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 ملخص البحث
التي لم تنل االهتماام الملوا ف ي اي السرا،اات   ان هناك الكثير من الشخصياتك

يَّْما من قبل لسن الباحثين ي ي تارري  الراراا المراصار   مانيم شاي ش الرشااار   كاان   ال، 
لباحا  َنْن يختاار  من ضمن توك الشخصيات الشي  حبياف الخيااران  ارمار الَّاد ع سيا  ا

يَّمْ عن اًنا لبحثه ا  َننَّ الشي  حبيف الخياران قس ات،مت شخصيته برننَّيا جمرات باين    ال، 
مااا هااا   لنااي  قااا مي عرباااي   جااال هنااادنا البحاا  هلواااال الضااا ل عواا  ،ااايرته  س ر  ي اااي 

الرياااس الموكاااي  َ هااام اال،اااتنتاجات التاااي  ال،يا،ااايل الساخويااال ي اااي الراااراا قبااالارحاااسا  
الخيااران  نشارته ار،اريل تارثيًرا  اضاًحا ت صل إليياا البحا   هاي َننَّ بياال الشاي  حبياف 

ي اي تواك النشارو   كااان لوجا  السرا،اي الملراام  باالر و ال لنيال  السمينيال َنثاار ميام ي اي بنااال 
شخصيته   كان مؤمًناا بحتميال تيييار ال اقا  المتارسع ي اي الراراا ي اي َثناال ،ايلرو قا ات 

اااسَّو ات،ااامت االحاااتال البريلااااني  لااادلك اتخاااد الشاااي  حبياااف الخيااااران م   اقاااي ،يا،ااايل ع 
ريضاه ال قا ي ما  قا ات االحاتال البريلااني   كاان  اضاًحا ي اي قياستاه  منياابال لنيل  

  لوبويته من خال الس ر البارا لنُه ي ي َحسا  ث رو الرشرين ي ي سيال .   
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 (5891-5981الشيخ حبيب اخليزران حياته ودوره السياسي فِي العراق )
 املقدمة:

الريااس خصاايات الرراقياال التااي ظياارت عواا  الم،اارو ال،يا،ااي  خااال حظياات الش 
الموكاااي باهتماااام كبيااار مااان لاااسن البااااحثين ي اااي تااارري  الراااراا المراصااار  إد ،اااول هاااؤالل 
الباحث ن ارض ال عو  س ر توك الشخصيات ي ي ارحاسا   التاي شايستيا الاباس كناداك  

ااايَّْما شاااي ش  مااان الشخصااايات التاااي لااام تنااال االهتماااام عاااسًسا لكااان هنااااك  الملوااا ف   ال، 
الرشاااار  كاااان ماان ضااامن توااك الشخصااايات الشااي  حبياااف الخياااران  ارمااار الَّااد ع سيااا  

يَّْما َننَّ الشي  حبيف الخياران قاس ات،امت شخصايته لباح  َنْن يختار  عن اًنا لبحثها    ال، 
لوال الضا ل برننَّيا جمرت بين ما ه   لني عراقي  ق مي عربي   قس جال هندنا البح  ه

عو  ،يرته  س ر  ي ي ارحاسا  ال،يا،ايل الساخويال  محا لال ر،ام اربرااس ال اضاحل لاس ر  
اااسمو البحاا  عواا  موسماال  ال،يا،ااي  االجتماااعي ي ااي الرااراا ي ااي الريااس الموكااي  ق،اامت من

 نشاارته   تنااا ل  ثاثاال مباحاا   خاتماال  تنااا ل المبحاا  ار لي الشااي  حبيااف الخياااران 
ااا المبحاا  الثالاا ي 9102-9191ي م قلااه ماان االحااتال البريلاااني المبحاا  الثاااني   َنمم

يتضمنت َهم اال،اتنتاجات التاي ت صال  يتلرا إ ل  س ر  ي ي ث رو الرشرين  َنمما الخاتمل
اااسَّو  متن عااال تااارتي ي اااي مواااسمتيا ال ثاااااا  إليياااا البحااا   اعتماااس الباحااا  عوااا  مصااااسر ع 

 ظاال ي ااي سار الكتااف  ال ثااااا ببيااساس   التااي كااان الرراقياال رياار المنشاا رو  المنشاا رو المحل
ي ااااي ت،ااااويل الضاااا ل عوااااا  برااااز الج انااااف ي ااااي البحاااا   ا ست الباحااااا  ارهمياااال ليااااا 

بمرو مااات ميماال ضاار ريل عاان شخصاايل الشااي  حبيااف الخياااران   كااان لوكتااف الرربياال 
 منياااا كتااااف تااارري    المرربااال َهميااال كبيااارو  إد َرنااات م ضااا ت البحااا  بمرو ماااات ثمينااال

ال اارات الرراقيل لومؤرش عبسالرااا الح،ني   كتاف المنليا ن إ لا  جايارو هنجاام لواسكت ر 
محمس ح،ين الابيسع   كتاف سيال  ،يرو َعام  م،يرو َحاسا  لس،اتاد الاسكت ر صاباو 

      ي ي مرظم صلحات البح .ميسع رميز  إد َياس الباح  بمرو مات ميمل 
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 يزران وبدايات نشأتهالشيخ حبيب اخلاملبحث األول: 
 أوالً: نسبه وأسرته 

هاا  حبيااف باان خياااران باان عبااساب باان المحمااس باان الماار و باان الحااا  يااار  باان  
  كاان الخيااران  الاس حبياف شايًخا (9)الررار بن البايايس بن الاسر ي  بان الرواي بان ال،اب 

ف مان المررياال    قاس ا،اتمرت مااسو مشايخته َربراين عاًماا   كااان عوا  جانا(0)لوبيوال الرنااَّو
   ظال الخيااران رايً،اا لوبيوال الرنااَّو حتا  عالاُه الا الي السينيل   يوَر الُوركن الكاريم بالرو م

   عااااين مكانااااه اباااان عمااااه رضاااابان الخوااااي راا،اااال الوبيواااالماااان  (3)جمااااال باشااااا ال،اااالاو
 ا  عنسما ت يي الشي  رضبان لالبت قبيول الرناَّو ترياين شايًخا لووبيوال  يادهب  (4)اليصيبل

قاااااس الجاااي  الرثمااااني ياااي كلااارع  لوبااا ا مناااه ترياااين حبياااف  (5)إ لااا  عواااي إح،اااان باشاااا
   لاام (6)الخياااران شاايًخا لووبيواال   كااان حبيااف ي ميااا يتاا  يااي التا،اارل عشاارو ماان عماار 

ي ايا عوي إح،ان باشا عو  لوف اعمال قبيول الرناَّو   جياايا   قاال َننَّ حبياف لام ياال 
سارو شاؤ ن الوبيوال   بح،اف توالياس الرشااار إ نَّاه ال يصاو  َْن هعمار  يت  يايًرا ال يؤهوُه 

عاًمااا(  لكاان الوااااس عوااي إح،ااان اقتناا  ب جياال نظاار اعمااال  91يكاا ن شاايًخا يااي عماار )
ويااه  باارنْن يجرواا ا عواا  حبيااف رجااًا بمثاباال ال صااي   اختياار لتوااك  الرناااَّو برااس َْن َشااار ا عن

   شاايمخ ا حبيًبااا عواا  الوبيواال   منحااه عوااي إح،ااان (1)ال صااايل اباان عمااه عبااساب الرشاايس
باشاااا شاااارات الراا،ااال   هاااي  ،اااام   عوااام   ،ااااعل جياااف دهبيااال   َنصاااسرن َماااًرا  يرماًناااا 

  .(8)،ولانًيا يي دلك
إ نَّ كل الخيااااران مااان ار،ااار الرربيااال ياااي الراااراا   بيااات عااااَّ  مشااايخل ياااي لااا ال  

،اام يراا س إ لاا  حوباال امنياال بريااسو تراا س إ لاا  )محايظاال( سيااال   إ نَّ ،اابف شاايرتيم بياادا اال
   مرناا  الخياااران    (1)مااسو قباال  السو حبيااف  إد جااالت الت،ااميل ن،اابل إ لاا   الااس  الخياااران

س َ  )،ااُكان( ال،االينل الاادع ب ااه    هاا  يااي مؤخرتيااا   المرناا   ت،ااتوريااي الوياال هاا  المواا َّ
او المرر يل بانثناايا  لين ااو الثاني يي الويل يرني الرم  ياا   انشاس ابان ارعراباي عان الرم 

 قااًاي 
سعتتتتنسشتتتتهاس عتتتتنس  تتتت   ه   جهلتتتتن 

 

س(92)تخطتتتتتتتت سخيتتتتتتتتايه س خي    هتتتتتتتت  
س
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 الخيااااُاران )بضاااام الااااااع( ناااا تر ماااان َناااا ات  الشااااجر  هاااا  قصااااف مراااار ي بل لااااه   
 جمالاااه   يمتااااا باااالموم  النااااعم   جمااا  خيااااراني خيااااار   مرنااا  الخياااار ياااي الويااالي 

ر ن ياي المنلوال ما عنسما كان يا ر  شاي ش الوبااال ارخارو َ  ي  (99)الرجل ضيا الرين
التااي ي،ااكن بيااا   حينمااا يوصااس ن مضاايي الخياااران يتناااس ن ييمااا بياانيم باارننَّيم داهباا ن 

 .(90)إ ل  بيت الخياران ياشتير بدلك
ي َنمما ن،ف ار،رو يير س إ ل  يخد ارج س مان قبيوال الرنااَّو الابيسيال الوحلانيال المرر يال يا

ياااي الراااراا يرريااا ن كل     كاااان عاااسس مااان شاااي ش الرنااااَّو(93) ،ااال الراااراا  جن باااه  شاااماله
الخيااران  يلتخاار ن بياام   قااس نظامَّ عااسس ماان شااررال الرناااَّو شارًرا يااييم  يوااال شاااعر الرناااَّو 

  )محمس البيات( برز اربيات ماسًحا الشي  حبيف الخياراني 
  تتتت  ه نسخ تتتت س تتتته س تتتت ت سع يلتتتت 

 

س تتتت س ل تتته  نسعتتت سطتتت  ي تتت  س  ه 
س

س اكس  هتتتتتتتتتت   نس ليتتتتتتتتتت   س خيتتتتتتتتتت  
سس

 (94)يتت  س  ا  يتتلسختتيله ستاتت  س تت    
س

  

 كان ر،رو الخياران يي الرراا مكانل مرم قل   نل د كبير ياي المجتما   يضاًا  
عاااان َننَّياااام شااااي ش مشاااااي  هااااد   الوبيواااال يااااي منااااالا الرااااراا كاياااال   امااااتاكيم عااااسس ماااان 

التجارياال يااي ناحياال المنصاا ريل )سلااي عبااا (   يااي مركااا الخانااات   عااسس ماان المحااال 
لاا ال سيااال   يضااًا عاان امااتاكيم م،اااحات  ا،اارل ماان ارراضااي الاراعياال يااي المنلواال 

يم بالرلاياااا عوااا  الناااا    مماااا يااادكر إ نَّ يالتاااي ي،اااكن ها   اتصااال ا باااالكرم   امتاااست َياااس
م  الخياران لمرريتيم بمكانته  ياي ال الو من َيام الس لل الرثمانيل كان ا عو  عاقل ليبل 

 .(95)قبيوتهالترثير عو  
ا،تلات الشاي  حبياف الخيااران َْن يانج  بميمال اعامال قبيوال الرنااَّو لماسو ل يوال    

هااادا اال،ااام تيواااف عوااا  لواااف  إد إ نَّ  يصاااار يراااري مناااد دلاااك التااارري  بالشاااي  الخيااااران 
   توااك ار،اارو ماان دلاااكهاادا الياا م تنراات  ار،اارو َ صااويا  انتماايااا إ لاا  قبيواال الرناااَّو  حتاا 

                اللاااارت باااارل الخياااااران  حتاااا  َننَّيااااا تكتااااف يااااي الي ياااال الشخصاااايل لكاااال ياااارس ماااان ار،اااارو
س.(96)مكان الووف
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تر س َ،رو الخياران إ ل  يخد ارج س كما مرَّ دكر   هم بيت الراا،ل لتوك الوبيوال   
تيا  ماان َنكباار الوباااال عااسًسا َ  ،ااريا انتشاااًرا   هااي ماان الوباااال الرربياال المرر ياال برصااال

(91)حت  عنسَّها البرز إمارو
 

 يضيي التوريار البريلااني المواسم مان سااارو اال،اتخبارات البريلانيال الادع تناا ل 
س  َهتت َّ سارحاا ال االجتماعياال  ال،يا،اايل لورشاااار الرراقياال  عاقتيااا باااهسارو البريلانياال   ِإنَّ

عتتنسخا تت سعتتنسخ تتتسي  لتتكستهتتي س تتينس  هرتتي س   ختت   س ي خشتته سسق يلتتكسا يتت  سعت  اتتك
سه  س   يخسَ   ست  ي سع ا اس  انسععس  تكس س  َ كس التوريار    يخس  يلس  خي   ن" "َخنَّ

 .(98)ي جاس خ سآخ سي غلسخ سيتعانسخْنسي  سع ل "
ااااَّو )بك،ااار الراااين المخللااال َعااااو  هاااي ارصااا (    مماااا يجاااسر دكااار  إ نَّ  قبااااال الر 

  (91)الدااراااال الصاااايت دكرتيااااا َنروااااف المصاااااسر التااااي تنا لاااات عاااارف الجاياااارو  لتاريخيااااا
 عنسَّهم ال،ا يسع مان قبااال ال،اب  ياي نجاس   لواس ناحات عشااار عربيال عاسو مان الجايارو 

 .(02)الرربيل إ ل  الرراا   منيا عشيرو الابيس التي تر س إلييا قبيول الرناَّو
وباااال الرراقياال   مااا تمتااس ب ااه  ماان الن،ااف الرريااا قااس يبااس  إ نَّ مكاناال ار،اارو بااين ال

   عو  الاررم (09)مكنَّ الشي  الخياران من الوياسو  ال،ولل َ اخر الحكم الرثماني لورراا
ماان المكاناال االجتماعياال الرييراال التااي تمتاا  بيااا الشااي  لاام تجوااف ال،يا،اال اهتمامااه  باال 

   هكااادا تمكااان الشاااي  (00)رثماااانيينكاااان متحلًظاااا ياااي اتصااااالته باااالم ظلين اهسارياااين ال
حبيف الخياران من بنال المنالل  المكانل الرييرل إ ل  َ،رته بل ااسها بلضوه ريرل  شرًنا 

   هكااادا ياااأل نَّ ار،ااارو قاااس ا،اااتحسثت (03)حتااا  َصااابحت ياااي مصااااي َُ،ااار سياااال  المرتبااارو
ن باين ار،ارو ما تواك   لواس بارات الشاخ  الادع ،اكن سياال  َ ل ارمارَ،ميا من َن،م 

خاارو التااي كااان ليااا نلاا د  ا،اا  ي ااي الريااس ارخياار لوس لاال الرثمانياال  ار،اار المي،اا رو ار
كر،اار الكنيانااي  الشااا ع   باارت ماانيم ياااي  يضااًا عاان ار،اار الرراقياال  الرربياال ارخاارو

 .(04)حول الرمل التجارع عسس من الرجال الدين قام ا بألسارو عواراتيم الاراعيل الم ر ثل
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ا:
ً
  ثاني

ُ
ه
ُ
 ونشأت

ُ
 والدته

التابراال  (06)يااي منلواال الرظاايم (05)  لااس حبيااف الخياااران يااي قرياال )خاار ال حاا  ( 
نشاار يااي كنااي  الااسُ  الشااي  الخياااران شااي      (01)9815لوضااال سلتااا   )الخااال ( عااام 

 ترعرت يييا   لما بوغ الرابرل من عمر  عنيمنن لنُه  الس  مروًما   (08)مشاي  الرناَّو يي الرراا
(  مؤسًبااا يرومااه مباااسء الواارالو   الكتاباال   الح،اااف ماا  َبنااال عم متااه يااي الورياال  )ُمااام 

  لوسرا،ال عوا  (01) لما بوغ ،ن الصبا َراست الحك مل الرثمانيل َْن تر،اوه إ لا  ا،اتانب ل
ح،ااااابيا  تجراااال منااااه رهيناااال   يااااي ال قاااات نل،ااااه لتضاااامن  الل قبيوتااااُه  راي،اااايا لوس لاااال 

التاااي اتبرتياااا الس لااال الرثمانيااال تجاااا  الرشااااار الرراقيااال كناااداك  الرثمانيااال   هاااي ال،يا،ااال 
يَّْما برس  ص ل ال،ولان عبسالحميس الثاني   كماا تام 9816إ ل  ال،ولل يي عاام  (32) ال، 

لوس لال  (39)الرشااار إ لا  ياحاين تماشاًيا ما  ،يا،ال التجنياس اهجباارعَنرواف َياراس تح يل 
  (30)ل الرثمانيااال كبيااار المصاااوحين ماااسحت باشاااالوس لاا َ،،ااايايااي الجاااي  الرثمااااني التاااي 

لكنيا لم تسْم ل يًا ب،بف ،يا،ل ال،ولان عبسالحمياس الثااني التاي اعتماست تجميا  الوا و 
وناا  إر،ااال  لااس  حبيااف  لكاان الشااي  الخياااران لاام ي ايااا (33)يااي ال،ااولل المركاياال إ لاا   عن

عو  إر،اال ابان عماه ح،ان   لكنه  ايان  يي ال قت الَّد ع لم يكن يررف يراقه   ا،تانب ل
ب اه    ربماا عاري حويوال  ترادرمجارس عادر  دلاك كاانرصيبل بساًل عنه   َنروف الظان َننَّ 

 .(34)البرثات َ رراضيا  ما يراس من  راايا توك
وناا  َظياار الشااي  الخياااران ررباال باارْن يااتروم  لااسُ  حبيااف الرواا م السينياال  حاار   عن

  رننَّ  السُ  الخيااران (35)ك ن قس و ربنال الوبيولَص ل السمين  تراليمه  لي ضر رو مرريته
كاااان شاااي  قبيوااال  شاااي  سميااان َنيًضاااا  اعتنااا  بااارم ر الاااسمين  َنمَّ َهواااُه  د ياااه ياااي الصااااو  

قااي يااييم مؤدًنااا  خليًبااا لاادلك كااان يجراال حبيااف يااي برااز المنا،اابات السينياال إماًمااا     
سر،ال السينيال ياي بياساس ما  عاسس ار،ا  َر،ل ابنه حبيف إ ل  المدلك لومصوين   عو  

توا  تواك  .(36)من شباف قبيوته   كانت توك المسر،ل تر س إ ل  الشاي  عباسال هاف الناااف
المسر،اال يااي محواال )اللضاال( يااي جانااف الرصااايل ماان بيااساس   التااي انت،ااف إلييااا حبيااف 
 الخيااران  سر  يييااا   كانات لتوااك المسر،ال انركا،اااتيا ياي بنااال شخصايته التااي  ظليااا

المسر،اال مباااسء  توااك   توواا  يااي (31)يااي م،اايرو حياتااه االجتماعياال  ال،يا،اايل ييمااا برااس
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الوارالو  الكتاباال عواا  اللريواال التوويسياال التااي كانات ،ااااسو يااي َ اخاار الواارن التا،اا  عشاار 
ياااي الراااراا   التاااي كاااان اللااااف يتووااا ن تواااك المبااااسء مااان الُماااام ياااي ماااسار  تراااري باااا 

(38))الكتاتيف(
. 

لمااا     دلااكخصاايل النااااف ترثيرهااا يااي تاميااد   ماانيم حبيااف الخياااران كاناات لش
ماان سر   رنياال بملرساتيااا   مويااال بارحكااام السقيواال الصاااابل   الشااك َننَّيااا  مكاان يرلاايي

انرك،ت عو  بنال شخصيل حبيف الخيااران   الادع  ظلياا ياي م،ايرته الشخصايل ييماا 
ويماااه  بشاااكل خاااا  َ علاااا  براااز    لواااس َشاااري دلاااك الشاااي  الجويااال عوااا  تر(31)براااس

 .(42)الرنايل
اني: موقفه من االحتالل الربيطاني

َّ
 املبحث الث

برس  ص ل مرو مات ،اريل إ لا  الحااكم ال،يا،اي ياي بواسر ا عان  جا س اجتماات 
لاااسع و الوااا ات الرثمانياال المرابلااال ياااي سلاااي  (49)يااي مناااال الشاااي  مجياااس ،ااويمان الرااااا ع
ار الرربيل يي شيربان من بني تمايم   الرنااَّو   بناي عبا  الحتال شيربان  شنت الرشا

حايااران  00يااي  (40)  ياا    ربيراال   الجباا ر   الكر ياال  هج ًمااا عواا  )شاابانل شاايربان(
  يحووت الرشااار نصاًرا كا،اًحا  ان،احبت الشابانل تاركال  رااياا ت،ارل قتوا   كماا 9191

عوييااا  يلرضااتشاايربان  هاجماات توااك الرشاااار مااؤخرو الواا ات البريلانياال المن،ااحبل ماان 
   هااجم الشاي  رضابان  بم،اااعسو (43)ال،اولات البريلانيال المحتوال ررامال نوسيال باهظال

الشي  حبيف الخياران  الكثير من رجال عشيرته الوا ات البريلانيال باالورف مان الرظايم  
 تمكناااا ا ماااان قتااااال عااااسس مااااان الواااا ات البريلانيااااال  اال،ااااتيال عوااااا  َ،ااااوحتيم  ُمراااااساتيم 

 .(44)الر،كريل
 ييمااا يخاا  م قااي الشااي  حبيااف ماان االحااتال  يوااس خشااي الُحكااام ال،يا،ااي ن 
البريلاني ن يي ارل يل الرراقيل من الموا مل الشسيسو التي َبستيا الرشااار الرراقيال  لادلك 

مان َشااس هاؤالل الُحكااام يوظال  حاادًرا  (Hiss)كاان حااكم برو باال الر،اكرع الميجاار هااي  
ا رؤ،اال الرشااار إ لا  الحضا ر لاجتماات مراه   دلاك عوا  من ت،ارت ارحاسا   إد سعا

إ ثااااار الكثيااااار مااااان الحااااا اس  التاااااي كانااااات توااااا م بياااااا الرشااااااار ياااااي سياااااال  ضاااااس الوااااا ات 
   براااس انتياااال االجتماااات حااادر الحااااكم الر،اااكرع شاااي ش الرشااااار  مااانريم (45)البريلانيااال
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ظااال عوااا  ارمااان َ مااارهم براااسم الااادهاف خاااار  برو بااال إ الَّ بتااارخي  مناااه  بياااسي المحاي
يضمن عسم تحريز الشي ش لرشااارهم ضاس الوا ات البريلانيال  لكيجانف     من اليس ل 

ماان جانااف كخاار  إ الَّ َننَّااه ،اام  لياام بالاادهاف إ الَّ الشااي  حبيااف الخياااران  إد َماار  بالبوااال 
 .(46)إ الَّ برمر منه يي برو بل  عسم مياسرتيا

ان يشاارر برهميال الشااي  حبياف الخياااران يظيار إ نَّ الحاااكم ال،يا،اي البريلاااني كا 
 مكانتااه  شااربيته لااسو عشاايرته ماان جياال  تشاارف عاقاتااه ماا  شااي ش الرشاااار الرراقياال 
ارخاارو ماان جياال ثانياال  لاادلك حااا ل ك،ااف  س الشااي  حبيااف يااي لحظاال انلااراسُ  ب ااه   قااال 

 ا عتت نسِإ َّتتكس اتت س تهتت تسقتت  س   ا عتتكس    يط  يتتكس  تتا س  شتته س ِ  َّهتت ست هتتلسلنااُهي  
سعتنس    ت ااس  يايعتك"    قاال ي  عيكسق يكس ايتس ه سخع  س هلسخي  سعنس ألشل كسِإ َّ

س  شلطكس    يط  يكس  س  ه  اس ات نس   ت ا سات سعتنسي تت كس   عي  عتكس   تعت اسلنُهي   ِإنَّ
  يلوااف ماان الشااي  حبيااف يليهتت وس  ِن َّتت س تتا   عس  تت س تتكوس تيتتاي س س تتكس خ يتتاسشتته اتك"

ختته "الخياااراني       عااس  (41)خْنسيهعتت سعهتت س يختتا س   ا عتتكس    يط  يتتكس  ع  تتكس  ن
]...[س ت   سعي  ت س  تكس  جت لس  ا يت وس   عت  س  ا يت وس سالحاكم البريلاني َنيًضا باارم ال

   قال لوشاي  حبياف َنيًضااي   أل ضس    شهكوس    ا  س  س  ل  ءسخ  سوس   س  ه  اس   يس "
س اتت عت سخع ت تت سخنْس  خ تتتس   يتتكلوس لتبتت تس هتت ساياعتت سس04خ يطيتتكسع لتترسقتتا لس سِإنَّ

س   ا عتتكس    يط  يتتكسيلتتطس شتتتها اسخْنستهطيتتكس نَّ ت تت ءس تهطتت سع هتت س عتتنست يتتاوس  ِن
وياه  الشاي  حبياف الخيااران (48)خضه تسه  س  ع لترسعتتطسعت س  تجتنسِإ تطس  عت  "   يارس عن

سهتت  س  ع لتترس س تت  سِ تتِ سعتتنس يتت سا  تتت وسإِسقااااًاي   سَخ َّ تت سعتت ستهتت انسخْنسخ تتت ج سِإنَّ َّ 
 ا  عت س  سي  سعتنس أليت  وس  س ات نسخْنسَخ يتعس ط ت س  ته  س عت  س سيتا  س   غضتلس
 هللوس    طنوس   ت  يخوسَخّع س اترس ألعتنوس  شتتي   س  شته س عتنس  جتلسات سعت  طنسخْنس

  ارس ألعتنسسي   رسَيليِ س خنس شهطس شتت    وس يلطسه  س ِ  َّ سش     سقب  ىسجهاي
 .(41) ت عينس  ط اس   طع  ي كس  سه  س  ل  ءس ا   عسع  س س ا   عس إلغ  ءس  ألع   "
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 : الشيخ حبيب اخليزران ودوره يف ثورة العشرينثالثاملبحث ال
حرصت الحك مل البريلانيل عو  َْن ال تت،رف ثا رو اللارات ار ،ال إ لا  سياال   

دا ماااا اناااسلرت  دلاااك رهميااال سياااال   م قرياااا اال،ااات راتيجي  رننَّاااه ياااربل الراااراا باااأليران   ات
الث رو يي سياال  ياأل نَّ الجاي  البريلااني ياي إياران ،ا ي ال ي،اتلي  ال صا ل إ لا  بياساس 

  يضاًا عاان دلاك تكاا ن قا ات الثاا رو جبيال توااي ب جاه البريلااانيين (52)عناس الحاجال إلييااا
شراكيا يي  عموياتيم الحربيل الساارو ياي اللارات ييما ل  َراس ا ،حف قلراتيم من إيران  ات

(59)ار ،ل
 

يكان هناك من ينول َحاسيا  الناا   حما،ايم إ لا  الميجار هااي   ياتخاد تاسابير 
منياا جواف اوثا ريين لتكاا ن تواك الوا و عوا  َهباال اال،اترساس لا   قا  شاايل ماا ياي َنحااال 

ياساس  لا ال سياال  الو ال   يي توك ارحسا   قرت حاسثل عو  اللريا الرام الرابل بين ب
  َخاد الميجار هااي  حااكم (50) هي  اقرل ،وف يظن الحااكم َننَّياا بااسرو مان با اسر الثا رو

سيال  ال،يا،ي يت ج  ريبال مان اعماال الرشااار  يشارت باتخااد التاسابير التاي كاان يظان 
ياي  موار َننَّيا الامل هبوال عشاار ل ال سيال  ،اكنل   قاس سعاي جماعال مان الشاي ش إ لا  

برو بل ليتسا ل مريم بشرنن حاسثل ال،وف المار دكرها   لكنه لم ي،م  ليم بال،لر خاار  
سيااال  إ الَّ باارمر منااه   عوااا  دلااك ار،ااا  اتخاادت ،اااولات االحااتال البريلاااني براااز 
جاارال التاا اان  اال،ااتورار يااي َل ياال الرااراا لمناا  انتشااار  التااسابير الااماال لترايااا ق تيااا  ات

اايَّْما يااي لاا ال سيااال الثاا رو إلييااا   ال    يااي دلااك ال قاات ماارز الحاااكم الر،ااكرع يااي (53)، 
يلواف الشاي   (Lloyd)سيال  يادهف إ لا  بياساس لا،تشالال  براس َْن َنااف الكاابتن ل ياس 

حبيف َْن يردن لنُه بال،لر إ ل  بيساس ليوضي يييا َياًماا ينياي بياا براز َشاياله ثام يرا س 
ي،اااير إ لاا  رياار بيااساس   يراا س ماان هناااك إ لاا  برو باال  إ لاا  برو باال يااألدن لنااُه عواا  َْن ال

مباشاارو   لمااا  صاال الشااي  حبيااف الخياااران بيااساس اار برااز الاادين كااان ا يرمواا ن يااي 
الحول الا لني   اجتما  بيام َ خاد يحااسثيم عان الثا رو  يصاار ا يصال ن لناُه  قااا  الثا رو 

ثاام لوباا ا ماان ن  جااال الااسمي انتصااارات الثاا ار يااي اللاارات ار ،اال  َ لوراا   عواا  يتااا و ر 
  رننَّااه لاا  ثااارت توااك إثااارو عشاااار سيااال  ضااس ال جاا س البريلااانيالشااي  حبيااف الخياااران 

يااران  ممااا ،اايؤسع دلااك إ لاا  ترلياال  الرشاااار لولراات خلاا ل الم اصااات بااين بيااساس  ات
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كمااال الحك ماال المحتواال   ضااري   ت(54)الحركااات الر،ااكريل البريلانياال مؤقتًااا عواا  ارقاال
ثارت النخ و الرربيل يي الشي  حبيف الخيااران  يواام مان دلاك المجوا   ،ااير مان   هنا

ياااي بيتاااه اار سلتاااا    جمااا  المجاااا رين لناااُه دهاااف إ لااا  عشااا  بياااساس إ لااا  الخاااال  مباشااارو  
)منالااه(  حااسثيم يااي الثاا رو يااي اللاارات ار ،اال  نجاحيااا   عاان  جاا ف م،اااعسو الثاا ار 

الي عوااا  َْن يو مااا ا ب جاااه ال،اااولل المحتوااال عناااس إخااا انيم   لواااف مااانيم االتلااااا  التحااا
   براااس االتلااااا عوااا  دلاااك َق،ااام ا باااالُوركن الكاااريم عوااا  َْن ي،ااااعس برضااايم (55)الحاجااال

الاابرز   يو ماا ا بااالث رو اللروياال عواا  َْن يحااايظ ا عواا  َماا ال النااا   نل ،اايم   تاارمين 
،نااف  تراااليم الرومااال  الاعمااا    برااس انتيااال دلااك (56)لاللاارا عنااس نشاا ف الثاا رو   دلااك ب حن

المجواااا  يااااي سار الشااااي  حبيااااف الخياااااران  إ الَّ  جااااالت ارنبااااال باااارننَّ ثاااا ار لاااا ال سيااااال  
هاااجم ا الواا ات المحتواال يااي برو باال  لاارس ا الحاااكم ال،يا،ااي منيااا   قاابز الثاا ار عواا  

 .(51)امام ارم ر  الحكم يييا
عشااار لا ال سياال  ما   يي دلك الي م هاجم الشي  حبيف الخياران  بويل رؤ،ال 

كف ماااان الرااااام نل،ااااه   باااادلك انولراااات  1رجاااااليم ،ااااكل الحسيااااس  يووراااا ا قضاااابانيا يااااي  
الم اصاااااات باااااين بياااااساس  قااااار  تااااا   ارمااااار الااااادع َسو إ لااااا  قلااااا  م اصاااااات الجاااااي  

كف تواااسم رجاااال الثااا رو بويااااسو الشاااي  حبياااف الخيااااران  الشاااي   90   ياااي (58)البريلااااني
  كاان يياه حاميال صاييرو مان الشابانل  بواغ عاسس ال شايربانحميس الح،ان إ لا  مركاا قضا

موااتًا ،اكن ا ياي بنايال عثمانيال قسيمال ت،ام  )الوشاول( توا  ياي لاري البوااسو  52َيراسهاا 
الشاامالي   قااس هاجماات قاا ات الرشاااار المنتلضاال قاا ات االحااتال البريلانياال   ماان توااك 

الجبااا ر   الرنااااَّو   الكرخيااال  الرشاااااري بناااي تمااايم بويااااسو الشاااي  حمياااس الح،ااان   عشااااار 
 عشاار َُخرو   ت جي ا جميًرا نح  الوشول َ خد ا بااليج م عويياا  يلتحا ا نياران بنااسقيم 
الب،يلل عوييا  يوا م البريلاني ن الم ج س ن يي الوشول َ بن ا ت،اويم َنل،ايم لوثا ار  مماا 

عوا  ياس َهوياا مان تحررت توك البواسو  9102كف  95اضلر الث ار إ ل  مواتوتيم   يي 
لااادلك كاااان الشاااي  حبياااف الخيااااران ياااي لويرااال الثااا ار ياااي لااا ال سياااال   إد   (51)الرشااااار

هاااجم هاا  بنل،ااه  عواا  ،ااراع الحك ماال ير،اار الكااابتن ل يااس حاااكم برو باال    كياال حاااكم 
َحااس ماا ظلي ساااارو الاارع   م ظلًااا َخاار  َخاادهم  (Setrachen)برو باال الميجاار ،ااتراخن 
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 هياااار لياااام  ،اااااال الراحاااال    ضاااا  لخااااسمتيم برااااز ماااان َيااااراس  مرااااه إ لاااا  سلااااي عبااااا 
  َ ،اااالر دلااااك اليجاااا م عاااان تحرياااار مااااسينتي الخااااال   برو باااال ماااان ،ااااولل (62)عشاااايرته

   .9102كف  96االحتال البريلاني يي 
لياار لاا ال سيااال  ماان جااي  ال،ااولل المحتواال  حكاميااا   لاام تبااان هناااك رياار قاا و 

ضاالل نياار سيااال  يااي الجانااف اليربااي  مرياام  ماان اوثاا ريين )الويلااي( يااي مر،ااكرها عواا 
   كانااات ميماااتيم المحايظااال عوااا  ج،ااار الولاااار  محلااال (69)،ااارايا مااان الجنااا س الينااا س

الا،ااوكي   كااان الثاا ار يتباااسل ن إلاااا النااار ماا  توااك الحامياال يااي كاال ياا م حتاا  قناالَّ 
البا  هيااات ) هاي    بدلك قامت قباال الرنااَّو   (60)عتاسهم يرخبر ا الوياسو الرامل يي بيساس

ماان عشاايرو الربيااس(  حاصاار ا مسيناال برو باال   شاااركت الوباااال ارخاارو مرياام   هاااجم ا 
برو بل  حرر ها َ خرج ا الحاكم البريلاني منيا   عنسما شنكملن الث ار حك مال ييياا عيمنا ا 

 .(63)ال،يس محم س المت لي حاكًما ليا
عشاااار الرناااَّو يااي م اجياال  يااي دلااك ال قاات كااان الشااي  حبيااف الخياااران قااس قاااس 

الو ات البريلانيل   كانت قبيول الرنااَّو المتمثوال بشايخيا حبياف الخيااران هاي َكثار عاسًسا  
يااااي موا ماااال الجااااي  البريلاااااني   عنااااسما هاااااجم الجااااي   (64)َ شااااس قاااا و يااااي لاااا ال سيااااال 

 .(65)البريلاني قابوته قبيول الرناَّو م  من كان مريا من َيراس الرشاار ارخرو
 برااس تشااكيل الحك ماال المؤقتاال يااي سيااال  ُعاايمنن الشااي  حبيااف الخياااران قااممواًمااا 

   ،اااعس الشااي  حبيااف الخياااران الكثياار ماان الاادين التحواا ا بااالث رو يااي لاا ال (66)يااي سلتااا  
سيااال    هاام ماان ،ااكان بيااساس الاادين كااان ا ملااارسين ماان ال،ااولل المحتواال َمثااال الشاااعر 

الدع َلوا  براز الوصاااس ياي جاام  الحياسر خاناه ببياساس  (61)عبسالكريم الرامي الراا ع
ثاام هاارف إ لاا  لاا ال سيااال    بواا  يااي سار الشااي  حبيااف الخياااران إ لاا  َْن انتياات الثاا رو  

َيوا ل  3ياي بياًناا  صسر الرل  الرام  يراس إ ل  بيساس  َ داعت الوياسو الرامال البريلانيال 
ر ا  ياااي قتاااال الرشااااار َ  الوااارو ياااي َثناااال َ صاااسرت ار امااار لور،ااااكر َنالَّ يبااااس 9102

،يرهم إ ل  ال،كل الحسيسيل   ترياست الحك مال الر،اكريل البريلانيال ياي لا ال سياال  عاسم 
الم،ااا  بالشااي ش  الوبااااال   سعااتيم إ لااا  الترااا ن مااا  الجانااف البريلااااني هعاااسو ارمااان 

الادع َساُ  الشاي  حبياف  من هنا يتباين الاس ر الا لني الميام  .(68) النظام يي ل ال سيال 
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   براس انتياال الثا رو (61)الخياران   الادع كاان مان َبارا الرااموين لويااسو الثا رو ياي سياال 
 .ل حا حبيف الخياران من الو ات البريلانيل   ُاعتول شي ر عسو  ثم َلوا ،راحهُ 

الشاااي  حبياااف الخيااااران مااادكرو إ لااا  الم،اااتر ريااا   براااس تشاااكيل الحك مااال المؤقتااال  
  لالبااه يييااا بتنليااد ال عاا س التااي قلريااا برااس (12) ك  الحاااكم البريلاااني الرااامبر،ااي كاا

 ياسيل سَخغللس  ه  قيينس  طهيه سيلطس  ع   ي س  ت سش ينس  ضت تا سانتيال الث روي  
 عنس خ عتا ست غ ت نسات س   غ تكس ت س  طته سيلتطسعي بتاس  هت  قيينس غ يتكسخ ات  ه س

تشتتتل  سإ تتت نس شتتنس  تاتت ه سعههتت س يعتت سيختت س عتت سيهعهتت سعتتنست رتتي س ألعتت  س  تتت س
   لخاا  حبيااف الخياااران ملالااف الشاارف الرراقااي عاماال َ هااالي (19)     تتكس    ضتت  "

  تت ءسسَيليتتِ سخ  تتينس اتت سإ   تتكسيتتنس اشتت س  ي  تتكسسيااال  خاصاال لبر،ااي كاا ك   إد قااالي  
س ألعكس  ه  قيكس سيعا ه س إرهت  س ا هت سينسيع  س  ه    س  ي ط كس  سع طيكساي  طسَخنَّ

س تت س   بتت ي وس  سي  تتكس  تاتت ه سعتتعس   ا عتتكس بتت   سع تت  يكسعتت س تت سي   تت س تت  س
إيطتتت ءس ألعتتتكس  عتتت  اس  تيتتتكس  تتتت سهتتت س  شتتت لس    يتتتاس  تتت س  ع تتت ا س تتتهسسع  ضتتتيس س

 ي(10) ه 
  تتعس   تت ه نس  عتع اتت  س تت سخ اتت  سَخغلتتلس  هلتتينس تت يهنس  هاتت س  هتت  سيتتنس .1

 سعجت اس سيتنسات سقيتاسيشت لس تت س ت لس  ت ه لسخب  لس  جت    س  شي شتيكسيات سس
سِإ طسخ غ  س أل ا  .

إطتتهاسشتت  يسجعيتتعس  ع ايتتينس  ن جتت يه سِإ تتطسخ طتت  ه س   ت شتتطس تت سإ جتت  س .2
   ه  قيينس  عهتيلينس  سش  ي س غي ه س هستا ياسععس   ت   سينس إلغا  .

 إ غ ءس إلا   س  ه  يك. .3

 شت ا  س  ع راينس  غ   ءس ع راينسي لس    ينسيلتطس يتعت اس ألعتكس  ه  قيتكس .0
 عنس  يس  اا ء س  ألهليكس ل رياكس  ت سيالا نس ه سا س  ش ت .

إيط ءس أله   س  يكس  جتع ي نوس   بت   كوس   عخت    نوس   ع  شتهنسا ختهسس .5
يتتينس   تهلس  ه  قت س خ  جس وس    سخبغطسخ     س ألع سِإ طسه ِلس  عط  لس ي   س
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 َ  َّ سقاست سع سيتع  لس   ش يكس  ععا كوس ي   س   كس   ي  س  ل  نستش   سِإ تطس
قل لس   ط يينس شتره س شه  كسا علكست شتنس   يت س  هت  قيينستجت لس   ا عتكس
س   ا عتتتكس  ه  قيتتتكس  ا  عتتتكسشت تتتا س  يستتت س     يط  يتتتكوس يهتيتتتاس  جعهتتت  س تتتَ نَّ

تتت سخ ا   تتت س ه ضتتته س  غ تتت نس ألعتتتكوس  تتت  كسي شتتته ست تتتاي س  عتتتهتع وس هتتت لسج 
ت سيلتطسآعت  سجعيتعس  ه ت   س أل ر  ا سيلطسبتا  نس  ج   تاس هت ست ط تاسَخيضس

س إلبهي"  .(13)  ي ط كس  س   ءساي  طس  سخ  ياسِإ َّ
عوااا  كااال حااااال   جيااات الثاااا رو ياااي حااا ز نياااار سياااال  ضااااربل ق يااال لومحتوااااين 

 ات نَّمااا رننَّ الجاااي   الثااا ار يااي المنلواال يح،ااف البريلااانيين  لااي  ب،اابف تراياهااا لواا و 
البريلاني يرتمس عو  توك المنلول يي تم ين  حساته بالو،م اركبار مان الما اس اليداايال  
 عو  دلك يوس َصبحت ق ات االحتال براس يواسان حا ز نيار سياال  مياسسو بالمجاعال  

يران إ لا  هاااام منكارو   من جيل َُخرو تررضت ال حسات البريلانيل التي ان،حبت من إ
َلحوتيا بيا قا و الثا رو ياي لا ال سياال    كانات الويااسو اللرويال لوثا رو تتكا ن ياي مرظمياا 

 .نمن شي ش الوباال  رجال السمي
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 اخلامتة:
 ت صل الباح  إ ل  ا،تنتاجات َهمياي 
عوااااا  ت جياتاااااه اللكريااااال َثااااارت بياااااال الشاااااي  حبياااااف الخيااااااران  نشااااارته ار،اااااريل  .9

  كان ل الس  َ ،رته ترثير  اض  ي ي توك النشرو.  ال،يا،يل 
 السينياال َنثاار مياام ي ااي بنااال شخصاايل   لكااان لوجاا  السرا،ااي الملراام بااالر و ال لنياا .0

  كان مؤمًنا بحتميل تييير ال اق  المترسع ي ي الرراا.

رياااز الشاااي  حبياااف الخيااااران ال قااا ي مااا  قااا ات االحاااتال البريلااااني  رياااز  .3
ن   الادع تمثوات ي اي محاا الت براز الوااسو البريلاانيين جمي  ملالاف البريلاانيي

 بألررااه بالمال الكثير  إ الَّ َننَّه ريز َنْن يبي  قيمه  َ خاقه   مباساه ال لنيل.

ماان َنجاال المحايظاال عواا   الخياااران راسو  عايماال ق ياال ،ااخرها كااان لوشااي  حبيااف .4
لااس ر الباارا لنااُه ي ااي قبيوتاه  ماان خاال اا،اتوال الرااراا   كاان  اضااًحا ي اي قياااسو 

   سيال  ضس ق ات االحتال البريلاني.َحسا  ث رو الرشرين ي ي 
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Abstract 

      Many characters haven’t got the concern that they deserve in 

the studies, especially by the modern Iraqi researchers as chiefs. 

Habeeb Al-Kheizaran is one of these characters and this leads the 

researcher to choose him as a title of the paper because of that his 

personality distinguishes by his Arabic nationality. This paper 

shades light on his autobiography and his role in the internal 

political events in Iraq through the royal time. The most important 

findings that the researcher achieves are the environment of 

Habeeb Al-Kheizaran and his growth has a big effect in his 

personality, and the educational situation which has the 

nationality and religious has effected on his personality. He 

believes to change the bad situation of Iraq through the period of 

British occupation; therefore, he took many national politic 

positions, especially his of refusal to the British occupation, and 

that was clear by his leading to his tribe through the twentieth 

revolution in Diyala. 



 56 

 اهلوامش:
                                                 

صااباو ميااسع رماايز  سيااال  ،اايرو َعااام  م،اايرو َحااسا  سرا،ااات تاريخياال مراصاارو  مؤ،،اال  (9)
-9816 ؛ بااقر َماين الا رس  َعاام الراراا الحاسي 940(   0292مصر مرتض   )بياساس  

 .       052(   9118  )بيساس  9  ملبرل َ ي،يت المينال   9161
الرناااَّو )يتحاات الرااين لوتخليااي(ي  هااي قبيواال عربياال قحلانياال   يرجاا  ن،اابيم إ لاا  بنااي عماار  باان  (0)

مرسع كرف من ابيس ارصير  ،اكن ا جاناف نيار سجوال الشارقي ياي المنلوال الممتاسو باين بياساس 
تلاصااايل ُيْنظناااُري خالاااس عباااسالرااا الرااااا ع  إماااارو الرنااااَّو الرربيااال الابيسيااال  كركااا ك. لوماياااس مااان ال

؛ عبااا  الراااا ع  15(   0290الوحلانياال  سار الرااراي لونشاار  الت اياا   الترجماال  )،اا ريا  
 . 965(   9156عشاار الرراا  مكتبل الصلا  المر و  )لنسن  

الرثماااااني   لااااس يااااي ا،ااااتانب ل عااااام (ي ضااااابل بااااالجي  9100-9810جمااااال باشااااا ال،اااالاو ) (3)
  تخاار  يااي المسر،اال الرشااسيل  مسر،اال ارركااان  كااان َحااس ثاثاال ماان الرصاابل الر،ااكريل 9810

. ُيْنظنااااُري 9100تاااا يي عااااام   الاااادين حكماااا ا الس لاااال الرثمانياااال خااااال الحاااارف الرالمياااال ار لاااا 
ر  )بيااار ت  س.ت(  عباااسال هاف الكياااالي  م ،ااا عل ال،يا،ااال  المؤ،،ااال الرربيااال لوسرا،اااات  النشااا

 14. 
(ي هاا  اباان عاام الشااي  حبيااف الخياااران  َ ش الشااي  9191-9841رضاابان الخوااي اليصاايبل ) (4)

لليي   جس الشي  عوي   كان الشي  رضبان الخوي شي  ق،م من البس  الرحل   كانت مي له 
يااي منلواال عثمانياال   كااان يناي،ااه عواا  راا،اال قبيواال الرناااَّو الشااي  عوااي عبااسالوليي  هاادا ي،ااكن 

. ُيْنظناُري عباسالجويل اللااهر  الرشااار  ال،يا،ال  توريار ،ارع 9191سلي عبا   تا يي ياي كف 
لساارو اال،تخبارات البريلانيال بايمنن عاقال الرشااار بااهسارو البريلانيال  ملبرال الراياسين  )بياساس  

 . 590؛ عبا  الراا ع  المصسر ال،ابا   31(   9158
 سر  ييياا َ كمال سرا،اته  9880(ي  لس ياي ا،اتانب ل عاام 9151-9880عوي إح،ان باشا ) (5)

يي َلمانيا  تخر  يي كويل ارركان ارلمانيل   كان ار ل عو  سيرته  َ صاب  جنارال ييماا براس  
اايَّْما يااي باااس مااا بااين النياارين خااال الحاارف الرالمياال ار لاا   ُعاايمنن قااااًسا لوجااي  الرثماااني   ال، 

  ليسناال ماا  البريلااانيين  كااان ضااسهايااي  الياال الم صاال   هاا  الاادع  قاا َّ اال،اااس   كااان مواار  
 . لومايس عن حياته  نشاله الر،كرع  ال،يا،ي ُيْنظنُري 9151ت يي يي ا،تانب ل عام 

Androw Mankon, Autatork biography of the establishment of modern 

turkey, Publisher John Moory, London, p.648; 
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؛ جريسو الشارا الرراقيال  الراسس 92   0293ني،ان  96(  143ريسو المراقف الرراقي  الرسس )ج  
 .8   0299كيار  05( ال،نل ال،اس،ل  9909)

 .945صباو ميسع رميز  المصسر ال،ابا    (6)
(ي ه  عبساب بان الرشايس بان عباساب بان المحماس بان المار و بان 9139-9855عبساب الرشيس ) (1)

يااار  باان الراارار باان البايايااس باان الااسر ي  باان الروااي   هاا  ماان َبنااال عاام الشااي  حبيااف  الحااا 
م. موابول شخصيل لوباح  م  الشي  عماس حبيف الخياران  بتااري  9139الخياران  ت يي عام 

 .0294كدار  93
)بيساس    سار الحريل لولباعل  9محمس ح،ين الابيسع  الرراقي ن المنلي ن إ ل  جايرو هنجام  ل (8)

9185   )905. 
 .0294كدار  95ير الراا ع  بتاري  موابول لوباح  م  الكاتف  الصحلي خض (1)
       5  سار صاااااسر لونشاااار   4َباااا  اللضاااال جمااااال الااااسمين محمااااس باااان مكاااارم  ل،ااااان الراااارف  ل (92)

 915-985. 
 .986المصسر نل،ه    (99)
 .0294ني،ان  98ياران  بتاري  موابول لوباح  م  الشي  عماس ابن الشي  حبيف الخ (90)
خضير عبا  الراا ع  ترري  قبيول الرناَّو  عشاارها يي الرراا  ال لن الرربي  ملبرل سيال    (93)

0292   954. 
 .956المصسر نل،ه    (94)
 .958المصسر نل،ه    (95)
 .940خضير عبا  الراا ع  المصسر ال،ابا    (96)
ن الوبيول مان عشااار عاسو  اهماروي تترلي من قباال عسو     (91) قس تختوي يي الن،ف َنحياًنا   تك م

 الرشيرو من عسو َيخاد   يلاابا التنظايم ال،يا،اي لووبااال التنظايم اربا ع  يوكال عشايرو شايخيا 
الخا . لومايس من التلاصيل ُيْنظنُري َلبرت منتشاثليوي  الرراا يي ،ن ات االنتساف البريلااني  

؛ خالاااااس 051(   9118يتاااااي  ملبرااااال جامرااااال بياااااساس  )بياااااساس  ترجمااااالي هاشااااام صاااااال  التكر 
 . 15عبسالرااا الراا ع  المصسر ال،ابا   

؛ جمياال إبااراهيم حبيااف  الرشاااار الابيسياال يااي 38عبااسالجويل اللاااهر  المصااسر ال،ااابا    (98)
 .14(   9112الرراا  سار ن ر لوسرا،ات  النشر  )بيساس  

  9هف ياااي مرريااال قبااااال الرااارف  سار الكتاااف الروميااال  لمحماااس َماااين ال،ااا يسع  ،ااابااك الاااد (91)
 .941(   0220)بير ت  
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 .944المصسر نل،ه   (02)
 .915المصسر نل،ه    (09)
  )بياااااااساس                     0ثاااااااامر عبسالح،ااااااان الراااااااامرع  م ،ااااااا عل الرشااااااااار الرراقيااااااال  ملبرااااااال منيااااااار    (00)

9110   )968. 
 .952با   خضير عبا  الراا ع  المصسر ال،ا (03)
 .  0294كدار  98موابول لوباح  م  الشي  عماس حبيف الخياران  بتاري   (04)
قرياال خاار ال حاا  ي إحااسو الواارو التابراال إ لاا  ناحياال الرظاايم  جااالت هااد   الت،ااميل لوربيااا ماان  (05)

منلوال الحاا ع المرر يال بانخلاااز م،ات و ،ال  َراضاييا عاان المناالا ارخارو   التاي يجاارع 
ظيم الم ،مي   ،ميت بال ح   نظًرا لكثايل ارشجار الم ،ميل عو  حايال النيار  يييا نير الر

 لُبرااسها عاان مركااا ناحياال الرظاايم  ناحياال المنصاا ريل   ب،اابف ارراضااي البريااسو  الواحواال التااي 
تلصل بين ناحيل المنصا ريل   هاد   الوريال  لريوياا المخياي ياي تواك الماسو. موابوال لوباحا  ما  

 . 0294حايران  95ف الخياران  بتاري  الشي  عماس حبي
؛ 398(   9111  سار الحكمال  )لناسن  9مير بصرع  َعام ال لنيل  الو ميل الرربيال  ل (06)

 . 939صباو ميسع رميز  المصسر ال،ابا   
،اااااميرو الشااااايخوي  الشاااااي  حبياااااف الخيااااااران  مجوااااال محايظااااال سياااااال   الراااااسس الثالااااا   كدار                   (01)

0299   44. 
 .939محمس ح،ين الابيسع  المصسر ال،ابا    (08)
  )بياااساس  9،اااريس رشااايس مجياااس امياااام  رجاااال الراااراا  االحاااتال البريلااااني  مكتبااال منيااار    (01)

 .943؛ صباو ميسع رميز  المصسر ال،ابا   51(   9112
 ات مان (ي  لس ال،ولان عبسالحميس براس بضا  ،ان9198-9840ال،ولان عبسالحميس الثاني ) (32)

ارتوال َبيه الرر    جارو تربيتاه ياي الوصار شارنه ياي دلاك شارنن َمثالاه مان ارمارال   براس  يااو 
ُب ي  عبسالحمياس الثااني بالخايال ياي  قات كانات الاباس تمار  9816ال،ولان مراس الخام  عام 

يا  يي َامات حاسو  مصاعف ماليل كبيارو  يضاًا عان ثا رات عاتيال ياي البوواان لتحوياا انلصاال
ااين برننَّااه م،ااتبًسا سم ًيااا  لاادلك نراات بااا )ال،ااولان ارحماار(  جاارت يااي عيااس  َحااسا  ميماال  ُ ص 

لومايااس عاان ،اايرته  س ر  يااي ال،يا،اال الرثمانياال. .    قيااام الحركاال الصاايي نيلاررمينياالكاراماال 
كااااار   سار الل9ُيْنظناااااُري ر بيااااار ماااااانتران  تااااارري  الس لااااال الرثمانيااااال  ترجمااااالي بشاااااير ال،اااااباعي  ل

؛ محماااااس مصااااالل  اليالااااااي  093(   9113  )الوااااااهرو  0لوسرا،اااااات  النشااااار  الت ايااااا    
-09(   0224ال،ااولان عبسالحمياااس الثاااني باااين اهنصااااي  الجحاا س  سار اللكااار  )سمشاااا  
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؛ ،ويمان ق جه با   ال،ولان عبسالحميس الثاني شخصيته  ،يا،ته  ترجملي عبساب َحمس 045
 .    651-39(   0228لوترجمل  النشر  )الواهرو   إبراهيم  المركا الو مي

( حينما ت ل  9810-9861،يا،ل التجنيس اهجبارعي هي ال،يا،ل التي اتبريا مسحت باشا ) (39)
مواليس  اليل بيساس  عام عو  تلبيا قان ن الخسمل الر،كريل اهلااميل عو  م النييا  بسَ باتخاد 

 اليال بياساس تميياًسا لتلبياا الواان ن المادك ر   تراس هااد    اهجارالات الاامال لت،اجيل النلا   ياي
المحا لال مان ارما ر اهصااحيل التاي جاال بياا ماسحت باشاا لنوال الراراا مان الل ضا  اهساريال 
إ ل  نظام اهسارو المركايل   لكنه ُج بهن بمرارضل ،كان المسينل عوا  إجارال ت،اجيل النلا   لماا 

،نااف  اعتواااسهم ماان هتااك لوحرمااات   يضاا  َ،اامال الن،ااال  إ الَّ َننَّ ساااارو النلاا   كاناات  يييااا ب حن
ساارو صييرو عن انيا )قوم النل  ( تابرل لوشربل الثانيل مان سااارو َركاان حارف  9883حت  عام 

 9135-9861لوماياس ُيْنظناُري مارياا ح،ان ميتااظ التميماي  التجنياس ياي الراراا . الليوا ال،اس 
تير )رياااار منشاااا رو(  المريااااس الرااااالي لوسرا،ااااات الرويااااا  الجامراااال سرا،اااال تاريخياااال  ر،ااااالل ماج،اااا

؛ جميااال م ،ااا  النجاااار  اهسارو الرثمانيااال ياااي  اليااال بياااساس  سار 83   0225الم،تنصاااريل  
؛ عباااسال هاف عباااا  الوي،اااي  حركااال 011(   0229  )بياااساس  9الشاااؤ ن الثواييااال الرامااال  ل

(  مجول كويل اوساف  جامرل 9813-9811راا )اهصاو يي الس لل الرثمانيل  ترثيرها يي الر
 .  92(   9169  كان ن الثاني  ملبرل الراني  )بيساس  3بيساس  الرسس

  شيل مناصف عسو يي الس لال 9800يي ا،تانب ل عام (ي  لس 9810-9800مسحت باشا ) (30)
يضاًا عان  اليتاه   9869الرثمانيل  َ صب   ايًرا  ُعينن  الًياا ل اليال )نا ( ياي بويارياا ياي عاام 
ني،اااان  32   ياااي 9868عوااا  )الل نااال(  عاااال عااان ال اليااال عوااا  الاااررم مااان إصااااحاته عاااام 

ا،ااتوم مااسحت باشااا ميااام حكماال يااي الرااراا  نُعااسَّ ماان َباارا الاا الو الرثمااانيين الاادين َقااام ا  9861
 إصاحات ميمل ياي مختواي ج اناف الحيااو حتا  لواف باا )المصاو (. لوماياس مان التلاصايل عان
صاحاته يي الس لل الرثمانيل ُيْنظنُري قس رع قورجي  مسحت باشا َب  الس،ات ر الرثمااني  حياته  ات

؛ محماااس عصااال ر ،اااومان  1(   9159  ملبرااال بيااار ت  )بيااار ت  0 خاااال  ال،اااالين  ل
 .  51(   0292  ملاب  جامرل سيال   )سيال   0الرراا يي عيس مسحت باشا  ل

(33)  John. B. Glubb, Britain and the Arab Astudy of fifty years 5819-

5819, London, 5818, p.41. 
محمااس ،ااريس الاارا ع البيااساسع  تاارري  ار،اار الرومياال يااي بيااساس  سار الشااؤ ن الثوايياال  الراماال   (34)

 .319(   9111  )بيساس  9ل
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محماس  ؛940صباو ميسع رميز  سيال  ،يرو َعام  م،ايرو َحاسا   المصاسر ال،اابا    (35)
 .939ح،ين الابيسع  المصسر ال،ابا   

(ي هاااا  الشااااي  عبااااسال هاف باااان عبااااسالواسر باااان عبااااساليني  9100-980عباااسال هاف النااااااف ) (36)
يي مسينل بياساس  سر   9850تشرين ار ل عام  95ينت،ف إ ل  قبيول الربيس المرر يل   لس يي 

  مجوا  المرااري   رااي  مجوا     كان عضلرربيل  السين عو  يس عومال عصر عو م الويل ا
ار قااااي الروماااي   رايً،اااا لمحكمااال الصاااو   ُعاااي نَّ براااس تشاااكيل الحك مااال الرراقيااال رايً،اااا لمجوااا  

   عيس إليه بتسري  التل،ير يي جامرل كل البيت عام 9100-9109التمييا الشرعي لومسو من 
الجام  المدك ر الدع يوتحاا    كان لنُه مجو،ان حايان َحسهما يويمه يي سار  قريًبا من 9104

إليااه نخباال ماان الرومااال  ارسبااال   حاار  عبااسال هاف عواا  تر،ااي  مااسار  لوصاابيان  الشااباف  
. 9100 ماان توااك المااسار  مسر،اال اللضاال   مسر،اال التلياايز ارهوياال  تاا يي يااي بيااساس عااام 

 ن يااي مجال،اايم  لومايااس عاان ،اايرته  نشاااله اهسارع  اللكاارع ُيْنظنااُري إبااراهيم الااسر بي  البيااساسي
؛ صاباو مياسع 331-338   50-59(   9114سار بير ت لولباعل  النشار  )بيار ت  

؛ محمااس 319؛ محمااس ،ااريس الاارا ع  المصااسر ال،ااابا   954رماايز  المصااسر ال،ااابا   
 .  16-15ح،ين الابيسع  المصسر ال،ابا   

 .45-44،ميرو الشيخوي  المصسر ال،ابا    (31)
اباال مسر،اال َ لياال يااتروم يييااا ارللااال الم،ااومين الواارالو   الكتاباال   مباااسء الكتاتياافي هااي بمث (38)

السمين اه،امي. لومايس من التلاصيل ُيْنظنُري هنرع ي ،تر  نشرو الراراا الحاسي   ترجمالي ،اويم 
؛ جميااال م ،ااا  النجاااار  404(   9181  )بياااساس  0  مكتبااال اللجااار   9لاااه التكريتاااي  ل

(  سار شااااؤ ن الثواياااال 9198-9861يااااي الريااااس الرثماااااني ارخياااار ) تاااارري  الترواااايم يااااي الرااااراا
 . 10(   0229  )بيساس  9الرامل  ل

 .934صباو ميسع رميز  المصسر ال،ابا    (31)
 .51،ريس رشيس مجيس اميام  المصسر ال،ابا    (42)
(ي ُدكااار ياااي براااز المصااااسر بر،ااام الشاااي  )ماجاااس(  الصاااحي  9145-9885الشاااي  مجياااس ) (49)

 هااا  الشاااي  مجيااس بااان ،اااويمان باان مصااالل  الرااااا ع  ماان يخاااد البااا  بكاار  مااان  جياااال مجيااس  
شاايربان   ماان َقااسم الرااااات يييااا   لاام يكاان اباان عاام الشااي  حميااس الح،اان كمااا دكاارت َلماا  
ب كانن   لكنَّ حميس الح،ن كان كثير الترسس عو  الشاي  مجياس   تربلاه مراه ر ابال اجتماعيال. 

  ال،انل 1ب رع  ار،يرو االنكويايل يي ث رو الرشارين  كيااا عربيال  الراسسُيْنظنُري كامل ،ومان الج
 . 41   9184التا،رل  بيساس  كدار 
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(ي تنظايم شابه الر،اكرع َ جاسُ  البريلااني ن براس احاتال الراراا  تشاكل Levyالشبانل )الويلاي  (40)
الر،ااااكريل  يااااي المناااالا المحتوااال   ا،اااتخسمت مااان الوااا ات 9195مااان َبناااال الوبااااال ياااي عاااام 

البريلانياال خااار  المااسن لضاابل النظااام  حلظااه. لومايااس عاان ظاار ي تاارليي هااد   الواا و َ ،اابابيا 
  اجباتياااااا  عاقاتياااااا مااااا  الوااااا ات البريلانيااااال ُيْنظناااااُري س.ك.   ال حاااااسو ال ثااويااااال  مولاااااات  اارو 

؛ 95   0   9(   9104  ح ل الويلي يي باس ما بين النيرع )9/58الساخويل  مولل رقم 
  ر،اااالل 9104-9109ماجاااسو كاااريم ح،ااان عباااس الجناااابي   اارو الساخويااال )المرحوااال التر،ي،ااايل( 

؛ كاااريم حياااسر 46-04   0220ماج،اااتير )ريااار منشااا رو(  كويااال التربيااال  جامرااال الواس،ااايل  
  ر،الل ماج،تير  كويل اوساف  جامرال 9130-9109خضير  نشرو الشرلل الرراقيل  تل رها 

؛ رجااااال ح،اااااين ح،ااااني الخلاااااف  الجاااااي  الرراقااااي  تلااااا ر س ر  01-06   9113بيااااساس  
 .  40-49(   9111  )بيساس  9149-9109ال،يا،ي من 

؛ تح،اااااين الر،ااااكرع  المصااااسر ال،اااااابا  003شااااكرع محماااا س ناااااسيم  المصااااسر ال،ااااابا    (43)
 965. 

 .004شكرع محم س نسيم  المصسر ال،ابا    (44)
(  9165  )صاااايسا  0الكباااارو  ملبراااال سار الكتااااف  ل عبااااسالرااا الح،ااااني  الثاااا رو الرراقياااال (45)

 933. 
 .322عبساب يياز  المصسر ال،ابا    (46)
  9 نتااجيااا  ل 9102يريااا الماهاار كل يرعاا ن  الحوااااا الناصاارل يااي الثاا رو الرراقياال ،اانل  (41)

 .300(   9150ملبرل النجاو  )بيساس  
ثا رو الرشارين  المصاسر ال،اابا  ؛ صباو ميسع رميز  سياال  ياي 303المصسر نل،ه    (48)

 .024؛ محمس ح،ين الابيسع  المصسر ال،ابا   034 
 .035صباو ميسع رميز  سيال  يي ث رو الرشرين  المصسر ال،ابا    (41)
  ملبرال 9102محمس عوي كمال السمين  مرو مات  مشاهسات يي الث رو الرراقيل الكبرو ،انل  (52)

لرااا محمااااس َ،اااا س  م ،اااا عل الرااااراا ال،يا،اااايل  ؛ عبااااسا044(   9119النجااااي  )النجااااي  
 . 012(   9186  )بير ت  9  ل0المؤ،،ل الرربيل لوسرا،ات  مج

عباااا  عوااااي  اعاااايم الثااا رو الرراقياااال صاااالحات مااان حياااااو الاااااعيم ال،ااايس الصااااسر  سار الاهاااارال  (59)
 .88(   9152لولباعل  النشر  )بيساس  

 .304 يريا الماهر كل يرع ن  المصسر ال،ابا   (50)
 .012عبسالرااا محمس َ، س  المصسر ال،ابا    (53)
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 .304؛ يريا الماهر كل يرع ن  المصسر ال،ابا   905المصسر نل،ه    (54)
 .305المصسر نل،ه    (55)
 .322عبساب يياز  المصسر ال،ابا    (56)
 .965محمس ميسع البصير  المصسر ال،ابا    (51)
 .306المصسر نل،ه    (58)
 .933ااا الح،ني  الث رو الرراقيل الكبرو  المصسر ال،ابا   عبسالر  (51)

 
 

 .306يريا الماهر كل يرع ن  المصسر ال،ابا    (62)
 .306يريا الماهر كل يرع ن  المصسر ال،ابا    (69)

 .006عبسالرااا الح،ني  الث رو الرراقيل الكبرو  المصسر ال،ابا    (60)

 .913عوي البااركان  المصسر ال،ابا    (63)

 .301عبسالرااا الح،ني  الث رو الرراقيل الكبرو  المصسر ال،ابا    (64)

،مااان عوااي البااركااان  ماان َحااسا  بيااساس  سيااال  َثنااال ثاا رو الرشاارين يااي الرااراا  الملبراال  (65) حن
 .924(   0222الرربيل  )بيساس  

 .330يريا الماهر كل يرع ن  المصسر ال،ابا    (66)

ي  (61)    هااا  ابااان مصااالل  بااان 9814(ي  لاااس ياااي بياااساس عاااام 9161-9814)عباااسالكريم الراااام
،ااااومان الراااااي الراااااا ع   كااااان َباااا   مصاااالل  الراااااي ياااانظم الشاااارر  سر  عواااا  يااااس الشااااي  
عبسال هاف النااف   مال إ ل  ارسف   نظم الشرر مند يجر شبابه  يوال َ ل  قصااس  يي مسو 

 َ،تاد  النااف  ملورياي
سَ َ ْطنسِ ِ س   س   ه ِاسع       سسس سي   سَ   س يطس هلل س  س سي اتس 
  َلوااا  قصاااااس حما،ااايل ياااي جاااام  الحياااسر خاناااه  9102كاااان مااان شاااررال الثااا رو الرراقيااال عاااام  

 9106 االجتماعات ال لنيل  ثم يرَّ إ ل  مضارف عشايرته الرنااَّو  ،اجن ياي سلتاا     عاين عاام 
َعمااااًل مختولاال   تاا ل  تحرياار مجواال اللناا ن  كاتًبااا يااي ساااارو المااال بوضااال الكاظمياال  ثاام عماال

. ُيْنظناااُري ميااار 9161تشااارين الثااااني  03  تااا يي ياااي بياااساس ياااي 9134ار،اااب عيل ياااي شااابال 
 .031بصرع  َعام ارسف يي الرراا الحسي    

 .334يريا الماهر كل يرع ن  المصسر ال،ابا    (68)

و ار لاا  لثاا رو الرشاارين  منشاا رات  اارو ح،اان ار،ااسع  ثاا رو النجااي عواا  االنكويااا َ  الشاارار  (61)
 .368(   9115اهعام  )بيساس  
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؛ خضاااير عباااا  الرااااا ع  تااارري  قبيوااال 51،اااريس رشااايس مجياااس امياااام  المصاااسر ال،اااابا    (12)
 .991الرناَّو  المصسر ال،ابا   

 .62-51،ريس رشيس مجيس اميام  المصسر ال،ابا    (19)

الراااااا ع  تاااارري  قبيواااال الرناااااَّو  المصااااسر ال،ااااابا   ؛ خضااااير عبااااا 51المصااااسر نل،ااااه    (10)
 968. 

 .3   9102كان ن ار ل  9  ال،نل ار ل   91جريسو اال،توال  الرسس (13)
 قائمة املصادر واملراجع:

 أوالً: الرسائل واألطاريح العلمية:
سرا،ااال تاريخيااال  ر،اااالل  9135-9861مارياااا ح،ااان ميتااااظ التميماااي  التجنياااس ياااي الراااراا  -

 .0225،تير )رير منش رو(  المريس الرالي لوسرا،ات الرويا  الجامرل الم،تنصريل  ماج
  ر،االل 9104-9109ماجسو كريم ح،ن عبس الجنابي   اارو الساخويل )المرحول التر،ي،ايل(  -

 .0220ماج،تير )رير منش رو(  كويل التربيل  جامرل الواس،يل  
  ر،الل ماج،اتير  كويال 9130-9109ها كريم حيسر خضير  نشرو الشرلل الرراقيل  تل ر  -

 .9113اوساف  جامرل بيساس  
ا: املوسوعات:

ً
 ثاني
  )بيااااااساس                     0ثااااااامر عبسالح،اااااان الرااااااامرع  م ،اااااا عل الرشاااااااار الرراقياااااال  ملبراااااال منياااااار    -

9110). 
  9  ل0عبسالرااا محمس َ، س  م ، عل الرراا ال،يا،يل  المؤ،،ل الرربيال لوسرا،اات  ماج -

 .(9186)بير ت  
 .عبسال هاف الكيالي  م ، عل ال،يا،ل  المؤ،،ل الرربيل لوسرا،ات  النشر  )بير ت  س.ت( -

ا: الكتب العربية:
ً
 ثالث
 .(9114 إبراهيم السر بي  البيساسي ن يي مجال،يم  سار بير ت لولباعل  النشر  )بير ت  -
 .5ار صاسر لونشر     س4َب  اللضل جمال السمين محمس بن مكرم  ل،ان الررف  ل -
جميااال إباااراهيم حبياااف  الرشااااار الابيسيااال ياااي الراااراا  سار نااا ر لوسرا،اااات  النشااار  )بياااساس   -

9112). 
-9861جمياااال م ،اااا  النجااااار  تاااارري  الترواااايم يااااي الرااااراا يااااي الريااااس الرثماااااني ارخياااار ) -

 .(0229  )بيساس  9(  سار شؤ ن الثوايل الرامل  ل9198
ارو الرناَّو الرربيال الابيسيال الوحلانيال  سار الراراي لونشار  الت ايا  خالس عبسالرااا الراا ع  إم -

 .(0290 الترجمل  )، ريا  
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خضااير عباااا  الرااااا ع  تااارري  قبيواال الرنااااَّو  عشااااارها ياااي الرااراا  الااا لن الررباااي  ملبرااال  -
 .0292سيال   

سياااال  ،ااايرو َعاااام  م،ااايرو َحاااسا  سرا،اااات تاريخيااال مراصااارو  مؤ،،ااال مصااار مرتضااا    -
 .(0292بيساس  )
  9149-9109رجااال ح،ااين ح،ااني الخلاااف  الجااي  الرراقااي  تلاا ر س ر  ال،يا،ااي ماان  -

  .(9111)بيساس  
  سار اللكاار لوسرا،ااات 9ر بياار مااانتران  تاارري  الس لاال الرثمانياال  ترجماالي بشااير ال،ااباعي  ل -

 .(9113  )الواهرو  0 النشر  الت اي    
  )بيااساس  9االحااتال البريلاااني  مكتباال منياار   ،ااريس رشاايس مجيااس اميااام  رجااال الرااراا    -

9112). 
،ااويمان ق جااه بااا   ال،ااولان عبسالحميااس الثاااني شخصاايته  ،يا،ااته  ترجماالي عبااساب َحمااس  -

 .(0228إبراهيم  المركا الو مي لوترجمل  النشر  )الواهرو  
 .(9156عبا  الراا ع  عشاار الرراا  مكتبل الصلا  المر و  )لنسن   -
  اعااايم الثااا رو الرراقيااال صااالحات مااان حيااااو الااااعيم ال،ااايس الصاااسر  سار الاهااارال عباااا  عواااي -

  .(9152لولباعل  النشر  )بيساس  
عبسالجويل اللاهر  الرشاار  ال،يا،ل  تورير ،رع لساارو اال،تخبارات البريلانيل بيمنن عاقل  -

 .(9158الرشاار باهسارو البريلانيل  ملبرل الرايسين  )بيساس  
  .(9165  )صيسا  0اا الح،ني  الث رو الرراقيل الكبرو  ملبرل سار الكتف  لعبسالرا  -
  9 نتااجيااا  ل 9102يرياا الماهاار كل يرعا ن  الحوااااا الناصاارل ياي الثاا رو الرراقيال ،اانل  -

 .(9150ملبرل النجاو  )بيساس  
   ملبرال بيار ت 0قس رع قورجي  مسحت باشا َبا  الس،ات ر الرثمااني  خاال  ال،االين  ل -

 .(9159)بير ت  
  ال،اانل 1كاماال ،ااومان الجباا رع  ار،اايرو االنكوياياال يااي ثاا رو الرشاارين  كياااا عربياال  الرااسس -

 .9184التا،رل  بيساس  كدار 
  9محمااس َمااين ال،اا يسع  ،اابااك الاادهف يااي مررياال قباااال الراارف  سار الكتااف الرومياال  ل -

 .(0220)بير ت  
  سار الحرياال لولباعاال  9لاا  جاياارو هنجااام  لمحمااس ح،ااين الابيااسع  الرراقياا ن المنلياا ن إ   -

 .(9185)بيساس  
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محمس ،ريس الرا ع البيساسع  ترري  ار،ر الروميل ياي بياساس  سار الشاؤ ن الثواييال  الرامال   -
 .(9111  )بيساس  9ل

  ملااب  جامرال سياال   )سياال   0محمس عصل ر ،اومان  الراراا ياي عياس ماسحت باشاا  ل -
0292). 

  9102لاااسمين  مرو ماااات  مشااااهسات ياااي الثااا رو الرراقيااال الكبااارو ،ااانل محماااس عواااي كماااال ا -
 .(9119ملبرل النجي  )النجي  

محمااس مصاالل  اليالااي  ال،ااولان عبسالحميااس الثاااني بااين اهنصاااي  الجحاا س  سار اللكاار   -
 .(0224)سمشا  

 (9111  سار الحكمل  )لنسن  9مير بصرع  َعام ال لنيل  الو ميل الرربيل  ل -
  0  مكتبال اللجار   9 ،اتر  نشارو الراراا الحاسي   ترجمالي ،اويم لاه التكريتاي  لهنرع ي -

 .(9181)بيساس  
ا: البحوث واملقاالت:

ً
 رابع
 .،ميرو الشيخوي  الشي  حبيف الخياران  مجول محايظل سيال   الرسس الثال   كدار -
الرااااراا عبااااسال هاف عبااااا  الوي،ااااي  حركاااال اهصاااااو يااااي الس لاااال الرثمانياااال  ترثيرهااااا يااااي  -

  كاااااان ن الثااااااني  ملبرااااال 3(  مجواااال كويااااال اوساف  جامرااااال بياااااساس  الرااااسس9811-9813)
 .(9169الراني  )بيساس  

ا: الدوريات )الصحف واجملالت(:
ً
 خامس
 .0293ني،ان  96(  143جريسو المراقف الرراقي  الرسس ) -
 .0299كيار  05( ال،نل ال،اس،ل  9909جريسو الشرا الرراقيل  الرسس ) -

 
ً
 ا: املقابالت الشخصية:سادس
 .0294كدار  95موابول لوباح  م  الكاتف  الصحلي خضير الراا ع  بتاري   -
 .0294كدار  93موابول شخصيل لوباح  م  الشي  عماس حبيف الخياران  بتاري   -

ا: الكتب األجنبية:
ً
 سابع

- Androw Mankon, Autatork biography of the establishment of 
modern Turkey, Publisher John Moory, London 

- John. B. Glubb, Britain and the Arab A Study of fifty years 5819-
5819, London, 5818 

 
 


