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 لكيالدور االجتماعي والسياسي للمؤسسة العسكرية يف العهد امل
                                                        

    أ.د. ثشاء دمحم صالح                                                               
 م.م.حدين ابراهيم عداي                                                                

 كمية اآلداب –جامعة بغداد                                                                 
 

 السدتخمص
تػزع البحث الحالي في فقختيغ رئيدتيغ، ونقاط عجة، اذ تشاولت الفقخة االولى مقجمة          

، 1291، والبجايات االولى التي تذكمت مشيا عاـ تاريخية لجحور السؤسدة العدكخية العخاؾية
الجور االجتساعي لمسؤسدة العدكخية  -وفزال عغ كػنو يشصػؼ عمى فقختيغ رئيدتيغ: االولى

الجور الدياسي لمسؤسدة العدكخية العخاؾية، وكمتا الفقختيغ تستج لتػضح ىحيغ  -العخاؾية، والثانية
 مكي(.)العيج الس 1291 -1291الجوريغ مغ العاـ 

اف فقخة الجور االجتساعي والتي ىي االولى تزسشت سبع نقاط لتكذف فييا عغ االليات       
والسعاييخ التي اتبعتيا السؤسدة العدكخية في السجتسع العخاقي، لتمعب اىع االدوار االجتساعية في 

خاؽ، العخاؽ الحجيث، مع بياف لمسذكالت التي تعخضت ليا السؤسدة العدكخية في داخل الع
فزال عغ السذكالت والتػجيات الستعارضة في الفكخ الػششي والقػمي عمى مدتػػ الجاخل، 
وكحلظ عمى مدتػػ الخارج وانعكاساتيا عمى السؤسدة العدكخية، وبالتالي انعكاس دورىا 

 االجتساعي عمى السجتسع.
جسيػرؼ، فقج ضست تدع اما الفقخة الثانية الجور الدياسي لمسؤسدة العدكخية في العيج ال         

نقاط تع فييا تفريل الجور الدياسي لمسؤسدة العدكخية، مع اىع ما واجيتو مغ اشكالية سياسية 
عمى مدتػػ ثشائية الجاخل والخارج الجولي واالقميسي، اضافة الى الخخوقات التي ارتكبتيا داخل 

مدتقمة وخالرة مغ قخارات  القػات السدمحة، وااليجابيات التي عسمت عمييا لتحقيق دولة سيادية
 الدياسة الجولية )بخيصانيا(.

        Abstract 

         The first paragraph deals with the historical roots of the Iraqi 

military establishment and the early beginnings of its establishment in 

1921. In addition, it contains two main paragraphs: First - the social role 

of the Iraqi military establishment, and the second - the political role of the 
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institution Iraqi military, and both paragraphs extend to illustrate these 

roles from 1921 to 1958 (the royal era (.  

      The social role paragraph, which is the first included seven points to 

reveal the mechanisms and standards followed by the military institution in 

Iraqi society, to play the most important social roles in modern Iraq, with a 

statement of the problems faced by the military institution in Iraq, as well 

as problems and trends conflicting in thought National and national level 

at home, as well as at the level of the outside and its implications on the 

military establishment, and thus reflect their social role on society. 

         The second paragraph of the political role of the military institution 

in the Republican era, it included nine points were detailed the political 

role of the military, with the most important faced by the political problem 

at the bilateral level at home and abroad and international and regional, in 

addition to violations committed within the armed forces, and the pros that 

worked To achieve a sovereign and independent sovereign state of 

international policy decisions (Britain( 

 

 (1958 -1921سدة العدكرية: العهد السمكي )الدور الجتساعي لمسؤ  -أولا 
 جذور وتأسيس السؤسدة العدكرية العراقية -1

الحؿبة العثسانية، اذ كاف ىشالظ جير عخاقي لكغ  الىتعػد الجحور االولى لمسؤسدة العدكخية     
بغجاد، وعشجما في الجير العثساني الحؼ يخزع لؿيادات حخبية في اسصشبػؿ ومقخه  ةمخ اتحت 

دوف ، لجأ االنقالبيػف الى تذخيج بعس الزباط لمحيمػلة 1291نقالب العثساني عاـ حرل اال
تحقيق شسػحاتيع القػمية، فالتحقػا بالذخيف حديغ في الحجاز لسا يتستع بو مغ مكانة ونفػذ 

قائجا عاما لجير الحجاز، لكغ بقاء  (جعفخ العدكخؼ )ومعارضة ضج العثسانييغ، وعيغ الذخيف 
شػيال فقخروا العػد الى العخاؽ بعجما اخخجت القػات الفخندية السمظ ؼيرل مغ الزباط لع يجـ 

والتي سببت خدارة اقترادية لبخيصانيا  (جسيل السجفعي)سػريا ليذاركػا في ثػرة العذخيغ بؿيادة 
تشبغي االشارة الى اف الخدارة  (1)فاضصخت الى خفس القػات البخيصانية الى الثمث بعج ذلظ.

كانت الذخارة االولى لتذكيل حكػمة مؤقتة وتأسيذ دولة تزع مؤسدات خاضعة االقترادية 
 لبخيصانيا لتفادؼ اية خدارة قادمة. 
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في نياية الحخب العالسية االولى، اذ اإلدارة البخيصانية محل اإلدارة العثسانية في العخاؽ حمت      
شػاحي، واشخؼ عمى إدارة كل ( وحجة إدارية تتبعيا االقزية وال11ع العخاؽ إلى )يقدقامت بت

وحجة إدارية حاكع سياسي يعاونو مداعجه في إدارة االقزية الحؼ حل محل القائسقاـ، أما الشػاحي 
األلػية شكمت  ارفي العيج العثساني، كسا أف مق يخيغعخاقيػف عمى غخار مج يخوف فقج أدارىا مج

 وىحا ا مغ الذخريات البارزةىؤ فييا مجالذ استذارية محمية يخأسيا الزابط الدياسي وأعزا
 وليدت ضعيفة السجالذ ىحه كانت لحلظ اإلدارة، في لألىالي السحجودة السذاركة عغ يكذف

 فالحكاـ بجقة محدػبة كانت التػليفة اذ اف ىحه بديصة، محمية بذؤوف  الؿياـ سػػ  مؤثخة ؾيسة ذات
 الػحجات دوائخ عمى شتيعـيس خالؿ فسغ محجودة غيخ برالحيات امتازوا ومداعجوىع الدياسيػف 

 لتأميغ واإلدارية، والسالية اإلدارية قػتيع اختداؿ مغ البخيصاني االحتالؿ قػات مكشت اإلدارية
ومغ ىحا السشصمق  (2)الؿبائل. عمى والديصخة السالية السػارد وجسع األمغ عمى والسحافطة حاجاتيع

بػزاراتيا ، 1299تذخيغ االوؿ عاـ  92مؤقتة في  حكػمةتذكيل ب االدارة البخيصانيةجاءت خصة 
شخيصة اف يكػف تشطيع وادارة الػزارات باشخاؼ  ،تيجئة البالد ومغ ضسشيا وزارة الجفاع تيجؼ الى

 (3)بخيصاني.
عخض ل، 1299/تذخيغ الثاني/نػفسبخ عاـ 19الحكػمة السؤقتة في  اتجمدثاني عقجت     

 عجةجوب الدامي عمى مجمذ الػزراء تزسشت قزايا ميسة مغ قبل السدتذاريغ البخيصانييغ والسش
 (4)مذخوع تأسيذ الجير العخاقي.حجػ الفقخات تع التييئة لعخض فقخات اساسية، وفي ا

، 1291بجأت فكخة تأسيذ جير عخاقي رسسي في مؤتسخ الذخؽ االوسط في القاىخة سشة      
وعشج  (حدقيلاسػف سبخسي كػكذ وجعفخ العدكخؼ و )الحاكع العدكخؼ البخيصاني الحؼ حزخه 

عػدة كػكذ الى بغجاد اصجر بيانا رسسيا يصالب ؼيو باإلسخاع بتذكيل جير محمي مع خصػات 
، يصالب ؼيو 1291ايار  91 في عسمية لتشفيح القخار، ؼبعث الى مجمذ الػزراء السؤقت بكتاب

ف القخار لع يكغ ىػ اإلسخاع بتكػيغ الجير واذيع بيانا بتذكيل وزارة الجفاع، ويشبغي االلتفات الى ا
ضباط في مقخ خررو جعفخ العدكخؼ  ةاليػـ الحؼ تأسذ ؼيو الجير العخاقي، فاجتساع عذخ 

كانػف الثاني، ىي محاولة ذكية لمتخمز مغ كتابة  1عمى انو يػـ تأسيذ الجير العخاقي بتاريخ 
الشيائي لمعامل قبل السؤتسخ إلعصاء الجور االوؿ و  االتاريخ الحؿيقي لتأسيذ الجير بدحبو اشيخ 

كسا تعج محاولة لجحب كافة الصبقات التي ستعتبخىا مؤسدة  (5)السحمي الستسثل بجعفخ العدكخؼ.
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مديدة مغ الخارج، لكغ في الحؿيقة اف تذكيل السؤسدة العدكخية العخاؾية جاء بارادة بخيصانية 
 الف بخيصانيا ىي مغ قخرت وبجأت باالشخاؼ وبذكل مباشخ عمى تأسيديا.

 
 مسؤسدة العدكريةالدوار الجتساعية ل أول -2

عشجما رأت السؤسدة العدكخية اف تكػيشيا سيكػف بيحه السجسػعات قامت بمعب اوؿ دور      
 اجتساعي ليا مغ ثالث جيات:

رفزت السؤسدة العدكخية اف يكػف التذكيل مغ خالؿ ىحه السجسػعات الف السجسػعة  -االولى 
خجمػا في الجير العثساني اضافة الى السجسػعة الثالثة االوؿ كانت تزع ضباشا سشة مسغ 

والتي يكػف غالبية ضباشيا عسمػا في جير الذخيف، وىحا يعشي اف التسثيل لمصػائف في العخاؽ 
لع يظ بالسدتػػ السصمػب، فالذيعة الحيغ يعجوف اكثخية في العخاؽ كانت ندبة التسثيل ليع 

كمة اجتساعية في القخيب العاجل وال بج مغ احتػائيا كػ)ضباط( ضئيمة ججا، وىحا يعشي ضيػر مذ
ضافة أعجاد أخخػ لتعالج ذلظ الخمل، فأعمشت بتاريخ مشح البجء. لحا قامت السؤسدة العدكخية با

، عغ تدجيل أسساء لسغ يخغب بالتصػع في السؤسدة العدكخية، وتذكل في 1291/حديخاف/ 91
ت مجرسة الزباط ئية، وبعج ثالث سشػات أنذغزػف شيخ الفػج األوؿ وفتحت السجرسة العدكخ 

 (6).وبجأت عسمية إيفاد الصمبة الزباط إلى بخيصانيا واليشج
ضست السؤسدة العدكخية السجسػعة الثانية )قػات مغ االثػرييغ( وىحا يعشي  -الجية الثانية 

خية لع تسثيال جيجا لسكػف اجتساعي في العخاؽ، اال اف السذكمة تسثمت في اف السؤسدة العدك
 تدتصع ادماجيع فييا لحا بقيت السؤسدة العدكخية في مػاجية معيا.

 1291 عاـ أنذئت عشجما البجنية لمخياضة بالغة اىسية العدكخية السؤسدة اعصت -الجية الثالثة
 السراعب يتحسل الجشجؼ تجعل مسارستيا اف اذ العدكخؼ، لمتجريب متسسا جدءا باعتبارىا
 روح االفخاد في تشسي كسا والبجنية، العقمية الكفاية وتسشحو القتالية قجرتو مغ وتديج والسذاؽ

 وتصػرت اختالفيا عمى والتذكيالت والسؤسدات الػحجات في رياضية فخقا   احجثت فقج الجساعات،
 السجرسة وفخيق الدابع الفػج فخيق اشيخىا متعجدة قجـ فخؽ  بتذكيل 1291 عاـ وصمت حتى

بػساشة  لمجير رسسيا ادخمتا والريج( )البػلػ لعبتي اف كسا سمكي،الال وفخيق السمكية العدكخية
 بادخاليسا الجفاع وزارة مغ 91/1/1291 في الرادر( 4) العجد الجير الى اصجار اوامخ
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 الػششية الفخؽ  بيغ السشافدة روح نذخت اذ انتذارىا، في الكبيخ االثخ ليا وكاف عدكخية كتساريغ
 اصبح حتى مختمفة لفخؽ  قبمو مغ يحرل التذجيع واصبح عخاقيال السجتسع عمى االمخ وانعكذ
 السجنييغ العساؿ ليذسل االمخ وانعكذ االلعاب لسذاىجة االقجاـ عمى مذيا مدافات يقصع البعس

 الالعبيغ، بتجريب ويقػمػف  سكشاىع محل الى ويشقمػنيا الجير وحجات في يعسمػف  الحيغ
 فخؽ  مع الػششية( )الفخقة يدسى كفخيق ، تتبارػ 1221عاـ  العدكخية الخياضية الفخؽ  واصبحت

كسا يعج العامل االخيخ )الخياضة( مغ  (7).الفائد كأسا  ذات ؾيسة معشػية لمفخيق وتسشح شعبية
 العػامل الخئيدة في نذخ التخبية العامة في البالد بغخض احتػاء اىع فئة في السجتسع )الذباب(.

ل الجور باف تجعل مغ االنتساء لمسؤسدة برػرة عامة ارادت السؤسدة العدكخية اف تدتكس    
 (8)ي:قائسة عمى معياريغ لتغصية السجتسع بالكامل. وىسا كاالت

الصائفة: باف يكػف التسثيل الىع واكبخ شائفة مغيبة )الذيعة( ومبعجة عغ  -السعيار االوؿ
، اال انيا اخفقت السؤسدة العدكخية لغخض التػازف، سػاء اكاف عمى مدتػػ الزباط اـ الجشػد

في ذلظ، الف افخاد السكػف الذيعي غالبيتو غيخ متعمسيغ وليدػا مؤىميغ الف يكػنػا ضباشا، لحلظ 
انحرخت غالبية شخيحة الزباط بالصائفة الدشية، اما عمى صعيج الجشػد فقج نجحت السؤسدة 

ىحا الجور بخمق  العدكخية باستيعابيع وكاف غالبيتيع مغ السحافطات الجشػبية، ومع ذلظ اسيع
 مجاؿ حزارؼ متقجـ.

الى مجشجؼ مجف ومجشجؼ  ت السؤسدة العدكخية السجشجيغقدس أثشي/مشاشقي: -السعيار الثاني
مجشجؼ السجف عخب مجف وكخد مجف، ومجشجؼ العذائخ اسفل البرخة ودجمة الػسط و عذائخ، 

  .كسافوشسخ وعذائخ كخدية شسالية غخبية وعذائخ كخدية جشػبية وسميسانية وتخ 
لقج ارتأت الشخب العدكخية مشح تأسيذ الجولة العخاؾية باف يكػف الجير ىػ السجاؿ االمثل      

لتحقيق الفكخة العخاؾية وتغمبيا عمى االفكار التي كانت سائجة في البالد. وبحا اتفقت الكمسة عمى 
لة % مغ خديشة الجو 99حاجة العخاؽ الى الجير وخررت مبالغ ضخسة وصمت الى رصج 

لمجير سشػيا، اال اف الشخب العدكخية رأت اف ىحا الرخؼ ىػ عبء عمى الجولة اضافة الى 
عجـ تحقيق الػحجة السخجػة مغ الجير، لحا حاولت ادخاؿ قانػف الخجمة االلدامية لتحقيق الغخض 

  (9)التي تخنػ اليو، فبيحا القانػف تتحقق الػحجة الػششية ويقل العبء السادؼ.
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 لزاميالتجشيد ال  -3
اعتسجت السؤسدة العدكخية عمى االتفاؾية العدكخية السبخمة بيغ الحكػمة العخاؾية        

والتي ارادت اف تجخل فييا نز لتصػيخ الجير العخاقي مغ خالؿ 1291 -1294والبخيصانييغ 
التجشيج االجبارؼ، وكاف اليجؼ مشو ابعاد السدؤولية السددوجة في ادارة الجير، لكغ لع يتع 

تػصل الى ايجاد ىحا الشز وبقي التجشيج اختيارؼ لسعارضة بخيصانية اقخار القانػف او العسل بو ال
متحرعة بانو يػاجو رفس شعبي كبيخ ويعػد سبب الخفس الذعبي الى رؤساء العذائخ الحيغ 

اال  (10)يخوف اف الجفاع عغ الػشغ واجب عمى كل عخاقي لكغ شخيصة اف يكػف العخاؽ مدتقل.
الخئيذ لخفس العذائخ لقانػف التجشيج االجبارؼ ىػ التقريخ غيخ الستعسج مغ  اف الدبب

السؤسدة العدكخية او االىساؿ بعجـ تػعية وتثؿيف الشاس بيحا القانػف الف السجتسع ارتبط وعيو 
بفكخة التجشيج االجبارؼ التي كانت في العيج العثساني والتي كاف يصمق عمييا )سفخ بخ( اذ ذىب 

اما اليجؼ السزسخ مغ اقخار قانػف التجشيج االجبارؼ كاف  (11)كثيخوف مغ غيخ رجعة. فييا رجاؿ
الجل تحقيق الػحجة الػششية. كسا يؤدؼ خصػة ضخورية لتحقيق االستقالؿ والخالص مغ زعدعة 
الػضع االجتساعي الجاخمي لمعخاؽ نتيجة االرباكات التي تأتي مغ دوؿ الجػار والجوؿ الغخبية 

 (12))بخيصانيا(.
اصخت السؤسدة العدكخية بالحاح عمى تصبيق القانػف لسا لو مغ اىسية في الػاقع االجتساعي   

 (13)، حاولت العسل بقانػف التجشيج االجبارؼ، وكاف اليجؼ مشو. كاالتي:1291ففي عاـ 
 العذائخ ابشاء دمج في فاعمة وسيمة العدكخية السؤسدة اف ىحا القانػف سيجعل مغ-أ

 لمحياة وضخورؼ  مدبق شخط وىػ العذائخ بيغ والثابت القاسي خطال ويكدخ والسجف
 الػششية.

 االكخاد. وكحلظ السدؤولية مػاقع ارتقاء فخصة ومشحيع الججيجة الجولة في الذيعة اشخاؾ-ب

 يديع القانػف بشسػ الصبقة الػسصى. -ت

 في احتػاء وحرخ الدالح بيج الجولة فالتقاريخ التي وردت لمسمظ ؼيرل االوؿ، تثبت اف-ث
 فقط. الف( 19) سػػ  تسمظ ال الحكػمة كانت بيشسا بشجؾية الف( 199) مغ اكثخ البالد

كسا يؤدؼ ادخاؿ قانػف الجفاع الػششي )التجشيج االجبارؼ( في السؤسدة العدكخية االثخ      
 (14)البالغ في التخبية العامة لمسجتسع. ويسكغ ايجازه عمى الشحػ االتي:
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 لة دفاع وششية تدتسج قػتيا مغ السجتسع.يدتيجؼ باف يجعل الجير ا-أ

 يييء جسيع االفخاد لخجمة الجفاع عغ االمة وقت الزخورة.-ب

 يجعل الجير مسثال عغ االمة.-ت

يكسل الجور الحؼ يقع عمى التعميع االلدامي فيػ يعمسيع خجمة الجفاع الػششي والتي ىي -ث
 مدؤولية الجسيع.

 تعميع الفخد عمى تحسل الذجائج وتحسل السحغ.-ج

 يديج الزبط االجتساعي كسا يثبت روح التساسظ االجتساعي.-ح

 يتعمع الفخد التزحية وااليثار.-خ

 يعج اىع وسيمة لشذخ التخبية وتػحيج اتجاىيا.-د

 التخمز مغ الخوح الفخدانية في السجتسع العخاقي لتقػؼ روح الجساعة.-ذ

 

 خطهة بديمة لمتجشيد اللزامي وقسع عدكري  -4
شخيقا آخخا بعج السػاجية القػية بالخفس، اذ قامت بحمحمة كافة  سمكت السؤسدة العدكخية     

القػات الستذكمة عمى اساس شائفي او اثشي أومشاشقي وسعت الى دمجيا في السؤسدة العدكخية، 
كخصػة بجيمة عغ التجشيج االلدامي، وتعج ىحه الخصػة مغ الخصػات الستصػرة لاللتحاؽ 

بامتياز، وكحلظ جعل السؤسدة العدكخية تسثل الػشغ  بالسؤسدات السيشية ولتذكيل جير وششي
ودمجيع في السؤسدة  االثػرؼ  الميفي وليذ فئة او شائفة او مكػف، اذ اقجمت عمى حل قػات

 ؼيو تصالب االمع عربة الى شمب العدكخية. اال اف تمظ القػات رفزت االنزساـ وقامت بارساؿ
 الحكػمة اف لكػف  تػافق لع االمع عربة لكغ خاؽ،الع في ليع ذاتي حكع باقامة العخاؾية الحكػمة
وقج  العخاؾية، الجولة وحجة عمى سيؤثخ ذلظ الف وثانيا االغمبية، مغ اكثخ باالقميات تيتع العخاؾية

 االثػرييغ قبل مغ السذكالت اثارة الى العخاؾية والحكػمة االمع عربة قبل مغ الخفس ىحا ادػ
 ليع سسحت معيع لمرجاـ وتحاشيا الدمصة مشيع تصمبو امخ الؼ االمتثاؿ بعجـ فقامػا الحكػمة مع

 مػافقة دوف  مغ اسمحتيع مع بتيخيبيع قامػا واالنكميد الفخندييغ اف اال العخاؽ، الحكػمة بسغادرة
 بالعيػد ممتدمة شخيقيع، النيا العخاؾية الحكػمة لع تعتخض ذلظ ومع سػريا، الى الحكػمة



عشر ــمية محكــمة ... العــدد الخامسأشـراقـات تنمــوية ... مجـلة عل  
 

 

 

02 
 

 قامػا فخندا ادعت كسا سػريا في داخمي ولدبب االقميات حقػؽ  عمى بالسحافطة الجولية والسػاثيق
 (15).العخاؾية الحكػمة عمع دوف  ومغ اسمحتيع مع العخاؽ في الػضع لدعدعة بارجاعيع

 الػششية الػحجة تفتييت بغخض باالستقالؿ السصالبة عمى االثػرييغ الدعساء بخيصانيا حخضت     
 شساؿ في باالنفراؿ فييا يصالبػف  1222 عاـ الجولة ضج دتسخ  بحخكة الدعساء فقاـ العخاؾية،

 كبيخة مذكمة اماـ نفديا الكيالني عالي رشيج حكػمة ووججت ،(دىػؾ زاخػ، العسادية،) العخاؽ
 السحافطة تخيج جية ومغ االقميات بحساية وممدمة االمع عربة دخمت جية مغ فيي وحداسة،

 مذكمة اف فاعتبخت العخاؾية الحكػمة مػقف مغ عزجت االمع عربة اف اال العخاؽ، وحجة عمى
 انحار بتػجيو فقامت لسػاجيتيا الحكػمة اماـ الصخيق ميج االعتبار وىحا داخمية، مذكمة االثػرييغ

 صجقي( )بكخ بؿيادة عدكخية حسمة ارسمت الحكػمة لشجاء الحخكة تدتجب لع وعشجما اسبػع، لسجة
 عمييع، بالقزاء صجقي بكخ فقاـ الجولة، ييجد خصخ تسخدال ىحا باف العدكخية السؤسدة اعتقاد مع

يعج ىحا الترخؼ مغ قبل السؤسدة العدكخية ترخفا غيخ  (16).وششيا بصال مشو جعل االمخ وىحا
ميشي، الف السؤسدة العدكخية تسثل السجتسع العاـ وبحات الػقت ىي لع تسثل الدمصة، فالسذكمة 

مذكمة مع مكػف مغ مكػنات السجتسع العخاقي الجاخمية التي حجثت بيغ االثػرييغ والحكػمة ىي 
ومشاشة بذكل مباشخ بالحكػمة، كسا اف الحكػمة كفيمة باف تجج ليا حمػال دبمػماسية، نعع يسكغ 
اف يقاؿ اف السؤسدة العدكخية ليا حق التجخل بحفع الشطاـ الجاخمي لمسجتسع والديصخة عمى عجـ 

الرخاع فيحا يعشي انيا غيخ حيادية وكذفت بيحا الفعل انيا  انفالت االمغ، اال انيا تتجخل لحدع
 تسثل الدمصة والزمو انعجاـ الثقة بسيشيتيا مدتؿبال.

، وبرخؼ الشطخ 1229لع يظ ىحا القسع ىػ االوؿ بل سبقو قسع متعجد ليدتسخ حتى عاـ     
، اال انو 1229عغ رفس الجير باف يقسع تسخد حخكة الذيخ عبج الػاحج سكخ في بجاية عاـ 

عاد في ذات العاـ لقسعيا واعتقاؿ مشاصخييا واعجاـ البعس مشيع، بل اعمغ عغ االحكاـ العخؼية 
لكغ يشبغي االلتفات الى انو  (17)في اغمب محافطات العخاؽ والتي استخجمت الوؿ مخة في العخاؽ.

حكاـ العخؼية الوؿ لع يظ اعالف االحكاـ العخؼية في العخاؽ ىػ االوؿ كسا ذكخ. اذ تع استخجاـ اال
 في زاخػ والعسادية. 1294مخة في العخاؽ عاـ 

      
 عدكرة مجتسعية وانقالب عدكري بقيادة بكر صدقي )التجاه الهطشي(  -5
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ميج قسع الحخكات في العخاؽ مشح ثالثيشات القخف العذخيغ الى الديصخة عمى السجتسع       
اذ أسدت قػة مغ الذباب السجني لتتجرب عمى بػساشة البجء بسذخوع عدكختو )عدكخة السجتسع(، 

حسل الدالح وتكػف ضييخا لمجير، لحا انذئت مجرسة لمفتػة بمغ تعجادىا عذخة االؼ فتى لتجريبيع 
عمى حسل الدالح والقتاؿ، واخخػ لمكذافة بخعاية السمظ غازؼ وىي نسط مغ انساط عدكخة 

ػالة لمذباب، والدمت السجارس بتمظ الذباب واسشجت بشطامي الفتػة والتجريب العدكخؼ والج
التذكيالت بيغ شالبيا. اذ اف انتذار العدكخة في السجتسع يعج مغ العػامل الخئيدة والتي ميجت 
النقالب بكخ صجقي، الف غياب الخوح السجنية في السجتسع يعكذ ؾيسا شجيجة ذات شابع عشفي 

يع اجتساعية كانت تيجؼ لحلظ. يتسثل باستخجاـ الدالح، ولعل انقالب بكخ صجقي ىػ صجػ لؿ
فزال عغ االنقداـ الجاخمي في الجير والتي اخحت بالتدايج نتيجة استخجامو في قسع الؿبائل، 
فسغ جية ساد شعػر كبيخ بيغ الزباط والجشػد بانيع مدتخجمػف ضج ابشاء جمجتيع ومغ جية 

الثقة بالسجنييغ باتت اخخػ شعػر اخخيغ بانيع القػة الػحيجة واالفزل لخجمة الػشغ كػف اف 
عسمت السؤسدة  (18).1221متدعدعة، لحا باتت ىحه االسباب نتيجة مخجحة لػقػع االنقالب عاـ 

العدكخية عمى اف تكػف العدكخة السجتسعة ذات اتجاه وششي، مسا يعشي اف االفكار القػمية 
التجاه القػمي في ستقػض ويحجع دور الشخب العدكخية القػمية، لحا قامت الشخبة العدكخية ذات ا

لشذخ االفكار والسبادغ القػمية العخبية بيغ  1229انذاء نادؼ السثشى بغ حارث الذيباني عاـ 
وبحا  (19)الذباب ومشعيا مغ االنجخاؼ مع تمظ االفكار السشاىزة لمقػمية العخبية في العخاؽ.

 بحرت البحرات االولى لمرخاع داخل السؤسدة العدكخية.
 الحياة مجاالت الثيشات صخاعا بيغ الشخب العدكخية الػششية والقػمية فيشيجت حؿبة الث     

 (20)مصمقا عغ امػر تخز السجتسع. وىي كاالتي: العدكخية الشخب اذ دافعت العامة،
 حخيتيا. مغ تحج التي القػانيغ والغاء الرحافة حخية-أ

 التفو فالرح بتعصيل تيجد والتي السصبػعات قانػف  مغ( 92) السادة بالغاء شالبت-ب
 االسباب.

 الخسػـ مغ الصباعة ورؽ  واعفاء الرحافة حخية واعصاء السعصمة الرحف عغ االفخاج-ت
 العخاؽ. في التاليف حخكة شجع مسا
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 بدبب السعتقميغ الصمبة سخاح واشالؽ التطاىخات باقامة والدساح الخاؼ بحخية شالبػا-ث
 .التطاىخات

 فييا. الحكػمي التجخل وعجـ االنتخابات حخية-ج

  تقجيخىا. حػؿ الثقافة ونذخ السخاة  تحخيخ الى عتد -ح
 

 صراع عدكري وتدخل مباشر في شؤون السجتسع. -6

لكغ لع تسس سػػ بزعة اشيخ حتى جاىخت السؤسدة العدكخية االتجاه الػششي )بكخ     
 بترؽية خرػميا صجقي( بسعاداة وتػعج القػػ الجيسقخاشية عامة والذيػعية خرػصا. اذ قامت

كسا قامت بذغ حسمة  (21).العخاؽ خارج بالخحيل اـ بالقتل سػاء تيجيجىع ػساشةب او جدجيا
معادية لمذيػعية في الرحافة والسجالذ والبخلساف باستخجاـ شعار )ليذ في العخاؽ تخبة صالحة 
لمذيػعية( لسحاربتيع، وحذجت اوسع القػػ بسا فييع السحافطيغ ضجىع وتع اضعافيع الى حج 

عجاـ واعتقاؿ مجسػعات كبيخة مشيع، وعمى الخغع مغ وصػؿ حكػمة جسيل ليذ بقميل، اذ تع ا 
السجفعي النراؼ الذيػعية اال ف الخط القػمي بقي بالزج مشيع، بل بقي يذكل قػة ضغط تجاه 

 (22)الحكػمة لمحج مشيع ومقاومة الشدعة الذيػعية.
جتساعي وقع عمى ، شخحت الحكػمة الججيجة بخنامج ا1221بعج انقالب بكخ صجقي عاـ      

عاتق السؤسدة العدكخية وارادت العسل عميو، اال انو لع يشفح بذكل كامل، لكغ ابخز واىع االدوار 
 الفخيق الجفاع وزيخ االجتساعية التي لعبتيا السؤسدة العدكخية في عيج بكخ صجقي. عشجما وجو

 يصمب ،19/11/1221 بتاريخ( 2942) والسخقع الػزراء رئيذ الى كتابا نػرؼ( المصيف )عبج
 في بحدغ الشاس يعاممػا واف باعساليع يمتدمػا باف الجولة مػضفي كافة الى بالغ اصجار ؼيو

 الحجيث العخاؽ تاريخ في االوؿ يعج الصمب وىحا يسكغ، ما باسخع ويشجدونيا الخسسية مخاجعاتيع
 بكخ عيج في العدكخية اف الدمصة عمى مؤشخ وىحا الجاخمية، بػزارة يتعمق السػضػع اف كػف 

 (24)واقجمت عمى االتي: (23).تذاء كسا وتديخىا الجولة شؤوف  عمى مييسشة صجقي
 قجمت السداعجات لمسشكػبيغ مغ االحجاث.-أ

الغاء بعس فقخات قانػف دعاوػ العذائخ واصجار مخسػـ اعادة االمػاؿ لمعذائخ بسػجب -ب
 قخارات السجالذ العخاؾية.
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 تخؽيس رسػـ الصابػ )ضخيبة العقار(.-ت

 قل العجيج مغ الحكاـ في بمجاة عخاؾية وفقا لمسرمحة العامة.ن-ث

% 19.9استيفاء اجػر حق الساء واالراضي حػؿ مػضػع )الحرعة والتخسيغ( والبالغة -ج
% والحؼ يؤدؼ الى زيادة 99.9% الى االستيالؾ ؼيربح ما يدتػفى بشدبة 19وندبة 

 جيػد الفالح.

 حكػمة فقط عمى السشتج الرافي.تحقيق قانػف االستيالؾ والحؼ يفخض حرة ال-ح

 
 السؤسدة العدكرية )التجاه القهمي( -7

اف افزل السجاالت التي قجمت فييا السؤسدة العدكخية خجمة اجتساعية لمبمج في عيج      
االتجاه القػمي ىي عسمية االنتاج الدراعي، اذ اخحت تزغط باستسخار عمى الحكػمة بيحا الذأف. 

 بالقانػف  السعجؿ 1221 لدشة( 92) رقع االراضي حقػؽ  تدػية قانػف  وبحا استحرمت اصجار
 الذيػخ مرالح لخبط السياه مقاديخ وتقشيغ لمذيػخ الدراعية االراضي بسشح1222 لدشة( 94)

 كشػاب البخلساف الى العذائخ شيػخ اسيست في ادخاؿ كسا لمجولة، والئيع بسقجار االقترادية
 الزبط استسخار وبالتالي لمجولة، والدياسية االدارية صةلمدم التقميجية سمصتيع الخزاع واعياف

 لئال الفالحيغ عمى السالؾ ـيسشة تبخر وبحا وجو، احدغ عمى الدراعي االنتاج البقاء االدارؼ 
اف استسخار الزغط مع مداىسة فاعمة مغ قبل السؤسدة  الدراعة، وتتجىػر السجف نحػ يشدحػا

شيج فييا العخاؽ تصػرا تجريجيا بسجاؿ الدراعة. اذ ارتفع  العدكخية وخرػصا في حؿبة الثالثيشيات
 لتجريذ مجارس وافتتحت الدراعي، التعميع مجاؿ في التخرز بػساشة الدراعي التعميع مدتػػ 
 1222 عاـ الكػت سجة بشيت اذ الدجود، وبشيت الدراعية التقشية االرياؼ، وتصػرت في الدراعة
والفخات، فزال عغ فتح باب  ديالى ونيخ الرغيخ بالدا نيخ عمى اخخػ  مذاريع الى اضافة

الكمية العدكخية اماـ الذباب السثقف لالنزساـ لمكمية العدكخية بختبة ضابط وفق شخوط يديخة 
 (25)فزال عغ تدييالت اخخػ. وىي كاالتي:

يقبل في الكمية العدكخية خخيجي الخابع الثانػؼ او ما يعادلو بجؿ اكساؿ الثانػية -أ
 .والبكالػريا

 تكػف الجراسة لسجة سشة واحجة بجؿ سشتيغ.-ب
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 ادماج دورة ضباط االحتياط مع تالمحة الجورة الججيجة لكي يتخخجػا ضباشا حخبييغ.-ت

الغاء االجازات واالمتحانات الفرمية مع زيادة في ساعات التجريب والسصالعة اماـ -ث
 التالميح لتخخيج الجورات الحخبية باسخع وقت مسكغ.

خ ذكخه فاف السؤسدة العدكخية بقيت مديصخة لتمعب ادوارا اجتساعيا اخخػ ففي اضافة لسا م    
 (26):قامت. باالتي 1241عاـ 
 .االوقاؼ مباني اصالح-أ

 تحقيق في مجاالتيا جسيع شجعت اذ بيا واالعتشاء قصشا السدروعة السداحات زيادة-ب
 .الحاتي االكتفاء

 العاـ مشح تػقف قج كاف اف بعج ةثاني الصبيعية حالتو الى البتخوؿ زيت انتاج اعادة-ت
1222. 

 .السحفػضة الفػاكو معمبات النتاج تعاونية جسعيات انذاء-ث
 الخجمات وبيع تقجيع وكحلظ لمسدارعيغ القخوض بتقجيع الرشاعي الدراعي البشظ شخوع-ج

 .االلية الدراعية
 .الشباتية الديػت مذخوع في وساعج االسسشت النتاج العخاؾية الذخكة مع السذاركة-ح
 -1249 لمعاـ العدكخية لمسؤسدة الحكػمة قبل مغ السخررة السيدانية مغ االستفادة-خ

 .الخؼ  مذخوعات الستكساؿ 1241
 .لسدارعييع اكػاخ بشاء عمى السالؾ واجبار عسالية نقابات انذاء-د

 1كسا حازت السؤسدة العدكخية عمى مػافقة مجمذ الػزراء بعج اف شالبتو باف يجعل يػـ    
اشالقة  91اني عصمة رسسية واالحتفاؿ بعيج الجير الفزي مغ كل سشة وتصمق ؼيو كانػف الث

 (27)مجفع اعتدازا بيحا اليػـ التاريخي وابتياجا بحكخاه.
 انهاء السؤسدة العدكرية من الداخل -1

 1299عاـ  لمدمصة الخجػع مغ تسكشت العدكخية السؤسدة ىشا اف لمشطخ السمفتة السفارقة     
بيجؼ  وبخيصانيا، الػصي وضعيا التي االحتياشات جسيع مغ الخغع وعمى يالػص مغ وبقخار
 :جيات ثالث مغ االجتساعي دورىا انياء
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 السؤسدة عمى ويعػؿ العخاقي الذارع في مػجػد الزاؿ والػششي القػمي الػعي اف -الجيةاالولى
 بانيا عسميا لمسجتسع بتوتث لمدمصة تعػد اف البج كاف لحا وبخيصانيا، الشطاـ مغ بانقاذىع العدكخية

 السؤسدة اف السجتسع سيفيع وبحلظ السجتسع، ضج تقف الػقت وبحات الدمصة تػلت مؤسدة
تػجييا، أؼ: عسجوا الى تدؿيصيا وزعدعت ثقة  كاف ميسا شعبية جية لسػاالة قابمة غيخ العدكخية

 السجتسع بيا.
. اقالتيا لمػصي يتدشى مسا خعيتياش وتفقج جساىيخىا العدكخية السؤسدة تخدخ اف -الثانية الجية
حكػمة  ستشتيي وبخيصانيا الػصي مغ سمفا ليا السخسػمة باالفعاؿ تقػـ عشجما -الثالثة الجية

 (28)لحا قامت حكػمة العدكخ باالتي:.الجسيع اماـ صػرتيا وتتذػه االبج الى العدكخ
 .1299قسع التطاىخات الصالبية في بغجاد عاـ -أ

 .انػاعيا اختالؼ عمى جسعاتالت مغ الستطاىخيغ مشع-ب
 ولػاء والشبأ واالمة والؿبذ واالىمي الجستػرؼ  االتحاد) االتية بغجاد في الجخائج تعصيل-ت

 والحرػف  الذعب وصػت والدجل اليػـ والعخاؽ والجياد الذعبية والجبية االستقالؿ
 )صػت ئججخا فعصمت بغجا خارج اما ،(واليقطة العخبي والعالع واالداء والػادؼ واالفكار

 االديب وكحلظ السػصل في والمػاء والسثاؿ البرخة في والخبخ والبخيج الحمة في الفخات
 .الحق( ونريخ العخب وفتى

 .الشذخ قبل لمفحز واخزاعيا بالتعصيل السذسػلة غيخ الجخائج عمى رقابة فخض-ث
 وتكػف  مرجرىا الى ارجاعيا يعاد ضبصيا وعشج العخاؽ خارج مغ الرادرة الكتب مشع-ج

 .السدتػرد نفقة عمى
 .مشعيا يتقخر التي والسجالت الرحف حخؽ -ح
 .التالفيا العامة الجعاية مجيخية الى الى تخسل مسشػعة صحيفة اؼ ضبط عشج-خ

 بالدجغ يحكع والسخالف صباحا الدادسة وحتى مداء الدادسة الداعة مغ التجػاؿ مشع-د
 .ديشار 199 عمى تديج ال وغخامة سشػات 2 عمى تديج لسجة ال

 الصبقات كافة شسمت واسعة اعتقاؿ بحسالت العخؼية االحكاـ اعالف بعج الحكػمة جأتب-ذ
وانرار حخكات  ومثقفيغ احداب وقادة وصحفييغ ونػاب سابقيغ االجتساعية، ووزراء

 الجػاىخؼ. ميجؼ دمحم ومشيع
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تيا لقج غاب دور السؤسدة العدكخية االجتساعي مشح سقػشيا في ثػرة مايذ، ولع تجج فخص      
السشاسبة لمعب دور اجتساعي ايجابي كسا متػقع مشيا، اذ اف الشطاـ السمكي والرخاعات و 

 (29):االتي االرادات الجاخمية والخارجية عصمت الكثيخ. ويسكغ ايجازىا عمى الشحػ
 االراضي عمى االستحػاذ الحكػمة وسعت اذ ،1241-1229 بيغ االقصاع تصػر-أ

 وبيحا الحاكسة الصبقة ورجاؿ العذائخ رؤساء لرالح قػانيغ تذخيع خالؿ مغ الدراعية
 .واقتراديا قانػنيا لمسالكيغ تابعيغ واصبحػا الفالحيغ قػة اضعفت

 االنكميد عمييا ويديصخ كبيخة مؤسدات في ثالث اال العخاؽ في تقع لع التي الرشاعة-ب
 .(العخاؽ نفط وشخكة الحجيج، وسكظ البرخة، ميشاء) وىي

 عامي بيغ ما العخاؽ استالؼ بدبب االقتراد حخكة مع تتفاعل لع التي الشفط صشاعة-ت
 الذخكة مجابية عمى قادر غيخ جعمتو مسا الشفط واردات مغ حررو ،1221 -1292

 .السدتخخج الشفط وؾيسة تتشاسب معقػلة اسعار عمى لمحرػؿ
 كانت السرارؼ فاغمب كحلظ االمػاؿ رؤوس وجسيع بخيصانيا تجيخىا كانت التي التجارة-ث

 مشيع( 19) عزػا( 99) كاف بغجاد تجارة غخفة اعزاء فسجسػع بخيصانييغ قبل مغ تجار
 حتى االجشبية الذخكات عجد اما واحجا، وعخاؾيا ييػد سبعة و اوربياف( 9) و بخيصانيػف 

 .الدػؽ  حخكة عمى تييسغ شخكة( 999) مغ كانت اكثخ ،1291 عاـ

 
 ج )الهطشي /القميسي والدولي(الدور الدياسي: ثشائية الداخل /الخار  -ثانياا 

اتدع السجتسع العخاقي في عقج العذخيشيات مغ القخف الساضي بقػػ شعبية متعجدة، كانت      
ابخزىا القػػ الػششية لتمييا القػػ القػمية والقػػ االسالمية اضافة الى القػػ واالرادات الجولية، 

ثيشيات، اال اف القػػ الػششية والقػمية كانت ىحا قبل اف تتبمػر وتتحػؿ الى اتجاىات في عقج الثال
تصفػ الى سصح السجتسع مغ دوف غيخىا، كسا اف القػػ الػششية كانت تشطخ الى السؤسدة 
العدكخية عمى نحػ التذكيظ والخيبة مشيا، ومخجع تمظ الخيبة الى اعتقاد القػػ الػششية باف 

ليذ مغ قبل الجولة العخاؾية وىحا السؤسدة العدكخية مؤسدة مغ قبل االحتالؿ البخيصاني و 
بصبيعتو يعدز مغ االعتقاد بعجـ وششيتيا، وبحات الػقت ىػ مبخر باف تقف ضجىا وترفيا بانيا 
مؤسدة تخجـ االحتالؿ وال تخجـ السجتسع العخاقي، اال اف السؤسدة العدكخية العخاؾية ومغ خالؿ 
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ذظ والخيبة تجاىيا الى اشسئشاف استصاعت اف تكدخ ذلظ الحاجد وتحػؿ ال جسمة مغ االسباب
 (30)وثقة وتجديخ عالقة ايجابية بيشيا وبيغ القػػ الػششية. ومغ تمظ االسباب ىي:

 ضع العجيج مغ الزباط الحيغ يحسمػف مبادغ وششية. -1

 معاداة بخيصانيا لمكثيخ مغ الزباط ومعاقبتيع بقصع رواتبيع. -2

 عدكخية.التشرل مغ الػعػد التي تقصعيا بخيصانيا لمسؤسدة ال -3

 والتي تصالب سخية لجسعيات السشتسيغ الزباط عجـ محاسبة السؤسدة العدكخية لسعطع -4
 واالستقالؿ. بالتحخيخ

 الحخكة مع لتقف كخبالء ذىبت الى عشجما عالقتيا صجؽ عغ العدكخية السؤسدة بخىشت -5
 البخيصانية. الديصخة بػجو الػششية

 
 الكتل الدياسية في الجيش )الكتمة القهمية( -1

اال اف تمظ االسباب لع ترسج شػيال، اذ اف اوؿ الخخوقات التي ارتكبتيا السؤسدة العدكخية      
العخاؾية عمى مدتػػ الدياسة حجثت عشجما شكمت كتمة سياسية مغ قبل ضباط عدكخييغ مغ 
داخل السؤسدة العدكخية، في الػقت الحؼ كاف يحطخ مداولة اؼ نذاط سياسي داخل السؤسدة 

وابخز قادتيا )صالح الجيغ الرباغ  1291عخفت باسع )كتمة الزباط القػمييغ( عاـ العدكخية، و 
وفيسي سعيج(، اذ اف تذكيل كتمة سياسية داخل مؤسدة رسسية ممتدمة بالحياد ىػ مؤشخ واضح 

 في معمسيغ لمكتمة القػمية اصبحا عمى خخوجيا عغ حياديتيا السيشية. اذ اف ابخز ضابصيغ
 الزباط بعس اف حتى وكدبيع بالزباط االتراؿ استصاعا مػقعيسا خالؿ ومغ االركاف، مجرسة
 وعمى الدياسية، االمػر فييا ليتجاولػا الشػاب بعس يؿيسيا التي االجتساعات يحزخوف  اخحوا
 اف اال الدياسة في يتجخمػف  الحيغ الزباط ضج الجفاع وزيخ اصجرىا التي العقػبات مغ الخغع
 مغ رسسي عمشي بذكل اما عسميع واصبح الدياسية، االمػر في االستسخار مغ يسشعيع لع ذلظ

 او الجير مغ االستقالة بعج الشيابي السجمذ ودخػؿ الشيابية االنتخابات في السذاركة خالؿ
وذلظ الخخؽ العمشي ادػ الى زيادة عجد  الجير، تخؾ دوف  مغ االحداب عزػية في السذاركة

 شؤوف  في الجير تجخل عمى ساعج االمخ وىحا ة،العدكخي السؤسدة في الدياسية التشطيسات
 سياسية كتمة لتشذأ الكتمة نذاط بل ازداد القػمييغ، الزباط لكتمة االقػػ  التشطيع اف اال الجولة



عشر ــمية محكــمة ... العــدد الخامسأشـراقـات تنمــوية ... مجـلة عل  
 

 

 

22 
 

وبسا اف ىحه الكتمة الدياسية  (31).متعجدة اجتساعية مؤسدات لتؤسذ السجتسع في مجني بتشطيع
ة القػمية، ؼيعشي اف االتجاه القػمية ذا الفكخ العدكخؼ بتشطيع مجني تاخح تػجيياتيا مغ قبل الكتم

اخح بالشدوؿ الى الذارع، وىي بجاية او خصػة نحػ تعدكخ السجتسع بصخيقة سياسية وبمباس مجني 
 .9992وبقي يخفت ويطيخ برػر متعجدة وتدسيات وتذكيالت مدمحة حتى عاـ 

 (32(نت عمى الشحه التي:ومن السباب التي ادت الى ظههر الكتمة القهمية. كا    
 .بخيصانيا بتشفيح وعػدىا بتقػية الجير العخاقي وتدميحوعجـ التداـ -أ

الستاتية مغ داخل  بػجو الدياسات البخيصانية التي تحاوؿ اعاقة تصػر الجير الػقػؼ -ب
 القػات السدمحة.

، وىحا يعج ثبػت صحة التػقعات حػؿ مدتقبل العخاؽ االقترادؼ اثخ بخوز الشفط ؼيو-ت
 عامال يجعع قػتيع العدكخية في السجاؿ الدياسي لؿيادة البالد.

 .لجخػؿ عربة االمعمغ قبل بخيصانيا عجـ تخشيح العخاؽ -ث

 .زيادة البعثات العدكخية البخيصانية، مع مديج مغ الرالحيات لمسفتر العاـ البخيصاني-ج

 .مؿبائل بالػقػؼ بالزج مغ قانػف التجشيج االجبارؼ بخيصانيا ل مدانجة-ح

 ة.بقػة جػية وفػجيغ مغ قػات الميفي االشػري بخيصانيا حتفاظا-خ
اف ابخز االدوار الدياسية التي لعبتيا السؤسدة العدكخية العخاؾية في نياية العذخيشيات      

وبجاية الثالثيشيات ىػ الدعي الجؤوب نحػ تأىيل العخاؽ لمجخػؿ الى عربة االمع، اذ حاولت اف 
ق غايتيا، ولع يظ اماـ السؤسدة العدكخية اال التقجـ نحػ اقخار قانػف تذق شخيقا خاصا بيا لتحقي

، ليكػف ىػ السشفح الخئيذ 1292التجشيج االجبارؼ مغ قبل البخلساف والحؼ بقي معصال مشح عاـ 
لتحقيق االستقالؿ لمجولة العخاؾية. اال اف بخيصانيا رفزت ذلظ القانػف واقتخحت استبجالو بسذخوع 

عمى اساس التصػع ويحقق نفذ االىجاؼ الستػخاة مغ التجشيج االجبارؼ، وبالسقابل لمتجشيج قائع 
تقجـ بخيصانيا مداعجات لتمظ القػات شخيصة اف يتبعػا مذػرتيع، كسا يتع تقجيع مداعجات لمحكػمة 
ودعسيا، فزال عغ مداعجات تخز الجير العخاقي مغ تذكيل وتجريب وتدميح، وعمى الخغع 

لحا  (33)السقتخحة لع تػافق السؤسدة العدكخية عمى استبجاؿ القانػف باخخ.مغ تمظ السغخيات 
ناشت مدؤولية الجفاع الخارجي بيا أبخيصانيا لعقج اتفاؾية تخسع مغ خالليا دور الجير ف تجفعان

والحساية الجاخمية مختبصة بالجير العخاقي مبخرة ذلظ اف الجير العخاقي غيخ قادر عمى مجابية 
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لمجير كخاتب ا بديص اي وعدزت ذلظ بالعامل االقترادؼ اذ خررت مبمغاؼ عجواف خارج
اال اف التػسعة السدتسخة لمجير والسصالبات الستدايجة شيخؼ يرل الى )لظ ربية( لمديصخة عميو، 

عقج معاىجة ثانية لتمغي  ،1229في عاـ بتحسل السؤسدة العدكخية مدؤليتيا اضصخت بخيصانيا 
ال بفارؽ واحج وىػ تحسل العخاؽ مدؤولية الجفاع الخارجي وحفع االمغ االولى ولع تختمف عشيا ا

الجاخمي مع بقاء االحتفاظ بسرالح بخيصانيا في العخاؽ ومع كل ذلظ لع تدانج او تداعج بخيصانيا 
، باف 1229الجير العخاقي وابقتو ضعيفا تحت امختيا ومذػرتيا اال اف الجراسات كذفت عاـ 

تحسل مدؤوليتيا بالجفاع عغ العخاؽ وىحا  ير العخاقي قػية وىي قادرة عمىالتخكيبة العدكخية لمج
، وليدجل بحلظ بانو اوؿ دولة 1229عاـ  االمخ فتح الصخيق اماـ العخاؽ لجخػؿ عربة االمع

والزمو اف اصبح العخاؽ مغ اوائل الجوؿ العخبية التي تخمرت مغ  (34).عخبية دخمت عربة االمع
 االحتالؿ االجشبي.

كسا اف دخػؿ العخاؽ الى عربة االمع يعشي انو ناؿ االعتخاؼ بو كجولة مدتقمة تقػـ      
بسياميا وتعالج شؤونيا الجخمية والخارجية، مسا يعشي انكفاء االدارة البخيصانية وتقيقخ قخارىا في 

تو الى حتى نياي الثالثيشيات بجاية عقج الذأف العخاقي الى حج كبيخ، لحا افزى ذلظ االستقالؿ مشح
 تصػرات عمى مدتػييغ وىسا:

 تطهر الجيش العراقي ونسه دوره -السدتهى الول
 عدػكخية بسشػاورات 1229السؤسدة العدكخية العخاؾية والوؿ مخة فػي تاريخيػا فػي عػاـ  قامت      

ودخػلػػػو فػػػي مخاضػػػػات  الجػػػير معشػيػػػات لخفػػػع السشػػػاورات وىػػػحه الجػػػير، اركػػػاف رئػػػيذ بإشػػػخاؼ
 اذ شػكمت الػجفاع، وزارة مخررػات لمحسايػة، كسػا زدادت وحػجات مجػخد مغ عدكخية متقجمة اكثخ

 الػػى وقدػع ججيػػجة عدػكخية ورتبػػا وتذػكيالت عشػانػػات واخػح فػػخؽ  اربػع الجػػير واصػبح الجػيػػة القػػة
 آمػػػخ -والثػػػاني بغػػػجاد، ومقخىػػػا االولػػػى الفخقػػػة يقػػػػد الجشػبيػػػة لمسشصقػػػة آمػػػخ -االوؿ: امػػػاكغ اربعػػػة

 السػصػل ومقخىا الذسالية لمسشصقة آمخ -والثالث كخكػؾ ومقخىا الثانية لفخقةا يقػد الذخؾية لمسشصقة
 وفػػي االولػػى، بالفخقػػة وتػػختبط الجيػانيػػة ومقخىػػا الفػػخات مشصقػػة آمػػخ -والخابػػع الثانيػػة بالفخقػػة وتػػختبط

 يقزػي والػحؼ ،1224 لدػشة( 2) رقػع الػػششي الػجفاع قػانػف  اردفتيػا بتشفيػح ،1229/ حديخاف/ 19
 كبيػػخة معارضػػة واجػػو القػػانػف  وعمػػى الػػخغع مػػغ اف ىػػحا االجباريػػة، بالخجمػػة لمجسيػػع لػػداـاال بػجػػػب
 نفعػػا تجػػج   لػػع السعارضػػة تمػػظ لكػػغ العػػخاؽ، فػػي واالقميػػات الشجػػف عمسػػاء ومػػغ الؿبائػػل مػػغ وشػػجيجة
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 فػي الزػباط عػجد اذ وصػل (35).العخاقػي السجتسع ابشاء مغ الكثيخ واستقصب مفعػلو سخػ  فالقانػف 
 حيػػاف،( 120999)و وجشػجؼ، صػف ضػابط( 490999) و ضػابط( 1199) الى عخاقيال الجير
 خيالػػة، كتائػػب اربػػع ومجسػػػع مجفعيػػة بصخيػػة( 91)و مذػػاة فػػػج( 49) مػػغ تتػػألف السحاربػػة وقػاتػػو

 تتػالف تذػكيالتو وكانػت (36)اخػخػ. واداريػة فشيػة وصػشػؼ نيخيػة، بػاخخ واربع جػية، اسخاب وعجة
 (37):االتي مغ

 .ومخابخاتيسا وىشجستيسا بسجفعيتيسا كاممتاف وفخقتاف ذاةم فخؽ  اربع-أ
 .ومجفعية ومجرعات ودبابات سيارات آلية قػات-ب
 ثالث خيالة وسخايا السمكي الحخس وخيالة كتائب ثالث يحتػؼ  لػاء مغ وتتالف الخيالة-ت

 .فخؽ 
 .الحخاسة وفػج السمكي الحخس-ث
 .االغخاض مختمفة اسخاب اربع مغ وتتالف الجػية القػة-ج
 .مجفعية بصخيات وثالث مذاة افػاج ثالث مغ الستالفة الحجود قػة-ح
 .مخاكب اربعة وتتالف مغ الشيخية القػة-خ
 .شائخات مقاومة بصخية-د
 (.1999) الػاحج لمعاـ االحتياط وبمػغ جشجؼ( 190999) واحج لعاـ التجشيج استسخار-ذ
 لرشع ثانيالسختمفة، و  االسمحة لرشع معسل مع الرشػؼ لجسيع االحتياشي العتاد-ر

 .وااللية الفشية الرشػؼ لسختمف كاممة وورش السجفعية القشابل

 البالد في الجيسقخاشية والحخكة التحخر مفخدات مع العدكخية الشخبة بحات الػقت تعاممت     
 الحياة مياديغ مغ وميجاف الجيسقخاشية الحياة مطاىخ مغ مطيخ باعتبارىا ايجابي بذكل

 الدياسية االحداب معطع وتأسيذ بتأليف العدكخية الشخبة اسيست ذا والدياسية، االجتساعية
 او عزػ في حؿبة الثالثيشيات مغ وخاصة حدب الؼ تاسيدية ىيئة اؼ تخمػ تكاد فال العخاؾية

 جسع في االحداب اىسية عمى العدكخية الشخب العخاؾية، كسا اكجت العدكخية الشخبة مغ اكثخ
 دمج الى العدكخية الشخب دعت بل ديسقخاشية، اسذ عمى عقائ الجستػر الف وبمػرتيا االمة

 بالسصالبة سباقة العدكخية الشخبة كانت وبحا لمتشاحخ الحدبي، تفاديا واحجة ىيئة في االحداب
  (38)العخاقي. السجتسع صفػؼ بيغ ايجابية فاعمية ذات تكػف  العخاؽ في سياسية احداب بتاسيذ
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 (39):اتجاهات رئيدة، وتتسثل بالتي الدياسية في ثالثة القهى  وتبمهر تحديد -السدتهى الثاني
 العخبية االمة مغ جدءا العخاؽ يعج اذ العخوبي، السذخوع عمى يؤكج الحؼ: القػمي االتجاه -االوؿ

 االربعة االحخار الزباط وحخكة السثشى بشادؼ االتجاه ىحا تسثل الذاممة، اذ الػحجة الى ويجعػ
 .يالياشس ياسيغ في اخيخا وتػج

 الجيسقخاشييغ ويزع لمعخاقييغ العخاؽ يكػف  اف وجػب عمى يؤكج الحؼ: الػششي االتجاه -الثاني
 مغ الشيزة وحدب التسغ ابػ جعفخ جساعة مغ الػششي الحدب حػؿ التفػا والحيغ والسدتقميغ

 بكخ بانقالب اخيخا وتػج ،1229 عاـ االىالي جساعة الى تصػر والحؼ الجخجفجي اميغ جساعة
 .صجقي
 ارىاصات ثػرة مغ لحقو ما بدبب ججا ضعيفا دوره بقي الحؼ: االسالمي االتجاه -الثالث

 .العذخيغ
 

 صراع الكتل الدياسية العدكرية -2
بخز االتجاه الػششي كشج لالتجاه القػمي لسا يحسمو مغ فكخ واىجاؼ يخنػ الى تحؿيقيا، اذ كاف    

ضيػر لو كاف متسثال بالقزاء عمى حخكة  بصبيعتو يتعارض مع الفكخ واالىجاؼ القػمية، واوؿ
سياسية في الجير عخفت  كتمة ضيػر الى االنترار ذلظ . وقج ادػالشداشخة عمى يج بكخ صجقي

 السؤسدة تاريخ في االىع يعج الحجث وىحا الكثيخ، حػليا ليمتف الدياسية صجقي بكخ بكتمة
 التي العخاؾية العدكخية لسؤسدةا شأف مغ رفع ألنو التاريخ، ذلظ حتى والدتيا مشح العدكخية

 بقرف العدكخية السؤسدة بادرت العاـ وبحات الميفي، قػات بعج ثانػية قػة بخيصانيا تعتبخىا
 الدياسي السشاخ واصبح والسجفعية بالقحائف السػصل في البخيصانية لمسمكية الجػية القػة معدكخ

 الدياسية االوضاع في بل ب،فحد العدكخؼ  الجيج في حاسسة كقػة الجير لقبػؿ مييأ  ليذ
 السجاؿ في يعسل مغ الستقصاب قػة مخكد الجير مغ جعمت االنترارات وىحه وتصػراتيا،
 القػػ  ىحه الف االوضاع، بيحه الجير في الدياسية القػػ  تتأثخ اف مغ البج وكاف الدياسي،

 التي الجولة مخكد بانيا العدكخية السؤسدة لتبخز الشداشخة عمى القزاء في ذلظ قبل اخفقت
 الشطاـ يراغ اف ذلظ عمى وتختب لحطة، اية في الحخج وضعيا لحدع الدياسية المعبة تسارس
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 الدياسي القخار برشع العدكخية )االتجاه الػششي( السؤسدة تجخل اىسيا ججيجة برياغة الدياسي
 ( 40).العخاؽ في

اف تزع مػانع ضج مغ والجل اف تثبت السؤسدة العدكخية مغ مػقعيا كاف لداما عمييا     
يحاوؿ زلدلتيا، ولعل السؤسدة العدكخية كانت عمى عمع اف عجوىا االوؿ اصبح داخميا )االتجاه 
القػمي(، والبج اف تعج العجة لسػاجيتو، لحا اتجيت الى مج جدػر ليا مع اشخاؼ اخخػ وصمت 

ع وتحكع ؾبزتيا، الى رئيذ الجولة مغ جية، والى السجتسع العاـ مغ جية اخخػ، لتعدكخ الجسي
واوؿ مغ قرجتو ىػ السمظ غازؼ والحؼ يتستع بحذ وششي الى حج اقخب مشو الى الخوح القػمية، 
كسا اف لجيو نذاشات عدكخية نتيجة نذأتو العدكخية. لحا ارتبصت السؤسدة العدكخية بالسمظ 

مظ ال يخفس غازؼ واصبحت ليا صمة مباشخة بو، كسا اسشجتو بجسيع تحخكاتو النيا تعمع اف الس
 (41)ليا شمبا.

اتجيت السؤسدة العدكخية الى الذق الثاني )السجتسع( ووضعت خارشة شخيق لعدكختو مغ      
دوف اثارت مذكالت ضجىع، او ربسا تعيق تحخكيع مغ قبل االتجاه القػمي فاوعدت الى السمظ 

، لتجريب 1229دشة ( ل99قاـ السمظ بتذخيع نطاـ الفتػة رقع )باف يتخح خصػة اولى نحػ ذلظ. ف
الذباب عمى حسل الدالح الجل تحقيق الػحجة العخبية ؼيسا بعج، وىحا الفعل اربظ بخيصانيا 
فتحخكت لمحج مغ ترخفات السؤسدة العدكخية والسمظ عغ شخيق ياسيغ الياشسي الحؼ شكمت 

  (42)اسي.حكػمتو معادلة ججيجة في الجولة لمحج مغ تجخل السؤسدة العدكخية في صشع القخار الدي
وبصبيعة الحاؿ فاف انعجاـ الثقة بسجسػعة كبيخة تسثل السؤسدة العدكخية، فزال عغ اىع      

عشرخ في الجولة وىػ السمظ، وما تخنػ اليو يفزي الى ردة فعل مداوية ليا في القػة او اكثخ 
وحازمة مشيا ومعاكدة ليا في االتجاه، فاالجخاءات التي يجب اف تتخح يشبغي اف تكػف مؤمشة 

وغيخ قابمة لمتذكيظ، واليجؼ مشو ارجاع السؤسدة العدكخية الى وضعيا الصبيعي الحؼ وججت 
مغ اجمو، وىحا ما فعمتو حكػمة ياسيغ الياشسي والتي تسثل الخط القػمي مغ خالؿ سعييا الى 

 عػدة السؤسدة العدكخية الى وضعيا الجستػرؼ، واف ال تتعجػ دورىا باقراء اؼ شخؼ. 
 
 

 بكر صدقي العدكرية )التجاه الهطشي( كتمة -3
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اف اسقاط الحكػمة بيحه الصخيقة ىػ مؤشخ واضح عمى اف الدمصة انتقمت مغ السجنية الى     
الدمصة العدكخية، والزمو تسكغ السؤسدة العدكخية مغ صشاعة القخار الدياسي بذكل مباشخ مغ 

اع بيج بكخ صجقي وال يحق الحج خالليا فقط، وما يؤيج ىحا السؤشخ ىػ حرخ مشرب وزيخ الجف
التجخل ؼيو، وباتت الجولة بيج السؤسدة العدكخية، كسا اف ىحا االنقالب بجؿ اف يشسييا ويصػرىا 
اودػ بيا، الف الصخيق الحؼ سمكتو لع يظ شخيقا دستػريا، لحا اصبحت في وضع حخج فيي غيخ 

ستشقمب ضجىا بيػـ ما، وكسا قادرة عمى ادارة الدمصة اال عغ شخيق القػة العدكخية والتي 
 ستكذف االحجاث الحقا .

يخ امػر يتداصبحت السؤسدة العدكخية بؿيادة ) بكخ صجقي( ؼيسا بعج السدؤولة عغ       
الجولة وتفخض رأييا عمى السدؤوليغ وترجر االوامخ مغ دوف الخجػع الى مجمذ الػزراء او 

سل الدياسي ومارست عسمية االغتياؿ تجخمت في االنتخابات وحجت مغ العو  ،الػزيخ السختز
عسمت عمى ابعاد العشاصخ القػمية والػششية مغ الجير كسا  ،الدياسي لمعجيج مغ مشاوؤييا

( سعج آباد بيغ العخاؽ وايخاف وتخكيا)واضعفت دوره في الداحة القػمية مغ خالؿ عقج ميثاؽ 
عغ ، والتي تشازؿ العخاؽ بسػجبيا 1221تسػز  4في  (العخاؽ وايخاف)ومعاىجة رسع الحجود بيغ 

جدء مغ شط العخب لقاء اعتخاؼ ايخاف بالحجود بيغ البمجيغ في حيغ اف القانػف االساس لمجولة 
فزال عغ مالحقة  (43)العخاؾية ال يجيد التشازؿ عغ اؼ شبخ مغ ارض العخاؽ الؼ سبب كاف.

 عدكخية لجشة مع تذكيل ،1229 مشح عاـ العدكخية السؤسدة شيػعي وجج داخل عدكخؼ  تشطيع
( ضابط صف وجشجيا مشيع 19التشطيع، اذ تع اعتقاؿ ) خاليا عمى لالشخاؼ ،1221 لو عاـ

واعجاـ اخخيغ، كسا حكست عمى )زكي خيخؼ( وزمالئو مغ مدؤولي التشطيع العدكخؼ السجنييغ 
 (44)بالحبذ سشتيغ وسشتيغ مخاؾبة.

الدياسي السشفخد لمسؤسدة العدكخية والتي افزت الى نطاـ  تمظ السؤشخات تكذف عغ الجور    
دكتاتػرؼ تقػده، واف كاف شكل الشطاـ العاـ ديسقخاشي تقميجؼ يتزسغ مجمذ امة ومجمذ اعياف، 
اال اف الجور الحؼ لعبتو السؤسدة التي يقػدىا بكخ صجقي تكذف مغ خالؿ خصػاتيا انيا 

جخ العخاؽ نحػ عالقات ليدت ليا صمة ال بالجوؿ متدمصة عمى الجولة وقخارتيا الدياسية وت
العخبية وال ببخيصانيا وحمفائيا، فزال عغ مسارسات شخرية عادت سمبا عمى السؤسدة العدكخية 
كؿيامو بقتل جعفخ العدكخؼ وتذخيج الكبار والخمػز التي تسثل العائمة السالكة، وبيحه االسباب 
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ؽية التي يتع بيا قتل بكخ صجقي ووضع حج وبسجسميا خصط ضباط مغ الجير العخاقي الكي
لمسؤسدة العدكخية ولعل وراء ذلظ السخصط بخيصانيا وليذ االتجاه لقػمي النيع كانػا بػضع 
ضعيف ججا بدبب ما تمقػه مغ بكخ صجقي، اذ اقجمت مجسػعة مغ الزباط بتكميف عدكخييغ 

 (45).19/1/1221بقتمو وتست ترفيتو في القاعجة الجػية في السػصل بتاريخ 
 

 انحدار دور السؤسدة العدكرية بالذأن الدياسي -4
لع يحاوؿ بكخ صجقي اف يقزي عمى الجولة والسؤسدة العدكخية فقط، بل انيى ثقة       

االتجاىات االخخػ والتيارات السجتسعية باالتجاه الػششي، فزال عغ انعجاـ الثقة باالتجاه القػمي. 
تسثل سياسة الػسط لتشيي الرخاع العدكخؼ في العخاؽ  لحا جاءت حكػمة جسيل السجفعي والتي

عاتقو التداـ سياسة الػسط عمى  اخحمغ جية، وتحافع عمى كياف الجولة مغ جية اخخػ، اذ 
اخح تعيج مغ قادة الجير ورجاؿ الدياسة بعجـ زج الجير في الحياة ب ، وقاـ)الدياسة الػششية(

لحلظ لع يقتز مغ جساعة بكخ  ،حقاد الساضيالعامة وفي السقابل سيقػـ بجوره في ندياف ا
لحلظ سعى الى حرخ اعساؿ الجير العخاقي بالػاجبات  صجقي وقاـ بتذجيع االتجاه الالقػمي.

( 46)الػششية السمقاة عمى عاتقو مع اتخاذ التجابيخ الفعالة لتقػية روح الجشجية وفق ىحا االساس.

كانت تيجؼ لمػقػؼ بػجو الخخوقات التي  الػسصية( وىحا يؤشخ عمى اف الحكػمة بػ)سياستيا
تقػـ بيا السؤسدة العدكخية والتي تتجاخل مع مػاقف رجاالت الدياسة في العخاؽ، ولكي تحقق 
الحكػمة سياستيا اعتسجت االجخاءات السحكػرة انفا، اال اف االجخاءات كانت تحسل اخصاء  عجيجة، 

 تتسثل في شياتيا باالتي:
ادة الجير والدياسة بعجـ التجخل بعسل السؤسدة العدكخية لكغ اخحت الحكػمة تعيجا مغ ق-أ

 مغ دوف ضساف لمعػدة.

اف عجـ االقتراص مغ جساعة بكخ صجقي سيؤلب االعجاء ضج الحكػمة عسػما -ب
والسؤسدة العدكخية خرػصا، وبيحا ستقػـ السؤسدة العدكخية )االتجاه القػمي( بترؽية 

 ة اخخػ.مشاوئييا وتقع السؤسدة العدكخية بسذكم

شجعت الحكػمة االتجاه الالقػمي وال تقرج بو االتجاه الػششي بل االتجاه السعتجؿ -ت
والسخمز مغ الػششييغ الحؼ انخجعػا بؿيادة بكخ صجقي، وىحا االمخ بصبيعتو سيطيخ 
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لمسؤسدة العدكخية ثالثة اعجاء: )االتجاه القػمي، االتجاه الػششي السشاصخ لبكخ صجقي، 
 ية(.االرادة البخيصان

التقت مرالح االعجاء معا ، مسا رجح عػدة السؤسدة العدكخية بكافة تػجياتو الى التجخل -ث
 بالذأف الدياسي مخة اخخػ.

بجؿ اف يتع تصييخ الجير مغ الجاخل لمسحافطة عميو سعت الحكػمة الى تصييخه مغ -ج
 الخارج والزمو اف الرخاع بات مؤجال.

ة بغخض الديصخة عمييا مسا تدبب في تعسيق اقجمت الحكػمة عمى شق السؤسدة العدكخي -ح
 اليػة العدكخية وتعاضع دورىا الدياسي.

الى شق الجير  (صبيح نجيب)وزيخ الجفاع مغ جانب اخخ وفي ذات الدياؽ، سعى      
: معدكخ يسثل االتجاه الػششي، العخاقي الى معدكخيغ إلقامة تػازف يسكشو مغ الديصخة عميو

عادت لحا تصػرت اوضاع الجير الدياسية الى حج كبيخ حتى  ػمي.واالخخ يسثل االتجاه الق
، اعمشت 1222/ 2/ 9تاريخ ، ففي الى االغتياؿ الذخري تصمو استخجاماتو ألغخاض ثانػية 

بدبب اكتذاؼ مؤامخة تدتيجؼ قمب نطاـ الحكع والسجيء بعبج االلو  ،الحكػمة االحكاـ العخؼية
يعج تكخار اعالف  (47)اف ومجسػعة كبيخة مغ الزباط.وتع اعتقاؿ حكست سميس ،ممكا بجؿ غازؼ 

االحكاـ العخؼية مغ قبل الحكػمات العخاؾية في حؿبة السمظ غازؼ لسخات عجيجة وؾياسا بسثيالتيا 
، مؤشخا  عمى اف السؤسدة العدكخية كانت باوج قػاىا 1291مشح تاسيذ الجولة العخاؾية حتى عاـ 

برشع قخار سياسي مباشخ مشيا، اـ تقف معخقمة اماـ عسل مغ حيث تجخميا الدياسي، سػاء اكاف 
 الحكػمة اـ اقالتيا في كثيخ مغ االحياف.  

وبجؿ اف يكػف تقديع السؤسدة العدكخية الى شقيغ حال لمحج مغ ترخفاتيا، فتح الباب بػجو      
 الحكػمة ومػاجيتيا بذكل صمب، اذ اف تسحػر جية في شق مغ الذقيغ يعشي انيا استجسعت

قػاىا واصبحت تسثل قػػ ضاغصة عمى الحكػمة، واوؿ امخ اتجيت لو ىػ السصالبة باقالة 
حكػمة )جسيل السجفعي( الف حكػمتو تسثل الحامية النرار بكخ صجقي، فزال عغ الدياسات 

قخر رئيذ اركاف الجير صالح الجيغ الرباغ والعقيج لحا  الستبعة بعجـ تذجيع االتجاه القػمي.
بة االستعجاد لمتحخؾ مآفيسي سعيج  خ القػة االلية مع ضباط الكتمة القػمية وضع الجير تحت ـا

 وتع ذلظ بارساؿ شمب الى السمظ غازؼ  ،نحػ دخػؿ بغجاد في حاؿ لع تدتقل حكػمة السجفعي
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، وفعال وافق السمظ واضاؼ قائال لمجير عغ السشرب واستبجالو بذخز اخخ الياشسي بتشحي
خصاب السمظ يؤشخ الى  (48)مجستػر ولكششا نخجػ اف تكػف االخيخة(.)اف حخكتكع شعشة نجالء ل

ضعف الجولة والحكػمة اماـ الجير، اذ يتزح اف القخار بيج السؤسدة العدكخية )االتجاه 
 القػمي(.

 كتمة القهميين العدكرية )التجاه القهمي( -5
في العسمية الدياسية  لقج لعبت السؤسدة العدكخية )االتجاه القػمي( دورا ثانيا، اذ تجخمت    

اال اف  ،1221/ 99/19بشػرؼ سعيج بتاريخ عمى االستقالة واستبجالو  بارغاـ جسيل السجفعي
ذات شابع دولي، اذ قاـ بقصع عالقات العخاؽ الجبمػماسية مع السانيا نػرؼ سعيج مارس سياسة 

، وتع تكميف ةستقالاال يجبخه عمىاف مسا دعا باالتجاه القػمي العدكخؼ  (49)لسشاصخة بخيصانيا.
ف سيصختيع عمى الدمصة قامػا بتذكيل الحخكة ػ رشيج عالي الكيالني بالػزارة، ولكي يحكع القػمي

العخبية الدخية وضست فييا العدكخييغ والسجنييغ القػمييغ ومشيع الحاج اميغ الحديشي مفتي 
ي الحخكة ىػ مػاجية واىع ما قخر ف ،القجس ورشيج عالي الكيالني وصالح الجيغ الرباغ وغيخىع

، يطيخ مغ تمظ االستقاالت اف االتجاه القػمي يخيج تشفيح مشياجو القػمي/ العدكخؼ ال بخيصانيا
 الجولة. -مشياج الحكػمة

اف ىحا التصػر كاف سببو اف السؤسدة العدكخية بخصيا القػمي لع تػافق عمى سياسة نػرؼ     
 كسا قاـ بتقجيع فخقتيغ ،جاية الحخب العالسية الثانيةسعيج الحؼ قاـ بقصع عالقاتو مع السانيا في ب

عدكخيتيغ لمسذاركة في الحخب مع الحمفاء لحلظ انقدست السؤسدة العدكخية الى معدكخيغ 
اذ شالبت  ،يزع الػششييغ والقػمييغ السشاوئيغ لبخيصانيا -يزع السػاليغ لبخيصانيا، والثاني -االوؿ

النيا ارادت الحرػؿ عمى مكاسب اجتساعية  ،غ الحخبىحه السجسػعة بالػقػؼ عمى الحياد م
نجح السعدكخ الثاني باقالة نػرؼ سعيج وبحا  ،واقترادية وعدكخية لتصػيخ االوضاع في العخاؽ

 (50)وتشريب رشيج عالي الكيالني بجال عشو.
اتيا قجمت شمب الى الحكػمة العخاؾية بقصع عالق ، اذحكػمة الكيالني القالةبخيصانيا ميجت       

لسمظ اماـ االصخيق  فتحوىحا السػقف الدمبي  ،مع ايصاليا اال اف االتجاه القػمي رفس ذلظ
بصمب مغ الػصي  (شو الياشسي)وشكميا بجال عشو  (51).لمزغط عمى حكػمة الكيالني باالستقالة

نقل العقيج كامل شبيب الى  :، اذ قاـ بتفتييت وحجة العشاصخ القػمية مشيا21/1/1249بتاريخ 



عشر ــمية محكــمة ... العــدد الخامسأشـراقـات تنمــوية ... مجـلة عل  
 

 

 

20 
 

لحا  (52)خيخ.في اال يشيػف وس ػف مدتيجف عباني ىعشعخ مسا ا وغيخه مغ الزباط القػمييغ، الجيػانية
بغجاد  الى( االربعة العقجاء) قػات العدكخية القػات سارت ، اذاعمشت السؤسدة العدكخية التسخد

لكغ السذكمة االخخػ اف  ،ىخب الػصي مغ بغجاد، السقاط الحكػمة وعمى اثخىا 1241 عاـ
 (53).وب الػصي يعشي غياب الدمصة الجستػرية العمياىخ 

( لتسذية امػر البالد وقخر لػششيالجفاع ا لحا قاـ قادة الجير والدياسة بتذكيل )مجمذ     
)حكػمة الجفاع الػششي( وخمع الػصي  بػ اةسالػزارة السد السجمذ تكميف الكيالني بتاليف

 يكذف غزػف اشيخ في ثالث حكػمات استبجاؿ اف (54)بجال عشو.( الذخيف شخؼ)وتشريب 
ليذ فقط في ىحه السجة بل السجة  -العخاؾية  الجولة في العدكخية لمسؤسدة الدياسي الجور قػة عغ

 اف الى يؤشخ انو كسا -( حكػمة19السستجة في عقج الثالثيشيات والتي اسقط العدكخ فييا )
امخىا باقالة حكػمة واستبجاليا مغ خالؿ رضػخ السمظ الو  مدتفحمة مازالت العدكخية السؤسدة

باخخػ، كسا اف اتياف السؤسدة العدكخية بخشيج عالي الكيالني الذخز الستشاغع فكخيا مع 
 الدمصة عمى االتجاه القػمي يعج البػابة التي مغ خالليا ستعػد السؤسدة العدكخية لالنقزاض

 اذ فتحت الباب لتجخل اخخػ، لكغ ىحه السخة ستجفع السؤسدة العدكخية الثسغ الباىع، مخة
 بغجاد. واحتالؿ مايذ حخكة السقاط بخيصاني عدكخؼ 

اف وصػؿ االتجاه القػمي بيحه الصخيقة الى الدمصة، بل الى ؾيادة الجولة العخاؾية، مغ دوف     
اف يػاجو اية معارضة مغ داخل العخاؽ، يعشي انيا اصبحت تسثل دولة عخاؾية مدتقمة ومختمفة 

 صانيا(، وذلظ االستقالؿ يحسل ثالث رسائل لبخيصانيا:عسا انذأتيا )بخي
 خدخاف بخيصانيا الىع دولة تسثل مرالحيا االقترادية. -االولى 
سيشزع العخاؽ الى حمف دوؿ السحػر بحدب السعصى االوؿ لدياسة حكػمة رشيج  -الثانية 

اف تػاجو بخيصانيا  عالي الكيالني بانذاء عالقة ايجابية مع ايصاليا، وىحا بصبيعتو سيؤدؼ الى
 عجوا ججيجا.

خمع الػصي بيحه الصخيقة )االكخاه العدكخؼ( يعشي اف السؤسدة العدكخية مدتعجة  -الثالثة 
 لسػاجية بخيصانيا عدكخيا.

 
 السباب الرئيدة لتدخل السؤسدة العدكرية في الذأن الدياسي -6
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ي الذأف الدياسي العخاقي ما مغ العػامل الخئيدة التي ادت الى تجخل السؤسدة العدكخية ف     
 (55). تكسغ باالتي:1241 -1229بيغ عامي 

شكل الحكع ديسقخاشيا في الطاىخ فقط، اذ كانت الدمصة التذخيعية خاضعة لمدمصة -أ
 التشفيحية.

 السشاصب الػزارية اغمبيا اصبحت بيج مغ يختبط مريخىع باالدارة البخيصانية.-ب

غ مصالب القػػ الػششية الذعبية، فقج لجػ ضباط الجير مصالب خاصة تسثل جدءا م-ت
كاف محخوما مغ حق االنتخاب، فزال عغ ادارة الجير التي كانت تقع بيج مغ يقف 

 حائال مغ دوف تصػيخه.

 اضصخاب الحياة الدياسية، اذ كانت تدقط بسعجؿ يديج عغ خسذ وزارات في الدشة.-ث

 خكة الػششية.افتقار الحياة الدياسية لحدب جساىيخؼ شعبي يتػلى ؾيادة الح-ج

 شعػر ضباط الجير باف الدياسييغ يتامخوف عمييع لكي يقػمػا بقسع الثػرات.-ح

ازدياد قػة ضباط الجير بعج القزاء عمى حخكات التسخ في العخاؽ، اذ اصبح السجتسع -خ
 يشطخ الييع بتقجيخ شجيج.

تسادؼ وزارة ياسيغ الياشسي في كبت الحخيات ومرادرة الرحافة واضصياد خرػميا -د
 دياسييغ.ال

مقارنة الحالة الدياسية الديئة في العخاؽ ومقارنتيا بجيخانيا )ايخاف وتخكيا( التي حكسيا -ذ
 العدكخ وقاـ باصالحات ايجابية.

فزال عغ اف الحكػمة بذكل عاـ والشخب السالكة بذكل خاص اصبحت مجيشة لمجير         
قة خاصة فقج تبمػرت لجيو حؿيقة في بقائيا، وبسا اف الجير ىػ نتاج الذعب والصبقات السدحػ 

اف الشخب غيخ مؤىمة الدارة اية حكػمة وانيا مجخد سارقة لحق الذعب، لحا وجج نفدو في 
 الرجارة وتقع عميو ميسة ابعاد ىحه الصغسة عغ مدخح الدمصة.

 
 سياسة بريطانيا تجاه السؤسدة العدكرية -7
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مخالفة لكل الدياسات يا سياسة ، اتبعت بخيصان1241حخكة مايذ عاـ القزاء عمى بعج      
و اضعافالقجيسة التي اتبعت لتحجيج دور الجير ومشعو مغ التجخل في الذاف الدياسي، اذ قامت ب

 مغ خالؿ اتباع اليات محجدة لمديصخة عميو لالبج ومغ دوف رجعو. وااللية كانت كاالتي:
 .غ ضابصا مغ كبار القادةياعتقاؿ عذخ -أ

 .لػاء الى كادر ادارؼ تحػيل الفػج الثالث مغ كل  -ب

 .الغاء التجشيج االدارؼ في بعس السشاشق -ت

وضع خصة لتقميز كياف الجير الفعمي وذلظ مغ خالؿ اعادة الزباط السدتذاريغ  -ث
وبسا اف الغاء  ،ديصخوا عمى الجيرليوىؤالء قج اشتيخوا بشدعتيع االستعسارية  ،البخيصانييغ

 .دات الكفؤة وابقػا عمى ـيكمو فقطالجير ميسة متعحرة قامػا باخالءه مغ الؿيا

اغمبيع مغ الزباط والقادة الحيغ يألفػف العسػد الفقخؼ  ا( عدكخي9112تع اخخاج ) -ج
 .لمجير

 .غس الشطخ عغ الستخمفيغ وفدح السجاؿ لمستصػعيغ بتخؾ الخجمة في الجير -ح

 .الغيت فخقة كاممة-خ

 .اغخاؽ معدكخ الخشيج -د

 .تصبيق سياسة سالح بال عتاد-ذ

 از حخبي تشقرو االدامة مغ خالؿ زيادة االحتياط.جيوجػد -ر
 سياستو فكانت السمكي الشطاـ يسثل والحؼ بخيصاني بأمخ رجع الحؼ الػصي جانب مغ اما     
( 294) ،1249-1241 عامي مابيغ احاؿ اذ. االخخػ  ىي قاسية العدكخية السؤسدة تجاه

 التقاعج، سغ بمػغيع قبل جمةالخ مغ ضابصا( 1929) اخخج 1241 وفي التقاعج، عمى ضابصا
 الخجمة مغ الفاريغ مالحقة في السداعجة مغ الذخشة ومشعت ليا، يخثى حالة في الجير واصبح

 (56).والؿيادة الخبخة في نقز ليا سبب مسا وغيخه المػجدتي الجعع الى وافتقارىا العدكخية،
دور الجير مغ دوف االلية لػ اقترخت بخيصانيا عمى جسيع االليات الستبعة لتحجيج واضعاؼ     

الخابعة لتسكشت مغ الديصخة عميو واضعافو الى حج كبيخ، اال اف الشقصة الخابعة مثمت تحجيا قػميا 
ووششيا، اذ اف تغييب ؾيادات الفكخ القػمي ال يعشي بالزخورة تغييب الفكخ ذاتو، لحا فتػاجج 

 كػف اف وجػدىع كبيخة مذكالتالسدتذاريغ البخيصانييغ في الجير سيشتج صجاما ويسيج لخمق 
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مدتقل  لػشغ العخاقي والجشجؼ الزابط يتحددو الحؼ الػششي بالذعػر عمى اقل التقاديخ يرصجـ
بصخيقة اخخػ. لحلظ شجعت  عميو القزاء حاولت ولعل بخيصانيا شعخت بو ؼيسا بعج، لحلظ واحج،

 عاـ ايار 19 في قػاتيا اندحاب بعج فمدصيغ في السدمح التجخل عمى العخبية الجوؿ بخيصانيا
 انفديع العخاقييغ او العخب الجل ال اكثخ دوره الحجاـ العخاقي الجير مذاركة بغخض ،1241

 االستذارية العدكخية البعثة رئيذ( رنتغ) الجشخاؿ السيجخ رفعو رسسي بياف ففي اخخ، المخ بل
 العخاقي الجير بمػغ ؼيو مؤكجا والبخيصانية العخاؾية الحكػمتيغ الى العخاقي الجير لجػ البخيصانية

 مغ الخالص تخيج النيا العخاؾية الحكػمة ووافقت البعثة عغ بغشى الجير اصبح اذ الكفاءة،
 الحقا العخاقي الجير تخيج زج النيا البخيصانية الحكػمة ووافقت الجير، عمى البخيصاني الشفػذ
اال  (57).بعيج امج الى يجوـ ػدلميي وشغ وتحقيق عميو لمقزاء الريايشة مع متكافئة غيخ بحخب

اف زج الجير العخاقي بحخب غيخ متكافئة قجـ فخصة لمسعارضة ولمزباط الػششييغ لمتكتل 
والتي تبمػرت ؼيسا بعج باسع  (58)وتذكيل خاليا سخية مشطسة تيجؼ الى اسقاط الشطاـ السمكي.

 )الزباط االحخار(.
 انقالب السؤسدة العدكرية عمى نفدها -8

الدياسات البخيصانية وكحلظ تػجيات الشطاـ السمكي ساىست في اضعاؼ الجير  يبجو اف     
مغ خالؿ زجو بحخب فمدصيغ وغيخىا غيخ مججية في مشع الجير مغ التجخل في الدياسة، 
بعبارة اخخػ اف مشع الجير مغ التجخل في الدياسة عمى مخ تاريخو كاف يقػـ بفخض حطخ عميو 

ذ مغ الجاخل، وبسا اف تجخمو بالغاء معاىجة بختدسػث وتشجيجه مغ خارج السؤسدة العدكخية ولي
بالشطاـ السمكي بعج حخب فمدصيغ كاف البج مغ ايقافو مغ داخل السؤسدة العدكخية، وىحه 
الدياسة الججيجة ميجت لمسؤسدة العدكخية الصخيق لتعػد الى الدمصة مخة اخخػ والتي عخفت 

بخئاسة )نػر الجيغ  1299دكخية حكع البالد عاـ بػ)انقالب الػصي(. اذ تػلت السؤسدة الع
محسػد( رئيذ اركاف الجير وقامت بجور سياسي خجـ مرالح الشطاـ بػساشة مجسػعة مغ 

كسا ( 59)الزباط السػاليغ لمػصي ولبخيصانيا، اذ اقجمت عمى اعالف االحكاـ العخؼية في بغجاد.
 (60)اقجمت عمى االتي:

 وحدب االشتخاكي االمة وحدب الجستػرؼ  تحاداال حدب) وىي الدياسية االحداب حل- أ
 .الجيسقخاشي( الػششي والحدب االستقالؿ وحدب الذعبية الجبية
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 .الدجغ الدياسية االحداب رؤساء ايجاع- ب

 الصخيق وتسييج السعارضيغ تفتيت بغخض العخؼية االحكاـ ضل في نيابية انتخابات اجخاء- ت
 .الػصي يختأييا لحكػمة

عمى اساس  اعجيل في قانػف االنتخابات بػساشة مخسػـ، وجعمو قائسفزال عغ اجخاء ت      
االنتخاب السباشخ، وبحا اتزح انو عدكخؼ في ميجاف الدياسة، وتعامل معو عمى اساس انو 

 (61)ساحة عسميات، وبعج كل ذلظ قجـ استقالتو ودخل في مجمذ االعياف.

رة الدمصة واتبع سياسات بعيجة كل اف حادثة انقالب الػصي والتي عاد فييا الجير الى صجا   
 البعج عغ اىجاؼ وتصمعات الجساىيخ تؤشخ الى االتي:

 انياء الجور الدياسي لمسؤسدة العدكخية بالكامل.-أ

 ضخبيا مغ الجاخل لكي ال تتسكغ مغ العػدة مخة اخخػ.-ب

 انياء ثقة االشخاؼ الدياسية بيا.-ت

اسة بخيصانيا والػصي باف تحسل رسالة الى جسيع االشخاؼ الدياسية السعارضة لدي-ث
 السؤسدة العدكخية ىي آلة بيج الشطاـ.

 تذػيو صػرة السؤسدة العدكخية محميا.-ج

تحػيل الرخاع مغ السؤسدة العدكخية والدمصة الى السؤسدة العدكخية وشخكائيا مغ -ح
 الجاخل.

 ترؽية الخرػـ الدياسييغ لمجولة.-خ

 ة السؤسدة العدكخية.ادخالو في مجمذ العياف خػفا مغ عػدتو لمدمصة بػساش-د

ال يسكغ رصج اؼ مؤشخ عمى اف السؤسدة العدكخية عادت الى الدمصة مغ ذاتيا او انيا     
انحخفت عغ اىجاؼ الجساىيخ، الف السؤسدة العدكخية بعج ثػرة مايذ كانت تؿبع تحت سيصخة 

التػجو ترخيح الشطاـ وبخيصانيا وال تتسكغ مغ التحخؾ نحػ الديصخة عمى الدمصة، وما يعزج ذلظ 
لمػاليات بصمب رسسي ، اذ تقجـ 1244وزيخ الخارجية ارشج العسخؼ في وزارة الباجو جي عاـ 

بإعادة تشطيع الجير وتدويجه بفخقتيغ االولى لمقتاؿ الرحخاوؼ الستحجة بغخض السداعجة العدكخية 
لجولة والػالء فزال عغ وحجات تشفح ميسات خاصة اىسيا الحفاظ عمى ا ،والثانية لمقتاؿ الجبمي

يؤشخ سعي الحكػمة لتحجيث الجير العخاقي عمى الخغع مغ وجػد  (62)التاـ لعخش السمظ.
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سياسات خارجية الضعافو، الى وجػد اتجاه وششي ييجؼ الى السحافطة عمى كياف السؤسدة 
، 1299العدكخية مغ ىجميا بالكامل، كسا اف ىحا االتجاه قفد بذكل ممحػظ وبخز دوره عاـ 

الحكػمة عغ االنزساـ الى حمف بغجاد، ويعػد سبب بخوزه بذكل مفاجئ الف الحمف  باعالف
يسثل سياسة غخبية خالرة والحؼ ييجؼ الى الػقػؼ بػجو السج الذيػعي باتجاه الجولة العخبية 
ضاىخا، اال انو مدتبصغ في حؿيقتو حساية تامة الستسخار وامتجاد الدياسات الغخبية وابخزىا امخيكا 

نيا، فزال عغ انو الحامي الخسسي السخائيل، كسا يؤشخ الى عجـ غياب الحذ الػششي وبخيصا
 بيغ صفػؼ الزباط عمى الخغع مغ الػيالت واالنتكاسات التي تمقػىا.

 بهادر لعهدة السؤسدة العدكرية لمتدخل في الذأن الدياسي )الزباط الحرار( -9
متسثال باحتجاجات فقط، لكغ ما لبث  يتزح اف الجور الدياسي الحؼ لعبو الجير كاف        

اف تصػر بعج عاـ ليرل الى حج اصجار مشذػرات تتزسغ تيجيج لمحكػمة والتحخؾ عدكخيا ضج 
مرالحيا. اذ اصجر التشطيع مشذػر ييجد ؼيو الدمصة الحاكسة مغ مػبة مشاصخة الحمف الغخبي 

ػفة االيجؼ ممػحا في ، او وقػؼ الحكػمة مكت1291لزخب مرخ خالؿ العجواف الثالثي عاـ 
مشذػره بزخب السرالح الغخبية وخرػصا البخيصانية واالمخيكية في العخاؽ في حاؿ شغ 

 (63)اليجػـ.
لقج بجت جسيع االساليب عاجدة اماـ وقف تجخل الجير في الدياسة، كسا بجا لجػ       

الف لمعخاؽ واالمة السؤسدة العدكخية اف الشطاـ لغ يتػقف عغ سياساتو الغخبية واستسخاره بالخح
العخبية، وبحات الػقت بجا الذعب وؾياداتو السجنية اضعف مغ اؼ وقت مزى، فدياسات الػصي 

اولػيات التشطيع )حخكة  ونػرؼ الدعيج احكست ؾبزتيا عمى شؤوف الجولة الدياسية، لحا كاف مغ
 يكغ لع السمكي شطاـال محتػـ، الف امخ الدياسي. اذ يعتبخه التشطيع انو الزباط االحخار( التحخر

 يربح ولغ واالقصاعييغ، الذيػخ مغ كانػا الشػاب مجمذ اعزاء فاغمبية مطيخه في اال دستػريا
فقج حفمت سياسات نػرؼ الدعيج  (64).سعيج نػرؼ  او الػصي شخيق عغ اال نائبا عخاقي فخد اؼ

ة الحدب في حؿبة الخسديشيات ونيايتيا بسحاربة االحداب عالنية والرحافة وعصمت صحيف
الػششي الجيسقخاشي اضافة الى تعصيل سبع عذخة صحيفة سياسية فزال عغ مسارسة سياسة 

 (65))ضيق الخشاؽ( عمى معارضيو.
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اف ما يمفت في االمخ اف السؤسدة العدكخية عادت تذكيل نفديا عمى نفذ االسذ والفكخ      
شي وقػمي وغيخه، وىحه كسا في عيجىا الدابق، فالتشطيسات العدكخية ائتمفت عمى اساس وش

االسذ ستعػد بيا الى حيث كانت، وما يؤشخ عمى تمظ العػدة ىػ االختالؼ عمى اصل التدسية 
لػ)حخكة الزباط(، فالػششيػف ارادوا اعصاءىا اسسا ذا شابع وششي، اذ اسسػىا )تشطيع الزباط 

البالد سػاء اكاف الػششييغ( اشارة الى دورىا العخاقي الخالز مغ دوف اف تمعب اؼ دور خارج 
عمى مدتػػ االقاليع اـ الجوؿ العالسية، اما الزباط القػميػف ارادوا اعصاءىا دورا اقميسيا قػميا، 
لحا حػلػا تدسيتيا اسػة بحخكة )الزباط االحخار( في مرخ، كسا اف رضػخ وقبػؿ الزباط 

ر يكذف عغ قػة الػششييغ في الحخكة او التشطيع باستبجاؿ اسسيا الى حخكة الزباط االحخا
ضباط االتجاه القػمي داخل الحخكة فزال عغ سيصختيع عمييا وعمى السؤسدة العدكخية، وكسا 

 يبجو فاف االتجاه القػمي لع يشتو  في السؤسدة العدكخية، كسا ترػرت بخيصانيا والشطاـ السمكي.
 السمكية الحؿبة في العخاقي السجتسع فئات اغمب بيغ سائجا بقي الحؼ القػمي االعتقاد يعػد     

 والى ووحجتيا العخبية البالد باستقالؿ حديغ لمذخيف بخيصانيا قصعتيا التي بالػعػد الشكػث الى
 شعػرا كػف  ذلظ بمفػر، فجسيع وعج بسػجب لمييػد وششا فمدصيغ وجعل بيكػ سايكذ معاىجة

 مشيا جدء زابطوال الجشجؼ الف العدكخية السؤسدة عمى انعكذ الحؼ العخاقي الفخد لجػ قػميا
 واماني اماؿ قادتيا ويحسل قػمية وششية مؤسدة العدكخية السؤسدة تكػف  اف الصبيعي فسغ

 كتمة وابخز القػمي التيار ؾيادة عاتقيا عمى اخحت اذ العخبية، الػحجة تحقيق في العخاقي الذعب
 تشذط بجات حتى مايذ احجاث في عمييا القزاء تع اف القػمييغ، وما الزباط كتمة كانت فييا

 الزباط) كتمة وىي والدياسية االجتساعية العػامل نتيجة ججيج واسع اخخػ  برػرة وتطيخ
 حمف مغ والخالص االقصاع وانياء السمكية) عمى القزاء عاتقيا عمى اخحت والتي( االحخار

وىحا ما  (66)(.فمدصيغ وتحخيخ العخبية الػحجة وتحقيق وسياسيا اجتساعيا الشطاـ واصالح بغجاد
يفدخ تبػغ الشخب العدكخية العخاؾية لمسشاصب الدياسية واالدارية والديصخة الكاممة او شبو الكاممة 
عمى الحكع، الف االتجاه القػمي اشبو ببػصمة لتحجيج االتجاه العخوبي الحؼ كاف مييسشا عمى 

مغ الذارع العخاقي، لحا يخػ ىحا االتجاه اف اؼ حكػمة تحسل خالؼ ما يخاه مشيجيع البج 
 االشاحة بيا باؼ وسيمة كانت، واستسخ ىحا الحاؿ لمسؤسدة العدكخية الى ما بعج الجسيػرية.
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 الخاتسة
تسثمت ،1291خمز البحث الى اف السؤسدة العدكخية العخاؾية مشح تأسيديا حتى العاـ          

عيا ، اذ كاف مجتسعا زراعيا في الغالب نطامو اقصابسخحمة مغ الزعف في ؾباؿ السجتسع
عذائخيا، تستمظ العذائخ ؼيو قصع وافخة مغ الدالح تفػؽ ما تستمكو السؤسدة العدكخية، لشدتشتج 
مغ ذلظ اختالؿ السعادلة بيغ السؤسدة العدكخية والسجتسع، اذ لع تتسكغ مغ الؿياـ باالدوار 

ف وحتى االربعيشات مغ القخ  1291والسدؤوليات السػكمة الييا، واستسخ ذلظ االمخ ما بيغ 
، لكغ وعمى الخغع مغ العؿبات التي واجيتيا السؤسدة العدكخية العخاؾية في ؾباؿ العذخيغ

السجتسع اال انيا تسكشت في مقامات اخخػ الى كدب ود السجتسع الى حج ما، اذ قامت في 
ت مخحمتيا االولى )العقج االوؿ( بزع اعجاد كبيخة الييا، كسا حاولت مخارا وتكخارا التقميل مغ الفجػا

التي قج تخمقيا االزمات االجتساعية، فقج شاركت السؤسدة في الكثيخ مغ االعساؿ االجتساعية 
 لتعكذ سمػكيا االجتساعي وتقتخب مغ السجتسع الحؼ يسثل ابشاؤه جدء كبيخ مشيا.

اما عمى صعيج عسميا الدياسي فقج تع اختخاؽ السؤسدة العدكخية سياسيا قبل اف تتحػؿ في 
ى سمصة تحكع الجولة وتتحكع بو، اذ تع انذاء كتل سياسية داخل السؤسدة العيج السمكي ال

العدكخية ليعكذ ىحا االمخ تخشجقات واتجاىات متعجدة تسثمت باالتجاه القػمي )الكتمة القػمية( 
بؿيادة فيسي سعيج، و)الكتمة الػششية ( بؿيادة بكخ صجقي ومغ وراءه السمظ غازؼ و)االتجاه 

( بخيصانيا الستسثل بشػر سعيج، اذ ترادمت تمظ االتجاىات ؼيسا بيشيا لتتجو الجولي او االقميسي
بالسؤسدة العدكخية الستخجاميا بصخؽ ليدت دستػرية، ومشح ذلظ الحيغ بجأت االنقالبات 

لتدبقو انقالبات غيخ معمشة الزالت حكػمات، ومغ ثع  1221العدكخية بؿيادة بكخ صجقي عاـ 
الجباره عمى تبجيل حكػمات حتى وصل االمخ الى سيصخة االتجاه الؿياـ بالزغط عمى السمظ 

، 1241القػمي بالكامل وازاحة كاممة لمسمظ واستبجالو باخخ والسػاجية السباشخة مع بخيصانيا عاـ 
اذ تع احتالؿ العخاؽ مخة اخخػ وتفتييت كبيخ لمجير العخاقي مغ خالؿ تدخيح مجسػعات واعجاـ 

ج مشيع واستسخ الحاؿ حتى الؿياـ بانيا دوره عشجما زج في حخب اخخيغ، فزال عغ سجغ العجي
في فمدصيغ، ليعؿبو انقالب الػصي وانياء اؼ امل لمقػػ االجتساعية ؼيو، وىحا االمخ  1241

انعكذ مخة اخخػ عمى تكػيغ كتمة سياسية داخل الجير عخفت بػ)كتمة الزباط االحخار( لتقػـ 
الشطاـ السمكي بالكامل واستبجالو بحكع او نطاـ جسيػر بجورىا بانقالب عدكخية انيى وجػد 
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صعجت ؼيو السؤسدة العدكخية الى قمب الدمصة ليربح القخار الدياسي قخارا عدكخيا ومغ دوف 
 مشازع. 
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104- 105 . 
10
، بٞعزٗت، دار 2دراطعة ٗج٘ذٞعق، ا -1242 -1222أ.د. يارٗل طاىخ اىعَعز، اىعيقعات اىعزاقٞعة اى زٝطاّٞعة  -

 . 134، ص 2014ٍٗنح ة اى ظا ز ىيط اعة ٗاىْشز ٗاىح٘سٝ ، 
11
اىرعا ز ارّظعاُ قظعة جذعذٛ اىح عٞعة ٗاىحعظع  يعٜ لعو  -1269 -1221ديٌٞ دظعِ ارعزجعٜ، اىشعٞق اىخع٘اً  -

 .413، ص 2011، بٞزٗت، دار اىَذجة اى ٞراء ىيط اعة ٗاىْشز ٗاىح٘سٝ ، 2لزٗف اىقٖز ٗاىحخي ، ا
12
، بغذاد، شعزمة 1265 -1222د. قٞض ج٘اد عيٜ اىغزٝزٛ، رشٞذ عاىٜ اىنٞيّٜ ٗدٗرٓ يٜ اىظٞاطة اىعزاقٞة  -

 .63، ص 2006ارة ٗاىط اعة ٗاىْشز، دار اىذ٘راء ىيحج
13
، 2اىط قات ارجحَاعٞة ٗاىذزمات اىر٘رٝة ٍعِ اىعٖعذ اىعرَعاّٜ دحعٚ قٞعاً اىجَٖ٘رٝعة، ا -دْا بطاا٘، اىعزال -

 .46 -45، 43، ص 1225اىنحاب ارٗه، جزجَة عفٞ  اىزساس، بٞزٗت، ٍسطظة اربذاخ اىعزبٞة، 
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14
، ص 1262، بٞعزٗت، دار اىطيٞععة، 2، ز1241 -1229زال اب٘ ييذُٗ طاا  اىذظزٛ، ٍذمزاجٜ يٜ اىعع -

309- 313. 
15
ٗقرٞة ٕزٗب ارٍٞزة ععشة  1236دظاً دَ٘دٛ اىظاٍ٘ك، اىَيل غاسٛ ٗدٗرٓ يٜ اّقيب بنز طذقٜ عاً  -

، 2005أيث اىَيل غاسٛ ٗسٗاجٖا ٍِ يادً ّٝ٘اّٜ ٗأذزٕا عيٚ ارّقيب، بٞزٗت، اىذار اىعزبٞعة ىيَ٘طع٘عات، 

 . 33 -30ص 
16
دراطععة يععٜ اىَع٘قععات ٗاىذيعع٘ه،  -دمحم طعع زٛ ابععزإٌٞ اىعععشاٗٛ، اى٘دععذة اى٘اْٞععة ٗاىْيععاً اىظٞاطععٜ اىعزاقععٜ -

، 2009رطاىة ٍاجظحٞز غٞز ٍْش٘رة، يز  اىْيٌ اىظٞاطٞة ٗاىععاىٌ اىراىعد، ميٞعة اىعيعً٘ اىظٞاطعٞة، جاٍععة بغعذاد، 

 . 30-22ص 
19
ٌ(، ٍعذمزات ع عذ اىَجٞعذ ٍذَع٘د اىع٘سٝز يعٜ اىعٖعذ اىَينعٜ د. عَاد ع ذ اىظعيً روٗف )اععذاد ٗجعيٞعق ٗجقعذٝ -

 . 296 -266، ص 2006باىعزال، ىْذُ، دار اىذنَة، 
12
، بغذاد، شعزمة 1265 -1222د. قٞض ج٘اد عيٜ اىغزٝزٛ، رشٞذ عاىٜ اىنٞيّٜ ٗدٗرٓ يٜ اىظٞاطة اىعزاقٞة  -

 . 114، ص 2006دار اىذ٘راء ىيحجارة ٗاىط اعة ٗاىْشز، 
12
، ىْعذُ، دار اىذنَعة، 1241 -1202ٍجٞذ ادَذ اىذٗرٛ، اىر اا اىعزاقُٞ٘ ٗجأطٞض اىذٗىة اىقٍ٘ٞعة د. داسً  -

 .224، ص 2012
20
 .222 -222ص اىَظذر ّفظٔ،  -
21
، اىْجع ، ٍط ععة اىَٞعشاُ، 1256د. طاىخ ع اص اىطا ٜ، ع ذ اى٘ادذ اىذاز طعنز ٗدٗرٓ اىع٘اْٜ دحعٚ ععاً  -

 . 146 -144، ص 2014
22
اٗه ٗسٝعز ديعٜ يعٜ جعارٝق اىععزال اىَعاطعز، اىذيعة، دار  -لٌ اىَعَ٘رٛ، اىشعٞق طعيَاُ اى عزاكأ.د. ٝذٞٚ ما -

 .23، ص 2011اىفزات ىيرقاية ٗارعيً، 
23
، ص 1222، بغعذاد، دار اىشعسُٗ اىرقايٞعة اىعاٍعة، 9، ا4ع ذ اىزسال اىذظْٜ، جارٝق اىع٘سارات اىعزاقٞعة، ز -

306-309 . 
24
، بغعذاد، دار اىشعسُٗ 1259ىخ ج ز ٗدٗرٓ اىظٞاطٜ يٜ اىععزال دحعٚ ععاً يااَة طادل ع اص اىظعذٛ، طا -

 .23 -99، ص 2002اىرقايٞة اىعاٍة، 
25
، بغعععذاد، ٍذٝزٝعععة اىَطعععاب  4جطععع٘ر اىجعععٞش ٗجْيَٞعععٔ، ز -ٗسارة اىعععذيا ، جعععارٝق اىقععع٘ات اىعزاقٞعععة اىَظعععيذة -

 .54، ص 1222اىعظنزٝة، 
26
دراطة يعٜ جطع٘ر اىذزمعة اى٘اْٞعة اىعزاقٞعة، بٞعزٗت، دار  -ٜاطَاعٞو ادَذ ٝاغٜ، دزمة رشٞذ عاىٜ اىنٞيّ -

 .51، ص 1294اىطيٞعة ىيط اعة ٗاىْشز، 
29
 .141ص  اىَظذر ّفظٔ، -
22
 -1224لزٗيٖعا اىحارٝخٞعة ٗاذارٕعا اىظعي ٞة  -ٝعزب ع عذ اىعزسال ع عذ اىعذراجٜ، اردنعاً اىعزيٞعة يعٜ اىععزال -

 . 124 -122، ص 2002يٞة اىحزبٞة، جاٍعة اىقادطٞة، ، رطاىة ٍاجظحٞز غٞز ٍْش٘رة، قظٌ اىحارٝق، م1259
22
اىععزال يعٜ اىحعارٝق، بغعذاد،  -د. جٖاد طعاىخ اىعَعز، عٖعذ ارطعحقيه اىع٘اْٜ اىشعنيٜٗ  اٍِٞد. ٍيفز ع ذ هللا -

 . 912 -905، ص 1223ة ىيط اعة، دار اىذزٝ
30
 .141د. رجاء اىخطاب، ٍظذر طابق، ص  -
31
 .146-145ص  اىَظذر ّفظٔ، -
32
 . 53، ص ىَظذر ّفظٔا -
33
د. ىطفععٜ جعفععز يععزز ع ععذ هللا، ع ععذ اىَذظععِ اىظعععذُٗ ٗدٗرٓ يععٜ جععارٝق اىعععزال اىظٞاطععٜ اىَعاطععز، بغععذاد،  -

  .222اُ اىعزبٞة، دت، ص يقٍنح ة ٝ
34
للطباعد  دلعربيد دلدددربغدددد ، 1ش اىعزاقعٜ، زجاطعٞض اىجعٞ -ٗسارة اىذيا ، جارٝق اىق٘ات اىعزاقٞة اىَظيذة -

 .126ص   1896
35
 .63-62د. رجاء اىخطاب، ٍظذر طابق، ص  -
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36
، ص 1222، بغعذاد، دار اىشعسُٗ اىرقايٞعة اىعاٍعة، 9، ا6ع ذ اىزسال اىذظْٜ، جارٝق اىع٘سارات اىعزاقٞعة، ز -

123. 
39
 ة ّفظٖا.ذفاىَظذر ّفظٔ، اىظ -
32
، ىْعذُ، دار اىذنَعة، 1241 -1202د.داسً ٍجٞذ ادَذ اىذٗرٛ، اىر اا اىعزاقُٞ٘ ٗجأطعٞض اىذٗىعة اىقٍ٘ٞعة  -

 .229 -226، ص 2012
32
ودلتوزيد، ودلنشدرللطباعد دلتندويربيدروت  1جدلهويد  عندلبحث-دلعردقي دلشخصي  ٌ اىذٞذرٛ،ابزإٞ -

 . 125ص   2113
40
، اىْج ، ٍسطظة دار اىشٕزاء 1252-1221ادذاخ ٍٗساٍزات  -ٍْذر ج٘اد ٍزسة، اىعٖذ اىَينٜ يٜ اىعزال -

 .160-152، ص 2005سٝ ، ىيْشز ٗاىح٘
41
 -1233ٗدٗرٓ يععٜ طٞاطععة اىعععزال يععٜ اىَجععاىِٞ اىععذاييٜ ٗاىخععارجٜ  –ىطفععٜ جعفععز يععزز، اىَيععل غععاسٛد.  -

 .92، 93، ص 1229، بغذاد، ٍنح ة اىٞقية اىعزبٞة، 1232
42
 .25ص  اىَظذر ّفظٔ، -
43
 . 621 -622 ، ص1223، ، اىعزال يٜ اىحارٝق، بغذاد، دار اىذزٝة ىيط اعةٍجَ٘عة بادرِٞ -
44
، بٞزٗت، 1220-1220اىذزمات اىَارمظٞة  -طيح اىخزطاُ، طفذات ٍِ جارٝق اىعزال اىظٞاطٜ اىذذٝد -

 .25، ص 2001ٍسطظة اىَعارف ىيَط ٘عات، 
45
 . 206 -201ص ٍظذر طابق، اً دَ٘دٛ اىظاٍ٘ك، دظ -
46
زاقٞة يعٜ اىعٖعذ اىَينعٜ اىشا عو، ع ذ اىزسال اىذظْٜ )جَ  ٗجظْٞ (، ارط٘ه اىزطَٞة ىحارٝق اى٘سارات اىع -

 .133، ص 2014، بٞزٗت، دار اىزايذِٝ ىيط اعة ٗاىْشز ٗاىح٘سٝ ، 2ا
49
أ.د. ٝذٞٚ مالٌ اىَعَ٘رٛ، أ اىٖاشَٜ ّٗشاأ اىعظنزٛ ٗاىظٞاطٜ يٜ اىعٖذِٝ اىعرَاّٜ اىَحأيز ٗاىَينعٜ  -

 .130 -122 ، ص2014، اىذية، دار اىفزات ىيرقاية ٗارعيً، 1252اىعزاقٜ دحٚ عاً 
42
 .36، ص 1222رجو اىذٗىة ٗارّظاُ، ىْذُ، ٍ زة عظاً اىظعٞذ،  -دة. عظَث اىظعٞذ، ّ٘رٛ اىظعٞذ -
42
جعارٝق طٞاطعٜ، جزجَعة ٍظعطفٚ ّعَعاُ ادَعذ، بغعذاد، ٍسطظعة ٍظعز  -د. عذٝذ دٗٝشا، عزال اىذق ة اىَينٞعة -

 . 264، ص 2012زاقٜ، ٍزجرٚ ىينحاب اىع
50
دلعربيددد دلدددددربغدددددد ، 3ٗسارة اىعععذيا  ٗاىَقعععز اىععععاً، ز -٘ات اىعزاقٞعععة اىَظعععيذةٗسارة اىعععذيا ، جعععارٝق اىقععع -

 . 119 -116ص ، 1881للطباع  
51
ىَذعات ععِ ٗ ع  اىععزال ٍْعذ جأطعٞض  -أ.د. دمحم دظِٞ اىشبٞذٛ )اعذاد ٗجذقٞق(، ٍعذمزات روٗف اى ذزاّعٜ -

 .290، ص 2002ة ىيذراطات ٗاىْشز، ، بٞزٗت، اىَسطظة اىعزب1263ٞٗىغاٝة عاً  1220اىذنٌ اى٘اْٜ عاً 
52
، بغعذاد، دار 1252أ.د. جَععة عيٞع٘ٛ اىخفعاجٜ، عيعٜ جع٘دة ارٝع٘بٜ ٗدٗرٓ يعٜ اىظٞاطعة اىعزاقٞعة دحعٚ ععاً  -

 . 161، ص 2014ذّاُ، ٍٗنح ة ع
53
د. دمحم دظععِٞ اىشبٞععذٛ )محابععة ٗجذقٞععق(، بغععذاد، ٍسطظععة اىَععذٙ ٗ  دظععِٞ اىطزٝذععٜ، ٍععذمزات اىطزٝذععٜدمحم -

 . 149، 141، ص 2006 ً ٗاىرقاية ٗاىفُْ٘،ىيعي
54
دراطة جارٝخٞة، بغذاد، دار اىشعسُٗ  -1245 -1232أ.د. ع ذ اىشٕزة اىج٘راّٜ، اىذٞاة اى زىَاّٞة يٜ اىعزال  -

 .22، 20، ص 2004اىرقايٞة اىعاٍة، 
55
 . 21ص ٍظذر طابق، اطَاعٞو ادَذ ٝاغٜ،  -
56
 .42-42صٍظذر طابق، اىراّٜ،  ىنحاب، ا2اىذشب اىشٞ٘عٜ، ا -دْا بطاا٘، اىعزال -
59
، ص 1222، بغعذاد، دار اىشعسُٗ اىرقايٞعة اىعاٍعة، 9، ا9ع ذ اىزسال اىذظْٜ، جارٝق اىع٘سارات اىعزاقٞعة، ز -

224-225. 
52
دراطعة جارٝخٞعة جذيٞيٞعة ٗذا قٞعة، اىقعإزة، ٍنح عة ٍعذب٘ىٜ،  -دمحم دَذٛ اىجعفزٛ، اّقيب اى٘طعٜ يعٜ اىععزال -

 .93 -92، ص 2000
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52
- Haddad, George, Revolution and Military Rule – in the middle east: The 

Arab state, Robert speller, USA, 1971, P 75-77. 
60
، رطعاىة ٍاجظعحٞز 1253 -1221طيح ٕادٛ ع ادة اىذيٜ، ارقظعاء اىظٞاطعٜ يعٜ جعارٝق اىععزال اىَعاطعز  -

 . 129 -126، ص 2015ً٘ ارّظاّٞة، جاٍعة بابو، غٞز ٍْش٘رة، قظٌ اىحارٝق، ميٞة اىحزبٞة ىيعي
61
دراطة يٜ اججإات اىذنٌ، ىْذُ، دار اىذنَة ىيط اعة ٗاىْشعز  -1252 -1220طيٌٞ اىذظْٜ، روطاء اىعزال  -

 . 396، ص 1222ٗاىح٘سٝ ، 
62
-1232ّٞعة اطاٍة ع ذ اىزدَِ ّعَاُ اىذٗرٛ، اىعيقعات اىعزاقٞعة ارٍزٝنٞعة يعٜ طعْ٘ات اىذعزب اىعاىَٞعة اىرا -

 .224-221، ص 2006، بغذاد، ٍط عة اىزيآ، 1245
63
، بٞعزٗت، 1252 -1242عَاد ّعَة اىع ادٛ، ريعث اىذاز طزٛ ّٗشعاأ اىعظعنزٛ ٗاىظٞاطعٜ يعٜ اىععزال  -

 .65، ص 2002اىذار اىعزبٞة ىيَ٘ط٘عات، 
64
اىععْض اىناٍععو  -1252 جَعع٘س 14اىععذامزة اىحارٝخٞععة ىرعع٘رة  -ييفٞععات ٗذععا ق-ييٞععو ابععزإٌٞ دظععِٞ، ارّذععزاف -

 .195، ص 1229ى٘قا   اىْذٗة اىحٜ ّشزت عيٚ ديقات يٜ ايال عزبٞة، بغذاد، دار ىشسُٗ اىرقايٞة اىعاٍة، 
65
اىعزبٞعة دحعٚ  -د. ىٞيٚ ٝاطِٞ دظِٞ ارٍٞز، ّ٘رٛ طعٞذ ٗدٗرٓ يعٜ ديع  بغعذاد ٗاذعزٓ يعٜ اىعيقعات اىعزاقٞعة -

 .134 -133، ص 2002، بغذاد، ٍنح ة اىٞقية اىعزبٞة، 1252عاً 
66
اىعذامزة اىحارٝخٞعة  -جْيٌٞ اىر اا اردزار -ٍذٜ اىذِٝ ع ذ اىذَٞذ، اىخيفٞة اىظٞاطٞة ٗاىحْيَٞٞةاىعقٞذ اىزمِ.  -

اىْض اىناٍو ى٘قا   اىْذٗة اىحٜ ّشزت عيٚ ديقات يٜ ايعال عزبٞعة، بغعذاد، دار ىشعسُٗ  -1252جَ٘س  14ىر٘رة 

 .16 -12، ص 1229اىرقايٞة اىعاٍة، 
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يع -1  لمصباعػة التشػػيخ بيػخوت، ،1ج اليػيػة، عػغ البحػث -العخاؾيػة الذخرػية الحيجرؼ، ابخـا
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 .1214 والشذخ، لمصباعة الصميعة دار بيخوت، العخاؾية،

، 1291 -1211ي ضػل االحػتالؿ البخيصػاني أيػاد شػارؽ خزػيخ الػجليسي، مجيشػة بغػجاد فػ -9
 .9912بغجاد، ديػاف الػقف الدشي، 



عشر ــمية محكــمة ... العــدد الخامسأشـراقـات تنمــوية ... مجـلة عل  
 

 

 

22 
 

                                                                                                                                                              

 عػػاـ حتػػى العخاؾيػػة الدياسػػة فػػي ودوره االيػػػبي جػػػدة عمػػي الخفػػاجي، عميػػػؼ  جسعػػة. د.أ -1
 .9914 عجناف، ومكتبة دار بغجاد، ،1291

 ،1241 -1291 القػمية الجولة وتأسيذ العخاقيػف  الزباط الجورؼ، احسج مجيج حاـز. د -1
 .9919 الحكسة، دار لشجف،

 وقزػية 1221 عػاـ صػجقي بكػخ انقػالب في ودوره غازؼ  السمظ الدامػؾ، حسػدؼ حداـ -1
 االنقػػالب، عمػػى وأثخىػػا يػنػػاني خػػادـ مػػغ وزواجيػػا غػػازؼ  السمػػظ أخػػت عػػدة االميػػخة ىػػخوب

 .9999 لمسػسػعات، العخبية الجار بيخوت،

 الثقافػػػػػة دار قػػػػػع، ،1229-1214 العػػػػخاؽ فػػػػػي القػميػػػػة والجولػػػػػة الذػػػػيعة العمػػػػػػؼ، حدػػػػغ -2
 .1229 والشذخ، لمصباعة

 قرػػػة االندػػػاف الثػػػائخ -1211 -1111 الخػػػػاـ الذػػػيخ االعخجػػػي، حدػػػغ حمػػػيع -19
 السحجػػػة دار بيػػػخوت، ،9ط والتخمػػػف، القيػػػخ ضػػػخوؼ ضػػػل فػػػي والتعدػػػف التبعيػػػة تحػػػجؼ

 .9911 والتػزيع، والشذخ لمصباعة البيزاء

يع خميل -11  تسػػز 14 لثػػرة التاريخية الحاكخة -ائقوث خمؽيات-االنحخاؼ حديغ، ابخـا
 دار بغجاد، عخبية، آفاؽ في حمقات عمى نذخت التي الشجوة لػقائع الكامل الشز -1291
 .1211 العامة، الثقاؼية لذؤوف 

 العخبيػة الػجار بيػخوت، السمكػي، العيػج مػغ عخاؾية شخريات العسخؼ، اميغ خيخؼ  -19
 .9991 لمسػسػعات،

تأسػػيذ الجػػير العخاقػػي وتصػػػر دوره الدياسػػي  د. رجػػاء حدػػيغ حدػػشي الخصػػاب، -12
 .1212، بغجاد، دار الحخية، 1241-1291مغ 

 عػػػػاـ حتػػػى الػػػػػششي ودوره سػػػكخ الحػػػػاج الػاحػػػج عبػػػػج الصػػػائي، عبػػػػاس صػػػالح. د -14
 .9914 السيداف، مصبعة الشجف، ،1291

دراسػة  -1241 -1299أ.د. فاروؽ صالح العسخ، العالقات العخاؾية البخيصانيػة  -19
 .9914، بيخوت، دار ومكتبة البرائخ لمصباعة والشذخ والتػزيع، 9وتػثيق، ط

فاشسة صادؽ عباس الدعجؼ، صالح جبػخ ودوره الدياسػي فػي العػخاؽ حتػى عػاـ  -11
 .9991، بغجاد، دار الذؤوف الثقاؼية العامة، 1291
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د. ؾػػيذ جػػػاد عمػػي الغخيػػػخؼ، رشػػيج عػػالي الكيالنػػػي ودوره فػػي الدياسػػة العخاؾيػػػة  -11
 .9991اد، شخكة دار الحػراء لمتجارة والصباعة والشذخ، ، بغج1219 -1129

دراسػػػة فػػػي اتجاىػػػات الحكػػػع،  -1291 -1299سػػػميع الحدػػػشي، رؤسػػػاء العػػػخاؽ  -11
  .1229لشجف، دار الحكسة لمصباعة والشذخ والتػزيع، 

عبج الخزاؽ الحدشي )جسع وترشيف(، االصػؿ الخسػسية لتػاريخ الػػزارات العخاؾيػة  -12
 .9914، بيخوت، دار الخافجيغ لمصباعة والشذخ والتػزيع، 9ل، طفي العيج السمكي الدائ

، بغػػجاد، دار الذػػؤوف الثقاؼيػػة العامػػة، 1، ط4، تػػاريخ الػػػزارات العخاؾيػػة، ج=== -99
1211. 

، بغػػجاد، دار الذػػؤوف الثقاؼيػػة العامػػة، 1، ط1، تػػاريخ الػػػزارات العخاؾيػػة، ج=== -91
1211. 

 العامػػة، الثقاؼيػػة الذػػؤوف  دار جاد،بغػػ ،1ط ،1ج العخاؾيػػة، الػػػزارات تػػاريخ ===، -99
1211. 

دراسػة  -1249 -1222أ.د. عبج الدىػخة الجػػراني، الحيػاة البخلسانيػة فػي العػخاؽ  -92
 .9994تاريخية، بغجاد، دار الذؤوف الثقاؼية العامة، 

رجػػل الجولػػة واالندػػاف، لشػػجف، مبػػخة عرػػاـ  -دة. عرػػست الدػػعيج، نػػػرؼ الدػػعيج -94
 .1229الدعيج، 

سػسػػيػلػجيا السؤسدػػة  -لجولػػة والسجتسػػع فػػي العػػخاؽ السعاصػػخعمػػي وتػػػت، اد.  -99
 . 9991، بيخوت، مخكد دراسات السذخؽ العخبي، 9992-1291الدياسية في العخاؽ 

 -1214 العػػػػخاؽ عذػػػػائخ تجػػػػاه البخيصانيػػػػة الدياسػػػػة هللا، عبػػػػج يػسػػػػف عسػػػػار. د -91
 .9912 العخبية، الثقافة عاصسة بغجاد مذخوع اصجارات بغجاد، ،1249

ساد عبج الدالـ رؤوؼ )اعجاد وتعميق وتقجيع(، مػحكخات عبػج السجيػج محسػػد د. ع -91
 .9991الػزيخ في العيج السمكي بالعخاؽ، لشجف، دار الحكسة، 

عساد نعسة العبادؼ، رفعػت الحػاج سػخؼ ونذػاشو العدػكخؼ والدياسػي فػي العػخاؽ  -91
 .9999، بيخوت، الجار العخبية لمسػسػعات، 1292 -1241
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، ص 1212العػخاؽ فػي التػاريخ، بغػجاد، دار الحخيػة لمصباعػة، ، مجسػعة بػاحثيغ -92
الحخكػات  -صالح الخخساف، صفحات مغ تاريخ العػخاؽ الدياسػي الحػجيث. 121 -112

 .9991، بيخوت، مؤسدة السعارؼ لمسصبػعات، 1229-1299الساركدية 

لسحػات عػغ  -أ.د. دمحم حديغ الدبيجؼ )اعجاد وتحقيق(، محكخات رؤوؼ البحخانػي -29
، بيػػػػخوت، 1212ولغايػػػػة عػػػػاـ  1299العػػػػخاؽ مشػػػػح تأسػػػػيذ الحكػػػػع الػػػػػششي عػػػػاـ  وضػػػػع

 .9992السؤسدة العخبية لمجراسات والشذخ، 

 حديغ الصخيحي، محكخات الصخيحي ود. دمحم حديغ الدبيجؼ )كتابة وتحقيق(، دمحم -21
 .9991بغجاد، مؤسدة السجػ لالعالـ والثقافة والفشػف، 

دراسة تاريخية تحميمية وثائؿية،  -ي في العخاؽ حسجؼ الجعفخؼ، انقالب الػصدمحم -29
 .9999القاىخة، مكتبة مجبػلي، 

تذػػػػػخيغ االوؿ  99د. دمحم صػػػػػالح حشيػػػػػػر الديػػػػػادؼ، الحكػمػػػػػة العخاؾيػػػػػة السؤقتػػػػػة ) -22
دراسػػػة تاريخيػػػة فػػػي واقعيػػػا االدارؼ، دمذػػػق، تسػػػػز شباعػػػة  -(1291ايمػػػػؿ  2 -1299

 .9919ونذخ وتػزيع، 

تشطػػػيع  -عبػػػج الحسيػػػج، الخمؽيػػػة الدياسػػػية والتشطيسيػػػةمحػػػي الػػػجيغ العقيػػػج الػػػخكغ.  -24
الػشز الكامػل لػقػائع الشػجوة  -1291تسػػز  14الػحاكخة التاريخيػة لثػػرة  -الزباط االحػخار

 .1211التي نذخت عمى حمقات في آفاؽ عخبية، بغجاد، دار لذؤوف الثقاؼية العامة، 

ؿ الػػػػػػششي د. مطفػػػػػخ عبػػػػػج هللا امػػػػػيغ ود. جيػػػػػاد صػػػػػالح العسػػػػػخ، عيػػػػػج االسػػػػػتقال -29
 .1212العخاؽ في التاريخ، بغجاد، دار الحخية لمصباعة،  -الذكمي

، 1291-1291احػجاث ومػؤامخات  -مشحر جػاد مػخزة، العيػج السمكػي فػي العػخاؽ -21
 .9999الشجف، مؤسدة دار الدىخاء لمشذخ والتػزيع، 

 السجػػػػاليغ فػػػػي العػػػػخاؽ سياسػػػػة فػػػػي ودوره –غػػػػازؼ  السمػػػػظ فػػػػخج، جعفػػػػخ لصفػػػػي. د -21
 .1211 العخبية، اليقطة مكتبة بغجاد، ،1222 -1222 الخارجيو  الجاخمي

، عبج السحدغ الدعجوف ودوره في تاريخ العخاؽ الدياسي السعاصخ، بغػجاد، === -21
 .مكتبة يقطاف العخبية، دت
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د. ليمػػػػى ياسػػػػيغ حدػػػػيغ االميػػػػخ، نػػػػػرؼ سػػػػعيج ودوره فػػػػي حمػػػػف بغػػػػجاد واثػػػػخه فػػػػي  -22
 .9999بغجاد، مكتبة اليقطة العخبية، ، 1291العخبية حتى عاـ  -العالقات العخاؾية

، 1تاسػػػػيذ الجػػػػير العخاقػػػػي، ج -وزارة الػػػجفاع، تػػػػاريخ القػػػػػات العخاؾيػػػػة السدػػػمحة -49
 .1211بغجاد، الجار العخبية لمصباعة، 

فػػػي العيػػػج السمكػػػي ابػػػاف الجػػػير  -وزارة الػػػجفاع، تػػػاريخ القػػػػات العخاؾيػػػة السدػػػمحة -41
 .1211 ، بغجاد، الجار العخبية لمصباعة،9االنتجاب، ج

، 2وزارة الػػػجفاع والسقػػػخ العػػػاـ، ج -وزارة الػػػجفاع، تػػػاريخ القػػػػات العخاؾيػػػة السدػػػمحة -49
  .1221بغجاد، الجار العخبية لمصباعة، 

، 4تصػػػػػر الجػػػػير وتشطيسػػػػو، ج -وزارة الػػػػجفاع، تػػػػاريخ القػػػػػات العخاؾيػػػػة السدػػػػمحة -42
 .1221بغجاد، مجيخية السصابع العدكخية، 

اوؿ وزيػػػخ حمػػػي فػػػي تػػػاريخ  -خ سػػػمساف البػػػخاؾأ.د. يحيػػػى كػػػاضع السعسػػػػرؼ، الذػػػي -44
 .9911العخاؽ السعاصخ، الحمة، دار الفخات لمثقافة واالعالـ، 

، شو الياشسي ونذػاشو العدػكخؼ والدياسػي فػي العيػجيغ العثسػاني الستػأخخ === -49
 .9914، الحمة، دار الفخات لمثقافة واالعالـ، 1291والسمكي العخاقي حتى عاـ 

 ةالكتب السترجس -ثانيا
 نعساف مرصفى تخجسة سياسي، تاريخ -السمكية الحؿبة عخاؽ دويذا، عجيج. د -41

 .9919 العخاقي، لمكتاب مختزى مرخ مؤسدة بغجاد، احسج،

الصبقات االجتساعيػة والحخكػات الثػريػة مػغ العيػج العثسػاني  -حشا بصاشػ، العخاؽ -41
مؤسدػػػػػة  ، الكتػػػػاب االوؿ، تخجسػػػػة عؽيػػػػػف الػػػػخزاز، بيػػػػخوت،9حتػػػػى ؾيػػػػاـ الجسيػريػػػػػة، ط

 .1229االبحاث العخبية، 

 الرسائل والطاريح -ثالثا

صػػػػالح ىػػػػادؼ عبػػػػادة الحمػػػػي، االقرػػػػاء الدياسػػػػي فػػػػي تػػػػاريخ العػػػػخاؽ السعاصػػػػخ  -41
، رسػػػػػالة ماجدػػػػػتيخ غيػػػػػخ مشذػػػػػػرة، قدػػػػػع التػػػػػاريخ، كميػػػػػة التخبيػػػػػة لمعمػػػػػػـ 1292 -1291

 .9919االندانية، جامعة بابل، 
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يع العداوؼ، الػحجة الػش -42 دراسػة فػي  -شية والشطاـ الدياسي العخاقػيدمحم صبخؼ ابخـا
السعػقػػات والحمػػػؿ، رسػػالة ماجدػػتيخ غيػػخ مشذػػػرة، فػػخع الػػشطع الدياسػػية والعػػالع الثالػػث، 

 .9991كمية العمػـ الدياسية، جامعة بغجاد، 

ضخوفيػا التاريخيػة  -يعخب عبػج الػخزاؽ عبػج الػجراجي، االحكػاـ العخؼيػة فػي العػخاؽ -99
، رسػػػػالة ماجدػػػػتيخ غيػػػػخ مشذػػػػػرة، قدػػػػع التػػػػاريخ، كميػػػػة 1291 -1294وآثارىػػػػا الدػػػػمبية 

 .9992التخبية، جامعة القادسية، 

 الكتب النكميزية -رابعا

51- Haddad, George, Revolution and Military Rule – in the middle 

east: The Arab state, Robert speller, USA, 1971. 
 


