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  :ملخص البحث

تعد عملية تسييس الجيش أحد أهم عوامل املؤثرة يف االستقرار السيايس يف العراق منذ تأسيسه 

، وقد استخدم الجيش لتحسم الخالفات ب� النخب السياسية، ثم أصبح أداة بيد ١٩٢١كدولة عام 

السلطة لتحقيق األهداف السياسية، م� أرض كث�ا بالعملية السياسية ومؤسسات الدولة واملصلحة 

كان  العامة، وتقع مسؤولية كل ذلك عىل النخب السياسية والعسكرية، وال سي� يف الحروب، مثل�

الحال يف ملف التعامل القمعي مع مطالب الشعب الكردي، أو مع إيران وغزو الكويت، وقد أدى كل 

ذلك إىل تأخر مؤسسات النظام السيايس وزاد من تآكلها، وبخاصة الجيش، وتسبب بالنتيجة يف االحتالل 

  .٢٠٠٣األمري� للعراق عام 

 
  � تو�ژین�وە:پوخت
  ١٩٩١-�١٩٢١س�ر ئارامی سیاىس ل� ع�راق کاریگ�ری ب�سیاسیکردنی سوپا ل

ل� دروستبونی ی ه�ر پرۆس�ی ب�سیاسیکردنی سوپا ی�ک�ک� ل�ھۆکارەکانی ناس�قامگیری سياس
ی�کالييکردن�وەی ملمالن�ی دەست�بژ�ری بۆ سوپا ب�تایب�ت ک� . ١٩٢١دەو��تی ع�راق�وە ل� سا�ی 

دەست دەس��ت�وە بۆ ب�دیه�نانی (نوخب�ی) سیاسی ب�کارھاتووە، ھ�روەھا ئامراز�ك بووە ب�
ی سیاسی و زیانگ�یاندن ب� یم�نئامانج� سیاسی�کانی. ئ�م�ش بووەت� ھۆی ت�کچونی د

ه�موو ئ�م�ش دەک�و�ت� دام�زراوەکانی دەو��ت و ب�رژەوەندی نیشتی�نی. ب�رپرسیاری�تی 
د، ش�ڕی ع�راق و دەست�بژ�ری سیاسی و س�ربازی ، ب�تایب�تی ل�دۆسی�کانی ش�ڕ ل�گ�ڵ کور ئ�ستۆى 

ە ھۆی پ�شن�ک�وتنی دام�زراوەکانی ، ک� ل�ئ�نجامدابوو ١٩٩٠ئ�ران، داگیرکردنی کوەیت ل�سا�ی 
ودانی کارەساتی داگیرکردنی س�ربازی ئ�مریکی بۆ ع�راق ل�سا�ی و دەو��ت و داڕمانی سوپا و ڕ 

٢٠٠٣.  
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Abstract 
The impact of politicization of the army in political stability in Iraq after 2003 

The process of politicization of the army one of the most important factors for 
the stability in Iraq since establishing modern state in 1921, the army had been used 
to determine the disputes among the political elites, then, it became an instrument 
the hand of authority to achieve the political goals, that was responsibility of both the 
political and military elites, particularly in wars, Like one with the Kurdish peoples, 
or with Iran and invasion Kuwait, all that led lag the Political System institutions 
increased erosion especially the army, till the American occupation the Iraq in 2003. 
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  المقدمة
، وتزامن معها تأسيس الجيش العراقي، لغرض ١٩٢١تأسست الدولة العراقية الحديثة يف العام 

كامل االرايض وتأم� االستقرار داخل حدودها، اال ان حالة تشكيل مؤسسة قادرة لفرضالسيطرة عىل 
عدم االستقرار السيايس حفز الجيش، التدخل يف الشؤون السياسية عرب عملية االنقالبات العسكرية، 
لدعم نخبة سياسية معينة، أو إلنتاج النخب السياسية الحاكمة، ثُّم ليتحّول اىل مصدر قوةوأداة 

السياسية، املتمثلة باإلستئثار بالسلطة، ك� يف حروب كوردستان، والحرب  للحكومة لتنفيذ أغراضها
، والتي أدت اىل ١٩٩٠، او يف حل مشاكل السلطة يف مغامرة الكويت ١٩٨٨ – ١٩٨٠العراقية االيرانية 

  .٢٠٠٣ثم الدولة العراقية برمتها يف  ١٩٩١تدم� الجيش العراقي يف 
  

  ث حول جملة من األسئلة وهي:تدور اشكالية البح إشكالية البحث:
هل كانت طموحات الشعب العراقي يف إيجاد دور واسـع للجـيش خـارج اطـار الـدفاع عـن  -١

  ؟١٩٤٠الوطن هي السبب الذي اقحم الجيش يف السياسة وقاده للتحطيم وهو يف مهده عام 
العـا� وهل كان غياب مؤسسات الدولة الحديثة او ضـعفها يف املرحلـة التاليـة اسـوة بـدول  -٢

  ؟١٩٦٨-١٩٥٨الثالث هو من جعل العراق وسلطته قبلة لالنقالبات املتكررة ب� 
وهل كانت أدلجة الجيش هي التي أدت بالنتيجة اىل تحولـه اىل مجـرد أداة يف يـد األحـزاب  -٣

  اآليديولودية وبالتايل قادته اىل حروبه املدمرة يف العقدين األخ�ين من القرن العرشين؟
  

تؤكد فرضيةالبحث،أن الجيش العراقي كـان منـذ تأسيسـه مـثقالً �هـام ومطالـب : فرضية البحث
شعبية فاقت قدراته وعند �لكه تلك القدرات أصبح أقوى من الدولة نفسها م� قاد نخبة من ضـباطه 

 اىل التسلط عليها قبل أن تتسلط عليه� األحزاب اآليديولوجية وتقود الجيش اىل حروبه املدمرة.
  

) الــذي وضــعه املفكـــر -Periodization:تــم اســتخدام مـــنهج (التحقيــب البحــثمنهجيــة 
، والذي يعني تقسيم املبحث اىل حقب تاريخيـة عـىل Grinin)السوسيولوجي واملؤرخ (ليونيد غرين� 

  .) للدولةThree Stages–أساس احداث مهمة تقسم مراحل البحث، وكذلك منهج (التقسيم الثال� 

   

                                                           

  التحقيب)، انظر:(فكار بخصوص منهجية اال للمزيد عن  
Lionid Grinin, Production Revolutions and Periodization of History: A comparative and Theoretic-
Mathematical Approach, Social Evolution and History, Uchitel Publishing, Volgograd, Vol. 6, No. 
2, 2007. 

  وكذلك بخصوص األطوار الثالثة للدولة لنفس املفكر، انظر: 
Lionid Grinin, Early Stage, Developed State, Mature State: The Statehool Evolutionary Sequence, 
Social Evolution and History, Uchitel Publishing, Volgograd, Vol. 7, No. 1, 2008. 
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  ١٩٥٨ – ١٩٢١ور الجيش في السياسة المبحث االول : د

، تسببت يف تعقيد املشهد ١٩١٨ان املتغّ�ات التي تزامنت مع ظروف انتهاء الحرب العاملية االوىل 
السيايس لتحديد مالمح النظم السياسية للشعوب التي كانت تحت جناح الدولة العث�نية، فاملتغ� 

ارش لالرايض والتحكم يف ادارة شعوبها، و املتغّ� العسكري كان االبرز واملتمثل يف االحتالل املب
اآليديولوجي املاركيس واملتمثل الدعوة اىل الشيوعية االشرتاكية والشيوعية بعد نجاح الثورة البلشفية يف 

، واملتغّ� السيايس واملتمثل بحق تقرير مص� الشعوب وحريّتها يف السعي اىل نيل ١٩١٧روسيا عام 
بادئ الرئيس االم�� ويلسون وميثاق عصبة االمم وكذلك يف ظل املتغّ� االجت�عي استقاللها وفقاً مل

الشعبي الثائر واملطالب بالدولة العربية والكردية املستقلة. اال ان هذه التطورات � �نع كل من 
بريطانيا وفرنسا من تأم� رشوط قيام نظام اقليمي جديد والتعهد بح�يته من القوى املحلية 

  .)١(لدوليةوا
، مفاهيم الوطنية واالستقالل والرفض الشعبي ١٩٢٠وقد جسدت ثورة الشعب يف العراق عام 

لسياسة االنتداب م� حفز الحكومة الربيطانية عىل التفك� بتدب� شؤون العراق بحنكة سياسية وباقل 
العسكرية املبارشة اىل اقامة ما �كن من الُكلف مادياً وبرشياً من خالل تغ� سياسة الُحكم من االدارة 

دولة يف العراق من الواليات الثالث البرصة وبغداد واملوصل، تلبية ملطالب الثوار وتهدئة لالوضاع 
  .)٢(لض�ن تحقيق مصالح بريطانيا يف العراق

وتشكلت االدارة يف الدولة العراقية من تحالف ضّم فريق� من الشخصيات السياسية، الفريق 
العيان والوجهاء الذين �كنت بريطانيا من اقناعهم بالتعاون مع امللك فيصل االول لتثبيت االول مثله ا

النظام الجديد، ومن ابرز رموزه عبدالرحمن النقيب وعبداملحسن السعدون. والفريق الثا� مثله عدد 
وشكّلوا من الضباط والنشطاء الذين ناهضوا الدولة العث�نية من حملة االفكار القومية العربية 

الجمعيات السياسية، ورغم ان رموز كال الفريق� كانوا متباين� في� بينهم من حيث املصالح 
. فقد سعى الطرفان اىل تأسيس نظام سيايس برملا� بهدف تحقيق املصالح الوطنية من )٣(واملواقف

داخلياً التي اتبعها خالل التكتالت واالحزاب التي تشكلت خالل تلك الحقبة يف ظل سياسة توازن القوى 
  امللك فيصل االولللمحافظة عىل الوضع الراهن وعدم اختالله لصالح طرف دون آخر.

وقد وصف امللك فيصل االول الوضع الَحرج للحكومة العراقية بقوله "ان الحكومة أضعف من 
العراقية اىل تقوية الشعب بكث� ولو كانت البالد خالية من السالح لهان األمر"، لذلك اتجهت الحكومة 

الجيش العراقي ملواجهة العشائر املسلحة يف البالد، ك� جاءت الدعوة لالنض�م للجيش �ثابة تحقيق 
بهدف تحقيق استقاللية سياسية أكرب للعراق و رفضت  لالندماج الوطني عرب تطبيق التجنيد االلزامي،

لذلك عملت  )٤(املعاهدة العراقية الربيطانية بريطانيا يف البدء هذا املسعى تحت ذريعة االلتزام ببنود

                                                           
 .٣٩، ص ١٩٩٤، رشكة املطبوعات للتوزيع والنرش، ب�وت ١٩٩١ – ١٩٤١رغيد الصلح، حربا بريطانيا والعراق  )١
 . ٨٨، ص ٢٠١٢، املركز العر� لألبحاث ودراسة السياسات، قطر، ١٩٧٥ –١٩٥٨ع�ر عيل السمر، ش�ل العراق  )٢
 .٤٨رغيد الصلح، مصدر سبق ذكره ، ص  )٣
  .١٨٥، ص١٩٨٨، ٢د. كاظم نعمة، امللك فيصل األول واالنكليز واالستقالل، الدار العربية للموسوعات، ب�وت، ط )٤
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الحكومة العراقية عىل تعزيز قوات الجيش و زيادة عدد القوات بالحجم الذي تؤهله امليزانية العامة 
ان العوامل التي شجعت القيادات العسكرية اىل التدخل املبارش وغ� املبارش يف الشؤون  .)١(املتواضعة

قضايا الداخلية والخارجية التي أثرت عىل مواقف وقرارات الحكومة السياسية، ترتبط بعدد من ال
  العراقية واملرتبطة باملصالح الوطنية والقومية، و�كن تناول أهم تلك العوامل يف مطلب�:

  
  املطلب االول: العوامل ذات األبعاد الخارجية:

القضايا الداخلية  وهي تتمثل يف اختالف املواقف ب� الحكومة العراقية والربيطانية بشأن
  والخارجية؛ و إنعكاسات الرصاع الدويل عىل مواقف الحكومة العراقية، وذلك عىل النحو اآل�:

  
  :بشأن القضايا الداخلية والخارجيةأوالً : اختالف املواقف ب� الحكومة العراقية والربيطانية 

قية بسبب َضـْعفها يف املجـاالت كان تأث� الحكومة الربيطانية كب�اً عىل مواقف الحكومة العرا. ١
السياسية واالقتصادية والعسكرية، وقد تجسدت هذه التأث�ات يف صـالحيات املنـدوب السـامي 
وتدخله املبارش يف الشؤون الداخلية الك� من حالة م� كان يثـ� حفيظـة القـوى الوطنيـة، فقـد 

برئاسـة جعفـر ابـو  -عراقي ، عىل تشكيل (الحزب الوطني ال١٩٢٢وافقت الحكومة العراقية عام 
برئاسة الحاج أم� الجرجفجي) لكن املندوب السـامي  -التمن) وحزب (جمعية النهضة العراقي 

بسبب معارضة الحزب� لالحتالل واملطالبـة  ١٩٢٢الربيطا� (ب�يس كوكس) أمر بحّل الحزب� عام 

  .  )٢(باالستقالل وعدم تدخل بريطانيا يف شؤون العراق الداخلية
كان العراق يعا� من عوامل َضْعف عديدة تهدد كيانه باالنقسام يف الوقت الـذي كـان التيـار . ٢

لقيام الحكومة العراقية بـدور خـارج حـدودها، السـي� فـي� يتعلـق بقضـية فلسـط�  القومي يتطلع
يار وبـ� وسوريا والوحدة العربية ناهيك عن استقالله عن بريطانيا، م� شّكل عامل خالف ب� هذا الت

بريطانيا، الن بريطانيا كانت تطالب باالهت�م ببناء وتطوير العراق تدريجياً بيـن� كـان التيـار الـوطني 
�نح االولوية لقضية االستقالل الناجز، باعتبار النظام االنتدا� يقيض بوضـع عالقـات العـراق الخارجيـة 

  .)٣(وسياسته الدفاعية يف يد السلطات الربيطانية
، عىل موقف الحكومـة التـي كانـت تبحـث عـن أرسع ١٩٣٠املعاهدة العراقية الربيطانية عام أثرت . ٣

الطرق مع بريطانيا لتحقيق االستقالل، السي� الجوانب املتعلقة بالجيش، بسبب ما تتمضنه من تأكيـد 

                                                           
 ١٢٠٠٠زيادة عدد منتسبي الجيش من % ، فتم٣٢% من حجم االنفاق الحكومي اىل ٢٢لجيش من )ارتفعت ميزانية ا١

 ١١٦اىل  ١٩٣٢عام  ٩من قوى االمن الداخيل، وعدد الطائرات من  ١٢٠٠٠اضافة اىل  ١٩٤٠عام  ٤٣٤٠٠اىل  ١٩٣٣عام 
  .١٣٦رغيد الصلح، مصدر سبق ذكره، ص ، للمزيد من املعلومات ينظر: ١٩٤١عام 

)كان العراق يف حسابات القوى العظمى بلد متوسط الحجم من حيث املساحة والسكان اسوة بربيطانيا وفرنسا ٢
فاضل الرباك، اال انه �لك موقع جغرايف متميز اضافة اىل الزراعة والنفط واملياه، للمزيد من املعلومات ينظر :  وروسيا،

  . ٦٤ص  ،١٩٤١مع بريطانيا سنة  دور الجيش العراقي يف حكومة الدفاع الوطني والحرب
  . ٤٣)رغيد الصلح، مصدر سبق ذكره، ص ٣
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انيا حرصاً عىل رضورة استمرار املدرب� الربيطاني� للجيش العراقي ورشاء االسلحة والتجهيزات من بريط
. ومـا لهـا مـن وقـع سـلبي عـىل جهـود النخبـة )١(و بقاء الجيش والقواعد الجوية الربيطانية يف العراق

 السياسية والشعبية يف نشاطها لنيل االستقالل والسيادة.
 

  ثانياً : إنعكاسات الرصاع الدويل عىل مواقف الحكومة العراقية:
انرصفت بريطانيا وفرنسا املنترصتان يف الحرب العاملية االوىل خالل عقد عرشينيات القرن املايض 
اىل تثبيت الوضع الراهن يف املنطقة ضد التحديات املحتملة، ويف عقد الثالثينيات برزت قوى (املانيا 

وفرنسا اىل تعزيز وايطاليا) والتي تحدت ذلك الوضع وعملت عىل تغي�ه، وباملقابل سعت بريطانيا 
نفوذه�، فانعكست هذه التطورات عىل مجمل العالقات الربيطانية العراقية وعىل االستقرار السيايس 

  داخل العراق وسنتناول أهم االحداث التي أفرزتها تلك املرحلة : 
 ١٩٣٣كانت الفرتة املمتدة ب� وفاة امللك فيصل االول : ١٩٣٦انقالب الفريق بكر صدقي عام . ١

، فرتة مضطربة، حيث تم تغي� الوزارة اثنتي عرش َمرّة، بسبب تأث� ١٩٣٩واندالع الحرب العاملية الثانية 
رصاع القوى العظمى وانعكاسها عىل االستقرار الداخيل يف العراق، م� دفع بالفريق بكر صدقي لتنفيذ 

نها حول الوعود التي قطعت وبعدها اختلفت الج�عات الساندة له في� بي ٢٩/١٠/١٩٣٦االنقالب يف 
للناس، وتحّولت الحكومة شيئاً فشيئاً اىل الفردية واالستبداد م� دفع الجيش اىل الُسخط وبدأت 
الحكومة بفقدان أّي سند شعبي أو حز�، م� مهد اىل حدوث تغي�ات عديدة جراء تدخل الجيش يف 

 . )٢(١٩٣٧تطور االحداث السياسية، بعد اغتيال الفريق بكرصدقي عام 
�يّزت سنوات ما قبل الحرب العاملية الثانية : ١٩٤١حركة رشيد عايل الكيال� والعقداء االربعة عام . ٢

بنمو القوى السياسية املتشددة عىل حساب القوى املحافظة، تحت تأث� دعمكل من أملانيا وايطاليا 
ح�ية مصالحها يف العراق، من خالل اللتان عملتا عىل كسب وحلفاء يف املنطقة، لذا حاولت بريطانيا 

الحفاظ عىل التسهيالت االسرتاتيجية باستخدام قواعد وممرات العراق جواً وبراً اضافة اىل كونه أحد 
املزودين الرئيسي� لها بالنفط، هذه املعطيات جعلت بريطانيا تتمسك بالعراق تاركًة للنخبة السياسية 

د يف مواجهة التيار القومي العر�، كانت مجموعة رشيد عايل أمر ترصيف شؤون وتأم� استقرار البال 
الكيال� والعقداء االربعة التي استلمت الُحكم، نخبة متحمسة النقاذ العراق من الهيمنة االجنبية لكنها 
� تُحسن ادارة الرصاع مع بريطانيا، م� ادى اىل االنهيار الرسيع للحركة العتبارات تتعلق بظروف 

م�  )،٣(تباكها بعد اندالع القتال وتعطيل املؤسسات القيادية األمر الذي شّل آلية اتخاذ القرارالنخبة وار 
 ادى اىل عملية احتالل العراق من قبل القوات العسكرية الربيطانية للمرة الثانية يف تأريخه.

                                                           
  .١٧٨، ص ١٩٨٠،  ٤عبدالرزاق الحسني، تأريخ الوزرات العراقية، ب�وت، ج )١
 .١١٣مصدر سبق ذكره ، ص  ) ع�ر عيل السمر،٢
  ضباط الربيطاني� اىل مواقعهم داخل ) تم تطه� الجيش من الضباط املناوئ� لربيطانيا، وابعاد الضباط العرب واعادة ال٣

 د رد فعل لدى الشعب ضد الحكومة،الجيش ، اضافة اىل تنفيذ عقوبة االعدام بحق العقداء االربعة تباعاً. م� اوج
، مكتبة ١٩٤٥للمزيد من املعلومات ينظر : سعاد رؤوف ش� محمد، نوري السعيد ودوره يف السياسة العراقيةحتى عام 

  . ٢٠٦.وكذلك رغيد الصلح، مصدر سبق ذكره، ص ١٥٥ – ١٣٥، ص ١٩٨٨اليقضة العربية، بغداد، 



  ٢٠١٩ حزيران) الثالث) العدد (ثا�املجلد (ال        -        األمنية مجلة الدراسات السياسية و

 

١٧ 
  

  املطلب الثا�: العوامل ذات األبعاد الداخلية:
  ، وذلك عىل النحو اآل�:�١٩٥٨وز  ١٤؛ وثورة سياسيةت الوهي تتمثل يف الخالفات ب� الشخصيا

  
  :)١(الخالفات ب� الشخصيات السياسية العراقية:  اوالً

أدى عدم التزام بريطانيا بوعودها �نح استقالل الدولة العربية اىل حالة من الشك يف التعامل معها . ١
، ١٩٣٣بعد وفاة امللك فيصل االول عام من قبل بعض النخب القومية السياسية، وقد برزت الحالة 

كونه مثل رمز لفكرة القومية العربية و كان قادرا عىل التنسيق ب� جميع النخب املتنافسة لللتوازن 
  بينها بالعمل فق مبدأ  (ُخذ وطالب).

ان معضلة الوحدة الوطنية و الت�سك الداخيل من العوامل الهامة يف العراق الذي � يعرف  .٢
االستقرار القائم عىل تأصيل املؤسسات الدستوريةبل عىل د�ومة العرش املَل� الذي بقي رمزاً لوحدة 

 .الدولة، م� ادى اىل معايشة النخبة السياسية لحقبة من العنف خالل عقد الثالثينيات
تشّكلت الكتُل السياسية للمشاركة يف الوزارات املتعاقبة الدارة شؤون الُحكم، ثم تطورت الحالة اىل . ٣

تشكيل احزاب وفق اهداف مرحلية تسعى لتجاوز االزمات املستجدة، اال ان الخالفات يف مواقف 
وشجعت بعض  الشخصيات السياسية بشأن القضايا الداخلية والخارجية، ادى اىل تعميق الخالفات

أول  ١٩٣٦الساسة لالستعانة بالقيادات العسكرية واالستقواء بها، ويُعد انقالب الفريق بكر صدقي عام
  .)٢(مثال لهذه لحالة

 
  :�١٩٥٨وز  ١٤اً: ثورة ثاني

، استخدمت ١٩٤١، وابتداًء من عام )٣(كانت الحياة السياسية طوال الفرتة املَلكية غ� مستقرة
الحكومة اسلوب القمع واالعدام والنفي ضد املعارض�، وبسبب تسلط الجيل القديم، وعدم اجراء 
تغي� جوهريعىل البُنية السياسية الستيعاب الطبقة الوسطى الجديدة وطموحاتها وامكانياتها املكّونة 

 املساهمة يف الحياة السياسية، ما سّد طريق التغي� من املثقف� واملهني� وضباط الجيش الراغب� يف
أمام الزع�ء السياسي� املدني� من الجيل الجديد املشاركة يف الحياة السياسية عرب االنتخابات ومجلس 

                                                           
 . وكذلك رغيد الصلح،٣٤٥، ١٩٨٣، ، مكتبة املثنى، بغداد١٩٤٦ -١٩٢٥حس� جميل، الحياة النيابية يف العراق )١

  .١٤١- ٧١مصدر سبق ذكره، ص 
وهناك مالحظة مهمة ينبغي االشارة ، وهو ان استخدم مصطلح (االنقالب العسكري) عىل كل عملية استيالء لنخبة ) ٢

ل االنقال� قد عسكرية عىل السلطة السياسية، بغض النظر عن اعتبار الكث�ين من املتابع� واملؤرخ�، اىل ان هذا العم
�وز  ٢٣أو  �١٩٥٨وز  ١٤يكون فاتحة لعهد مزدهر من االنجاز واالصالح السيايس (ك� يعتقد الكث�ين حول انقالب 

يف مرص، ... الخ) وبالتايل فان استخدام مصطلح االنقالب العسكري ال يقصد منه االساءة اىل أي من هذه االحداث  ١٩٥٢
 ي ال غ�.بل هو مجرد توصيف علمي اكاد�

 مرّة، للمزيد من املعلومات ينظر: ١٦مجلساً نيابياً ك� أعلنتاالحكام العرفية  ١٦وزارة و ٥٩خالل العهد املل� تألفت ) ٣
  ٢٢٥، ص ١٩٨٠،  ٤عبدالرزاق الحسني، تأريخ الوزرات العراقية، ب�وت، ج 
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، ما دفع البعض منهم اىل قبول االتصال بتنظيم حركة الضباط االحرار يف العراق التي تأسست )١(النواب
الضباط يف مرص ونجاحهم يف تغ� النظام السيايس، نتيجة عجز االحزاب السياسية  تحت تأث� حركة

الراغبة بالتغي� عن الوصول اىل الُحكم، ما دفع القيادة العسكرية اىل املبادرة نتيجة لحراك سيايس عام 
  .)٢(�١٩٥٨وز  ١٤لتحقيق هدف تغي� النظام السيايس يف 

  

   

                                                           
% األعضاء منذ تأسيسه،( نواباً ٩٥) اعتمدت تركيبة مجلس النوابعىل االعيان ورؤساء العشائر وكبار املالك� بنسبة ١

  ع�ر عيل السمر،للمزيد من املعلوماتينظر: ،  ١٩٥٨حتى �وز  ١٩٢٥بالتزكية) نتيجة املقاطعة الشعبية منذ عام
  . ١٣٨مصدر سبق ذكره ، ص 

الضباط االحرار يف العراق، مطلع عقد الخمسينيات القرن العرشين، نتيجة تأثر الضباط بعوامل ) تشّكلت خاليا تنظيم ٢
، ودخول العراق يف حلف بغداد ١٩٤٨، وفشل حرب فلسط� عام ١٩٤١تتعلق مص� الضباط املشارك� يف احداث عام 

السياسية واالقتصادية داخل  ، وموقف الحكومة ضد مرص يف حرب السويس، وعوامل اخرى تتعلق بالحياة١٩٥٥عام 
العراق، واهدافها كانت تتلخص يف تحرير العراق من التبعية االجنبية واتباع سياسة الحياد ب� املعسكرين الغر� 

صبحي عبدالحميد، أرسار ثورة  والرشقي واصالح النظام االقتصادي واالجت�عي يف العراق، للمزيد من املعلومات ينظر:
  .  ٢٧، ص ١٩٨٣راق، منشوات مكتبة بشار، بغداد، يف الع �١٩٥٨وز١٤



  ٢٠١٩ حزيران) الثالث) العدد (ثا�املجلد (ال        -        األمنية مجلة الدراسات السياسية و
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  ١٩٥٨االنقالبات العسكرية في العراق منذ المبحث الثاني :خصائص 
، توالت االنقالبات عىل العراق السي� منذ ١٩٣٦منذ االنقالب العسكري األول يف تاريخ العراق عام 

وما بعده، والحقيقة ان االنقالبات كفعل عسكري كانت مرهونة دا�ـاً بسـبب�، أحـده�  ١٩٥٨انقالب 
لثا� غ� معلن وهـو عمليـة االسـتيالء عـىل السـلطة مـع مـا معلن ويتعلق بأهداف سياسية معينة، وا

يرتتب عىل ذلك مـن نفـوذ وغلبـة وامتيـازات،.... الـخ، و� تكـن األهـداف السياسـية واضـحة �امـاً يف 
االنقالب األول الذي قـاده بكـر صـدقي، فقـد قيـل انـه لوقـف سـيطرة ياسـ� الهاشـمي عـىل النظـام 

. وقيـل أيضـاً )٢(هات اليسارية التي بدأت تظهر بشكلها الغائم آنـذاك، وقيل انه لدعم االتجا)١(السيايس
(والذي اطلق عليه حركة مـايس  ١٩٤١. ويف انقالب )٣(انها بسبب انت�ءات الفريق بكر صدقي القومية

، اال أن األمر اختلف �امـاً )٤() كان العامل السيايس أك� وضوحاً رغم عدم غياب السبب الحقيقي١٩٤١
والذي اسقط النظام املل�، والذي كان أول انقـالب يف تـأريخ العـراق يقـوم  �١٩٥٨وز  ١٤ مع انقالب

بتغي� شامل للنظام السيايس وليس مجرد اسقاط حكومة.وسنحاول يف هذا املبحث ان نبحث يف ظاهرة 
  االنقالبات وكيف انها مرت �رحلت� ه� مرحلة التسييس ومرحلة األدلجة.

  
  

                                                           
) كان العرش يشكو من فراغ واضح بعد وفاة امللك فيصل األول اذ � يتمتع امللك غازى للحكم بشخصية والده ١

القيادية، م� جعل الساحة السياسية، ساحة للرصاع املستمر ب� مختلف االقطاب ومنهم ياس� الهاشمي الذي توىل 
، األمر الذي أثار حنق خصومه بل وامللك نفسه وكان أحدهم هو السيايس حكمت ١٩٣٥زراء (للمرة الثانية) يف رئاسة الو 

سلي�ن، والذي رتب االنقالب باملشاركة مع الفريق بكر صدقي، للمزيد ينظر: سامي عبدالحافظ القييس، ياس� الهاشمي 
 .٥٠٨، ص ٢٠١٣بغداد،  )، دار دجلة،١٩٣٦-١٩٢٢وأثره يف تاريخ العراق املعارص 

) كانت ج�عة األهايل بقيادة جعفر أبو التمن وكامل الجادرجي مشرتكة يف االنقالب بوضوح ورغم انهم � يكونوا ٢
واليسار العراقي، جريدة املدى  ١٩٣٦شيوعي� باملعنى املفهوم، للمزيد ينظر: مؤيد شاكر الطا�، انقالب بكر صدقي 

  .٢٠١٣- ١٢-١٥، بغداد، عدد اليومية، مؤسسة املدى للنرش
البوين كردي� وظهرت ادعاءات  ١٨٨٦وقد ولد يف  ١٩٥٨) يعترب بكر صدقي واحد من أكفأ قادة الجيش العراقي قبل ٣

غ� مؤكدة عن اتجاهاته القومية ، بل ذهبت االدعاءات اىل حد اتهامه بالسعي لخلق دولة كردية!! والواقع هو ان 
ىل ابعاد الضباط القومي� العروبي� ليس ألسباب قومية أو آيديولوجية بل بسبب حكومة حكمت سلي�ن عمدت ا

وهو يف  ١١/٨/١٩٣٧والئهم لحكومة الهاشمي السابقة، لذلك رتب الضباط القوميون يف املوصل عملية اغتياله يوم 
)، مجلة الرتبية ١٩٣٩-١٩٣٥طريقه لرتكيا، للمزيد ينظر:عادل محمد حس�، تطور الدور السيايس للجيش العراقي 

 .٢٧، ص ٢٠٠٧)، لسنة ١)، العدد (١٤والعلم، كلية الرتبية، جامعة تكريت، سامراء، املجلد (
القومي املتمثل بالضباط القومي� (املربع الذهبي) كان صادقاً يف رغبته –) يرى الكث� من املؤرخ� ان العامل الوطني٤

ف الحرب العاملية الثانية لتحقيق هذا الهدف، وقد اغتنم رشيد عايل بالتخلص من الهيمنة الربيطانية واستغالل ظرو 
الكيال� تحالفهم معه، ليتسيد املشهد العراقي بعد موت امللك فيصل األول وعبداملحسن السعدون وحكمت سلي�ن 

عي وجودت وجعفر العسكري سياسياً وعسكرياً ويزيح بقية منافسيه مثل نوري السعيد وتوفيق السويدي وجميل املدف
 ، ينظر:١٩٤١األيو�، ... الخ، للمزيد عن حركة مايس 

Mohammad A. Tarbush, The Role of the Military in Politics, A Case Study of Iraq to 1941), 
Routledge, Abingdon, 2010, P.P. 150-181 
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  :وتسييسهاالعسكرية  النقالباتاملطلب األول : ا
يف العراق  ١٩٤١و ١٩٣٦ظلت االنقالبات العربية تدور يف فلك السيطرة عىل السلطة مثل انقالبات 

، ورائهـ� يف )٣(، وانقالب الشيشـكيل)٢(، وسامي الحناوي يف نفس العام)١(١٩٤٩وانقالبات حسني الزعيم 
والواقع ان نظام الـرئيس عبـدالنارص احـدث انقالبـاً  ،)٤(يف مرص �١٩٥٢وز  ٢٣سوريا حتى قيام انقالب 

جذرياً يف الفكر السيايس العر� وعىل مستويات عدة، فقد كان للنجاح املدوي لالنقالب والنظـام الـذي 
جاء بعده اثر هائل يف تقبل الشعوب العربية لفكرة االنقالبات واعتبارها عمالً ثورياً ممكنـاً قـد يـؤدي 

يف تطور الشعوب العربية، بل انه وحتى الشيوعيون العرب اضـطروا، تحـت ضـغط  اىل نتائج راديكالية
، ك� تراجعـت الـدعوة )٥(التأييد العام العر� اىل تكييف آراءهم الرافضة لالنقالبات بشكل من االشكال

لللربالية والد�قراطية االنتخابية حتى اختفـت �امـاً خـالل الخمسـينات والسـتينات. وهكـذا تحولـت 
نقالبات العسـكرية بعـد ان شـاعت كاريزمـا عبـدالنارص يف الخمسـينات لتصـبح حلـ�ً لكـل القـوى اال 

. ك� ان النظام املل� الـذي ارتـبط بالتحـالف مـع بريطانيـا، و� تعـد )٦(السياسية عىل األرض يف العراق
ض فيهـا ان فكرة االنقالب نفسها هي االغراء فحسب بل اصبحت تنظي�ت (الضباط األحرار) التي يفرت 

تتكون من مجموعة رئيسية من صغار او متوسطي الرتب مـن الضـباط والتـي تنترشـ بشـكل عمـودي 
. وهكـذا تأسـس تنظـيم )٧(كتنظيموطني غ� متحزب يهـدف اىل ترتيـب االنقـالب ضـد النظـام الحـاكم

                                                           
يدة األخبار، دار األخبار، ب�وت، العدد ) للمزيد انظر:خليل صويلح، حسني الزعيم مفتتح االنقالبات السورية، جر١

 .١٩، ص ٢٠١٢-٩-١٤، ١٨٠٨
 .٢٨٦-٢٨١ص ٢، ٢٠١٢، حزيران ٢مجلة جامعة االنبار للعلوم االنسانية، الرمادي، العدد ) ٢
) للمزيد من املعلومات ينظر: ها� الخ�، اديب الشيشكيل صاحب االنقالب الثالث يف سوريا، مكتبة الرشق الجديد، ٣

 .١٨، ص ١٩٩٥رة، القاه
) � يتم ذكر انقالب الج�ال فضل الله زاهدي ضد حكومة الدكتور محمد مصدق يف ايران رغم اهميته بسبب وقوعه ٤

 يف بلد غ� عر� وان كان رشق أوسطي، للمزيد انظر:
Mark Gasiorowski, The CIA Documunts and the Overthrow of Dr. Musaddiq of Iran, Iranian 
Studies, International society of Iranian Studies, Abingdon, Vol. 35, No. 1/3 Winter-Summer, 2002, 
pp. 2456-247. 

واعتباره اهم عالمة سياسية لهم اىل اآلن من خالل  �١٩٥٨وز  ١٤) وصل الشيوعيون العراقيون اىل حد تبني انقالب ٥
هو ثورة وليس انقالب ألن  �١٩٥٨وز  ١٤عرب االدعاء ان  ١٩٥٨وز � ١٤التغطية عىل الحقيقة االنقالبية لحدث 

االيديولوجية املاركسية تدين االنقالبات، انظر: حنا بطاطو، العراق، الشيوعيون والبعثيون والضباط األحرار)،ترجمة 
 .٢٠٠٦عفيف البزاز، الكتاب الثالث، طهران، 

وانتصار الرئيساملرصي عبدالنارص السيايس الساحق فيها لتشكل تلك االسطورة الكارزمية  ١٩٥٦جاءت حرب السويس  )٦
 التي احاطت بنارص طوال الخمسينات والستينات، للمزيد ينظر:

Robert McNamara, Britian, Nasser and the Balance of Power in the Middle East 1952-1967). Frank 
K. Cass, London, 2003, pp. 64-90 

) انترش �ط تنظيم، الضباط األحرار) يف كل جيوش املنطقة تقريباً اال ان اشهرها هي تلك التي نجحت يف قلب أنظمة ٧
 ، للمزيد حول الظاهرة، انظر: ١٩٦٩وليبيا  ١٩٥٨الحكم يف بالدها مثل مرص والعراق 

Eliezer Be'eri, A Note on Coupsd'etat in the Middle East, Journal of Contemporary History, Sage, 
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تسـللت  ، ورغـم ان الحزبيـة)١(الضباط الوطني� يف العراق (والذي عرف أيضـاً باسـم الضـباط األحـرار)
بانه انقالب  �١٩٥٨وز  ١٤، اال انه ال �كن وصف انقالب )٢(احياناً اىل كث� من أعضاء التنظيم يف العراق

مؤدلج، والواقع ان الرأي العام العر� ظـل حتـى السـبعينات مـأخوذاً بنجاحـات حكومـات االنقالبـات 
  ل الطرق طوال هذه الفرتة.العسكرية التي ظلت تحاول تقليد او استنساخ كاريزما عبدالنارص بك

والواقع ان هذا النجاح كان عـامالً أساسـياً يف قـرار كـل االحـزاب االيديولوجيـة آنـذاك ان تؤسـس 
تنظي�تها العسكرية للقيام االنقالبات العسكرية. ور�ا � يخلو أي مشتغل بالسياسة آنذاك من التفك� 

بدت تلك األهداف بعيدة عـن التحقـق بـاالنقالب باالنقالبات كوسيلة لتحقيق أهدافه السياسية مه� 
. وهكذا وبسبب دخول االحزاب االيديولوجية ساحة االنقالبات العسكرية، رسعان ما اختفـت )٣(اوبغ�ه

صيغة (الضباط األحرار) الالايديولوجية لتحل محلها االنقالبات االيديولوجيـة، وبـذلك اختفـت الصـيغة 
  كرية لتحل محلها االنقالبات العسكرية املؤدلجة.السياسية العامة لالنقالبات العس

  
  :املطلب الثا�: االنقالبات العسكرية املؤدلجة

االنقالبات العسكرية املؤدلجة هي تلـك االنقالبـات العسـكرية التـي قـام بهـا ضـباط ينتمـون اىل 
ان كث� مـن أحزاب ايديولوجية لغرض ايصال احزابهم للسلطة كهدف اسايس لالنقالب، وقد رأينا كيف 

�وز كانوا منتم� بالفعل ألحزاب سياسـية او اتجاهـات سياسـية، لكننـا ال  ١٤الضباط املنتم� النقالب 
  �وز كان انقالباً مؤدلج لعدة أسباب، وهي: ١٤نستطيع ان نقول ان انقالب 

احد (ك� ان قادة االنقالب � يكونوا من اتجاه ايديولوجي أو حز� واحد، بل جمعهم هدف وطني و . ١
  قدروه) وهو ازالة نظام حكم عميل (ك� اتفقوا عليه).

� يكن االنقالبيون يف غالبيتهم العظمى منتم� فعالً آنذاك ألي اتجاه حـز� محـدد بـل كانـت جـل . ٢
انت�ءاتهم فكرية محضة دون االنت�ء الحز� الرصيح أي دون وجود خطة حزبية معينة لالستيالء عـىل 

  السلطة.
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(أي قبل نجاح التنظيم  ١٩٤٨) تدعي بعض املصادر التاريخية ان التأسيس الفعيل للتنظيم يعود اىل هز�ة فلسط� يف ١
نشوء التنظيم يف مرص اصالً ، للمزيد ينظر: احمد باش ) وقد يكون هذا االدعاء صحيح يف ١٩٥٢األم وشهرته يف مرص عام 

 . ٣٨، ص ٢٠١٣يف العراق خلفياته و ذيوله، دار الحكمة، لندن،  �١٩٥٨وز ١٤اعيان، انقالب 
) مثل عبدالوهاب الشواف الذي كان يسارياً!! وعبدالكريم الجدة وطه الشيخ احمد وغ�هم ك� قيل ان هناك العديد ٢

� يف التنظيم من ذوي امليول االسالمية، اال ان الغالبية العظمى من الضباط كانوا من ذوي التوجه من الضباط املشرتك
�وز يف العراق، مكتبة اليقظة العربية للطباعة والنرش  ١٤القومي العرو�، للمزيد ينظر: ليث عبدالحس� الزبيدي، ثورة 

 .٨٤، ب�وت ، ص ١٩٨١والتوزيع، الطبعة الثانية، 
ر املصادر ان الشاب السيايس الكردي (آنذاك) جالل الطالبا� قد التحق بالكلية العسكرية بعد تخرجه من كلية ) تذك٣

كجزء من خدمته العسكرية، لكنها ال تذكر انه هو من سعى بنفسه لالنض�م للكلية العسكرية  ١٩٥٩الحقوق عام 
الكردية ك� س�د ذكرها  ١٩٦١ويقرر االنضام لثورة أيلول للتخرج كضابط، قبل ان يدرك استحالة تنفيذ فكرة االنقالبات 

الحقاً، للمزيد ينظر: سيد عبدالفتاح، جالل طالبا� رؤية مرصية، مركز القاهرة للدراسات الكردية، القاهرة، الطبعة 
 .٦٤الثالثة، ص 



  ١٩٩١- ١٩٢١االستقرار السيايس يف العراق  يفأثر تسسيس الجيش 
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دءاً من ذلك التاريخ انتهـى عهـد االنقالبـات السياسـية العامـة او ذات االهـداف الوطنيـة لكنه ب 
، )٢(. وقد بدأت ظاهرة االنقالبات املؤدلجة منذ ذلك التاريخ)١(العامة لندخل مرحلة االنقالبات املؤدلجة

جـة والـذي يعتـرب يعترب هو العالمة املميزة يف تاريخ بـدء االنقالبـات املؤدل ١٩٦٣شباط  ٨لكن انقالب 
�وذجاً لالنقالبات العسكرية الحزبية واملؤدلجة، فقد صدرت االوامر من القيادة العليـا لحـزب البعـث 

والتـي  )،٣(�١٩٥٨وز  ١٤العر� االشرتا�، بتشكيل اللجنة العسكرية يف الحزب منذ األيام األوىل النقالب 
كان هدفها يتمثل بنقطت� اساسيت�، ض�ن ادخال الشـباب البعثـي اىل الكليـات العسـكرية املختلفـة 
بهدف ض�ن الحصول عـىل ضـباط منتمـ� لحـزب البعـث، والنقطـة الثانيـة محاولـة كسـب الضـباط 

حزب البعث املوجودين اصالً يف الجيش العراقي لحزب البعث وخصوصاً من الرتب الكب�ة، اذ يبدو ان 
يف حينها قرر عدم االنتظار لح� تخرج كوادره من الكليـات العسـكرية وتـرفيعهم عسـكرياً اىل مرحلـة 
االنقالب عىل النظام، فقرر استعجال الطريق يف محاولة تجنيد ضباط جاهزين اصالً للعمل معه يف هذا 

، )٤(عي� ضد الضـباط القـومي�الطريق، السي� بعد ان اتضحت مالمح انحياز نظام قاسم لليسار والشيو 
وهم الك�ة الغالبة يف الجيش العراقي آنذاك، مـ� جعـل هـؤالء هـدفاً سـهالً للكسـب يف كـل الخطـط 

 االنقالبية من حزب البعث والذي كان يف حينها الحزب القومي األقوى عىل األرض.

                                                           
ألحرار باعتبار تلك الخلية كانت ) حاول الشيوعيون الحقاً اثبات الصفة االيديولوجية والحزبية الحدى خاليا الضباط ا١

ً لغلبة الطابع القومي عىل تنظيم الضباط األحرار الذين قاموا بانقالب   ١٤شيوعية، وهي محاولة مفهومة طبعاً نظرا
 �١٦٣٢وز، انظر: عقيل النارصي، محاولة تقديرية لجرد اس�ء الضباط األحرار يف العراق، موقع الحوار املتمدن، العدد 

 www.ahewar.org/debqat/show.artg.asp?aid=71819 . موقع عىل االنرتنت:٤/٨/٠٦٢٠يف 
) كشفت حركة الشواف خلية كاملة لالنقالب عىل نظام رئيس الوزراء عبدالكريم قاسم بزعامة ناظم الطبقجيل ٢

ن هدف االنقالب اقامة نظام حكم قومي عرو� ينْظَم لدولة الوحدة (مرص وسوريا) بزعامة ورفعت الحاج رسي، وكا
، الدار العربية للموسوعات، ب�وت، ١٩٥٩آذار  ٧ثورة الشواف  –عبدالنارص، انظر حازم محسن العيل، انتفاضة املوصل 

ن اتفاق حزب البعث مع الفريق نجيب . ك� أن محاولة اغتيال قاسم كانت من قبل حزب البعث آنذاك، لذلك كا١٩٨٧
الربيعي، رئيس مجلس السيادة ، رغم عدم امكانية التأكد من صحة املعلومات، للمزيد ينظر:فؤاد الركا�، الحل األوحد 

 .٩٨، ص ٢٠١٠الغتيال الزعيم عبدالكريم قاسم، الدار العربية للموسوعات ـ ب�وت، 
لعسكري قد تشكلت من قبل فؤاد الركا� مسؤول قيادة تنظيم حزب ) هناك رأي ضعيف يقول ان لجنة التنظيم ا٣

وكان يرأسها صالح مهدي ع�ش وعضوية منذر الونداوي ومحمد عيل سباهي ك� يؤكد فيصل حبيب  ١٩٥٨البعث، بعد 
دى خطة االنقالب وواضعوه،، ذاكرة عراقية، محلق جريدة امل ١٩٦٣شباط  ٨الخيزران، للمزيد ينظر: عقيل النارصي، 

 .٢٠١٤-٢٠٠٦اليومية، دار املدى للطباعة والنرش، بغداد، 
) � يكن عبدالكريم قاسم شيوعياً او حتى قريباً من الحزب الشيوعي،اال انه وقف بالنتيجة موقفه املعروف من ٤

كمنافس الشيوعي� نظراً لجملة من الظروف مثل التفاف الشيوعي� حوله بعد قيام االنقالب وتشجيعهم لزعامته 
لزعامة عبدالنارص مقابل التفاف القومي� حول شخصية عبدالسالم عارف يف البداية، لغرض قمع خصومهم القومي�، ك� 
انه اعترب جميع الضباط القومي� منافس� محتمل� عىل السلطة، بسبب مطالبتهم تشكيل مجلس قيادة ثورة شبيه �ا 

مع ذلك ف� زال الشيوعيون اىل يومنا هذا يعتزون بفرتة قاسم ويعتربونه ،. و ١٩٥٢يوليو  ٢٣حدث يف مرص بعد انقالب 
محسوباً عليهم يف مغالطة واضحة للتاريخ، للمزيد ينظر: فاضل عباس البدراوي، حقيقة موقف عبدالكريم قاسم من 

 الشيوعي�، موقع عىل االنرتنت:-من-قاسم-الكريم-عبد-٨/٢/٢٠١٥الشيوعي�، موقع كتابات 
www.kitabat.com/ar/page108/02/2015/44113/ 
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األهمية، حتى وأن � تكن وباالضافة اىل كل ما سبق فان من املهم االشارة اىل قضية أخرى يف غاية 
ذات عالقة بآلية االنقالب نفسها، اال وهي قضـية مسـتوى العنـف الـذي ازداد �سـتويات خطـ�ة مـع 

وفيات بعض الضحايا وأولهم كان  ١٩٣٦دخول مرحلة االنقالبات الحزبية او املؤدلجة، فقد شهد انقالب 
نفسه (بكر صدقي) و� يتجاوز عـدد كـل  وزير الدفاع (املنقلب عليه) جعفر العسكري وقائد االنقالب

عدد أصابع اليدين، رغم ان هذا العهد وصف بكونه أك� العهود قسوة وإرهاباً يف  ١٩٣٦ضحايا انقالب 
� يحدث أي حالة وفاة أو قتل لشخص ما بعـد هـروب نـوري  ١٩٤١، ويف انقالب مايس )١(الزمن املل�

العراق شهد مقتل العديد من افـراد جيشـه يف مواجهـات السعيد والويص عبداالله بن امللك عيل، لكن 
، لكـن العنـف الحقيقـي يف تـاريخ )٢(هذا الجيش مـع الجـيش الربيطـا� يف مواقـع الحبانيـة والشـعيبة

الـذي طـال العائلـة املالكـة ورئـيس الـوزراء نـوري  ١٩٥٨االنقالبات العراقية هو الذي بدأ مع انقـالب 
افراد  ٨، اال ان عدد ضحاياه كان محدوداً (١٩٥٨ة التي صاحبت انقالب . ورغم الدموية املرعب)٣(السعيد

ـاعات السياسـية يف العـراق مرحلـة دمويـة  فقط)، لكن هذا الجانب الدموي فتح املجـال لـدخول الرص
  . )٤(السي� مع املزيد من األدلجة التي بدأت تسيطر عىل مجمل العمل السيايس والحركات واألحزاب

ـاعيها وبكـل اشـكالها الدمويـة ١٩٦٣شباط ٨أما يف انقالب  ، فقد انفتحت ابواب العنف عـىل مرص
بدءاً من مقاومة الشيوعون لالنقالب يف مواجهات وزارة الدفاع ومناطق اخرى يف بغداد، حيث تضمنت 
التصفيات، االعدام بال محاك�ت والقتل املبارش... الخ، و كل ذلك مـن خـالل تشـكيل مليشـيا (الحـرس 

ـة أشـهر، وكـان هـذا )٥(لتابعة لحزب البعثالقومي) ا . وقد استمرت هذه التجربـة الدمويـة ملـدة عرش
العنف الغ� مسبوق مصحوب بفوىض هائلـة ورصاعـات قاتلـة بـ� الجـيش وامليليشـيا وبـ� قيـادات 

ذا ترشين الثا� ه ١٨ور�ا يعترب انقالب  ،١٩٦٣ترشين الثا�  ١٨امليليشيا انفسهم ادت اىل قيام انقالب 
والتـي ال �كـن  �١٩٦٨ـوز  ١٧هو بداية سلسلة من االنقالبات التي حصلت ب� هـذا التـاريخ وحتـى 

وسمها بصفة االنقالبات املؤدلجة او االنقالبات السياسية السـابقة، ألننـا ال نسـتطيع ان ننكـر االنـت�ء 

                                                           
.. قصة اول انقالب عسكري يف البالد العربية، ملحق ذاكرة عراقية، جريدة املدى، ١٩٣٦) نجدة فتحي صفوت، العراق ١

 .٢٠١٦-٥-٢٩مؤسسة املدى للطبع والنرش، بغداد، 
 .٣١٨، ص ١٩٧١التحررية، مطبعة العرفان، بغداد،  ١٩٤١عبدالرزاق الحسني، االرسار الخفية يف حركة سنة ) ٢
 .٢٠٠٨) فالح حنظل، أرسار مقتل العائلة املالكة يف العراق، دار الحكمة، لندن، الطبعة الثالثة، ٣
ألحزاب ذات الصبغة االيديولوجية ،وبقيت فقط ا١٩٥٨) اختفت جميع األحزاب غ� االيديولوجية من العراق بعد ٤

املعتدلة مثل الحزب الوطني الد�قراطي (صبغة يسارية) وحزب االستقالل (صبغة قومية) والتي انتهت نهائياً بدورها 
لتبقى األحزاب االيديولوجية فقط، للمزيد ينظر: زه� الدوري، الفكر السيايس لألحزاب والحركات  ١٩٦٣مع انقالب

 .٢٠١٣راق، دار جداول للنرش والرتجمة، ب�وت، العل�نية يف الع
من خالل قوات (املقاومة  ١٩٥٨) الواقع هو ان الشيوعي� هم أول من بادر اىل تأسيس مليشيا خاصة بهم بعد انقالب ٥

كوك الشعبية)، ثم استطاعوا االستحواذ عليه ليتحول اىل ميليشيا تابعة لهم، والذين مارسوا تصفيات دموية مبارشة يف كر 
،اصبحت تعرف بـ (لجان االنذار) ثم تغ� اسمها بداية ١٩٦٢واملوصل، اما ميليشيا الحرس القومي فقد كانت البداية يف 

شباط سواء من  ٨اىل الحرس القومي وقد قامت هذه امليليشيا بدور فاعل يف االنقالب مع قوات الجيش يوم  ١٩٦٣عام 
أو عمليات االعتقال او املظاهرات املؤيدة لالنقالب ، للمزيد ينظر فايز خالل مسك الشوارع او السيطرة عىل املنشآت 

 .١٦٥، ص ٢٠١٥الخفاجي، الحرس القومي ودوره الدموي يف العراق، دار سطور، بغداد، 
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�ت االنقالبـات االيديولوجي لقـادة هـذه االنقالبـات، لكنهـا مـن جهـة ثانيـة انتفـت فيهـا معظـم سـ
االيديولوجية، وبالطبع ال يفوتنا ان نذكر ان كل هذه املحاوالت � تكن اال محاوالت � يكتب لها النجاح 
كان هدفها استبدال فصيل قومي عرو� بفصيل آخر تحت أعذار وتربيـرات االنحـراف االيـديولوجي او 

ة تحــت حكــم االخــوين عــارف ، وكــان العــراق خــالل هــذه الفــرت )١(مــن اجــل تحقيــق الوحــدة،...الخ
، )٢() وقد سجل لنا تاريخ هذه املرحلة انقالب� عسكري�١٩٦٨-٦٦وعبدالرحمن  ١٩٦٦-٦٣و(عبدالسالم 

لكـن االنقـالب االيـديولوجي الحـز� الثـا�  )،٣(قام به� عارف عبدالرزاق العسـكري القـومي املعـروف
والذي قام به حزب البعث ايضـاً والـذي يعتـرب  ١٩٦٨هو انقالب �وز  ١٩٦٣واألخطر تأث�اً بعد انقالب 

، اذ أن كل مـا ٢٠٠٣خا�ة االنقالبات العسكرية الناجحة يف العراق حتى سقوط الجمهورية العراقية يف 
جرى من انقالبات بعدها كانت اما محاوالت انقالبيـة فاشـلة او عمليـة تبـديل السـلطة ضـمن نفـس 

�ثلت بوصـول مجموعـة  ١٩٦٨، والواقع هو أن نتائج وصول حزب البعث للسلطة يف )٤(الفريق الحاكم
حديدية لالمساك بالسلطة نهائياً م� أدى اىل اقصاء كامل للجيش عـن التـأث� السـيايس، هـذا االقصـاء 

                                                           
) يستثنى من ذلك محاولة انقالب قادها العريف حسن الرسيع وهي محاولة شيوعية نفذها عدد من الجنود وضباط ١

لغرض اطالق رساح الطيارين املعتقل� وتهيئة طيارات لهم ل� يقوموا بقصف منشآت مهمة تعود لقادة  الصف والعرفاء
شباط (امثال طالب شبيب  �٨وز، يوليو �كن االنقالبيون من اعتقال قادة حركة  ٣شباط، ويف يوم االنقالب  ٨انقالب 

ضباط املوقوف� ولهذا فشل االنقالب، للمزيد ينظر: يوسف وحازم جواد ومنذر الونداوي) اال انهم فشلوا يف فك اعتقال ال
 .٣/٧/٢٠١٣، جريدة الصباح، مؤسسة الصباح، بغداد، �١٩٦٣وز  ٣محسن، انتفاضة معسكر الرشيد 

وذلك عندما انقسمت  ١٩٦٦) هناك شبه محاولة انقالبية حصلت عقب وفاة عبدالسالم عارف يف حادثة الطائرة عام ٢
 مرشح� رئيسي� لخالفة عبدالسالم (باالضافة لرتشيح وزير الدفاع عبدالعزيز العقييل لنفسه و� النخبة الحاكمة ب�

يحصل عىل تأييد كاٍف، وه� رئيس الوزراء عبدالرحمن البزاز ورئيس اركان الجيش عبدالرحمن عارف (شقيق 
من فكان له ما أراد بسبب لربالية عبدالسالم) و قد فاز البزاز بالتصويت اال ان الجيش قرر فرض مرشحه عبدالرح

ود�قراطية توجه البزاز ورغبته بحل املشكلة الكردية سلمياً. انظر: عبدالرزاق الحسني، قصة النزاع ب� قادة العراق بعد 
 احرتاق طائرة الرئيس عبدالسالم عارف،. موقع عىل االنرتنت:

Sadik70.tripod.com/diwan07/hasani.htm 
، تدرج بالرتب العسكرية حتى فرق طيار ركن، وقد وكان طيار العائلة املالكة ١٩٢١ولد يف العام  ) عارف عبدالرزاق٣

، مع ج�عة الطبقجيل و ورفعت الحاج ّرسي ثم اعيد للجيش وشارك يف انقالب  ١٩٥٩وقبض عليه يف  ١٩٥٨قبل انقالب 
 ١٩٦٥لوزراء ووزيرا للدفاع وقام �حاولته االنقالبية يف شباط واصبح قائداً للقوة الجوية، ثم وزيراً للزراعة، ثم رئيساً ل ٨

، غادر العراق للمنفى حتى وفاته، للمزيد ينظر: عبدالرزاق الحسني، ملاذا انقلب ١٩٦٧وسجن ثم افرج عنه يف  ١٩٦٦
 ٢١/٧/٢٠٠٨، ١٢٧٩عارف عبدالرزاق عىل عبدالسالم، جريدة املدى، مؤسسة املدى، بغداد، العدد 

والتي صورها النظام بانها كانت انتقاالً طوعياً للسلطة وبرر  ١٩٧٩انتقال السلطة اىل صدام حس� عام ) وهي عملية ٤
االعدامات التي صاحبتها بانها جاءت اثر محاولة انقالبية ضده، وتؤكد الشواهد ان صدام حس� كان قد استكمل 

نية بانتظار استيالئه عىل السلطة كاملة، حتى بدء سيطرته عىل الكث� من مرافق الدولة والحزب الحاكم واألجهزة األم
وتوقيعه ميثاق العمل  ١٩٧٨مرحلة الصلح ب� النظام� البعثي� يف العراق وسوريا اثر زيارة حافظ األسد لبغداد يف 

ؤامرة املشرتك والس� باتجاه الوحدة، وكان عىل صدام التحرك برسعة لوأد محاولة الوحدة ب� البلدين. فكانت فكرة امل
ً لتصفيته،  املزعومة التي دبرتها هذه الكوادر بالتعاون مع األسد البقاء البكر يف السلطة ومنع صدام من الرئاسة �هيدا

 .١٦/١/٢٠١٥الحلقة األوىل، موقع الحقائق  – ١٩٧٩للمزيد ينظر: شامل عبدالقادر، مجزرة قاعة الخلد �وز 
hakaek.net/?p=14170 
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الذي كان بسبب تشكل الدكتاتورية التي صنعتها هيمنة الحزب الواحد عىل مقدرات البلـد وألول مـرة 
. والواقع هو ان قيادة حزب البعث بـدأ أوالً بعمليـة ابعـاد كاملـة لكـل الكـوادر ١٩٢١تأسيسه يف منذ 

، وإعداد جيش خاص لهم، ويقول الباحث ع�د علـو ان العمليـة أساسـاً )١(العسكرية الغ� منتمية لهم
والواقـع ان  .)٢(كانت نوع من الرصاع ب� قادة الجيش وقـادة البعـث املـدني� انتهـى لصـالح األخـ�ين

مـ� فسـح املجـال  )،٣(جهود القضاء عىل خطر االنقالبات العسكرية التقليديـة قـد انتهـى بنجـاح كبـ�
لالنقالبات الداخلية داخل نفس النظام والحزب او من احزاب أخرى وهـي كلهـا بـاءت بالفشـل حتـى 

داخـل الحـزب  ، بعد ان تغلـب عـىل جميـع منافسـيه١٩٧٩اوصلت صدام حس� اىل رئاسة السلطة يف 
والدولة والحياة السياسية، واألهم من كل ذلك اخضع الجيش برمته الرادة حزبـه أوالً ثـم إلرادتـه هـو 
شخصياً م� افسح املجال لبدء مرحلة جديدة من العالقة ب� الجيش والسياسة يف العراق وهي مرحلـة 

حزبـاً أم فـرداً) بـدالً مـن مهمتـه استخدام الجيش لتحقيق املآرب السياسية لصانع القرار (سـواء كـانوا 
  األساسية يف الدفاع عن الوطن ك� يفرتض.

  

   

                                                           
بـ (تبعيث) الجيش وهي تشمل سلسلة من العمليات مثل احالة الضباط غ� البعثي� عىل ) سميت هذه العملية ١

التقاعد وترفيع الضباط البعثي� ليكونوا يف مصاف قيادات الجيش، وحرص القبول بالكليات العسكرية املختلفة بالطالب 
ختصة �تابعة الشؤون األمنية لغ� البعثي� يف البعثي� حرصاً وانشاء ما سمي بـ (دائرة التوجيه السيايس) وهي الدائرة امل

الجيش وتقوم بدور رقا� أمني حز� وهذا غ� دائرة االستخبارات وهي الجهاز املكلف بالرقابة األمنية عىل الجيش، 
 باختصار تحويل الجيش برمته اىل جيش حزب البعث، انظر:

Adeed, Iraq: A Political History, Princeton University Press, Princeton, 2009, P. 221-311 
عىل ابراهيم الداود وعبدالرزاق النايف انه كان بداية هذه  �١٩٦٨وز  ٣٠) يفرس ع�د علو االنقالب البعثي املتمم يف ٢

م ناظم املواجهة ب� الطرف�، وكذلك مقتل وزير الدفاع الفريق ح�د شهابفي املحاولة االنقالبية الفاشلة ملدير األمن العا
كزار وكذلك تصفية الدور السيايس لكبار الضباط اآلخرين امثال حردان التكريتي وصالح مهدي ع�ش، للمزيد ينظر: 

 .٢٠/٤/٢٠١٤ع�د علو، دور النخب العسكرية يف العراق، جريدة الزمان، مؤسسة الزمان، بغداد، 
ي اذ � يتم تحريك قطعة عسكرية واحدة فيه وكل ما كان بدوره انقالبا غ� تقليد �١٩٦٨وز  ١٧) الواقع ان انقالب ٣

قام به البعثيون هو كسب والء قادة الفرق ثم والء قيادة الحرس الجمهوري يف القرص الجمهوري ، واخربت رئيس 
�وز  ١٧الجمهورية الفريق عبدالرحمن عارف بانتهاء عهده دون اطالق رصاصة واحدة، انظر: هادي حسن عليوي، 

 .١٨/٧/٢٠١٦يوم، موقع كتابات  ١٣الب الـ ... انق١٩٦٨
www.kitabat.com/ar/page/18/07/2016/81069/17- 
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  ١٩٨٨-١٩٦٨: ظاھرة الحروب والتعبئة السياسية المبحث الثالث
اىل مرحلة جديدة �اماً بوصـول  �١٩٦٨وز  ٣٠-١٧لقد انتقل النظام السيايس العراقي بعد انقالب 

، فقد استطاعت هذه املجموعة أن تسيطر عىل كال من )١(ممجموعة حزب البعث العر� االشرتا� للحك
الجيش والحياة السياسية عن طريق أقىس حملة قمع شهدها التاريخ السيايس العراقي الحـديث حتـى 

، وبالتايل فقد شهد هذا العرص وألول مرة سيطرة السلطة نهائياً عىل الجيش، و� يكن هذا )٢(ذلك الح�
نقالبية يف تاريخ العراق بعد ذلك التـاريخ ولكنهـا كانـت محـاوالت محكومـة يعني انتفاء املحاوالت اال 

، وكانت البداية يف هذه السيطرة هو )٣(بالفشل نتيجة للسيطرة الحديدية املحكمة للنظام عىل السلطة
، م� فتح املجال أمام مرحلة جـديدة تحول فيها الجيش اىل أداة طيعة )٤(السيطرة املُحكمة عىل الجيش

، وهكـذا بـرزت )٥(لتحقيق األهداف السياسية املحضة للحاكم، بدالً من اضطالعه بـدور ح�يـة الـوطن
ظاهرة الحروب والتي استخدم فيها الحاكم او الحكام الجـيش لتحقيـق مـآربهم السياسـية. و�كـن ان 

ق مـن عـام نقسم هذا املبحث اىل الحرب� األك� أهمية والتي استغرقت معظم الفـرتة يف تـاريخ العـرا
  ، وهي:١٩٨٦وحتى عام  ١٩٦٨
  

                                                           
) رغم ان حزب البعث العر� االشرتا� تأسس يف العراق منذ بداية خمسينات القرن العرشين، إال أن صيغته التي ١
كانت مختلفة �اماً عن شكله الشبا� املتحمس سياسياً اىل حد كب� يف منتصف  ١٩٦٨صلت للحكم للمرة الثانية يف و 

 ١٩٦٦وانشقاقات متعددة طوال هذا التاريخ كان آخرها انشقاق  ١٩٦٣القرن العرشين، فبعد تجربة حكم فاشلة يف 
حملت لقب (البعث اليميني) وصلت اىل الحكم  الذي فصل ما يعرف بالبعث اليساري عن هذه املجموعة التي

مجموعة تتميز بالرشاسة والتكاتف املصلحي والعشائري، للمزيد انظر:عزالدين دياب، التحليل االجت�عي لظاهرة 
 .١٩٩٣االنقسام السيايس يف الوطن العر�: حزب البعث العر� االشرتا� �وذجاً، مكتبة مدبويل، القاهرة، 

وكانت  ١٩٧٤لحملة مدير األمن العام آنذاك ناظم كزار حتى تم اعدامه اثر محاولة انقالبه الفاشلة يف ) اضطلع بهذه ا٢
هذه الحملة بدعم كامل من صدام حس� ك� يؤكد العديد من املؤرخ�، انظر: سيف الدين الدوري، اللغز يف اعدام 

 القومية والقطرية وأربعة آخرين من أعضاء مجلس ناظم كزار مدير األمن العام وعبدالخالق السامرا� عضو القيادت�
 .٢٠١٤قيادة الثورة، الدار العربية للموسوعات، ب�وت، 

) قام جهاز املخابرات العراقي باصدار كتاب توثيقي ودعا� لبعض محاوالت االنقالب هذه يف الث�نينيات القرن ٣
الوقائع املطلوبة إال انه �ثل شهادة مهمة عىل فشل العرشين، ورغم انه من غ� املتوقع ان يحوي هذا الكتاب كل 

 العديد من العمليات، للمزيد ينظر: برزان التكريتي، محاوالت اغتيال الرئيس صدام حس�، بال مكان أو سنة الطبع
الحز� ) والتي اطلق عليها عملية (تبعيث) الجيش والتي شملت احالة الضباط غ� البعثي� عىل التقاعد ومنع االنت�ء ٤

غ� البعثي عىل البقية والسعي اىل ادخال املستقل� منهم يف صفوف حزب البعث ومنع دخول الكليات العسكرية لغ� 
البعثي� مع زيادة منظ�ت املراقبة واالستخبارات وزيادة الرواتب واملكافآت، ... الخ، ينظر: نجيب الصالحي، الجيش 

  www.althakafaaljadeda.com/najeeb_algali7i.htm: ثقافة الجديدةيف العراق، موقع الوالتحول الد�قراطي 
) رأى كالوس فتز ان الحرب هي استمرار للعمل السيايس بوسائل أخرى ومثل هذه النظرية قد تكون مقبولة يف ظل ٥

محدودية التطور العسكري القتايل، لكن تطبيق هذه النظرية يف عرصنا قد يؤدي اىل مذابح مروعة، غياب الرأي العام أو 
 لذلك ظهر مفهوم الردع بديالً عن االصطدام املبارش، للمزيد حول املوضوع، انظر:

Jack S. Levy, Theories of General War, World Politics, Cambridge University Press, Cambridge, 
Vol. 37, No. 3, April 1985, P. 374. 
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  :املطلب األول: الحرب مع الكورد
قد ورث نتائج الحرب الكرديـة األوىل والتـي � تنشـب رغـم كـل القضـايا  ١٩٦٨كان نظام انقالب 

ك� سبق وذكرنا،  ١٩٦١القومية للشعب الكوردي يف العراق، اال يف عهد أول نظام انقال� يف العراق عام 
يف انهاء هذه الثورة وكانت حكومة عـارف قـد حاولـت  ١٩٦١ل الحكومات املتعاقبة منذ وقد فشلت ك

حاول البعثييون  ١٩٦٨، إال أنها فشلت يف ذلك وبعد مجيء حكومة انقالب ١٩٦٦جدياً انهاء الحرب يف 
اج . وهكـذا قـررت الحكومـة انتهـ)١(ان يستميلوا القادة األكراد يف حكومة جديدة، إال أنهم رفضوا ذلك

نفس االسلوب املعتاد يف مواجهة الحركة الكوردية عسكرياً وهكذا عادت الحكومة واستأنفت القتال يف 
يف معارك قاسية يف طاسلوجة ورسكلو وجباري والشيخان،... الخ، أدت اىل تدم� الكث� من القـرى  ١٩٦٩

كوردسـتان منـذ انـدالع  الكوردية وحرق األرايض وغ�ها من أع�ل التخريب التي اعتادت عليهامناطق
، لكن حكومة البعث كانت يف بدايتها و� يكن وضعها داخلياً قد استتب بعد م� ١٩٦١القتال يف أيلول 

جعل (صدام حس�) كونه نائب رئيس مجلس قيادة الثورة، يسعى شخصياً وبنفسه لعقد اتفاق النهـاء 
حتـى توجـت  ١٩٧٠بدايـة شـهر ينـاير . وهكذا بـدأت املفاوضـات يف )٢(الحرب الكوردية وبشكل نها�

. وهكـذا )٤(، لكن االتفاقية � تكن يف واقع الحال اال هدنة مؤقتة لكل األطراف)٣(١٩٧٠آذار  ١١باتفاقية 
آذار  ١١رسعان ما تراكمت االخرتاقات وتجمعت الشـكوك مـن الطـرف� حتـى انفجـر الوضـع أخـ�اً يف 

  . )٥(١٩٧٥ -١٩٧٤يه بالحرب الكوردية الثانية يف يف اندالع الحرب مرة أخرى في� أطلق عل ١٩٧٤

                                                           
) دأبت كل حكومة جديدة عىل محاولة اسرتضاء الحركة الكوردية �قعد أو معقدين وزاري� قبل أن يتب� عدم جدية ١

الحكومة يف حل القضية الكوردية، م� جعل الحركة الكوردية ترفض التعامل مع أي وزارة جديدة قبل ان تتأكد من 
 املشكلة الكوردية.جديتها يف حل 

وشخصية عسكرية وإدارية عراقية مخرضمة) ان  ١٩٧٠) يقول املرحوم فؤاد عارف (وهو أحد عرا� اتفاقية آذار ٢
القيادة القطرية قابلته بعدائية وكانت رافضة لفكرة االتفاق باستثناء صدام حس� الذي كان مصم�ً حسب روايته عىل 

ارف، مذكرات فؤاد عارف، تقديم وتعليق ك�ل مظهر أحمد، دار آراس، اربيل، حل القضية الكوردية، انظر: فؤاد ع
 .٢٩١، ص ٢٠١١الطبعة الثانية، 

) تضمن االتفاق اقرار الحقوق القومية للشعب الكوردي يف الدستور الدائم املتوقع صدوره واطالق رساح جميع ٣
ملحجوزة املنقولة وغ� املنقولة وتعي� الشخصيات الكوردية املعتقل� الكورد واصدار قانون العفو العام واعادة االموال ا

يف اإلدارات املحلية يف كوردستان واعادة املوظف� املفصول� وفك الحصار عن كوردستان والبدء بحملة اع�ر شاملة 
سنة عىل اتفاق  -٥٠باإلضافة اىل اقرار صيغة الحكم الذا� واملشاركة يف الحكم واستع�ل اللغة الكردية، للمزيد ينظر: 

  .١٠/٢/٢٠١٤شباط: األكراد ورصاع الحكم الذا�، موقع االتحاد الد�قراطي العراقي،  ١٠
www.idu.net/mod.php?mod=new&modfile=item!@item=29416 

ل اتفاق آذار ان الطرف� كانوا يف الواقع مضطرين اليه اضطراراً ك� انهم كانوا ) يقول فؤاد عارف يف اسباب فش٤
 .٣٠٨يخططون للتخيل عنه حال تحسن ظروفهم وهذا ما حصل، انظر:فؤاد عارف، م.س.ذ، ص 

فى ) حصلت كث� من االع�ل املتبادلة من قبل الطرف� مثل محاوالت اغتيال ادريس البارزا� يف بغداد ووالده مصط٥
،قامت مدفعية الجيش العراقي بقصف مدفعي  ١٩٧٣ويف  ١٩٧١و ١٩٧٠البارزا� يف حادثة رجال الدين املفخخ� يف 

كثيف عىل مناطق الكورد في� ادعت الحكومة ان املسلح� الكورد كانوا هم البادئ� واشتكت الحكومة من ارصار املال 
 لرئيس الجمهورية،  البارزا� عىل تعي� شخصية كوردية ايرانية نائباً 

  للمزيد انظر: زه� املعروف، م.س.ذ.
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ضمن ظروف اقليمية معقدة بالنسبة للنظـام الحـاكم فقـد كـان  ١٩٧٤وقد جاء اندالع الحرب يف 
، وبذلك حسـم موقفـه مـع املعسـكر )١(١٩٧٢النظام قد وقع اتفاقية الصداقة مع االتحاد السوفيتى يف 

ة االنظمة التوتالية الشيوعية وبـذلك فـان اتفاقيتـه مـع الرشقي ولبناء نظام مركزي سلطوي عىل طريق
الكورد كانت تقف حائالً دون �كينه من السلطة بشكل مركزي كامل ال سي� بعد ان قرر الغرب دعـم 
القضية الكوردية أوالً بسبب انحياز النظام نحو املعسكر الرشقي ك� اسلفنا وثانياً بسبب الدور الفاعل 

ووقوف الغرب ضد العرب يف هـذه الحـرب ومـن جهـة  ١٩٧٣ربية االرسائيلية عام للنظام يف الحرب الع
ثالثة فقد كان هذا الدعم �ثابة نوع من الضغط املوجه نحـو احـد فواعـل السياسـة النفطيـة العربيـة 

، وبالتايل فقد كان النظام قد عقد العـزم عـىل تحقيـق مـا )٢(املتشددة تجاه الغرب بسبب حرب اكتوبر
. والواقـع انـه رغـم )٣(١٩٧٥-١٩٧٤من خـالل الحـرب الثانيـة يف  ١٩٧٠-١٩٦٩قيقه يف حرب فشل يف تح

، واالخفاق يف حسم املعارك عسكرياً ال سي� بعد دخـول الجانـب )٤(بعض الحسابات السياسية الخاطئة
االيرا� يف الحرب اىل جانب الحركة الكردية بعد شهر واحد مـن بـدء العمليـات العسـكرية مـ� قلـب 

، إال أن النظام نجح بالنتيجة يف تحقيق مأربه يف القضاء عىل كل خصومه داخليـاً )٥(موازين املعركة �اماً 

                                                           
 wiki.dorar-aliraq.net/iraqilaws/law     ) ملعرفة املزيد عن االتفاقية وتفاصيلها، ينظر:١
) لقد كانت االسرتاتيجية التفكيكية التي اتبعها وزير الخارجية االمري� ه�ي كيسنجر ذات اثر فعال قبيل منتصف ٢

 يف صياغة مجمل احوال املنطقة، للمزيد انظر:السبعينات 
Edward R.F. Sheehan, How Kissinger Did it: Step by Step in the Middle East, Foreign Policy, 
Washington Newsweek Interactive, Washington, No. 22, Spring 1976, P. 63. 

والذي  ١٩٧٤آذار لعام  ١١بقانون الحكم الذا� املعروف ببيان ) ابتدأت املعارك بارصار النظام عىل اصدار ما سمي ٣
وصدور قانون الحكم الذا� املتكون من ديباجة وثالثة أبواب وأربعة فصول  ١٩٧٠تضمنه تعديل الدستور عام 

وواحدوعرشين مادة ك� صدر قانون املجلس الترشيعي املفرتض لكردستان من عرشة مواد، دون استشارة او حتى 
اوض مع الجانب الكوردي م� جعل األخ� يعتربه مؤرشا النقطاع العالقة ب� الطرف� حيث عمد النظام اىل سحب التف

 ، انظر: ١٦/٤/١٩٧٤قطعاته من املدن يف بداية نيسان / ابريل والتمركز يف نقاط اسرتاتيجية وبدأت االع�ل العسكرية يف 
اىل  ١٩٥٨لحوادث السياسية والعسكرية يف كردسنان العراق من شكيب عقراوي، سنوات املحنة يف كردستان.. أهم ا

 ٣٧٦-٣٧٤، ص ٢٠٠٧، مركز النور للدراسات، مايو ١٩٨٠
) لقد ترسبت معلومات رسية مغلوطة للنظام بان الواليات املتحدة وحلفائها يف املنطقة لن يتدخلوا لصالح الحركة ٤

ط النظام يف هذه الحرب والواقع ان التعاون االمري� الكوردي قد الكوردية وكان املقصود بهذه املعلومات زيادة توري
وقد مارست الواليات املتحدة عمداً سياسة التضليل هذه رغم مساعي الحكومة  ١٩٧٢بدأ فعلياً منذ ترشين / اكتوبر يف 

  ، انظر: ١٩٧٣العراقية لكسب ود الغرب بعد 
Bryan R. Gibson, Sold Out? US Foreign Policy, Iraq, the Kurds and the Cold War, Palgrave 
McMillan Press, NY, 2015, P. 140-144. 

ورشعوا  ١٩٦٨وعندما وصل البعثيون للسلطة يف  ١٩٥٨) نظر نظام الشاه بشكل عدا� دا�اً لكل حكومات بغداد بعد ٥
ارهم اهم تهديد لنظامه بعد رحيل ببناء نظام مركزي وجيش قوي باالعت�د عىل السوفيت فقد نظر اليهم الشاه باعتب

الرئيس عبدالنارص يف مرص وطفق الشاه يحرض االمريكان عىل العمل املشرتك ضد البعثي� يف بغداد وبالتايل فانه عندما 
اندلعت الحرب الكوردية مرة ثانية رأى الشاه فيها فرصة مهمة للنيل من نظام البعث، يف ح� ظن البعثيون ان الشاه 

 .٣٧٥حربهم ضد الكورد!!، للمزيد انظر:شكيب عقراوي، م.س.ذ.، ص  سيؤيدهم يف
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  .)١(باستخدام الجيش (والتنازل عن حقوق العراق التاريخية يف شط العرب)
أول بروفة ناجحة الستخدام الجـيش بشـكل  ١٩٧٥-١٩٧٤وهكذا كانت تجربة الحرب الكوردية يف 

اء عىل الخصوم وتحقيق األهداف السياسية والتـي لـيس لهاعالقـة مبـارشة بـاألمن القـومي واسع للقض
للعراق كبلد، بل هو أمن النظام، ألن األمن القومي الحقيقي يكمن يف العالقة السـليمة والسـلمية بـ� 

يس � جميع أبناء الشعب بغض النظر عن قومياتهم وأديانهم وطوائفهم واملشكلة هنا ان النظام السـيا
يع هذه الحقيقة ألن انتصاره العسكري يف هذه املواجهة وغيـاب املحاسـبة الد�قراطيـة مـن الشـعب 

  .)٢(حالتا دون رؤية هذه الحقيقة وستؤدي اىل تكرار هذه التجربة بشكل أك� فداحة ك� س�ى
  

  ١٩٨٨ -  ١٩٨٠اإليرانية  –املطلب الثا�: الحرب العراقية 
. )٣(١٩٧٩شباط من عام  ١١بدأ عهد الجمهورية االسالمية يف إيران بزعامة آية الله الخمينيفي يوم  

، اال )٤(١٩٨٠ويرى كث�ون ان مواريث السياسة والتاريخ حتمت التصادم ب� البلدين يف أيلول من العام 

                                                           
) دخل الرئيس الجزائري االسبق هوارى بومدين عىل خط الوساطة ب� الشاه والحكومة العراقية بعد ان حصل عىل ١

الح األخ�ة الضوء األخرض من واشنطن التي رأت ان انهاء الحرب ب� الحركة الكوردية املسلحة والحكومة العراقية لص
سيكرس تهديداً فعاالً لنظام دمشق املتعنت يف مباحثات السالم بعد حرب اكتوبر، ال سي� بعد ترضية الشاه عىل حساب 

 العراق، ألن الشاه بدوره � يكن سعيداً بتنامي دور وقوة األكراد يف العراق، للمزيد ينظر:
J.M. Abdulghani, Iraq and Iran. The Years of Crisis, Croom Helm Press, London, 1984, P. 73 

آذار مارس من نفس  ٦واعلنت االتفاقية إبان مؤ�ر األوبك يف الجزائر يف  ١٩٧٥) بدأت املفاوضات الرسية مطلع عام ٢
 ١٩٢١العام وقام العراق بالتنازل عن نصف شط العرب اليران (وهو األمر الذي سعت له ايران منذ تأسيس العراق يف 

دوى) مقابل وقف الدعم االيرا� لكوردستان ويف اليوم الثا� لالتفاقية سحبت ايران جميع مدفعيتها ومقاومة دون ج
اذار ابلغ الشاه  ١١الطائرات وسحبت محطة االتصاالت ك� قامت البعثتان االمريكية واالرسائيلية باالنسحاب ويف 

اذار قرر البارزا� انهاء القتال ليغادر كوردستان نهائياً يف  ١٩ مصطفى البارزا� باالتفاق يف لقاءه معه بطهران ويف يوم
 اذار، انظر: ٢٥يوم 

David A. Korn, The Last Years of Mustafa Barzani,The Middle East Quarterly, Middle East Forum, 
Philadelphia, June 1994, P. 71. 

، وقد عرفت املدينة بجاليتها (Kintur)ىل مدينة كنتور الهندية تعود عائلته ا، ١٩٨٩ - ١٩٠٢) آية الله الخميني، ٣
قام  ١٩٦٤ويف  ١٩٦٣، تم اعتقاله يف  ١٩٦٢بدأ عمله السيايس عام  ١٩٢٠الفارسية، هاجر اىل قم ودرس يف حوزتها العلمية
فرنسا حيث ظل هناك  عاماً وغادر بعدها اىل ١٣حيث بقي هناك  ١٩٦٥الشاه بنفيه اىل تركيا ثم غادر هو اىل النجف يف 

حتى وفاته بعد تأسيس الجمهورية االسالمية التي اصبح هو  ١٩٧٩أربعة أشهر قبل عودته إليران يف األول من شباط ،
 ، للمزيد ينظر:١٩٨٩مرشدها وزعيمها الفعيل 

Baqer Moin, Khomeini: Life of the Ayatollah, L.B. Tauris, London, 2009 
من خالل القصف املدفعي املكثف عىل مدنه الحدودية وان فعالياته  ٤/٩الحرب قد بدأت يوم ) أرص العراق عىل ان ٤

قصفت الطائرات العراقية  ٢٢/٩، ويف يوم �٤/٩ تكن اال رداً عىل بدء هذه الحرب يف  ١٢/٩العسكرية التي بدأت يوم 
أيلول  ٤عبدالحيا�، ايران وحربها عىل العراق يف للمزيد حول وجهة نظر النظام العراقي انظر: محمد ، اهدافها يف ايران

 .٢٠١٠/حزيران ١٨، شبكة البرصة يف ١٩٨٠أيلول  ٢٢ورد العراق عىل هذه الحرب يف قادسية صدام يف  ١٩٨٠
www.albasrah.net/ar_articles_2010/0610/hayani_1806120.htm 
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ك� تجنباها منذ  ١٩٨٠يف  ان الواقع هو ان صانعي القرار يف طهران وبغداد كان �كن ان يتجنبا الحرب
. لكن حدة التوترات ب� البلـدين زادت بشـكل كبـ� )١(تأسيس الدولت� الحديث يف مطلع القرن املايض

مع وصول حزب البعث للسلطة وسعيهم لبناء دولة مركزية سلطوية قوية يف العراق، وزادت االتفاقيـة 
توجس الشاه أك�، حتى انتهى األمـر بـدخول  العسكرية ب� الحكومة العراقية و االتحاد السوفيتي من

عسكري ايرا� شبه مبارش يف العراق من خالل دعم الحركة الكردية ك� رأينا، ورغـم ان الـرئيس صـدام 
حس� استطاع حل هذه التعقيد بتقديم تنازالت خط�ة يف سيادة العراق وتصفية الثـورة الكرديـة ألول 

األمر الواضح ان اتفاقية الجزائر � تكن يف الواقع اال هدنة مؤقتـة، سنة من اندالعها اال ان  ١٤مرة بعد 
  فبعد تأسيس الجمهورية االسالمية توضحت لصانع القرار يف بغداد عدة معطيات:

ان النظام الجديد يف ايران � يكن يريد خفض مستوى العـداء لـدول املنطقـة عـن املسـتوى   أوالً:
  .)٢(لستينات ومطلع سبعينات القرن العرشينالذي كان الشاه قد رفعه منذ نهاية ا

ان االساس الجديد لهذا العداء � يكن قومياً ك� كان الشاه قد قرره، بل كان اسـالمياً طائفيـاً   ثانياً:
  .)٣(وهذا اك� خطورة باعتباره يهدد طبيعة الرتكيبة السكانية املختلطة طائفياً لكل دول املنطقة

ن يعا� من مشاكل حادة يف بدايـة تسـلمه الحكـم مـع جميـع األجهـزة ثالثاً: ان النظام الجديد كا
واملؤسسات التي ورثها من النظام السابق والسي� الجيش الـذي كـان يعتـرب الدعامـة الحقيقيـة لنظـام 
الشاه واملستقر الرئييس للنفوذ االمري� والغـر� عمومـاً يف إيـران، باالضـافة اىل مشـاكله مـع مختلـف 

  .  )٤(ضيه من القوى السياسية األخرىاالثنيات ومعار 

                                                           
هو التأسيس الفعيل اليران املعارصة  ١٩٢١) يؤكد املؤرخون ان انتهاء االرسة القاجارية وبدء عهد األرسة البهلوية يف ١

 ، بين� يعود تأسيس العراق املعارص اىل ظهور أول وزارة عراقية يف نفس العام أيضاً.١٩٢١عام 
) كانت منطقة الخليج تحت السيطرة املبارشة لربيطانيا ولكن قرار االنسحاب انسحابهم من جميع مناطق الخليج يف ٢

بداية السبعينات واستقالل دولها، األمر الذي جعل ايران اقوى قوة اقليمية مدعومة من الغرب يف املنطقة،ترافق ذلك 
يضطلع بدور ما سمي بـ (رشطي املنطقة) تجاه دول املنطقة التي مع تنامي احساس الشاه بقوته تاريخياً وعسكرياً ل

 اذعنت مرغمة لقوته، انظر: 
Andrew Scott Cooper, The Oil Kings: How the U.S, Iran and Saudi Arabia Changed the Balance of 
Power in the Middle East, Simon and Schuster Paperbacks, New Yourk, 2011, P.P 51-79. 

) � يكن شاه ايران مهمالً للورقة الطائفية من خالل تعاونه وعالقاته الوثيقة باملرجعية يف النجف األرشف زمن املرجع ٣
آية الله سيد محسن الحكيم يف الخمسينات والستينات لكنه � يكن متحمساً كث�اً للعب هذه الورقة بسبب خوفه 

ومساعيه لعلمنة الدولة، للمزيد انظر:محمد حسن رجبي، الحياة السياسية  عموماً من رجال الدين ومعارضتهم لحكمه
 .٣٢٨، ص ١٩٩٣لالمام الخميني، ترجمة محمد فاضل عباس بهزاديان، دار الروضة للطباعة والنرش، ب�وت، 

يف  نشبت انتفاضة كوردية ضد النظام الجديد ويف ابريل انقض عرب االحواز (خوزستان) ١٩٧٩) يف منتصف مارس ٤
انتفاضة م�ثلة ك� ان وضع البلوش يف مقاطعة سيستان � يكن هادئاً ايضاً ويف مطلع الث�نينات تم اعتبار مجاهدى 
خلق كقوة معادية وأيضاً جاءت ثورة الرتك�ن يف ايران، ك� كانت القطيعة قد استحكمت ب� القوى اللربالية والنظام 

كومة احتجاجاً عىل أسلمةالنظام ونفوذ آية الله الخميني يف مارس / آذار بعد استقالة مهدي بازركان من رئاسة الح
، باالضافة اىل قمع مختلف املنظ�ت والكيانات السياسية اليسارية (ما عدا حزب تودة الذي تأخر قمعه حتى ١٩٧٩
 )، انظر:١٩٨٢

Chery Benard and Zalmay Khalilzad, The Government of God: Iran's Islamic Republic, Middle 
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٣١ 
  

رابعاً: واجهت طروحات روح اللـه الخمينـي الدينيـة معارضـة حـادة حتـى مـن داخـل املؤسسـة 
الشيعية، و� تقترص هذه املعارضة عىل حوزة النجف األرشف التـي اعلنـت معارضـتها الرصـيحة ملبـدأ 

تعـداها اىل العديـد مـن رجـال الـدين اإليـراني� الوالية العامة (والية الفقيه) الذي رفعه الخميني، بل 
  .)١(أنفسهم

خامساً: دعم الواليات املتحدة لفكرة مواجهة النظام الجديد بعد ان تأكدت حالـة العـداء الكامـل 
، ومعها الكث� من دول املنطقة التـي بـدأت تنظـر بقلـق شـديد لتوجهـات )٢(بينه� اثر حادثة السفارة

  . )٣(نظام طهران الجديد
ادساً:تأث� الثـورة االيرانيـة يف تحريـك خصـوم النظـام مـن احـزاب املعارضـة ومحاولـة جمعهـم س

  .)٤(وتكتيلهم ضد نظام البعث يف العراق
وهكذا تجمعت لدى الحكومة العراقية بقيادة حزب البعث ثالث قضايا اساسية لقرار شن الحرب 

  عىل ايران: 
ه الثـورة االيرانيـة مـن خـالل اسـتقطابها لكـل املعارضـة الرغبة يف انهاء الخطر السيايس الـذي مثلتـ. ١

  .١٩٦٨العراقية بكل الوانها والتي فشل النظام البعثي يف وأدها وقمعها منذ استالمه السلطة يف 
طموح الرئيس صدام حس� الشخيص يف اعالن نفسـه كـزعيم للمنطقـة واألمـة العربيـة مـن خـالل . ٢

                                                                                                                                               
Eastern Studies, Taylor and Francis Ltd, Abingdon, Vol. 22, No. 3, July 1986, P. 446. 

) مبدأ الوالية العامة هو مبدأ قديم ومختلف فيه عند فقهاء الشيعة وكانآية الله الخميني يعتربها قضية مطلقة أي ١
لجعفري) اىل الويل الفقيه وقد شكك يف مبدأ الوالية العامة كل من اعطاء كل صالحيات األ�ة املعصوم� (حسب الفقه ا

السيد محسن الحكيم والسيد أبو القاسم الخو�، ك� اعتربها السيد محمد حس� فضل الله قضية نظرية محضة ال �كن 
ها كذلك جمهرة واسعة تحققها وكذلك السيد السيستا� الذي اقرها، لكنه � يقر بوجود من هو أهل لها حالياً، ك� عارض

من عل�ء الشيعة يف ايران نفسها مثل كالبايكا� والشاهرودي والخونسارى والقمي ورشيعتمداري، انظر: أحمد الكاتب، 
 .٨٣٧-٤٢٩، ص ١٩٩٨تطور الفكر الشيعي من الشورى اىل والية الفقيه، دار الجديد، ب�وت، 

ديسمرب /  ٤ظهر الحقاً) �هاجمة السفارة االمريكية من يوم ) قامت مجموع من املتظاهرين (موجهة سياسياً ك� ٢
يناير /  ٢٠موظفاً فيها و� يطلق رساحهم اال عقب صفقة عسكرية رسية يف  ٥٢واحتجاز حوايل الـ  ١٩٧٩ترشين الثا� 
 ، للمزيد حول الحادثة وذيولها السياسية، انظر:١٩٨١كانون الثا� 

David Farber, Taken Hostages: The Iran Hostage Crisis and America's First Encounter with Radical 
Islam, Princeton University Press, Princeton, 2005 
3) Frederick W. Axelgard, A New Iraq, The Gulf War and Implications for U.S Policy,  
Washington Papers, Washington, 1988, PP. 213-261  

نت حادثة التمرد التي قادها املرجع محمد باقر الصدر من اخطر األحداث التي واجهت نظام البعث وأدت إلعدام ) كا٤
الصدر يف أول حادثة من نوعها يف تاريخ العراق املعارص، للمزيد انظر: أحمد عبدالله أبو زيد العاميل، محمد باقر الصدر 

، الجزء الرابع.. ك� أعلن حزب الدعوة ٢٠٠٦رف للمطبوعات، ب�وت، الس�ة واملس�ة يف حقائق ووثائق)، مؤسسة العا
االسالمية (وهو أقدم حزب شيعي يف العراق) باعالن وقوفه مع الثورة االسالمية وتحدي النظام البعثي يف العراق يف 

دعوة االسالمية حقائق حربه، للمزيد حول اثر الثورة االيرانية يف الِصدام ب� الطرف�، انظر: صالح الخرسان، حزب ال
عاماً، املؤسسة العربية للدراسات والبحوث االسرتاتيجية،  ٤٠ووثائق: فصول من تجربة الحركة االسالمية يف العراق خالل 

 .١٤٠-١٢٨، ص ١٩٩٩دمشق، 
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، هذا الطموح الذي كان احد أهم سـ�ت )١(ر منطقة (عربستان)هز�ة ايران عسكرياً يف الحرب وتحري
  .)٢(شخصية صدام وفرتة حكمه

ان الدعم الدويل واالقليمي الذي حظي به قيادة نظام البعث سيكون كفيالً بض�ن انتصاره الرسـيع . ٣
  .)٣(عىل نظام املاليل

واصبح استخدام الجيش العراقي  كل ذلك قاد النظام العراقي اىل قرار امليض بالحرب للمرة الثانية،
هو الوسيلة املفضلة للنظام لحل مشـاكله السياسـية او تحقيـق طموحاتـه السياسـية وكانـت النتيجـة 

هـي السـبب األسـاس يف تشـجيعه لشـن  ١٩٨٨املتمثلة باالنتصار العسكري للنظام يف هذه الحـرب يف 
، ١٩٩١عرف الجميع بحرب الخلـيج عـام والتي انتهت ك� ي ١٩٩٠الحرب للمرة األخ�ة يف غزو الكويت 

والتي ادت اىل تدم� نسبة كب�ة من قدرة الجيش وزعزعة االمن واالستقرار يف العراق وانعكـاس اثرهـا 
  عىل املنطقة.

  

   

                                                           
ة مع ) هو االسم العر� إلقليم خوزستان يف ايران وعاصمته مدينة االحواز والتي يعد العرب أحد مكوناتها الرئيسي١

 الفرس والبختياري�، وقد نشأت فيها حركة تحررية عربية نادت باستقاللها عن ايران ممثلة بالعديد من األحزاب، انظر:
Bruce Ingham, Urban and Rural Arabic in Khuzistan, Bulletin of the School of Oriental and 
African Studies, University of London, Vol. 36, No. 3, 1980, P. 533-553. 
2) Simon Henderson, Instant Empire: Saddam Hussien's Ambition for Iraq, Foreign Affairs, 
Councilon Foreign Relations, Tampa, Fall 1991. 

منع هز�ته ) الثابت لدينا اآلن من الوثائق ان الواليات املتحدة وحلفائها دعموا العراق اثناء حربه مع ايران بغرض ٣
كان نتيجة  ١٩٨٨امامها وليس انتصاره عليها أو باألحرى د�ومة الرصاع بينه�، وان االنتصار العسكري العراقي األخ� يف 

 مخيبة لآلمال للغرب ولكل حلفاءه يف املنطقة، انظر:
Bruce W. Jentleson, With Freinds Like These: Reagan, Bush and Saddam 1982-1990, WW Norton, 
NY, 1994. 
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  الخاتمة
االستقرار يف العراق منذ تاسيس الدولة يف  تُعد عملية تسييس الجيش أحد أهم األسبلب لحالة عدم

، حيث تم استخدام قوة الجيش لحسم الخالفات ب� النخبة السياسية، ومن ثُم أداة بيد ١٩٢١العام 
السلطة الحاكمة لتحقيق أهدافهم السياسية، م� أربك املشهد السيايس، وألحق رضراً �ؤسسات 

حملها مسؤوليتها النُخبة السياسية والعسكرية، السي� الدولة، وانعكاسها عىل املصلحة الوطنية، تت
، وما تسبب يف عدم ١٩٩٠الحروب مع الكورد، والحرب العراقية االيرانية، للتبعها عملية غزو الكويت 

تطور مؤسسات النظام السيايس بل اىل تآكل اداء تلك املؤسسات والجيش بشكل خاص، حتى حدثت 
.وتم التوصل اىل أهم االستنتاجات ٢٠٠٣كري االمري� للعراق عام الكارثة الُكربى باالحتالل العس

  لتدخل الجيش يف السياسة من خالل التجربة يف العراق ما ييل:
رصاع التيارات السياسية ب� القومية واملاركسية واللربالية والدينية يف العراق، وعدم حسم  .١

  استخدام قوة الجيش لصالح مصالحها.الرصاع لصالح جهة معينة م� دفع البعض اللجوء اىل 
ان نجاح تجربة ُحكم القائد العسكري يف تركيا وايران مطلع القرن العرشين حفز ضباط  .٢

 الجيش تقليد التجربة يف العراق. 
عدم ترشيع دستور دائم وعدم تكامل تأسيس املؤسسات السياسية، بعد تغ� النظام املَل�  .٣

من عدم االستقرار السيايس م� فتح الباب للرصاع السيايس  ، اوجد حالة١٩٥٨اىل الجمهوري عام 
  اآليديولوجي عىل االستحواذ عىل السلطة بصيغة االنقالب العسكري بذريعة االصالح السيايس.

ان تدخل الجيش يف السياسة أربك املشهد السيايس لنظام الُحكم وتسبب يف احتالل العراق  .٤
  .٢٠٠٣واسقاط النظام السيايس يف العام 

 التوصيات
رضورة التزام املؤسسة االمنية بالحياد، بعيداً عن الشؤون والخالفات السياسية، لتتفرغ لألداء  .١

واجباتها املهنية يف تأم� املستلزمات االساسية لح�ية االستقرار االمني من التهديدات الداخلية 
  والخارجية.

 العراق وفق املبادئ و املعاي� تعزيز ثقافة االنت�ء الوطني ملنتسبي املؤسسة االمنية يف .٢
 املطبقة يف النظم الد�قراطية املتقدمة يف العا�. 
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 المصادرقائمة 
  :أوالً: الكتب العربية

، الـدار العربيـة للموسـوعات، ١٩٥٩آذار  ٧ثـورة الشـواف  –حازم محسن العيل، انتفاضة املوصـل  .١
  ١٩٨٧ب�وت، 

 ١٩٨٣، مكتبة املثنى، بغداد، ١٩٤٦ -١٩٢٥حس� جميل، الحياة النيابية يف العراق  .٢
حنا بطاطو، العراق، الشيوعيون والبعثيون والضباط األحرار،ترجمة عفيف البـزاز، الكتـاب الثالـث،  .٣

  .٢٠٠٦طهران، 
، مكتبـة اليقضـة ١٩٤٥سعاد رؤوف ش� محمد، نوري السعيد ودوره يف السياسة العراقيةحتى عام  .٤

 ،١٩٨٨العربية، بغداد، 
ي، سنوات املحنـة يف كردسـتان.. أهـم الحـوادث السياسـية والعسـكرية يف كردسـنان شكيب عقراو  .٥

 اىل  ١٩٥٨العراق من 
صالح الخرسان، حزب الدعوة االسالمية حقـائق ووثـائق: فصـول مـن تجربـة الحركـة االسـالمية يف  .٦

  ،١٩٩٩عاماً، املؤسسة العربية للدراسات والبحوث االسرتاتيجية، دمشق،  ٤٠العراق خالل 
  ١٩٨٣يف العراق، منشوات مكتبة بشار، بغداد،  �١٩٥٨وز١٤بحي عبدالحميد، أرسار ثورة ص .٧
، رشكـة املطبوعـات للتوزيـع والنرشـ، بـ�وت ١٩٩١ – ١٩٤١رغيد الصلح، حربـا بريطانيـا والعـراق  .٨

١٩٩٤. 
مـة، زه� الدوري، الفكر السيايس لألحزاب والحركات العل�نية يف العراق، دار جداول للنرشـ والرتج .٩

 .٢٠١٣ب�وت، 
 ،١٩٤١فاضل الرباك، دور العراقي يف حكومة الدفاع الوطني والحرب مع بريطانيا سنة  .١٠
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