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 ممخص:ال

, (3595-3591في العراق ) سياسيةال موقف مجمة اآلداب من االوضاعيعد موضوع البحث       
يخةص من المواضيع المهمة  وسيةيما ا ةم يمحةي ح ةيم  دراية  جممية  وديةدة وو ةد م ظةور وديةد,  يمةا 

مهم  ومعرو ة  جمةا ال ةعيد العربةال, اس و ةال   كري  موقف ال حا   العربي  وتحديدًا المب ا ي , كموم 
ا تمامهةا وليمحةي  واسدبي  العربي ,اطوي الموالت الفكري   و ال من ,3591ال ادرة جام  اآلدابموم  

جممةت جمةا توديةد الفكةر والح ا ة  ة التيارات الفكرية  الحديحة  التةال ر وميا متها  ال بمو   ال تاريخ العراد,
 . ال العراد

الحكومة  العراقية   ةال  توةا  ا تمت الموم  بالتطورات الييايي   ال العراد وكان لهةا مواقةف معي ة      
العهد الممكال, وا م المواقف  يما يخص جالق  الحكوم  العراقي  بالموم  التال كا ةت را ضة  لمةا ايةمتم 

, وجارضةةت بةةةدة حمةةف متمحةةي ببريطا يةةا والوسيةةات المتحةةدة اسمريكيةة الوقةةوف مةةع اسيةةتعمار اللربةةال ال
بيةة وط ال ظةةام الممكةةال وموةةال  الحكةةم  المومةة  ولةةذا   ةةد رحبةةت .3591ومبةةدا ايز هةةاور  3599بلةةداد 

 .3591عيكر  ال تموز الومهوري  ال العراد جما ايدي ال
 .(القوميالصحافة، االتجاه مجمة اآلداب البيروتية، )  الكممات المفتاحية:

The position of the Beirut Journal of Arts on the political situation in Iraq 
(December 1953 - July 14 1958) 

Prof. Muayyad Shaker Kazem 

Dhi Qar University/ College of Arts 

Eng. Rabea Mohamed Nasser 

Dhi Qar Education Directorate 

Abstract 

     The topic of the research is the position of Al-Adab magazine on the 

political situation in Iraq (1953-1958), one of the important topics, especially 
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as it represents the outcome of a new scientific study and according to a new 

perspective, regarding the position of the Arab press, specifically the 

Lebanese one, as an important and well-known intellectual magazine on the 

Arab level, namely Al-Adab magazine, issued in 1953, and it is one of the 

longest-running Arab intellectual and literary magazines, and to represent its 

interest in the history of Iraq, and its contribution to the crystallization of 

modern intellectual currents that worked to renew thought and culture in Iraq. 

The magazine was concerned with political developments in Iraq and had 

certain positions towards the Iraqi government during the royal era, and the 

most important positions regarding the relationship of the Iraqi government 

with the magazine, which was rejecting what it called standing with Western 

colonialism represented by Britain and the United States of America, and 

strongly opposed the Baghdad Pact 1955 and the Eisenhower principle 1956. 

Therefore. The magazine welcomed the fall of the monarchy and the advent 

of the republican rule in Iraq at the hands of the military in July 1958. 

Keywords: Beirut Literature Journal, the press, the national trend. 

 المقدمة :
اولةةةت ج ايةةة  خا ةةة  مةةةن اطةةةوي الموةةةالت الفكريةةة  واسدبيةةة  التةةةال  اآلدابان مومةةة       

تطمعةت لت ةدير الفكةر ال ةومال  هةابالحرك  الفكري   ال الةدوي العربية  وم هةا العةراد, اذ ا 
التطةةورات الييايةةي  مواقفهةةا مةةن  يمةةا يخةةص  ويبةةدو ذلةةه اس تمةةامال ا ةةري الةةا العةةراد, 

التحالفةةات مةةع الةةدوي  تج ةةد التةةال تووهةةات حكومةة   ةةوري اليةةعيدر ضةةها ل ةةال العةةراد, و 
بأ هةةةا حاربةةةت كةةةي حركةةة  الحكومةةة  العراقيةةة   ةةةال العهةةةد الممكةةةال المومةةة   واتهمةةةت, اللربيةةة 
ومةةن   ةةا ولةةدت ا ميةة  اختيةةار موضةةوع البحةةث واختر ةةا يةة  حوريةة   ةةال الةةبالد العربيةة , ت دم

حيةةةث حةةةدث امةةةر مهةةةم تمحةةةي  3591جةةةام  تمةةةوز الةةةا 3591  ةةةال كةةةا ون جةةةام تأيييةةةها
 بي وط حكوم  اليعيد اخر الحكومات  ال العهد الممكال.

, ممةةا يتطمةةب الةةتمعن اآلدابوتمحمةةت باستوةةا  الفكةةري ال ةةومال لمومةة   ة الدراسككة:يلاشكككا
توةةا  الحكومةة  العراقيةة  التةةال لهةةا مواقةةف مايةةدة لمتحالفةةات والتمحةةيص  ةةال قضةةي  مواقفهةةا 

يةةارت الدرايةة   اللربيةة , جكةةس تووهةةات الومهوريةة  العربيةة  المتحةةدة التةةال تايةةد مواقفهةةا.
حيةب المة ها الو ةفال التحميمةال  ةال متابعة  مواقةف المومة  مةن اسوضةاع الييايةي   ةةال 

 و ةةذا مةةا ركز ةةا جميةةم  ةةال  ةةذ  الدرايةة  فوةةي تبيةةان مواقةةف المومةة  توةةا  العةةراد.العةةراد, 
وتتركةةةز  ةةال التعمةةد بةةالمواقف المعارضةةة  لحكومةة   ةةوري اليةةةعيد,  ا ةةداف الدرايةة  وامةةا 
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تأييةةةد التووهةةةات  محاولةةة ومعر ةةة  ا تمةةةام المومةةة  بةةةالفكر ال ةةةومال واتباجةةةم  ةةةال العةةةراد, و 
وايضةةةًا معر ةةة  ايةةةباب يةةةخط الفكريةةة  اسخةةةر , ال وميةةة   ةةةال العةةةراد جمةةةا حيةةةاب ال ةةةو  

 . وم عها  ال اكحر من م ايب  من دخوي العراد هاالحكوم  العراقي  توا 
المبحةث اسوي حمةي  ,وخاتم  وقائم  الم ادرمبححين و  قيم موضوع البحث الا م دم 

,  ةال حةين وةا  (3591-3591ج وان  )ا تمام مومة  اآلداب  ةال التطةورات الييايةي  )
قيةةمت  (,3591-3599المبحةةث الحةةا ال  موقفهةةا مةةن العهةةد الممكةةال وقيةةام الومهوريةة  )

بالدروةة  اسولةةا  ضةةاًل جةةن الم ةةادر اسخةةر   اآلدابم ةةادر البحةةث الةةا اجةةداد مومةة  
 والمعرب  والريائي واسطاريح وغير ا من الم ادر. الكتب العربي امحاي  

 (:3594-3591السياسية ) التطوراتفي  اهتمام مجمة اآلداب :االول مبحثال
  (3591-3591) من قضايا التحرر العربي مجمة اآلداب موقف -أوالا 

توقةةةةف بعةةةةد ، ۹۱9۳جةةةةام  مطمةةةةع كةةةا ون الحةةةةا الاآلداب  ةةةةال مومةةةة  وةةةا   ةةةةدور        
جبر جن المرحم  الياب   من ا ضي كا تا المتين  الم ريتين 2))والح ا   (3)مومتال الريال 

لتكةةون اداة التعبيةةر جةةن التلييةةر الفكةةري المومةة  مةةن ج وةةاز ح ةةا ال و كةةري   كأ مةةا وةةا ت 
, اذ تزامن ظهور ا مع ظةروف خا ة   ةال الةبالد العربية  والتةال 3591بعد جام  والح ا ال

 تووهاتها ومواقفها, ويمكن تمخي ها باستال  ميار  دور ا و احرت  ال 
مهم  جاةةت  يهةا مرحم  الموم  جا رت ال ومال  ال البالد العربي    ا تةار الفكر -3 

كا ةت  يهةا مدا عة  جةن اسم  العربية  احةداحًا خطيةرة غيةرت خريطة  الةوطن العربةال، 
 زع جلا الت دم والتطور، وت والفكر,ث حورة  ال افدب احدتووهها ال ومال, وياجي  ف

والتةال  (1)الوحةدة العربية  معت ةداتها, مبي ةً  ان مةن ا ةم وايهمت  ةال المعةاره افدبية 
الفكةر  ركةزت جمةاوايةرائيي, و  اليالح الفعاي  ال مواوه  اسيتعمار اللربةال ب ظر ا

اكةةةدت حر ةةةها جمةةةا تأديةةة  الريةةةال  و , هةةةا اسدبةةةال والح ةةةا ال تاو ةةةال ال ةةةومال الممتةةةزم 
 ام ةةت, و (1)المةةةبو  الفكريةة   الفكريةة  ال وميةة  الت دميةة ، والوقةةوف  ةةال ووةةم التيةةارات

الت دميةة   ةةال  مةةع هةةامزودجةةت الةةا بال وميةة  كحةةي لمةةةاكي اسمةة  العربيةة , و  المومةة 
تحةةةديات كبيةةةرة لتعةةةرض مفهةةةوم ال وميةةة   ةةةال  ةةةيلتم افولةةةا بيةةةبب  ,يةةةبيي  واحهةةةا
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مضةادة،  كدولة  قومية  (جيةرائيي)  امةت  ,تعرضت  يها لمخيارة  ةال بعةض اسحيةان
وراحةت كةي  ئة  او طائفة  ت ةادي  كا ت مرحم  كحرت  يها التحديات من  ذا ال بيةي 

تمةه ال زجةات التةال ا تةةرت م هةا اسيتعمار واسمبريالي  ةوعها , ب ومي  ميت م  لها
 .9)) ال لب ان بووه  ةبم ج  ري 

اليةةةةيطرة   ةةةةالاآلداب مومةةةة     ووةةةةدت1)) 3511جةةةةام  ةةةةال  ميةةةةطين ال كبةةةة  العربيةةةة   -2
مةةةن ا ةةةم ايةةةباب جوةةةز العةةةرب جةةةن الت ةةةدي العربيةةة  اسيةةةتعماري  جمةةةا الم ط ةةة  

سيةةةةيما بعةةةةد ت ةةةةاجد ذروة اليةةةةخط  ,فميةةةةطينللالحةةةةتالي ال ةةةةهيو ال اسيةةةةتعماري 
بمةة  اذ الةةةعبال مطمةةع الخميةةي يات, و ةةذا اسمةةر ا عكةةس يةةمبًا جمةةا الةةةعب العربةةال, 

الم ط ةةة  العربيةةة  مةةةن التةةةذمر اةةةةد , والةةةذي ت بةةةأ بتحةةةوست متزام ةةة  مةةةع مةةةا ةةةةهدتم 
 ين, والتةةةال حفةةةزت بةةةدور ا الةةةةعور الحةةةوري ج ةةةد اسدبةةةا  ال ةةةومي(7) تطةةةورات ييايةةةي 

ال ضةةي  المومةة  ايةةدت و , (1)ل ةةةاطهم الفكةةريمدي ةة  بيةةروت جا ةةم  وكا ةةت العةةرب, 
الةةةعب الفميةةطي ال بالكممةة  والةةراي وا طم ةةت مةةن تمةةه الرايةةة   ودجمةةتالفميةةطي ي , 

 هةةال مةةن ووهةة  , ال ضةةايا العربيةة  افخةةر ا تمامهةةا بومةةن  ةةذا المبةةدا,  ضةةاًل جةةن 
 ةةةةةرت اسبحةةةةاث و  ظر ةةةةا تةةةةادي دورًا قوميةةةةًا, يةةةةر ض مةةةةا ايةةةةمتم الفكةةةةر اس عزالةةةةال، 

 .(5) والم است جن الوحدة وال ومي  العربي 
اوي  30))محمةةت المومةة  موةةال  ومةةاي جبةةد ال ا ةةر    ةةال م ةةر 3592حةةورة تمةةوز  -1

اةةةكاي التعبيةةر الييايةةال جةةن التلييةةر الةةذي يطمةةح العةةرب جلةةا تح ي ةةم  ةةال كفةةاحهم 
 ,(33)الطويةةةةةي مةةةةةن اوةةةةةةي اسيةةةةةت الي والةةةةةةتخمص مةةةةةن اسيةةةةةةتعمار والفيةةةةةاد والتبعيةةةةةة 

 وت ةدتاسحةداث العربية  وجبةرت جةن المةةاجر العربية  العامة ، الموم  جا رت و 
وتب ةت الةروح الحورية ,  كا ةت   ةال العةالم العربةال، لموو  ال راع الفكري والحضةاري

 ,32))واحةةةدة مةةةن الموةةةالت الح ا يةةة  ال ةةةادرة التةةةال اقامةةةت ويةةةرًا بةةةين العوا ةةةم العربيةةة 
بأن استوا  الذي يمكن ان يفيد  ةال تح يةد اللاية  المطموبة   ةال  كةرة اسدب  ماكدة

تةأحر كحيةرًا بحةورة تمةوز  ةال , لةذله الممتزم الذي كا ت تويد  احار الكتةاب الووةوديين
لتووةةةم الةةةرئيس  ت ةةةاجد  ةةةةاط المايةةةدينمةةةع   ا ةةةادف  ةةةدور و  ,31))3592م ةةةر
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بمةا حممتةم مةن ا ةد جربةال وقةومال  ةال الةوطن العربةال  الم ري ومةاي جبةد ال ا ةر
،  ةةةةحلا حةةةةد كبيةةةةر محجمةةةةت الطموحةةةةات والتطمعةةةةات ال وميةةةة  بةةةةالمع ا هةةةةايةةةةهجي  واح

و الييايةال  ةال اإلبداجال والح ا ال، ولك هةا لةم تكةن مومة   ا ةري  بةالمع ا الحزبةال ا
 ,اي مرحم  من مراحمهةا، وظمةت مومة  ميةت م  بعيةدة جةن الحزبية  وال طرية  الضةي  

وويدت ج د  البعد الييايال ال ومال لمتليير الم ةود الذي كان يطمةح اليةم الةةعب 
جةام الويوش العربية  امةام الكيةان ال ةهيو ال وادبيًا حتا  زيم    كرياً  العربال آ ذاه

تلييةةر كحيةةر مةةن اس ظمةة  الييايةةي  العربيةة   احةةر  ةةالهةةذا الحةةدث وكةةان ل .31))3517
التال حممها الةعب العربال  تيوة  تمةه الخيةارة, وم هةا ال ظةام الييايةال  ةال العةراد, 

ا ةةةةةلمت المومةةةة  بدرايةةةة  ايةةةةباب و تةةةةائا خيةةةةارة الةةةةدوي العربيةةةة   3517 بعةةةةد جةةةةام 
 ةةال العةةراد, دبيةة  بافوضةةاع الفكريةة  واس هةةاا تمام ضةةعفبمواوهةة  ايةةرائيي, ولةةذله 
 .3511اس  الب العيكري البعحال  ال العراد تموز  ليتويد بةكي واضح بعد

التحةةةرر  المومةةة  ا طالقةةة  حركةةة واكةةةب  ةةةدور حركةةةات التحةةةرر  ةةةال العةةةالم العربةةةال   -1
يةةةا دت الحةةةورة اذ  ,(39)العربةةةال  ةةةال بدايةةة  الخميةةةي يات، و ةةةال اةةةةد مراحمهةةةا ا تكايةةة 

، وجةدت والتخمص من اسحتالي الفر يةال من اوي الحري  31))3591جام الوزائري  
بمعركةة  الم ةةير العربةةال الواحةةد، وتعبيةةرًا جةةن موقةةف  ايما هةةا ابعةةًا مةةن  ةةذا ا هةةموقف

اكةةدت بةةأن و  ,(37)ذا الحةةدثو ةةةرت الكحيةةر مةةن ال  ةةائد الةةةعري  المايةةدة لهةة ,التزمتةم
مح لممفكةةةرين تةةةدخمها  ةةةال الةةةةاون العربيةةة  و ةةةد الم طمةةةد ال ةةةومال العربةةةال الةةةذي ييةةة

ال وميين باس تمام بم ير الةعوب العربي  وميعها وبةدون قيةود وحةدود م ةط ع , 
 اتخةةةةذت مواقةةةةف ييايةةةةي  معارضةةةة  لحكةةةةم  ةةةةوري اليةةةةعيد وجبةةةةد الكةةةةريم قايةةةةم  ةةةةال 

 .  (31)العراد
 :(3594-3591ثانياا: موقف مجمة اآلداب من االوضاع السياسية في العراق ) 

بال ضةايا العربيةة  وسيةيما الييايةةي  تحديةدًا,   ةةد ةةهد الةةوطن ا تمةت مومةة  اآلداب       
( احةةةةداث وتطةةةورات ييايةةةةي  كحيةةةةرة, سيةةةةيما وا هةةةةا 3511-3591العربةةةال خةةةةالي المةةةةدة)

 ال م ر ب يادة وماي جبد ال ا ةر,  كةان وةي  3592ا طم ت  ال العام الذي تما حورة 
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 –وقضةةي  ال ةةراع العربةةال ا تماماتهةةا قضةةايا التحةةرر العربةةال وم هةةا  ال ضةةي  الفميةةطي ي 
اسيةةرائيمال المةةدجوم مةةن دوي الوسيةةات المتحةةدة اسمريكيةة  وبريطا يةةا و ر يةةا,  ضةةاًل جةةن 

بةةةين امريكةةةا واستحةةةاد اليةةةو يتال وتةةةداجياتها وا عكايةةةاتها جمةةةا الةةةدوي  (35)الحةةةرب البةةةاردة
ج ةةد العربيةة , كةةان العةةراد  ةةال العهةةد الممكةةال تحةةت تةةأحير ال فةةوذ البريطةةا ال واسمريكةةال, و 

تحالفات ييايي  معهما اسمر الةذي اد  الةا وقوجةم تحةت طائمة  ال ةراع مةع قةادة دوي 
م ةةر ويةةوريا, والةةذين كةةا وا راغبةةين بضةةم العةةراد الةةا محةةور م,  مةةن الطبيعةةال ان تيةةو  

 العالق  بين الحكوم  العراقي  وا حاب الموم  وم ذ ا طالقها.
اآلداب  ةةةةال جةةةةدد ا الحةةةةا ال جةةةةام  بةةةةدات اولةةةةا المواقةةةةف المتخةةةةذة مةةةةن قبةةةةي مومةةةة        
, وتحةةدحت  يةةم جةةن التوربةة  البرلما يةة   ةةال الةةبالد العربيةة , وتطرقةةت فيةةباب  ةةةي 3591

تمه التورب  الفتية   ةال الةدوي العربية , اذ اةةارت الةا مةا حةدث مةن اضةطرابات و وضةا 
 ةةال الم ط ةة  العربيةة  مةةن تحةةوست اوتماجيةة  واقت ةةادي  وييايةةي  و كريةة , واخفةةاد و ةةةي 

ورب  الديم راطية  والحكةم التمحيمةال الةةعبال ال يةابال  ةال الةدوي العربية , ووضةعت المومة  ت
ايةةةباب جةةةدة لةةةذله اسخفةةةاد والفةةةةي, م هةةةا  ضةةةعف ايةةةس الحكةةةم الةةةديم راطال المحمةةةال, 
وتأحير العامةي الخةاروال الةدولال الميةبب لحركة  اس  البةات العيةكري   ةال الةدوي العربية , 

 .(20)جما حياب المد يينوييطرة العيكريون جما الحكم 
وتطرقةةت المومةة  الةةا ايةةباب حةةدوث تمةةه اس  البةةات العيةةكري , والتةةال جزتةةم الةةا       

, ومةا  ةتا ج هةا مةن زرع دولة  ايةةرائيي 3511تراكمةات ال كبة  العربية   ةال  ميةطين جةام 
 ال قمب الم ط ة  العربية  برجاية  م ظمة  اسمةم المتحةدة,  كا ةت م ةدمات لميةخط الةةعبال 

عالوةةة  تراكمةةةات تمةةةه الهزيمةةة ,  ا طم ةةةت الةةةةرارة جمةةةا اس ظمةةة  العربيةةة  لعةةةدم م ةةةدرتها م
, وجبرت جن ذله ب ولهةا   3592اسولا من م ر بو وي العيكريين الا الحكم جام 

"وقةةد ةةةا د العةةام اللةةابر تفويةةر  ةةذ  اسللةةام الماقتةة   ةةال م ةةر اوًس  تخم ةةت الةةبالد مةةن 
اوي الةا ممه اضمتم بطا   يو  جن وةادة ال ةواب و يةفت اوضةاع وقامةت اخةر  قةد تة

العزلةةة  الم ةةةري  جةةةن ال ضةةةي  العربيةةة , وتفوةةةرت حا يةةة   ةةةال لب ةةةان  ةةةأوبرت جامةةةي  يةةةاد 
وا ياد جما ان يت حةا جةن الحكةم, امةا العةراد   ةد تو ةب اس فوةار ب يةام حكةم جيةكري, 
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و ال يوري  ييةتمر استوةا   حةو الحكةم العيةكري ايضةًا, واسردن يةتمخض بةاإلسم وامةاي 
 . (23)اسللام" ويتممس طري م بين  اتيه

واتهمت الموم  الدوي اللربي  بمياولي   ةي الديم راطي  الفتي   ال الةرد العربةال, وذلةه 
لعةةدم التفاتهةةا الةةا امةةا ال العةةرب ال وميةة , كمةةا وتطرقةةت الةةا ازديةةاد الفكةةر الةةةيوجال  ةةال 
العةةةالم العربةةةال, واطم ةةةةت جمةةةيهم ايةةةم )ةةةةةيوجال ال كايةةة ( واتهمةةةتهم بةةةةا هم لييةةةوا ةةةةةيوجال 

ة, وال ةةت بمومهةةا جمةةا م ظمةة  اسمةةم المتحةةدة كو هةةا تمحةةي مطيةة  لممةة رب والمطةةامع الع يةةد
. وجمةةا مةةا يبةةدو مةةن الم ةةاي اجةةال  ان المومةة  قةةد ت بةةأت قبةةي اجةةوام بو ةةوي (22)اللربيةة 

, او  ةةال اقةةي 3591العيةةكريين الةةا يةةدة الحكةةم  ةةال العةةراد, و هايةة  العهةةد الممكةةال جةةام 
 ت دير كا ت تتأمي  ذا الةال . 

و ةةةةال الموضةةةةوع  فيةةةةم,  ةةةةةرت المومةةةة  م ةةةةاًس حمةةةةي ج ةةةةوان  )توةةةةارب الديم راطيةةةة      
العربيةة (, جبةةرت  يةةم المومةة  جةةن يةةخطها ازا  ت ةةر ات الةةدوي اللربيةة  ودور ةةا اللةةامض 
واليةمبال  ةةال م ظمة  اسمةةم المتحةدة, وذلةةه بةدجم ايةةرائيي وتعزيةز قوتهةةا وزرجهةا  ةةال قمةةب 

الفميةطي ال, ميتةةهدًا بمةا قدمةم اللةرب مةن  الم ط   العربي  جما حيةاب الةةعب العربةال
الةةةةدجم المةةةةادي مةةةةن امةةةةواي ويةةةةالح الةةةةا ايةةةةرائيي,  ةةةةال حةةةةين قيةةةةد اللةةةةرب الةةةةدوي العربيةةةة  
بمعا ةةةدات حةةةدت مةةةن ايةةةت اللهم واضةةةعفتهم مةةةن ال احيةةة  العيةةةكري , ويةةةبب لهةةةم ةةةةعورًا 
ال بةةال  ص وال مةةد, وكةةذله حممةةت المومةة  اسيةةتعمار اللربةةال ميةةاولي  التخمةةف والوهةةي  ةة

الةةدوي العربيةة  التةةال ورث اليةةمط  جةةن اسحةةتالي العحمةةا ال, وجمةةا الةةرغم مةةن ذلةةه  أ هةةا 
ايدت  كرة ان اسيتعمار اللربال ومن معم ا ةادوا بعةض الةةعوب العربية  ربمةا جةن غيةر 
ق د, ذله جن طريد  تح بعض المدارس الحديح  لتعميم اب ائهم,  ال حةين احةرت تبعةات 

التةال يةادت الةدوي العربية   ةال الةةرد اسويةط, بعةد معا ةاة اللربيين توا  ايةاليب الحكةم 
 .(21)و ضاي  ال يبيي  يي اسيت الي

طرحةةت المومةة  تيةةااًس جةةن  عةةي اللربيةةون طةةواي المةةدة التةةال تيةةمموا  يهةةا م ةةدرات       
العةةةةرب ل ةةةةةر الديم راطيةةةة , واوابةةةةت ب ولهةةةةا  "ان الةةةةدوي اللربيةةةة  قةةةةد تعاو ةةةةت مةةةةع طب ةةةة  

احيا ةًا طب ة  وديةدة مةن الباةةوات, واقةاموا او ةةوعوا جمةا قيةام مظةا ر الباةوات وخم وا 
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وواوهات لمديم راطي  البرلما ي   وا ت الديةاتير مملومة  دائمةًا بيةمط  دكتاتورية  لةرئيس 
الدولةةةة   هةةةةو الةةةةذي يعةةةةين الحكومةةةة  التةةةةال يريةةةةد ا, والحكومةةةة  بةةةةدور ا  ةةةةال التةةةةال توةةةةري 

ج هم والمرغوب  ةيهم, ولهةا ان ت ةر هم متةا اس تخابات العام  وتأتال بال واب المرضال 
ةةةةا ت,  ةةةاذًا البرلمةةةان المفةةةروض ا ةةةم يمحةةةي الةةةةعب وم ةةةدر اليةةةمطات والرقيةةةب جمةةةا 

 .(21) الحكومات, يميال اداة بيد الحكومات"
واكدت الموم  ايضًا جما ان الدوي العربي   ةال تمةه المرحمة  احتاوةت الةا كفةا ات      

, والةةا ضةةرورة كبةةت الح ةةد والضةةلي   جمةةا بعةةض   يةة  والةةا راوس امةةواي مةةن الخةةارج
الدوي الكبر  التةال يةبد وان يةيطرت جمةا الةبالد العربية , وا ةم لةيس مةن يياية  يةميم  
تب ا جما اسح اد, داجي  لمت ارب مع بعض الدوي اللربي  و د حيابات دقي  , وةةددت 

, تتطمةةب العمةةي المومةة  جمةةا تريةةيخ مبةةدا اسخةةوة العربيةة  التةةال  ةةال ح ي ةة  س مةةرا   يهةةا
الوةةةاد لم ضةةةا  جمةةةا تمةةةه الطب ةةةات ال ديمةةة  الحاكمةةة , والتووةةةم  ةةةوب الديم راطيةةة  لةةةةد 

 .     (29)الطريد  حو بمورة  ذ  اسخوة  ال اتحاد  عمال وحيد
وضةةةحت المومةةة  ان الحركةةة  الوط يةةة   ةةةال العةةةراد مةةةرت بحالةةة  مةةةن الضةةةعف واس  يةةةام, 

دة  عي الحرك  الوط ية  س تت ايةب مةع بيبب الظروف الييايي   ال العراد, وبي ت ان ر 
طبيع  اسحداث الييايي  آ ذاه, ومع ذله لمحت الةا ووةود بةوادر ايوابية , سيةيما بعةد 

, ربمةةا مةةن ةةةأ ها تخفيةةف (21)اوةةرا  الحكومةة  العراقيةة  تعةةديالت جمةةا قةةا ون اس تخابةةات
مةةورد وةةا   وطةةأة الطب ةةات ال ديمةة  التةةال اجتةةادت اسيةةتئحار بةةالحكم, ووعمةةت مةةن الييايةة 

وارتزاد لها وستباجها, وذكرت الموم  ان العراد قد ايتعان بالحكم العيكري مدة ق يرة, 
ومةةع ذلةةه  ةةان التوربةة  البرلما يةة  سزالةةت قائمةة   ةةال البمةةد و ةةال تحةةاوي اوتيةةاز امتحا هةةا 

. ومن المالحظ ان الكاتب ي  د تةولال الحكومة  العيةكري  برئاية   ةور الةدين (27)اسخير
, جمةةةا احةةةةر حةةةةدوث تظةةةا رات طالبيةةةة  وةةةةعبي  وجماليةةةة  بووةةةةم 3592جةةةةام  (21)محمةةةود

, وقد كان الحزب الةيوجال العراقال (25)الحكوم  العراقي  برئاي  م طفا محمود العمري
محركةةًا رئييةةيًا لهةةا, واوبةةرت تمةةه اسحتواوةةات  ةةور الةةدين محمةةود جمةةا اسيةةت ال , وحةةي 
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, و عت ةةةد ان تمةةةه اس ةةةالحات وةةةا ت خو ةةةًا مةةةن امتةةةداد تةةةأحير (10)محمةةةم وميةةةي المةةةد عال
 .  3592وحورة تموز  ال م ر 3593حرك  م دد  ال ايران 

مريةةومًا  3591وتابعةةت المومةة  جالقتهةةا مةةع الحكومةة  العراقيةة  التةةال ا ةةدرت  ةةال جةةام 
ي ضةةةةال بتعطيةةةةي الحريةةةةات العامةةةة , وم هةةةةا الحزبيةةةة  وال ةةةةحفي , وجمةةةةا احةةةةر ذلةةةةه م عةةةةت 

  اآلداب مةةةن دخةةةوي العةةةراد,  كتبةةةت المومةةة  م ةةةاًس بع وان ) ةةةذا اسر ةةةاب الحكومةةة  مومةةة
الفكري!(, تطرقت  يم الا ومم  من اسورا ات الحكومي  المةةددة توةا  الحريةات العامة  
لمةةةعب العراقةةال كحللةةا  اس تخابةةات, او اللةةا  ال ةةحف او حوبهةةا, او تهديةةد المةةواط ين 

 .(13) م الا خارج البمدبتوريد م من الو يي  العراقي  وابعاد
مريةومًا حكوميةةًا  3591و ةال ضةةو  تمةه اسوةةرا ات ا ةدرت الحكومةة  العراقية  جةةام     

ي ضةةةال بحوةةةب مومةةة  اآلداب وم عهةةةا مةةةن دخةةةوي العةةةراد م عةةةًا باتةةةًا, بحوةةة  ا هةةةا تحمةةةي 
دجايات ضارة, وحةين ايتفيةر ا ةحاب المومة  جةن يةبب الم ةع, اوةابتهم الحكومة  بةان 

, اذ 3591ئ   ال اجداد ا وتحديدًا  ال  فحات جدد ا التايةع لعةام   اه م ةورات ميي
 ةةةةرت  يهةةةا المةةةواد التالي  )المةةةةةردون( ق ةةةيدة لعمةةةال الحمةةةةال, )الفرقةةة  الفدائيةةة  اسولةةةةا( 
ق ةةيدة لع ةةام جبةةد جمةةال, ) ةةال يةةود العبيةةد( ق ةةيدة ليويةةف الخطيةةب, و)ا ةةةالحات 

 ب ب مم جبد الكريم العا ال(.وديدة  ال التعميم بروييا(, و )د اع جن خط  موم  اآلدا
 ةةةذا وقةةةد ردت المومةةة  جمةةةا ذلةةةه بةةةال فال, وبي ةةةت ان  ةةةذ  الةةةتهم لييةةةت يةةةو  ذريعةةة      

تبين ل ةا ان  (12) لم عها من دخوي العراد, ومن خالي اسطالع جما ق يدة )المةردون(
, والتةةال 3591محتوا ةةا يةةةير الةةا ال تةةائا اليةةمبي  التةةال خمفهةةا الفيضةةان  ةةال بلةةداد جةةام 

مها الةاجر الا الحكوم  العراقي  جن طريد التمميح, ومةن ابياتهةا  ولميةد  هةدي ب ايةا حم
 الرماي 

 وما جاق ا يظف من كالي   وما د ا  خب كالزئير
 لت عم اةباح ا بالظالي   وت وو من الويي يم ال  ور الا اخر ال  يدة. 

ب ولهةةةا  " ةةةال الةةةوطن  وامةةةا ق ةةةيدة الفرقةةة  الفدائيةةة  اسولةةةا  ةةةاحتوت جمةةةا تعميةةةد لممومةةة  
العربةةال معاقةةي كحيةةرة لاليةةتعمار واسف الفةةدائيين ييةةتعدون لةةده الح ةةون جمةةا راوس 
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ا ةةحابها",  مربمةةا ووةةدت  يةةم الحكومةة  العراقيةة  تهديةةد غيةةر مباةةةر لهةةا, سيةةيما ان مةةن 
يطالع ابيات ال  يدة ير  تضمي ها لمحتو  حةوري م ةارب لتووهةات الحكومة  الم ةري , 

بال يةةةةب  ل  ةةةةيدة ) ةةةةال يةةةةود العبيةةةةد( لمةةةةةاجر يويةةةةف الخطيةةةةب, وبةةةةاقال و كةةةةذا اسمةةةةر 
محتويةةةةات العةةةةدد.  يمةةةةا اةةةةةترطت الحكومةةةة  العراقيةةةة  جمةةةةا المومةةةة  جةةةةدة ةةةةةروط للةةةةرض 

 اجادتها الا العراد مرة اخر , وابرز ا 
 جدم  ةر اي ق يدة في كاتب جراقال اس ما كان متعم ًا بافدب والح ا     ط.  -3
 ر الريائي وال  ائد ذات ال بل  الحوروي  والت دمي .اسبتعاد جن  ة-2
 اسبتعاد جن  ةر اي ةال  يتعمد بالماي والعماي.-1

وردت المومةةةة  جمةةةةا تمةةةةه الةةةةةروط ب ولهةةةةا   " اذا لةةةةم تتحةةةةدث اآلداب جةةةةن العمةةةةي      
والعمةةةةاي, ولةةةةم ت ةةةةةر ق ةةةةائد وط يةةةة  )حورويةةةة  وت دميةةةة (,  عةةةةالم ت ةةةةدر ولمةةةةاذا توا ةةةةي 

 رت الموم  جمةا ر ضةها وا  ةياجها لمحكومة  العراقية , را ضة  بةذله , وا(11)وهود ا؟"
ان تكةةةون بوقةةةًا لهةةةا او مادحةةة , ور ضةةةت ان تكةةةون  ةةةفحاتها  ةةةال خدمةةة  حكومةةة  تخ ةةةد 
الحريةةات وتعطةةي ال ةةحف بةةال تمييةةز, وتهةةدد بتوريةةد اب ةةا  الةةوطن مةةن و يةةيتهم, وتةةد ع 

ت ةد الرقابة  العراقية  ان الةةاون الا برلما ها  واب بالتزكي , وتيةا لت المومة   "او  ةي تع
الح ا يةةة  س تةةةرتبط بت ةةةوير الواقةةةع اسوتمةةةاجال وس بت ةةةاوي الةةةةاون ال وميةةة , وس بمعالوةةة  
اسوضةةةاع الفكريةةة ؟", حةةةم ردت ب ولهةةةا  "ا  ةةةا س  ريةةةد ان  ةةةتهم احةةةدًا باللبةةةا ,  ةةةان حكومةةة  

تتخذ ذلةه ذريعة  العراد كان جذر ا ا ها تحارب الةيوجي  و ذ  لييت  ال الح ي  ,  هال 
لخ د كي دجوة تهدف الا تليير الواقةع, او الةا الحةورة جمةا اسوضةاع او التوجية  لعامة  
ال ةةرا  جمةةا ح ةةائد الحيةةاة", وبي ةةت المومةة  ا ةةم لةةيس لديةةم مةةةكم  مةةع الحكومةة  العراقيةة  
برغبتها  ال محارب  الةيوجي  او جدم محاربتها,  هذا من ةأ ها الخاص, ولكن لةيس مةن 

تمو  الح ي   او تةو  الواقع حين تعت د ان كي حرك  ت دمي  ي بلال ان تكةون ذا  ح ها ان
 بل  حمرا ,  الموم  لييت ةيوجي , و ال س ت ةر اي ةال  يخص الدجاي  الةيوجي , 
بةةةي ا هةةةا  ةةةةرت الم ةةةاست التةةةال ت ةةةاقش المفةةةا يم الةةةةيوجي  وتعارضةةةها, و ةةةال احةةةر ذلةةةه 

 .(11)س تحرير ا بمواسة اسيتعمارتعرضت الموم  لحمم  ج يف , واتهم رئي
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وازا  ذلةةةه اكةةةةدت المومةةة  با هةةةةا مومةةةة  قوميةةة  جربيةةةة , طارحةةةً  ةةةةةعار س ةةةةةرقي  وس      
غربي , و ال تضع حرية  الفكةر  ةود كةي اجتبةار, و ةال اخمةص لم ضةي  العربية , وا هةا س 

 ضي  ترتبط )ةرقي ( بمويكو وس )غربي ( بواة طن او ل دن او باريس, وان اسخالص لم
العربي  ي تضةال الةدجوة الةا محاربة  الكحيةر مةن اآل ةات التةال  خةرت كيةان اسمة  العربية , 
محةةةي اسيةةةتعمار واسقطةةةاع واسيةةةتحمار, ودجةةةت الةةةا المبةةةادس الر يعةةة  كال زجةةة  اس يةةةا ي  
والعدالةةة  اسوتماجيةةة , وان تةةةةابم تمةةةه الةةةرا  مةةةع غير ةةةا مةةةن الحركةةةات لةةةيس بمع ةةةا ان 

ا مةةةا تةةةةابم لةةةيس اس, واكةةةدت ا هةةةا س ةةةةيوجي  وس رايةةةمالي , ولةةةم يكةةةون   ةةةاه ارتباطةةةًا و 
تيةةةتلرب مةةةن الحكومةةة  العراقيةةة  جةةةدم تمييز ةةةا ل  ةةةوص وم ةةةاست مومةةة  اآلداب,  هةةةال 
تحارب كةي  زجة  ت دمية  بحوة  محاربة  الةةيوجي , وتأممةت  ةال توضةيحها  ةذا مةا يمك ةم 

ن ال ظةةر  ةال امةةر م عهةةا مةةن تلييةر ق اجةةات الميةةاولين  ةةال الحكومة  العراقيةة , وان يعيةةدو 
دخةةوي العةةراد, واكةةدت جمةةا جةةدم تراوعهةةا جةةن  هوهةةا وريةةالتها, ميةةت كرة  ةةذا اسر ةةاب 

 .(19)الفكري
 (:3595-3599المبحث الثاني: موقفها من العهد الممكي وقيام الجمهورية )

-3599)دخكول الحكومكة العراقيكة االحكلف الدوليكة ال ربيكة أوالا: موقف المجمكة مكن 
3595:) 
 ضاًل جن ذله ت اولت الموم  م اًس لمكاتب محمد ال  ةاش جةن اسوضةاع الييايةي       

 ال الدوي العربي , خ و ًا دوي م ط   الةرد اسويةط, ركةزت  يةم جمةا جةدة مواضةيع 
م ها الموقف اسميركال من ايرائيي, والخطر الةةيوجال  ةال الةدوي العربية , ومبةدا الةرئيس 

, واوضةةحت المومةة  ان (11) 3599هةةاور, الةةذي ةةةبهتم بحمةةف بلةةداد جةةام اسمريكةةال ايز 
الهةةدف مةةن تمةةه اسحةةالف  ةةو جقامةة  وةةدار جةةازي بةةين الةةدوي العربيةة  واستحةةاد اليةةو يتال 

, ولذله ت بهت م ر (17)وغير ا من الدوي الةيوجي  بحيث ت بح ووهًا لووم مع اللرب
بالحيةةاد اسيوةةابال, كمةةا  عمةةت تمةةه الةةدوي ويةةوريا واسردن اليةةعودي , واتخةةذت مةةا يعةةرف 

ياب ًا توا  حمف بلداد, وحر ت جما ان س تكون تابع  في طرف  ال الحرب الباردة, 
 . (11)وس تدين بالةيوجي  ك ظام, او بال هيو ي  واسيتعمار
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وتعرضت الموم  لموقف لب ان من مةروع ايز هاور, وتعوبت لهذا الموقف المايد       
ارضةةتهم لحمةةف بلةةداد, وجةةدت قبةةوي لب ةةان بمبةةدا ايز هةةاور موقفةةًا يةةمبيًا, و ةةذا م ار ةة  بمع

الموقف يعود لتأحير مةا ايةما م الفئة  اس عزالية  التةال يةبد ان وقفةت بووةم ميحةاد بلةداد, 
ور ضةةتم رغةةم اوتماجةةات الو ةةد العراقةةال معهةةم, واجطةةائهم تأكيةةدات وضةةما ات  ةةال حةةاي 

 ضمام لميحاد بلداد, وربما يعود ذله الر ض لمتأحير وا  وا جما ذله, اس ا هم ر ضوا اس
الفر يال جميهم, ولكن بعد ضعف  ر يا اتوةم اس عةزاليين الةا اميركةا لت ةف حةاوز بووةم 

, واللةا  3591استحاد العربال, كما تعرض ايضًا لمةةكم  غةزة والع بة , وايةت الي تةو س 
الوامعةة  العربيةة   ةةال ال ةةا رة  , وا ع ةةاد مومةةس3597البريطا يةة  جةةام -المعا ةةدة اسرد يةة 

 .      (15)3597اذار 
بعةةةد ان تحةةةوي ومةةةن الم ةةةاست الم ةةةةورة بهةةةذا ال ةةةدد  مةةةا  ةةةةرتم المومةةة  بع ةةةوان)      

تطرقةت  يةم الةا ال ةراع الةداخمال جمةا الحكةم  ةال اسردن جةام , (اسردن الا يون كبير
متهم ابةواد , واتهمةت المومة  مةا اية3597, وما ح ةي مةن ا  ةالب جيةكري جةام3597

حمةةف بلةةداد بكةةو هم اليةةبب بخةةروج اسردن مةةن التحةةالف الربةةاجال, سيةةيما بعةةد اوتمةةاع 
العةةا الن اليةةعودي واسرد ةةال المةةذين ا ةةدرا بالغةةًا مةةةتركًا يمةةح جمةةا مكا حةة  الةةةيوجي , 
ويتوا ةةي مبةةدا الحيةةاد اسيوةةابال, حةةم تةةال ذلةةه ت ةةارب مةةا بةةين الريةةاض وبلةةداد, بةةدًا بزيةةارة 

 .(10)الا بلدادالممه يعود 
تطرقةت المومة  لعةدة مواضةيع تخةص الةدوي العربية  مةع اةةارات الةا موقةف العةةراد      

متهما حكوم  العراد با ها متخمف , وا ها لييت دوي ت دمي  كم ر  من مةروع ايز هاور
ويةةوريا, وت اولةةت موقةةف ممةةه اليةةعودي  وا يةةحابم مةةن كتمةة  ال ةةا رة, اذ اكةةدت ان يةةببم 
يعود الا تأحير من ايما م اذ اب اللرب الذين ال وا  ال روع الممه بةان الخطةر جميةم س 

اي جبةةد ال ا ةةر  ةةال ال ةةا رة, الةةذي اطةةاح يةةأتال مةةن الهاةةةميين  ةةال بلةةداد, وا مةةا مةةن ومةة
بعةةةرش, وايةةةس ومهوريةةة , ولةةةم جالقةةةات مةةةع استحةةةاد اليةةةو يتال وال ةةةين الةةةةعبي , و ةةةذا 
الخطر الح ي ال جما الممه وجما مممكتةم, وممةا قالتةم المومة  بهةذا ال ةدد  "وكممةا ازداد 

العةةرب,  الممةه يةةعود قةوة وحبةةًا, كةان ذلةةه  ةةال م ةمح  العةةرب وم تةم مةةا ي ةةد  ال وميةةون
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 ال يائر اقطار م. وج دما   وي  ذا س  ريةد ان   ةوي ان الخطةر جمةا الممةه يةعود  ةو 
, وا ةةةرت المومةةة  جمةةةا ان (13)مةةةن الهاةةةةميين,  هةةةذ  ايضةةةًا ديييةةة   حاربهةةةا بكةةةي قوا ةةةا"

الخوف جما العرب ليس من الممكي , وس من الومهوري , وس من الةيوجي , ا مةا الخةوف 
 ي , ولكةةال يواوههةةا العةةرب جمةةيهم ان يكةةون لهةةم  ظةةام داخمةةال الح ي ةةال  ةةو مةةن ال ةةهيو 

ت ةةدمال متطةةور ير ةةع اليةةواد اسجظةةم,  ةةال ح ةةوي التربيةة  واسوتمةةاع واسقت ةةاد, وان كةةي 
 .(12)ممه او رئيس ومهوري , يكا ح  ذا التطور ا ما يكون جدوًا ل فيم, وجدوًا ل ظامم

الخاروية  لمةدوي العربية , التةال ايةما ا و ال اليياد ذاتم  ةةرت المومة  جةن اليياية      
بالةةةدوي المتحةةةررة وح ةةةر ا  ةةةال دوي الةةةيمن واليةةةعودي  ويةةةوريا ولب ةةةان,  م ةةةر العةةةراد 
واسردن, اي الةةدوي الماييةة  لوامعةة  الةةدوي العربيةة , وتطةةرد لموضةةوع الوحةةدة العربيةة , 

مةةع  وحممةةت اخفاقهةةا لووةةود الطب ةةات الحاكمةة  التةةال ارتبطةةت بعالقةةات اقت ةةادي  يةةاب  
الدوي اللربي )ال فط(, وحممها ضياع  ميطين, وب ظةر  ان يةوريا وم ةر قةد قضةت جمةا 
تمةةةةةه الطب ةةةةةات ولةةةةةذله  هةةةةةال تيةةةةةير  حةةةةةو تح يةةةةةد ال وةةةةةاح  ةةةةةال طريةةةةةد ال وميةةةةة  العربيةةةةة  

. و  ةةةا اةةةةارة واضةةةح  لةةةدوي الخمةةةيا العربةةةال والعةةةراد جمةةةا اجتبةةةار ا هةةةا دوي (11)الت دميةة 
ادي  مةةةع بعةةةض الةةةدوي اللربيةةة . تابعةةةت المومةةة   فطيةةة  وتربطهةةةا جالقةةةات ييايةةةي  واقت ةةة

تأكيةةةد ا ان  كةةةرة م ةةةر ويةةةوريا إل ةةةةا  حمةةةف جيةةةكري جربةةةال, بالضةةةد مةةةن اسحةةةالف 
اسو بيةة  العيةةكري , و و ةةت الةةا ان الحكومةة  العراقيةة   ةةال اليةةبب  ةةال بدايةة  التحالفةةات 

 , ومةةا  وةةم ج هةةا مةةن تووهةةات لةةدوي3599العيةةكري  مةةع الةةدوي اللربيةة  بةةد ًا مةةن جةةام 
جربيةة  اخةةر  باتوةةا  دوي الةةةرد الةةةيوجال, و ةةذا مةةا  ةةتا ج ةةم مةةن  يةةف تمةةه الييايةة  
الخةةاروال مةةن ايايةةها, وخمةةد وةةوًا مةةن اس  يةةام ويةةط الموموجةة  العربيةة ,  كةةان س مفةةر 

. وممةةا ت ةةدم يمكةةن ان  يةةتخمص (11)لم ةةر ويةةوريا مةةن مةةد يةةد ا الةةا المعيةةكر الةةةرقال
عهد الممكال والتةال س تختمةف كحيةرًا جةن مواقفهةا موقف الموم  من الحكوم  العراقي   ال ال

  ال العهد الومهوري, وم ها  
ان الموم  م ذ  ةأتها ا تمت ا تمامًا ةديدًا بافوضاع الييايةي  الداخمية  لمةدوي  -3

 ةةةةال م ةةةةر  3592العربيةةة  وم هةةةةا العةةةةراد, وبيةةةبب مواقفهةةةةا المايةةةةدة لحةةةورة تمةةةةوز 
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ال ا ةةر, ومحاولةة  ت ةةدير و ةةةر  وتأييةةد ا الميةةتمر لمةةرئيس الم ةةري ومةةاي جبةةد
الفكةةةر ال ةةةةومال والت ةةةةدمال الحةةةةوري  ةةةةال م ةةةةر الةةةةا الةةةةبالد العربيةةةة , اد  بالحكومةةةة  

 العراقي  الا م ع الموم  من دخوي العراد, وجدتها خطرًا خارويًا. 
وقفةةةةت المومةةةة  مواقةةةةف جم يةةةة  بالضةةةةد مةةةةن الحكومةةةة  العراقيةةةة , وا ت ةةةةدت الييايةةةة  -2

ي اللربية )بريطا يا وامريكةا(, وسيةيما ابةان حكةم  ةوري الخاروي  لمعراد باتوةا  الةدو 
اليةةعيد, وجارضةةةت دخولهةةا اسحةةةالف العيةةكري  مةةةع اللةةرب, سيةةةيما حمةةف بلةةةداد 

 ومةروع ايز هاور.
( الةا مةردودات يةمبي  3591-3591خالي المدة )اد  تضييد الخ اد جما الموم     

 ةفح   يةت جةةرة سزمة  بحضةا  ,  مةا كةان لهةا ان تتوةاوز تمةه ا(19)من ال احي  المالية 
العربية ، بايةتح ا   الةدويجمةا  ةفحاتها الحمةا ين المعتةادة التةال كا ةت تريةمها الةا وميةع 

تتخةةي جةةن وبي ةةت با هةةا لةةم  ,العةةراد الةةذي كا ةةت تريةةي اليةةم ال يةةخ  المعتةةادة تفاديةةًا لمم ةةع
جديةدة اخةر  حوريتها، حتا  ال تمه ال يخ  المريم  الا العراد، بدليي ا ها م عت مرات 

تحممةت زيةادة ال ف ةات بحضةا   تمةه ال ةفحات  ا هةا مةعو  ,من دخةوي العةراد ۹۱9۷جام 
ةةةبح تحاةةةت بةةذله التةةدبير يةةد اليةةود العراقيةة  لبضةةع  اجةةداد،  أزاحةةت  اس ا هةةا، لمعةراد
, تمةةه اسوةةرا ات بحةةد المومةة  مةةن الطبيعةةال ان تعةةود جميهةةا باسحتوةةاب ال هةةائال التهديةةد

كون يود العراد كان من اروج ايواد الكتب والموالت العربي , ولةم  بالخيارة البا ظ ,
يكن لها مفرًا من ذله التدبير الماقت الةذي لةم يةدم اكحةر مةن جةام, لكو هةا اجتمةدت ذاتيةًا 

 .( 11)اي  مياجدة من اي  حكوم  او وه  او مايي   ال تمويمها, دون
 :3595ثانياا: موقفها من ثورة تموز 

 :وحكومة عبد الكريم قاسم 3595تموز  34ثورة  موقفها من  -أ
بعةةةد  هايةةة  العهةةةد الممكةةةال بةةةةكي مأيةةةاوي, وايةةةتالم العيةةةكر لميةةةمط , بةةةدات بةةةوادر     

الخةةةةالف الفكةةةةري والييايةةةةال تةةةةدب بةةةةين مكو اتةةةةم ال وميةةةة  والةةةةةيوجي  والبعحيةةةة ,  ةةةةالحزب 
, (11)والخاروية وقف الا وا ب جبد الكريم قايةم وييايةتم الداخمية   (17)الةيوجال العراقال
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والبعحيةةةةين ذلةةةةه لمةةةةوقفهم الم ةةةةرب مةةةةن حكومةةةة  ومةةةةاي جبةةةةد  (15)بي مةةةةا جارضةةةةم ال ةةةةوميين
 .(90)ال ا ر, وةهد ا جما احر ذله خالف دموي جما اليمط 

كبيةةةرًا  ا تمامةةةاً  وابةةةدت , ةةةال العةةةراد 3591تمةةةوز 31تأييةةةد ا لحةةةورة اآلداب مومةةة   اجم ةةةت
  ةرت بهةذ  الم ايةب  , تاريخ العراد المعا روواضحًا بهذا الحدث التاريخال البارز  ال 

رحبةةةت  يةةةم , (93)3591جةةددًا خا ةةةًا بةةةالحورة العربيةةة   ةةةال العةةةراد ولب ةةان  ةةةال ايمةةةوي جةةةام 
 بالحورتين وايتأ فت  ةاطها بعد اضطرار ا الا اسحتواب بضع  اةهر بيبب الحورة  ال

ال ةةةرا   اطها بةةةين ةةةة وجةةةادلمعةةةراد,  المومةةة  جةةةادتتمةةةوز،  31ام حةةةورة يةةةق, وبعةةةد (92)لب ةةةان
اقبةةاًس ويةةدًا مك هةةا مةةن موا ةةم  ريةةالتها وتحبيةةت اقةةدامها والتةةزام  واقبمةةوا جميهةةاالعراقيةةون 
 .(91)اسدبي  وال ومي خطتها 

تظهةةر الخال ةةات بيةة هم قبةةي ان  جمةةا قةةادة حةةورة تمةةوز المومةة  بالح ةةا  والمةةديح تاةةةار     
ت ريةةةب الةةةةيوجيين  ةةةال حكومتةةةم, الةةةا العمةةةن, سيةةةيما بعةةةد تووةةةم جبةةةد الكةةةريم قايةةةم  حةةةو 
, يةةةم ظرتهةةةا ال , لتليةةةر(91)اليةةةوري -واجال ةةةم التريةةةث  ةةةال ميةةةال  الوحةةةدة العربيةةة  الم ةةةري 

جةةن  تر ةةح  ان الحةةورة  ف هةةا اجت ةةدت ,جةةدوًا لمحةةورة ب ظر ةةاي ةةبح لكأحةةد قيةةادات الحةةورة, 
  الةت بهةذا ال ةدد  "لةم  والةيوجيين من خمفم, قايمجبد الكريم من قبي  هوها ال حيح 

تمةوز حتةا بةدا قايةم يحر هةا جةن دربهةا العربةال اليةميم  31تمض اةهر قميمة  جمةا حةورة 
 .(99)ويزيف خطوطها"

 يهةةةةا  اطلةةةة(, تحيةةةة  الةةةةا بلةةةةداد  )بع ةةةةوان (91)لفةةةةااد الةةةةةايب اآلداب م ةةةةاسً  ت ةةةةةر و     
الةةةةعب   ً معاتبةةة ام الهةةة ت بةةةدا, تمةةةوز  ةةةال العةةةراد31حةةةورة الةةةا  , تطةةةردال ةةةومالالةةةةعور 
حةورة تمةوز  ةال مةع  بالفةارد الزم ةال الحكةم الممكةال م ار ة  الحةورة جمةاتةأخر   ةال لالعراقال, 

 ةةال اةةةارة الةةا  3513مةةايس  حةةورة العةةةرين وحركةة  كمةةا ايةةتذكرت، 3592م ةةر جةةام 
ال ةوميين, الةذين ا  مبةوا  العيةكر وزمةرة (97)اس  الب العيكري ب يادة رةيد جالال الكيال ةال

موموجةة  مةةن اس ةةةازيا الةةةعبي  العراقيةةة  ت ذكةةةر و  ,لال آ ةةذاه لبريطا يةةاجمةةا الحكةةم المةةةوا
الييايال  ايضًا موال  تايتذكر و  ,المعرو   بالهوي  والتال ا تةرت بعد ا  الب الكيال ال

واح ةةةا  ,الةةةذي  ةةةرب بعةةةد  ةةةةي اس  ةةةالب الةةةا يةةةوريا (91)محمةةةد  ةةةديد ة ةةةةيالعراقةةةال 
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. (95)ودور م  ال ذله اس  الب العيةكري ,ةباب الفتوة ال ومي حرك   بمديحم جما موقف
الكاتةةب بةةذله ان يعطةةال  الةة  ودور لحركةة  الكيال ةةال  ةةال اذكةةا  روح التمةةرد ربمةةا حةةاوي و 

تمةه الحركة  كةان لهةا جالقةات يةري  مةع دوي  ان الةرغم مةنجما  ,ضد الممكي  وبريطا يا
اليةةا الفاةةةي ، الما يةةا ال ازيةة  وايطمحةةي  ةةال اسخةةر  كا ةةت تطمةةع بايةةتلالي الةةبالد العربيةة  

 .اسحتالي العيكري البريطا ال مرة حا ي جن جودة  وايفرت و عاًل ان الحرك   ةمت
ومةا  عةي بةم  , ةوري اليةعيد وابةدت المومة  موقفهةا مةن رئةيس الةوزرا  العراقةال اليةابد    

اذ دا عةت جةن تمةه الطري ة   ,وحةةي  بأروقة  ةةوارع بلةدادبطري ة  قتمم و من تمحيي بوحتم 
 اتهمةتو  ,العائمة  المالكة  و اومةتكما  ,رويمةيطان البال وو فت  وري اليعيدالوحةي  

اسيةةرة  تحممةةو , يةة با ةةم ممةةه مةةن  ةة اج  ا كميز  (3591-3519)الممةةه  ي ةةي الحةةا ال
. ومةةن ووهةة   ظر ةةا ان  ةةذا (10) جرقمةة  الوحةدة العربيةة  ةةال خطةةوات يةةبب بكو هةةا المالكة  

د الوحةةدة حتةا بعةد يةة وط اس ظمة  الممكيةة  الطةرح  يةم اةةةكاست كحيةرة م هةا ا ةةم لةم تتح ة
 ال كي الةدوي العربية , بةي العكةس كةان موةال  الحكةم الومهةوري الةا الحكةم  اتحة  جهةد 

  ظيةع ومريةر ةراع لال  البات العيكري   ال الةدوي العربية  وم هةا العةراد, حيةث ح ةي 
وا  العيةةكريين واحةةزابهم بةةةكي دمةةوي ويةةمطوي جمةةا الم ا ةةب والزجامةة  يةة ة ةةادالبةةين 

جام اليوري  - هاي  الوحدة الم ري  خير محاي جما ذلهو  ,جما ميتو  العراد او جربياً 
3513. 
وجدتةم محاولةة   (13)يةواحي لب ةان  ةالاسيةطوي اسمريكةال   ةزوي الةا واةةارت المومة     

 واةةةةارت الةةةا ان ,امريكةةةا بالميةةةيح الةةةدواي ت ةةةفو و  ,الحكةةةم الممكةةةال  ةةةال العةةةراد إل  ةةةاذ
 آي اليةةم ومةةا 3599 الةةا حمةةف بلةةداد تتطرقةةو كمةةا  ةةةي  ةةال ذلةةه, اسيةةطوي اسمريكةةال 
, (12) بريطا يةةةالهيم ةةة  البةةةدي  يةةة مريكسهيم ةةة  االالعةةةراد تحةةةت  يهةةةا ن امةةةن احةةةار يةةةيئ  كةةة

تموز  ال العراد,  هةال ب ظر ةا حةورة ح ي ية   31 الا حورة باإلةارة هاحديحالموم   تختمو 
ل ةد   " والتةال و ةفتها ب ولهةا !,(11)3537العةرب الكبةر  جةام  س ت ارن بما ييةمو م حةورة

اكموا الحورة كما تأكي ال طط , ولكن الحائرين  ال تمه اسيام ,كا ت حورة اراد ا الةعب ح ا
ل د كا ت حورة حد ولكةن الحةوار مةا لبحةوا ان ا طرحةوا , الوائع   لار ا  ال دور الرضاع
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 ,العةةامرة ل ةةد كا ةةت تمةةه الحةةورةليمت طةةوا الفتةةات الهزيمةة  مةةن المائةةدة , تحةةت مائةةدة الظةةا رين
 .    (11).. "ولكن الحوار ر عوا جما  ار ا قدر م الحهم واطماجهم

 ,الحةورة( معةرض ) ةال  بع وان ,   ةرت م اي  ياً تموز 31الموم  اووا  حورة  وغطت    
ايمةةوي  33و ةةال درايةة  لمعةةرض الحةةورة الم ةةام  ةةال بلةةداد مةةن  ,(19)ب مةةم وميةةي كمةةاي الةةدين

المعرض الف ال الذي اقيم  ال بلداد والذي ةمي لوحات   يم تت اول, 3591 – 23حتا 
 ,تمةوز 31جةن اسحتفةاست الةةعبي   ةال العةراد بعةد حةورة  ت  ي  وريوم وم حوتات تحدح
بو ةفم  ظةام حةوري جربةال حةر الومهوري بةجما تمويةد الحكةم وركزت الموم   ال م الها 

بو ةةةفم وذم العهةةد الممكةةال  العربيةة  الحةةائرة, ةةدف الةةا محاربةة  اسيةةتعمار, ودجةةم ال ةةةو  
بعةةد ا ةةبح و وان الفةةن العراقةةال كةةان مكبوتةةًا  ةةال العهةةد الممكةةال ايةةتبدادي وجميةةي لملةةرب, 

و ةةةةذ  الحريةةةة  مةةةةا ال اس ميةةةةأل  وقةةةةت, حتةةةةا ا تهةةةةت بحكومةةةة   .(11) حةةةةرًا حوريةةةةاً يةةةة وطم 
بةةين ال ةةوميين  جيةةكري  دكتاتوريةة , كةةةفتها المومةة  بعةةد تفةةاقهم ميةةأل  الخةةالف اسيةةدلووال

 والةيوجيين.
امةةا  يمةةا يخةةص ال  ةةائد الةةةعري  التةةال  ةةدرت بهةةذ  الم ايةةب   هةةال كحيةةرة ومت وجةة ,    

اب  ةال جةدد ا المةزدوج ولةعرا  جرب وجراقيين,  تفوا لمحورة ولرموز ا, والتال  ةرتها اآلد
 .3591ايموي 

 خاتمة واستنتاجات:
ممةةةةا ت ةةةةدم يمكةةةةن ان يةةةةارت مومةةةة  اآلداب جمةةةةا مةةةة ها الفكةةةةر ال ةةةةومال ال ا ةةةةري       

  يتخمص بعض ال  اط المهم  من  ذ  الدراي  والتال يمكن تمخي ها باستال 
ا تمةةت المومةة  ال وميةة  الفكةةر والمةة ها بدرايةة  التطةةورات الييايةةي   ةةال الةةبالد العربيةة   -3

الد تووهةةةةت لدرايةةةة  اوضةةةةاع العةةةةراد و ةةةةد مةةةة ها الوحةةةةدة العربيةةةة , ومةةةةن  ةةةةذا اس طةةةة
 الييايي .

كا ةةت مواقةةف المومةة  معارضةة  لم ظةةام الممكةةال وسيةةيما حكومةة   ةةوري اليةةعيد, بيةةبب  -2
 .3592حكوم  حورة تموز  ال م ر تعارض ا كار ا مع م ها 
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جارضت موم  اآلداب التحالفات التال ج دتها حكوم   وري اليعيد مع الةدوي اللربية   -1
 وامريكا.محي بريطا يا 

 31رحبت الموم  بي وط حكوم  ال ظام الممكال وموال  حكوم  جبد الكريم قايم  ال  -1
 .3591تموز جام 

 هوامش البحث:
 

(  من ابرز ال حف العربي  اسدبي  والح ا ي ,  درت  ال ال ا رة, 3591-3511موم  الريال  )(3) 
بعد ارتفاع احمان الورد  3591كتب  يها كبار المفكرين العرب, توقفت جن ال دور  هائيًا جام 

,  والحبر. جواطف جبد الرحمن و وو  كامي , تاريخ ال حا   الم ري   دراي  تاريخي  ومعا رة
 .131, ص 2020العربال لم ةر والتوزيع , ال ا رة , 

, تولا رئاي  تحرير ا  3592جلا  3515موم  الح ا    موم  ادبي  م ري   درت  ال المدة ( (2
احمد امين, ام ت باف كار المتحررة والع ال ي , وكان من ابرز كتابها زكال  ويب محمود وجبد 
الحميد يو س, ومحمد  ريد ابو حديد.  ي ظر   خالد  همال ابو الحين الوماي , م ذن من بةر 

  حممال ال م م , ييد قطب  311عا رون , دار البةير لمح ا   والعموم , ال ا رة , صاجالم م
 .19-10, ص 2030وحورة يوليو , مكتب  مدبولال , ال ا رة , 

ي ظر  يعدون حمادي , توديد الحديث جن  ال ومي  العربي  والوحدة , مركز درايات الوحدة (1) 
 . 3511العربي  , بيروت , 

, 30, العدد 12ن,  دوة موم  اآلداب  )اآلداب اطياف وح ائد(. اآلداب , ي    بيي يميما(1) 
 .339, ص3551

 ( الم در  فيم .(9
ال هيو ال وذور -( لمتفا يي ي ظر   جو ال  ريخ , التحدي واسيتواب   ال ال راع العربال(1

,  2001(, مركز درايات الوحدة العربي  , بيروت , 3515-3755ال راع وقوا ي م الضابط  )
 .551-597ص

(, والتظا رات  ال م ر جام 3511-3511( من تمه التطورات الييايي  ايت الي يوريا ولب ان )(7
, اس  البات العيكري   ال كي من يوريا والعراد,  ضاًل جن 3511, و كب   ميطين جام 3511
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, والعدوان 3592الحورة الوزائري  ضد اسحتالي الفر يال, وحورة الضباط اسحرار  ال م ر جام 
. موموج  مالفين , دول  لب ان 3591تموز  ال العراد  31, وحورة 3591الحالحال جما م ر جام 

ي   من التاريخ والم وزات , بيروت , م ةورات الوامع  المب ا ي  ,  79( 3551-3520الكبير )
 . 110-115, ص 3555

 . 110-115( احمد بو حاق  , الم در اليابد , ص(1
 .5, ص3571,  3, العدد 21ركيبال , اآلداب موقف ميتمر , موم  اآلداب , ي    جبداهلل (5)
(  جيكري وييايال, ولد  ال اييوط بم ر, يعد احد قادة 3570-3531( وماي جبد ال ا ر )(30

ي ظر   توم ليتي , وماي جبد  (.3570-3591, تولا الرئاي  لممدة من )3591حورة تموز 
  250-271, ص 3595, م ةورات المكتب التواري , بيروت , ال ا ر رائد ال ومي  العربي  

 د  وماي جبد ال ا ر , اسوراد الخا   لوماي جبد ال ا ر , المكتب  اسكاديمي  , ال ا رة , 
وما بعد ا   محمد الييد يميم , التحميي ال فيال ال ا ري , مركز درايات  35, ص3, ما2031

  موموج  مالفين , م ر والعروب  وحورة يوليو , مركز  3517,  2الوحدة العربي  , بيروت , ط
  مارلين   ر , الت ور ال ومال العربال  ال  كر وماي 3511درايات الوحدة العربي  , بيروت , 

 .3550,  1جبد ال ا ر , مركز درايات الوحدة العربي  , بيروت , ط
 .11(  بري حا ظ , الم در اليابد , ص(33
 .2, ص3577,  32, العدد  29ريات , موم  اآلداب , ي  ( يهيي ادريس ,   رة ةه(32
احمد زكريا الةمد , حورة يوليو والحياة  ( لممزيد من التفا يي جن حورة تموز  ال م ر ي ظر  (31

يوليو  21  مودي حماد , حورة  2030الحزبي  ال ظام واحتوا  الوما ير , دار الةرود , ال ا رة , 
يوليو  21  موموج  مالفين , حورة 2030, مركز درايات الوحدة العربي  , بيروت ,  3592

  محمود محمد وماي , من  2002 رة , ح يم  ودروس , مركز درايات الوحدة العربي  , ال ا
( جرض تحميي لألحداث , دار الفكر العربال , ال ا رة , 3591-3593تاريخ م ر المعا ر )

2039 . 
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ي ظر   ال  ابو بكر  3517ال هيو ال و كي  حزيران جام  -لمتفا يي جن ال راع العربال ((31
( , مركز درايات 3571-3517) اسيرائيمال-يعودي , اليياي  اسمريكي  توا  ال راع العربال

 .95-15, ص3511,  2الوحدة العربي  , بيروت , ط
 .5, صالم در اليابد  جبداهلل ركيبال , (39)
( 3512-3591( ي ظر  جبد الكامي وويب  , قضايا الحورة الوزائري   ال موم  اآلداب البيروتي  )(31

 .10-73, ديوان المطبوجات الوزائري  , الوزائر , ص
  ق يدة  الح جبد ال بور "و دي غا ب"، و ال العدد  افخير من الي   ق يدة ( م ها(37

لرئيف خوري جن ا ت ار بور يعيد,  عدتم الموم   ا ت ارًا جظيم, ودريا لمميتعمرين ان العالم 
لم يبد ميدا هم وحد م, ودريًا لميو يت ايضًا,  كا ت  د  ذله الويي الذي ر ع جمم العروب  

  اة ودجم  ميطين وحرر الوزائر وةيد اوي وحدة بين بمدين جربين. جبداهلل ركيبال , جاليًا وامم ال
 الم در اليابد.

 . 1( يماح ادريس , الم در اليابد , ص(31
يديولووي  واحيا ا جيكري  بةكي غير مباةر، دارت احداحها ( (35 الحرب الباردة  مواوه  ييايي  وا 

لم بعد الحرب العالمي  الحا ي   ما الوسيات المتحدة بين اكبر قوتين  ال العا 3553-3517خالي 
افميركي  واستحاد اليو ياتال. وكان من مظا ر ا ا  يام العالم جلا معيكرين  ةيوجال يتزجمم 
استحاد اليو يتال وليبرالال تتزجمم الوسيات المتحدة, واوي من اطمد  ذ  التيمي  الييايال 

حيين  وزي ال وار , مع اسحداث  ال الةرد  ي ظر   3517اسمريكال باروخ  ال  ييان 
  مويا محمد 21-1, ص 3597( , مكتب  ال ا رة الحديح  , ال ا رة , 3591-3511اسويط)

-3531اي طويرش , العالم المعا ر بين حربين من الحرب العالمي  اسولا الا الحرب الباردة )
  .315, ص 2037(, دار المعتز لم ةر , جمان , 3553

, كا ون الحا ال , 2بيم امين  ارس , العالم العربال  ال العالم الم  رم , موم  اآلداب , العدد(   (20
 . 5, ص3591

 ( الم در  فيم.  (23
 ( الم در  فيم.  (22
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 .1, ص 3591, اذار , 1( محمد ال  اش , توارب الديم راطي  العربي  , موم  اآلداب , العدد (21
 ( الم در  فيم.  (21
  فيم.( الم در  (29
 7، وبمووبم ورت ا تخابات الدورة الحالح  جةر بتاريخ 3592 در المريوم  ال كا ون اسوي  ( (21

, ووا   ذا ال ظام اس تخابال  ال ظي اوضاع وظروف ييايي  اووبت ج دار ، 3591كا ون الحا ال
 33 بعد اْن  وحت افكحري  الحكومي  من تمرير سئح  قا ون تعديي ا تخاب مومس ال واب رقم

 ال مومس ال واب الذي كان اكحر  3592حزيران  21، وتم الت ويت جميها  ال 3511لي   
اجضائم من حزب استحاد الديتوري الحاكم، و ال الحالحين من حزيران تم الت ويت جميها 
باإلوماع  ال مومس افجيان، جمما ان  ذا التعديي اب ا اس تخاب يوري بطري   الدروتين و ال 

تةرين افوي جام  27مت  يم الم ادق  جما تمه الالئح   درت اإلرادة الممكي   ال اليوم الذي ت
بحي المومس ال يابال، والمباةرة با تخاب مومس وديد خالي المدة ال ا و ي ، وبعد اْن تأكد  3592

لألحزاب ان الحكوم  لييت لديها  ي  بوعي اس تخاب جما درو  واحدة، قوبمت تمه الالئح  
ديد من قبمها، و ال حزب اسيت الي، والوط ال الديم راطال، والوبه  الةعبي  المتحدة، بالر ض الة

وافم  اسةتراكال، وكذله ل يت معارض  ال حا   الوط ي  والطب   المح ف , و تيو   ذ   
المعارض  ال وي ، قبمت الحكوم  بمبدا اس تخاب المباةر، وحد المرةح ان ي دم طمب ترةيحم 

جدم قبوي ترةحم من قبي الحكوم ,  ي ظر  وليد يالم محمد , مأيي  اليمط  و  لم اضال  ال حاي
  91, ص 2031افم   دراي  حال  العراد , اسكاديميون لم ةر والتوزيع , جمان ,  -ب ا  الدول  

جال  كامي الحريفاوي , الرقاب  جما ديتوري  اس تخابات ال يابي   ال العراد  ال ظي ديتور 
 .10, ص 2031 ار   , المركز العربال لم ةر والتوزيع , ال ا رة , دراي  م 2009

 ( الم در  فيم. (27
(   جيكري وييايال, ولد  ال المو ي، والتحد بالمدري  3513-3115 ور الدين محمود)( (21

, التحد بالويش العراقال، وتدرج  ال الم ا ب 3537العيكري   ال جيط بوي وتخرج م ها جام 
ج ين قائدًا لم وات العراقي   ال حرب  ميطين، وتولا ال يادة  3511بتم جام العيكري ، وارت ت رت

، ور  ع جلا رتب  جميد 3593العام  لمويوش العربي , ا بح رئييًا فركان الويش العراقال جام 
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, ةكي حكوم  3591ي اير  25ة  3592 و مبر  21, ج هد جليم برئاي  الوزرا  من 3592جام 
افحزاب، ويدت جددًا من ال حف، واجم ت افحكام العر ي   ال مرحم  جيكري ، اغم ت ابواب 

. ي ظر    زار 3591ة 3591ةهدت اضطرابات ومظا رات، ج ين جضوًا  ال مومس افجيان 
اسيرا ي  مذكرات م اتي , قرطب  لألجالم الرقمال , –جبد الكريم  ي ي الخزروال , الحرب العراقي  

مص , س احد يتعمم من التاريخ  راع العروش  ال يوريا   بيةوي ال 11, ص 2031بيروت , 
 . 390, ص 1, ج 2031والعراد , كيان لم ةر والتوزيع , ال ا رة , 

(  جيكري وييايال, ولد  ال المو ي, ضابط يابد 3512-3119م طفا محمود العمري)( (25
, 3511وجام, 3513و 3517 ال الويش العحما ال, تولا جدة م ا ب م ها  وزيرًا لمداخمي  جام

, وارت ا م  ب وزيرًا لمداخمي   ال وزارة 3511وجين وزيرًا لالقت اد  ال وزارة محمد ال در جام
لمدة اربع   3592,  وا بح وزيرًا لمداخمي   ال وزارة  وري اليعيد جام3511مزاحم الباوم وال جام

اد, وا بح رئييًا اةهر وحما ي  ايام ووكياًل لرئيس الوزرا  اح ا  يفر  وري اليعيد خارج العر 
جما احر ايت ال  وزارة  وري اليعيد الحادي   3592تةرين الحا ال جام22-تموز32لموزرا  بين 

جةرة بعد اورا  تعديي قا ون اس تخاب لفيح المواي امام الحكوم  الوديدة بأورا  اس تخابات 
 . 11ر اليابد, صل رب مدة المومس ال يابال جما اس تها . ي ظر   حين لطيف الزبيدي, الم د

( ييايال جراقال, ولد  ال المو ي ، واتم درايتم اإلجدادي  3591 -3150وميي المد عال )( (10
العيكري   ال بلداد حم يا ر جلا جيتا بوي واكمي درايتم  ال اله دي  العيكري ، وتخرج ضابطا  ال 

لوزارات  ال . يعد من ابرز  رايا  ا3531، وا ضم جلا ومعي  العهد جام 3533المد عي  جام 
, 3511, 3519, 3511العهد الممكال  ال العراد. اذ ةلي الم  ب لخمي  حكومات  ال افجوام 

. ي ظر   ايعد داغر , مذكراتال جما  امش ال ضي  العربي  , المركز العربال 3591, 3513
  اكرم زجيتر , يوميات اكرم 301, ص 2020,  2لألبحاث ودراي  الييايات, بيروت , ط

، المركز العربال لألبحاث ودراي  الييايات, 3519-3515ي الوحدة وآسم اس  يام زجيتر  آما
 .15, ص 3, ج2022بيروت, 

-3, ص  3591, تةرين اسوي , 30( يهيي ادريس , ذا اسر اب الفكري, موم  اآلداب, العدد (13
2. 
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 . 3591, ايموي , 5( موم  اآلداب, العدد (12
 فكري , الم در اليابد.( يهيي ادريس , ذا اسر اب ال (11
 ( الم در  فيم. (11
 .2( الم در  فيم, ص (19
  تةكي  ذا الحمف من دوي العراد وتركيا وايران وا لا يتان, وا ضمت 3599حمف بلداد (11)

بريطا يا لمحمف محا ظ  جما  فوذ ا  ال العراد, بي ما وقفت كي من م ر ويوريا ضد , واتوهت 
. يعد يعدي , الم در اليابد , 3591ا تها بعد حورة تموز الا المعيكر الةرقال اليو يتال, 

( , مركز درايات 3512- 3519. ي ظر  جمال الدين  الي , امريكا والوحدة العربي  , )315ص
 . 3515الوحدة العربي  , بيروت , 

 3597,  9, ي   1( محمد ال  اش, المةكم  الح ي ي   ال الةرد اسويط , موم  اآلداب , العدد (17
 . 2, ص

 ( يهيي ادريس , ذا اسر اب الفكري, الم در اليابد. (11
 .1( الم در  فيم , ص (15
 3597, حزيران ,1( محمد ال  اش , بعد ان تحوي اسردن الا يون كبير, موم  اآلداب, العدد (10

 .9-1,ص
 .9( الم در  فيم , ص (13
 ( الم در  فيم. (12
,  3597, تةرين اسوي , 30( محمد ال  اش , يياي  العرب الخاروي  , موم  اآلداب , العدد (11

 .2-3ص
 ( الم در  فيم. (11
 .7, ص3511, اذار ,  1( يهيي ادريس ,  حن والعراد , موم  اآلداب , العدد (19
 ( الم در  فيم. (11
زيد جن تأييس الحزب الةيوجال العراقال ي ظر  مايد ةاكر كاظم الطائال ، الحزب ( لمم (17

  م اف وايب  2031، تموز لمطباج  وال ةر ، دمةد ،  3515-3519الةيوجال العراقال 
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، ريال  ماويتير غير م ةورة ،  3511- 3591محمد جمال الخزاجال ، الحزب الةيوجال العراقال 
 . 2033كمي  اسداب ، وامع  ذي قار ، 

( ي ظر  يعد مهدي ةالش , حرك  ال وميين العرب ودور ا  ال التطورات الييايي   ال العراد  (11
 .320-331, ص 2001( , مركز درايات الوحدة العربي  , بيروت , 3591-3511)
بعد ييطرة استحاد والترقال  3501( ظهرت بوادر التأييس لمتيار ال ومال  ال العراد م ذ جام  (15

 ال الدول  العحما ي , وكان الرجيي اسوي قد تمحي بالةعرا  واسدبا , حم تطور التيار جما الحكم 
ب يادة الكيال ال, واما  3513ال ومال ليظهر بةكي قوي جما يد العيكريين جما احر ا  الب جام 

, وكذله المةارك  بحي اط حكوم  قايم وايتالم 3595 محمتم حرك  الةواف  3591بعد جام 
(, 3511-3501. لممزيد ي ظر يممان الهاللال , التيارات الفكري   ال العراد )3511اليمط  جام 

  ز ير الدوري , الفكر الييايال  2031اطروح  دكتورا  , وامع  ذي قار , كمي  اآلداب , 
-220, ص 3031لألحزاب والحركات العمما ي   ال العراد , وداوي لم ةر والتوزيع , بيروت , 

211. 
الةيوجال  ال  –ر  م اف وايب محمد جمال الخزاجال , ال راع البعحال ( لممزيد ي ظ(90

 .2037, اطروح  دكتورا , وامع  ذي قار , كمي  اآلداب , 3511 -3517العراد
 .3591, ايموي  30-5( موم  اآلداب , الي   اليادي , العدد (93
( ت ف  ال ييايتها الخاروي  الا 3591-3592كا ت لب ان  ال جهد كميي ةمعون لممدة)( (92

 3597وا ب المعيكر اللربال)امريكا وبريطا يا(, وكا ت من الموا  ين جما مبدا ايز هاور  ال جام 
تموز 31اسمر الذي اد  الا  ةوب ا تفاض  ةعبي  ومعارض  ييايي , تطورت بعد  واح حورة 

د,  طالبت حكوم  ةمعون بتدخي الوسيات المتحدة اسمريكي , و عاًل  زلت قوة من  ال العرا 3591
تموز, ايفر ذله جن  هاي  حكم ةمعون وموال  حكوم   39و ود البحري  قرب بيروت  ال 

ويطي  برئاي   ااد ةهاب الذي اجمن جن حيادي  لب ان  ال ال راع الييايال الدولال, وكذله 
حكوم  الم ري . ي ظر  يعد   يف وايم الومالال , التطورات ح ي ت ارب قومال جربال مع ال

(, اطروح  دكتورا , الوامع  الميت  ري  , المعهد العالال 3579-3591الييايي   ال لب ان )
   هد حوازي , لب ان من دويالت  ي ي يا الا  يدرالي   2001لمدرايات الييايي  والدولي  , 



 هـ4111-م  2022. لسنة الثالث  العدد /رابع المجلد ال / رابعةمجلة الدراسات المستدامة . السنة ال

 
 

 
  

 1674 

 

وما بعد ا  ياير طالب الخزاجم  ,  303, ص  1, ج 2031الطوائف , دار الفارابال , بيروت , 
( , دار الخميا لم حا   وال ةر , جمان , 3591-3597تاريخ اسزم  الييايي   ال لب ان )

 وما بعد ا. 57, ص 2037
 .7, ص3511, اذار ,  1( يهيي ادريس ,  حن والعراد , موم  اآلداب , العدد (91
 ال العراد, بدات بوادر الخال ات تظهر بين قادة  3591بعد مضال ةهرين من حورة تموز ( (91

الحورة العيكريين, بيبب الموقف من الوحدة العربي , واسيتئحار باليمط  من قبي جبد الكريم قايم 
والذي جمي جما ايتبعاد ال ادة الم اوئين لها امحاي جبد اليالم جارف, اذ جي م يفيرًا لمعراد  ال 

له وجما احر ذله حكم باإلجدام من قبي محكم  المهداوي, حم خففم الما يا اللربي , لك م ر ض ذ
قايم الا اليون, كان الةيوجيين الا و ب قايم  يما وقف ال وميين والبعحيين الا وا ب جبد 
اليالم جارف, مما ترتب جما ذله  راع ييايال وجيكري حتا ي وط حكوم  قايم جام 

جما حالح  جهود من حكم العراد , دار  . ي ظر   زكال وميي حا ظ , مذكرات ةا د3511
   ةزار جمةوان جبةد اهلل , الدور الييايال لم خب  317, ص 2030الكتاب العراقال , اربد , 

, 2001, ريال  ماويتير , وامع  بابي , كمي  التربي  ,  3511ةة  3591العيكري   ال العراد 
 وما بعد ا. 310ص

 اليابد. ( يهيي ادريس ,  حن والعراد , الم در(99
(  كاتب وييايال يوري, اجت د الكحير من المبادس الحرجة 3570 -3533(  ااد الةايب)(91

وال ظريات اسةتراكي , جمي  ال  حيف   تا العرب واسيت الي, ةاره  ال تحرير جدة دوريات 
، ويا ر جلا العراد, تراس تحرير وريدة البالد  ال بلداد 3515-3519جربي   يما بين جامال 

خالي جبعاد  احبها ر ائيي بطال, تولا العديد من الم ا ب الحكومي .  3513-3515بين  يما 
لممزيد ي ظر  خير الدين الزركمال ، اسجالم قاموس تراوم فةهر الرواي وال يا  من العرب 

  موم  المعر   , 391, ص 9.ج2002، 39والميتعربين والميتةرقين ، بيروت ، دار العمم، ط
 .3512, حزيران  20ي     , 211-211العدد 

(  جيكري وييايال جراقال, ةلي م  ب رئيس الوزرا  3519 - 3152( رةيد جالال الكيال ال )(97
, 3510, 3511حالث مرات اح ا  العهد الممكال  ال العراد حيث كان رئييًا لموزرا   ال افجوام 
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ةي  ال حركتم , ولك م  3513, حاوي الت رب من الما يا فوي الح وي جما الحكم جام3513
العيكري  و رب الا ايران, تو ال  ال بيروت . ي ظر  موموج  باححين , العراد وقائع 

, 3, ج2030, 1(, المركز العراقال لمدرايات والتوحيد, بلداد ,ط3591-3531واحداث)
 .211-215ص

(  ييايال وح وقال, ولد بالمو ي وا تيب جلا كمي  3550-3530محمد  ديد ة ةي )( (91
داد واتم درايتم بمعهد الح ود بدمةد, حم وا مها  ال وامع  باريس لك م لم يتمها، الح ود ببل

، ايتبعد جلا جيران, وةاره  ال تأييس حزب 3513جين مديرًا جامًا لمدجاي  خالي حرك  مايس 
اسيت الي، وا تخب  ائبا جن المو ي, وكان ضمن الوبه  الوط ي  التال مهدت لحورة تموز 

, آمن 3511لوبه  ال ومي  التال جممت جما اإلطاح  بعبد الكريم قايم جام , وا ضم جلا ا3591
بالمبادس ال ومي  واجتبر ا م هاوًا لحياتم الييايي . ي ظر  يمير جبد الريوي جبد اهلل العبيدي , 

، ريال  ماويتير ، وامع  بلداد 3595محمد  ديد ة ةي ودور  الييايال  ال العراد حتا جام 
 .3557, كمي  اآلداب , 

 .1, ص3591, ايموي  30و5(  ااد الةايب , تحي  الا بلداد , موم  اآلداب , العدد (95
 ( الم در  فيم .(10
, ب ا  جما طمب من 3591-7-39(  زي اسيطوي اسمريكال اليادس  ال يواحي لب ان بتاريخ (13

تموز  ال العراد  31, خو ًا من حورة الرئيس المب ا ال كميي ةمعون الا الرئيس اسمريكال ايز هاور
والتال اي ط  يها ال ظام الممكال الموالال لهم, وحي بدلم العيكريون الذين خةال من ا ضمامهم الا 

-30-29معيكر الومهوري  العربي  المتحدة)م ر ويوريا(, ا يحب اسيطوي اسمريكال بتاريخ 
 . 92. يعد يعدي , الم در اليابد, ص3591

 , الم در اليابد . (  ااد الةايب(12
! ام ا م 3531( و  ا  تيااي  ي ي  د الكاتب حورة العرب الكبر  ب يادة الةريف حيين جام (11

 ي  د غير ا وقد اجاد كتاب  العام مرتين؟ او ا م خطأ مطبعال !.
 ( الم در  فيم .(11
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, ايموي  30و 5المزدوج موم  اآلداب , الي   اليادي , العدد الحورة,  معرض وميي كماي الدين ,  ال( (19
3591. 

 ( الم در  فيم.(11

 مصادر البحث:
 الرسائل واالطاريح

(, 3579-3591يةةةةعد   ةةةةيف وايةةةةم الومةةةةالال , التطةةةةورات الييايةةةةي   ةةةةال لب ةةةةان ) .3
اطروح  دكتورا , الوامع  الميت  ري  , المعهد العالال لمدرايات الييايي  والدولية  , 

2001 . 
(, اطروحةة  دكتةةورا  , 3511-3501الفكريةة   ةةال العةةراد )يةةممان الهاللةةال , التيةةارات  .2

 . 2031وامع  ذي قار , كمي  اآلداب , 
يةةةمير جبةةةد الريةةةوي جبةةةد اهلل العبيةةةةدي , محمةةةد  ةةةديد ة ةةةةي ودور  الييايةةةال  ةةةةال  .1

 .3557، ريال  ماويتير ، وامع  بلداد , كمي  اآلداب , 3595العراد حتا جام 
 -3517الةيوجال  ةال العةراد –ع البعحال م اف وايب محمد جمال الخزاجال , ال را .1

 .2037, اطروح  دكتورا , وامع  ذي قار , كمي  اآلداب , 3511
،  3511- 3591م ةةاف وايةةب محمةةد جمةةال الخزاجةةال ، الحةةزب الةةةيوجال العراقةةال  .9

 . 2033ريال  ماويتير غير م ةورة ، كمي  اآلداب ، وامع  ذي قار ، 
,  3511ةة  3591لم خب  العيكري   ال العراد   ةزار جمةوان جبةد اهلل , الدور الييايال .1

 .2001ريال  ماويتير , وامع  بابي , كمي  التربي  , 
 اعداد مجمة اآلداب:

,  12 بيةةةةةةي يةةةةةةميمان,  ةةةةةةدوة مومةةةةةة  اآلداب  )اآلداب اطيةةةةةةاف وح ةةةةةةائد(. اآلداب , يةةةةةةة   
 .3551, 30العدد
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 .3571,  3, العدد 21جبداهلل ركيبال , اآلداب موقف ميتمر , موم  اآلداب , ي    
 بري حا ظ , اآلداب م طم اتها الح ا ي  وتحوست الخطاب ال  دي العربال , موم  اآلداب 

 .3551,  5-1, العدد 12, ي   
 .3577,  32, العدد  29يهيي ادريس ,   رة ةهريات , موم  اآلداب , ي  

,  12يةةةةةة   ,  5-1يةةةةةةماح ادريةةةةةةس , اآلداب وا ةةةةةةاد الميةةةةةةت بي , مومةةةةةة  اآلداب , العةةةةةةدد 
 .1, ص3551

, كةةةا ون 2 بيةةةم امةةةين  ةةةارس , العةةةالم العربةةةال  ةةةال العةةةالم الم  ةةةرم , مومةةة  اآلداب , العةةةدد
 . 3591الحا ال , 

 . 3591, اذار , 1محمد ال  اش , توارب الديم راطي  العربي  , موم  اآلداب , العدد
 . 3591وي ,, تةرين اس 30يهيي ادريس , ذا اسر اب الفكري, موم  اآلداب, العدد

 . 3591, ايموي , 5موم  اآلداب, العدد
, حزيةةةران 1محمةةةد ال  ةةةاش , بعةةةد ان تحةةةوي اسردن الةةةا يةةةون كبيةةةر, مومةةة  اآلداب, العةةةدد

,3597. 
, تةةةةةةرين اسوي  30محمةةةةةد ال  ةةةةةاش , ييايةةةةة  العةةةةةرب الخارويةةةةة  , مومةةةةة  اآلداب , العةةةةةدد

,3597 . 
 .3511, اذار ,  1يهيي ادريس ,  حن والعراد , موم  اآلداب , العدد

 .3591, ايموي  30و 5 ااد الةايب , تحي  الا بلداد , موم  اآلداب , العدد 
 .3511, اذار ,  1يهيي ادريس ,  حن والعراد , موم  اآلداب , العدد

 .3591, ايموي  30-5موم  اآلداب , الي   اليادي , العدد
 الكتب العربية والمعربة:
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( , بحةةث 3579-3190ال هضةة  العربيةة  الحديحةة  )احمةةد بةةو حاقةة  , دور لب ةةان  ةةال  .3
م ةور  ال كتاب موموج  مالفين, لب ان  ال تاريخم وتراحم , مركز الحريةري الح ةا ال, 

 .3551بيروت , 
احمةةةةد زكريةةةةا الةةةةةمد , حةةةةورة يوليةةةةو والحيةةةةاة الحزبيةةةة  ال ظةةةةام واحتةةةةوا  الومةةةةا ير , دار  .2

 . 2030الةرود , ال ا رة , 
 امش ال ضي  العربي  , المركز العربال لألبحاث ودراي   ايعد داغر , مذكراتال جما .1

.  اكرم زجيتر , يوميات اكرم زجيتر  آماي الوحدة 2020,  2الييايات, بيروت , ط
، المركز العربةال لألبحةاث ودراية  الييايةات, بيةروت, 3519-3515وآسم اس  يام 

 .3, ج2022
ش  ةال يةوريا والعةراد , كيةان بيةوي ال مص , س احد يتعمم من التاريخ  راع العةرو  .1

 . 1, ج 2031لم ةر والتوزيع , ال ا رة , 
تةةوم ليتةةي , ومةةاي جبةةد ال ا ةةر رائةةد ال وميةة  العربيةة  , م ةةةورات المكتةةب التوةةاري ,  .9

 . 3595بيروت , 
حيةةةن لطيةةةةف الزبيةةةدي , مويةةةةوج  اسحةةةزاب العراقيةةةة  , ماييةةة  العةةةةارف , بيةةةةروت ,  .1

2007 . 
( , مكتبةة  3591-3511داث  ةةال الةةةرد اسويةةط )حيةةين  ةةوزي ال وةةار , مةةع اسحةة .7

. مويةا محمةد اي طةويرش , العةالم المعا ةر بةين 3597ال ا رة الحديح  , ال ةا رة , 
(, دار المعتةز 3553-3531حربين من الحرب العالمي  اسولا الا الحرب البةاردة )

 . 2037لم ةر , جمان , 
 . 2030ال , ال ا رة , حممال ال م م , ييد قطب وحورة يوليو , مكتب  مدبول .1
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خالةةةد  همةةةال ابةةةو الحيةةةن الومةةةاي , مةةة ذن مةةةن بةةةةر اجةةةالم معا ةةةرون , دار البةةةةير  .5
 لمح ا   والعموم , ال ا رة .

خيةةةر الةةةدين الزركمةةةال ، اسجةةةالم قةةةاموس تةةةراوم فةةةةهر الروةةةاي وال يةةةا  مةةةن العةةةرب  .30
 .2002، 39، بيروت ، دار العمم، ط9والميتعربين والميتةرقين ، ج

حةةا ظ , مةذكرات ةةةا د جمةا حالحة  جهةةود مةن حكةةم العةراد , دار الكتةةاب زكةال وميةي  .33
 . 2030العراقال , اربد , 

ز يةةةر الةةةدوري , الفكةةةر الييايةةةال لألحةةةزاب والحركةةةات العمما يةةة   ةةةال العةةةراد , وةةةداوي  .32
 . 2031لم ةر والتوزيع , بيروت , 

ن( , اسرد – ميةطين  -لب ةان -يةوريا -يعد يعدي , معوةم الةةرد اسويةط )العةراد .31
 .3551دار الوبي , بيروت , 

يةةةعد مهةةةدي ةةةةالش , حركةةة  ال ةةةوميين العةةةرب ودور ةةةا  ةةةال التطةةةورات الييايةةةي   ةةةال  .31
 .2001( , مركز درايات الوحدة العربي  , بيروت , 3511-3591العراد )

يةةةعدون حمةةةادي , توديةةةد الحةةةديث جةةةن  ال وميةةة  العربيةةة  والوحةةةدة , مركةةةز درايةةةات  .39
 . 3511الوحدة العربي  , بيروت , 

-3591جبةةةد الكامةةةي وويبةةة  , قضةةةايا الحةةةورة الوزائريةةة   ةةةال مومةةة  اآلداب البيروتيةةة  ) .31
 ( , ديوان المطبوجات الوزائري  , الوزائر .3512

جال  كامي الحريفاوي , الرقاب  جما ديتوري  اس تخابات ال يابي   ال العةراد  ةال ظةي  .37
 . 2031يع , ال ا رة , دراي  م ار   , المركز العربال لم ةر والتوز  2009ديتور 

( , مركةةةز درايةةةات 3512- 3519جمةةةال الةةةدين  ةةةالي , امريكةةةا والوحةةةدة العربيةةة  , ) .31
 . 3515الوحدة العربي  , بيروت , 



 هـ4111-م  2022. لسنة الثالث  العدد /رابع المجلد ال / رابعةمجلة الدراسات المستدامة . السنة ال

 
 

 
  

 1680 

 

جواطةةةف جبةةةد الةةةرحمن و وةةةو  كامةةةي , تةةةاريخ ال ةةةحا   الم ةةةري   درايةةة  تاريخيةةة   .35
 . 2020ومعا رة , العربال لم ةر والتوزيع , ال ا رة , 

ال ةةهيو ال وةةذور ال ةةراع -حةةدي واسيةةتواب   ةةال ال ةةراع العربةةالجةةو ال  ريةةخ , الت .20
(, مركةةةةةز درايةةةةةات الوحةةةةةدة العربيةةةةة  , بيةةةةةروت , 3515-3755وقوا ي ةةةةةم الضةةةةةابط  )

2001 . 
 هد حوازي , لب ان من دويالت  ي ي يا الا  يدرالي  الطوائف , دار الفارابال , بيروت  .23

 .1, ج 2031, 
 كر ومةاي جبةد ال ا ةر , مركةز درايةات  مارلين   ر , الت ور ال ومال العربال  ال .22

 .3550,  1الوحدة العربي  , بيروت , ط
, مركةةةز درايةةةات الوحةةةدة العربيةةة  , بيةةةروت ,  3592يوليةةةو  21موةةةدي حمةةةاد , حةةةورة  .21

2030. 
(, المركةز العراقةال لمدرايةات 3591-3531موموج  باححين , العراد وقائع واحداث) .21

 .3, ج2030, 1والتوحيد, بلداد ,ط
يوليو ح ةيم  ودروس , مركةز درايةات الوحةدة العربية  ,  21مالفين , حورة  موموج  .29

 . 2002ال ا رة , 
يةةةةة   مةةةةةن التةةةةةاريخ  79( 3551-3520موموجةةةةة  مةةةةةالفين , دولةةةةة  لب ةةةةةان الكبيةةةةةر ) .21

 . 3555والم وزات , بيروت , م ةورات الوامع  المب ا ي  , 
ت الوحةةةدة العربيةةة  , موموجةةة  مةةةالفين , م ةةةر والعروبةةة  وحةةةورة يوليةةةو , مركةةةز درايةةةا .27

 .3511بيروت , 
محمةةةد اليةةةيد يةةةميم , التحميةةةةي ال فيةةةال ال ا ةةةري , مركةةةةز درايةةةات الوحةةةدة العربيةةةة  ,  .21

 .3517,  2بيروت , ط
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( جةةرض تحميةةي 3591-3593محمةةود محمةةد ومةةاي , مةةن تةةاريخ م ةةر المعا ةةر ) .25
 . 2039لألحداث , دار الفكر العربال , ال ا رة , 

، تمةةةةةوز  3515-3519لحةةةةةزب الةةةةةةيوجال العراقةةةةةال مايةةةةةد ةةةةةةاكر كةةةةةاظم الطةةةةةائال ، ا .10
 . 2031لمطباج  وال ةر ، دمةد ، 

اسيرا ي  مذكرات م اتي , قرطبة  – زار جبد الكريم  ي ي الخزروال , الحرب العراقي   .13
 . 2031لألجالم الرقمال , بيروت , 

اسيةةةةةرائيمال - الةةةةة  ابةةةةةو بكةةةةةر يةةةةةعودي , الييايةةةةة  اسمريكيةةةةة  توةةةةةا  ال ةةةةةراع العربةةةةةال .12
 .3511,  2( , مركز درايات الوحدة العربي  , بيروت , ط3517-3571)

 د  وماي جبد ال ا ر , اسوراد الخا   لوماي جبد ال ا ر , المكتبة  اسكاديمية   .11
 .3, ما2031, ال ا رة , 

افمةةة   درايةةة  حالةةة  العةةةراد ,  -وليةةةد يةةةالم محمةةةد , مأييةةة  اليةةةمط  و ب ةةةا  الدولةةة   .11
 . 2031ان , اسكاديميون لم ةر والتوزيع , جم

( , دار 3591-3597يايةةةر طالةةةب الخزاجمةةة  , تةةةاريخ اسزمةةة  الييايةةةي   ةةةال لب ةةةان ) .19
 . 2037الخميا لم حا   وال ةر , جمان , 

 
 الصحف والمجلت:

 .3512, حزيران  20,  ي    211-211موم  المعر   , العدد 
  
 


