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 البحث مدتخلز
ماار  معهااج البحااهث والجراساات العخبيااة دوري الثقااافي سبحاث وتااجريذ ونذااخ  

بشجاح، وكان عسله جدءًا من اإلطاار العاام للعسال الثقاافي  1898-1891في بغجاد للسجة 
عخبية، والتي أوعادت بافتتااح السعهاج العخبي السذتخك الحي تذخف عليه جامعة الجول ال

، وتاام نقلااه إلاا  بغااجاد بعااج 1891فااي القاااهخة، وعاال يعساال فيهااا حتاا  عااام  1853عااام 
االتفاق الحي وقع مع حكهماة العاخاق حياث قاجمت التداهيالت والتسهيال الاالتم، وا تياخ 
الااجكتهر ناااهري حساااهدي القيداااي ماااجبخًا لااه، وعسااال باندااايابية ونجااااح ملتدماااا بالش اااام 

لجا لي والهيكل التش يسي من حيث األقداام واألهاجاف وطخيقاة العسال، أعياج نقلاة إلا  ا
، الااحي كااان قااج 1898القااهخة بعااج تدااهية الخااالف العخبااي مااع الحكهمااة السرااخية عااام 

 نذأ بعج تيارة الخئيذ السرخي األسبق دمحم أنهر الدادات إلسخائيل.   
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  مقجمة
تأسييس  عزمييةربية الةيي شياركف فيي العراق في مقدمة الدول الع كان

التقافيييية العربيييية  الزعاهييدةاليييدول الزهقعيية عمييي   ومييينجامعيية اليييدول العربييية  
 كييييانبزقةرييياها و  عزيييل قييييد  و 5445 عيييا عقيييدت فيييي إجييييار الثامعييية  الةيييي

 مييمتزراتبهييا ) قامييففييي كييل اةندييقة التقافييية الةييي  دييار ف  حرييهرف فيياع ا 
فيييي  البيييار ة التقافييييةوكيييان مييين  عزالييي   ثقافيييية وعمزيييية( واشيييةر  فيييي لثانهيييا 

العربيييية  والدراسيييات بجيييهثإجيييار الثامعييية تقيييدسم عرةييي   سةريييافة معهيييد ال
 اليييدول ع قييياتاثييير تيييدههر  عمييي بغيييداد  فييييالعربيييية  اليييدول ثامعيييةالةييياب  ل
بعييد الزيييارة الةييي  - لزعهييدمقيير ا دوليية - ميي  جزههرييية مذيير العربييية العربييية

)إسيييرا يل( وميييا  إلييي  (5495-5491)الخيييادات  رقيييا  بهيييا الييير يس اةسيييب   نيييه 
  إل  تهنس. ثامعةال مقرتبعها من نقل 
البجيييل إلييي  دراسييية وتقيييييم الزرحمييية الةاريحيييية الةيييي وجيييد فيهيييا  يهيييد 

معهيييد البجيييهث والدراسيييات العربيييية فيييي بغيييداد  وعلقيييا  الريييه  عمييي  مةعمقاتييي  
 هذف الزدة. فيالعمزية واإلجرا ية 

العيييراق وا تياقيييية الةيييي  ييييةكهمييية جزههر مهقييي  ح إلييي البجيييل  تقيييرق 
عقيدها مي  الزسةزية العربيية لمةربيية والتقافية والعميه   وتسياول بالدراسية  هيدا  

 تعميييي العمزييييي ومييييا  نةاجيييي والزالييييية والةسةيزييييية و  القانهنييييية حيتياتيييي الزعهييييد و 
 الزذييادربرمةهييا معةزييداا عميي   يييةومييا سحييع العزمييية التقاف  بدييمون القمبيية
 و بجييياثهييد وميييا تهيييأ مييين نزييا ج ميين إنةاجييي  العمزييي مييين كةيي  اةولييية لمزع

 عمزية.  لورسا
 الدرس والبجل:  هيالزعهد   الزهزة اةول  الةي وةعها ل كانف
الراهسة في محةم  الدول فيي اليهجن العربيي دراسية عمزيية  ةحهال) ( درس ا

مقارنيية  )ب( مين السيهاحي الخياسيية والقانهنييية واإلداريية وا قةذيادسة واةدبيية
هييييذف اةحييييهال بعرييييها بييييبعظ مقارنيييية دقيقيييية إل هييييار اليييييروق والزدييييابهات 
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القا زة بين هيذف اليدول مين السيهاحي الزيذكهرة )ج( بجيل العهاميل الةيي قاميف 
عميها هذف اليروق والزدةبهات واسةكدا  الةرو  الةي  وجيدتها )د( تجير  

ية. و خيراا فان الغاسة الهسا ل الةي تخاعد عم   يادة الةقارب بين الب د العرب
القذيييهن مييين  ليييا  تعزييييز اليييهعي القيييهمي فيييي اليييهجن العربيييي مييي  إشييياعة 

 . (5)بزخةقبمهاالدعهر بهحدة اةمة العربية وبل اإلسزان 
سحيييييع ا لييييييات والزهيييييا  الهاجييييي  الةزامهيييييا مييييين قبيييييل القمبييييية  وفيزيييييا

 ا اةسيييةواةسييياتذة واإلجيييار اليييذين سعزميييهن فيييي  لةجقيييي  هيييذف الغاسيييات سقيييهل 
 الزعهد وواة  نةام  اةساسي:  ندا إ كرةصاح  ف الجذر  ساج  

إن الدراسييات الةييي سقييه  بهييا الزعهييد تهييد  إليي  حزييل القمبيية عميي  درس  -5
 الدمون العربية م  تزويدهم بالهسا ل ال  مة لذلا.

سث   ن  سجاول اةساتذة والزجاةرون عرض جزي  اةبجياث الزةعمقية  -2
ها  بيل سكةييهن بالةهسي  والةعزي  فيي ناحيية مجيدودة مين بالزهاد الةيي يدرسيهن

نييييهاحي الزهةييييه  ليقةييييد  القمبيييية بهييييم  فيدرسييييها ميييين تمقييييا   نيخييييهم نييييهاحي 
 الزهةه  اُةخر. 

ويعزييييييييل الزعهييييييييد عميييييييي  ةييييييييزان ا تذييييييييا ت اليكرييييييييية بييييييييين اةسيييييييياتذة  -3
ميين محةميي  الييدول العربييية حةيي  تةهثيي   الزعهييد َيُممييهن  والزجاةييرين الييذين

ط اليكريييية بيييين العمزيييا  والبييياحتين فيييي الديييمون العربيييية عمييي  اخييية   اليييرواب
 الدول الةي سققسهها والثسخيات الةي يسةزهن إليها.

يةاب  الزعهد ما سجدث مين تقيهرات فيي محةمي  دول اليهجن العربيي مين  -4
 .(2)حيل اةوةا  ا جةزاعية وا قةذادسة والةدريعية واةدبية
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 (1881-1891)راسات العخبية في بغجاد والج بحهثال معهج
بقيرار   5511القياهرة عيا   فيالبجهث والدراسات العربية  معهد  ندئ

 انعقييادففييي دورة  (439)الييذ  سجزييل الييرقم  يييةميين مثمييس جامعيية الييدول العرب
 وكيييان 5515وبيييد  عزمييي  اليعميييي عيييا    15/5/5511الخيييادس عدييير بةييياري  
 رةسعزيل فيي القياه و يل عربيية العاليية الدراسيات ال معهيدسخز  عسد تأسيخي   

الع قييات  ققيي  بعييدحيييل تييم نقميي  إليي  العييراق  5581عييا   حةيي تأسيخيي   مسييذ
الزيارة الةي  بخب   الزذرية والجكهمةالعربية  الدول حكهمات بينالخياسية 

معاهيييدة  ف( وعقيييدإسيييرا يلدمحم  نيييهر الخيييادات إلييي  ) ب قيييا  بهيييا الييير يس اةسييي
عيا   ييةالعرب دولحكهميات الي  جزعيفحيسهيا  فيي  و 5518الخ   بيسهزا عيا  

ةرورة نقل مقر  عم و را  الحارجية العرب   ا تياق الذ  وقع بعد  5515
يسقيل الزعهيد مين القياهرة   نو   في  لا العا  إل  تهنس العربية الدول جامعة

 ةحييري عزميي  فييي البجييل العمزييي والةييدريس ل اسييةاسا إليي  بغييداد ليةخييس  ليي  
 .(3)الدهادات العميا هن جزمس دة من القمبة العربدفعات جدي
وجييهدف فييي بغييداد لمزييدة   ثسييا  الزعهييد مخيييرةالزرحميية التانييية ميين  تعييد
العراق بعيد  إل  نقم تم   ن بعدالزراحل الزهزة   من 5551و 5585بين عا  

 إدارةالزدييييرفة عميييي   - ا تياقييييية بييييين الزسةزيييية العربييييية لمتقافيييية والعمييييه  عقييييد
 اسيةقبال عمي   واسيةعدادفالحاصة بقبهلي  اسةريافة الزعهيد  والعراق - الزعهد

اإلرادة والرغبيية  عيينتعبيير فييي حقيقةهييا  الزرحميية وهييذف  5581فييي بغييداد عييا  
ا سةزرار والعزل  رغم الةرو  غير القبيعية الةي  فيالزعهد  إلدارةالقهية 

 مرت بها الدول العربية.
 - اسيي فيي الع قيات العربييةالزذادر كتيراا عن الثان  الخي تجدثف

العربية بعد هذا الجادث الكبيير ولكسهيا سيكةف فيي  غمي  اةحييان إن ليم نقيل 
وع ا كان اةمر كذلا فان ما كة    الثان  التقافي نعن الجديل ع - تزاما

جييل الزذييادر عيين هييذف  ق عيين  مييهر الزعهييد سكيياد سكييهن معييدوماا  فمييم تةقيير 
يخيير  ليا  ن الجيدث اليذ  تعرةيف لي  الزعهيد الجرجية  وت مخييرةالزدة مين 
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 ةيييربة بزتابييية ف( كانيييإسيييرا يل)يالعربيييية كيييان كبييييراا  فزييييارة الخيييادات لييي ميييةاة
 صييابف العييرب فييي  عميي  الثخييد و فقييدت الثزييي  الةييها ن  والجيي  إن اةميير 

تزتم  من ثقيل فيي الزعركية ةيد العيدو الةقمييد   وبزاليس بالهين ةن مذر 
فييي الثغرافييية  مزيييزات ميينتزمييا  بزييا و   و  اسلةزييدول ا ميين كهنهييالمعييرب  

 .(4)القبيعية والبدرية ثانياا 
اةجيرا  الةيي عزميف فيي الزعهيد  ثسيا  وجيهدف فيي بغيداد عمي   اتيقف

 ن  وليييات الزعهييد )وثييا   ومذييادر( نقمييف إليي  القيياهرة ولييم يبييَ  مسهييا شييي  
عهييد حييين صييدرت الةعميزييات بعييهدة الز 5585وكييان  لييا عييا    (5)فييي بغييداد

إليي  القيياهرة بعييد عييهدة جامعيية الييدول العربييية ميين تييهنس بعييد عييهدة الع قييات 
الزذيييييرية إلييييي  سييييياب  عهيييييدها  وجيييييرت عزميييييية ا نةقيييييال بذيييييهرة  - العربيييييية
  تييذكر  و كييد هيذا اةميير اليدكةهر هاشييم صيالي الةكريةييي  وقيال:  (6)مخيةعثمة

اةخييرة وعمي  وفيي الزيدة   (9) ن جزي  مزةمكيات الزعهيد ُ رسيمف إلي  القياهرة 
 رفيير  لمزعهييد فييي بغييداد  ُ كيي إفةةيياحخميييية مقالبيية بعييظ اةسيياتذة العييراقيين 

 حد اله را  العيراقيين فيي تخيعيسيات   ن  عم  لخان الدكةهر جال  الحياجي
. (9)القييرن الزاةييي  رسييل الكتييير ميين الكةيي  والرسييا ل واةجيياريي إليي  القيياهرة

الزذييادر الةييي تةجييدث عيين  دت هييذف اةسييباب إليي  صييعهبة الجذييهل عميي  
. (4)هيييذف الزرحمييية  وخاصييية ميييا يةعمييي  بالديييمون اإلداريييية والزاليييية والةسةيزيييية

بعييييظ  حوإلدرا  جبيعيييية عزييييل الزعهييييد فييييي هييييذف الزرحميييية   بييييد ميييين إسرييييا
الزيييردات  اسييةقرا  خيي ل ميينوالعمزييية  اإلداريييةالثهانيي  الةييي تةعميي  بدييمون  

 وبزا وة  لسيخ  من  هدا :  ا تية
      

 السذتخك العخبي الثقافي العسل في والعلهم والثقافة التخبية مش سة دور -أوال
اهةزا  جامعة الدول العربية ومسةزاتها بةقهير العزيل التقيافي  اسةزر

في الهجن العربي  و مف مكاتبها تةاب  تدكيل ما يمز  من لثيان لدراسية ميا 
  فقيييدمف مدييياري  تةقمبييي  الزهاقييي  مييين الةزاميييات فيييي جهانييي  العزيييل التقيييافي
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 إدارةمديروعا قيرار قيدما مين  لزتيالتذ  في هيذا الديأن  مسهيا عمي  سيبيل ا
  اسةديياريةإليي  الزثمييس الةسييييذ   كييان اةول خاصيياا بةدييكيل  لثسيية  الزسةزيية

  تةيأل  مين سيبعة 5581العربي  في عا   الهجنلزكة  تسخي  الةعري  في 
العمزييا  والمغييهيين   عرييا  عميي  اةقييل واثسييي عديير عرييها عميي  اةكتيير ميين

العييرب سحةييارهم الزييدير العييا  لمزسةزيية بالةديياور ميي  الزثمييس الةسييييذ  مييدة 
 .(51)ث ثة  عها  قابمة لمةثديد

الزهافقييية عمييي  مديييرو  قيييرار قدمييي  الزيييدير  5585فيييي عيييا   وصيييدرت
 تكييهين  عرييا  لثسيية الحقيية  أنالعييا  إليي  الزثمييس الةسييييذ  وهييه التيياني بديي

فييية العربيييية   عمييي   ن  يهافييي  الزثميييس عمييي  تحذييييع الدييياممة لةسزيييية التقا
. واةهيم (55)مبمغ مميهن دو ر  مريكي لزهاجهة اةعبا  الزالية الزةرتبية ليذلا

مييين  ليييا كمييي  وفيزيييا سحيييع الزعهيييد  درج الزثميييس الةسيييييذ  لزسةزييية الةربيييية 
 عزاليي  لمييدورة الحامخيية والعدييرين عرييهية معهييد  ولوالتقافيية والعمييه  فييي جييد

الدراسييات العربييية فييي الزثمييس ا سةدييار  لثامعيية الييدول العربييية  البجييهث و 
اليييدول  جامعييية خقيييط فييييو ليييا سعقيييي ممشيييراا عمييي   هزيييية الزعهيييد ومهقعييي  

 .(52)العربية
 السعهج إل  بغجاد انتقالمهقف الحكهمة العخاقية من  - ثانيا

الجكهميييية العراقيييية اسةرييييافة الزعهييييد تسيييييذاا لقييييرار الزثمييييس  عرةيييف
مي  جزههريية  اتيياقواسةقاعف الزسةزة الةهصل إلي    (53)مزسةزةالةسييذ  ل

 29 معهد البجهث والدراسات العربية  وتم  ليا فيي  اسةرافةالعراق سقري ب
  (5494)تسيييذاا لةهجيهيات ميمتزر قزية بغيداد عيا   5491كانهن التاني/يسياير 

الييية واتياقيياا ميي  جييههر وروح مقييررات مييمتزر و را  الحارجييية وا قةذيياد والز
  وتيييم ا تيييياق عمييي  تعييييين اةسيييةا  اليييدكةهر (5494)العيييرب فيييي بغيييداد عيييا  
لمقيييا  ببييد  العزييل  56/9/5495مييديراا لمزعهييد فييي  (54)نييهر  حزييهد  القيخييي

فييي  لييا  (55)الييدكةهر فييا    مييين محمييع وتبعيي   5494حةيي  عييا   واسييةزر
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ف بديييكل ممقيييف اليييدكةهر بهثييي اإلدارة  وتيييهل  بعيييدف 5441العيييا  حةييي  عيييا  
عميي  نقييل الزعهييد ميين  اإلشييرا عزمييية  اةخيييروتييهل   (56)كامييل عبييدالمقي 

 . (59)القاهرة في  لا العا  ل إ ادبغد
 بالزعهييدالجكهميية العراقييية ميين جانبهييا بةحذيييع بساسيية تمييي   و خييذت

ومكانة  العمزية وا عةبارية م  مراعاة اسةزرار الزعهيد فيي برامثي  الةدريخيية 
ات الزةييهافرة فييي الزعهييد وممسخييات البجييل العمزييي وعفييادة جمبةيي  ميين اإلمكانيي

العراقيييية  وتقييي  البساسييية مقابيييل الزثزييي  العمزيييي العراقيييي قريبييية مييين الثامعيييية 
الزخةسذيييرية وعيييدد مييين كمييييات جامعييية بغيييداد )القيييانهن  اإلدارة وا قةذييياد  

. كزييا وفييرت الجكهميية العراقييية الكييهادر اإلدارييية الزخيياعدة (59)ا داب... اليي 
سهل مهزيات عزيل الزعهيد وغقيف نيقيات اسيةه   الزيا  والكهربيا  وهذا ما 

والهات  والذيانة  ونةراا لعد  تهفر بعيظ الجاجيات اةساسيية فيي اةسيهاق 
العراقيييييية  نيييييذا  سيييييزجف الجكهمييييية العراقيييييية إلدارة الزعهيييييد باسيييييةيراد الزيييييهاد 

 .(54) اةساسية من اةسهاق الكهيةية بدون رسه  كزركية
ة بااين حكهمااة جسههريااة العااخاق والسش سااة العخبيااة للتخبيااة االتفاقياا -ثالثااا

 والثقافة والعلهم
 ن صدرت مهافقة مثمس جامعة الدول العربية عمي  نقيل الزعهيد  بعد

إل  بغداد  وبعد ا سةعداد الذ   بدت  الجكهمة العراقية لذلا  تم عقد اتياقية 
كزال بجييل الزرييي فييي اسيية وقبييل بييين القييرفين وتكهنييف ميين )ثزيياني مييهاد( 

بيييين حكهميية جزههريييية  ُ برمييف ةييييهيييذف ا تياقييية ال هصالزهةييه  نيييهرد نذيي
والةيي تكهنيف مين ثزيان ميهاد  العراق والزسةزة العربية لمةربية والتقافة والعمه 

 القرفان عم  ما سأتي: اتي   نذها تيوفيزا سأ
 األول   السادة

ةزييية ويرميييز لمزس  العربيييية بكمزييية الزعهيييد جيييهثإلييي  معهيييد الب سديييار -  
ولمزيدير العيا  لمزسةزية بكمزية   العربية لمةربية والتقافة والعمه  بكمزة الزسةزة
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الزيييدير العيييا  ولدولييية الزقييير بكمزييية الدولييية والجكهمييية جزههريييية العيييراق بكمزييية 
 الجكهمة. 

الزعهيييييد بالدحذيييييية القانهنيييييية وباةهميييييية الكاممييييية جبقيييييا لسةامييييي   يةزةييييي  - ب
 اةساسي ولها ج .

 الثانية  السادة
ييييئ الجكهمييية مقيييرا م  زيييا لمزعهيييد باعةبيييارف معهيييدا لمدراسييية والبجيييهث ته -  

  سجةييييهن عميييي  قاعييييات لمزجاةييييرات والبجييييل ومكةبيييية كبيييييرف ومبسيييي  ليييي دارة
وتجييييافح الجكهمييييية عمييييي  م  مةيييي  وقابميةييييي  لمهفيييييا  بجاجييييات الزعهيييييد جبقيييييا 

 الزسةهر.  الزخةقبلعزم  الجالية وفي   لزحققات
وتأثييل مبسياف   ة لة في نيقات انةقال الزعهيدالجكهمة الزبالغ ال  م تقد  - ب

بزييا يةساسيي  ومةقمبييات سييير الةييدريس والبجييهث والبييرام  واإلدارة والحييدمات 
ووسا ل السقل وتعهيرات و جهر نقل وانةقال وتعيين والةجاق العياممين بزقير 

 الزعهد ببغداد و يادة الزرتبات عم  الةيذيل الةالي: 
نيقييات تأثيييل الزعهييد  لة فييي( مريكييي )ما ةييا  ليي  دو ر  211,111  -5

 وتثهيزف بالزعدات ال  مة لعزم  وبرامث  وعدارت .
( لدييرا   ربيي  سيييارات صييالهن مريكييي)خزخييهن  ليي  دو ر   51,111
 وحافمة لمسقل.

 ليي  دو ر  مريكييي( لدييرا  الكةيي    ثييهن )ما يية وخزخيية وث 535,111
 لزكةبة الزعهد. 
والزعيييدات  لةثهييييزات( لديييرا  امريكيييي)خزخيييهن  لييي  دو ر   51,111

 ال  مة لزكةبة الزعهد. 
 مريكييييي( لة فيييي الزييييادة فييييي  ر)ما ييية وخزخيييهن  لييي  دو  551,111

 الزرتبات. 
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) ما ييية وخزخيييهن  لييي  دو ر  مريكيييي( لة فيييي تعهيريييات  551,111
 ا نةقال وا لةجاق والةعين واإلجا ات. 

تعهيريات نقيل  )خزخة وسيةهن  لي  دو ر  مريكيي( لة فيي 65,111
 اةمةعة. 

)ميييأتي  لييي  دو ر( لةعزييييز نيقيييات البييياب  211,111الجكهمييية مبميييغ  تقيييد  -5
  ا نيييذ الزحذييع لهييا فييي ميزانييية   فييي ميزانييية الزعهييد - البييرام  -التيياني

 .  5495 - 5491الزعهد خ ل الخسةين 
مييا سييييظ ميين الزبييالغ  الزقدميية ميين الجكهميية لة فييي نيقييات الزيييادة  يييدور -2

واةجييا ات ونقييل اةمةعيية إليي    لةجيياقلزرتبييات وتعهيرييات ا نةقييال وافييي ا
فيييي ميزانييية الزعهيييد ويييدور لمخيييسهات ال حقيية عمييي   -البييرام  -البيياب التييياني

 .5495 -5491ميزانية 
الجكهميية خيي ل عدييرة  سييا  ميين تيياري  نيييا  هييذا ا تييياق مبمييغ قييدرف  تريي  -3

حخاب الزعهد لدن  حد  )ما ةان وخزخهن  ل  دو ر  مريكي( في 251,111
الزذييار  العراقييية ليةخييس  إلدارة الزسةزييية ولمزعهييد كييل حخيي  اخةذاصييي  

ا نةقيال وععيداد الزقير فيي  سير  وقيف مزكين  را اتاتحا  ميا يميز   نثيا  إجي
(  عيي ف 5-وتخييدد الجكهميية البيياقي ميين الزبييالغ الييهارد تيذيييمها فييي )اليقييرة ب

 الزعهد.عسد بد  العزل وبسا  عم  جم  من ر يس 
تةعهييييد الجكهميييية بةييييهفير شيييياغمي اله ييييا   اإلدارييييية والحييييدمات  -ج

وتةجزيييل الجكهمييية   الزعاونييية الةيييي سجةاجهيييا عزيييل الزعهيييد كمزيييا كيييان مزكسيييا
  رواتبهم وتعهيراتهم جبقا لقهانيسهم ونةزها.

الجكهمييية القيييانهن العيييا  واةنةزييية والميييها ي والقيييرارات  تقبييي : الثالثاااة الساااادة
ومه يييي  وخبرا يي  وفييي  قييرفةعميي  بززاسييا وحذييانات الزعهييد ومالةقبيقييية ليي  ي

الززاسيا والجذيانات عين مزاسيا وحذيانات مسةزية  فهيذ تقيل   حيهالجزي  اة
 . والزسةزات العربية الززاثمة ربيةالعزل الع
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الزعهييد   هييدا الزسةزيية بغييية تجقييي   ميي الجكهميية  تةعيياون  الخابعااة: السااادة
 الع قييات والييروابط بييين ممسخيياتها هثييي و لييا عيين جرييي  ت   وتسييييذ برامثيي

 , وتهياييةالزعهييدالثامعييية خاصيية وبييين  الزمسخيياتالعمزييية والتقافييية عاميية و 
البدييييرية واليسييييية  مكانييييياتميييين اإل فييييادةاليييييرص لةجقييييي  الةعيييياون وتبييييادل اإل

 في تما الزمسخات وفي الزعهد. احةالزة
لمدارسييين  ز  ييمالخييكن ال سثييادإالجكهميية فييي قرييية  تخييهم الخامدااة: السااادة

 الزعهد في تذليل مذاعب .  دارةإفي الزعهد وتةعاون م  
 إ امييي  الجكهمييية لعقيييد اتيييياق تكزيميييي   الزيييدير العيييا يةدييياور: الدادساااة الساااادة

 بعظ مهادف.  تعديل  وهذا ا تياق  إل مهاد جديدة  إةافةاسةثدت  رو  
  نويثيه    بزهامجهال مدة قيا  الزعهد  تياقهذا ا  سخرن الدابعة:  السادة

 الجكهمة. و بسا  عم  جم  الزسةزة  عديلسكهن مهة  ت
 . هذا ا تياق فهر تهقيع سخرن  الثامشة: السادة
  .(21) 5491التاني  كانهن  يه 5411 سسة ولاة ربي  4بةاري   غدادبب كةبف

ا عةبيار  يرو  ا نةقيال والجاجيات اةساسيية  بسةير ا تياقية  خذت
يييييل تهيايييية الزكييييان الزساسيييي  والزييييهارد الزالييييية ال  ميييية الةييييي يةقمبهييييا ميييين ح

لةغقية نيقات  فر  عن تهفير الكيادر إلشيغال اله يا   اإلداريية والحيدمات 
الةييي سجةاجهييا عزييل الزعهييد  وبيسييف الثهانيي  القانهنييية الةييي تقبيي  والمييها ي 
  والقييرارات الزعزييهل بهييا لييدن الجكهميية العراقييية وفقييا لقانهنهييا العييا  و نةزةهييا

 فيي جزيي  اةحيهال فيان الززاسيا  عبيد المقيي : بهثيفالدكةهر  اةسةا ويقهل 
والجذانات القانهنية الةي مسجف ل  من قبل الجكهمية   تقيل عين تميا الةيي 
مسجةها مسةزة الةربية والتقافة والعميه    وتقرقيف  سريا إلي  تعياون الجكهمية 

عيا  فيزيا سخيةثد مين م  الزسةزة  و لزجف إل  ةرورة الةداور م  الزدير ال
 .(25) رو  وحاجات
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  أهجاف السعهج وأقدامه في بغجاد -رابعاً 
السةا  اليداخمي لزعهيد البجيهث والدراسيات العربيية فيي بغيداد مين  بقي

حييييل اةهيييدا  واةقخيييا  والزثيييالس واإلدارة ونةيييم البجيييهث وخقيييط الدراسييية 
يي  فييي الخيياب  والزيسي الدراسييية والقيا زهن بالبجييل والةييدريس عمي  مييا كييان عم

وليييم سحةمييي  بديييي .  ميييا اةهيييدا  فهيييي )اةهيييدا  الر يخييية والرافيييدة( الةيييي 
وةعها ممسخه الزعهد وسارت عميها إدارات   ولكن اةسيةا  اليدكةهر بهثيف 

   :(22)عبد المقي  وةعها في صياغة جديدة مقاربة نمحذها فيزا سأتي
تيدور حيهل القرياسا فيي محةمي  الزثيا ت الةيي  لعمزيية: إجرا  البجيهث ا و ا 

 العربية الزعاصرة من اجل خدمة الزثةز  العربي وُتعس  بي: 
دراسيية مدييك ت الةسزييية ا قةذييادسة و سيياليبها الزحةمييية ووسييا ل الةكامييل  -5

 ا قةذاد  بين الدول العربية. 
 دراسة وسا ل الةسزية ا جةزاعية في الهجن العربي.  -2
بعزميييييييييات الةسزييييييييية ا قةذييييييييادسة دراسيييييييية مدييييييييك ت البيايييييييية الزرتبقيييييييية  -3

 وا جةزاعية . 
دراسة حركية القهميية العربيية عمي  ُ سيس عمزيية صيجيجة وبجيل عهاميل  -4

تقهييية الييهعي القييهمي فييي الييهجن العربييي ودراسيية القرييية اليمخييقيسية وبجتهييا 
 بجتاا عمزياا شام ا.

 ا هةزا  بدراسة مذادر اليكر العربي الزعاصر ومعهقات  وتقهرف. -5
: إعييييداد البيييياحتين القييييادرين عميييي  خدميييية الييييهجن العربييييي فييييي مهاجهيييية انييييياث

 مدك ت  الزعاصرة وتجدسات الزخةقبل.
 نديييقة الزعهيييد البجتيييية وميييا سحيييع  حيييهلواإلعييي    السديييرب ا هةزيييا : ثالتيييا

القرييييية اليمخييييقيسية بذييييية خاصيييية. ويةحييييذ الزعهييييد ميييين اجييييل تجقييييي  هييييذف 
 اةهدا  الهسا ل ا تية: 

 لخبل لمباحتين وتزويدهم بزا يمزمهم من وثا   ومذادر. تهياة ا - 
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تهثييي  الييروابط العمزييية واةكادسزييية فييي معاهييد البجييل والثامعييات  فييي  -ب
 . (23)الهجن العربي  و العالم الحارجي

 
 الذؤون السالية لسعهج البحهث والجراسات العخبية في بغجاد.     - امداً 

امعيية الييدول العربييية ومهقيي  الهةيي  الزييالي لمزعهييد بزهقيي  ج ارتييبط
الزسةزة  فغالبا ما كان سعةزد في الزاةي في مداريع  عم  ما سذدر عن 
مثمس الثامعة العربية من قرارات  وبعد  ن نقمف تبعية الزعهد الزباشرة من 
مثميس الثامعية إلي  مسةزية الةربييية والتقافية والعميه  صيار الزثميس الةسييييذ  

هجيهات والقرارات لزا سخةثد  وعم  الدياكمة لمزسةزة هه الزعسي بإصدار الة
نيخيييها تييياب  الزثميييس الةسيييييذ   ييييرو  انةقيييال الزعهيييد إلييي  بغيييداد  وبييييرام  

قيييرارف فيييي  ور  وتبيييين مهقيييي  بذيييد5495-5491مها نييية ماليييية الزعهيييد لمعيييا  
باعةزاد  5494تدرين التاني/ كةهبر  21-59دورت  الحاصة التانية في تهنس 

وتييهيظ الزيدير  5495-91لبيرام  الزعهيد فيي دورتي   دو ر (511111)مبمغ 
 . (24)يرن من البرام  الزقةرحة حة  يةم اسةكزال ا نةقال االعا  تسييذ م
 بيدن العيراق اسيةعدادف  سةريافة الزعهيد كيان مين الريرور   وعسدما

مساقدييية هيييذا الثانييي   فاشيييةزمف ا تياقيييية الةيييي وقعةهيييا حكهمييية العيييراق مييي  
فسذييييف الزييييادة اةوليييي  ميييين  زعهييييد نةزييييف مالييييية ال الزسةزيييية عميييي  فقييييرات

ا عةبارييية فييي حييدود  سييةا تياقييية عميي  مييا سييأتي:  يةزةيي  الزعهييد بالدييحع 
دسةهر الزسةزة و حكيا  نةامي  اةساسيي  وتكيهن ميهاردف الزاليية عمي  السجيه 

ميين السةيييا  اةساسيييي  وتعييد ةيييزن الزهيييا  الحاصييية  (59)الييهارد فيييي الزيييادة 
الزييادة الزدييار إليهييا الدراسييات والبجييهث الةييي تثيير  الزسذييهص عميهييا فييي 

لجخيييياب مسةزييييات جامعيييية الييييدول العربييييية  و تمييييا الةييييي تقمبهييييا الجكهمييييات 
 . و وجبيييف اليقيييرة ) (  ن  تهييييئ الجكهمييية مقيييرا م  زيييا لمزعهيييد بَعيييّدِف ن اُةخييير 

معهييدا لمدراسيية والبجييهث سجةييه  عميي  قاعييات لمزجاةييرات والبجييل ومكةبيية 
دارة وتجيافح الجكهمية عمي  م  زةي  وقابميةي  لمهفيا  بجاجيات كبيرة ومبس  ل 

 .(25)الزعهد جبقا لزحققات عزم  الجالية وفي الزخةقبل الزسةهر 
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عمي   نيياقالعراق كدولة القيا  بهذف اإلجرا ات وتهل   سراا اإل وتهل 
وهسا تم اقةباس ليح اةسةا  اليدكةهر بهثيف عبيد   الزعهد  ثسا  وجهدف ببغداد

 . (26)العراق كان سحيا في اإلنياق عم  الزعهد  بان  الةكريةي  المقي
)ب( من الزادة التانية من ا تياقية  ن تقد  الجكهمة  اليقرة و وةجف

لة فييييي نيقييييات انةقييييال الزعهييييد وتأثيييييل مبسيييياف بزييييا يةساسيييي   مييييةالزبييييالغ ال   
ة ومةقمبييييات سييييير الةييييدريس والبجييييهث والبييييرام  واإلدارة والحييييدمات والزعاونيييي

ووسا ل السقل وتعهيرات و جهر نقل وانةقال وتعيين والةجاق العياممين بزقير 
الزعهيييد فيييي بغيييداد و ييييادة الزرتبيييات عمييي  الةيذييييل فيييي الثيييدول اةتيييي وفقيييا 

 لمزبالغ الةي رصدت وي حح فيها مقدار الزيادة في السيقات:
 

  (29)إل  بغداد انةقال الزعهد بعد  اتيبين نيق (4)رقم  جدول
 

 باب اإلنفاق غ بالدوالرالمبل

 نفقات تأثيث المعهد وتجهيزه بالمعدات الالزمة  022,222

 شراء أربع سيارات صالون وحافلة للنقل 02,222

 شراء الكتب 000,222

 تجهيز المكتبة بالمعدات الالزمة 02,222

 تالفي الزيادة في المرتبات 002,222

 يين واإلجازاتتعويضات االنتقال وااللتحاق والتع 002,222

 نقل األمتعة 00,222

 تعزيز النفقات في ميزانية المعهد إذا نفد المخصص لها في الميزانية 022,222

 توضع في المصارف ليتسنى إلدارة المعهد السحب منها عند الحاجة 002,222

 المجموع 222,002,0

 
 



 

 
 
 

   [558] (51) 51دراسات إقميزية                                                      مركز الدراسات اإلقميزية            

 الطلبة   -سادسا
 هداف  الزرسيهمة فيي الزعهد في بغداد مسهث  العمزي في تجقي   تاب 

إعداد الدباب الزتق  الهاعي  فاقبل عم  الزعهد الكتير من القمبة العيراقيين 
والعرب. واسةزرت الثامعية العربيية فيي دعزهيا ماليياا لمقمبية العيرب الزسةزيين 

فيي هيذا الذيدد مين  لمزعهد في هذف الزرحمة  ومن اةمتمية عمي   ليا ميا ورد
فيي الزسجية الزقةرحية  يية بديان إعيادة السةيرقرارات مثمس جامعة الدول العرب

إل  القمبة في معاهد الزسةزة  وجا  القيرار بهيذا الديأن يبيين الزهافقية و ليا 
بعيييد ا جييي   عمييي  قيييرار الزثميييس الةسيييييذ  الةييياب  لمزسةزييية  وعمييي  مها نييية 

  وعميييي  5495-5491اإلدارة العاميييية لمزسةزيييية )إدارة الةربييييية( لمييييدورة الزالييييية 
  وبسييا  5495-5491البجييهث والدراسييات العربييية لمييدورة الزالييية  مها نيية معهييد

عمييي  ميييا دار مييين  مساقديييات قيييرر الزثميييس  رفييي  الزسجييية الديييهرية لمقالييي  
العربي الزعان من قبل الزسةزة لمدراسة فهق الثامعية في الثامعات العربية 
وجال  معهد البجهث والدراسات العربية وجال  معهد الحرجه  اليدولي لمغية 

 .  (29)دو ر  مريكي  (211)العربية إل  
الزعهييييد  ثسييييا  وجييييهدف فييييي بغييييداد عييييددا ميييين القمبيييية العييييراقيين  ةييييم

والعرب  قدر مثزيهعهم حخي  اإلحذيا يات الةيي  وردهيا الخيثل اةكيادسزي 
جال  دبميه   (31)جال  ماجخةير  و( 544)جالباا مقخزين بين  (224)قرابة 

زعهد  وهيي: ثزانيية  قخيا  فيةم إةيافة قخيم العمزية في ال اةقخا يسةزهن إل  
القمبية مبيسيةأ  عيدادهم  م  الدراسات اليمخقيسية إل  بقية اةقخا  الخابقة  وهي

 حخ  اةقخا  في الثدول اةتي:
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  (24)الزعهد في بغداد مبةيبين عدد ج (5)جدول رقم 
  الجبلهم طالب عجد الساجدتيخ طالب عجد القدم

 3 70 واللغهية األدبية

 6 62 التاريخية

 7 51 الجغخافية

 3 63 االقترادية

 1 55 االجتساعية

 5 61 القانهنية

  65 الفلدطيشية

 1 64 الدياسية

   70 555 السجسهع

 
هيييذف اةقخيييا  فيييي تييياري  اسيييةقبالها القمبييية فيييي هيييذف الزرحمييية  تبايسيييف

  فعم  سبيل الزتيال   الجذير  5581و 5585وانجذرت جزيعها بين عا  
  5493تم الةخثيل في   ول مرة عا   ذ إن قخم الدراسات اةدبية والمغهية ال

تقييد  فييي  جاليي  واحييد وهييه سييامي كييا م عميييه  عراقييي الثسخييية  وفييي قخييم 
ج ب عراقيان وُ ردني  ومن قخيم الدراسيات  (3)الدراسات ا قةذادسة سثل 

  متييل قخييم 5581مف  قخييا  ُ خييرن فييي عييا  اليمخييقيسية جالبيية واحييدة. وسييث
جمبييييية  عراقييييييان ويزسيييييي وجالبييييية  (4)الةييييياري   وسيييييثمف فيييييي   ول مثزهعييييية 

مذيرية واحييدة فقييط. وفييي العيا   اتيي  تييم الةخييثيل فيي قخييم الثغرافييية وانةزيي  
جييي ب عراقييييان وُ ردنييييان وصيييهمالي  وقخيييم الدراسيييات ا جةزاعيييية  (5)إليييي  

عراقيان ويزسيان ومغربيي. وفيي قخيم الدراسيات ج ب  (5) سرا وانةز  إلي  
ج ب عراقيان إحيداهم القالبية مسيال ييهنس عبيد الير اق   (5) ثلالقانهنية س

وهي ر يخة اتجاد نخا  العراق في  لا الهقيف  وجزا ير  ومغربيي وسيهداني. 
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وانةزيي  فييي  5581و خيييراا تييم الةخييثيل فييي قخييم الدراسييات الخياسييية فييي عييا  
 . (31) بج (3) لا العا  
هييم الغالبييية  ينجسخييياتهم فهييي محةمييية ويكيياد سكيهن القمبيية العييراقي  ميا

بييين القمبيية  ومييا س حييح فييي  غييياب القمبيية الزذييريين  ولييم يسةخيي  إلييي  فييي 
  ووجيييد  سرييياا انةخييياب جمبييية 5581هيييذف الزرحمييية إ  جالييي  واحيييد فيييي عيييا  

ي الزرحمييية يسةزيييهن إلييي  بميييدان عربيييية ليييم سكييين لقمبةهيييا تهاجيييد فيييي الزعهيييد فييي
والزهريةييانيين  كزييا لييهحح عييد   الييناةوليي  فييي القيياهرة  متييل القمبيية الذييهم

  عييدادوجيهد    ميين القمبية اةجانيي  )غيير العييرب(. والثيدول اةتييي يهةيي 
الزعهيد وبميدانهم  فييلمقمبية  كسزيه جالةاريحيية فقيط  دراساتالقمبة في قخم ال

قميية  وي حييح  سرييا الةراجيي  وهييم عميي  العزييه  كييانها    ثسييا  وجييهدف فييي بغييداد
لسقييل  الةهياييةفييي عييدد القمبيية فييي العييا  اةخييير وسييب   لييا البييد  ب واةييجا

 الزعهد إل  القاهرة.
 
(35)في بغداد ةاريحيةال تدراسايبين  عداد جمبة قخم ال (6)رقم  جدول

 

   البلد    

  

 األعوام

 ليالك اجملموع مصر اليمن أريرتيا الصومال السودان األردن العراق

1892 4     1 1  

1895 1 1 4 4     

1891 2 1  1 1 1   

1891 5 1  1     

1899 8        

1898 3 1 1      

 41 1 4 1 1 4 2 15 مجمىع
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 والجراسات العخبية في بغجادالعلسي لسعهج البحهث  اإلنتاج -سابعا
الزعهييييد جييييهال مييييدة وجييييهدف فييييي بغييييداد فييييي برامثيييي  العمزييييية   اسييييةزر

ميييا يةعمييي  باإلنةييياج العمزيييي اليييذ  سزكييين تقخييييز  حخييي  محرجاتييي  وخاصييية 
واكبهيا الزعهييد والةيي تييم اعةزادهييا فيي تقييييم اإلنةياج العمزييي فييي  الةيييالعمزيية 

  ُعةزيد كزيسه  بجيل لذ الزعهد جهال مدة عزم  و لا حخ  الةقخيم اةتي ا
  :  و ا: الكةيي عسييد بجييل مثزييل اإلنةيياج العمزييي والييذ  ترييزن راف والييذ  سييس

العمزيية  وهيي عمي  العزيه   لرسيا لوثانياا: الزثمة  و الدورية العمزية  ثالتياا: ا
تجديييد اإلجييار العييا   سزكيين  وفييي د مثزييل اإلنةيياج العمزييي لمزعهيي ميي  دخمييف ُ 

 (95)في هذف الزرحمية  وقيد ناقديف اليقيرات مين  مزيزات لهذا اإلنةاج م   هم 
زقبهعييات وكييان فجييهن هييذف ميين السةييا  الييداخمي لمزعهييد شييمون ال( 45)إليي  

اليقيييرات  ن يةيييهل  الزعهيييد ندييير الزجاةيييرات الةيييي تمقييي  فيييي  وسيييها أ  كانيييف 
مجاةيييرات لمدارسيييين    مجاةيييرات عامييية لحبيييرا   و تدريخييييين  و بييياحتين  
ويثه  ندر مثزهعات نذهص ووثا   سكيهن مين شيأنها تيخيير البجيل فيي 

ين بسييييا  عميييي  الزهةييييهعات الةييييي تةعميييي  بهييييا  ويثييييه  جبيييي  بجييييهث الدارسيييي
الزثمييس العمزييي  ويكييهن لمزعهييد  فقييةتهصييية مثمييس القخييم الزةحذييع ومها

الج  في القبعة اةولي   وع ا تكيررت القبعية فيكافيأ  صيجابها  ويقيد  ميدير 
إدارة الزعمهميات والسديير تقريييراا لمزثميس العمزييي كييل ث ثية  شييهر عيين ُ صييهل 

والزقييياب  الةيييي يةعاميييل جبعهيييا و ثزانهيييا  انةهييي الكةييي  اليييهاردة والكةييي  الةيييي 
 . (32)الزعهد معها
حذر  هم الزدروعات الةي  نثزهيا الزعهيد خي ل وجيهدف فيي  ويزكن

 بغداد في اةعزال العمزية ا تية:
 : الكتب. أ

الذيادرة  صيةالزعهد عم  عاتق  جب  الكة  العمزية ونديرها وخا  خذ
مثزهعهييا فييي وقييد بمييغ  اإلنخييانية عيين  قخييام  العمزييية والزةعمقيية بالدراسييات 

كةابييييياا  جيييييا  ته يعهيييييا عمييييي  اةقخيييييا  العمزيييييية كييييياةتي: ( 54)هيييييذف الزرحمييييية 
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  الثغرافيييييية (52)  الةيييياري  (4)  ا قةذيييياد (9)كةيييي   اةدب ( 4)ا جةزييييا  
. وكييان ميين بييين هييذف الكةيي  مييا نديير ميين (5)  القييانهن (9)  الخياسيية (55)

 الةي  قامها الزعهد ومسها:     لعمزيةالسدوات ا
 . 5585  بغداد 5585ة ا قةذاد اإلس مي  عزان ندو  -5
 . 5585في الهجن العربي واإلس مي بغداد  اةوقا ندوة ممسخة  -2
العمزييييا  اةفارقيييية ومخيييياهزاتها فييييي الجرييييارة العربييييية واإلسيييي مية   نييييدوة -3

 .5581بغداد  -5585الحرجه  
تقبييي  الزمشييرات ا جةزاعييية وا قةذييادسة عميي  الةحقيييط لمةسزييية  نييدوة -4

 .   5499بغداد  -تهنس 5493في الهجن العربي  
 .5495الدامل لثزههرية الذهمال الدسزقراجية  بغداد  الزخي -5
5499في الهجن العربي  بغداد  البداوة -6

(55). 
 
  : السجلة العلسية.ب

معهييييد البجييييهث والدراسييييات العربييييية العييييدد اةول ميييين مثمةيييي    صييييدر
واسيةزرت   (34)دراسات العربيية  مثمة البجهث وال 5464العمزية الخسهية عا  

فيييي القييياهرة   5491 -5494  بيييالةههر حةييي  العيييدد العاشييير اليييذ  صيييدر عيييا
تيي ف  5492الزعهييد إليي  بغييداد صييدر العييدد الجيياد  عديير عييا   انةقييالوبعييد 

العييدد التيياني عديير والتالييل عدييير والرابيي  عديير  واسييةزرت بالذييدور حةييي  
 (94)إليي   (91)زيهاد ميين وقييد نةزييف ال  5499الييذ  صييدر عيا   (56)العيدد 

من السةا  اليداخمي لمزعهيد اةسيس الةيي سقيه  عميهيا إنديا  الزثمية عمي   إن 
تكييهن لمزعهيييد مثمييية عمزييية دوريييية تجزيييل اسيييز  سديير  عمييي  تجريرهيييا لثسييية 

 و مديرف وعرهية اثسيين مين  عريا  الزثميس العمزيي   عهدبر اسة ر يس الز
. (35)ن تسدير بجيهث بمغية  جسبييةتسدر الزثمة  ص  بالمغة العربية  ويثه   

وقييييد وجهييييف دعييييهة إليييي  اةسيييياتذة والبيييياحتين فييييي الثامعييييات العربييييية واليييي  
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ندييرت فيهييا  وفعيي ا   الزيكييرين العييرب لسديير بجييهثهم ودراسيياتهم العمزييية فيهييا
بجييهث اةكييادسزيين لغييرض الةرقييية العمزييية وقييد اشييةرجف  ن تكييهن البجييهث 

   . (36) في دا رة الدراسات اةكادسزية
فيي بجهثهيا العمزيية ةبير  الزهةيهعات الزةعمقية بالديأن  قرقيفت وقد

العربيييييي بزحةمييييي  جهانبييييي  الخياسيييييية وا قةذيييييادسة وا جةزاعيييييية والةاريحيييييية 
والثغرافييية والقانهنييية  واهةزييف  سريياا بييإبرا  الز مييي الر يخيية ليي دب واليكيير 

ات العربييييييييي والتقافيييييييية العربييييييييية  إليييييييي  جانيييييييي  اهةزامهييييييييا الحيييييييياص بالدراسيييييييي
فري  عيين اهةزامهيا بالهييد  الير يس لمزعهيد الييذ  بيسةي  فييي   (39)اليمخيقيسية

اسةه ل العدد اةول مسها وحيددت فيي  مسهثياا لخياسية الزعهيد واُةسيس الةيي 
سعةزدها  بإسزان   يةزعز  بهحدة العرب وقهميةهم وبادرا  عزي  لدور العميم 

ولةعبير عين إنةياج الزعهيد  في الزعركة الزذيرية الةي تحهةها ُ مةسا العربية
 .(39)العمزي فةسدر بجهث  

 الخسائل العلسية  -ج
رسيييالة و عيييف عمييي   (561)فيييي مثزهعهيييا  ةيررسيييا ل الزاجخييي بمغيييف

(  31 (  )اةدب والمغييييييييييية 54اةقخيييييييييييا  العمزيييييييييييية وكييييييييييياةتي: )ا جةزيييييييييييا   
 (  )الخياسة 9(  )القانهن  51 (  )الثغرافية 25 (  )الةاري  29 )ا قةذاد 

( وكانيييف  خييير الرسيييا ل الةيييي سيييثمف فيييي 59(  )الدراسيييات اليمخيييقيسية  24
القخييم اةخييير تمييا الةييي سييثمف فييي بغييداد  ويبييدو  ن هييذا القخييم قييد ُ ةييي  
إل  قخم العمه  الةاريحية والعمه  الخياسية م  عهدة الزعهيد إلي  القياهرة عيا  

 .(34)يةولم تذدر عس  بعد هذا الةاري   سة رسالة عمز 5494
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 اتسة 
نقمي  إلي   بعيدالعمزيي  ندياج والدراسيات العربيية  البجهث معهد مارس

  )تييدريس هاصييهرها و شييكال ميي مخيييرت  عميي  محة وواصييل 5495 عييا  بغييداد
 مخيييييرت (  وققيييي  شييييهجاا مهزيييياا فييييي داراتمييييمتزرات  إصيييي نييييدوات بجييييهث  

اةكادسزييييية  وتزةيييي  بخييييزعة عمزييييية مرمهقيييية بييييين اةوسييييا  العمزييييية العراقييييية 
عربييية. وكييان لمييدعم غييير الزجييدود الييذ  قدمةيي  حكهميية جزههرييية العيييراق وال

اةثيييير الكبييييير فييييي تعزيييييز مخيييييرت  وترصيييييسها وعنثييييا  نديييياج  عميييي  الهجيييي  
فرييي  عييين  بييي اةكزيييل  وكيييان مهةييي  ثقييية الدارسيييين العيييراقيين ثيييم الةجييي  

 يمخيقيسيينمين ال  من دول عربية محةميية لقمبةمن ا عددالدارسين العراقيين 
ومزيا  اد ثقيية الدارسيين بيي  الديهادة العميييا  يزسيييين والذيهماليين وال ردنييينواة

الةييي سزسجهييا الزعهييد واعةييرا  جزههرييية العييراق بهييا بزحةميي  مخييةهياتها فقييد 
 انعدتها معادلة لمدهادة العميا الزسا رة في الزعاهيد والثامعيات العراقيية  وكي

عميي  شييهادة  لجاصييميناعييدد ميين  تزكيين حيييللهييذا ا عةييرا   ثييرف ا سثييابي 
دراسيييياتهم  هاصييييمةالعراقييييية وم الثامعيييياتب ا لةجيييياق الزعهييييدالزاجخييييةير ميييين 

  الدكةهراف. ةلمجذهل عم  شهاد
بزخةهن جيد وقد  ثيرت عميي  عهاميل  الزعهداإلنةاج العمزي في   هر

إلييي  بغيييداد مييي  ميييا رافييي  تميييا العزميييية مييين  رةمسهيييا عزميييية ا نةقيييال مييين القييياه
لةييأخر السخييبي بالعزييل اليعمييي والبييد  بةخييثيل القمبيية مذيياع   فريي ا عيين ا

  وهيذا سعسيي  ن الزيدة 5495حيل لم يبيد  الةخيثيل فيي بعيظ اةقخيا  حةي  
بغيييداد مييين الساحيييية اليعميييية ليييم تةثييياو  اةربعييية  فيييي الزعهيييدالةيييي عزيييل فيهيييا 

    عها .
وجيهدف فييي بغيداد  ييل   ثسييا ميا تقييد  فيان عييدد القمبية فييي الزعهيد  مي 
 رغماليي عميي سييسهات  لةخيي جاليي  مقخييزين عميي  ثزانييية  قخييا   (244)مجييدوداا 

 اةمير يسقبي الةيي وفرتهيا الجكهمية العراقيية  و  ييةمن الةرو  الثدييدة الزهات
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 (54) بالقيييياسفعمييي  سيييبيل اإلبانييية فيييان إنةييياج الكةييي   العمزيييي اإلنةييياج عمييي 
 فييي قيييةالجقيعزييل الزعهييد  مييدة با عةبييار  خييذنا إ اكةابيياا  ليخييف نخييبة قميميية 

بالذيدور حةي  عيا   واسيةزرت عيداد  (9)فقيد  هير مسهيا  الزثمية  ميا   بغداد
 عيين ةرسييال (25) مسهييا رسييالة  (533)حييين بمييغ مثزييه  الرسييا ل  فييي. 5499
  بيين اةقخيا  اةخيرن  نةياجاإل مينوهيي  عمي  نخيبة  الةاريحيية الدراسيات قخم

ومييين   خييي .رسيييا ل وهيييي  قيييل الس (9) القانهنيييية الدراسييياتعييين قخيييم  وصيييدر
 إليي الثييدير بالييذكر إن هييذا اإلنةيياج تييم نقميي  ميي  مةعمقييات الزعهييد ميين بغييداد 

 ولم يبق  شي  سيزا ما سحع وثا ق  ومذادرف اةولية. 5494القاهرة عا  
ةبر  الزهةهعات الزةعمقة  العمزيفي مثزل إنةاج   الزعهد تذدن

 يةةزاعية والةاريحبالدأن العربي بزحةم  جهانب  الخياسية وا قةذادسة وا ج
والثغرافيييية والقانهنيييية  واهيييةم  سرييياا بيييإبرا  الز ميييي الر يخييية لييي دب واليكييير 

 الةيييبييسيس الروحييية فييي تسييييذ إسييةراتيثية   واسييةزر العربييي والتقافيية العربييية.
 هدافيييي  فييييي رفيييي  مخييييةهن  سييييس التقافيييية  وتجقييييي وةييييعها ممسخييييه الزعهييييد  

 العربية  وتسداة جيل عربي متق .
جامعية اليدول العربيية والزسةزية العربيية  اسيةزرت ساحية القانهنييةال ومن

لمةربية والتقافة والعمه  بزةابعية شيمون الزعهيد باعةبارهيا الثهية الرسيزية الراعيية 
تهليييف حكهمييية جزههريييية العيييراق اإلنيييياق  وقيييدوجيييهدة فيييي بغيييداد.   ثسيييا لمزعهيييد 

وقيييد تيييم عقيييد عمييي  الزعهيييد  ثسيييا  وجيييهدف فيييي بغيييداد  وكانيييف سيييحية فيييي  ليييا  
 بقي كزااتياقية بيسها وبين الزسةزة العربية لمةربية والتقافة والعمه  بهذا الدأن. 

 قخيا كيان عميي  فيي القياهرة مين حييل اة اكزي دالسةا  الداخمي لمزعهد فيي بغيدا
 العمزية واإلدارة ونةم البجهث وخقط الدراسة واإلنةاج العمزي. 
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Abstract 

The Institute of Arab Research and Studies performed its 

cultural role (research, teaching and publishing) in Baghdad for the 

period 1981-1989 successfully. Its work was part of the general 

framework of the joint Arab cultural work supervised by the League 

of Arab States, which directed the opening of the institute in 1953 in 

Cairo and remained within it until 1980. It was transferred to Baghdad 

after the agreement signed with the Government of Iraq, where 

provided facilities and funding and named Dr. Nouri Hamoudi Qaisi 

as a director for it .It worked smoothly, successfully and committed to 

the rules of internal procedure and the organizational structure in 

terms of sections, objectives and method of operation. It was 

retransferred to Cairo after the settlement of the Arab dispute with the 

Egyptian government in 1989, which had arisen after the visit of 

former Egyptian President Anwar Sadat to Israel. 
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 والههامر السرادر
                                                 

 .8 الحرخي، أهجاف معهج البحهث والجراسات العخبية، ص (1)

(4)
 .8 لسرجر نفده، صالحرخي، ا 

صاحيفة "معهج البحهث والجراسات العخبية بشزم إل  األسخة التعليسياة فاي العاخاق"،  (3)
  .3، ص 4111حديخان  11، الخسيذ 1892الرباح سبغجاد  

 -1894معهاااج البحاااهث والجراساااات العخبياااة فاااي بغاااجاد بهجااات كامااال عباااجاللطي ،  (2)

لبحااااهث والجراسااااات العخبياااااة، ، معهاااااج ا4118 -1854، الدااااجل األماااااديسي 1881
 . 58 ، ص4111سالقاهخة، 

جامعة  في كلية اآلداب  41/3/4113 بهجت كامل عبجاللطي ، مقابلة شخرية بهم (5)
"عسلاات  ، وقااال:2/1/4111السهصااله هاشاام صااالر التكخيتااي، مقابلااة شخرااية بااهم 

لدايخ في السعهج محاضخًا في وقت إدارة نهري حسهدي القيدي وكشت من الستابعين 
ه أسامة الشقذبشجي، مقابلة بتستع بشذاط وحخكة علسية مستاتة"أعساله فكان السعهج 

في السعهج الجورة األول   ست  "در   : وقال 1895في السعهج مشح عام  عسلشخرية، 
والثانيااة وكشاات مقااخر قداام السخطهطااات، وكاناات الجراسااة فيااه تداايخ بذااكل جيااج". 

التااريخ العخباي الهاقاع فاي السشراهر قاخب  في معهج 2/1/4111أجخيت السقابلة في 
 معخض بغجاد الجولي.

 عبداللطيف، المقابلة السابقة. (1)

 . المقابلة السابقةالتكريتي،  (1)

 .3صحيفة الصباح، ص "معهد البحىث والدراسات العربية"،  (9)

السعهااج فااي  مداايخةتحااجثت عاان السعهااج التطااخق إلاا   يأغفلاات جاال السرااادر التاا (8)
عل األمخ كاحل  حتا  كتاب األساتاد الاجكتهر بهجات كامال عباجاللطي  بحثاا بغجاد، و 

مسياادا تشاااول فيااه السعهااج فااي هااحي السخحلااة ونذااخي فااي كتاااب اليهبياال الااحهبي الااحي 
 .   4111السعهج نذخي في الدجل األماديسي  عاد، وأ4114صجر عام 

ة والثقافاة والعلاهم،  ، السش ساة العخبياة التخبيااها 11/ و41الساخقم: سم ت/د  قخارال (11)
 - 44 ، تااهنذ:(41)األمانااة العامااة، السااؤتسخ التشفيااحي والسااؤتسخ العااام، الااجورة 

49/1 /1891. 
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ج ، السش سااة العخبياة للتخبيااة والثقافاة والعلااهم،  -2/ق63الساخقم: سم ت/د  القاخار (11)
-66، تااهنذ: (41)األمانااة العامااة، السااؤتسخ التشفيااحي والسااؤتسخ العااام، الااجورة 

61/2 /5545 . 

، السش سة العخبية للتخبية للثقافاة (1)  مخفق رقم 4ق 45السخقم: سم ت / د  قخارال (14)
 -1الخبااط  (45)والعلهم، األمانة العامة، السجلذ التشفيحي والسؤتسخ العاام الاجورة 

 .14، ص 1/1891/ 1

افاة والعلاهم،   السش سة العخبياة للتخبياة للثقا/ه 19/ق 44 السخقم: سم ت /د القخار 13))
السشعقجة في تهنذ  (44)األمانة العامة، السجلذ التشفيحي والسؤتسخ العام الجورة 

1818. 

ماجراء معهاج  ثاامنمن أعالم اللغة العخبية وأدبهاا ومان السحققاين الباارتين،  علم (12)
 1834بغاجاد. ولاج فاي بغاجاد عاام  فايوأول ماجبخ لاه  عخبياة،البحهث والجراسات ال

 ،حساهدي علاي القيداي والاجي ،عبجهللا. وهي من أحيااء الخصاافة في محلة الديج
مهاهبااه،  جيااهاثااخ واضاار فااي ته  تهألسااخ  وكااانمرااادر القيدااي الثقافيااة  تعااجدت

 1821 -1825من مجرساة الفزال عاام  تخخجدبشيًا،  بعجاً سالسال   كتاتيبالتحق  بال
 م الذااعخ. وانتقاال إلاا  الستهسااطة الغخبيااة، وفيهااا بااجأت مهاهبااه تتفااتر وبااجا بااش
فاات  1828واتدعت آفاق ثقافته بعج أن انزم إل  اإلعجادية السخكدية، وفاي عاام 

السجرساااة ، وانتداااب إلااا  كلياااة اآلداب فاااي جامعاااة بغاااجاد فشاااال  خبجاااائدة سشااااع
، وبعاااجها ماااار  التاااجريذ 1852البكاااالهريه  فاااي اللغاااة العخبياااة وأدبهاااا عاااام 

ل علا  شاهادة الساجداتيخ فاي ، وحرا1811الثانهي قخابة سبعة أعهام حت  عام 
 19/1/1811بخسالته "الفخوساية فاي الذاعخ الجااهلي"، والاجكتهراي فاي  4/1/1812

بأطخوحته "الطبيعة في الذعخ الجاهلي"، وحرل عليهسا من كلياة اآلداب جامعاة 
عباااا  ساااالم الراااهيلي، ناااهري حساااهدي القيداااي أدبباااا رساااالة  هياااثمالقااااهخة .
 ه11- 15 ص ، ص1889آلداب جامعاة بغاجاد، ا ملياة ،مشذاهرة  غياخماجدتيخ س

 ، ت.د ،عااالم الكتااب، سد.م ،ناااجي، ماان أعااالم العااخاق فااي القااخن العذااخين هااالل
أعساال القيداي مهقعاة مان قبلااه ومان قبال مهعا  الحاتياة فااي  صاحيفة ه21ص 

ملية اآلداب جامعة بغجاد، االضبارة الذخرية للقيداي فاي قدام الساهارد البذاخية 
 عة بغجاد.ملية اآلداب جام
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، وهااه بشتسااي إلاا  عائلااة عخبيااة 1833فااائق أمااين مخلااز فااي تكخياات عااام  ولااج  15س
معخوفة سكشت تكخيت تشحجر في أصهلها إل  مجبشة السهصال، وكانات تعاير فاي 
محلة "الخدرج" عسه مهلهد مخلز باشا. وأمسل دراسته االبتجائية والثانهياة فيهاا 

، ثم سافخ إل  1852جامعة بغجاد عام  ثم أمسل دراسته الجامعية في كلية اآلداب
دراساااية لساااجة ساااشتين قراااج بهاااا جامعاااة لشاااجن وحرااال علااا   جااااتةبخيطانياااا بأ

عاااد إلاا   1811البكااالهريه  فااي األدب العخبااي بجرجااة شااخف ثانيااة، وفااي عااام 
، ثاام التحااق ببعثااة لااهتارة التخبيااة 1811بغااجاد واشااتغل فااي التعلاايم الثااانهي لغايااة 

 ساليم. 1812وحرل عل  الجكتهراي في األدب العخباي عاام  فقرج لشجن مخة ثانية
طااه التكخيتااي، مهلااهد مخلااز باشااا بطاال معخكااة وادي مهساا  فااي الثااهرة العخبيااة 

الكااخيم  عبااج ه99 ، ص 1881الكبااخ ، شااخكة األجيااال للشذااخ والتهتيااع، سبغااجاد، 
عباااج الههااااب االلهساااي وحداااين الكاااافلي، تكخيااات فاااي التااااريخ واألدب، مطبعاااة 

 .131  ص 1811امن، سبغجاد، التز

العاخاق حرال علا  شاهادة البكاالهريه  فاي التااريخ مان كلياة  1821 مهاليج من  11س
 عهااااج، والساجدااااتيخ فااااي التاااااريخ اإلسااااالمي ماااان م1814اآلداب جامعااااة بغااااجاد 

، ودكتاااهراي تااااريخ إساااالمي 1818الجراساااات العخبياااة واإلساااالمية جامعاااة مايكااال 
الجراساااات العخبياااة واإلساااالمية جامعاااة ادنباااخي العراااخ العباساااي األول مااان قدااام 

. تقلج العجبج من الهعائ  اإلدارياة 1884، حرل عل  لقب األستادية عام 1814
. 1815 - 1813 داب جامعاااة البراااخةواألماديسياااة مشهاااا: معااااون عسياااج كلياااة اآل

. عسيج كلياة اآلداب 1811 -1815رئيذ قدم التاريخ كلية اآلداب جامعة البرخة 
. 1891 - 1819.عسياج كلياة التخبياة جامعاة البراخة 1819 -1811لبرخة جامعة ا

، مااجبخ عااام 1895 -1891مااجبخ عااام دائااخة البعثااات دبااهان وتارة التعلاايم العااالي 
والعلااهم  الثقافااةو  للتخبيااةسبغااجاد  السش سااة العخبيااة  العخبيااةمؤسدااة السهسااهعة 

بحااهث العخبياااة أ ااخ  مشهااا مااجبخ معهااج الجراسااات وال ومشاصااب .1881 - 1891
 (91)ماان البحااهث العلسيااة السشذااهرة  لااه. 1881نهايااة  -1899سبغااجاد  وكالااة 

فااي  ساااهمأطخوحااة دكتااهراي.  (11)رسااالة ماجدااتيخ و (12)بحثااًا، اشااخف علاا  
عذااخات السشاقذااات العلسيااة لخسااائل الساجدااتيخ واطااارير الااجكتهراي فااي جامعااات 

عبااج اللطياا ، الداايخة الحاتيااة كاماال  بهجاات عخاقيااة عجبااجة والاا  الهقاات الحاضااخ.
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مخساااالة بذااااكل شخرااااي للباحااااث عاااان طخيااااق البخيااااج االلكتخونااااي فااااي بااااهم 
41/11/4114. 

، وثيقاة رقام 11/1/1891فاي  9/9/13191  جاء دل  األمخ في كتاب الهتارة السخقم 11س
 ، بش ااخ األمااخ الااهتاري، االضاابارة الذخرااية لشااهري حسااهدي القيدااي، قداام 4س

 اآلداب جامعة بغجاد.  السهارد البذخية كلية

 .ةالدابق السقابلة ،اللطي عبج  19س

الخشاايجي، "تطااهر الهضااع القااانهني لسعهااج البحااهث والجراسااات العخبيااة فااي  أحسااج  18س
، جامعاة 4118 -1854إطار مش همة العسل العخبي السذاتخك"، الداجل األمااديسي 

ه 29 ، ص 4111الااجول العخبيااة، معهااج البحااهث والجراسااات العخبيااة، سالقاااهخة، 
والبحث مشذهر أيزا تحت العشهان داته في كتاب اليهبيال الاحهبي معهاج البحاهث 

 معهاج البحاهث والجراساات العخبياة، ،عاما مان العطااء  سدهن والجراسات العخبية 
 . 12ص   ،4114سالقاهخة، 

االتفاقية السبخمة بين حكهمة جسههرية العخاق والسش سة العخبياة للتخبياة والثقافاة   41س
 -18معهج البحهث والجراسات العخبية فاي بغاجاد، الرافحات  اللطي ،عبجوالعلهم، 

91. 

 .18  السرجر نفده، ص 41س

 . 94ص  البحهث والجراسات العخبية في بغجاد، معهج اللطي ،عبج  44س

  .93ص  ،السرجر نفده  43س

ياة والثقافاة ، السش سة العخبياة للتخب1891 - 1891والبخامج للجورة السالية  لسهاتنةا  42س
والعلاااهم، األماناااة العاماااة، السجلاااذ التشفياااحي والساااؤتسخ العاااام، الاااجورة العادياااة 

 .412، ص48/14/1818 -42الخامدة، تهنذ 

 .18 صالبحهث والجراسات العخبية في بغجاد،  معهجاللطي ، عبج  45س

 . ةالدابق السقابلة  عبجاللطي ، 41س

معهاج البحاهث والجراساات العخبياة  اللطي ،عبجاألرقام عل   إبخاداالعتساد في  تم   41س
 .91-18في بغجاد، ص ص 



 
   

  [155]  يد.هاشم حخن الدههان                                   العربي افيتقدور العراق في العزل ال 

                                                                                    

 (45)ت ، قااااخارات السجلااااذ التشفيااااحي الااااجورة  11/ق 45السااااخقم سم ت/د  القااااخار  49س
السش ساااة العخبياااة للتخبياااة للثقافاااة والعلاااهم، األماناااة العاماااة للسجلاااذ التشفياااحي 

 .21، ص 1/1891 -1والسؤتسخ العام ، الخباط 

 .  114ص بغجاد،معهج البحهث والجراسات العخبية في   ،اللطيعبج  65س

، الداجل 4118 خيجي السعهج مشاح بجاياة نذااطه حتا  عاام  بأسساءقائسة  بش خ  31س
 ، 4111، معهج البحهث والجراسات العخبية، سالقاهخة، (4118 -1854)األماديسي، 

  .411ص 

 .  411ص  السرجر الدابق، األماديسي، الدجل  31س

 .111-111البحهث والجراسات العخبية في بغجاد، ص ص  معهج للطي ،اعبج  (34

ثبت مرش  بالكتب الرادرة عن السعهج مشاح بجاياة نذااطه حتا   (1)  "ملحق رقم 33س
، 4114 -1854"، اليهبياااال الااااحهبي معهااااج البحااااهث والجراسااااات العخبيااااة 6006

 .441 ، ص4114سالقاهخة، 

عاان أهسيااة إصااجارها والهااجف مشهااا  ألولاهيئااة تحخيااخ السجلااة فااي عااجدها  متباات  (32
عل  السعهج أن يكهن صجور السجلة  طهة إل  أمام  القائسهن  يأمل مان" تقهل :

 تاايعلاا  طخيااق الكفاااح القااهمي الااحي سااار فيااه طااهال الخسدااة عذااخة عامااًا ال
السجلة عشابتها إلا  متابعاة البحاهث التاي تجخيهاا األقداام  تهجهأن  عل مزت. 

العالم العخبي الحجبث، وال  إحرائها والتعخيف بهاا وتداجيل  دراسة يالجامعية ف
نتائجها، وتهيئة الفخصة لسدياج مان التعااون فيهاا والتخطاي، لهاا، والسعهاج باجعه 

إل  أن بتخحوا من صفحات هحي السجلة مشباخًا عخبياًا  الباحثينو  قهميينال األساتحة
مااا يقجمهنااه لشهزااة عامااًا بااحيعهن مشااه بحااهثهم الهادفااة ودراساااتهم الكاشاافة، و 

أمتهم من مقتخحات وتهصيات قائسة عل  التحليال واالستقرااء، والشقاج االيجاابي 
البشاء. وسيكهن مسا تعش  به السجلة التعخيف بالكتب والسجالت التاي تراجر فاي 

العخبية، وبجههد الجامعاة العخبياة وأجهدتهاا ومكاتبهاا، وبأعساال الساؤتسخات  بالدال
بقزااياهم، وبالكتاب التاي تراجر فاي الخاارج عان  رالتت = =أوالتي تهم العخب 

العااخب وتااخاثهم وحياااتهم وكفاااحهم ومكااانهم فااي السجتسااع الااجولي". كلسااة هيئااة 
، ص 1818العاجد األول ساشة  سالقااهخة  ،تحخيخ مجلة البحهث والجراساات العخبياة

 .2 -3ص



 

 
 
 

   [151] (51) 51دراسات إقميزية                                                      مركز الدراسات اإلقميزية            

                                                                                    

 .88البحهث والجراسات العخبية في بغجاد، ص معهج اللطي ،عبج  35س

 .1السرجر الدابق، ص  ،هيئة تحخيخ مجلة البحهث والجراسات العخبية ملسة   31س

ما ورد في الغالف الجا لي للسجلة بهضر شخوط الشذخ ودائخة اهتساماتها،  ش خب 31)س
 .   1988، سشة 15 العجد مجلة البحهث والجراسات العخبية، سالقاهخة 

، 1ات العخبياة، سالقااهخة  العاجد   بش خ تقجيم مجبخ التحخيخ، مجلة البحاهث والجراسا39س
 .3، ص1818سشة 

اجلت آ اخ  اوينثبت بعش بش خ  38س الخسائل العلسية لقدم الجراسات الفلدطيشية، وقج س 
رساااالة لااااسحاتم علاااه جاااهاد، بعشاااهان إساااخائيل والتهاتناااات الجولياااة: نساااهدج عاااجم 

 (8)، "السلحاق رقام 1898االنحيات، إشخاف رياض عديد هاادي، ساجلت فاي عاام 
"، 4114رسااائل الساجدااتيخ التااي نهقذاات فااي السعهااج مشااح بجايااة نذاااطه حتاا  

 . 235والجراسات العخبية  سدهن عاما، ص ثاليهبيل الحهبي معهج البحه 


