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 صفحات مه تاريخ انعراق املعاصر

 "طريك انشعب" امنوذجا   انسرية انصحافة  يف
( 3691-3691 ) 

 أ.م.د سٌف عدنان ارحٌم المٌسً

 كلٌة االداب-الجامعة العرالٌة

 الملخص   

ٌمثل عمد الستٌنٌات من المرن العشرٌن بأنه ٌمثل العمد األكثر بروزاً فً الصراعات     

السٌاسٌة واالنمالبات العسكرٌة التً لادها لادة تلن المؤسسة والذٌن ٌنتمون الى 

اٌدٌولوجٌات سٌاسٌة ذات بعد لومً وتأثٌر تلن الصراعات السٌاسٌة التً لادها العسكر 

لعرالً والذي سلطت جرٌدة"طرٌك الشعب"السرٌة والتً هً على الوضع السٌاسً ا

لسان حال الحزب الشٌوعً العرالً السري والذي ٌمثل المطب المعارض لذلن التٌار 

 ً  .الذي اتخذ منها مولفاً سلبٌا

وفك رؤٌة الحزب لتلن المرحلة لمضاٌا السٌاسٌة اوتنبع أهمٌة البحث من كونه ٌتناول      

تً مر بها العراق ولد تتوافك تلن الرؤٌا او تتنالض وفك لرأته للمرحلة الشٌوعً لإلحداث ال

السٌاسٌة،أو من زاوٌة محاولته ان ٌموض سٌاسة االنظمة الحاكمة المعادٌة للشٌوعٌة على اعتبارها من 

 المبادئ الهدامة لألنظمة الحاكمة.

رض الوحٌد فً من هذا وذان،بمت صحٌفة"طرٌك الشعب" السرٌة تمثل النموذج المعا    

المشهد السٌاسً العرالً بعد اغالق وترن الكثٌر من الصحافة الساحة العرالٌة فً ظل 

 سٌاسة االغالق والمالحمة التً تعرضت لها من لبل الحكومات العرالٌة المتعالبة.
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لد ٌختلف الكثٌر فً محاولة نمد موالف الصحٌفة كونها فً احٌان كثٌرة تنالض الوالع     

او انها بعٌدة عن الرؤٌا الحمٌمة للحدث العام لكنه ٌتناول تلن االحداث من زاوٌة السٌاسً 

انه خصم للنظام فً احٌان كثٌرة وهذا ما ٌمكن ان ٌفسر ان موالفه تكون اكثر تشدداً فً 

 تفسٌر الوالع السٌاسً التً هً فً حمٌمتها تنالض فلسفة الحزب دائماً.

صحٌفة"طرٌك الشعب"كانت لسان حال  هذا النمد جاء على كون على ما ٌبدو ان    

الشٌوعٌٌن الذٌن لم ٌكونوا ٌألفون بأنهم ٌتمكنون من صهر الوالع العام المنالض لوالعهم 

المعادي لألنظمة الحاكمة وان اتفموا معها فً بعض المضاٌا الداخلٌة والخارجٌة لكنه دائما 

االنظمة التً ٌطلك علٌها دائما "الدٌكتاتورٌة" ٌفسر سلبٌات االحداث بأنها من والع 

والتً  3591تموز  31والتً اصبحت هذه صفة مالزمة لتارٌخ العراق منذ ثورة العسكرٌة 

توجت فٌما بعد بسلسلة طوٌلة من االنمالبات التً وصفت بالدموٌة ألنها بدأت تنكل 

ٌاسٌة معارضه للنظام بخصومهم السٌاسٌٌن المعادٌن لنهجهم،وهذا بدوره ٌخلك لاعدة س

تكون اكثر تطرف فً تعاملها معه بل ٌتعدى اسلوب المعارضة السلمً لٌكون العنف هو 

 .الفٌصل فً موالفهم

ضة نموذجًا لمصحافة العخاقية المعار صحيفة "طخيق الشعب" كانت تعج ا مهما يكن من أمخ فأن      
العسكخ عمى رأس السمطة والتي وصفتها  والتي حممت شعار"تصحيح األوضاع"االستثنائية في ظل وجود

من عمى صفحاتها باألوضاع االستثنائية بعيجة عن روح المجنية التي يجب ان يتمتع بها العخاق والقائمة 
عمى بعث الحياة الجستورية والجيمقخاطية بعيجة عن روح الفخدية التي اصبحت صفة مالزمة لألنعمة 

 ممكي والى فتخة موضوعة البحث.الحاكمة في العخاق منح سقوط النعام ال

 

 الممدمة
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سٌاسً العرالً الداخلً عن تطورات المشهد ال بمعزل الصحافة العرالٌة  تكنلم      

وسرعان ما ،التأسٌسفً طور  وكانت الصحافة،3523الدولة العرالٌة  منذ تأسٌسوالخارجً 

لسان حال بعض انمسمت الى صحف موالٌة للحكومات العرالٌة وصحف معارضة كانت تمثل 

االحزاب السٌاسٌة المعارضة للنظام ككل ومنها صحٌفة "طرٌك الشعب"السرٌة لسان حال 

 وفك رؤٌة الحزب الشٌوعًللمضاٌا السٌاسٌة  الحزب الشٌوعً العرالً السري،التً تصدت

 ،أولرأته للمرحلة السٌاسٌةوفك  تتنالضاو  تلن الرؤٌاتوافك ولد تلإلحداث التً مر بها العراق 

من زاوٌة محاولته ان ٌموض سٌاسة االنظمة الحاكمة المعادٌة للشٌوعٌة على اعتبارها من 

 المبادئ الهدامة لألنظمة الحاكمة.

السرٌة تمثل النموذج المعارض الوحٌد فً المشهد  صحٌفة"طرٌك الشعب" من هذا وذان،بمت    

عرالٌة فً ظل سٌاسة االغالق السٌاسً العرالً بعد اغالق وترن الكثٌر من الصحافة الساحة ال

 .والمالحمة التً تعرضت لها من لبل الحكومات العرالٌة المتعالبة

كونها فً احٌان كثٌرة تنالض الوالع  الصحٌفةموالف  نمدلد ٌختلف الكثٌر فً محاولة     

السٌاسً او انها بعٌدة عن الرؤٌا الحمٌمة للحدث العام لكنه ٌتناول تلن االحداث من زاوٌة 

خصم للنظام فً احٌان كثٌرة وهذا ما ٌمكن ان ٌفسر ان موالفه تكون اكثر تشدداً فً  هنا

 تفسٌر الوالع السٌاسً التً هً فً حمٌمتها تنالض فلسفة الحزب دائماً.

لم ٌكونوا  صحٌفة"طرٌك الشعب"كانت لسان حال الشٌوعٌٌن الذٌنعلى ما ٌبدو ان     

العام المنالض لوالعهم المعادي لألنظمة الحاكمة وان  ٌألفون بأنهم ٌتمكنون من صهر الوالع

اتفموا معها فً بعض المضاٌا الداخلٌة والخارجٌة لكنه دائما ٌفسر سلبٌات االحداث بأنها من 

والع االنظمة التً ٌطلك علٌها دائما "الدٌكتاتورٌة" لكونها لائمة على الشمولٌة الحزبٌة 

 31هذه صفة مالزمة لتارٌخ العراق منذ ثورة  والفكرٌة فً احٌان كثٌرة والتً اصبحت

والتً توجت فٌما بعد بسلسلة طوٌلة من االنمالبات التً وصفت بالدموٌة ألنها  3591تموز 
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صومهم السٌاسٌٌن المعادٌن لنهجهم،وهذا بدوره ٌخلك لاعدة سٌاسٌة معارضه بدأت تنكل بخ

المعارضة السلمً لٌكون العنف للنظام تكون اكثر تطرف فً تعاملها معه بل ٌتعدى اسلوب 

هو الفٌصل فً موالفهم وربما ٌصل فً احٌان كثٌرة الى رفع شعار اسماط النظام وهو 

 .3591عام  منذشعار رفعه الشٌوعٌون دون الرانهم من االحزاب االخرى 

 مشكلة الدراسة

تحتاج للكثٌر  3511-3511الصحافة السرٌة"طرٌك الشعب"انموذجا  ان دراسة مولف    

من التساؤالت التً تحتاج الى اجابة كون الصحٌفة تمثل لسان حال الحزب الشٌوعً 

ً من معركة خاسرة مع الجٌش الذي ٌهٌمن علٌه غالبٌة الموى  العرالً والذي خرج حدٌثا

دفعنا لدراسة التوجهات والموالف  ،وهذا ماالمومٌة المناهضة للحزب الشٌوعً العرالً

التً اتخذها الحزب الشٌوعً والتً عبر عنها من خالل صحٌفته المحظورة طوراً 

ً للموالف وطوراً مؤٌداً بحذر؟ ولد ٌطرح سؤال آخر هل للموالف التً اتخذها  معارضا

ندها تعود لكونه ٌمثل جبهة المعارضة للنظام ككل؟فً الحمٌمة هذه الموالف ٌجب التولف ع

لدراستها ومعرفة اسبابها بعد الحصول على االعداد الكاملة من الصحٌفة وهً شبه مفمودة 

 .2001فً العراق بعد فمدان وحرق اغلب الوثائك بعد عام 

 أهداف الدراسة

التأكٌد على مولف صحٌفة طرٌك الشعب ومولفها من التطورات السٌاسٌة فً العراق 

معارض الوحٌد لألنظمة العسكرٌة التً تولت حكم لبأنها تمثل االعالم ا 3511-3511

 العراق ودورها على تصحٌح مسار الحكم من خالل تحدٌد مواطن الخلل.

 أهمٌة الدراسة
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تبدو اهمٌة البحوث والدراسات التً تؤرخ التأرٌخ السٌاسً المعاصر من خالل      

الصحافة تؤكد حمٌمة مهمة على أنه ال ٌمكن تجاهل ذلن التأرٌخ دون الرجوع إلٌه لغرض 

التعرف على أسباب النجاح ومكامن االخفاق للموالف السٌاسٌة الموضوعة البحث،لمواجهة 

الً،ومن هنا فأن اهمٌة البحث تتضح من خالل حاجتنا لتسلٌط التحدٌات المختلفة مستمب

الضوء على تلن الحمبة والتً تفرض مثل هذه الدراسة وتستدعً المزٌد من التحري 

والبحث والتً تحتاج الى صبر ودأب ومثابرة الستخالص الحمائك والموالف واالستفادة 

ة بالتنالضات واالنمالبات (ملٌئ3511-3511السٌما وان المدة الموضوعة البحث)منها 

العسكرٌة وسرعة تبدل الوزارات ومثلت تلن المرحلة بالحرجة للعراق والتً تحتاج 

والتً تمسم الى محورٌن مهمٌن بدءاً من  للتولف عند أهم المحطات التأرٌخٌة من تلن الفترة

،والمحور 3511نٌسان 31-3511تشرٌن الثانً  31المحور األول:انمالب عبدالسالم 

 .3511تموز  31-3511نٌسان  31لثانً:حكم عبدالرحمن عارفا

 8699ًيساى  81-8691تشريي الثاًي  81 عثذالسالم عارفاًقالب اوالً:الوىقف هي 

وحْ ِٛلف جٌكُخ ج١ٌٗٛػٟ جٌؼٍجلٟ ذؼى جٌٍٟذحش جٌطٟ  1963ذؼى جٔمالخ جٌػحِٓ ِٓ ٖرح٠ 

ػٟٛ  أٖحٌوّح  جٚرف ِٛلفٗٗ جٌطٟ ٠حٌط ٚجإلػىجِحشٔط١ؿس ِٛؾس جالػطمحالش  ضؼٍٜ ٌٙح

جٌّىطد ج١ٌٓحْٟ ٌٍكُخ ج١ٌٗٛػٟ جٌؼٍجلٟ ذحلٍ جذٍج١ُ٘ "ئٕٔح ضه١ٍٕح ػٓ جٌطّٛقحش جٌؼ٠ٍٟس 

جٌٓحذمس جٌّمىٌز ٌٍّمحِٚس جٌٍّٓكس ٚٚحٌ جٌٕٗح٠ ٠ٕٛد ػٍٝ جٌىفحع ػٓ جٌٕفّ ٚجٌطٛىٞ 

ٌكّالش جٌمّغ ٚجٌط١ٙإ ٌططٌٛجش جٌّٓطمرً"
(1)

. 

فٟ أ٠حِٗ جألٌٚٝ فٟ ضٛف١س جٌكُخ ج١ٌٗٛػٟ ل١حوز ٚلٛجػى،ٚضؼٍٜ  ٌمى جٔٗغً قُخ جٌرؼع       

وػ١ٍ ُِٕٙ ٌالغط١حي ٕ٘ح ٕٚ٘حن،وّح ٠ٛف جقّى جٌكرٛذٟ جقى جلطحخ جٌكٍوس جٌم١ِٛس فٟ جٌؼٍجق 

ذأٔٙح وحٔص أٖرٗ ِح ضىْٛ"أنًجً ذحٌػأٌ أٚ ضٛف١س ٌكٓحذحش"
(2)

. 
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ى٠ٍس جٌطٟ لحوضٙح جٌّإْٓس جٌؼٓى٠ٍس ذؼى ٍٍْٓس جالٔمالذحش جٌؼِٓٛلف ج١ٌٗٛػ١١ٓ  ٠رىٚ جْ     

ٚجٌطٟ جٚركص ػّالً ِؼطحوجً ذحٌٕٓرس ٌٍؼٓىٍ جٚ ِٓ لرً ذؼٝ ج١ٌٓح١١ْٓ ج٠ًٌٓ ٚؾىٚج فٟ جٌّإْٓس 

لى ؾؼٍٗ ٠ىطفٟ ذحٌّؼحٌٞس ٚضٕظ١ُ جٌطظحٍ٘جش  جٌؼٓى٠ٍس جٌمٛز جٌكم١مس جٌطٟ ٠ّىٓ ِٓ نالٌٙح جٌطغ١١ٍ

 18فرطح٠ٌم خ ػٓىٍٞ أْٛز ذهِٛٛٗ جٌم١١ِٛٓ،وْٚ جْ ٠ٟغ فٟ قٓحذحضٗ جٌٛٚٛي ٌٍٍٓطس ذحٔمال

ٍز ٚلحَ ذحٔمالخ ػٓىٍٞ ػٍٝ جغطُٕ ػرىجٌٓالَ ػحٌف جٌفٍٚس ًٖ٘ جٌّ 1963ض٠ٍٗٓ جٌػحٟٔ 

ٚضُ ٚٞغ جٌم١حوض١ٓ جٌمط٠ٍس ٚجٌم١ِٛس ٌٍرؼع ٌ٘ٓ جالػطمحي،جٌرؼع
(3)

،جْ ِح ًْٙ ػٍٝ ػرىجٌٓالَ 

 1963-11-11مطٍٞ جالْطػٕحتٟ فٟ ػحٌف ٘ٛ جالٔمٓحَ جًٌٞ ٖٙىٖ قُخ جٌرؼع ػمد ِإضٍّٖ جٌ

ٚضكٌٛٗ جٌٝ ؾٕحق١ٓ ِطٛحٌػ١ٓ ؾٕحـ ١ّ٠ٕٟ ُٞ قحََ ؾٛجو ٠ٚحٌد ٖر١د ٠ّٚػً جٌط١حٌ 

جٌّىٟٔ،ٚوطٍس ج١ٌٓحٌ ضّػً ػٍٟ ٚحٌف جٌٓؼىٞ جًٌٞ ضُ أذؼحوٖ جٌٝ جْرح١ٔح،ٚنٍؾص فٛحتً جٌكٍِ 

٠طٟ لحتى جٌمٛز جٌؿ٠ٛس جٌمِٟٛ ضإ٠ى ف٠ٍك ػٍٟ ٚحٌف جٌٓؼىٞ،ِّح وفغ ػحٌف ذّؼحٚٔس قٍوجْ جٌطىٍ

ْٚؼ١ى ١ٍٚرٟ آٍِ ِٛلغ ذغىجو ١ٌٍٓطٍز ػٍٝ جٌٛٞغ فٟ ذغىجو
(4)

. 

ػٍٝ جٌّإْٓس جٌؼٓى٠ٍس ٌطرمٝ ٚذًٙج قمك ػرىجٌٓالَ ػحٌف ٠ّٛقٗ ٌٍٛٚٛي ٌٍٍٓطس ِؼٛالً      

ض٠ٍٗٓ  18"ٍْطس جٌرٍؾٛج٠َس فٟ جٔمالخ ذأٔٙح١ّٓ٠ٙح ج١ٌٗٛػ١١ٓ ٚ قممص قٍّٟٗ٘ جٌمٛز جٌطٟ 

ذؼى ج١ٙٔحٌ قىُ جٌرؼع" 1963جٌػحٟٔ 
(5)

. 

ضٗى١الش  ٛىٌ ذ١حْ ٌلُ ٚجقى ِإوىجً ف١ٗ ق١ًٌٚقحٚي ػحٌف جٟٔ ٠ر١ٓ ِٓحٚب لحوز ٖرح٠     

ض١ٍُٓ جٍْكطُٙ ٚجػطىضُٙ ِٚٓ  "فٟ جذحوز ج١ٌٗٛػ١١ٓ ٚوػحُ٘ جٌٝ أّْٙصجٌكٍِ جٌمِٟٛ جٌمٛز جٌطٟ 

ً ٠ٓطكك ػمٛذس جالػىجَ فٌٛجً  "٠هحٌف جٌطؼ١ٍّحش ٠ؼى نحتٕح
(6)

ٚذحٌٍغُ ِٓ ِٓحّ٘س ػحٌف ذحٔمالخ ،

ِكحٚالً أْ ٠ٕأٜ ذٕفٓٗ ػٓ جالػّحي جٌطٟ لحَ ذٙح ٚجٌّؼٍٚف ذّٛلفٗ جٌّؼحوٞ ِٓ ج١ٌٗٛػ١١ٓ  جٌرؼع

ؼًّ ػٍٝ جٌغحء جٌّمٍجش جٌطٟ جْطهىِٙح جٌكٍِ جٌمِٟٛ ألغٍجٜ جٌطؼ٠ًد ٚجٌمطً،ٚأ٠ٍك جٌرؼع ف

ً ٠ى٠ٓ ف١ٗ ئؾٍجءجش جٌكٍِ ،ٚأٚىٌ وِٓ ج١ٌٗٛػ١١ٓ ٍْجـ ذؼٝ جٌّٛلٛف١ٓ ٚجٌّكؿ٠َٛٓ ٍجْح

جٌمِٟٛ ذؼٕٛجْ "جٌّٕكٍفْٛ"
(7)

. 
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ً ػٓ جقىجظ جٔمالخ      ض٠ٍٗٓ 18 ِّٚٙح ٠ىٓ ِٓ أٍِ،فأْ جٌكُخ ج١ٌٗٛػٟ ذىٌٖٚ جٚىٌ ذ١حٔح

ً ف١ٗ جٌػحٟٔ جٔىفحع ذؼٝ جٌمحوز جٌؼٓى١٠ٍٓ ِّٓ ْحّ٘ٛج فٟ  جالٔمالخ ٘ٛ"جْ جْرحخ ِر١ٕح

ض٠ٍٗٓ جٌػحٟٔ ٚأٍْػٛج فٟ ضٕف١ً٘ح،ذؼى جْ  18س جٔمالذ١س فٟ ٌٍم١حَ ذكٍو(جٌٍؾؼٟ جٌفحٖٟ)جالٔمالخ

" ٖؼٍٚج ذىحذِٛ فمىجْ وٍج١ُْٙ
(8)

جًٌٞ ٠كٍّٗ ،ًٚ٘ج جٌّٛلف ٠ؼٛو ذحٌىٌؾس جألٌٚٝ جٌٝ جٌؼىجء 

ٌٚذّح ٖٟء ٚجقى لى ضغ١ٍ ٘ٛ ضهف١ف قّالش  ٖرح٠ ٠ٍٖ8ه الٔمالذٟ ٌىٛٔٗ  ٌؼحٌف ١ٌٗٛػ١١ٓج

جٌطؼ٠ًد جغٕحء جٌطكم١ك ِغ جٌّؼطم١ٍٓ
(9)

،ٚضٛل١غ وطحخ جٌرٍجءز ١ٌٍٗٛػ١١ٓ ذمٝ ِؼّٛالً ذٗ ٌٚىٓ ًٖ٘ 

 جٌٍّز ًّٖ جٌرؼػ١١ٓ نَٛٛ ج١ٌٗٛػ١١ٓ.

ذٛٚٛي ػحٌف جًٌٞ  ل١ٍالً  ضغ١ٍلى قُخ جٌرؼع  ِٓضرٕحٖ ج١ٌٗٛػ١١ٓ  جٌّطٗىو جًٌٞجٌّٛلف ٚ    

ٖرح٠ ٠ٚرٌٍ جٔمالذٗ  8جٌؼحَ جٌؼحٌّٟ ذؼى جقىظ  جٌٍأٍِٞٚٔس ضؿحٖ ج١ٌٗٛػ١١ٓ ٌىٟ ٠طّثٓ جذىٜ 

ٚجْطؼحوز  قُذٌُٙٚىٕٗ جٔؼىّ ٘ٛ جالنٍ ػٍٝ ٚٞغ ج١ٌٗٛػ١١ٓ ِٓ نالي ضّى١ُٕٙ ِٓ ئػحوز ١٘ىً 

ً ذحٌٍّوُ جٌكُذٟ فٟ ذغىجو ٚ ً ِٓ نالي غمس ج١ٌٗٛػ١١ٓ ضى٠ٌؿ١ح  جٌكُخ أٚىًٌ٘ج جٔؼىّ ٚجٞكح

ضكىو جٌّٛلف ِٓ وٛجوٌ ٚأػٟحء جٌكُخ ج٠ًٌٓ ضؼٍٞٛج ٌالػطمحي فٟ قٍّس  ٚجٌطٟ كُذ١سجٌ جضٌٍٕٗٗ

ِٚح ذؼىٖ ٚوحٔص ضٟغ قىٚوجً أِحَ جِىح١ٔس جٌؼٛوز ٌٛفٛف جٌكُخ 1963جٌّالقمحش فٟ ٖرح٠ 
(10)

. 

ٚجًٌٞ جٔؼىّ ٚفك ٌؤ٠س جٌكُخ  جًٌٞ ضرٕطٗ ٚك١فس"٠ٍ٠ك جٌٗؼد"ذحٌٍغُ ِٓ جٌّٛلف جٌّطٍوو     

ج١ٌٗٛػٟ جًٌٞ وحْ ٠ؼ١ٕ فٟ ظٍٚف ِغح٠ٍز فٟ ج٠حَ ػحٌف ػّح ػحٖٗ ِٓ ِالقمحش ٚجػطمحالش 

 تٗ ِٓ جٌهحٌؼٔٓر١حً ٚػحو ذؼٝ أػٟح ٖإلؾٍجءجش لى نففص ٞىفأْ ج جٔمالخ جٌػحِٓ ِٓ ٖرح٠أ٠حَ 

أنٍٜ،ْٚحٌ جٌؼًّ ذٙىٚء  ٚأػحوٚج ضى٠ٌؿ١حً ضٗى١ً جٌّٕظّحش جٌطٟ ٍٞذص ذمٓٛز فٟ ذغىجو ٚأِحوٓ

"٠ٍ٠ك ٚك١فسٚوحْ ِمٌٛٛجً ػٍٝ ذٕحء نال٠ح ل١ٍٍس ٚٚغ١ٍز ِٓ ج١ٌٗٛػ١١ٓ ٚػٍٝ جٚىجٌ 

جٌٗؼد" ػٍٝ فطٍجش غ١ٍ ِٕطظّس ِٚىطٛذس ذح١ٌى ضَٛع وجنً جٌكُخ فم١
(11)

. 

٠ك١ٝ ٠حٍ٘قىِٛس  شٚلى ذحوٌ       
(12)

ذا٠الق ٍْجـ جٌّٛلٛف١ٓ ٚجٌّكطؿ٠ُٓ ٚقُٓ لٟح٠حُ٘ .

 جٌكؿُ ػٓ وػ١ٍ ِّٓ قؿُش جِٛجٌُٙ جٌّٕمٌٛس ٚغ١ٍ جٌّٕمٌٛسوّح ٌفؼص 
(13)

 . 
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جٌؿرٙس ج١ٕ٠ٌٛس "ضٗى١ً ٌٍٞٚز ٚقٍّص جٌٛفكحش جألٌٚٝ ِٓ ٚك١فس"٠ٍ٠ك جٌٗؼد" ضإوى ػٍٝ      

ذحػطرحٌ٘ح ِفطحـ قً جٌّٗحوً جٌطٟ ضؿحذٗ قٍوطٕح ذحػطرحٌ٘ح ِفطحـ قً جٌّٗحوً جٌطٟ ضؿحذٗ قٍوطٕح ج١ٕ٠ٌٛس 

٠ٍ٠ك جٌٛٚٛي جٌٝ قىُ ٠ّػً جٌجوز ِٚٛحٌف وً جٌطرمحش جٌٗؼر١س جٌّؼحو٠س ٠ٍ٠ٚٚك جٔطٛحٌ٘ح جٌّؿٍخ 

جٌكٍِ جٌمِٟٛ ٚذ١ٓ جْ جٌّٙحَ جٌؼحؾٍس  ٌالْطؼّحٌ ٚغّٓ جٌكُخ جٔمالخ ض٠ٍٗٓ جٌػحٟٔ فٟ جٌمٟحء ػٍٝ

ج٠الق ،ٚجٔٙحء جالٚٞحع جالْطػٕحت١س ٚجٌكىُ جٌؼٓىٍٞوطٕح ج١ٕ٠ٌٛس ٟ٘ جٌطٟ ضطٍـ ٔفٓٙح جِحَ قٍ

جٌك٠ٍحش جٌى٠ّمٍج١٠س ٚفٟ ٌأْٙح ق٠ٍس جٌطٕظ١ُ جٌكُذٟ ٌٓحتٍ ج١١ٕ٠ٌٛٓ ٚق٠ٍس جٌٛكحفس ٚجٌطٕظ١ُ 

جٌٕمحذٟ
 (14)

. 

 

 السياسيح والوىقف هي االحساب هفهىم االشتراكيح 

ٕ٘حن ٖٟء ؾٍٛ٘ٞ جْ ٔظحَ جٌكىُ لحتُ ػٍٝ ٌؾحي جٌؿ١ٕ ٚذٍَٚ ٖه١ٛس ػرىجٌٓالَ ػحٌف     

 جٌمٜٛ جٌم١ِٛسأؾً ض١٠ٛى ٔظحِٗ جٌمحتُ ٖأٔٗ ٖأْ ػرىجٌى٠ٍُ لحُْ فٟ جالػطّحو ػٍٝ  جًٌٞ ػًّ ِٓ

ً ػٍٝ جنٍ جٍِ ػحٌف ذكٍٙح ؾ١ّؼٙح ٚجػطّى دفر١ّٕح جٌ ػٍٝ ِؿّٛػس ِٓ جٌٟرح٠  لحُْ قُذح

جٌٛقى١٠ٚٓ
(15)

. 

ٚذؼى جنفحق جٌمٜٛ جٌم١ِٛس ِٓ ضٗى١ً ؾرٙس ضُٟ جٌمٜٛ جٌم١ِٛس ال١ّْح جْ ًٖ٘ جالقُجخ وحٔص     

ً ٌؼٍُّٙ فضؼ١ٕ ضٕحلٟحش  ِٚٓ  ج١ٌٓحْٟىحٔص جألغٍجٜ جٌٗه١ٛس ٚجٌّٕحٌٚجش جٌكُذ١س أْحْح

 جٌمٜٛحٌف جًٌٞ جٚرف ٠هٗٝ ذؼٝ أْرحخ جنفحق جٌؿرٙس ٟ٘ ِٕحٌٚجش جٌٍت١ّ ػرىجٌٓالَ ػ

حضؿٙص ١ٔطٗ ًٖ٘ جٌٍّز ٌطى٠ٛٓ جالضكحو جالٖطٍجوٟ ومٛز ١ْح١ْس ذى٠ٍس ػٓ جٌؿرٙسفجٌم١ِٛس،
(16)

،جٌطٟ 

ِٓ جؾً جٌطهٍٙ ِٓ ٚؾٛو جالقُجخ ج١ٌٓح١ْس جٌطٟ لى ضٗىً  ٚأ٠ٟحضكحٚي جٌمٜٛ ج١ٌٓح١ْس ضٗى١ٍٙح 

 ػحتمحً جِحَ ١ّٕ٘طٗ فٟ جٌّٓطمرً.

ذٍجَ قىّٗ ٚضّٓىٗ ذحٌٛقىز وٗؼحٌ ٠ّىٕٗ ِٓ ضم٠ٛس لرٟطٗ ػٍٝ غٍجٌ جالضكحو إلٔط١ؿس  ٚوحْ   

فٟ جٌٓحذغ ػٍٗ ِٓ وحْٔٛ جالٖطٍجوٟ جًٌٞ ٠ٍقٗ ؾّحي ػرىجٌٕحٍٚ ٌٍؿ٠ٌّٛٙس جٌؼٍذ١س جٌّطكىز 

جالضكحو جالٖطٍجوٟ ١ٌإوى ػٍٝ)جٌك٠ٍس ٚجالٖطٍجو١س ٚجٌٛقىز(ُٚٞ  ِٓ ؾحٔرٗ ١ٌؼٍٓ 1962جٌػحٟٔ 
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١حٌجش ج١ٌٓح١ْس جٌطٟ قحٌٚص جالْطمالي ذؼٍّٙح ٚجػطّحو جٌطٍق جٌر١ٍٚلٍج١٠س جالضكحو ِهطٍف جٌط

جٌّطرؼس فٟ ؾٙحَ جٌىٌٚس
(17)

. 

 1964ضَّٛ  14فٟ جًٌٞ جػٍٕٗ ػرىجٌٓالَ ػحٌف جالٖطٍجوٟ  ٌإلضكحومٍ جٌٕظحَ جألْحْٟ ١ٌٚ    

 نالٚس ٚجف١ٗ ػٓ ِرحوب جٌؼًّ فمى ؾحء فٟ ذحخ جٌّمىِس ٚجأل٘ىجف ِح ٠ٍٟ: أػطٝ،

جْ جالضكحو جالٖطٍجوٟ جٌؼٍذٟ ٘ٛ جٌط١ٍؼس جالٖطٍجو١س جٌطٟ ضمٛو جٌؿّح١ٍ٘ ٚضؼرٍ ػٓ جٌجوضٙح -1

 ٚضٛؾٗ جٌؼًّ ج٠ٌٕٟٛ ٚضمَٛ ذحٌٍلحذس جٌفؼحٌس ػٍٝ ١ٍْ٘ح فٟ نطٙح ج١ٌٍُٓ فٟ ظً ِرحوب ج١ٌّػحق.

حٌف ٠ُٟ جالضكحو جالٖطٍجوٟ جٌؼٍذٟ وطٕظ١ُ ١ْحْٟ ٖؼرٟ لٜٛ جٌٗؼد جٌؼحٍِس ٠ٚطّػً ف١ٗ ضك-3

 ًٖ٘ جٌمٜٛ فٟ ج٠حٌ جٌٛقىز ج١ٕ٠ٌٛس.

 جِح جُ٘ ج٘ىجفٗ:

ضكم١ك جٌى٠ّمٍج١٠س ج١ٌٍّٓس ِّػٍس ذحٌٗؼد ٌٍٚٗؼد ٌطىْٛ جٌػٌٛز ذحٌٗؼد فٟ جٍْٛذٙح ٌٍٚٗؼد فٟ -أ

 غح٠طٙح ٚج٘ىجفٙح.

 ضكم١ك جٌػٌٛز جالٖطٍجو١س جٌطٟ ٟ٘ غٌٛز جٌٗؼد جٌؼحًِ.-خ

ً ٌٛحٌف جٌؿّح١ٍ٘وفغ جِىح١ٔ-ؼ "جْ ٚأّ٘ٙحٚذ١ٓ جٌّرحوب جٌطٟ ٠ٓطٕى ػ١ٍٙح جالضكحو ،حش جٌطمىَ غ٠ٌٛح

ج١ٌٓحْٟ جٌٗحًِ ٌٍؼًّ ج٠ٌٕٟٛ ٚضطٓغ ضٕظ١ّحضٗ ٌؿ١ّغ لٜٛ  جلطحخ جٌؼًّجالضكحو جٌؼٍذٟ ٠ّػً 

ٌٚأّْح١ٌس ١ٕ٠ٚس" جٌٗؼد ِٓ فالق١ٓ ٚػّحي
(18)

. 

 جالٖطٍجوٟجٌطٟ ضرٕص جالضكحو جٌططٌٛجش جٌؿى٠ىز  ٚك١فس"٠ٍ٠ك جٌٗؼد" ِٓ ؾحٔرٙحٔحلٕ     

،ٚجًٌٞ جوى  1964ٚجًٌٞ ػٍف ذه١ آخ  ٚجًٌٞ جٔؼىّ ػٍٝ ضٛؾٙحش جٌكُخ ج١ٌٗٛػٟ جٌؼٍجلٟ

ذأْ"جالٔظّس جٌرٍؾٛج٠َس جٌٛغ١ٍز ِٓ لر١ً ٔظحَ ؾّحي ػرىجٌٕحٍٚ ِٚٓ ػٍٝ ٖحوٍطٗ ٠ّىٓ جْ 

ضطكٛي ضكص ضأغ١ٍ جٌٕظحَ جالٖطٍجوٟ جٌؼحٌّٟ جٌٝ جٔظّس جٖطٍجو١س ِٕٚٙح ٔظحَ ػحٌف
(19)

  . 

ذٙح  ٌألنًٚذحٌٍغُ ِٓ ِٛجفمس ج١ٌٗٛػ١١ٓ ػٍٝ ضرٕٟ جالٖطٍجو١س فأٔٗ ذىأ ٠طٍـ ػىز ِمطٍقحش     

وٟ ضىْٛ ِىٍّس ٌٍٕٙؽ جالٖطٍجوٟ ذأْ"جقطىحٌ قك جٌٕٗح٠ ج١ٌٓحْٟ ٌؿّحػس ِؼ١ٕس ٚنٕك جٌك٠ٍحش 

جٌؼحِس جٍِ ال ٠طفك ِغ ظٍٚف جٌؼٍجق جٌهحٚس ٚال ِغ جٌط١ّٙى جٌؿىٞ ٌالٔطمحي جٌٝ جٌك١حز جٌرٌٍّح١ٔس 
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جٌمٜٛ ُ ِهطٍف جٌىْط٠ٌٛس،ٚجْ جفًٟ ٖىً ٌٍكىُ جالٔطمحٌٟ ٘ٛ ضٗى١ً قىِٛس جتطالف١س ضٟ

"ٚجٌٗه١ٛحش ج١ٕ٠ٌٛس
(20)

. 

ٌٚىٓ ٠رىٚ جْ ج١ٌٗٛػ١١ٓ وحْ ٌُٙ ٘ىف أنٍ ٚ٘ٛ ِٓ نالي ٍٔٗز وجن١ٍس ئي لحي "ئْ         

١ْحْطٕح فٟ ِح ٠طؼٍك ذحالضكحو جإلٖطٍجوٟ ٟ٘ جٌطًٍٓ ئ١ٌٗ ػٍٝ ِٓطٜٛ ؾّح١ٍ٘ٞ ١ْٚطهً 

ٙحٟٔحٌٕح وجنٍٗ ٠حذؼحً أ٠ى٠ٌٛٛؾ١ح ذكطحً ٍِوُجً ػٍٝ جالٖطٍجو١س ِٚفح١ّ٘
(21)

. 

ٚلى ذحٌغ جٌر١حْ جًٌٞ جٚىٌٖ ل١حو٠ٛ جٌىجنً جٌّطّػً ذرحلٍ جذٍج١ُ٘ ٚػٍّ ػٍٟ ج١ٌٗم ف١ٗ ذطم١١ُ     

ضَّٛ ِّح جغحٌ جٌمحػىز  14ئؾٍجءجش جٌطأ١ُِ ٌرؼٝ جٌّٗح٠ٌغ ج١ٕ٠ٌٛس ٚجػطرٍ يٌه ضؿى٠ىجً ٌػٌٛز 

جٌكُذ١س ٚغٟرٙح
(22)

 . 

فمى  ١ٗ٠ٍٚ جقىٜ ل١حو٠ٟ جٌكُخ ج١ٌٗٛػٟ ػٓ جٌؿىجي ذ١ٓ ضٕظ١ّحش جٌىجنً ٚجٌهحٌؼ         

ػحٌٜ ١ٖٛػ١ٛ جٌىجنً لٍجٌجش جٌطأ١ُِ جٌطٟ أٚركص ف١ّح ذؼى وحٌغس ػٍٝ جاللطٛحو جٌؼٍجلٟ ٚ٘ٛ 

ِٓ ضهط١١ ٌت١ّ جٌٌَٛجء ٠حٍ٘ ٠ك١ٝ جًٌٞ ال ٠إِٓ ذحالٖطٍجو١س ٚوًٌه ن١ٍجٌى٠ٓ ق١ٓد 

جٌهحٌؼ ذأٔٙح ٍٚٚص ٌكى"جٌىػٛز ٌالضكحو ِغ قىِٛس ػحٌف ٚفٟ جٌىجنً  ٚٚٚف ِٛلفٚغ١ٍّ٘ح،

ٝ جٌٍٛجع ِكطىِح ِح ذ١ٓ ٍز ضكص ٖؼحٌ جٌّمحِٚس جٌٍّٓكس ذمضؼًّ جٌؿّحػحش ج١ٌٗٛػ١س جٌّطٕحغ

"ٚأٌٚثه٘إالء 
(23)

. 

ٍْٚػحْ ِح جٔطمىش ٚك١فس"٠ٍ٠ك جٌٗؼد"جٔكٍجف ػرىجٌٓالَ ػحٌف ػٓ ضطر١ك        

جٌكىِٛس جٌؼٍجل١س ٌُ ضىٓ ؾحوز فٟ ضطر١ك جالٖطٍجو١س وٕٙؽ فر١ٕص ذأْ"جالضكحو جالٖطٍجوٟ 

وٌٚ"أؾُٙز  جٌٛك١فس ػٓ ذ١ٕص"ٌٚإلٚالـ جٌكىِٟٛ ٚضٍجؾؼٙح ػٓ ضطر١ك جالٖطٍجو١س

ٟ جالػالَ ج١ٌٍّْس ؾٙٛو٘ح ٌطظٍٙ جٌٕظحَ جٌمحتُ ٚوأٔٗ ٔظحَ جٖطٍجوٟ ١ٖى ػٍٝ ٠ى جٌكىُ جٌكحٌ

ٔطمحي ِٓ جٌٍأّْح١ٌس جٌٝ جالٖطٍجو١س،ض١ّٕٕح ٔكٓ جال سجٚ وحْ جٌؼٍجق ٠ؼ١ٕ فؼالً ٍِقٍ

ج١ٌٗٛػ١١ٓ ٌٛ أْ ًٖ٘ جالوػحءجش وحٔص ِٕطرمس ػٍٝ جٌٛجلغ،جْ ؾّح١ٍ٘ جٌٗغ١ٍس ضطٛق فؼالً جٌٝ 
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جالٖطٍجو١س ٚضٓحٔى وً نطٛز ضهطٝ ٔكٛ٘ح غ١ٍ جٔٙح ال ضؿى ِغ جالْف ِح ٠ؿّغ ذ١ٓ جٌٕظحَ 

"سجالٖطٍجوٟ ٚٔظحَ جٌكىُ جٌٍج٘ٓ ١ْٚحْطٗ جٌؼ١ٍّ
 (24)

. 

وٍّح جٌطمٝ  جالٖطٍجوٟ فرىأ ٠ٙحؾّٗ حالضكحوٌُ ٠ىٓ ِإِٓ ذػرىجٌٓالَ ػحٌف  ٌىٓ وّح ٠رىٚ أْ        

ذٛفى فالقٟ ٌُٚ ٠ىطف ذًٌه ذً ٘حؾُ جٌٛقىز ْٚفٗ جٌجء جٌٛقى١٠ٚٓ ٌٚمى ٌجؾؼٗ ٚفى فالقٟ فمحي 

جالناللٟ وً ٖٟء ٌُٙ وّح ٠ًوٍ ػرىجٌى٠ٍُ فٍقحْ"جٔظٍٚج جٌٝ ٍِٛ جٌفمٍ ٚجٌؿٛع ٚجٌطفٓم 

"ذحٌرطحلحش جٌٍكُ
(25)

. 

ِٓ ضّٓه جٌكىِٛس ذحالضكحو جالٖطٍجوٟ ػٓ جٌّرٌٍ  ٚٔحلٗص ٚك١فس"٠ٍ٠ك جٌٗؼد"ذىٌٚ٘ح      

ِس جالٖطٍجو١س "ٛضّٓه جٌكىُ ذحٌّٕظ ٚ"ِكحٌذس جٌكىُ جٌكحٌٟ ٌٍى٠ّمٍج١٠س جًٌٞ جٚرف ِٓ نالٌٗ
 

(26)
. 

ٚفٟ جٌٛلص يجضٗ فحْ ج١ٌٗٛػ١١ٓ جٌّإ٠ى٠ٓ ٌفىٍز جالضكحو لى ضرىٌص ذؼى ضرىي ػرىجٌٓالَ ػحٌف ػٓ    

 ً  الـطٌالٚجٌٕٙؽ جٌكم١مٟ ٌالٖطٍجو١س،جألٍِ جًٌٞ ضّهٝ ػٓ جْطثٕحف ٍٚجع "ػٕفٟ"ٚفمح

 ح،ٌطؼ١ى فٛحتً جٌكُخ ٔٗح1965ٙ٠فٟ جؾطّحع جٌكُخ ج١ٌٗٛػٟ فٟ ١ٔٓحْ ج١ٌٗٛػٟ ٞى جٌٕظحَ 

ىِٓ ؾى٠
(27)

.  

 وزارج طاهر يحيى الثاًيح  

ضطحذؼص جٌَٛجٌجش جٌؼٍجل١س ِٚؿٟء قىِٛس ؾى٠ىز ٚيٌه ٌطىػ١ُ جالضكحو جالٖطٍجوٟ ذؼى أْ     

ٖؼٍش جٌكىِٛس ذٌٍٟٚز جونحي ػٕحٍٚ ؾى٠ىز ضإ٠ى جالضكحو جالٖطٍجوٟ جٌؼٍذٟ فىٍف جٌٍت١ّ 

1964ق٠ٍُجْ  18ػرىجٌٍقّٓ ػحٌف ٠حٍ٘ ٠ك١ٝ ِؿىوجً ١ٌٗىً َٚجٌضٗ جٌػح١ٔس فٟ 
(28)

 . 

جٌطؼى٠ً جٌَٛجٌٞ ذأٔٗ"جٔمٟٝ ػحَ ِٓ ػٍّ جٌكىُ جٌؼٓىٍٞ  "ِٓ ؾحٔرٙحص"٠ٍ٠ك جٌٗؼدٚٚف    

جًٌٞ قً ِكً قىُ جٌٍوز جٌرؼػٟ جٌّٕٙحٌ نطح نالٌٗ ً٘ج جٌكىُ ؾٍّس نطٛجش ج٠ؿحذ١س،٠ٍٚأش 

جٔٗ ظً قىّحً ِٕؼُالً ػٓ جٌٗؼد غ١ٍ لحوٌ ػٍٝ ضكم١ك ِٛحٌكٗ  ئالضغ١١ٍجش ٍِّْٛس ػٍٝ ِالِكٗ،

ٚوٓد غمطٗ "
(29)

. 
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جٌٝ ٌٍٞٚز جْ ٠غ١ٍ جٌٕظحَ ِٓ ٔٙؿٗ ضؿحٖ جٌمٜٛ ج١ٌٓح١ْس  جٌٛك١فس صٚفٟ ج١ٌٓحق ٔفٓٗ،وػ   

ِٓ  جٌرٍجءزجٌٝ جٌطغ١ٍ جٌطف١ف فٟ يٌه جٌّٛلف ػٕىِح ٔحلٕ ِٓأٌس أنً  ٚأٖحٌُِٕٚٙ ج١ٌٗٛػ١١ٓ 

ٚٔرٗ جٌكُخ ج١ٌٗٛػٟ ِٓ ؾحٔرٗ جٌٝ ِكحٚالش جٌرؼع  ج١ٌٗٛػ١١ٓ ذأٔٙح لى جنطفص ِٓ جٌٛكف 

ز ٌٍٍٓطسٌٍؼٛو
  

ِٚكحٌٚس ذؼٝ لحوز جٌرؼع ٌٍطٛف١ك ذ١ٓ)جٌم١حوز جٌمط٠ٍس ٌٚؿٕس ضٕظ١ُ جٌمطٍ(ِٓ نالي 

جقى جٌٓؿْٛ ٚأٔرأُ٘ ذأْ جػطمحي ػحٌف فٟ جٌؿ١د ٌٚىٓ ؾٙٛوٖ فٟ ضٛق١ى  وٛجو٠ٌَُ٘حٌز جقى 

جٌّٕٗم١ٓ ذحءش ذحٌفًٗ"
(30)

. 

 

 والثرًاهج الحكىهي الىزارج الوذًيح

ػمد فًٗ ِكحٌٚطٗ جالٔمالذ١س  1965ج٠ٍٛي  21ذؼى فٍجٌ ٌت١ّ جٌٌَٛجء ػحٌف ػرىجٌٍَجق فٟ     

٠ٚؼى جٌرُجَ جٚي ِىٟٔ  ج١ٌَٛ يجضٗجألٌٚٝ جٌٝ ٍِٛ،وٍف ػرىجٌٍقّٓ جٌرُجَ ذطأ١ٌف جٌَٛجٌز فٟ 

ِٓ جٌٌَٛجء  جػىوَٚجٌضٗ ّٞص  ٚ 1958ضَّٛ  ٠14طٌٛٝ ِٕٛد ٌتحْس جٌَٛجٌز ًِٕ غٌٛز 

ج١ٌٓحْٟ ١ْٚحوز جٌمحْٔٛ ٚجقطٍجَ قمٛق جٌٗؼد ّٚٞحْ  جالْطمٍجٌجٌّى١١ٔٓ،ٚأوى جٌرُجَ ػٍٝ أ١ّ٘س 

 ذاػحوزق٠ٍس جٌطؼر١ٍ ػٓ جالٌجء ج١ٌٓح١ْس ٚيوٍ جْ جٌرالو ْثّص ِٓ جالٔمالذحش جٌؼٓى٠ٍس،ٚٚػى 

طهحذحش،ٚفٟ ِؿحي جٌك١حز جٌرٌٍّح١ٔس ٚجٌؼًّ ػٍٝ ضكم١ك جٌٍٗػ١س جٌىْط٠ٌٛس ٚٚٞغ لحْٔٛ ٌالٔ

ٟ٘ جٌطٟ ضالءَ جٌؼٍجق ٚجْ ضأ١ُِ جٌرٕٛن جٌرُجَ ذحْ"جالٖطٍجو١س ج١ٌٍٖىز" ج١ٌٓحْس جاللطٛحو٠س جػٍٓ

ٚجٌٕٛحػحش جٌىرٍٜ ٌٍٞٚز ٌطؼ٠ُُ جٌمطحع جٌؼحَ
(31)

 . 

جٌكىُ ِٓ  ضٕمً ألٔٙح قٓد ٚٚفٙح"ٌٓ ضٓطط١غ جْ جٌرُجَ  ذَٛجٌز "٠ٍ٠ك جٌٗؼد" ٖىىص    

ٌكحوز ٚػٌُطٗ جٌّطفحلّس ،ذً ػٍٝ جٌؼىّ ِٓ يٌه فأٔٗ َجو ِٓ ػٌُطٗ ٚأوٜ حأَِطٗ جٌطٟ ٚٚفٙح ذـ

جٌٝ ض١ْٛغ ؾرٙس جٌّؼحٌٞس ٞىٖ،يٌه ألْ جٌَٛجٌز جٌرُج٠َس ٌُ ضغ١ٍ ِٓ ٠ر١ؼس جٌكىُ جٌىوطحض٠ٌٛس 

جٌرٍٔحِؽ  ،ٚأْذأٔٗ ٠ّػً جٌط١حٌ ج١ٌٓحْٟ جٌّىٟٔجٌؼٓى٠ٍس"،ٚ٘ٛ ِٕحلٝ ٌطٛؾٙحش جٌرُجَ جٌّؼٍٚف 

ً ١ٌٓحْس جٌكىِٛس فجػٍٕٗ جٌرُجَ جٌكىِٟٛ جًٌٞ  أٔٗ قىو"جالٖطٍجو١س جٌؼٍذ١س ج١ٌٍٖىز ٖؼحٌجً ٚٔٙؿح
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جالؾٕر١س  ٌؤِٚ جالِٛجيف جٌّؿحي أِحَ ضٍٓخ ر١الً جٌٝ ًٖ٘ جالٖطٍجو١س ذأْ فٓجاللطٛحو٠س ٚجضهً ْ

"س ذحٌمٍٜٚ ٚجالْطػّحٌجش جالؾٕر١سٚضكىّٙح فٟ جلطٛحو ذالؤح ػٓ ٠ٍ٠ك جٌىػٛز جٌٝ جالْطؼحٔ
(32)

. 

 

 8691توىز  81-8691ًيساى 89ثاًياً"حكن عثذالرحوي عارف

ٚجٌطٟ جوش  رٍٛزجٌٝ ػحٚفس نالي ٠َحٌضٗ جٌٝ جٌضؼٍٞص ٠حتٍز جٌٍت١ّ ػرىجٌٍقّٓ ػحٌف       

١ٌٚىػٍ جٌؿىي قٛي جٌكحوظ ٚجًٌٞ ٚٚفٗ ف٠ٍك ذأٔٗ ال  ١ٔ1966ٓحْ  13جٌٝ وِحٌ٘ح ِٚمطٍٗ فٟ 

٠ؼى جوػٍ ِٓ نًٍ فٕٟ ٚجٌف٠ٍك جألنٍ ػىّ جٌكحوظ ِىذٍ ٚجٔٗ ِٓ ضىذ١ٍ ِؼح١ٌٞٗ ِٚٓ جٌرؼػ١١ٓ 

 ذحٌىٌؾس جألْحِ.

جنطٍفص ج٢ٌجء ٚضؼىوش جٌطٛؾٙحش النط١حٌ جٌٗه١ٛس جٌّٕحْرس ًٌٙج جٌّٕٛد ٚؾٍش جضٛحالش    

ٌٗه١ٛحش جٌرحٌَز فٟ جٌٕظحَ آًٔجن،ٚوحٔص ًٖ٘ جالٌجء جٔكٍٛش ذ١ٓ ذ١ٓ ػىو ِٓ ج

جضؿح١٘ٓ،جالضؿحٖ جألٚي جًٌٞ ِػٍٗ جٌؼٓىٍ ج٠ًٌٓ ٠حٌرٛج جْ ٠ىْٛ ٌت١ّ جٌؿ٠ٌّٛٙس ُِٕٙ ٚٚلغ 

جالنط١حٌ ػٍٝ ػرىجٌٍقّٓ ػحٌف،ٚجضؿحٖ آنٍ ِػٍٗ جٌّى١ْٔٛ جًٌٞ ٠حٌرٛج ذحْ ٠ىْٛ ٌت١ّ 

جٌٌَٛجء ػرىجٌٍقّٓ جٌرُجَ،ٚػمى جؾطّحع  النط١حٌ جٌٍت١ّ جٌؿ٠ٌّٛٙس ِىٟٔ ٚوحْ ٍِٖكُٙ ٌت١ّ 

(ٚٛش ِٓ 13فكًٛ ػرىجٌٍقّٓ ػحٌف ػٍٝ) ١ٔ1966ٓحْ  16ٚضُ جٌط٠ٛٛص ٠َٛ 

(ٚٛش فٟ ق١ٓ قًٛ ػرىجٌؼ٠ُُ جٌؼم١ٍٟ 14(ٚٛش،ٚػرىجٌٍقّٓ جٌرُجَ ػٍٝ)28ِؿّٛع)

ً 1ٌػٍٝ) ٍؿ٠ٌّٛٙس (ٚٛش،ٌٚىٓ ضكص ٞغ١ جٌؼٓىٍ ضٕحَي جٌرُجَ ٌٛحٌف ػحٌف،١ٌؼٍٓ ٌت١ٓح

جًٌٞ ذىأ ػٙىٖ ذاٚىجٌ ػفٛجً ػحِحً ػٓ جٌٓؿٕحء ج١ٌٓح١١ْٓ ِٓ وْٚ جْطػٕحء ٚأغٍك ؾ١ّغ جٌّؼطمالش 

ٚجٌٓؿْٛ ج١ٌٓح١ْس،ٚنفف ِٓ جٌم١ٛو ػٍٝ جٌمٜٛ ج١ٌٓح١ْس
(33)

. 

٠رىٚ جْ ٚٚٛي ػرىجٌٍقّٓ ػحٌف ٚئٚىجٌٖ لحْٔٛ جٌؼفٛ جٌؼحَ ٌُ ٠فص فٟ ػٟى "٠ٍ٠ك        

أقىجظ ِمطً ػرىجٌٓالَ ػحٌف ػٍٝ جٌٗىً جًٌٞ ٌٚضٗ جٌر١حٔحش ج١ٌٍّْس لى  صٔحلٗجٌٗؼد" جٌطٟ 

أْطػحٌ ضأ٠ٚالش ِهطٍفس قٛي ً٘ج جٌكحوظ جًٌٞ ٚلغ فٟ ظٍٚف ضفحلُ جٌٍٛجع ذ١ٓ جٌمٜٛ جٌكحوّس 
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ٌالْطكٛجي ػٍٝ جٌكىُ جًٌٞ ذىأش ضطفٛ ػٍٝ جٌٓطف ذأْ ً٘ج جٌٍٛجع لى"أوطٓد ٠حذغ ضكى٠حش 

نالش جىطً جٌّطٛحٌػس وّح جلطٍْ ذّىحتى ٚٔٗح٠حش ٌٚجء جٌىٛج١ٌّ ٚذّىٚضٙى٠ىجش ِطمحذٍس ذ١ٓ جٌ

ِٓ ؾٙحش ِؼ١ٕس ٌفٍٜ جل ج١ٌٍّٗ ٌت١ٓحً ٌٍؿ٠ٌّٛٙس"
(34)

. 

ً ٌٍؿ٠ٌّٛٙس قطٝ ٖىً ػرىجٌٍقّٓ جٌرُجَ َٚجٌضٗ جٌػح١ٔس فٟ      ِٚح جْ ضُ ض١ٕٛد ػحٌف ٌت١ٓح

جٌٓحذك فٟ جالٚالـ َٚجٌضٗ ١ٌٚر١ٓ جٌرُجَ جٔٙح ١ٓ١ٍْ ػٍٝ ٔٙؽ 1966جٌػحِٓ ػٍٗ ِٓ ١ٔٓحْ 
(35)

. 

فٟ ظً جٌطكٛالش جٌؿى٠ىز جٌطٟ ٌجفمص ِمطً جٌٍت١ّ ػحٌف ٚضٗى١ً َٚجٌز جٌرُجَ جٌػح١ٔس    

جٌكىِٟٛ  (ٔحلٗص ف١ٗ ذٍٔحِؽ جٌرُجَٚجٌط١ًٍِٟح ٌٚجء جٌىؾً )ذؼٕٛجْ ِمحالً  وطرص"٠ٍ٠ك جٌٗؼد"

جٌهىجع ٚجٌغٛج٠س ػٓ ٠ٍ٠ك جٌٝ"ّٓ ق١ع جألٍْٛخ ٠ٍؿأ جٌرُجَ أْ ٌٍرُجَ أٍْٛخ ٚنطس فٚذ١ٕص "

،ٚذ١ٓ ق١ٓ ٚأنٍ ٠ُؾٝ سٚجٌٍفح١٘ جالْطمٍجٌفٟ جٌىالَ ػٓ جٌىْطٌٛ ٚجٌرٌٍّحْ ٚػٓ  جإلٍْجف

و جٌم١ِٛس ١ٍِٚٗ ٌٍٍُٓ ٚجٌطفحُ٘"ِحً ِطح٠حً غ١ٍ ِفَٙٛ ػٓ قمٛق جٌىٍوال
(36)

 . 

ذٌٍٟٚز  "٠ٍ٠ك جٌٗؼد" صٚفٟ ظً جٌٛػٛو جٌطٟ ٠ٍقٙح جٌرُجَ فٟ ذٍٔحِؿٗ جٌكىِٟٛ ٠حٌر    

جٌغحء جالضكحو جالٖطٍجوٟ ٌىٛٔٗ جٚرف وّح ١ٗ٠ٍ جٌر١حْ جٔٗ "ال ٠ٍٛف ٌرالؤح فٟالً ػٓ جْ ل١حِٗ فٟ 

ظً جٌٕظحَ جٌمحتُ ِح ٘ٛ جال ْطحٌ ٌكٍِحْ جٌمٜٛ ج١ٕ٠ٌٛس جالْح١ْس ِٓ جٌؼًّ ٚجٌطٕظ١ُ جٌكُذٟ 

"ٍٕٟ ِٚٛجٍٚس ١ْحْس جالٞطٙحو ٞى٘حجٌؼ
(37)

. 

ٌُ ضىٓ ِفطٛقس ٌُٙ  1963ض٠ٍٗٓ جٌػحٟٔ  18ٌطٟ ٔحٌٙح ج١ٌٗٛػ١١ٓ ذؼى ٠ٚرىٚ جْ جٌك٠ٍس جٌٕٓر١س ج   

ذً ٍْػحْ ِح جْ ٠ٚى جٌٕظحَ جٌكحوُ جٌوحٔٗ قطٝ ذىأش ِٛؾس جالػطمحالش ضطحي ج١ٌٗٛػ١١ٓ ِؿىوجً 

جْ ِىحفكس ج١ٌٗٛػ١س ٖؼحٌ جألٌ٘حذ١١ٓ جٌفحٖٓص ٚجػٛ" ِمحالً ؾحء ف١ٗ:)٠ٍك جٌٗؼدٌطىطد "٠

ٚورّ ُ٘ حٌص جٌؼى٠ى ِٓ وٛجو٠ٌذؼى جالػطمحالش جٌطٟ  ذحإلٌ٘حخجٌٕظحَ  ،ِكحٚالً ضٗر١ٗ(جالْطؼّحٌ

جٚوحٌُ٘ ٚ٘ٛ ِح جوىٖ جٌر١حْ ذأْ"ً٘ج جٌٕٙؽ لى أْفٍ ػٓ جػطمحي جٌّثحش ِٓ جٌّٛج١ٕ٠ٓ أغٍ غحٌجش 

"حوٓ ٚجألْٛجق ٚجٌّؼحًِ ٚجٌّإْٓحشذ١ٓ١ٌٛس ػٍٝ جٌّٓ
(38)

. 

 حادثح هٌير روفا
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لم ٌكن العراق بعٌداً عن النشاط الصهٌونً منذ بداٌة الخمسٌنٌات المتمثل بتشجٌع الهجرة       

الٌهودٌة الى فلسطٌن وتارة بشبكات التجسس للغرض التجسس عن نشاطات الحكومة والجٌش 

تصاعد ،فً ظل  3591تموز  31منذ ثورة العرالً المعتمد فً تموٌله على المنظومة االشتراكٌة 

وكانت من اولى الدول التً  23ك الغربً حٌنما جهز االتحاد السوفٌتً العراق بطائرة المٌغ المل

(39)التناها خارج دول حلف وارشو
.  

ٚوحٔص ِٛىٌ ج٘طّحَ جٌٍّجوُ جٌؼٓى٠ٍس جٌغٍذ١س جٌّطهٛٛس ٌّح ضك٠ٛٗ ِٓ جِىح١ٔحش لطح١ٌس      

جٌكٛٛي ػٍٝ ًٖ٘ جٌطحتٍز ذأٞ ٖىً ِط١ُّز،ٌطٕٗغً جٌىٚجتٍ جٌؼٓى٠ٍس ِٕٚٙح ج١ٔٛ١ٌٙٛس ذٌٍٟٚز 

ٚلى (007ػ١ٍٙح) وحْ ٌٚطٗىً ن١ٍس ضكص ٌتحْس ٌت١ّ ؾٙحَ جٌّْٛحو جٌؿٍٕجي ِحت١ٍ ػح١ِص ٚأ٠ٍك

ِغ جٌٟرح٠ جٌؼٍجل١١ٓ ج٠ًٌٓ ٠ٍطكمْٛ  1965وحٔص جٌٚٝ جٌّكحٚالش الٔؿحَ جٌٙىف لى ؾٍش ػحَ 

جال٠ٍِى١سذىٌٚز ضى٠ٌر١س ِىز غالغس ٌٖٙٛ فٟ ضىٓحِ فٟ جٌٛال٠حش جٌّطكىز 
(40)

ِٚٓ ذ١ٓ ِٓ ؾٕىضٗ ،

جٌّهحذٍجش جالٍْجت١ٍ١س ٘ٛ ١ٍِٕ ٌٚفح
(41)

،جٌٟرح٠ فٟ جٌمٛز جٌؿ٠ٛس جٌؼٍجل١س ٚلى ٍ٘خ ٌٚفح ذطحتٍز 

٠حتٍضٗ ِغ ٠حتٍز جنٍٜ فٟ ِّٙس ٘ٛ ٠مٛو وحْ ٚ 1966جخ  ٠16َٛ  (جٍْجت١ً)( جٌٝ 21)١ِغ 

حش جٌّطكىز جال٠ٍِى١س ٌٍٛٚٛي ٌص جٌٛال٠ضى٠ٌر١س ػٕىِح جْطىجٌ ٘حٌذحً ذحضؿحٖ جألٌوْ ففٍٓط١ٓ ٚلى ذً

ٚلحَ ، جٌّْٛحوجػطرٍ جٌّْٛحو ًٖ٘ جٌؼ١ٍّس جٌّهحذٍجض١س ٚجقىز ِٓ أٔؿف ػ١ٍّحش (جٍْجت١ً)جٌٝ

ٌغٍٜ ئؾٍجء  ٌٛوحٌس جٌّهحذٍجش جأل٠ٍِى١سذاػحٌز جٌطحتٍز جٌّهططفس ذٌٛٛز ِإلطس  جٌّْٛحو

جٌطحتٍزطك١ٍالش جٌف١ٕس جٌّطؼٍمس ذٕظ٠ٍحش جٌط١ٍجْ ٚجٌهحٚس ذط١ُّٛ جٌ
(42)

.    

فٟ ظً ِح ضٍوطٗ قحوغس ٍ٘ٚخ ١ٍِٕ ٌٚفح     
(43)

،ِٓ ضٛىع ٌٍٕظحَ جٌمحتُ ٚػٓ جالنطٍجق ألؾُٙز 

 ذطٍـ وطرص "٠ٍ٠ٌك جٌٗؼد"ػٓ ضٍه جٌكحوغسحْس ِٓ لرً جٌّهحذٍجش جألؾٕر١س جٌكىِٛس جٌكٓ

ضٓحؤي ؾحء ف١ٗ"ن١حٔس ١ٍِٕ ٌٚفح ً٘ وحٔص ِفحؾثس !" ١ٌطٍـ ذًٙج جٌطٓحؤي أْ جٌكحوظ ْرد 

"ؾالي جالٚلحضٟ ذأْ  جٌٛك١فس صضحذؼجٌٗؼد جٌؼٍجلٟ ٚجألِس جٌؼٍذ١س"،ٚ"ٚىِٗ ل٠ٛس جٌٝ ٔفِٛ 

 ذحٌضرح٠حضٗ(ٌفٝ لرٛي ١ٍِٕ ٌٚفح جٔطٓحذٗ ٌٍى١ٍس ٌؼٍّٗ 1963-1958جٍِ جٌمٛز جٌؿ٠ٛس جٌؼٍجل١س)

ذحالْطهرحٌجش جألؾٕر١س،ٌٚىٕٗ لرً ٔط١ؿس ٌّٓحػٟ ٚحٌف ِٙىٞ ػّحٔ ٚؾحُْ جٌؼُجٚٞ ٚجذٍج١ُ٘ 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%B3%D8%A7%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%B3%D8%A7%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%B3%D8%A7%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D9%83%D8%A7%D9%84%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B7%D8%A7%D8%A6%D8%B1%D8%A9
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 ألٔٗٝ لرٌٛٗ جٌىجٚو ِٚكٓٓ جٌٍف١ؼٟ ٌىٜ ػرىجٌى٠ٍُ لحُْ ػٕىِح َػّٛج جْ ؾالي جالٚلحضٟ ٌف

جٌٝ جالضكحو جٌٓٛف١طٟ ٌٍطى٠ٌد ػٍٝ ٠حتٍز  1964وٌِ فٟ ج٠ٍِىح ٚذؼى ضهٍؾٗ جًٌْ 

(،١ٌؼًّ ذؼى ػٛوضٗ فٟ جٌمحػىز جٌؼٓى٠ٍس فٟ وٍوٛن ٌٚٗ جٌضرح٠حش ِغ ٍٖوحش جٌٕف١ 21ج١ٌّغ)

جالؾٕر١س،أْ جٌّّٙس ف١ّح ٔؼطمى ١ٌٓص ن١حٔس ً٘ج جٌٗهٙ فم١ أّٔح ضىّٓ فٟ جألْحِ فٟ ضغٍغً 

 ٚإِٔٙح جْطهرحٌجضٙحٚفٟ ِحوٕس جٌىٌٚس ٚأؾُٙز  ٚجٌر٠ٍطح١ٔسُٙز جألْطهرحٌجش جالؾٕر١س جأل٠ٍِى١س أؾ

ذك١ع ذحش جٌطؼحْٚ ٚغ١محً ِٕٚظّحً ذ١ٓ جٌطٍف١ٓ ٌٛحٌف جٌمٜٛ جالْطؼّح٠ٌس "
(44)

. 

 وزارج ًاجي طالة 

ٚػٍّص فٟ ػٙى ػرىجٌٍقّٓ ػحٌف ِح ِٓ ٌت١ّ ٌٌٍَٛجء جْططحع أْ ٠رمٝ ٠ٛ٠الً فٟ جٌٍٓطس   

ضمٍرحش ٍٚجـ جألؾٕكس ٞى أٞ ضٛجَْ قىِٟٛ ٠ٛ٠ً جالِى
(45)

ٚػٍٝ جٌؼَّٛ ػٍٝ جغٍ جْطمحٌس ،

ٔحؾٟ ٠حٌد جٌَٛجٌز فٟ  جٌطحْغ ِٓ آخ،ٚجٌطٟ ضٗىٍص ِٓ  أٌف 1966جٌرُجَ  فٟ جٌٓحوِ ِٓ آخ 

ػٍٝ جٌٛؼ١ى جٌىجنٍٟ ج٠الق ق٠ٍحش جٌؼًّ ٌٍّٕظّحش ذٍٔحِؿٙح جٌم١١ِٛٓ جٌّٓطم١ٍٓ،ٚضّٟٓ 

ٚذؼع جٌك١حز فٟ جٌمطحع جالٖطٍجوٟ،ٚض١٠ٛى جٌٓالَ فٟ ٌذٛع جٌّٗحي ج١ٌّٕٙس
(46)

. 

ضى١ٍف ٔحؾٟ ٠حٌد أٌٚٝ ٚفكحضٙح ػٓفٟ  ؼد"جٌٗ "٠ٍ٠ك صٚٚف    
(47)

ٚ جلٛحء جٌرُجَ ػٓ ،

لى ضُ ذفؼً ػٛجًِ ٚ ظٍٚف ِطٍجذطس،٠ّىٓ ضٍو١ُ٘ح ٚض١ٕٛفٙح ذظٍف ِٛٞٛػٟ "جٌكىُ ذأٔٗ 

ٌٗؼد ٚ جٌمٜٛ ج١ٕ٠ٌٛس ٚ جٌم١ِٛس جٌّؼحٌٞس،ٚػحًِ ٔحٖة"ػٓ ١ْحْس جٌرُجَ ٔفٓٗ ٚ ِٛلف ج

٠طؼٍك ذحٌؿحٔد  أِح ذّحيجضٟ:ٔحٖة ػٓ جقطىجَ جٌٍٛجع ذ١ٓ جٌرُجَ ٚجٌفثس جٌؼٓى٠ٍس جٌّطٕفًز"،

جٌمطحي فٟ وٍوْطحْ،ٚ قٌٍٛٗ  ٗ"جْ جٌرُجَ ػٍٝ جٌٍغُ ِٓ ج٠محفػٍٝجٌّٛٞٛػٟ ف١ّىٓ جٌطٍو١ُ 

ٌكً جٌطٕحلٝ جٌٍت١ٟٓ جٌّٓطكىُ ذ١ٓ جٌكىُ جٌّرطٌٖٛ أٚ جٌٓطك١س ٌرؼٝ جٌّٗحوً،ٌُ ٠طؿٗ 

ٚجٌٗؼد،أْ جٌطّؼٓ ذىطحخ جٌطى١ٍف جٌَٛجٌٞ،٠ظٍٙ جٔٗ ضؿحً٘ أورٍ ِٗىٍس فٟ جألَِس جٌمحتّس ذ١ٓ 

جٌكىُ ٚجٌٗؼد"ٟٚ٘ جٌى٠ّمٍج١٠س ٚ جٌكىُ جٌى٠ّمٍج٠ٟ ٚل١ٟس ضك٠ٍٍ جٌٓؿٕحء ج١١ٕ٠ٌٛٓ،ٚ جٌكً 

حتؼس ِرّٙس"ؼرحٌز ِذجٌى٠ّمٍج٠ٟ ٌٍم١ٟس جٌىٍو٠س جٌطٟ جنطٌُص 
(48)

. 
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جٌططٌٛجش ج١ٌٓح١ْس جٌؿى٠ىز ٚضٗى١ً َٚجٌز ٠حٌد ٚجٌّٕٙحؼ جٌكىِٟٛ  حذىٌٚ٘ ٚٔحلٗص جٌٛك١فس   

ً ٚحولحً  جًٌٞ ٠ٍقٗ ٔحؾٟ ٠حٌد ذأْ جٌرٍجِؽ ٚجٌط٠ٍٛكحش ذىٛٔٙح ٌُ "ضىٓ فٟ ٠ِٛح ِح ِم١حْح

ً فٟ جٌططر١ك ٚج١ٌٓحْس جٌؼ١ٍّس فٟ ِكه جٌٕٛج٠ح ِٚؼ١حٌ  ٌكم١مس جٌّٛجلف ٚج١ٌٓحْحش،أْ جٌؼرٍز وجتّح

ْ جٌؼ١ِّٛس ٚجٌطؿ٠ٍى ٠حذغ ٍِكٛظ ػٍٝ ِٛجلف ٚذٍٔحِؽ جٌكىِٛس جٌؿى٠ىز ِٓ جٌرٍجِؽ،ِٚغ يٌه فأ

سجٌؼى٠ى ِٓ لٟح٠ح جٌرالو جالْح١ْ
(49)

. 

ذٕمى جٌرٍٔحِؽ جٌَٛجٌٞ فكٓد ذً ضؼىجٖ جٌٝ أوػٍ ِٓ يٌه ِٓ نالي ٔمىٖ  جٌٛك١فس ىطف  ضٌُٚ     

ٚجٌّؼحًِ ٚجٌّإْٓحش ِثحش ِٓ جٌّٛج١ٕ٠ٓ أغٍ غحٌجش ذ١ٓ١ٌٛس ػٍٝ جٌّٓحوٓ ٚجألْٛجق  الػطمحي

ٚذٌُع ٔمح٠ جٌطفط١ٕ الػطٍجٜ جٌّحٌز ٚئ٠محف ج١ٌٓحٌجش ِٚحي جٌٝ يٌه ِٓ جٌطىجذ١ٍ جإلٌ٘حذ١س 

جٌطؼٓف١س،ٌُٚ ٠ؿى جٌكىحَ ِح ٠طىجٌوْٛ ذٗ ػٌُطُٙ ج١ٌّٕٙس ػٓ جٌٗؼد ْٜٛ جٌطفط١ٕ ػٓ جٌٍٗوحء ِٓ 

جػىجء ج١ٌٗٛػ١س"
(50)

. 

 رئيس الجوهىريح وزارج

جألؾٕكس جٌّهطٍفس  عذٍٛج٠رىٚ أْ قحي قىِٛس ٔحؾٟ ٠حٌد وكحي ٍْفٗ ِٓ جٌكىِٛحش جٌٓحذمس    

جٌطٟ ْررص جإلٌذحن ٌكىِٛس ٠حٌد ٚفؼٍص ِح ذْٛؼٙح ٌٕٓف قىِٛس ٠حٌد ٚجٌطٟ وفؼطٗ ١ٌمىَ 

ٌٚطٛجًٚ جألؾٕكس ٞغ٠ٛٙح ٌطٌٟٛ جٌّٕحٚد جٌكى١ِٛس ٌطىفغ جٌٍت١ّ  1967جْطمحٌطٗ فٟ آ٠حٌ 

ِكحٌٚس ضٙىتس قحٌس جٌٍٛجع 1967أ٠حٌ  10ً جٌكىِٛس فٟ ػحٌف جْ ٠ٗى
(51)

. 

ٌٍرٍٔحِؽ جٌكىِٟٛ جًٌٞ  حذىٌٚ٘ص "٠ٍ٠ك جٌٗؼد"ٟ نُٟ ضٗى١ً َٚجٌز ػحٌف قطٝ ضٛىىٚف   

٠كًّ  ألػٟحتُِٙطحٌر١ٓ فٟ جٌٛلص يجضٗ ِٓ نالي ٔىجءجً ٚؾٖٙٛ  ػرىجٌٍقّٓ ػحٌفجػٍٕٗ 

ٖؼحٌ"ػَُٚ جٌٕٟحي ِٓ جؾً جٚىجٌ جٌؼفٛ ػٓ جٌٓؿٕحء ج١١ٕ٠ٌٛٓ"،١ٍِٗجً جٌٝ جْ ْؿٓ ٔمٍز 

ؼطم١ٍٓ ٚال١ّْح فٟ ػٙى قىِٛس ّجٌٍّٓحْ جٌٛكٍجٚٞ ِح َجي ٠ٓطمرً جفٛجؾحً ؾى٠ىز ِٓ جٌٓؿٕحء ٚجٌ

ٔحؾٟ ٠حٌد ق١ع ٌُ ٠طٍك ٍْجـ أٞ ِكىَٛ جٚ ِطُٙ ِٓ ٞكح٠ح "جالٌ٘حخ جٌىوطحضٌٛٞ"ٚال قطٝ 

الء ِغ ػىو ور١ٍ غ١ٍُ٘ ِٓ ُٔالء جٌٓؿْٛ إج ِكى١ِٛحضُٙ ٚذحٌؼىّ فمى جًٌْ ٌ٘ٚثه ج٠ًٌٓ جٔٙٛج

 1963ٓؿٓ لى جْطمرً ًِٕ جٌػحِٓ ِٓ ٖرح٠ جٌٚجٌّٛجلف جالنٍٜ جٌٝ ْؿٓ ٔمٍز جٌٍّٓحْ ٚجْ 
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(ِٛلٛفحً ِٚكؿَٛجً ،ٕٚ٘حن ِٓ ٠ٖٛه 1671(ْؿ١ٕحً ٚ)2268(ِٛج٠ٕحً ِطّٙحً ٚ)4039ٚقطٝ ج٢ْ )

ٟ ػحِٗ جٌهحِّ ِٓ ضٛل١فٗ ػٓ ضُٙ ٌُ ٠رص ذٙح ذؼى"جْ ٠مٟ
(52)

. 

 

 أزهح الٌفظ تيي شركاخ الٌفظ االجٌثيح في العراق وسىريا

ضؼٛو ؾًٌٚ جألَِس ألْرحخ ١ْحْس ٚجلطٛحو٠س ذحٌىٌؾس جألْحِ ٠ٚؼٛو جالضفحق ذ١ٓ جٌؿحٔر١ٓ جٌٝ     

ٍٝ ٔٛف جٌٍذف جٌمِٟٛ جٌؼحتى ػٕىِح ضُ ضٛل١غ جضفحلحً ذ١ٓ جٌؿحٔر١ٓ ذحْ ضكًٛ ٠ٌْٛح ػ 1955ػحَ 

ِٓ ٔفمحش جٌٕمً ذٛجْطس ٞهٗ ػرٍ جألٔحذ١د ِٓ جٌؼٍجق جٌٝ ْحقس جٌركٍ جٌّط١ْٛ،ٚفٟ ِطٍغ 

ذىأش ِفحٚٞحش ؾى٠ىز ذ١ٓ جٌؿحٔر١ٓ ٌطكى٠ى ضمى٠ٍ ؾى٠ى ٌٍٕمً ٚأذىش جٌٍٗوس ِٛجفمطٙح  1966ج٠ٍٛي 

ٝ جْ ٠ىْٛ جٌطؼى٠ً ًِٕ ػحَ ػٍٝ جٌطؼى٠ً جٌّؼىي ذ١ٓ جٌؿحٔر١ٓ ٌىص جٌكىِٛس ج٠ٌٌٛٓس جٍٚش ػٍ

،ٚأوٜ جٌٝ ضٛلف ٞم جٌٕف١ ػرٍ جألٔحذ١د جٌّحٌز فٟ جالٌجٟٞ ج٠ٌٌٛٓس ٚجوٜ ذىٌٖٚ جٌٝ 1955

جٍٞجٌ ذحلطٛحو جٌٕف١
(53)

  . 

ٚجٌطٟ جْطغٍلص  1966ذحٌٍغُ ِٓ جٌّفحٚٞحش ذ١ٓ جٌكىِٛس ج٠ٌٌٛٓس ٚجٌٍٗوس فٟ ِطٍغ ج٠ٍٛي      

ػٍٗز جْحذ١غ،ٚلى أٌجوش ٠ٌْٛح جٌكٛٛي ػٍٝ جٌطُجِحش ِٓ جٌٍٗوس ذحالْطؿحذس ٌّطحٌرٙح،ٌىٓ 

جٌٍٗوس ضّحٍ٘ص ٌٚؿأش جٌٝ جٌط٠ٛٓف ٚجٌّّح٠ٍس،ٌىٓ جٌكىِٛس ج٠ٌٌٛٓس جٌجوش جْ ضظٍٙ ٌٍكىِٛس 

جل١س جْ جضهحي ِٛلف قحََ ِٓ جٌٍٗوس ١ْكمك ٌٙح ٔطحتؽ أفًٟ ِٓ جٌّٛلف جٌّطهحيي جًٌٞ جٌؼٍ

جضهًضٗ جألٔظّس جٌؼٍجل١س جٌٓحذمس،ذ١ّٕح وحٔص جٌٍٗوس ضٓؼٝ جٌٝ ضؼ٠ٍٝ وً ِٓ جٌؼٍجق ٠ٌْٛٚح جٌٝ 

جَِس ػاللحش،ٚأْ ضظٍٙ ٌٍؼٍجق ِطحٌد ٠ٌْٛح ِٓ ٖأٔٙح جالٍٞجٌ ذّٛحٌف جٌؼٍجق جٌّطٌٍٟ 

جْطٍّجٌ جالَِسجالٚي ِٓ 
(54)

. 

ِّح ضؿىٌ جألٖحٌز ج١ٌٗ،ضٍن لٍجٌ جٌكىِٛس ج٠ٌٌٛٓس ذغ١ٍ جٔرٛخ جٌٕف١ جٌؼٍجلٟ جًٌٞ ٠ٍّ     

ذأٌج١ٞٙح جٌٝ ١ِٕحء ذح١ٔحِ أٍٞجٌجً ِحو٠س فحوقس ٌٍكىِٛس جٌؼٍجل١س،قطٝ ذحضص جٌكىِٛس جٌؼٍجل١س 

ٍجلٟػحؾُز ػٓ و١ف١س ض١ٙثس ٌٚجضد ِٛظفٟ جٌىٌٚس ذٓرد ٚلف ضىفك جٌٕف١ جٌؼ
(55)

. 
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جِح ِٛلف جٌكُخ ج١ٌٗٛػٟ جٌؼٍجلٟ ػٍٝ ِح ٠رىٚ وحْ ٠أنً ِٕكٕٝ لِٟٛ جوػٍ ِٕٗ ٌٛحٌف     

جٌؼٍجق ٌىٛٔٗ ٠ؼى ٍٖوحش جٌٕف١ جالؾٕر١س فٟ جٌؼٍجق ضّػً ِٛحٌف جالقطىحٌجش جالؾٕر١س ففٟ ذ١حْ ٌٗ 

جالقطىحٌجش  ػٍٝ ضؼػٍ جٌّفحٚٞحش ذ١ٓ ٍٖوحش جٌٕف١ ٚجٌكىِٛس ج٠ٌٌٛٓس ؾحء ف١ٗ"ٌوجً ػٍٝ ِىحتى

جٌٕفط١س ٚضؼٕطٙح جَجء ِطحٌد ٠ٌْٛح ٌٚؿٛتٙح جٌٝ لطغ ضىفك جٌٕف١ جٌؼٍجلٟ ٚجقطؿحؾحً ػٍٝ ِٛلف 

جٌكىِٛس جٌّطهحيي،ِٚٓ أؾً جنٍجِ جٚٛجش جٌه١حٔس جٌطٟ جٔطٍمص جذحْ جٌّؼٍوس لحِص فٟ ذغىجو 

حٌجش ػٍٝ ِظحٍ٘جش ػى٠ىز  ضهٍٍطٙح فؼح١ٌحش ِطٕٛػس،وط٠َٛغ جٌر١حٔحش جٌؿّح٠ٍ١٘س ٚن١ جٌٗؼ

جٌؿىٌجْ ٚضٕظ١ُ جٌٕىٚجش ٚجٌّكحٍٞجش ٚضٗى١ً جٌٍؿحْ ٚجٌٛفٛو ٌٍٕٛز ٠ٌْٛح"
(56)

. 

جٌٕفطٟ ِٚٓ  جالقطىحٌ"ػّى ذحٌمٛي: جٌؿى٠ىز جٌططٌٛجش ػٓ ٚوطرص ٚك١فس"٠ٍ٠ك جٌٗؼد"       

ٌٚجتٗ جٌىٚي جالْطؼّح٠ٌس جٌٝ جضهحي ئؾٍجء ػىٚجٟٔ فم١،ػٕىِح ذحوٌ جٌٝ لطغ ضىفك ٔف١ جٌؼٍجق 

جٌّحٌ ػرٍ جألٌجٟٞ ج٠ٌٌٛٓس ٚذًٌه ْٚغ ٔطحق جٌّؼٍوس ٌطًّٗ جٌؼٍجق ٠ٌْٛٚس ٌٚرٕحْ فٟ أْ 

ٚجقى 
(57)

.  

 ًكسح الخاهس هي حسيراى

-ٚػٍٝ جغٍ جٌؼىٚجْ جالٍْجت١ٍٟ ػٍٝ جٌرٍىجْ جٌؼٍذ١س ٍِش قمرس ػ١ٛرس،ض١ُّش ذحٌؼىٚجْ جالٔىٍٛ     

ج٠ٍِىٟ ج١ٌٟٙٛٛٔ ػٍٝ جٌرٍىجْ جٌؼٍذ١س،جْطٙىفص ئْمح٠ جألٔظّس ج١ٌٓح١ْس جٌطمى١ِس فٟ وً ِٓ ٠ٌْٛح ٚ 

ٍ جٌؼٍذ١س فٟ ٠ً٘ٓ جٌؼٍذ١س جٌّطكىز ٚٔٓف جٌّىحْد جالؾطّحػ١س جٌطمى١ِس جٌطٟ قٍٛص ػ١ٍٙح جٌؿّح١٘

 جٌمط٠ٍٓ،ٚفٍٜ جالٔظّس ج١ٌٓح١ْس جٌطٟ ض٠ٍى٘ح جٌىٚي جٌغٍذ١س ٚجٌطٟ ضهىَ ِٛحٌكٙح.

جؾطّغ جٌّىطد ج١ٌٓحْٟ ٌـٍكُخ ج١ٌٗٛػٟ جٌؼٍجلٟ فٟ ذغىجو  1967أغٕحء قٍخ جٌهحِّ ِٓ ق٠ٍُجْ     

ٚقىو جٌّٛلف ِٓ جٌكٍخ ٚ٘ٛ ئوجٔس ج١ٔٛ١ٌٙٛس جٌّؼطى٠س،ٚجٌىػٛز ئٌٝ جٌىفحـ جٌؼٍذٟ جٌّٛقى ٞى٘ح ٚٞى 

ْٕى٘ح جإلْطؼّحٌ
(58)

.  

ع ٔىجًء ضكص ػٚؾٙص"٠ٍ٠ك جٌٗؼد"ٚػٍٝ ئغٍ جٌؼىٚجْ ج١ٌٟٙٛٛٔ     َّ ٕٛجْ"وً ٖٟء جٌٝ جٌؿرٙس"ٚلى ٚ

ّ٘رٛج ٌىقٍ جٌؼىٚجْ جإلٍْجت١ٍٟ جإلْطؼّحٌٞ ػٍٝ ٍِٛ –ً٘ج جٌٕىجء ذٕطحق ٚجْغ، ٚأُ٘ ِح ؾحء فٟ جٌٕىجء"

ْٚحتٍ جٌرٍىجْ جٌؼٍذ١س،٘رٛج ٌٍٕٛز جٌٗؼد جٌؼٍذٟ جٌفٍٓط١ٕٟ ٞك١س جإلْطؼّحٌ ٚج١ٔٛ١ٌٙٛس،ٚوػح جٌٝ 
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ٌٓؿٕحء ج١ٌٓح١١ْٓ ٚجٌّٛلٛف١ٓ"،ٌُٚ ٠ىطفٟ ج١ٌٗٛػ١ْٛ ضٗى١ً قىِٛس وفحع ٠ٕٟٚ،ٚجٌٝ ئ٠الق ٍْجـ ج

ذطٍـ ً٘ج جٌٗؼحٌ ذً جّْٙٛج ذٗىً فؼحي ذحٌٙؿَٛ ػٍٝ جٌٓفحٌز جأل٠ٍِى١س ٚجْطؼالِحضٙح،ٚػٕىِح جٚطىِص 

جٌؿّح١ٍ٘ ذمٛجش ج٠ٌٍٗس ٚجالٟٔرح٠ جٌطٟ جٌُٔٙح وّح ١ّٓ٠ٙح ج١ٌٗٛػ١١ٓ"جٌكىُ جٌٍؾؼٟ ٌّٕؼٙح ِٓ جٌطؼر١ٍ 

لٕحػطٙح ذأْ ً٘ج جٌكىُ ٘ٛ جٌؼحتك جألْحْٟ فٟ قٍِحْ جٌٗؼد ٍٖف جٌّٓحّ٘س ػٓ ِٗحػٍ٘ح جَوجوش 

جٌؿى٠س فٟ ٔؿىز جٖمحتٕح فٟ ٠ٌْٛح ٍِٚٛ"ٚ ٌطٍفغ ٖؼحٌجش "لّغ جٌٗؼد نىِس ٌالْطؼّحٌ 

ٚج١ٔٛ١ٌٙٛس"
(59)

. 

ٚذّرحوٌز ،جٌٝ ض١ٍٓف جٌٗؼد جٌىػٛزجٌطٟ ٠ٍقطٙح"٠ٍ٠ك جٌٗؼد"ٚوحْ ِٓ ّٞٓ ٖؼحٌجش         

ج٠ٌٍٗس ٚجألِٓ ٚجالٟٔرح٠ ٌؼىو  ضٛىشج١ٌٗٛػ١١ٓ جٌؼٍجل١١ٓ ٘ٛؾّص جٌٓفحٌز جأل٠ٍِى١س،ٚلى  ِٓ

ؾحء ف١ٗ"ٍٚـ ٠حٍ٘ ٠ك١ٝ  جٌؼٍجل١س ٍكىِٛسٌ ٔمىجً ف١ٗ ٚؾٙص جٌٛك١فس ،ِٓ ضٍه جٌّظحٍ٘جش

جٌّؼٍٚف ذكٍجِٟ ذغىجو ذأْ ج١ٌٗٛػ١١ٓ ُ٘ أنطٍ ِٓ ئٍْجت١ً وّح ٚجْ َٚجٌز جٌىجن١ٍس ػّّص 

جٌٝ ؾ١ّغ ِى٠ٍ٠حش ج٠ٌٍٗس ٚجألِٓ ضطحٌد ف١ٙح ذّٕغ جٌؿّح١ٍ٘ ػٓ جٌطؼر١ٍ  5/6َٛ ذٍل١س ٠ٍْس ٠

ػٓ ِٗحػٍ٘ح
(60)

. 

ٚجًٌٞ جٌٍؿٕس جٌٍّو٠ُس  ٗػمىضػٓ جالؾطّحع جًٌٞ فٟ جٌطحْغ ِٓ ق٠ٍُجْ ٚوطرص جٌٛك١فس      

ٔىجءجً ؾحء ف١ٗ"ئْ جٌٙؿَٛ جٌؼىٚجٟٔ جٌغحوٌ ػٍٝ جالِس جٌؼٍذ١س،٠ٓطٙىف  أٚىٌشٚ طحٌبٚٚفطٗ ذحٌ

"جٌمٟحء ػٍٝ جألٔظّس جٌّطكٌٍز فٟ ٍِٛ ٠ٌْٛٚس
(61)

. 

ِٛلفٗ ػٕى ذىء جٌؼىٚجْ ٚجٞكحً وْٛ  وٌٚ جالضكحو جٌٓٛف١طٟ نالي جٌؼىٚجْٚٚٚفص جٌٛك١فس        

٠ٍٚٚكحً وّح ؾحء فٟ ذ١حْ جٌكىِٛس جٌٓٛف١ط١س ئَجء جٌؼىٚجْ
(62)

. 

 ذ١ٕص ٌّٕحلٗس ضطٌٛجش جٌؼىٚجْ جًٌٞ ػمى فٟ جٌّغٍخ ِإضٍّ جٌمّس جٌؼٍذ١سٚجٔطمىش جٌٛك١فس        

ػمى جٌمّس"٠ٍِْٛ ِٓ ٌٚجتٙح جٌٝ ضم٠ٛس ٟٔحي جٌٗؼٛخ جٌؼٍذ١س ٞى ِٓ ّغُٜ جٌ جٌٛك١فس ػٓ 

جٌٍمحءجش ًٖ٘ جإلْطؼّحٌ ٚج١ٔٛ١ٌٙٛس ذً ػٍٝ جٌؼىّ ِٓ يٌه فأُٙ ٠ؼٍّْٛ ذٗطٝ جٌٓرً الْطغالي 

ِٓ أؾً قًّ ذؼٝ جٌمحوز ج١١ٕ٠ٌٛٓ جٌؼٍخ ػٍٝ جٌطٍجؾغ ػٓ ِٛجلغ نط١ٍز ٌٛحٌف جٌمٜٛ جٌٍؾؼ١س 
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ج١ٕ١ّ١ٌس
(63)

٠ؼٛو ً٘ج جٌطٛؾ١ٗ ِٓ ج١ٌٗٛػ١١ٓ جٌٝ جٌهالفحش جٌؿ٠ٍ٘ٛس ٚجٌطٕحلٝ جٌٛحٌل ذ١ٓ ،

 .َجالٔمٓح،ٚػؿُ٘ح ػٓ ِٛجؾٙس جٌطكى٠حش فٟ ّظً جالٔظّس جٌمحتّس فٟ جٌرٍىجْ جٌؼٍذ١س

ذؼى ِٟٟ ٍٖٙ ػٍٝ جقىجظ جٌهحِّ ِٓ ق٠ٍُجْ ذ١ٓ"جْ  ٌٛك١فس"٠ٍ٠ك جٌٗؼد"ٚفٟ ضم١١ُ     

جٌؼىٚجْ ج١ٌٟٙٛٛٔ جالْطؼّحٌٞ ػٍٝ جٌرٍىجْ جٌؼٍذ١س ِٚح جلطٍْ ذٗ ِٓ ضطٌٛ ٠ٍْغ ػٓى٠ٍحً لى ُ٘ 

ِٓ جالػّحق جٌٗؼٛخ جٌؼٍذ١س،٠ٚىٌٚ ج١ٌَٛ ٔمحٔ ٚجْغ قٛي جٌظٍٚف جٌطٟ جوش جٌٝ جالٔطىحْس جٌطٟ 

ؿد جْ ضطهً الؾط١حَ٘ح،ٚجْ جٌٓرد جٌٍت١ٟٓ ٠ىّٓ لرً وً ٠ؿد جْ ٔٓطهٍٙ ِٕٙح جٌطىجذ١ٍ جٌطٟ ٠

ٖٟء فٟ ج١ٌٓحْحش جٌهح٠ثس جٌطٟ جٔطٙؿطٙح جٌكىِٛحش جٌؼٍذ١س جٌّطكٌٍز ٠ٛجي جٌٕٓٛجش جٌٍِّٕٛس 

فحٌٓرد ١ْحْٟ لرً جْ ٠ىْٛ ػٓىٍٞ،فأْ جٔظّس جٌكىُ جٌؼٍذ١س جٌّطكٌٍز ٌُ ضٕطٙؽ ج١ٌٓحْس جٌطٟ 

ٌٗؼٛذٙح ٚجْ ض١ٙثٙح ٌّػً ًٖ٘ جٌّؼٍوس ٌٕأنً ِػالً ؾ٠ٌّٛٙس  ِٓ ٖأٔٙح جْ ضؼرة جٌطحلحش جٌٕٟح١ٌس

ٍِٛ جٌؼٍذ١س ٟٚ٘ جورٍ ذٍى ػٍذٟ ض٠ُى ٔفْٛٗ ػٓ ػٍٗز جٞؼحف جٍْجت١ً ٠ٚٗغً ِىحٔحً ٍِِٛلحً 

فٟ جٌؼحٌُ جٌػحٌع ال ٠ّىٓ جْ جٔٓحْ ِٛٞٛػٟ جْ ٠ٕٓٝ جٌىٌٚ جٌىر١ٍ جًٌٞ ٌؼرطٗ ٍِٛ ضكص ل١حوز 

ى جٌٕفٛي جالْطؼّحٌٞ وجنً ٍِٛ ٚجٌؼحٌُ جٌؼٍذٟ ٚجف٠ٍم١ح،ذ١ى جْ جٌٍت١ّ ػرىجٌٕحٍٚ فٟ جٌٕٟحي ٞ

لحوز جٌكىُ ِٓ قٍّس جال٠ى٠ٌٛٛؾ١س جٌرٍؾٛج٠َس جٌٛغ١ٍز فٟ ٍِٛ جٌضىرٛج جنطحءجً ؾ١ّٓس ِٕٙح ٔٙؽ 

ٚجٌطٗرع ذأْح١ٌد جٌكىُ جٌؼٓىٍٞ  ألٔٛحٌُ٘جالْطثػحٌ ذحٌكىُ ٚجقطىحٌ ق٠ٍس جٌؼًّ ج١ٌٓحْٟ 

،ٚػٍٝ ػىو ور١ٍ ِٓ جٌٟرح٠ جٌك٠ٍحش جٌى٠ّمٍج١٠س ػٓ جٌٗؼد ّجالْطػٕحت١س ٚقر ٚجألٚٞحع

جٌٍؾؼ١١ٓ ٚجٌّٗر١٘ٛٓ فٟ جٌؿ١ٕ"،ٚنطُ جٌر١حْ ضأو١ىٖ "ذحْ جقى ج٘ىجف جٌّٓطؼ٠ٍّٓ ٚجٌٛٙح٠ٕس فٟ 

ػىٚجُٔٙ جالن١ٍ ٘ٛ جْمح٠ جالٔظّس جٌؼٍذ١س جٌّطكٌٍز ٚلى ٚلف قُذٕح ػٍٝ جٌىٚجَ ١ْٚمف ذػرحش 

١ٔس ٚٞى ِإجٍِجش جٌٍؾؼ١س ظّس ٞى جػطىجءجش جالْطؼّحٌ ٚج١ٌٙٛٛجٌٝ ؾحٔد جٌىفحع ػٓ ًٖ٘ جالٔ

"جٌؼٍذ١س
(64.)

  

      

 الثاًيح  وزارج طاهر يحيى



 

 

 

 

 

 

311 

 

 احباث املؤمتر انعهمي اندويل انرابع املشرتك انثاوي 

 "املستجدات احلديثة يف انتعهيم انعايل يف ظم انتعهيم االنكرتووي"   

 )اجملهد انرابع (  2020كاوون االول  16-17

 

أػٍٓ جٌٍت١ّ ػرى جٌٍقّٓ ػحٌف ضه١ٍٗ ػٓ ٌتحْس جٌَٛجٌز ِىٌوحً ػىَ لىٌضٗ ػٍٝ جٌؿّغ ذ١ٓ     

جٌّٕٛر١ٓ،ً٘ج ِٓ ٔحق١س ِٚٓ ٔحق١س أنٍٜ فاْ ِإضٍّ جٌمٍٛ جٌؿٌّٙٛٞ جًٌٞ ػمى فٟ جٌػحٟٔ ػٍٗ 

ِٓ ق٠ٍُجْ لى أٚٞف جٌٍغرس جٌؼحِس فٟ ضٗى١ً َٚجٌز وفٛءز ضٓطط١غ ِؼحٌؿس ي٠ٛي جٌٕىٓس ٚػ١ٍٗ 

ٖٙىش جأل٠حَ جألن١ٍز ِٓ ق٠ٍُجْ جضٛحالش ١ْح١ْس ٌطؼ١١ٓ ٖىً جٌكىِٛس جٌّمرٍس ٚػٙى جٌٍت١ّ 

ػرى جٌٍقّٓ ػحٌف جٌٝ جٌف٠ٍك ٠حٍ٘ ٠ك١ٝ ذطأ١ٌف جٌَٛجٌز جٌطٟ ٖىٍٙح فٟ جٌؼحٍٖ ِٓ 

1967ضَّٛ
(65)

.  

ػٓ ضٗى١ً جٌَٛجٌز ٚجٌطٟ  وطرص جٌٛك١فس ٚفٟ نُٟ ضى١ٍف ٠حٍ٘ ٠كٟ ذطٗى١ً جٌَٛجٌز       

َٚجٌز "ضؿ٠ٛغ ٚ ئٌ٘حخ ٚجْطٓالَ "ٚأُ٘ ِح ؾحء فٟ ٚك١فس"٠ٍ٠ك ذأٔٙح ٠ك١ٝ  طٙحٚفٚ

جٌٗؼد"ج٠ٌٍٓس:"ٚؼى ٠حٍ٘ ٠ك١ٝ ِٓ ؾى٠ى جٌٝ وٍْٟ ٌتحْس جٌَٛجٌز،فاْ ٠حٍ٘ ٠ك١ٝ ١ٌّ 

ؾى٠ىجً ِٓ ق١ع ِٗحٌوطٗ فٟ جٌكىُ ٚ٘ٛ ٌُ ٠غ١ٍ ١ٖثحً ِٓ ٠ر١ؼس ً٘ج جٌكىُ فحٔطمحٌٗ ِٓ ِٕٛد ٔحتد 

ٝ ِٕٛد جٌٍت١ّ فحٌكحوُ ٘ٛ ٖىالً ِٚكطٜٛ ٚجٌَٛجٌز جٌؿى٠ىز ٌٓ ضىْٛ ْٜٛ ٌت١ّ جٌٌَٛجء جٌ

َٚجٌز ضؿ٠ٛغ ٚجٌ٘حخ ٚجْطٓالَ،جْ ً٘ج جٌكىُ وٗف ذٛٞٛـ ػٓ ِٓإ١ٌٚطٗ فٟ جٌٕىٓس جٌطٟ قٍص 

فٟ ٠ٍ٠ك جٌطٕىٍ ٌّٓطٍُِحش جٌّؼٍوس ٞى جالْطؼّحٌ ٚجٍْجت١ً  ٚئ٠غحٌٗذح٠ٌٛٓ جٌؼٍذٟ 

١ٓ ذحٔطمحو َٚجٌز ٠حٍ٘ ٠ك١ٝ ذً ٠حٌد جٌمٜٛ ج١ٌٓح١ْس ٚجٌٗؼد"،ٌُٚ ٠ىطفٟ ذ١حْ ج١ٌٗٛػ١

جٌٝ"جالضفحق ٚجٌطؼحْٚ ذ١ٓ ؾ١ّغ جٌمٜٛ جٌى٠ّمٍج١٠س ٚج١ٕ٠ٌٛس ٌهٜٛ ٟٔحي ِٗطٍن ٚقحََ 

قىِٛس وفحع ٠ٕٟٚ جتطالف١س ِٕرػمس ِٓ جٌجوز جٌٗؼد  ٚئلحِسذحٌكىُ جٌىوطحضٌٛٞ جٌٍؾؼٟ  ٌإل٠حقس

٠س "ٚلحوٌز ػٍٝ ضٛف١س ِهٍفحش جٌؼٙٛو جٌىوطحضٌٛ
(66)

. 

ٔمى ١ْحْس جٌكىِٛس ال١ّْح ِٕٙحؼ جٌَٛجٌز ذأٔٗ ذىالً ِٓ ورف ش جٌٛك١فس ػٍٝ ػحضمٙح ٚأنً    

ؾّحـ"جٌؿٗغ جٌٍأّْحٌٟ ٚجإللطحػٟ،ٚٚٞغ قى ٌؼ١ٍّحش جٌطر٠ًٍ فٟ وٚجتٍ جٌىٌٚس،ػّى جٌكحوّْٛ 

ِغ ضٗى١ً جٌَٛجٌز جٌؿى٠ىز جٌٝ فٍٜ"نحٚجش"ٍِ٘مس ؾى٠ىز ػٍٝ جٌىحوق١ٓ ٚأٚكحخ جٌىنً 

جٌّكىٚو ذحُْ ئْٕحو جٌّؿٙٛو جٌكٍذٟ ١ْٚحْس جٌطمٗف"
(67)

.  
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ٚفٟ نُٟ ضٍه جٌظٍٚف ٚؾٗ ج١ٌٗٛػ١ْٛ ٍٞذس ٌَٛجٌز ٠حٍ٘ ٠ك١ٝ ٚيٌه ذٍٙٚخ جٌٓؿٕحء      

ج١ٌٗٛػ١١ٓ ِٓ ْؿٓ جٌكٍس،ٚج٠ًٌٓ ٠رٍغ ػىوُ٘ جألٌذؼ١ٓ ْؿ١ٕحً ٚيٌه فٟ جٌٓحذغ ِٓ ض٠ٍٗٓ جٌػحٟٔ 

ْؿٓ جٌكٍس ٚٔمٍص جٌٓؿٕحء جٌٝ ٔمٍز جٌٍّٓحْ،ٚجٌطٟ ػٍٝ جغٍ٘ح أغٍمص جٌكىِٛس 1967
(68)

. 

٠رىٚ ِٓ يٌه جْ ج٠حَ جٌٕظحَ ذحءش ل٠ٍرس ٔط١ؿس ٌٓٛء جٌكحٌس ج١ٌٓح١ْس جٌطٟ ذىأش ضٍٛـ فٟ جألفك    

ٙح طذكؿس جوجء جٌهىِس جٌؼٓى٠ٍس ٚجٌطٟ ٚٚف جٌكىِٛس١ْح١ْس  شجٔطمى حذىٌٚ٘ "فط٠ٍك جٌٗؼد"

ٚجالذطُجَ" ِإوىجً ف١ٙح جٔٙح جػّحي "ِٕىٍز ٌّفحٌَ  "جٌهىِس جٌؼٓى٠ٍس ْطحٌ ؾى٠ى ٌٍطٕى١ًذأْ

جالٟٔرح٠ جٌؼٓىٍٞ جٌطٟ ضٓطٍُ جٚجٍِ٘ح ِٓ ورحٌ جٌؼٓى١٠ٍٓ جٌّٗر١٘ٛٓ،ٟ٘ ِظٍٙ ِٓ ِظحٍ٘ 

ج١ٌٓحْس جالٌ٘حذ١س ٚجالْطرىجو٠س جٌطٟ ض١ٍٓ ػ١ٍٙح جٌٍؾؼ١س جٌكحوّس ٞى جٌؿّح١ٍ٘ جٌٗؼرٟ"،ِٕطمىجً 

ٌكم١م١س ١ٌكٌٛٗ "جٌٝ جوجز ٌٍكٍخ ٚجٌؼىٚجْ ػٍٝ جٌٗؼد وٌٚ جٌكىِٛس فٟ قٍف جٌؿ١ٕ ػٓ ِٙحِٗ ج

جالِر٠ٍحٌٟ فٟ -جٌىٍوٞ فٟ جٌؼٍجق ٚضٍٙخ ِٓ جٌّٗحٌوس جٌؿى٠س فٟ ٚى جٌؼىٚجْ ج١ٌٟٙٛٛٔ

1967ق٠ٍُجْ 
(69)

 . 

 

 الفراخ فيضاى ًهر   

،ٌىٓ ًٖ٘ جٌٍّز جٔطمً ف١ٟحْ ٍٔٙ وؾٍس جٌّٓس جٌرحٌَز ٌطح٠ٌم جٌؼٍجق جٌكى٠ع ٚجٌّؼحٌٍٚ وحْ     

١ٌٚطغٝ ػٍٝ ذغىجو  ِح٠ّ-١ٔٓحْ ٖٞطى أٚجٌٖ فٟ ٍٖٙأ ٠غ١حْ جٌف١ٟحْ جٌٝ ٍٔٙ جٌفٍجش جًٌٞ

٠ٚىطٓف ذف١ٟحٔٗ جٌٙحتؽ ذغىجو ِٚٓحوٕٙح ٖٚٛجٌػٙح ذحٌٍغُ ِٓ جالؾٍجءجش جٌطٟ جضهًش ٌٍكى ِٓ 

 ف١ٟحٔٗ ٌىٕٙح ػٍٝ ِح ٠رىٚ ذمص جؾٍجءجش ذىجت١س ٌُ ضًٛ جٌٝ ِٓطٜٛ ِؼحٌؿس قم١م١س.

ً فٟ ِٕح١ْد ٍٔٙ جٌفٍجش ػؿُش جٌكىِٛس  1967ٖٙى أٚجنٍ ٍٖٙ ١ٔٓحْ        ً ٍِكٛظح جٌضفحػح

ِح٠ّ جٌٝ ػىز وٍٓجش ّٖحٌٟ ِى٠ٕس جٌٍِحوٞ  14جٌؼٍجل١س ػٓ ج١ٌٓطٍز ػ١ٍٗ ٚأوش ًٖ٘ ج٠ٌُحوز فٟ 

(جٌف وُٚٔ،ٚأٚركص ِى٠ٕس جٌٍِحوٞ ِٙىوز 23فٍٗوش أوػٍ ِٓ جٌف ػحتٍس ٚغٍّش جوػٍ ِٓ )

ح وفغ جٌكىِٛس جٌٝ ػمى ؾٍٓس ٠حٌتس ٌركع جٌٛٞغ جٌٍج٘ٓ ٚأٚىٌش أٍِجً ذٌٍٟٚز ذحٌغٍق،ِّ
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جْطهىجَ ؾ١ّغ ١ْحٌجش جٌٕمً ٚجٌٍجفؼحش ج١ٌ٢س فٟ ذغىجو ٚجألْطفحوز ِٕٙح فٟ أغٍجٜ ِىحفكس 

جٌف١ٟحْ
(70)

. 

ٌُ ٠هطٍف ػٓ ٍْفٗ ِٚح جقىغٗ ِٓ جٍٞجٌ ؾ١ّٓس  1967فٟ ١ٔٓحْ  جٌفٍجشٚوحْ ف١ٟحْ ٍٔٙ       

جٌكىِٛس ِٓ ؾحٔرٙح جٌٝ فٍٜ ٍٍْٓس ِٓ جٌٍٟجتد ذكؿس ِؼحٌؿس ِح جقىغٗ جٌف١ٟحْ ِٓ  فٍؿأش

جغمٍص وحً٘ جٌٗؼد ٌؿأ ذأٔٙح"جالؾٍجءجش جٌكى١ِٛس  حِٓ ؾحٔرٙ "٠ٍ٠ك جٌٗؼد" صوٛجٌظ ٚٚف

قىحَ ذغىجو ٌفٍٜ ٍٍْٓس ِٓ جٌٍٟجتد جٌػم١ٍس ػٍٝ جٌّٓطٍٙى١ٓ ْؼٝ جٌىحوق١ٓ ٚٚغحٌ جٌّٛظف١ٓ 

ٌؿّح١ٍ٘ ضكص ٠ٚأز جٌرطحٌس ٚضطىٌ٘ٛ أٚٞحػٙح جٌّؼح١ٖس جْ ٖؼرٕح ال ٠طٍوو ػٓ فٟ ٚلص ضثٓ ف١ٗ ج

جٌطٟك١س فٟ ْر١ً جٌٛجؾد ج٠ٌٕٟٛ ٚجٌمِٟٛ ٚفى ٚى ػٛجلد جٌىٛجٌظ جٌطر١ؼ١س ٌٚىٓ يٌه ال ٠ؿد 

جْ ٠ؼٕٟ ضك١ًّ جٌىحوق١ٓ ٚيٚٞ جٌىنً جٌّكىٚو جالػرحء جٌطٟ ٠ؿد جْ ٠طكٍّٙح ورحٌ جالغ١ٕحء 

جالِط١حَجش جٌٟهّس،فحٌٍٟجتد جٌطٟ فٍٞص ِإنٍجً ػٍٝ ؾّح١ٍ٘ جٌٗؼد  حخٚأٚكٚجٌٍأّْح١١ٌٓ 

ٌُ ضّّ ٠ٍٞرس جٌىنً ٠ٍٞٚرس جالٌظ ٚئٌذحـ جٌٍأّْح١١ٌٓ ِٚحٌىٟ جٌؼمحٌجش جٌٗحِهس ٚجِط١حَجش 

ٚغٍٚجش جاللطحػ١١ٓ ٚورحٌ جٌّالو١ٓ ٚال ١ُِج١ٔس جٌمٍٛ ٚقح١ٖس ٌت١ٓٗ"
(71)

. 

جقطً ف١ٟحْ ٍٔٙ جٌفٍجش جٌؿُء جألورٍ ِٓ ٚك١فس"٠ٍ٠ك جٌٗؼد"ِٓ نالي  .1

ِؼظُ جٌّٕح٠ك  ذغٍّ جًٌٞ ضٓردذا٠ؿحو قً ٌّٗىٍس جٌف١ٟحْ طٙح ذٌٍٟٚز ِطحٌر

جٌّّطىز ػٍٝ ؾحٔرٟ جٌٍٕٙ ٌطغٍّ ذؼٝ جٌّىْ ٚجٌمٍٜ  ٚذؼٝ جٌّىْ ٚغٍلص ِٓحوٓ 

س جٌٝ جٌضفحع جٌّٛجو جٌّٛج١ٕ٠ٓ ِٚطحؾٍُ٘،ٚضؼطً ؾُء ِٓ جٌّٛجٚالش جٌر٠ٍس،جٞحف

جٌغًجت١س ذٗىً ٚجٞف ٔط١ؿس ٌأليٜ جًٌٞ جٚحخ جٌمطحع جٌٌُجػٟ جًٌٞ ٠إٌف 

جٌّٛىٌ جٌٍت١ٟٓ ٌط٠ّٛٓ جٌٓٛق ج٠ٌٕٟٛ ذحٌّٛجو ج٠ٌٌٍٟٚس ٚضٓأي ذ١حْ جٌكُخ 

ج١ٌٗٛػ١١ٓ"ِٓ قك جٌٗؼد جْ ٠طٓحءي ج٠ٓ وحٔص جٌكىِٛس ِٓ ِٛجؾٙس 

ٙح ٌىٌء جنطحٌٖ أٌّإوىز ٌمى ضؼٍٞص جٌف١ٟحْ؟ِٚحٟ٘ جٌطىجذ١ٍ جٌٛلحت١س جٌطٟ جضهًض

جٌرالو ًِٕ ػحَ جٌٝ ف١ٟحْ ِّحغً ِٚح َجٌص ؾّح١ٍ٘ جٌٗؼد ضؼحٟٔ ِٓ ػٛجلرٗ 

جٌٛن١ّس،فٕٙحن ِٓ جٌىالتً جٌم٠ٛس ِح ١ٗ٠ٍ جٌٝ جِىح١ٔس وٌء جٌف١ٟحْ جٚ جٌطهف١ف ِٓ 
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جٍٞجٌٖ ٌٛ جضهًش جٌكىِٛس ػىو ِٓ جالؾٍجءجش ج٠ٌٌٍٟٚس فٟ ٚلص ِرىٍ ٌُ ٠ؿٍٞ 

ذك١ٍز جٌكرح١ٔس لرً قىٚظ جٌف١ٟحْ ٚض٠ٍٓد ج١ٌّحٖ جٌٝ جال٘ٛجٌ جْطؼىجوجً ضف٠ٍغ 

ٌط٠ٍٛف ١ِحٖ جٌف١ٟحْ ف١ٙح"
(72)

،جْ جألؾٍجء جٌٛق١ى جًٌٞ لحِص ذٗ جٌكىِٛس ٘ٛ 

ٚجًٌٞ ػٍف ذمحْٔٛ )ئغحغس ِطٌٍٟٞ ف١ٟحْ  1967(ٌٕٓس 5أٚىجٌ لحْٔٛ ٌلُ)

1967)
 (73)

. 

 

 الفرًسيح-االتفاقيح الٌفطيح العراقيح

ذؼى جٌطٛضٍ جًٌٞ ْحو ذ١ٓ جٌكىِٛس جٌؼٍجل١س ٍٖٚوحش جٌٕف١ جالؾٕر١س ٔط١ؿس ٌمحْٔٛ جٌٕف١         

(ِٓ جالٌجٟٞ جٌطحذؼس ٌٍٗوحش 9995ٚجًٌٞ جوٜ جٌٝ ضأ١ُِ ) 1960( جًٌٞ ٍٖع فٟ ػحَ 80ٌلُ)

ٍْجت١ٍٟ جٌٕف١ ١ٌٚإغٍ يٌه جٌمٍجٌ ػٍٝ جٔطحؼ جٌٕف١ ٚض٠ٛٓمٗ ٠ُ١ٌٚى جٌّٛٞٛع ضؼم١ىجً ذؼى جٌؼىٚجْ جال

ً ِطٗىوجً ِٓ جٌكىِٛحش جالؾٕر١س جٌّإ٠ىز  فٟ جٌهحِّ ِٓ ق٠ٍُجْ ٌططهً جٌكىِٛس ِٛلفح

إلٍْجت١ً،ٌٚطأنً فٍٔٓح ِٛلفحً  آنٍ وجػُ ٌٍؼٍخ ١ٌٚأنً يٌه جٌّٛلف ضمحٌذحً ِغ جٌؼٍخ ال١ّْح ذؼى 

حلى ِغ جْ ذىأش ٍٖوس جٌٕف١ جٌف١ٍٓٔس )آ٠ٍجخ(جٌٍّّٛوس ٌٍكىِٛس جٌف١ٍٓٔس ػٓ ٌغرطٙح فٟ جٌطؼ

٠ّٓف ٌٍٍٗوس جٌف١ٍٓٔس ذحٌطٕم١د  1967ض٠ٍٗٓ جٌػحٟٔ  23جٌؼٍجق ٚضُ جٌطًٛٚ جٌٝ جضفحق جٌٟٚ فٟ 

٠مغ ؾُء ِٕٙح فٟ ج١ٌّحٖ جإلل١ّ١ٍس جٌؼٍجل١س  2ػٓ جٌٕف١ فٟ ِٓحقس ٌٓ ض٠ُى ػٓ أقى ػٍٗ جٌف وُ

ٚذؼٟٙح جالنٍ فٟ جأل٘ٛجٌ
(74.)

.  

جضفحل١س ؾى٠ىز ٌٍٕف١ ِغ ٍٖوحش جٌٕف١ جألؾٕر١س ِٓ ػمى  ِرىٍص جٌٛك١فس ذىٌٚ٘ح فٟ ٚلص ٔرٙ      

إلونحي قمٛي ؾى٠ىز جٌٝ ١ْطٍز ٍٖوس جٌٕف١ جٌؼٍجل١س ِٕٚٙح قمً ج١ٌٍٍِس ٚضفٍٜ جِط١حَجً ؾى٠ىجً 

ً جضٙحِجٌٛك١فس  صٚٚؾٙذطأ١ّْ"٠ٍٖس ٔف١ ذغىجو" ػٍٝ ِٕح٠ك أنٍٜ "غحُٔ جٌؼم١ٍٟ جٌّى٠ٍ جٌؼحَ ٌـ ح

ٍٟ جًٌٞ ٍٚـ ذحْ جٌٍٗوس ج١ٕ٠ٌٛس ْحػ١س جٌٝ جْطػّحٌ ٌٍٗوس جٌٕف١ ج١ٕ٠ٌٛس ٚػرىجٌؼ٠ُُ جٌؼم١

%(ِٓ ِؿّٛع جألٌجٟٞ ٕٚ٘ح ٠رٍَ ْإجي ِػ١ٍ ِٓ أ٠ٓ ؾحء  93ؾ١ّغ جالٌجٟٞ ٚجٌطٟ قىوش ذـ)

(ِٓ ِؿّٛع جالٌجٟٞ 9995( لى جػحو ٌٍؼٍجق )80جٌؼم١ٍٟ ذًٙج جٌٍلُ فٟ ق١ٓ جْ لحْٔٛ ٌلُ)
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ِٓ جألٌجٟٞ جٌُّٕٚػس ذحٌمحْٔٛ  2وُ 1937 %(أ0905ٞجٌؼٍجل١س،ػٍٝ جٌٍغُ ِٓ جٌّطحٌرس ذاػحوز)

جٌٝ جٌٍٗوحش جألؾٕر١س(80 )ٌلُ
(1).

. 

ٚػٍٝ أغٍ جػالْ جالضفحل١س جٌطٟ ػمىضٙح َٚجٌز ٠حٍ٘ ٠ك١ٝ ِغ ٍٖوس ج٠ٍخ جٌف١ٍٓٔس     
(75)

 صٖؿر،

"فٟ أٚجتً ٖرح٠ جٌكحٌٟ أػٍٕص جٌكىِٛس ػٓ أذٍجَ أٔٗ ٚفكطٙح جألٌٚٝفٟ  فأٖحٌشجالضفحق  جٌٛك١فس

ذىطّحْ ٖى٠ى ٚؾٍٜ جٌط١ّٙى ٌٙح  جالضفحل١سجضفحل١س جٌٕف١ ذ١ٕٙح ٚذ١ٓ ٍٖوس أ٠ٍجخ جٌف١ٍٓٔس،ٚلى ضُ ٠رم 

ٚجٌّٛحولس ػ١ٍٙح ذّؼُي ػٓ جٌٗؼد ٚلٛجٖ ج١ٕ٠ٌٛس جٌطٟ جػطرٍش ِٕحف١س ٌٍّٛكس جٌرٍى،جْ ج١ٌٓحْس 

ح ؾ١ّغ جٌمٜٛ ج١ٕ٠ٌٛس فٟ جٌرالو ضٓطٙىف جألنً ذأٍْٛخ جالْطػّحٌ جٌٕفط١س ج١ٕ٠ٌٛس جٌطٟ ضىػٛ ٌٙ

( ٚذٕحء 80جٌّرحٍٖ ٌػٍٚجضٕح جٌٕفط١س جٌّكٌٍز ِٓ لرٟس جالقطىحٌجش جالؾٕر١س ذّٛؾد جٌمحْٔٛ ٌلُ)

ذؼٝ جٌّأنً جٌطٟ ػى٘ح جْح١ْس ػٍٝ جٌٛك١فس  صلطحع ٔفطٟ ٠ٕٟٚ ِٓطمً ػٓ جالقطىحٌجش"ٚذ١ٕ

 :ٚأّ٘ٙحجالضفحل١س جٌؿى٠ىز 

(جًٌٞ قٍِٗ ٚقٍَ ِح 97جْ جالضفحل١س جٌؿى٠ىز ضكًّ ذؼٝ ِؼحٟٔ جالِط١حَ ٚضٕحلٝ جٌمحْٔٛ ٌلُ)-1

ذكىّٗ فٟ جٌّحوز جٌػحٌػس ِٕٗ فٍٗوس ج٠ٍجخ ضطٌٛٝ جػّحي جٌطكٍٞ ٚجٌطٕم١د ػٍٝ ِٓحفس ور١ٍز 

ْٕٛجش ٚض١ّٙٓ ػٍٝ جوجٌز ػ١ٍّحش جٌطط٠ٍٛ   6ِٓ جٌجٟٞ جٌؼٍجق جٌؿٕٛذ١س ٌّىز  2وُ 109800

 ْٕس ٟٚ٘ ِىز ٠ٛ٠ٍس. 20كمٛي جٌّىطٗفس ٌٍ

 جْ جٌٍٗوس غ١ٍ ٍُِِس ذكً ِٗىٍس ض٠ٛٓك جٌٕف١ جٌّٕطؽ.-2

جْ جٌّٕح٠ك جٌٛجلؼس ّٞٓ جالضفحق جٌؿى٠ى ضؼطرٍ ِٓ جٌّٕح٠ك جٌغ١ٕس ذحٌٕف١ فأْ ٍٖوس )ج٠ٍجخ(ٌٓ -3

جٌّٕح٠ك ٌٚٓ ضطكًّ ج٠س ِؿحَفس ِغحٍِز ِٓ ٌٚجء ػ١ٍّس جٌطكٍٞ ٚجٌطٕم١د جٌطٟ ضؿ٠ٍٙح فٟ ضٍه 

 ضٙىٌ جِٛجٌٙح ٘رحء ذً ْطكٓد ّٞٓ ضىٍفس جالٔطحؼ ٚضٓطؼ١ى٘ح.

% ِٓ جٌٕف١ ٘ٛ ْؼٍ ِٕهفٝ ؾىج ذحٌم١حِ 30جْ جٌٓؼٍ جًٌٞ ضٗطٍٞ ذٗ ٍٖوس)ج٠ٍجخ(و١ّس -4

جٌّٕهفٟس فٟ جٌٓٛق جٌؼحٌّٟ،ًٌٌٚه فحْ جضفحل١س جٌٕف١ جٌؿى٠ىز ضطٕحفٝ  ٚجألْؼحٌجٌّؼٍٕس  ٌألْؼحٌ

طٛز ٔكٛ جٌطرؼ١س جٌؿى٠ىز"ٍِٚٛكس جٌرالو ٟٚ٘ ن
 (76)

. 

                                                           

 .1967،اوائل شباط  5"طرٌك الشعب"،العدد (1)
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ِٚٓ جٌطر١ؼٟ جْ ًٖ٘ ج١ٌٓحْس لى ػّمص ِٓ ػٌُس جٌكىُ جٌّإ٠ى ٌٍغٍخ ١ّْٚح ِٓ نالي جذٍجِٙح      

ػمىجْ ِٗحذٙحً الضفحل١س جٌٍٗوس جٌف١ٍٓٔس ِغ ٠ٛغٓالف١ح ٚجٌػحٟٔ ػمىجً ذطط٠ٍٛ ٌٚجْد جٌىر٠ٍص فٟ 

ٌهحٌؾ١س جٌٓحذك ٌٚذٍش أٔىٌْْٛ ِطٍٙفس جٌؼٍجق ٚوحٔص ِؿّٛػس ج٠ٍِى١س ٠ٍأْٙح ِٓحػى ٠ٍَٚ ج

ٌٍكٛٛي ػٍٝ ً٘ج جٌؼمى،جًٌٞ فًٟ ػىو ِٓ جٌكى١١ِٛٓ جٌْحء جٌؼمى جٌٝ ضٍه جٌٍٗوس
(77)

 ٚٚٚفص،

"جٌىوطحض٠ٌٛس ضٓحَٚ جالقطىحٌجش ػٍٝ غٍٚضٕح ِح لحِص ذٗ جٌكىِٛس ٚؾحء ضكص ػٕٛجْ  جٌٛك١فس

جٌىر٠ٍط١س"
(78)

جٌٝ جقطّحالش"ٌؿٛء جٌىوطحض٠ٌٛس جٌكحوّس جٌٝ جالٌطفحف ػٍٝ لٍجٌ  ص جٌٛك١فسٚٔرٙ،

جْطػّحٌ قمً ج١ٌٍٍِس جٌّٗحٌٟ جْطػّحٌجً ِرحٍٖجً ػٓ ٠ٍ٠ك جذٍجَ ػمٛو ِؼ١ٕس ِغ جالقطىحٌجش 

جالؾٕر١س"
(79)

ػٍٝ ػحضمٗ ذفٟف ١ْحْس جٌكىِٛس جٌؼٍجل١س ػرٍ ذ١حٔحضٗ  جٌكُخ ج١ٌٗٛػٟ،أنً 

ٌؼحَ ٞى جٌكىِٛس ٟٚ٘ ٌذّح ١ْحْس ضٕطٙؿٙح جألقُجخ ج١ٌٓح١ْس ٚٚكحفطٗ ِكحٚالً ضأ١ٌد جٌٍأٞ ج

 جٌّؼحٌٞس ٌٍٕظحَ.

حَ جٌىر٠ٍص ٌّٕف جِط١ جً ٔمى صالضفحل١س جٌٕف١ جٌؿى٠ىز ذً ٚؾٙ حذّؼحٌٞطٙ ضىطف جٌٛك١فسٌُٚ    

ضٍه جٌّكحٚالش ذأْ"جٌكىِٛحش جٌؼٍجل١س جٌّطؼحلرس ٌُ ضمىَ ػٍٝ أ٠س نطٛز ص ٌٍٍٗوحش جالؾٕر١س ٚٚف

ذً جْ جٌؼٙى جٌرحتى  1954ً٘ج جٌّّٟحٌ ًِٕ جْ ٚٞؼص جٌىٌجْحش الْطػّحٌٖ فٟ ػحَ  ؾى٠س فٟ

قحٚي جْ ٠ّٕف جِط١حَجً ٌٍٗوس)ضىٓحِ وٍف(جال٠ٍِى١س الْطػّحٌ جٌىر٠ٍص فٟ ؾ١ّغ جٔكحء جٌؼٍجق 

ٌمحء ١َ٘ى ِمطٛػحً ٠ْٕٛحً ٚنالي جٌٕٓٛجش جٌػالغ١س جالن١ٍز ضؼحظّص ِٕحٌٚجش ٚٞغ٠ٛ جالقطىحٌجش 

س ال١ّْح جال٠ٍِى١س ِٕٙح ١ٌٍٓطٍز ػٍٝ غٍٚز ذالؤح جٌىر٠ٍط١س ١ٌٚٓص ذؼ١ىز ػٓ جالي٘حْ ٠َحٌز جالؾٕر١

جٔىٌْْٛ ج٠ٌٍَٛ جال٠ٍِىٟ جٌٓحذك ِّٚػٍٟ جقىٜ جٌٍٗوحش جال٠ٍِى١س ٌرالؤح فٟ جالٚٔس جالن١ٍز 

 ٚجٌّٓحػٟ جٌهف١س ٚجٌّىٗٛفس جٌطٟ ذًٌٙح ِٓ جؾً جٌكٛٛي ػٍٝ جِط١حَ جٚ ػمى ِمحٌٚس ٌٍٗوطٗ

،ِٚٓ ؾحٔد جنٍ فحْ ج١ٌٗٛػ١١ٓ ٠حٌرٛج ذحالْطؼحٔس ذحٌىٚي الْطػّحٌ جٌىر٠ٍص فٟ جٌؼٍجق"

جالٖطٍجو١س وّح ذ١ٓ ذأْ"ذؼٝ جٌرٍىجْ جالٖطٍجو١س ور١ٌٔٛٛح ِٓطؼىز جٌٝ ضمى٠ُ ج٠س ِٓحػىز ضىط١ى١س 

وّح جْ ٠ٍ٠ك جْطهٍجؼ جٌىر٠ٍص ١ٌٓص ٠ٍ٠مس ٚؼرس وّح ٠إوى جٌهرٍجء جٌطىط١ى١ْٛ"
(80)

. 

 ليح الترتيح اضراب ك
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(ٚقطٝ ضٍُٓ 1966-1963جٔطٍٗ فٟ جٌرالو ٖؼٌٛ ٚجْغ جٌٕطحق فٟ ػٙى ػرىجٌٓالَ ػحٌف )    

( ٖؼٌٛجً ذحٌٓه١ ٔط١ؿس ْٛء فٟ جألٚٞحع جاللطٛحو٠س ١ّٕ٘ٚس 1968-1966ػرىجٌٍقّٓ ػحٌف)

ٌؾحي جٌّإْٓس جٌؼٓى٠ٍس ػٍٝ ِمح١ٌى جٌكىُ ٚٔط١ؿس ًٖ٘ جٌظٍٚف ٌٚىش ضًٍِجً ٚجْؼحً فٟ ٚفٛف 

جٌمٜٛ ج١ٕ٠ٌٛس
(81)

. 

ِٚٓ جٌؿى٠ٍ ذحإلٖحٌز ج١ٌٗ أْ جالَِس ج١ٌٓح١ْس ضكحٍٚ ٔظحَ جٌكىُ ال١ّْح ذؼى أقىجظ ق٠ٍُجْ      

،فىحٔص جٌٕٗح٠حش جٌطالذ١س فٟ ضٍه جٌفطٍز ضطٛحػى ذٗىً ٠ٍْغ ٚوحْ)جضكحو جٌطٍرس 1967

جٌؼحَ(جٌطحذغ ٌٍكُخ ج١ٌٗٛػٟ ١ٓ٠طٍ ذٗىً ذحٌَ ػٍٝ جٌٓحقس جٌطالذ١س،ٚفٟ ضٍه جٌفطٍز ذحًٌجش 

،ٚجٌٍٗجٌز ًٖ٘ جٌٍّز جٔطٍمص ِٓ و١ٍس جٌٌُجػس،غُ 1967ؿٍ جالٍٞجخ جٌطالذٟ فٟ ن٠ٍف جٔف

ٍْػحْ ِح أػٍٕص و١ٍس جٌطٍذ١س جْٕحو٘ح ٌألقُجخ ٚأػٍٓ ٠ٍرطٙح جػطٛحُِٙ ذحٌى١ٍس ِطحٌر١ٓ ذاؾٍجء 

جٔطهحذحش ٠الذ١س قٍز،٠َٚحوز ٔٓرس جٌمرٛي فٟ جاللٓحَ جٌىجن١ٍس،ٚئ٠الق جٌك٠ٍحش 

٠ً ٔظحَ جالِطكحٔحشجٌى٠ّمٍج١٠س،ٚضؼى
(82)

. 

ِٛجلؼُٙ جٌطٟ فمىٚ٘ح ذؼى جٌٍٟذحش جٌطٟ ضٍمٛ٘ح فٟ جْطٍوجو ج١ٌٗٛػ١١ٓ  ذًٖٙ جٌهطٛز قحٚي     

،ذحٌٍغُ ِٓ ضٍٗيَ جٌكٍوس ج١ٕ٠ٌٛس ٚضؼىو جٌطٕظ١ّحش ج١ٌٓح١ْس جٌٝ جٞؼحف 1963جٌػحِٓ ِٓ ٖرح٠ 

ش ضطٕحفّ ف١ّح ذ١ٕٙح ػٍٝ ٚقىز جٌكٍوس جٌطالذ١س ٚلى ٖىٍص ًٖ٘ جٌطٕظ١ّحش ِىحضد ٠الذ١س أنً

جٌٕٗح٠ فٟ جألْٚح٠ جٌطالذ١س ف١ٗ١ٍ ضم٠ٍٍ نح٘ ػٓ ٔٗح٠ ج١ٌٗٛػ١١ٓ فٟ جٌى١ٍحش ذأْ "٠الخ و١ٍس 

ػٓ جٌىٌجْس ف١ّح جيج جْطؿحذص و١ٍس جالوجخ ٌطٍد جٌى١ٍس قٛي فًٛ  ذحإلٍٞجخجالوجخ ٘ىوٚج 

ضٗ ِغ جٌىوطٌٛ ِكّٛو جٌطحٌد ذحُْ قٓٓ ٚف ٌجذغ جغحٌ ١ٖٛػٟ ٌّح ضرمٝ ِٓ جٌٕٓس ذٓرد ِٗحؾٍ

،أٔص ؾحِْٛ ِٓ ٍف ألْ ضٕٛكٕح ١ٌّٚ ٌه قك فٟ يٌهجأل١ِٓ ٚضٛؾ١ٗ ج٘حٔس ٌٗ ذمٌٛٗ"ئٔه ال ضٛ

جألْطهرحٌجش جال٠ٍِى١س وّح ػٍّٕح ذأْ جٌّطُػ١ّٓ ًٌٙج جالٍٞجخ ُ٘ جٌطٍرس جٌّٕطٓر١ٓ ٌٍكُخ 

"ٚجٌرؼع ج١ّ١ٌٕٟج١ٌٗٛػٟ 
(83)

. 

ػٕىِح ذىأ جٌكُخ ج١ٌٗٛػٟ  1967جٌطٍرس فٟ ١ٔٓحْ ٚجٔؼىّ جٌٍٛجع ًٖ٘ جٌٍّز فٟ جٔطهحذحش     

جػحوز ١ّٕ٘طٗ ػٍٝ جالضكحو ّٞٓ ٔٗح٠حضٗ جالؾطّحػ١س ٚوػح فٟ ذ١حْ ٌٗ ػٓ جٌظٍٚف جٌطٟ ٌجفمص 
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ػ١ٍّس جالٔطهحخ ٚجٌطمحٌخ جٌكىِٟٛ ِغ جٌرؼع"ٌمى جٌطفص قٛي جٌرؼع ج١ّ١ٌٕٟ ِؼظُ جٌؼٕحٍٚ 

نً ؾّحػس ِٓ جٌكُخ جٌى٠ّمٍج٠ٟ جٌىٍوْطحٟٔ جٌٍؾؼ١س ٚجٌّٕٓٛوز ِٓ لرً جؾُٙز جٌٍٓطس،وّح ٚو

ِٓ )جٌرحٌش(جٔٛحٌ جٌّىطد ج١ٌٓحْٟ جٌمى٠ُ فٟ ضكحٌف ِؼٗ،أِح جٌؿرٙس جٌّمحذٍس فمى جٌطفص قٛي 

ٌفحلٕح جٌؼٕحٍٚ جٌى٠ّمٍج١٠س ِٚإ٠ىٞ ِٕظّس ٌج٠س جٌؼّحي ٚجٌرؼع ج١ٌٓحٌٞ،أِح جٔٛحٌ جٌكٍوس 

ً ِٓطمالً ٚ ٌفٟٛج ػٍٕٚٞح ذحٌطؼحْٚ ٚػٍلٍٛ٘ح ذطٍرحش غ١ٍ جالٖطٍجو١س جٌؼٍذ١س فمى جضهًٚج ِٛلفح

ؾّحػس جٌرحٌَجٟٔ لح٠ؼٛج جالٔطهحذحش فٟ ق١ٓ وحٔٛج  ِٟؼمٌٛس،ِٚٓ جٌّإْف جْ جٔٛحٌ جٌرحٌض

٠ٓطط١ؼْٛ فٟ ِٗحٌوطُٙ ضؼ١ّك ػٌُس جٌطىطً ج١ّ١ٌٕٟ جٌٍؾؼٟ ٚضؼ٠ُُ ِٛجلغ جٌمٜٛ 

فٍُ ٠ىٓ ٌٙح َْٚ ٠ًوٍ،ٌمى ذًي ٠ٟ ٚغ١ٍٖ(جٌى٠ّمٍج١٠س،جِح جٌمٜٛ جالنٍٜ)جٌكُخ ج٠ٌٕٟٛ جٌى٠ّمٍج

ٌفحلٕح ؾٙٛوُ٘ ٌطكم١ك جٌطؼحْٚ ِغ جٌكٍوس جالٖطٍجو١س جٌٍٓرٟ ٚجٌّطٍوو ٚجٌّؼٍلً فٟ ل١ٟس 

جٌطؼحْٚ"
(84)

. 

فٟ ق١ٓ جْ جٌكُخ ج١ٌٗٛػٟ جٌؼٍجلٟ وحْ ذٍٔحِؿٗ ٌٍطكحٌف ِغ جٌمٜٛ جالنٍٜ وّح ؾحء فٟ     

مى١ِس ٚضؼ٠ُُ جٌطٟحِٓ جٌىفحقٟ ذ١ٓ ج٠ٍجف ذ١حٔٗ ٘ٛ " ِٓ جؾً ضؼ٠ُُ ٚقىز جٌكٍوس جٌطالذ١س جٌط

 جٌكٍوس جٌطالذ١س جٌطمى١ِس" ٚوػح جٌٝ جٌؼًّ ِٓ جؾً ضكم١مٗ جٌٝ:

 جٌؼًّ ِٓ جؾً ضٛق١ى جٌكٍوس جٌطالذ١س ٚجٌٕٟحي ٞى ج٠س ِكحٌٚس ٌطفى١ىٙح.-1

 .جؾٍجء جٔطهحذحش ٠الذ١س قٍز ٠ٍٗف ػ١ٍٙح جٌطٍرس جٌّٕطهرْٛ أٔفُٓٙ وْٚ ضىنً أؾُٙز جالِٓ-2

 ج٠الق ٍْجـ جٌٓؿٕحء ٚجٌّؼطم١ٍٓ فٌٛجً وْٚ جٌٍؿٛء جٌٝ جٌٍؿحْ ٚجٌىٌجْحش جٌفحٌغس.-3 

جػحوز جألْحضًز ٚجٌطٍرس جٌّف١ٌٛٛٓ ٚجٌّٓحـ ٌٍّرؼى٠ٓ ُِٕٙ ذحٌؼٛوز جٌٝ ٠ُٕٚٙ ٌالْطفحوز -4

ُِٕٙ
(85)

. 

حٌٚس ٚفٟ ظً ِكحٚالش ج١ٌٗٛػ١١ٓ جغرحش ضٛجؾىُ٘ فٟ جٌى١ٍحش ذىؤٚج ذاٍٞجذحش ٠رىٚ ذأٔٙح ِك    

إلغرحش ِىحِٓ لٛضُٙ،وّح قىظ فٟ جٍٞجخ و١ٍس جٌطٍذ١س ذٓرد ضىنً لٛجش جألِٓ ٚجالْطهرحٌجش 

جْ نٍؼ  1968وحْٔٛ جٌػحٟٔ  9فٟ ٖإْٚ جٌى١ٍحش ٚجالػطمحالش ذ١ٓ ٚفٛف جٌطٍرس،ٚقىظ فٟ 

ػ١ّى و١ٍس جٌطٍذ١س فٟ ْحقس جٌى١ٍس ٠ٍٚد ِٓ جٌطٍرس جٔٙحء جٍٞجذُٙ ٚجٌؼٛوز جٌٝ جٌىٌجْس فمح٠ؼٗ 
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جٌطحٌد ج١ٌٗٛػٟ)ٌفطٗ ذ١ٕحْ ِٙىٞ(ِٓ جٌٛف جٌٍجذغ لُٓ جٌٍغس جٌؼٍذ١س ذحٌٙطحف جٌطحٌٟ"ئٌجوز 

جٌطالخ الََ ضٕطٍٛ" ٚجنً ١ٓ٠ٍ فٟ ْحقس جٌى١ٍس ٌٚٚجتٗ ؾّغ ور١ٍ ِٓ جٌطٍرس ػٍٝ ٖىً ِظحٍ٘ز 

ُٚ٘ ٠ٍووْٚ ٔفّ جٌٙطحف جًٌّوٌٛ ٚئَجء جْطٍّجٌ جالٍٞجذحش جٌطالذ١س ٚجضٓحػٙح ٚجِطىجو٘ح جٌٝ 

نحٌؼ ذغىجو جلطكّص لٛز ػٓى٠ٍس و١ٍس جٌطٍذ١س ٚأ٠ٍمص جٌٍٚح٘ ػٍٝ جٌطٍرس جٌٍّٟذ١ٓ فأ١ٚد 

ػىو ُِٕٙ ذؿٍجـ ٔمٍٛج ػٍٝ جغٍ٘ح جٌٝ جٌّٓطٗفٝ
(86)

. 

ذ١حْ ٌٍكُخ ج١ٌٗٛػٟ جٌؼٍجلٟ ئَجء جإلٍٞجذحش ٠ٍَٚش جٌٛفكس جالٌٚٝ"ٌط٠ٍك جٌٗؼد"    

جّْحٖ ذـ"ضٛحػى ِٛؾس ٟٔحي جٌؿّح١ٍ٘" ٚجُ٘ جٌطالذ١س ٚجْطهىجَ جٌؼٕف ففٟ ذ١حْ ٌٗ جٖحٌ جٌٝ ِح 

"جفططف ٠ٍرس جٌؿحِؼحش جًٌوٍٜ جٌؼ٠ٍٗٓ ٌٛغرس ذأٔٗػٓ ضطٌٛ جٌكٍوس جٌطالذ١س  جٌٛك١فسِح ؾحء فٟ 

ً ػٓ قمٛلُٙ جٌّؼح٠ٗس ٚجألوحو١ّ٠س جٌّٕطٙىس  وحْٔٛ جٌػحٟٔ جٌّؿ١ىز ذكٍوس ٚجْؼس فٟ جٌٕٟحي وفحػح

طغحز ٚجٌٝ ضط٠ٛك و١ٍس جٌطٍذ١س ذحٌّٛفكحش ٚئ٠الق ٌٚٛٞغ قى ١ٌٓحْحش جإلٌ٘حخ ٌىٓ جٌكىحَ جٌ

١ٍٔجْ جٌٍٖحٖحش ػٍٝ جٌطٍرس جألٍِ جًٌٞ جْفٍ ػٓ ْم٠ٛ ػىو ِٓ جٌؿٍقٝ ٚجْطرحقس قٍِس 

وحْٔٛ  14جٌؿحِؼس ٚجْطٕىحٌ ًٌٖٙ جٌؿ٠ٍّس جػٍٓ ٠ٍرس ِهطٍف جٌّؼح٘ى ٚجٌى١ٍحش جإلٍٞجخ جٌؼحَ فٟ 

ؼس ذغىجو ٚجٌرٍٛز فٟ قحٌس جٍٞجخ ٖحًِ ٠ِٛح وحْ جالٌٛف ِٓ ٠ٍرس ؾحِ 13جٌػحٟٔ ٚنالي 

ٟٚٔحي ِطٛجًٚ ِٓ جؾً ِؼحلرس جٌّؿٍذ١ٓ ٚئ٠الق ٍْجـ جٌطٍرس جٌّؼطم١ٍٓ ٚضط١ٍٙ جٌؿحِؼس ِٓ 

جٌؼٕحٍٚ جٌٍؾؼ١س جٌّٗرٛ٘س ْٚكد لٛجش جالِٓ ٚجالْطهرحٌجش ِٓ جٌّؼح٘ى ٚضٍر١س ِطحٌد جٌطالخ 

س"فٟ ضك٠ًٛ جٌٍٓطس جٌٝ ِٕكٗ ٚئلحِس ضٕظ١ّحضُٙ جٌى٠ّمٍج١٠
(87)

. 
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 جٌهحضّس

 

وحْ ٌٍٛكحفس ج١ٌٗٛػ١س وٌٚ ذحٌَ ٌط١١ٍٓ جٌٟٛء ػٍٝ جالٚٞحع ج١ٌٓح١ْس ٚجاللطٛحو٠س    

 ٚجالؾطّحػ١س جٌطٟ

٠ٍّ ذٙح ضح٠ٌم جٌؼٍجق جٌّؼحٍٚ،فمى ضٛىش ٚكحفس جٌكُخ ج١ٌٗٛػٟ جٌؼٍجلٟ ًِٕ ضأ١ْٓٗ فٟ ػحَ 

1934  

جْ ضٕحٚي ؾ٠ٍىز"٠ٍ٠ك جٌرؼع"ج٠ٌٍٓس جٌطٟ وحٔص ٌٓحْ قحي جٌكُخ ج١ٌٗٛػٟ فٟ جقٍه فطٍجضٗ    

ٖرح٠  8ٚجٌطٟ ٚؾٙص ٌٗ ٍٞذحش ِٓ لرً لحوز جٔمالخ  1963ِٓ ٖرح٠  8جٌطأ٠ٌه١س ًِٕ 

،أّْٙص ضٍه جٌٛك١فس فٟ جػحوز غمس ج١ٌٗٛػ١١ٓ ذكُذُٙ ذؼى جْ فمىٚج جٌىػ١ٍ ِٓ لحوضٗ جٚ 1963

 محي جٚ جٌٕفٟ.ضؼٍُٞٙ ٌالػط

جنًش ٚك١فس"٠ٍ٠ك جٌٗؼد" جٌطٍو١ُ ػٍٝ ج١ٌٓحْحش جٌكى١ِٛس جٌؼٍجل١س جٌّطؼحلرس ػمد     

 جالٔمالذحش جٌؼٓى٠ٍس جٌطٟ جٚركص ّْس ِالَِس ٌطح٠ٌم جٌؼٍجق جٌّؼحٍٚ.

جقطٍص جالٚٞحع جٌىجن١ٍس ج١ٌٕٛد جالٚفٍ ِٓ ٚك١فس"٠ٍ٠ك جٌٗؼد" فٟ ضٕحٌٚص ذاْٙحخ    

ٌطٛؾٙحش جٌكى١ِٛس ضؿحٖ جٌٗؼد َّٚ٘ٛ جٌؼّحي ٚجٌفالق١ٓ ٚجٌّٓحٚب جٌطٟ جالٚٞحع ج١ٌٓح١ْس ٚج

 ٠طؼٍٜ ٌٙح ٘إالء ٔط١ؿس جالّ٘حي جٌكىِٟٛ.

ال غٍٚ جْ ج٘طّحَ ٠ٍ٠ك جٌٗؼد ذحألٚٞحع جٌىجن١ٍس ذٗىً ِرحٍٖ،ٌىٓ وحٔص ٌألٚٞحع جٌؼٍذ١س    

ذٛىٌٚ٘ح جْ ضؼ١ى  ٚجٌى١ٌٚس ج٘طّحَ ال ٠مً ج١ّ٘س ػٓ يٌه ٌٚٛ ذٗىً ْطكٟ الْ جٌٛك١فس جٌجوش

 غمس ج١ٌٗٛػ١١ٓ ذكُذُٙ ِٚٛجٍٚطٗ جٌؼًّ ج١ٌٓحْٟ.

                                                           

 .104،ص2002بالر ابراهٌم،مذكرات بالر ابراهٌم،دار الطلٌعة،بٌروت،(1)
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 .126،ص2018مذكرات احمد الحبوبً،رسالة اعتذار الى الشعب العرالً،دار الحكمة،لندن،(2)

،رسالة ماجستٌر غٌر 1966السٌاسً والعسكري حتى عام علً ناصر علوان الوائلً،عبدالسالم عارف ودوره (3)

 .102،ص2005منشورة،المعهد العالً للدراسات السٌاسٌة والدولٌة العلٌا،الجامعة المستنصرٌة،

 .131-130احمد الحبوبً،المصدر السابك،ص(4)

 .363،ص1984زكً خٌري وسعاد خٌري،دراسات فً تارٌخ الحزب الشٌوعً العرالً،اصدار الٌوبٌل الذهبً،(5)

اجزاء،منشورات  10جعفر عباس حمٌدي ونوري عبدالحمٌد العانً،تارٌخ الوزارات العرالٌة فً العهد الجمهوي،(6)

 .11-5،ص7،ج 1988بٌت الحكمة،بغداد،

جاسم الحلوائً،محطات مهمة فً تارٌخ الحزب الشٌوعً العرالً،دار الرواد المزدهرة للطباعة (7)

 .298،ص2009والنشر،بغداد،

،بٌيان الحيزب الشيٌوعً 1983م.أ.ع،بٌانات ومنشورات الحزب الشيٌوعً العرالً،)محيدود التداول(،)ارشيٌف عيام((8)

 .19/11/1963العرالً،

 .103علً ناصر علوان الوائلً،المصدر السابك،(9)

  .129بالر ابراهٌم،المصدر السابك،ص(10)

  .349،ص2،ج1992،بٌروت،رأجزاء،المؤسسة العربٌة للنش 3حنا بطاطو،العراق،(11)

تشرٌن  21كلف الرئٌس عبدالسالم عارف رئٌس اركان الجٌش الفرٌك طاهر ٌحٌى بتشكٌل وزارته االولى فً (12)

وزٌراً،ولد وضعت الوزارة منهاجها فً كراس متوسط الحجم بلغ عدد  21،وضمت 1963الثانً 

-1914ي،تارٌخ العراق المعاصر (لم ٌنفذ منه شًء ٌذكر.للمزٌد ٌنظر:جعفر عباس حمٌد115صفحاته)

 .296،ص2015،مكتبة عدنان،بغداد،1968

 للعلوم العربٌة العراق،الدار فً والعسكرٌة السٌاسٌة الصراعات ضحٌة ٌحٌى طاهر الفرٌكسٌف الدٌن الدوري،(13) 

 .39 ص.8001ناشرون،بٌروت،

 .1964الشٌوعً العرالً أوائل اٌار مدٌرٌة االمن العامة،)منشورات شٌوعٌة(،بٌان الحزب -وزارة الداخلٌة(14)

 .208ص،3660الثمافٌة،بغداد، الشؤون والتحوالت،دار الصراع العراق فً 3691 شباط1 ،ثورةعلً خٌون(15)

مييذكرات العمٌييد الييركن المتماعييد هييادي خماس)مييدٌر االسييتخبارات العسييكرٌة ااسييبك،رجل ميين زميين الثييائرٌن،دار (16)

 .127-126،ص.ص 2011الفراهٌدي،بغداد،

،مركييز 1966-1958سييعد مهييدي شييالش،حركة المييومٌٌن العييرب ودورهييا فييً التطييورات السٌاسييٌة فييً العييراق (17)

 .181،ص 2004دراسات الوحدة العربٌة،بٌروت،

االتحاد االشتراكً العربً طرٌمنا للوحدة،منشورات المؤسسة المومٌة للتألٌف والترجمة (18)

 .54-53،ص.ص 1964والنشر،بغداد،
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،دار 1979-1968سٌف عدنان ارحٌم المٌسً،الحزب الشٌوعً العرالً فً عهد البكر (19)

 .128،ص2014الحكمة،لندن،

 .1964، 4طرٌك الشعب"السرٌة"،العدد (20)

  .352حنا بطاطو،المصدر السابك،ص(21)

 .260،ص1994زكً خٌري،صدى السنٌن فً ذاكرة شٌوعً مخضرم،جزأن،د.مكان طبع،السوٌد،(22)

الفالحً،ولائع سنوات الجمر،اعداد وتمدٌم:باسم الدرة،دار الرافدٌن للطباعة  صادق جعفر(23)

 .191-190،ص ص 2015والنشر،بٌروت،

 .1965،اواسط أذار  5طرٌك الشعب"السرٌة"،العدد (24)

 .133-132المصدر نفسه،ص.ص (25)

 .1966،اواخر اٌلول  3"طرٌك الشعب" السرٌة،العدد (26)

 .147-146،ص.ص 2000ة "سٌرة حٌاة"،المدى،دمشك،من الذاكرصالح مهدي دكلة،(27)

.للمزٌد ٌنظر:ثورة نصٌف جاسم الربٌعً،التطورات 1963تشرٌن الثانً  21شكل طاهر ٌحٌى وزارته االولى فً (28)

،رسالة ماجستٌر غٌر 1968-1966السٌاسٌة الداخلٌة فً العراق فً عهد الرئٌس عبدالرحمن دمحم عارف 

 .33،ص2010العربً والتراث العلمً للدراسات العلٌا،منشورة،معهد التارٌخ 

 .2-1،ص1964،اوائل كانون االول 21،السنة 4"طرٌك الشعب"السرٌة ،العدد (29)

 .4المصدر نفسه،ص(30)

 .46ثورة نصٌف جاسم الربٌعً،المصدر السابك،ص(31)

 .1965،أواخر كانون االول  3طرٌك الشعب"السرٌة"،العدد (32)

 .46-45،ص2017دالرحمن عارف الرئٌس البار،دار الرافدٌن،بٌروت،صفوة كامل فاهم،عب(33)

 .1966،أواخر نٌسان 23،السنة  1طرٌك الشعب"السرٌة"،العدد (34)

 .27،ص 9جعفر عباس حمٌدي،تارٌخ الوزارات العرالٌة،ج(35)

 .1966،أخر اٌلول  3طرٌك الشعب"السرٌة"،العدد (36)

 .1966حزٌران ،أوائل  2طرٌك الشعب"السرٌة"،العدد (37)
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(ولد فً بغداد ٌنحدر من اسرة ارثودكسٌة تمطن لرٌة تلكٌف فً نٌنوى 2000-1934منٌر جمٌل حبٌب روفا )(38)

للمزٌد ٌنظر:جرٌدة الزوراء،كانون  2000،دخل كلٌة الموة الجوٌة وتخرج برتبة مالزم اول طٌار ، توفً فً كندا 

 .2015الثانً 

 .132-131ص ،ص 2004مذكرات حازم جواد،لندن،(39)

-135،ص ص2011حمٌد حمد السعدون،عنالٌد النار جدلٌة التأوٌل فً السٌاسة العرالٌة،دار مٌزو بوتامٌا،بغداد،(40)

138. 

 .1966،أسط تشرٌن الثانً  4طرٌك الشعب"السرٌة"،العدد (41)

 .124-123ص، 2،ط2015(،دار الروسم،بغداد،2002-1968جعفر الحسٌنً،على حافة الهاوٌة)العراق (42)

 .1966،أواسط تشرٌن الثانً  4طرٌك الشعب"السرٌة"،العدد (43)

 .1966،أواخر اٌلول   3طرٌك الشعب"السرٌة"،العدد (44)

 .378حنا بطاطو،المصدر السابك،ص(45)

 .150-148،ص9المصدر نفسه،ج(46)

،أصبح وزٌراً 1938فً الناصرٌة،تخرج من الكلٌة العسكرٌة البرٌطانٌة  1917ناجً طالب:ولد فً عام (47)

وحتى عام 1964ثم وزٌراً للصناعة ،أصبح وزٌراً للخارجٌة  1959تموز 14للشؤون اإلجتماعٌة بعد ثورة 

ً للوزراء فً التاسع من آب1965 ،توفً فً الثالث والعشرٌن من آذار 1967،1968آٌار 9حتى 1966،ورئٌسا

العتابً،ناجً طالب ودوره العسكري والسٌاسً فً ،حٌدر حنون 88،للمزٌد ٌنظر:حنا بطاطو،الكتاب الثانً،ص2012

 .2012(،بغداد،66،دار الثمافة والنشر الكردٌة،التسلسل)1968العراق حتى عام 

لييرار اللجنيية المركزٌيية للحييزب الشييٌوعً العرالييً المتخييذ فييً اجتماعهييا االعتٌييادي المعمييود فييً اواسييط اب حييول (48)

تنظٌميات ووثيائك الحيزب  -،للمزٌيد ٌنظير:م.أ.ع،1966ٌر،اوائل اٌليول تطورات الوضع السٌاسً و التبدل الوزاري االخ

 .1438الشٌوعً العرالً،رلم الملفة

 .1966،أواخر اٌلول   3طرٌك الشعب"السرٌة"،العدد (49)

 .1966،أوسط تشرٌن الثانً   4طرٌك الشعب"السرٌة"،العدد (50)

 .380السابك،ص؛حنا بطاطو،المصدر 100،صالرئٌس البارصفوة كامل فاهم،(51)

 .1966،أواسط تشرٌن الثانً  4طرٌك الشعب"السرٌة"،العدد (52)

 .128-127ثورة نصٌف جاسم الربٌعً،المصدر السابك،(53)

 .1967،أوائل شباط  5طرٌك الشعب"السرٌة"،العدد (54)

 .98صفوة كامل فاهم،المصدر السابك،ص(55)
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 .191احمد ساجر الدلٌمً،المصدر السابك،ص(56)

م.أ.ع،أرشٌف عام،الحزب الشٌوعً العرالً،الحزب الشٌوعً العرالً ٌدعو الشعب ولواه الوطنٌة الى التضامن (57)

 .1966والكفاح إلحباط مؤامرة اإلستعمار  وشركاته النفطٌة ،اواسط كانون االول 

 .365بهاء الدٌن نوري،المصدر السابك،ص(58)

 .1967حزٌران 5ة،نداء الحزب الشٌوعً العرالً،كل شًء الى الجبه(59)

 .1967تموز5م.أ.ع،أرشٌف عام،منشورات شٌوعٌة،الحزب الشٌوعً العرالً،االخبار،(60)

 .1967حزٌران9الحزب الشٌوعً العرالً،اجتماع اللجنة المركزٌة الطارئ،"طرٌك الشعب"،(61)

 .1967،تموز24،السنة 4"طرٌك الشعب")السرٌة(،العدد(62)

 .1967أٌلول  3الحزب الشٌوعً العرالً حول مؤتمر الممة العربً،الحزب الشٌوعً العرالً،بٌان (63)

 .1967،اٌلول 5"طرٌك الشعب"،العدد (64)

 .79-70،ص ص10جعفر عباس حمٌدي،تارٌخ الوزارات،ج(65)

 .1967،تموز4،العدد24"طرٌك الشعب")السرٌة(،السنة (66)

 .1967"طرٌك الشعب")السرٌة(،اوائل اٌلول (67)

 .132لفرٌك طاهر ٌحٌى،المصدر السابك،صسٌف الدٌن الدوري،ا(68)

 .1968،اواسط اٌار  4"طرٌك الشعب"السرٌة،العدد (69)

 .104صفوة كامل فاهم،المصدر السابك،ص(70)

 .1967، تموز 4"طرٌك الشعب"،العدد (71)

 .1968، اواسط اٌار  4"طرٌك الشعب"،العدد (72)

 .105صفوة كامل فاهم،المصدر السابك،ص(73)

 .162،ص2002،دار الشؤون الثمافٌة،بغداد،1968-1963الدلٌمً،سٌاسة العراق النفطٌة  احمد ساجر جاسم(74)

أبرمت وزارة طاهر ٌحٌى الرابعة أتفالٌة نفطٌة مع شركة اٌراب الفرنسٌة حٌث سمح لها بالتنمٌب عن النفط فً (75)

للمزٌد ٌنظر:جعفر عباس  1968وتم تولٌع ااتفاق النهائً فً الثالث من شباط 2مساحة تزٌد عن أحد عشر الف كم

 .175-170،ص.ص10حمٌدي،تارٌخ الوزارات العرالٌة،ج

 .1968،أوئل شباط 25،السنة 1"طرٌك الشعب")السرٌة(،العدد(76)

,تارٌخ العراق المعاصر العهد الجمهوري , ترجمة :مصطفى نعمان احمد , المكتبة فٌبً مار(77)

 .106،ص 2001العصرٌة , بغداد ,

 .1968،أواخر اذار 25،السنة 2الشعب")السرٌة(،العدد"طرٌك (78)

 .1968،أواسط اٌار 25، السنة 4"طرٌك الشعب")السرٌة(،العدد (79)

 .1968،أواخر اذار 25، السنة 2"طرٌك الشعب")السرٌة(،العدد (80)
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 .33-32مجٌد خدوري،العراق االشتراكً،ص ص (81)

الطلبيييية العييييام فييييً الجمهورٌيييية العرالٌة،منشييييورات اتحيييياد مهييييدي السييييعٌد وعصييييام الصييييفار،من تييييأرٌخ اتحيييياد (82)

 .80الطلبة،بغداد،د.ت،ص

كانون الثانً  95/113،18وزارة الداخلٌة ،مدٌرٌة االمن العامة،تمرٌر خاص )سري وشخصً(،العدد ق.ع (83)

 .320،نمال عن جعفر عباس حمٌدي،المصدر السابك،ص 1966

 .1967ات اتحاد الطلبة االخٌرة،اواسط نٌسان الحزب الشٌوعً العرالً،حول معركة انتخاب(84)

 .1967،اواخر تشرٌن الثانً 1"كفاح الطلبة"السرٌة،العدد (85)

 .308-304،ص ص  10جعفر عباس حمٌدي،ج(86)

 .1968،اواسط نٌسان  5"طرٌك الشعب" السرٌة،العدد (87)

 

 المصادر والمراجع                                       
 

 المنشورة:الوثائك غٌر 

بٌانات ومنشةةةورات الحةةةزب الشةةةٌوعً العرالً،)محةةةدود التداول(،)ارشةةةٌف دٌرٌةةةة االمةةةن العامةةةة،م--

 .19/11/1963،بٌان الحزب الشٌوعً العرالً،1983عام(

مدٌرٌة االمن العامة،)منشورات شٌوعٌة(،بٌان الحزب الشٌوعً العرالً أوائل اٌار -وزارة الداخلٌة-

1964. 

أرشٌف عام،الحزب الشٌوعً العرالً،الحزب الشٌوعً العرالً ٌدعو الشعب العامة،مدٌرٌة االمن -

ولواه الوطنٌة الى التضامن والكفاح إلحباط مؤامرة اإلستعمار  وشركاته النفطٌة ،اواسط كانون االول 

1966. 

 .1967أٌلول  3الحزب الشٌوعً العرالً،بٌان الحزب الشٌوعً العرالً حول مؤتمر الممة العربً،-

 .1438تنظٌمات ووثائك الحزب الشٌوعً العرالً،رلم الملفة دٌرٌة االمن العامة،م -

 .1967الحزب الشٌوعً العرالً،حول معركة انتخابات اتحاد الطلبة االخٌرة،اواسط نٌسان -

 الوثائك المنشورة

فً اواسط اب حول تطورات  لرار اللجنة المركزٌة للحزب الشٌوعً العرالً المتخذ فً اجتماعها االعتٌادي المعمود

تنظٌمات ووثائك الحزب الشٌوعً  -،للمزٌد ٌنظر:م.أ.ع،1966الوضع السٌاسً و التبدل الوزاري االخٌر،اوائل اٌلول 

 .1438العرالً،رلم الملفة

 الكتب العربٌة
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،دار الشؤون 1968-1963احمد ساجر جاسم الدلٌمً،سٌاسة العراق النفطٌة -

 .2002الثمافٌة،بغداد،

االتحاد االشتراكً العربً طرٌمنا للوحدة،منشورات المؤسسة المومٌة للتألٌف والترجمة -

 .1964والنشر،بغداد،

 .2002بالر ابراهٌم،مذكرات بالر ابراهٌم،دار الطلٌعة،بٌروت،-

ثورة نصٌف جاسم الربٌعً،التطورات السٌاسٌة الداخلٌة فً العراق فً عهد الرئٌس عبدالرحمن دمحم -

،رسالة ماجستٌر غٌر منشورة،معهد التارٌخ العربً والتراث العلمً للدراسات 1968-1966عارف 

 .2010العلٌا،

جاسم الحلوائً،محطات مهمة فً تارٌخ الحزب الشٌوعً العرالً،دار الرواد المزدهرة للطباعة -

 .2009والنشر،بغداد،

(،دار 2002-1968جعفر الحسٌنً،على حافة الهاوٌة)العراق -

 .2،ط2015بغداد،الروسم،
 2015،مكتبة عدنان،بغداد،1968-1914جعفر عباس حمٌدي،تارٌخ العراق المعاصر -

جعفر عباس حمٌدي ونوري عبدالحمٌد العانً،تارٌخ الوزارات العرالٌة فً العهد -

 .11-5،ص7،ج 1988اجزاء،منشورات بٌت الحكمة،بغداد، 10الجمهوي،

التأوٌل فً السٌاسة العرالٌة،دار مٌزو حمٌد حمد السعدون،عنالٌد النار جدلٌة -

 .2011بوتامٌا،بغداد،

 .2،ج1992،بٌروت،رأجزاء،المؤسسة العربٌة للنش 3حنا بطاطو،العراق،-

حٌدر حنون العتابً،ناجً طالب ودوره العسكري والسٌاسً فً العراق حتى عام -

 2012(،بغداد،66،دار الثمافة والنشر الكردٌة،التسلسل)1968
وسعاد خٌري،دراسات فً تارٌخ الحزب الشٌوعً العرالً،اصدار الٌوبٌل زكً خٌري -

 .1984الذهبً،

-1958سعد مهدي شالش،حركة المومٌٌن العرب ودورها فً التطورات السٌاسٌة فً العراق -

 .2004،مركز دراسات الوحدة العربٌة،بٌروت،1966
 للعلييوم العربٌيية العراق،الييدار فييً والعسييكرٌة السٌاسييٌة الصييراعات ضييحٌة ٌحٌييى طيياهر الفرٌكسييٌف الييدٌن الييدوري،

 .8001ناشرون،بٌروت،
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،دار 1979-1968سٌف عدنان ارحٌم المٌسً،الحزب الشٌوعً العرالً فً عهد البكر -

 .2014الحكمة،لندن،
صادق جعفر الفالحً،ولائع سنوات الجمر،اعداد وتمدٌم:باسم الدرة،دار الرافدٌن للطباعة -

 .2015والنشر،بٌروت،

 .2000من الذاكرة "سٌرة حٌاة"،المدى،دمشك،صالح مهدي دكلة،-

 .2017صفوة كامل فاهم،عبدالرحمن عارف الرئٌس البار،دار الرافدٌن،بٌروت،-

 .3550الثمافٌة،بغداد، الشؤون والتحوالت،دار الصراع العراق فً 3511 شباط1 ،ثورةعلً خٌون

،رسالة 1966السٌاسً والعسكري حتى عام علً ناصر علوان الوائلً،عبدالسالم عارف ودوره -

 .2005ماجستٌر غٌر منشورة،المعهد العالً للدراسات السٌاسٌة والدولٌة العلٌا،الجامعة المستنصرٌة،

,تارٌخ العراق المعاصر العهد الجمهوري , ترجمة :مصطفى نعمان احمد , المكتبة العصرٌة فٌبً مار-

 .2001, بغداد ,

 .2018الحبوبً،رسالة اعتذار الى الشعب العرالً،دار الحكمة،لندن،مذكرات احمد -

مةةذكرات العمٌةةد الةةركن المتماعةةد هةةادي خماس)مةةدٌر االسةةتخبارات العسةةكرٌة األسةةبك،رجل مةةن زمةةن -

 .2011الثائرٌن،دار الفراهٌدي،بغداد،

منشةورات اتحةاد مهدي السعٌد وعصةام الصةفار،من تةأرٌخ اتحةاد الطلبةة العةام فةً الجمهورٌةة العرالٌة،-

 .الطلبة،بغداد،د.ت
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