمد     -214

 .111-117  2112 موة  
 .169راة  المض ر السابق   فامل الب -219
ائ  مدت روا  التركدة س عسكري وسياسي مضري  ور 1569-1111عزيز علي المضري  و -216

بيددة  مددت عائلددة عري ددة ترجددا أضددولها إلددى ال ف ددا    ر  الثانويددة فددي ال ددامر  ثدد  ال وميددة العر 
نمدد  إلددى   وا1514الكليددة العسددكرية فددي االسددتانة  ثدد  كليددة األركددات التددي ت ددر  منهددا عددا  

  تكد  عليده باألعد ا  مدرتيت 1511جمعية االتتا  والتر ي و ارة في ان البها العسكري عا  
  ينعدددر للمزيددد    ميدددر بضدددري  اعدددال  س1516-1514مدددت  بدددل السدددل اة العثمانيدددة عدددا  و

 . 226     1555   ار التكمة _لن ت   1الو نية وال ومية العربية   
 مجلدة ينعر همي سعي  ومتم  سلمات وكامل  دبيب  للمزيد وم  ضالح ال يت الضباغ وف  -217

 .1517  األول  ت ريت 4عربية  الع   أفاق
 الددد  التميمدددي   ؛161 77كرياة  مدددذكراة م  و دددة    ليدددل سدددعي   مدددت فددديه الدددذ -211

 .  213المض ر السابق   
ومدددددنه  ضدددددالح الددددد يت الضدددددباغ وفهمدددددي سدددددعي  ومتمددددد  سدددددلمات والم ددددد   متمددددد  ضدددددبري  -215

 اوو   واأل ددويتوسددوري الددوال  س  وعبدد  الددرزاق تسدديت ور ددي  فلدديق وتسدديت علددوات الدد وري مرا 
ومتم  التا  سلمات و يدرم  مدت المدبا   للمزيد  ينعدر  ع يدل الناضدري  المضد ر السدابق  

 19. 
ومددنه  كامددل  ددبيب وموسددى علددي وعبدد  الددرزاق التضددات واتمدد  تسددت البكددر وعبدد  السددال   -221

 امر يتيى وتبيب الربيعي وفار  ناضر التست ورجدب عبد  المجيد  عارل وناجي  الب و 
 و يرم   للمزي  ينعر  المض ر نفسه.

 .91   1561  م بعة الترية  بغ ا   1541ماي   2 إسراريون  بتري   -221
  المؤسسددة العربيددة لل راسدداة  بيددروة  2منيددل الددرزاز  فلسددفة التركددة ال وميددة العربيددة    -222

 .1-7   1577لبنات  
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  من دددددوراة 1   1591-1511 اإلتددددد اثمتمددددد  مهددددد ي كبدددددة  مدددددذكراتي فدددددي ضدددددمي   -223
 .29  1569ال ليعة  بغ ا   

برئاسدة ضدائب  دوكة  كدر  فعدل علدى انت دار   1539تزيدرات عدا  13الندا ي فدي  أس  -224
تربيدددة الن دددىء  أم افددده أمددد ال ددديوعية واال دددتراكية  دددالل مددد   الثالثينيددداة وكدددات مدددت  األفكدددار
وم وماتهدددا ال وميدددة   األمددةعلدددى تسدددب الددو ت واألمدددة العربيدددة والتعريددل بتددداريم مدددذه الج يدد  

جعفددر عبددا  تميدد ي   ينعددر للمزيدد   الم ومدداة مددت أي   ددر  ددارجي  ووجددوب الدد فاع عددت مددذه 
 .1-7   1551   ار التكمة  بغ ا   1مت وثائق النوا ي ال ومية في العراق   

 .2 للتفاضيل ينعر ج ول ر   -229
وليدد  متمدد  سددعي  االععمددي  انتفامددة ر ددي   ؛1511 أيددار 2  3552العدد   بغدد ا   جريدد   الثددور   -226

 .56   1516عالي الكيالني والترب الو نية البري انية   ار واس  لل راساة والن ر  بغ ا   
 ؛45   ت عبدد  اهلل   المضدد ر السددابقللمزيدد  مددت المعلومدداة تددول االن البدداة ينعددر نددزار علددوا -227

 فما فوق. 157  المض ر السابق   ةفامل البرا
 .56   1537النكبة  بيروة   أيا    الب م تاق -221

 .255   2113من وراة  ار الكنوز  فه  والتركة الو نية في العراق  لبنات   ار الكنوز  لبنات  
   ار 1   1591-1534علدددددى التركدددددة ال ددددديوعية فدددددي العدددددراق   أمدددددواءعبددددد  الكدددددري    سدددددمير -225

 .21المرضا   بيروة   .ة  
 .11علي متم  كري   المض ر السابق    -231
 .226ع يل الناضري  المض ر السابق    -231
 .121ولي  سعي  االععمي  المض ر السابق    -232
مدداب اا والددى سددوريا 51 إيددراتس مدداب اا ولجددأ الددى 411الددى الت اعدد  و إتددالته ف دد  بلددد الددذيت تدد   -233

 .92  نزار علوات عب  اهلل  المض ر السابق   ينعر للمزي    توالى تركيا ماب  وا ماب اا 43
س  ولد  فدي م يندة بع وبدة  رئدي  وزراء الربدا وزاراة  ووزيدر 1591-1152ر ي  عالي الكيالنديو -234

كبير في تاريم العراق المعاضر   تأثير  له 1591و 1541يتيت عامي سابق  و ائ  متاولتيت ان الب
 وأفر س سنواة 3لي مي  ي سجت بغ ا  المركزيو األولكانوت 17بت ه في  اإلع ا تك   إض ارت  

ينعدر   1569  ب 21  و دا ر العدراق الدى بيدروة تيدث تدوفي فيهدا فدي 1561تمدوز  14عنه فدي 
 .919-913  تست ل يل الزبي ي  المض ر السابق   للمزي 

علدى الع يدد يت فهمددي سددعي   اإلعدد ا اضد ر تكدد   إذ  األربعددةمدت بدديت الددذيت تد  متدداكمته  الع دد اء  -239
المجلدد  مددت  بددل  باإلعدد ا  و وتكدد  علددى الع يدد  كامددل  ددبيب 1542مدداي   4ومتمددو  سددلمات فددي 

ت ددريت 16فيدده يددو   اإلعدد ا ضددالح الدد يت الضددباغ  ف دد  نفددذ تكدد    إمددا  1544  ب 16العرفددي فددي 
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-1541راة السياسدددية فدددي العدددراق  جعفدددر عبدددا  تميددد ي الت دددو ينعدددر للمزيددد   1549عدددا   األول
 .114-112   1579  م بعة النجل  النعمات  1593

 .1551  تموز43مجلة رسالة العراق  الع   -236
 .61   1574  ال امر   إلهنافي العراق   ار فامل تسيت  س و  النعا  الملكي  -237
 ت الدى العرا يدة فدي وا دن السدفار  س  ت دارير224/411 .ة.و ملفاة مجل  السديا    ر د  الملدلو -231

 .1و  وزار  ال ارجية العرا ية
  م بعدددة الجددديو 1س   1545-1541 ليدددل سدددع   تددداريم تدددرب الجددديو العرا دددي فدددي فلسددد يتو -235

 .29   1566العرا ي  بغ ا   
 .177  1573  ال امر   2  1يوليوومضر...والعسكريوتس   23اتم  تمروو   ضة ثور   -241
بدرز عمدل التنعدي  ب دكل جد ي انده مدت المؤكد   إال األتدرار المدبا ب اية تنعي   تول األراءع ة ت-241

رفعدة التدا  سددري  ا   الرئي والن يبس    ا دل الجديو العرا دي   ب يدد1592  سدرية فدي عددا  وبضدور 
مددت المددبا  الددذيت يعتمدد  علدديه  ويثددق بهدد  وبددو نيته  لمفدداتتته  بمددرور   أضدد  ائهفاتضددل بددبعه 

سري للو ول بوجه الن بة التاكمة الت لي ية التي عجزة عدت تجداوز الع يد  مدت ب كل  أنفسه تنعي  
النعددراة التددي راف ددة البندداء السياسددي واال تضددا ي واالجتمدداعي  والسدديما مرتلددة ال مسددينياة وتجدد ر 

 ري ددة المفاتتددة كانددة ب ددكل   ضددي لمددمات سددرية التنعددي  بالعمددل  ا ددل ضددفول  إتالددى  اإل ددار 
متسددددت تسدددديت ينعددددر للمزي   1591عددددا   تمددددوز فددددي العددددراق14ى  يددددا  ثددددور ال ددددواة المسددددلتة تتدددد

ضددددبتي عبدددد   ؛45   1511 بغدددد ا  األن ل تمددددوز فددددي العددددراق  ار 14وثددددائق عددددت ثددددور التبيب 
 .1513في العراق من وراة مكتبة ب ار بغ ا  1591تموز14ثور  إسرارالتمي  

 .122متست تسيت التبيب  المض ر السابق    -242
  1591ت فددداروق سدددلو لة  بيتدددر سدددلو لة  مدددت الثدددور  الدددى ال كتاتوريدددة  العدددراق مندددذ عدددا  مددداريو  -243

 .61   2111  لن ت  من وراة الجمل  3   ألنبراسيترجمة مالة 
 .47متست تسيت التبيب  المض ر السابق    -244
  1511  العربية بغد ا  الي عدةم بعدة  2 في العدراق 1591تموز14ليث عب  التست الزبي ي ثور -249

 191. 
 المض ر نفسه. -246
 .192المض ر نفسه   -247
 .67ضبيق علي  الب  المض ر السابق    -241


