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الدور االجتماعي والسياسي للمؤسسة العسكرية 
 يف العهد اجلمهىري

 د صالحـاء محمـثنأ.د.                                            
 م.م.حسين ابراهيم عداي                                               
 ية اآلدابكم –جامعة بغداد                                               

 
 ممخصال

اختص البحث الحالي عمى مقدمة تاريخية وفقرتيف رئيستيف وعدة مف النقاط، اذ تناوؿ        
البحث في المقدمة الجذور واالصوؿ الفراد القوات المسمحة، وكيفية اندماجيـ بالحركات التحرري 

 ونمو االفكار الوطنية والقومية وغيرىا فييـ.
رة االولى لمدور االجتماعي لممؤسسة العسكرية في العيد الجميوري، لقد تعرضت الفق         

والسياسات التي اتبعتيا مع المجتمع عمى مستوى الداخؿ والخارج، واىـ االسس المتبعة لمرقي 
بالمجتمع والتخمص مف تبعات النظاـ الممكي، بصرؼ النظر عف االيجابيات والسمبيات التي 

ف تغيير التركيبة االجتماعية في العراؽ، والتي اودت في نياية انتجتيا حكومة العسكر، فضال ع
 المطاؼ الى اصطفافات عائمية خالصة تخص عائمة السمطة.

اما الفقرة الثانية ىي الدور السياسي لممؤسسة العسكرية في العيد الجميوري، فتناولت         
الذي اودى بتفرد نيائي في  تموز، والتفرد المسبؽ 23اوؿ االدوار السياسية لدييا في ثورة 

 .1002السمطة داـ حتى عاـ 
Summary 

       The present study focused on a historical introduction, two 

main points and several points. The research dealt with the roots 
and origins of the members of the armed forces and how they 
merged with the liberation movements and the growth of national, 

national and other ideas in them. 
         The first paragraph dealt with the social role of the military 

institution in the republican era, its policies with society at home 
and abroad, and the most important foundations for promoting 
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society and eliminating the consequences of the monarchy, 
regardless of the pros and cons produced by the military 
government. , Which eventually led to purely family alignments 

belonging to the family of power. 
        The second part is the political role of the military institution 

in the Republican era. It dealt with its first political roles in the July 

23 revolution, and with the pre-emptive uniqueness that led to a 

final monopoly on power until 1002.  
 (3002 -8998العهد الجمهوري )دور الجتماعي لممؤسسة العسكرية ال -أولا 

 التدخل المباشر لممؤسسة العسكرية -8

 فالحية مف الطبقة الكادحة ومف اصوؿ كبيرة العراقية شرائح العسكرية التنظيمات الى انتمى    
وتمؾ  الجميوري، النظاـ واقامة الممكي النظاـ اسقاط الى يسعوف كانوا اذ الجيش، قطاع في

 الى االنضماـ عمى وحثيا فئات عدة داخؿ المؤسسة العسكرية توعية في كبيرا الشرائح لعبت دورا
 بصورة الوطنية بالحركة االندماج ثـ ومف المسمحة، القوات داخؿ الموجودة السرية التنظيمات

 2825 ـاعوا في الممكي لمنظاـ الضاربة القوة فكانوا اخرى احيانا مباشرة وغير حينا مباشرة
كما اف تمؾ القوى قامت بانقالب عسكري بتاريخ  (8).وما بينيا ،2847 و2832و

، وكاف اليدؼ مف االنقالب تغيير النظاـ بالكامؿ وتحويمو مف نظاـ ممكي الى 23/6/2847
 نظاـ جميوري ليترأسو الزعيـ عبد الكريـ قاسـ.

( في 235275ايكس. سي )/262/222057وزارة الخارجية  -قد ورد في رقـ الوثيقةل     
/ اصؿ االنقالب في بغداد: بناء عمى طمب مف مدير االستخبارات  2847/ 7/ 24 مكتـو

( المعاوف السابؽ لمممحؽ العسكري في بغداد قبؿ شير مف Lawsonالعسكرية الرائد )لوسف 
حصوؿ االنقالب، اذ قاؿ لوسف باف االنقالب حدث بالصدفة تقريبا فمو كاف االمر مخططا 

( امضى اشيرا طواال في الصحراء وكاف 28شكؿ مدبر لكاف مف الممكف اكتشافو، فالمواء )ب
يشعر باالنزعاج بسبب سحب ضباطو وحركة وحدتو التي لـ توفر لو االستقرار، وىذا الشعور 
باالستياء كاف الوصي والمسؤولوف في بغداد عمى عمـ بذلؾ ولـ يفعموا شيئا، وعندما صدرت 
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لحركة مرورا ببغداد استغؿ الضباط االسناد الذي ستقدمو وحدات الجيش ليـ في الييـ اوامر با
  (3)بغداد والسكاف المدنيوف المناصروف لمعروبة، لذلؾ قرروا المجازفة بقياـ االنقالب.

ال يمكف اف يكوف االنقالب حدث  -تحتوي ىذه الوثيقة عمى تناقضيف بارزيف: االوؿ     
قرار  -احكـ قبضتو عمى المؤسسة العسكرية كما اقر لوسف. والثانيصدفة، الف النظاـ الممكي 

المجازفة باالنقالب غير صحيح، الف وجود االسناد او االرضية المييأة لالنقالب او الجماىير 
كانت جاىزة لالنقضاض عمى النظاـ لما القوه مف حيؼ، والمجازفة تحصؿ عندما لـ تكف 

 بقيادة العراقي الجيش قاـ عندمالفعؿ وما يؤشر لذلؾ. ىنالؾ معطيات او مؤشرات عمى تحقؽ ا
السالح،  بقوة الحكـ نظاـ بقمب ،2847 عاـ تموز 23 في عارؼ السالـ وعبد قاسـ الكريـ عبد
 .الممكي النظاـ عف لمدفاع واحدة عسكرية كتيبة تتحرؾ لـ

عمى الرغـ انيا  ا،عسكري انقالبا كونيا عف تخرج ال تموز 23 ثورة حوؿ السائدة النظرة اف    
 سياسي تمس عمؽ البناء االجتماعي لمعراؽ معتمدة عمى -حاولت اف تظير بمظير اجتماعي

  (2):وىي رئيسة. قوى ثالث
 الثانية العالمية الحرب قبؿ العربية القومية الحركة فزعماء :العربية القومية الفكار -الولى
 االجتماعية النواحي حساب عمى سيةسيا مكاسب تحقيؽ ارادوا سمبية، اذ افكارىـ كانت

 جيؿ في تغيرا احدث التغيير وىذا الراديكالية، الحركات فييـ اثرت فقد الحرب بعد اما والسياسية،
 الناشط. الشباب

 الوضع بسياسة االمؿ فقد الناشئ فالجيؿ :المتبعة الحكم اساليب في المل خيبة -الثانية 
 برفض مصالحيـ عمى المحافظة ارادوا االستقالؿ بعد اءالزعم مف القديـ السائد، اذ اف الجيؿ

 معيـ. الجديد الجيؿ دخوؿ
 تمؾ لتحقيؽ العرب مطامح جسدت وسوريا مصر بيف الوحدة اف :الوحدوية الفكار -الثالثة 

 اركاف في كبيرا خمال فسبب الممكية ترتضو ولـ العراقي، الشارع ارتضاه االمر وىذا الوحدة،
 .النظاـ
 ت الجتماعية لمداخل والخارجالسياسيا -3

 كما االجانب، المواطنيف سالمة عمى بالحفاظ تموز انقالب بعد العسكرية المؤسسة قامت     
 الجيش سيطر اذ العامة، والممتمكات الممكي القصر لنيب اندفعت التي الجماىير عمى سيطرت
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، بشكؿ  مدينة في اليدوء ادس حتى النيب، يحاوؿ مف كؿ عمى النار سيطمؽ بانو واعمف حاـز
  (4).مفتوحة بقيت السينما دور حتى بؿ التنقؿ، بحرية تمتعوا االجانب الرعايا اف لدرجة بغداد
( مكتـو 235275/ايكس. سي )262/222057وزارة الخارجية  -قد ورد في رقـ الوثيقةل     
موجية مف آ. ، برسالة 2847/ايموؿ 8السفارة البريطانية/ بغداد  2022/218/47، 233الرقـ 

سيدي: ، 2ايس. كروفرورد الى صاحب السيادة سمويف لويد/ وزارة الخارجية لندف ايس. دبميو
والنظاـ موطديف بقدر تعمؽ  وجد دالالت بصور متناقضة فظاىر الحاؿ يدؿ عمى اف القانوفت

اف المذاف االمر بمدينة بغداد، فالقوانيف العرفية مستمرة والشرطة عادت لمعمؿ رغـ ضعفيا والمواء
قاما باالنقالب اسندت الييما ميمة المحافظة عمى االمف في المدينة، وبعض الدالئؿ تشير الى 

 (9)اعادة تنظيـ شرطة االمف تحت قيادة الجيش فالشرطة ىي مف تقوـ بإجراء التفتيش والتوقيؼ.
الى المجتمع: تحمؿ ىذه الوثيقة رسائؿ اجتماعية بعثتيا المؤسسة العسكرية )عبد الكريـ قاسـ( 

اف فرض االحكاـ العرفية مع عدـ تطبيقيا ىي رسالة لالصدقاء او المحايديف باف  -االولى
رسالة العداء الثورة باف  -االحكـ العرفية ليست بذات اىمية، كما انيا ليست ذات اثر. الثانية

الضرورة.  فرض االحكاـ العرفية مع عدـ تطبيقيا ال يعني انيا غير مفعمة، فقد تفعؿ في وقت
كانت لمجميع وتعني اف المؤسسة العسكرية ليس مف مياميا التدخؿ بالشؤوف الداخمية  -الثالثة

لمبمد كما اف وظيفتيا مينية بامتياز، واف االجيزة االمنية وغيرىا تاخذ وظيفتيا الرئيسة مف دوف 
 بديؿ.
الكريـ قاسـ مف وزارة تموز كانت متمثمة. عندما اتخذ عبد  23اف اوؿ شروع لمعمؿ بثورة     

ولعؿ السبب الرئيس الذي اتخذ قاسـ مف وزارتو مقرا لو ولحكومتو  (6)لو ولحكومتو. الدفاع مقرا
مدنية، لكف في ذات الوقت  وزارتو باف الناس أذىاف في انطباع الوزارة ليترؾ رئيس مقر مف بدال

ظاىر الحاؿ يبدو انيا كذلؾ،  (7).الجيش مف ضباط إلى الدولة في الرئيسة المراكز اخذ باسناد
لكف بذات الوقت ىو مؤشر الى اف االنتقاؿ الى السمطة المدنية محاؿ، فوجوده في وزارة الدفاع 
يعني اف السمطة عسكرية وال بديؿ لذلؾ، وىذا ماحدث فعال بعد مدة مف الزمف مما تسبب 

لة الى ضباط يعني اف ال بانشقاقات مدنية في حكومتو، كما اف اسناد المراكز الرئيسة في الدو 
 مكاف لممدنييف فييا، وعميو فالقرارات جميعيا محصورة بيد العسكر.
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اف مف اىـ السياسات االجتماعية التي اقدمت عمييا ثورة تموز. اقداميا عمى الغاء       
الدستور الممكي واالعالف عف دستور مؤقت في البالد لتحقيؽ سيادة الشعب والعمؿ عمى منع 

 (8)ا لضماف حقوؽ المواطنيف وصيانتيا.انتياكي
(9)كما شرعت باصدار عدة قوانيف. وىي كاالتي:     

 

 قانوف معاقبة المتآمريف عمى سالمة الوطف ومفسدي نظاـ االجتماعي.-أ

 قانوف الكسب غير المشروع عمى حساب الشعب.-ب

 قانوف تعديؿ قانوف مراقبة ايجار العقار.-ت

العماؿ والفالحيف، اذ وزعت الثورة االراضي عمى قانوف تعديؿ نظاـ بيع مساكف الى -ث
النقابات والموظفيف لبناء دور سكنية، كما اقامت مشروع اسكاف الضباط في بغداد 
ورحمت معظـ ساكني الصرائؼ مف الفقراء الى مساكف تميؽ بيـ، وشكمت لجنة لجرد 

لمالكة في كافة ثروات وامواؿ رجاؿ الحكـ والموظفيف السابقيف مع جرد امواؿ العائمة ا
 المصارؼ.

 كاف ونظـ، قوانيف واصدار وغيرىـ، والمعاقيف لأليتاـ إيوائية مؤسسات فضال عف إقامة       
 التعميـ انتشار وفي أألمية، محو في التقدـ أدى وقد قانونية، معرفية بنية تأسيس في أثرىا، ليا

 اليومّية الصحؼ انتشرت لذلؾ ،األثر واسع قارئ جميور خمؽ إلى والعصري، التقميدي النظامي،
 االجتماعي لمتركيب جديدة عناصر إضافة في أثراً  أدت العوامؿ تمؾ فكؿ االسبوعية، والمجالت

 ارتفاع النفط انتاج ساعد وقد أخرى، عناصر وفعالّية نشاط وزيادة شرائح أو فئات شكؿ عمى
 انتعاش أف عمى يؤكد مما اعي،االجتم االقتصادي النمو عمى الثانية العالمية الحرب بعد الدخؿ

 التصنيع ساعد قد و ايجابي بشكؿ االجتماعية التركيبة تغير في ميـ عامؿ ىو والذي االقتصاد
 عمى االرياؼ سكاف شجع مما ،2840 عاـ منذ العراؽ شيدىا التي التحضر عممية تسريع في

 لأليدي الماسة حاجتيا عدب السّيما المربحة االقتصادّية االعماؿ توفر التي المدف إلى اليجرة
 مصانعيا احتاجتيا التي المصالح ومف فييا، والمصالح االعماؿ كمّية لزيادة وذلؾ العاممة،

 (80)االفقي. وتوسعيا المدف ضواحي بناء في االيدي ىذه الوظيفية، استعماؿ ومؤسساتيا
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 التركيبة الجتماعية في العراق -2

لعشائر العراقية الذي اصدره االنكميز بغرض تثبيت قامت حكومة قاسـ بالغاء قانوف دعاوى ا    
العالقات والعصبيات القبمية وترسيخ عالقات الممكية الكبيرة في العراؽ، وبيذا فقد حدت مف 
العصبيات والنعرات العشائرية، كما ضيقت عمى المالكيف مف استغالؿ الناس، لينتج توازنات 

اوضاعا جديدة وجدت فييا الفئات الميمشة بيف طبقات وفئات المجتمع المختمفة، اذ خمؽ 
والفقيرة فرصتيا لتشارؾ في بناء المجتمع والدولة، لذلؾ تعتبر ثورة تموز مف الثورات االجتماعية 

   التي غيرت جذور التركيبة االجتماعية في العراؽ.
 مف العشائر شيوخ تجريد لغرض الزراعي( )االصالح قانوف الدستور اقرت ثورة تموز في   

 المتمثمة -رسمياً  العشائرية وىي العراؽ في االجتماعي التركيب ثوابت اىـ وابعاد مكانتيـ
 العيد دستور ليـ منحيا والقضائية التي واالقتصادّية السياسّية السمطات مف -القبائؿ برؤساء
 العماد تمثؿ فالزراعة العراؽ مثؿ بمد وفي الوسطى، لمطبقة االقتصادّية المنافسة بقاء مع الممكي،
 ،2846 العاـ في% 47 سكانو نصؼ مف أكثر يمثموف فيو الريؼ أىؿ كاف اذ القتصاده، األوؿ
 االصالح موضوع يحتؿ أف طبيعياً  امراً  كاف لذلؾ واسع اقطاعي استغالؿ مف يعانوف الذيف

ا يبدو اف االمر ليس طبيعيا بقدر م (88).وسياسياً  واقتصادياً  اجتماعياً  متقدمة مكانة الزراعي
يتعمؽ االمر بانو الفرصة الميمة لحكومة العسكر باف تبرز رسالتيا االساسية في ثورتيا 
وتوسميا بانيا ثورة اجتماعية بامتياز، اال اف التحدي االكبر اماـ الحكومة باستخداـ االلية 

 المناسبة لذلؾ االصالح.
 الريؼ في باىرا ا نجاحاالشيوعييف وقد حققو  لقد اعتمدت الحكومة في تطبيؽ القانوف عمى     
 الزراعي، باإلصالح اىتمامو عدـ مف السعيد نوري خطأ مف مستفيديف جمعياتيـ خالؿ مف

 الدعـ في عمييا يعتمد التي الطبقة وىي المعارضيف مف االراضي مالكي كبار اف لكوف
 مصمميف الزراعي، وكانوا االصالح عف المسؤولة السياسي، حتى اصبح الشيوعيوف المؤسسة

 قانوني، سند دوف مف االراضي عمى االستيالء تـ الريؼ، لذا عمى الشيوعية السيطرة احكاـ عمى
 بوجو الوقوؼ عمى قادريف واصبحوا غير وبيذا ضعفت قدرات المسؤوليف الحكومييف كثيرا

 المينية واالتحادات القروية المدارس السيطرة عمى في تقدما الشيوعية وحققت بؿ الشيوعييف،
 الخطوة تمؾ قاسـ، مف بدعـ حظيت والتنظيمات التشكيالت وىذه والجامعات، لوزاراتا وبعض
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 سخرت والصحافة والتمفزيوف اذ اف اإلذاعة االعالـ، وسائط عمى عمميا السيطرة مف مكنتيـ
 شبو تنظيـ وىي( الشعبية المقاومة) تسمى قوة انشاء مف الشيوعييف مكف ذلؾ جميع لمشيوعية،
 الوصوؿ في الشيوعييف يساعد جيشا لتكوف مصممة وكانت ليال، الشوارع عمى سيطرت عسكري

ولعؿ اوؿ انحراؼ لحكومة العسكر ظير عندما تـ االعتماد عمى جية مف دوف  (83).السمطة الى
اخرى، او عدـ اعطاء المجاؿ لتطبيؽ القوانيف عمى اصحاب االختصاص، كما اف سكوت قاسـ 

شكيؿ قوة شبو عسكرية يؤشر عمى اف حكومتو بدأت عف الشيوعييف وفسح المجاؿ ليـ بت
باالنفراد بالسمطة او ميدت لمسؾ زماـ االمور بيد شخص واحد، كما يؤشر ىذا الفعؿ الى 

 سياسة اجتماعية خاصة كانت ترنو الييا حكومة الثورة.
 اصالحات اجتماعية عميقة -4

 (22):ات، وتمثمت باالتيواالصالح جدد اعداء اكسبتو والتي اصالحية بخطوات قاسـ قاـ    
 الى لمنفط المصدرة الدوؿ دعوتو خالؿ مف االجنبية السيطرة مف العراقي النفط تحرير-أ

 واسفر اخر بمد اي عميو يجرؤ لـ االمر وىذا ،2850 عاـ ايموؿ بغداد في اجتماع
 (.اوبؾ) لمنفط المصدرة الدوؿ منظمة تاسيس عف االجتماع

 ارض اي وتممؾ باستثمار العراقية الدولة حؽ ييقض والذي  (70) قانوف قاسـ اصدر-ب
 عمييا تسيطر والتي االجنبية العراقي النفط شركة بامتيازات مشمولة غير عراقية

 عاما،( 60) لمدة وتسعيره وتسويقو وبيعو النفط استخراج امتيازات تمتمؾ والتي بريطانيا،
 مدة بعد قوة مركز سيصبح العراؽ بكوف المتحدة بريطانيا والواليات اخافت الخطوة وىذه
 .عميو لمقضاء تمييدا البعثييف مع واسعة باتصاالت قاموا لذلؾ الزمف، مف

 المجتمع في شريحة اكبر باعتبارىـ الحكومة، في الشيعة بتوسعة عالية الشراؾ قاسـ قاـ-ت
 .الحديث العراؽ في نوعيا مف االولى ىي الخطوة وىذه العراقي

 حتى مميشيا اي يسمح لـ كما العسكرية، المؤسسة نطاؽ خارج السالح بتداوؿ يسمح لـ-ث
 طوقو عندما الشعبية(، ولذلؾ )المقاومة مميشيا وىي جانبو الى تقؼ كانت التي

 .بحوزتيـ يكف لـ السالح الف انقاذه انصاره يستطع لـ االنقالبيوف
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 العربي العالـ في االولى كانت الخطوة وىذه وزير بمنصب الدليمي نزيية الدكتورة تعييف-ج
 .العراؽ عف فضال

 المحاكـ في المرأة لظمـ حدا يضع والذي الشخصية لالحواؿ المدني القانوف اعتماد-ح
 .بانواعيا المذىبية

فقد اىتمت حكومة  اما عمى مستوى بعض الشرائح االجتماعية العراقية كػ)الييود واالكراد(     
طنيف مساويف لمعراقييف في الحقوؽ تموز ممف تبقى مف الطائفة الييودية، واعتبرتيـ موا 23

والواجبات. اذ يعد نظاـ قاسـ مف اكثر االنظمة تسامحا مع الييود وبعد االطاحة بحكمو غادرت 
مجموعات كبيرة مف ييود العراؽ الى اسرائيؿ وخصوصا في مطمع السبعينيات بسبب ما القوه 

 2856طة البعث عاـ مف عنؼ وتجريـ وتيـ تحاؾ ضدىـ كالتجسس السرائيؿ، اذ قامت سم
بعمميات اضطياد واسعة ليـ ولـ يبؽ اال عدد قميؿ ال يتجاوز مئة شخص لتجيز عمييـ 
حكومات متعاقبة، وتنيي وجودىـ الى وقتنا الراىف وىؤالء جميعيـ كانوا مف طائفة عاشت زىاء 

 عاـ في العراؽ. 1500
العراقية الحقوؽ االجتماعية لمشعب اما الكرد فتاريخيا لـ تراِع سمطة االنتداب والحكومة       

، ففي مجالي االدارة والتعميـ بقي 2814الكوردي عمى الرغـ مف اقرارىا لدى عصبة االمـ عاـ 
اما التعميـ فقد شيد تاخرا ممحوظا ففي عاـ  2820الموظفوف الكرد نسبتيـ اقؿ حتى عاـ 

يف اف سكاف المنطقة ( معمما في ح238بمغ عدد المعمميف في كؿ مف السميمانية ) 2816
( الفا، لقد كاف عدد المعمميف اقؿ بمقدار مرتيف مف عددىـ في العيد 244وصؿ عددىـ الى )

وبذا بقيت المسألة  (84)العثماني، كما كانت المدارس محرومة مف اغمب المستمزمات الدراسية.
ت خيرا في حكومة ، اذ التمس2825الكردية معمقة وغير قابمة لتنفيذ مطاليبيا وحقوقيا حتى عاـ 

العسكر )بكر صدقي( مف خالؿ برنامج االصالح الشعبي الذي تـ طرحو والذي اراد فيو تطبيؽ 
الحريات والمساواة، وازالة الظمـ ومظاىر الفقر في العراؽ لكف عمى ارض الواقع لـ يتحقؽ اال 

كراد عمى ، اذ لـ يحصؿ اال2847الشيء اليسير، واستمر ىذا الحاؿ حتى سقوط الممكية عاـ 
حقوقيـ، وذلؾ الف الصراع السياسي كاف يدور بيف قطبيف يعادياف القومية الكردية )االتجاه 
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القومي والسياسة البريطانية(، لذا ركزت ثورة تموز عمى اىـ قضية في المجتمع العراقي أال وىي 
 (89)القضية الكردية. اذ اقدمت عمى االتي:

الشعب الكوردي وبذا يعترؼ ىذا الدستور الوؿ  ( والتي تنص عمى حقوؽ2اقرار المادة )-أ
مرة في العراؽ بحقوؽ الكرد مف خالؿ االعتراؼ بوزنيـ وحقيـ وقوميتيـ وشراكتيـ في 

 العراؽ.

االعفاء عف الزعيـ مال مصطفى البرازاني والسماح لو بالعمؿ السياسي والتعاطي معو -ب
 كزعيـ قومي.

 اطالؽ سراح السجناء السياسييف الكورد.-ت

 دار قرار بالعفو عف المساىميف بثورات ضد الممكية والسماح ليـ بالعودة لموطف.اص-ث

 تخصيص راتب لكؿ كردي عائد مف المنفى بعد العفو.-ج

 منح الحزب الديمقراطي الكردستاني اجازة رسمية لمعمؿ السياسي. -ح

 محاولت لتطبيق النظام الشتراكي -9

لعسكرية ىي مف تقود البالد وجرى تشكيؿ اعمف عبد السالـ عارؼ رسميا اف المؤسسة ا     
مجمس قياد الثورة مف العسكرييف فقط، وبذا شرعت السمطة بتطبيؽ النظاـ االشتراكي وأممت 
)البنوؾ، وشركات التأميف والمصانع الكبيرة، وتأميـ المصارؼ، والصناعات، وتنظيـ مجالس 

  (86)كي واالشراؼ عميو(.الصناعات، وانشاء مؤسسة اقتصادية لتطبيؽ االقتصاد االشترا
وبيذا ارادت المؤسسة العسكرية في عيد عارؼ اف تقوـ بتطبيؽ النظاـ االشتراكي اال انيا     

اخفقت لكوف اف االشتراكية لـ تأِت تمبية لطمب شعب او رغبة جماىيرية او لنجاح الطبقة 
الذي حـر ( ABC)( بابراـ اتفاقية 70العاممة، ومما اساء في االمر انياء مفعوؿ قانوف )

كما اقدمت حكومة العسكر عمى الغاء  (87)%( مف مناطؽ االستثمار.88.4الشركات مف ) 
قانوف االحواؿ الشخصية، والغاء امتيازات الصحؼ التي صدرت بعد ثورة تموز وفي المقابؿ 

يبدو اف محاولة  (88)منحت صحؼ امتيازات كبيرة لكونيا تعبر عف الفكر العروبي والقومي.
اف االشتراكية  -ث لتطبيؽ النظاـ االشتراكي ىي محاولة لتثبيت حكميـ مف جيتيف: االولىالبع
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 -تمثؿ جنبة مف الفكر السوفيتي لمخالص مف اية معارضة تاتي مف الداخؿ او الخارج. الثانية
 تمرير االيديولوجيا البعثية وبدعـ مف الواليات المتحدة االمريكية، وما يؤشر لذلؾ اقداـ الحكومة

(، ليتـ فتح باب صداقة غربية وكسب مناصريف ليـ في االوقات الحرجة، 70عمى انياء قانوف )
كما يؤشر الغاء قانوف االحواؿ الشخصية الى كسب الخط السني والشيعي االسالمي المتطرؼ، 
وما يؤكد ذلؾ الغاء امتيازات صحؼ الثورة واعطاء الصحؼ القومية امتيازات كبيرة، مما يعكس 

 الخط العسكري وتطرفو االقميمي.توجو 
اف االيديولوجيا البعثية ىي نسخة قابمة لمتطبيؽ باسرع وقت النيا تحمؿ فكرا قوميا عربيا،      

وبذات الوقت لـ تؾ تحمؿ ىموـ الداخؿ بقدر ما تحاوؿ اف توطد سمطتيا، لذا كاف عمييا 
وبيذا لـ تجد اعداء ليا ال في ، 2832االستفادة مف عدـ مواجية الغرب كما فعؿ القوميوف عاـ 

دوؿ العالـ وال في العالـ العربي، وبذات الوقت اصبحت متيقنة اف العدو مف الداخؿ، وعميو فاف 
اوؿ شيء اتجيت اليو حكومة البعث سحؽ الطبقة الوسطى التي بدات بالنمو منذ االربعينيات 

عي كامؿ بذاتيا، النيا لـ تكف تموز والتي لـ يكف ليا و  23والخمسينيات والنشاط في ظؿ ثورة 
نتاجا حقيقيا معبرا عف صراعات وتناقضات طبقية مف جية، وكانت اغمبيا خارج الفعؿ 
السياسي مف جية اخرى، مما ابقى تماسكيا ضعيؼ جدا وادى الى انقساميا الى )قومية ويسارية 

جديد يخدـ اىداؼ واسالمية وذات والءات غير مدنية(. واماـ ىذا الوضع بدأت بتشكيؿ مجتمع 
الفكر البعثي العراقي بوساطة وضع اطار قانوني وظيفي عقائدي ادى الى تبموره في النياية، 

 (89)وبذات الوقت قابؿ ليتأثر باالنقسامات والخالفات الداخمية والخارجية.
 التفكك الجتماعي المنظم -6

طة العسكرية الى تفتيتو اف اىـ شريحة واكبر مكوف في العراؽ )الشيعة( لذا اتجيت السم      
وسحقو. اذ اقدمت عمى عممية جماعية عرفت بالطرد الجماعي لعدد كبير مف العراقييف الشيعة 
تحت ذريعة عدـ حصوليـ عمى شيادة الجنسية العراقية وتـ مصادرة امواليـ المنقولة وغير 

اقيف مف اقامة المنقولة، وقامت بحمالت اعتقاؿ واسعة طالت رموزىـ الدينية، كما منعت الب
 (30)شعائرىـ الدينية.

اف ىذا التفكيؾ المنظـ مف قبؿ البعث لمشرائح االجتماعية وسحقيا ادى الى بروز فئة       
اجتماعية واحدة وبنسخة بعثية، ولكي يحكـ البعثيوف قبضتيـ عمى السمطة اكثر كاف لزاما عمييـ 
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ت صورتيا في الفئة القرابية المسيطرة اف يقسموا الفئة البعثية الى مستويات ورتب. لذا انعكس
)العوائؿ مف االطراؼ الشمالية الغربية وبعض مف النازحيف الى بغداد منيا( عمى اجيزة الدولة، 
اذ قامت بانياء مؤسسات المجتمع المدني، كما حطمت الدولة البرلمانية كونيـ اصبحوا صناع 

الجتماعية االخرى بالتدريج، فقامت قرار في الحزب والسمطة والتي انيت بدورىا الطبقات ا
بتغيير المكونات االثنية والدينية والطائفية والتحكـ بتوزيع المقاوالت والمشاريع الحكومية عبر 

 قنوات المحسوبية والحزبية، مما شكؿ فئة جديدة داخؿ الفئة الحاكمة عرفت بػالفئة )العائمية(.
ميو سمطة البعث في السبعينيات مف القرف اف التفكيؾ المنظـ لممجتمع والذي عممت ع      

العشريف افرز جيال مغايرا الى حد كبير عف الجيؿ الذي سبقو، كما حمؿ قيـ عنفية الى حد 
كبير جدا، لذا وضع االستاذ )حسيف قاسـ( قيما ومعاييرا اجتماعية التي لعبت دورا ايجابيا في 

ومقارنتيا بما بما لحقو مف جيؿ  ،2860شخصية الفرد العراقي وتخص الجيؿ الذي سبؽ عاـ 
 (38)كاالتي: 2860اخر. ويمكف ايجاز تمؾ القيـ والتي تخص جيؿ ما قبؿ عاـ 

 التمسؾ بالمواطنة واليوية العراقية الواحدة.-أ

 المحافظة عمى التماسؾ االجتماعي واالخالقي.-ب

 احتراـ القانوف ومؤسسات الدولة والمجتمع المدني.-ت

 د عف استخداـ العنؼ السافر.التعقؿ في السموؾ واالبتعا-ث

 القناعة ببساطة العيش مف اجؿ المحافظة عمى كرامة االنساف.-ج

تنامي مؤسسات المجتمع المدني والمنظمات الجماىيرية كالنقابات والجمعيات -ح
 والمؤسسات الثقافية والدينية وغيرىا.

ى مف حيث القيـ ، فاختمؼ اختالفا جوىريا عف االجياؿ االخر 2860اما جيؿ ما بعد عاـ      
والمعايير والسموؾ، ومرجع ذلؾ الى عامميف اساسييف ىما: )استناد ىذا الجيؿ الى مصادر 

، والتي كانت تستند الى مرجعيات اجتماعية واخالقية في البيت 2860افرزىا نظاـ ما بعد 
ية والعائمة والمدرسة، واالمر االخر الحروب التي خمفت نتائج اجتماعية وسياسية واقتصاد

وخيمة(، وبذلؾ اختفت القيـ والمعايير والثوابت، كما اختفى االنسجاـ والتجانس والتكامؿ 
االجتماعي بيف االثنيات والطوائؼ والفئات االجتماعية االخرى، وبذا تفكؾ النسيج االجتماعي 
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بالكامؿ حتى وصؿ االمر الى اف يشي االب بابنو والصديؽ بصديقو والزوجة بزوجيا، واف 
 (33)االـ بابنيا لحذاء الرئيس وليس لموطف المستباح.تفدي 
 فئة اجتماعية )العائمة( -7

لعبت ىذه الفئة دورا ميما وخطيرا في تاريخ العراؽ الحديث، اذ اف السياسة المتبعة التي     
 لمقيادي فييا ىو االوؿ الرجؿ انتيجتيا في المجتمع السياسي نفذتيا مع المجتمع برمتو، واف

لكف ما يمفت في ىذه الفئة انيا لـ تتجو النياء المجتمع، بؿ حولتو الى  حسيف، صداـ البارز
مجتمع خاضع لمسمطة مف خالؿ عسكرتو مف جية، والقبض عمى المؤسسة العسكرية مف جية 

 بالسيطرة عسكرييف مع وبتعاوف السمطة اذ تعاممت الدولة، مؤسسات في اخرى كونيا تعد االىـ
( معتقؿ خاص 100ما يؤشر لتمؾ السيطرة لعسكرة المجتمع وجود )العسكرية. و  المؤسسة عمى

( معتقال خاصا بالعسكرييف الذيف ال 24بالمدنييف في بغداد وباقي المحافظات العراقية، و )
 (32)يطيعوف االوامر العسكرية.

اما تشكيؿ الجيش العراقي وخصوصا الحرس الجميوري الخاص فكانت نسبة الضباط مف     
%( مف كؿ قادة 63ح الديف ) تكريت والدور وبيجي وسامراء والعوجة( ىي )محافظة صال

%( ويشكؿ ضباط 51الحرس الجميوري الخاص، اما نسبة القادة برتبة عقيد فما فوؽ فيي )
%( كما اف محافظة 4%( في حيف اف محافظة بغداد )8%( ومحافظة االنبار )20الموصؿ )

اما محافظات الوسط والجنوب وكردستاف ال تحوي اي %( 1ديالى عشيرة )العزة والجبور( ىي )
%( مف نفوس 24ضابط عمما اف نفوس محافظات صالح الديف ونينوى واالنبار وديالى تبمغ )

وبيذا البرنامج المطروح والتشكيؿ الفعمي لمجيش العراقي والذي اتى وفؽ رؤية  (34)العراقييف.
لعائمة، تمت بو السيطرة عمى المؤسسة العسكرية حزبية ضيقة اعتمد عمى مبدأ الطائفة والقرابة وا

بالكامؿ، بؿ اصبحت المؤسسة العسكرية الممر او المنفذ الذي مف خالليا سيمت ميمة عسكرة 
، كما سيمت لمسمطة البعثية قمع وضرب 1002المجتمع وتحويمو الى اداة بيد السمطة حتى عاـ 
 اقي.الحركات المدنية والشرائح الميمة في المجتمع العر 

في  2882ويعد الشيعة في العراؽ مف اكبر شرائح المجتمع العراقي التي قمعت عاـ       
االنتفاضة الشعبانية. اذ اقدمت المؤسسة العسكرية عمى تصفية عدد غير قميؿ منيـ حيث قتؿ 
وشرد واعتقؿ واعدـ ما يفوؽ الربع مميوف مدني ومورست ضدىـ سياسة التجويع، كما سرح 
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ؼ مف وظائفيـ المدنية والعسكرية، واغمقت الكميات العسكرية والشرطة واالمف بوجو مئات االلو 
الطمبة الشيعة ووضعت عراقيؿ اماـ اكماليـ الدراسات العميا في الجامعات العراقية، فضال عف 
تولييـ اي منصب سيادي او ريادي كوزير او وكيؿ وزير او مدراء عاميف او عمداء كمية او 

فضال عف القمع المتواصؿ مف  (39)ية وغيرىا اال ماندر والغراض دعائية.مواقع دبموماس
المؤسسة العسكرية لفئات اجتماعية وشرائح متعددة في العراؽ بغرض السيطرة العسكرية عمى 
المجتمع، والجدوؿ يوضح عدد المرات التي قمعت بيا المؤسسة العسكرية المجتمع بشكؿ عاـ 

 .1002في حقبة السبعينيات حتى عاـ 
 القيادة الفردية وعسكرة المجتمع العراقي -8

 الوسيمة ىي وىذه المجتمع تسود مف ىي العسكرية المؤسسة باف حسيف صداـ أعمف      
 عممت األمنية األجيزة جميع فاف لذلؾ فقط، بشخصو المتمثمة االجتماعية الحياة لقيادة الوحيدة

 وسبب ،1002 عاـ حتى البعث مطةس فيو وثبتت المجتمع، امف ال النظاـ امف تحفظ لكي
 بد فال عمييـ، كبيرة خطورة تشكؿ العسكرية المؤسسة باف إدراكيـ ىو الوقت ىذا طواؿ بقائيـ
 لتصؿ وجنودىـ الضباط بيف والمينية االجتماعية العالقات لتفكيؾ توجيت بؿ إضعافيا، مف
 خدما الجنود بعض يعمؿ أف إلى الحاؿ وصؿ حتى عمييـ، والتعاظـ والتعالي االىانة حد إلى
 المجتمع عمى طبيعي بشكؿ انعكس األمر وىذا ألبنائيـ أو ليـ، حراسا أو الضباط بيوت في

جماال المؤسسة في العسكرية الوحدات تفكؾ عمى يؤشر ذلؾ وجميع عموما، المدني  فاف وا 
 ىإل 2812 عاـ مف إضعافيا إلى أدت العسكرية بالمؤسسة أحاطت التي والتغيرات الظروؼ

 إدارتيا ووضع بالكامؿ، عمييا لمسيطرة المحتكريف أماـ الطريؽ ميد الضعؼ ذلؾ ،2857 عاـ
  (36).واحد فرد تصرؼ تحت
منذ قيامو حتى سقوطو. والذي اظير  اف سموؾ التسمط العقائدي كاف ابرز سمة لتمؾ القيادة    

النظاـ تحت اسـ  ذلؾ السموؾ في التسمط العقائدي عمى نحو فاضح ىو القانوف الذي شرعو
السالمة الفكرية، والذي يحتـ عمى الجميع تحديد مدى تطابؽ وانسجاـ او توافؽ اي )بحث او 
مؤلؼ او دراسة اورسالة ماجستير او اطروحة عممية او محاضرة او ندو فكرية او ثقافية او 

اؿ مقاؿ او كتاب او صحيفة او مجمة او دوريات ادبية او عممية او صناعية او اية اعم
ابداعية( مع افكار الحزب واراء القائد ومقوالتو، وال يجوز طبع او نشر او ترويج ما يخالؼ 
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اف رسـ الخارطة المراد الوصوؿ بيا الى السيطرة عمى المؤسسة العسكرية، بؿ الى  (37)ذلؾ.
تفكيؾ عالقاتيا االجتماعية تمت وفؽ برنامج مرسوـ سمفا لمقوى البعثية، لذا لـ يتبؽ اماـ 

لذلؾ سمطة، اال اف تتجو لعسكرة المجتمع كوف اف المجتمع العنصر االخر الذي يقمؽ السمطة، ال
كاف مف ابرز مظاىر التعسكر في المجتمع اف اقدـ النظاـ العسكري في العراؽ في حقبة 
التسعينيات عمى انشاء قوتيف عسكريتيف: )جيش القدس، وفدائيي صداـ(، وكانت القوة االخيرة 

 ة شخص النظاـ ومنحت دعما قانونيا بمرسـو جميوري.خاصة بحماي
ان من اهم الخطوات او البرامج التي اتبعتها سمطة البعث لعسكرة المجتمع العراقي كانت     

 38))متمثمة. بالتي:
%( 3128، اقؿ مف مميوف دوالر الغراض الدفاع بما يعادؿ )2860انفقت حكومة البكر عاـ  -أ

 %(.7111الى ) 2863وارتفع عاـ  مف الناتج المحمي االجمالي

%( مف الناتج 7127( بميوف دوالر: اي ما يعدؿ )7128انفقت الحكومة ) 2870في عاـ  -ب
% مف االيرادات النفطية والغرض مف 64المحمي االجمالي، وىذا االنفاؽ العسكري عادؿ 

ح ذلؾ ىو عسكرة المجتمع العراقي وتحويمو الى ثكنة عسكرية مف خالؿ تكديس السال
 وتجنيد المواطنييف الحكاـ القبضة عمييـ.

ارتفاع صرؼ االنفاؽ العسكري كما مبيف في النقطتيف المذكورتيف آنفًا ادى الى اضعاؼ  -ت
 تطبيؽ برامج التنمية وتقميص النشاط المدني والخدمات االجتماعية.

لؼ تشكيؿ جياز شبو عسكري )الجيش الشعبي( اذ بمغ تعداده مميوف وثالثمئة وستيف ا -ث
شخص في الوقت الذي كاف عدد المجتمع العراقي ثالثة عشر مميوف ونصؼ المميوف نسمة 

 في الجيش الشعبي مف بيف الؼ نسمة. 200اي كاف ىنالؾ لكؿ 

ضخ اعداد كبيرة في القوات المسمحة حتى وصمت الى مميوف ونصؼ المميوف منتسب في  -ج
 لرقـ ليس ىينا.مميوف نسمة وىذا ا 27حيف كاف عدد المجتمع العراقي 

وضعت الحكومة القادة العسكرييف الذيف قضوا خدمتيـ العسكرية كحكاـ عسكرييف في  -ح
 منصب محافظ.



شرعحادي الأشـراقـات تنمــوية ... مجـلة علــمية محكــمة ... العــدد   
 

 

24 

 عينت الحكومة القادة العسكرييف المسرحيف مف الخدمة في منصب روؤساء لجاف اولمبية. -خ

ة عسكرة الصناعة مف خالؿ وضع وزارة خاصة بيا سميت بوزارة التصنيع العسكري وعسكر  -د
الزراعة والثقافة بوضع وزراء ليا يحمموف رتبا عسكرية والغرض مف وزارة التصنيع العسكري 

 ىو تحويؿ العمماء والمالكات الصناعية المدنية الييا.

 تعييف نواب الضباط المسرحيف مف الخدمة الشغاؿ منصب مختار المحمة. -ذ

ة رتبا عسكرية مثؿ: )االطباء منح الكوادر المينية المدنية والذيف يتمتعوف بمؤىالت عممي -ر
 والميندسيف واالعالمييف والوزراء التكنوقراط(.

اشاعة االفكار والقيـ العسكرية عف طريؽ االعالـ مف خالؿ االناشيد والبرامج التي يجب  -ز
االلتزاـ بيا في السموؾ المدرسي، وبيذا تـ تعزيز الوجود العسكري في الحياة اليومية لتطبيؽ 

 في االدارة المدنية. النسؽ العسكري 

 (39):الموضوعة لعسكرة المجتمع كانت وفق. التي ومن اهم البرامج    
 نائب برتبة ليتخرجوا العسكرية المدارس الى الدراسة في الفاشميف الطمبة الوؼ ارساؿ -أ

 ىؤالء والء الف كبارا قادة معظميـ وشكؿ ضباط الى لتحوليـ اخرى وبدورات ضابط
 .العسكرية لممؤسسة وليس لمحزب

 .مالية ومكافاة العسكري القدـ بمنحيـ الكبار العسكرييف شراء -ب
 .جنودىـ قبؿ مف لمضباط العمني االعداـ -ت
 .العسكرية القيـ بتفتيت سابقا لمحزب المنتميف العسكرييف استخداـ -ث
 .زمالئيـ ضد استخبارية بميامات ليقوموا العسكرييف استخداـ -ج
 .ثانيا العسكري االمر ثـ اوال الحزبي باالمر االلتزاـ -ح
 (.الشعبي الجيش) تسمى عسكرية مميشيا تشكيؿ -خ
 .باستمرار القدماء الضباط تسريح -د
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 رتبة منو اعمى ضابطا يأمر اف باستطاعتو يكوف ضابط وىو الحزبية درجتو تكوف مف -ذ
 .منو حزبية درجة اقؿ كاف اذا

 العسكري. بالمكت عف مسؤوليف ليكونوا وميزوزيف مدنييف اشخاص انتداب -ر

اضافة الى ذلؾ فقد أنشئت صناعات عسكرية في نياية الحرب العراقية االيرانية وضمت      
كجزء مف وزارة مستحدثة سميت وزارة الصناعة والتصنيع العسكري، واصبحت الصناعات 
مسيطرا عمييا مف قبؿ القيادة العسكرية، وبذا اصبحت المؤشرات واضحة وقريبة مف تصنيع 

وبيذا يمكف االستدالؿ عمى اف  (20)مياوية وليست ببعيدة مف انتاج اسمحة نووية.اسمحة كي
المؤسسة العسكرية، كمما زادت مف صناعاتيا العسكرية او قدراتيا العسكرية مف )معدات واليات 
وما شابو( زادت مف عدد قواتيا المسمحة، والغرض منو خمؽ مجتمع بذىنية عسكرية قادرة عمى 

 دة القائد االوحد.  االستجابة الرا
 المجتمع عسكرة مخمفات -9

لقد خمفت المؤسسة العسكرية العراقية بعد خوضيا الحرب مع ايراف خسائر بشرية عراقية.      
(، وعدد الجرحى والمعوقيف بما يعادؿ الضعؼ وعدد 240000اذ بمغ عدد القتمى العراقييف )

( مميار دوالر 110قتصاد العراقي )االسرى بعشرات االالؼ، اضافة الى ذلؾ فقد خسر اال
وبطبيعة الحاؿ تنعكس تمؾ  (28)( مميار دوالر.400وخسائر في المنشآة النفطية وصمت الى )

الخسائر البشرية عمى مسائؿ سمبية في البنية السكانية والمجتمع واالقتصاد الوطني، كما تقمص 
لتراجع العالي في رعايتيـ اليومية عدد ونسبة الوالدات وظيور كـ ىائؿ مف االرامؿ وااليتاـ، وا

والصحية وما شاكؿ ذلؾ، اضافة لذلؾ فقد انعكس ايضا عمى اف المجتمع فقد قوى عاممة وموردا 
 انتاجيا كبيرا.

ال يمكف احتساب دخوؿ المؤسسة العسكرية الى الكويت كفعؿ عبثي او اعتباره صدفة او     
نتيجة حتمية لذلؾ التسميح اليائؿ فانتياء الحرب اقدمت عميو الحكومة، وانما كاف عندما مجازفة 

افضى الى وجود ثكنات عسكرية كبيرة غير فاعمة كعدة وعدد، وبذات الوقت اف اخالء سبيميا 
او ابقائيا عمى وضعيا يعد امرا مخيفا لمسمطة، وعميو البد مف المجازفة بيا في حرب اخرى 

 ،2880 عاـ مطمع ية السمطة. اذ بمغتالشغاليا مف جية، ومف جية اخرى ابعادىا عف مواج
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 االوسط الشرؽ في تقميدية عسكرية قوة أكبر الرقـ ىذا ويمثؿ جندي مميوف العراقي الجيش قوات
 المعارؾ مف والصالبة الشدة ىذه اكتسبت اذ العالية، والصالبة بالشدة تميزىا الى اضافة
%( 84)ب العراقي الجيش زودت لبرازيؿوا ومصر الغربية والمانيا وامريكا فرنسا اف كما السابقة،

 كيمياوية ترسانة تمتمؾ العراقية العسكرية المؤسسة كانت لذلؾ الفائقة، التقنية االسمحة مف
 سيكفؿ وىذا نووية اسمحة برنامج في شرع العراؽ باف( وموريس بولوؾ) ذلؾ اكد وقد وبيولوجية،

 في التقميدية اسمحتو نصؼ مف اكثر خسر كونو مف الرغـ وعمى (23).اسرائيؿ مع المساواة لو
 التقرير في جاء كما المنطقة، في عسكرية قوة اكبر يممؾ مازاؿ انو اال الثانية الخميج حرب
 اعادة الى يؤدي العراؽ عف العقوبات رفع واف ،2884 عاـ االمريكية الدفاع لوزارة االمني
 احتياطي اكبر ويمتمؾ والخبراء العمماء مف قاعدة بأكبر يحتفظ كونو العسكرية قدراتو تطوير
 (22).نسمة مميوف 10 مف واكثر نفطي
لقد مكنت الثورة النفطية والتي وصمت مردوداتيا الى ثالثيف مميار دوالر النخبة السياسية      

الحاكمة الى توسيع الجيش ليضاعؼ الى ثماني مرات مع تضاعؼ االجيزة االمنية الى عشرات 
لكف بذات الوقت البد  (24)ة وضماف عدـ زواليا مف سدة الحكـ.المرات مف القبض عمى السمط

 مف ضماف سير عمميات المؤسسة العسكرية وتحديد دورىا.
بسبب ما وصؿ اليو الدينار العراقي مف انييار عجزت الدولة عف توفير االدوات        

لذا شيدت فترة االحتياطية والمواد االولية اضافة الى اىتماـ الدولة بالصناعات العسكرية، 
. اذ 2812التسعينات اسوأ مرحمة اقتصادية لممجتمع العراقي منذ تأسيس الدولة العراقية عاـ 

تسبب ذلؾ في تسريح اعداد كبيرة مف العماؿ العراقييف سواء اكاف في )القطاع العاـ او الخاص 
رة عمى دفع او المختمط( اضافة الى تسريح اعداد مف القوات المسمحة، الف الدولة غير قاد

% مف 13، كانت نسبة 2881 -2880رواتبيـ، لتستفحؿ البطالة بشكؿ كبير، ففي فترة 
السكاف ضمف القوى العاممة لتنخفض بشكؿ ىائؿ في السنوات الالحقة، مما تسبب بيجرة سكانية 

  (29)كبيرة خارج البالد، كما تسببت بارتفاع معدالت الجريمة بمختمؼ انواعيا.
، مخمفا وراءه مجتمعا محتقنا طائفيا، وشرائح اجتماعية 1002كـ العسكري عاـ انتيى الح      

متعادية، ومستوى اقتصاديا متدنيا جدا، ونسب البطالة فيو عالية، فضال عف مؤسسة عسكرية 
 .1002عراقية ثأر المجتمع العراقي منيا قبؿ اف تثأر مف نفسيا عاـ 
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 ثنائية الداخل )السمطة/الحزب( -ثانياا 
، تعتني بيا وتركز عمييا 2847اف اوؿ االدوار السياسية والميمة التي اخذت ثورة تموز      

ىي العالقات السياسية الداخمية والخارجية، ولعؿ العالقات الخارجية كانت اخؼ وقعا عمى قادة 
مف الثورة مف العالقات السياسية الداخمية، الف سنوات الخمسينيات شيدت تحوال في قيادة العالـ 

بريطانيا الى امريكا، كما اف المصالح الغربية تدور حوؿ االقتصاد وليس السياسة بشكؿ رئيس، 
لذا لـ يؾ اماـ الثورة اال اف تحافظ او تضمف عدـ اىتزاز او ارباؾ لمصالح الغرب في العراؽ 

ية لدعـ موقفيا او عمى االقؿ عدـ مواجية مشكالت مف الخارج، اذ تعاممت مع السياسة الخارج
 بطريقتيف:

لـ تعمف الثورة انسحابيا مف حمؼ بغداد لضماف عدـ تدخؿ دوؿ الحمؼ ضد الثورة  -االولى 
وبذات الوقت لتشجيعيا عمى االعتراؼ بالحكـ الجميوري مف جية، ومف جية اخرى عدـ اثارة 

بتيف الغرب ضد الثورة عسكريا، وخصوصا اف القوات العسكرية االمريكية والبريطانية كانتا قري
لقد ترجمت الحكومة تمؾ الخطوات باقواؿ رسمية اصدرتيا الى الغرب بوساطة  (26)مف العراؽ.

بياف اطمقتو. اذ اكدت الثورة في بياف رسمي باف قادتيا ممتزموف بالعيود الدولية وفقا لميثاؽ 
ميص االمـ المتحدة، واف الحركة الوطنية التي قاـ بيا الجيش، انما ىي حركة داخمية بغرض تخ

لكف عدـ االنسحاب لـ يدـ طويال فبعد اقؿ مف عاـ اعمنت  (27)العراؽ مف اوضاع الحكـ الفاسد.
 .الثورة انسحابيا مف حمؼ بغداد، كما الغت االتفاقية الخاصة بالقواعد البريطانية

يعد ىذا التصريح ضمانا لعالقات الثورة الخارجية مف جية، ومف جية تجنبت عداء           
مف المفترض اف تنتظر حكومة الثورة المدة عسكرية قد تطيح بالحكومة الجديدة، لكف  ومواجية

لمخالص مف اية اشكالية تقع فييا مع دوؿ الحمؼ والغرب،  2850القانونية النتياء الحمؼ عاـ 
اال اف الضغوط الداخمية )الشعبية والقومية( حالت دوف ذلؾ، فػ)القوميوف والناصريوف 

وا جماعة ضغط عمى الحكومة لالنسحاب مف الحمؼ، ولعؿ الحكومة ارادت اف والوحدويوف( شكم
تضمف الداخؿ قبؿ الخارج النو االىـ واالخطر، كما اف الغاء االتفاقية الخاصة بالقواعد 
البريطانية تعد خطوة ذكية مف قبؿ الحكومة، لئال تعود خطورة استغالؿ القواعد البريطانية 

، ىذا مف جانب الحكومة باتجاه بريطانيا، اما 2832مايس عاـ  السقاط الثورة كما حدث في
العكس فيذا االمر غير مبرر مف قبؿ الغرب وال يوجد مسوغ او ضماف لبقائو، ولعؿ عدـ تدخؿ 
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بريطانيا او الواليات المتحدة بوجو ثورة العسكر، كاف المراد منو اف تنيي المؤسسة العسكرية 
رار بريطانيا انيائيا في الحقبة الممكية، فعدـ تدخؿ الغرب نفسيا بنفسيا وليس كما حاولت م

لحماية النظاـ الممكي اشبو بفخ سياسي وضعتو بريطانيا او الواليات المتحدة لمعسكر ليؤسسوا 
دولة قائمة بمؤسسة عسكرية متضمنة احزابا سياسية متصارعة تيمؾ ذاتيا بذاتيا، بدال مف 

ماحدث فعال لتنيي المؤسسة العسكرية ذاتيا وتنتيي عاـ  وحدات عسكرية منتظمة ومقاتمة، وىذا
1002. 
 ،(234743) سي. ايكس/262/223288 الخارجية وزارة -المرقمة الوثيقة في ورد -الثانية
 الى ومعنونة( الطوارئ مقر) بغداد مف صادرة ،2847 تموز 25 في 7 برقـ وفورية سرية برقية
 فرضت وقد بالكامؿ، بغداد في الموقؼ عمى يسيطر راقيالع )الجيش: البريطانية الخارجية وزارة

 والزاؿ اماف، في فيي وممتمكاتيـ البريطانييف الرعايا اما اليومي، التجواؿ ومنع العرفية االحكاـ
( 1000) ىنالؾ واف المتحدة، الواليات ولرعايا ليـ المحمية والمساعدة الود مشاعر يظير الجيش
 والسويسرييف واليولندييف وااليطالييف االلماف مف اخريف وعدد امريكي( 2300) و بريطاني
يبدو اف  (28).اخالئيـ( وامكانية سالمتيـ حوؿ منيـ عدد بأكبر اتصاؿ عمى واني واخريف،

سالمة الرعايا االجانب وعدـ التعرض ليـ ىي رسالة الى القوى الغربية باف المؤسسة العسكرية 
ة سياسة معادية تجاه الغرب ومصالحو، ويعد ىذا الفعؿ ال تحمؿ حقدا او مواجية عسكرية، او اي

 مؤشر عمى االحتفاظ واالستمرار بالعالقات العراقية الغربية. 
 السياسات الداخمية لحكومة قاسم -8
والعسكرييف. اذ  المدنييف مف وألفتيا الثورة قياـ اتجيت الحكومة الى السياسة الداخمية بعد    

 النظاـ اقطاب ماعدا الديمقراطييف(، والوطنييف المعتدليف قومييفوال والناصرييف )البعثييف ضمت
 في يمثمو مف لديو يؾ لـ انو اال بقاسـ، وثيقة صمة لو الشيوعي الحزب اف مف الرغـ وعمى القديـ

كما اف اىـ قضية عممت عمييا الثورة ىو اعتبار مرحمة مابعد الثورة مرحمة انتقالية ( 29)الحكومة.
نتقاؿ الى الحكومة المدنية. اذ تجسدت تمؾ المرحمة بانشاء مجمس قيادة الثورة يقودىا العسكر لال

ليحقؽ القيادة الجماعية ويحافظ عمى مكتسبات الثورة، كما يعيد اليو صالحيات السمطة 
التشريعية والتنفيذية، ثـ يحؿ المجمس ويرجع العسكريوف الى ثكناتيـ، او يعتزلوف منصبيـ 

 عدـ اف (40)عمؿ السياسي، وبذا اصبح المجمس يتسـ بالقرار الجماعي.العسكري لمف يرغب بال
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 حكومة اف عمى مؤشر بقاسـ، الوثيقة عالقتيـ مف الرغـ عمى الحكومة في الشيوعييف اشراؾ
 عف بعيدا الوطنية الشراكة عمى مبنية العراؽ في موضوعية سياسة وضع نحو ترنو العسكر

 المحسوبيات. 
يي مف القضايا الميمة في نظر قاسـ كونيـ قومية تمثؿ شريحة ميمة في اما قضية الكرد ف     

المجتمع العراقي، اال اف تمثيميـ في الحكومة كاف غير موفؽ فوزراؤىـ لـ يحصموا عمى وزارات 
سيادية، ولعؿ قاسـ كاف عمى عمـ اف االتجاه القومي سيعارض خطواتو في حاؿ اصبحت ليـ 

لذا لـ تحقؽ حكومة يشؽ الصؼ الداخمي اعطاىـ تمثيال شكميا. وزارات سيادية، والجؿ اف ال 
العسكر بعد الثورة مطاليب الشعب الكوردي اال بشكؿ شبو تقميدي، فالتشكيؿ الوزاري جاء باثنيف 
مستقميف فقط مف الوزراء احدىما لمصحة واالخر لممواصالت، وىذاف المنصباف لـ يكونا 

والجؿ  .2825د ما قامت بو حكومة العسكر في عاـ سيادييف وىذا الفعؿ يشبو الى حد بعي
اشعار الكرد بانيـ يحمموف حرية سياسية في ظؿ حكومة العسكر. اعطت حكومة قاسـ لمحزب 
الديمقراطي الكردستاني اجازة رسمية بفتح مقر ليا في بغداد، كما خصصت برنامجا بالمغة 

اقطاب متنوعة ومتعددة الى وجود سمطة يؤشر تأليؼ الحكومة مف  الكردية في االذاعة العراقية.
ذات طابع ديمقراطي، لكف بذات الوقت يؤشر اشتراؾ العسكرييف في السمطة الى خرؽ دستوري 
واضح، الف العسكرييف مجاليـ ليس في السمطة، وىذا االمر ينذر بخروج المؤسسة العسكرية 

ياسي، وربما تعود عف مياميا ومينيتيا مما سيعطييا فرصة سانحة لمتدخؿ بالشأف الس
 لالنقضاض عمى السمطة مرة اخرى.

كما اف القضية االخرى والميمة اف الثورة قامت بالغاء الدستور القديـ واستبدالو بدستور      
مؤقت وىو مؤشر عمى اف الدستور الجديد، وربما الدائـ يحتوي ويحمؿ مبادئ ذات طابع 

المؤقت كاف ينطوي عمى مبادئ تحمؿ اجتماعي/ سياسي ايجابي. لكوف اف صدور الدستور 
تطمعات المجتمع، كما يعد االطار العاـ لدستور جديد ودائـ في البالد، اال اف ذلؾ كاف يعتمد 
عمى انتياء المرحمة االنتقالية لحكومة العسكر، لكف مما يتضح اف الحكومة لـ يؾ في حسبانيا 

انتيت، وال الدستور الدائـ صدر وبقي الدستور  انياء المرحمة االنتقالية، لذا ال المرحمة االنتقالية
لكف تمؾ االىمية في الثورة اذا ما قيست بالقانوف  (48)المؤقت معموال بو حتى نياية حكـ قاسـ.
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الممكي االساس، فيي ال تعد ليا اية اىمية الف القانوف الممكي االساس جاء وفؽ مجمس 
 طة متفرد بالقرار مف دوف مشاركة.تأسيسي منتخب، والدستور المؤقت جاء بناًء عمى سم

يبدو اف الثورة لـ يؾ في حساباتيا اف تنفرد قياداتيا او قائدىا بالسمطة وىذا التصرؼ يعد     
ورة كما االخر مف نوعو بعدـ محاربة جية في الداخؿ، وما يؤشر لذلؾ انيا اشركت اقطاب الث

اشركت القوى واالحزاب السياسية، لكف تمؾ االقطاب كانت تحمؿ ايديولوجيا غير متفؽ عمييا، 
فكؿ قطب اراد تطبيؽ رؤيتو عمى ارض الواقع، فالوطنيوف والديمقراطيوف كاف ىدفيـ العراؽ 

ما لتوحيد الصؼ الداخمي لذا قاموا باشراؾ )البعثييف والناصرييف والقومييف( في الحكومة، ا
غيرىـ فذىب الى ابعد مف ذلؾ، اذ ارادوا االنضماـ الى الوحدة العربية لتحقيؽ طموحاتيـ، وما 
اف وجدت تمؾ القوى ثغرة في التماسؾ السياسي حتى بدأت باالنفصاؿ. اذ قامت حكومة قاسـ 
 بدعـ الشيوعييف وتشجيعيـ وتفضيميـ عمى بقية القوى، وتقريبيـ منو دليؿ عمى افضميتيـ، وبذا
اعًد القوميوف والبعثيوف اف ىذا التصرؼ ىو خيانة لمثورة واف االفعاؿ والتضحيات التي قدموىا 
لـ يتـ تمييزىا وتقديرىا، كما اف ىذا التصرؼ يعد البذرة االولى لشؽ الصؼ الوطني في العراؽ 

 ومما زاد تعقيدا لممسألة سياسات قاسـ مع مالكي (43)مما ميد لضطرابات سياسية متواصمة.
االراضي وشيوخ القبائؿ ومنيا المناطؽ الغربية والتي انتيجيا لسمب سطوتيـ لتشكؿ عامال اخر 
لمناىضة الحكومة، اذ وجد ىؤالء اف الفرصة قد حانت لمخالص مف حكـ قاسـ السترجاع 

   (42)حقوقيـ المسموبة.
 اقصاء وتصفية الخصوم العسكريين -3

حدث عندما اقدـ عمى اعفاء مساعده االبرز اف اوؿ اقصاء واضح وصريح مف قبؿ قاسـ      
في الثورة العقيد عبد السالـ عارؼ مف ميامو ومنصبو، وبما اف عارؼ يمثؿ الخط القومي 
)البعثي( فيعني اف اىـ واكبر قطب في السمطة السياسية، اضافة الى كوف اغمب مناصريو 

قمب السمطة السياسية مما العسكرييف تمت ازاحتيـ مف السمطة، والزمو ظيور نتوء كبير في 
وزارة الخارجية  -سيميد لخالؼ عميؽ يفضي بانياء الجميورية االولى. اذ ورد في رقـ الوثيقة

، صادرة مف 2847تشريف االوؿ  2في  2520برقية مكتوبة ذات اسبقية برقـ  262/222058
لعراقية: لقد تـ اعفاء بغداد ومعنونة الى وزارة الخارجية، برقيتي السابقة/ تغييرات في الحكومة ا

احد ابطاؿ الثورة والمسؤوؿ عف الخطة العسكرية لالنقالب وىو العقيد عارؼ، وحتما اف ىذا 
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االعفاء سيقمؿ مف مكانتو ويزيح عف قاسـ التحدي الفعاؿ، لكوف العقيد عارؼ ىو المدافع االكبر 
كره ضد االجانب، ويبدو التخاذ خطوات تجاه الوحدة مع الجميورية العربية والمحرض الرئيس لم

اف ىذا ىو سر الخالؼ بيف الرجميف، فعارؼ كاف متنفذا فيو مف يصدر االوامر لموحدات 
العسكرية ويسيطر عمى توجو االذاعة العراقية، اال اف عارؼ ومف معو لـ يأتمروا بأمره واحبطوا 

اجة الى وحدة ىدؼ قاسـ، وىذا االمر لـ ولف يرتضيو قاسـ، ألنو كاف يعتقد اف العراؽ بح
داخمية قبؿ اف ينطمؽ الى وحدة خارجية، وىذا الخالؼ بيف الرجؿ زاد مف نموه مف خالؿ 
معارضة اعضاء مجمس الوزراء لو حتى مف الرتب الصغيرة، وزاد في اختفائو اكثر مف المسرح 

  (44)السياسي عندما رحبت بو الطبقات التي ترتبط بالنظاـ السابؽ لكونيـ يرونو متعصبا اعمى.
يعود الخالؼ بيف الوطنييف والقومييف ومف واالىـ الى حقبة زمنية في النظاـ الممكي، اذ      

يعد امتدادا لمخالؼ المسيطر عمى المؤسسة العسكرية ونخبيا القيادية، لذا فاف تغيير النظاـ 
وبما  غير كاٍؼ بعدـ تدخؿ المؤسسة العسكرية بالشأف السياسي ما لـ يتـ تحييدىا عف الصراع،

اف االتجاه القومي يمثؿ االتجاه االكبر في العراؽ انحسر دور المؤسسة العسكرية وقواىا 
اذ  )االتجاه الوطني(. لذا لـ يؾ اماـ قاسـ ليسيطر عمى الشارع اال اف يفسح المجاؿ لمشيوعييف،

 ثيرالك كما قدـ الشغب، احداث عمى لمقضاء تستخدـ كانت التي والشرطة االمف قوى تـ تجميد
 او شرطة ضابط اي بمقدور يكف فمـ الشعب، ضد قمعية بأعماؿ القياـ بتيمة لممحاكمة منيـ
 والخطر االنتقاد ضده يثير ذلؾ الف الشارع، في النظاـ الستعادة يسير شيء باي يقوـ اف جيش

 الصؼ وضباط الجنود اكثر اصبح حتى كبيرة بدرجة الجيش معنويات مما ادى الى انخفاض
 (49).االنتيازييف وجود عف فضال باإلكراه شيوعيا اصبح االخر والبعض يوعييف،ش والضباط

ويشير ىذا السماح لمشيوعيف باتخاذ تدابير امنية وعسكرية الى انياء دور المؤسسات في الدولة 
وتعطيميا، بؿ واستبداليا ليؤشر ىذا الفعؿ الى اف حكومة العسكر عازمة عمى مسؾ زماـ 

ة االخريف، اضافة الى عدـ التفاىـ مع اي طرؼ يحاوؿ مواجية السمطة مف دوف مشارك
 السمطة، وبيذا برز احتداـ الصراع بيف الشيوعييف والقومييف.

لقد اقدمت سمطة العسكر مف جانبيا عمى تصفية خصوميا القريبيف منيا. فقد ورد في رقـ     
/ محاكمة العقيد مك 11، الرقـ 20221/3/48، 262/230806وزارة الخارجية  –الوثيقة  تـو

عبد السالـ محمد عارؼ: لقد جرت سرا محاكمة نائب رئيس الوزراء ووزير الداخمية العقيد عبد 
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كانوف االوؿ ولغاية االوؿ مف كانوف  16السالـ عارؼ اماـ المحكمة العسكرية العميا ابتداًء مف 
 3/4قاط النظاـ ليمة اشتراكو بتنظيـ عسكري إلس -، بتوجيو تيمتيف لو: االولى2848الثاني 

محاولة اغتياؿ رئيس الوزراء بسحب مسدس عميو اثناء مقابمتو  -، والثانية2848تشريف الثاني 
بمكتبو في االوؿ مف تشريف االوؿ، اال اف التيمة لـ تثبت عميو مع وجود صالحية لرئيس 

بيا عارؼ بمغادرة  الوزراء بالتخفيؼ عف حكمو او الرأفة بو، تمؾ الصالحية استغميا قاسـ ليساوـ
 تحتوي ىذه الوثيقة عمى مؤشرات عديدة وىي كاالتي: (46)البالد.
 فتح باب المحاكمات السرية.-أ

 استخداـ المؤسسة العسكرية السقاط النظاـ.-ب

 السعي نحو االنفراد بالسمطة ومف كال الطرفيف.-ت

 انشقاؽ في صفوؼ الشعب بدا واضحا لمعياف.-ث

روعة بدت بالنشاط مف داخؿ الثورة ومف ابرز االبتزاز والمساومات امور غير مش-ج
 مؤسسييا.

تصفية ابرز خصوـ الداخؿ مما سيفتح الباب اماـ تصفيات اخرى يقع قاسـ اولى -ح
 ضحاياىا.

 اجراءات لتثبيت الحكم العسكري -2

لقد اعتمد قاسـ عمى التناقضات بيف الكتمتيف )الشيوعية والقومية( ولكي يعزز وجوده عمؿ     
ا ببعضيما، لذا رأى أف مف مصمحتو اف يمد الجسور مع التيار القومي الوحدوي، عمى ضربيم

لكف لـ يدرؾ قاسـ اف العداء السياسي وصؿ الى نقطة الالعودة، لذا قاـ باالفراج عف المعتقميف 
السياسييف وخاصة الوحدوييف ومنيـ اعضاء في حزب البعث، كما اطمؽ سراح الذيف نظموا 

ى تخفيؼ االجراءات القمعية التي اتخذت ضدىـ مع السماح ليـ باصدار اغتيالو باالضاؼ ال
 وبذا اصبحت فرديتو كحاكـ عسكري مطمقة ومف دوف رادع. (47)بعض الصحؼ.

اف االسموب او الطريقة الفردية التي اتبعيا في حكـ عيده االخير مع ما رافقو مف اسموب      
فسحت لو المجاؿ ليتعيد ( 48)مى استخداـ االضداد.ميكافيممي في امور امف الدولة، والذي يقوـ ع

، بتشكيؿ لجنة في نياية 2852اماـ مراسؿ جريدة لوموند الفرنسية يوـ الخامس مف شباط عاـ 
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شباط تكمؼ باعداد مشروع دستور دائـ وقانوف انتخابات جديد يعتمد فييا عمى دساتير اجنبية 
لوطنية العراقية لتمثيؿ المكونات االجتماعية عاـ والدة الجمعية ا 2852وعربية واف يشيد عاـ 

التي تتعرض لمتمييز، وكاف ىدفو منح الثورة بعدا اجتماعيا/سياسيا ديمقراطيا وفؽ رؤية توفيقية 
وواقعية، اال اف تمؾ الخطوة جاءت متأخرة، اذ باغتو حزب البعث بعد اياـ بانقالب اطاح بو 

السمطة التقميدية في تحقيؽ االىداؼ الوطنية مما وسبب تاخره كاف اعتماده عمى آليات وادوات 
 في الدولة في مباشر بشكؿ العسكرية المؤسسة تدخؿ اخر التحوؿ نحو الحكـ المدني، كما اف

 عاـ حتى السياسي بالمسرح وتحكـ حكـ بالتعارضات مفعما سياسيا ارثا ترؾ تموز 23 ثورة
 مما العراؽ في والسمطة الدولة بيف اصال الممتبسة العالقة اشكالية في تموييا افرز اذ ،1002

 مؤسسة لنمو والتمييد المدنية الدولة مؤسسات والتياـ الدستورية السمطة اضعاؼ الى ادى
 .ىجيناً  نموا عسكرية

يتضح مف تصريح قاسـ اف حكومتو ادركت الخطأ الجسيـ الذي ارتكبتو عندما انفردت بكؿ    
مضى وباتت العودة الى الوراء محالة، الف العودة  شيء، لكف ما لـ تدركو ىو اف الوقت قد

تعني اف االطراؼ السياسية ستعود الى حيث مطاليبيا وستتجدد المشكمة مرة اخرى، كما اف 
سعي حكومة العسكر الى لـ شمؿ االطراؼ ليس سوى محاولة بائسة، او عمى االقؿ تعد مناورة 

 ممكنة. مع اطراؼ المعارضة لبقائو بالسمطة الى اطوؿ فترة
 التجاهات السياسية في الجمهورية البعثية -4

اف انياء الخط الوطني والذي تمثؿ او توج بالزعيـ عبد الكريـ قاسـ افضى الى اف تتمحور      
 (49):في ثالثة اتجاىات رئيسة. وىي كاالتي 2857العقوؿ السياسية حتى عاـ 

 القومي، وفيو شقاف: -التجاه الول
 ء يتمحوروف حوؿ ثالثة خطوط: القوميوف العرب وىؤال -2

 الناصريوف. - أ

 البعثيوف. - ب

 االقميميوف. - ت

 الحركة الكردية والحركة التركمانية. -1
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 الماركسي والمتمثؿ بالحزب الشيوعي. -التجاه الثاني
 االسالمي ويتمحور في ثالثة خطوط:  -التجاه الثالث

 حركة االخواف المسمميف.  -2
 حزب التحرير االسالمي.  -1

 االسالمية. حزب الدعوة -2

 

 السيطرة العسكرية لمبعثيين -4

بعد اف نجح انقالب البعثييف بقياد عبد السالـ كاف عميو اف ال يكرر تجربة عبد الكريـ      
قاسـ ويترؾ زماـ امور المؤسسة العسكرية، كما تركيا قاسـ بيد ضباط وقيادات معارضة لو، 

مسيطرة عمى الدولة، فقد فيـ حزب البعث ولعمو ايقف اف المؤسسة العسكرية ىي السالح الوحيد ل
المعبة تماما، اذ اتجو لمسيطرة عمى المؤسسة العسكرية قبؿ كؿ شيء ليجعؿ منيا القائد الرسمي 
لمدولة ومؤسساتيا، ومع ذلؾ سيظير اف حزب البعث لـ يستطع نشر ايديولوجيتو داخؿ المؤسسة 

الجناح  -و مكوف مف جناحيف: االوؿالعسكرية ابتداًء النو قائـ عمى مرتكزيف اساسييف، ا
المراكز العسكرية  الجناح المدني، لكف عمى الرغـ مف ذلؾ فاف ابقاء -العسكري، واالخر

امر مقمؽ ليـ. لذا تحرؾ حزب البعث لمسيطرة عمى المفاصؿ التي قد  الحساسة بيد غير البعثييف
)منصب وزير الدفاع( بيد البعثي ، اذ جعؿ قمة البنية العسكرية تزحزح مكانتيـ واتجو ليسيطرعمى

صالح ميدي عماش ونفذ ليمسؾ بكؿ ما امكف مف الفرؽ المدرعة باإلضافة الى السيطرة عمى 
كتيبة الدبابات الرابعة التي نفذت االنقالب وسيطر كذلؾ عمى كتيبة الدبابات االولى والثالثة 

محمد الميداوي وقادة الفرقة  بقيادة المقدـ البعثي حسف مصطفى النقيب والرئيس الركف البعثي
شباط  7فالبعثيوف المشاركوف في انقالب ، الرابعة العقيد البعثي عبد الكريـ مصطفى نصرت

( وفي 12000الى )مف العاـ نفسو لكف عددىـ وصؿ في ايار ، ( رجؿ4000كانوا اكثر مف )
مى ذات انعكست تمؾ السيطرة عمى المؤسسة العسكرية ع (90).( الؼ83000اب وصؿ الى )

، كما قامت بحماية السمطة، بؿ مكنتيا مف حيازة مقاعد في  المؤسسة، اذ قامت بتصفية الخصـو
 (98)السمطة بعدد ستة عشر مقعدا لمبعثييف مف اصؿ ثمانية عشر.
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 السمطة الرسمية لممؤسسة العسكرية -6

يوري كاف بعد اف اوؿ انفراد عمني الستالـ السمطة مف قبؿ المؤسسة العسكرية في العيد الجم   
االنقالب الذي اقدـ عميو عبد السالـ عارؼ ضد البعثييف. اذ اعمف عارؼ اف المؤسسة العسكرية 
ىي مف تقود السمطة في العراؽ، وبذا كاف اوؿ اقداـ لممؤسسة العسكرية اف اقصت جميع 

، وقد االحزاب السياسية، واعمنت عف قياـ )االتحاد االشتراكي العربي( كحزب وحيد في العراؽ
ضـ ىذا االتحاد اربعة احزاب سياسية بعد انحالليا: )حركة القومييف العرب، الحزب العربي 

وبيذا  (93)االشتراكي، حركة الوحدوييف االشتراكييف، والوحدويوف االشتراكيوف الديمقراطيوف(.
االتحاد بدا واضحا اف المؤسسة العسكرية باتت عمى طريؽ تأسيس وتعزيز الحكـ القرابي 

 لعقائدي في العراؽ. وا
بعد االحداث التي قاـ بيا عبد السالـ عارؼ ضد البعثييف مف قومييف ووحدوييف عاـ       
عالية،  وقوة ، قامت المؤسسة العسكرية بتطوير وحداتيا الخاصة مف الجيش بشدة2852

وـ بيا والغرض مف ذلؾ التطوير لحماية سمطة عارؼ مف اية ردة فعؿ او اية مؤامرة يمكف اف يق
البعثيوف المعارضوف لو. اذ اصبح لواء المشاة العشروف قوة عسكرية اطمؽ عمييا اسـ )الحرس 
الجميوري(: وىي قوة عسكرية متكاممة اصبحت خاصة بالنخبة الحاكمة وجعمت اداة لحمايتو 
وحماية سمطتو، وىذا االسـ ىو االسـ االوؿ الذي اطمقو عبد السالـ عارؼ، وليس كما يدعيو 

لقد طورت المؤسسة العسكرية وحداتيا عف طريؽ حشد  (92)اـ حسيف بانو ىو مف اطمقو.صد
ابناء قبيمة قائد السمطة الييا نظرا الرتباطيـ بالسمطة قرابيا وتفاديا الية محاولة انقالبية وقد 

وىذا االمر يؤشر الى تعسكر السمطة بالكامؿ  (94)تحدث تعزيزا لضماف بقاء السمطة مدة اطوؿ.
ح القرار السياسي قرارا عسكريا خالصا، كما يؤشر الى تأسيس الحكـ القرابي العسكري. ليصب

 (99)( تنظيما.17وبيذا انتيى الحكـ العسكري العارفي بعزؿ كافة الفئات القومية والتي بمغت )
 من سمطة القرابة الى السمطة الطائفية  -7

تجانس عنصري/مذىبي متطرؼ لقد انعكس ضياع السمطة مف البعثييف عمى ضرورة خمؽ       
ليعكس ذلؾ التطرؼ ارتباكا في الوضع السياسي القائـ. اذ تمركزت عممية تعميـ االعضاء السنة 

لتشكؿ القوة  2857بالحزب لمحصوؿ عمى حماية مف ضباط الجيش مما انعكس بعد عاـ 
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حكرا  2866االساس لحماية السمطة والتحكـ بمعظـ اجيزة الحكـ، لذا بقيت الحكومة حتى عاـ 
عمى السنة لدرجة اف الشيعة لـ يمعبوا اي دور جوىري في الحكـ وال في وضع الدستور المؤقت 

وبيذا  (96)، اي طيمة عشر سنوات لـ يستطيعوا اف يشتركوا في اي قرار سياسي.2860عاـ 
بنت سمطة البكر سياسة الدولة عمى المعيار الطائفي لشغؿ المناصب الميمة في الدولة، ومع 

 (97)لؾ وضعت مسيحييف وشيعة باالسـ في مناصب ميمة، لكف مف دوف سمطة فعمية.ذ
الصراع العثماني الفارسي الذي ترؾ ارثا الى يعود سبب االعتماد عمى المعيار الطائفي    

لممؤسسة العسكرية. اذ لـ يقبؿ اف يكوف لمشيعة اي دور قيادي في الجيش، لذا بقيت العقيد 
كمية العسكرية عمى مستوى رتب الضباط، اذ مارست الكمية العسكرية الطائفية راسخة في ال

وجميع الكميات التابعة لممؤسسة العسكرية سياسة التمييز الطائفي تجاه الطالب الشيعة، وكاف 
 فئة بتمثيؿ الجيش ضباط ىيئة يبدو التحيز الطائفي الواضح في القبوؿ مف عدمو، وليذا اتسمت

، ويظير ذلؾ جميا مف خالؿ اسماء الدورات التي تخرجت (السنة) العراقي المجتمع مف واحدة
والتي كانت تنشرىا جريدة الوقائع العراقية حتى بات عدـ  2835حتى عاـ  2821منذ عاـ 

وتمثؿ  (98)تقديـ الطالب الشيعة لالنتساب معروفا بانيـ سيرفضوف مف قبؿ المؤسسة العسكرية.
اصدرت الممكية قانوف الجنسية العراقية وتعديالتو فقد  التمييز الطائفي بأبرز صورة لو عندما

وما يؤشر  (99)حرمت العديد مف العوائؿ الشيعية مف اكتساب الجنسية بحجة التبعية االيرانية.
لذلؾ، حرمانو مف الوصوؿ الى مناصب سيادية في الدولة العراقية، لذا امتازت المؤسسة 

 أبناء مف ىـ الوزارية والمناصب القيادة يحتؿ فم غالبية باف الممكية الحقبة العسكرية. في
دوره  يحجـ أو التقاعد عمى يحاؿ حتى عميا مرتبة إلى ليصؿ الشيعي يكف ولـ السنية، الطائفة

 .واستمر ىذا الحاؿ حتى نياية الممكية
 سياسية -اصالحات عسكرية -8

وليسي، وفسح عممت حكومة العسكر بقيادة عبد الرحمف عارؼ عمى انياء االرىاب الب     
المجاؿ لمقوى السياسية بمزاولة اعماليا، لذا شيد حكـ عارؼ تطورا في السياسة االنفتاحية اذا ما 

واالنقالب يعد نتيجة حتمية  (60).2857قورنت بزمف اخيو عارؼ ومف ىنا تحديدا ولد انقالب 
مطموب لمثأر  لذلؾ االنفتاح النسبي الف السمطة ليست شرعية، كما اف الجناح العسكري لمبعث
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مف شقيقو الجناح المدني، ولعؿ حكومة عارؼ متيقنة مف ذلؾ لذا ارادت اف تتجنب ذلؾ 
 االنقالب باقداميا عمى اصالحات سياسية احترازية.

اف تضع حدا لظاىرة االنقالبات  2855حاولت حكومة عبد الرحمف عارؼ عاـ        
ى الوضع الدستوري لتحقيؽ الديمقراطية القائمة العسكرية، ولـ يؾ اماميا سوى االنتقاؿ السريع ال

عمى وجود التنظيمات السياسية واالنتخابات الحرة لتاتي حكومة ممثمة عف الشعب، لذا شرعت 
تضمنت معظـ نصوصيا قوانيف  2856حكومة ناجي طالب مسودة لقانوف االنتخابات عاـ 

النتخاب والترشيح لمذكور معموؿ بيا في االنظمة العربية، ومف اىـ مبادئيا ضماف حؽ ا
واالناث عمى السواء عمى اف يكوف التصويت لمذكور اجباريا، كما منحت مسودة المشروع رئيس 

تعد المحاولة ادراؾ حكومة عبد الرحمف اف البمد  (68)% مف النواب.20الجميورية حؽ تعييف 
ا تعد ىذه الخطوة قائـ وسيستمر باالنقالبات، واف العالج الوحيد اقامة نظاـ ديمقراطي، كم

تموز باعتبارىا تنحو نحو فصؿ السمطات وبناء دولة ذات  23االولى مف نوعيا منذ ثورة 
مؤسسات ومنح المرأة حؽ الترشيح وتوسيع الدائرة االنتخابية، وبذا فيي خطوة متقدمة مقارنة بما 

 فعمتو حكومة عبد السالـ، اال انيا تحمؿ في طياتيا االتي:
بنيا عمى اسس عراقية وانما كاف يتضمف مبادئ عربية في حيف اف العراؽ القانوف لـ يكف م-أ

 لديو فئات واقميات متعددة وكثيرة، وبذا لـ يؤمف عودة الوضع الداخمي الى حالتو الطبيعية.

االختالؼ مف ىذا النوع يسمح لحكومة العسكر باالستمرار في الحكـ، وبيذا يكوف لمحكومة -ب
 ة.دور وسيطرة اكثر عمى الدول

اف اجبار الشعب عمى االنتخابات مف فئة الذكور يحمؿ الكثير مف سمب الحرية الفردية، -ت
 كما يضع الخط الفاصؿ لمنوعية بيف الذكور واالناث.

%، يعني اف السمطة مسيطرة عمى 20اف منح رئيس الجميورية حؽ تعييف نواب بنسبة -ث
 البرلماف مسبقا.

وؽ الشعب واظيار السمطة بمظير الديمقراطية يحمؿ القانوف بموازمو مصادرة مسبقة لحق-ج
 مف دوف حقيقة تتضمف ذلؾ.



شرعحادي الأشـراقـات تنمــوية ... مجـلة علــمية محكــمة ... العــدد   
 

 

38 

 انقالب عسكري ايديولوجي     -9

لقد سعى ضباط الجيش )حزب البعث(  الى االمساؾ بالسمطة في الوقت الذي بقيت فيو      
لتي القوى السياسية ضعيفة جدا وبعيدة تماما عف تولييا. فاالكراد القميتيـ والضغوط والحروب ا

مورست ضدىـ ابقتيـ في وضع ضعيؼ جدا، في حيف اف القوى السياسية الشيعية كانت تنظر 
الى تولي السمطة بنظر يشوبيا بعد المناؿ، كما اف السنة االسالمييف محجـ دورىـ تماما، اما 

تولي الشيوعيوف فقد شغمتيـ انقساماتيـ الداخمية، لذا كاف الطريؽ اماـ العسكرييف البعثييف معبدا ل
 (63)السمطة وبسيط جدا وال يحتاج اال الى تكتيؾ بسيط ومدبر.

لقد اصدر ميشيؿ عفمؽ بيانا الى قيادات حزب البعث تضمف منياج خاصا بخصوص      
الجيش ومنعو مف التدخؿ بالشأف السياسي، ولـ يقصد بالمنع وضع حاجز بيف الجيش والعمؿ 

يتـ منعو بالتدخؿ في شؤوف السمطة، ولكي  السياسي، بؿ يجب اف تكوف لو صمة بالحزب لكي
يصحح مساره البد مف منع العسكرييف مف الجمع بيف العسكرية والميمة القيادية في الحزب او 
الحكـ، فعندما يتـ انتخاب احد الرفاؽ العسكرييف لقيادة الحزب فال يحؽ لو البقاء في المينة 

العالـ حزب ثوري حقيقي قياداتو عسكرية، العسكرية لكي يصبح قائدا شعبيا النو ال يوجد في 
فوجود عسكرييف في القيادة يعني اف القوة الحقيقية ىي في الجيش وليس في الشعب وفي 
القطعات العسكرية وليس في قيادة الحزب، وبذا يكوف الجيش صمتو االولى واالخيرة بالحزب، 

الجيش عف السياسة، وبيذه  وىذا ىو مفيوـ الحزب لوظيفة الجيش كما ىذا ىو المعنى البعاد
الطريقة نمنع الصدامات بيف رفاقنا العسكرييف ونضع الحزب فوؽ الجميع فالمجنة العسكرية سابقا 
قامت بتصفية اعضاء الحزب النيا كانت ىي االولى، وبيذا يتـ انقاذ الحزب ونجعؿ مف الجيش 

ا بدأ حزب البعث برسـ مف ىن (62)عنصرا ثمنيا ليصبح قوة ضاربة بيد الحزب لحماية الوطف.
ايديولوجيا جديدة وتبدو ظاىرا انيا ايديولوجيا تخص حزب البعث بشقيو، اال اف الحقيقة كانت 
تخص جناحو المدني فقط، كما يعد ىذا البياف خطة لما بعد السيطرة عمى السمطة وانياء اي 

تو القيادة في الجناح انقالب عسكرية بعد تولييـ قيادة الدولة، لذا فاف ىذا البياف الذي اصدر 
المدني لحزب البعث، االساس الذي تمكف الحزب فيو مف الثبات لالبد، كما يؤشر ىذا البياف الى 

 االتي:
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 القيادة في حزب البعث تكوف لجناحو المدني.-أ

 وضع المؤسسة العسكرية تحت امرة الحزب )الجناح المدني(.-ب

 ادلجة المؤسسة العسكرية.-ت

 دنو مرتبتيا دوف الحزب.-ث

 تقييد دور الجناح العسكري في الحزب.-ج

 اعطاء الضوء االخضر لقيادات الحزب باغتياؿ عبد السالـ عارؼ.-ح

تبييض صورة الجيش والحزب بوجو الخصوـ وارساؿ لرسالة لعبد الرحمف عارؼ باف -خ
 الجناح المدني ىمو االوؿ واالخير الحزب وليس السمطة.

 (64)ن القرن العشرين:في النصف الثاني م اسباب التدخل العسكري-80
 مقارنة واحد آف في تكمفة واكثر حجما اكبر االوسط الشرؽ في العسكرية المؤسسة تعد-أ

 االوسط الشرؽ فبمداف العراؽ، ضمنيا ومف العربي العالـ والسيما الثالث العالـ في بنظيراتيا
( 12) اكبر بيف مف عربية بمداف خمسة ىنالؾ الواقع وفي لمسالح استيرادا البمداف اكثر مف

 اجمالي مف ،%12.2 بنسبة اوليا في العراؽ يقع الثالث العالـ في لمسالح مستوردا
 العراؽ، في العسكرية المؤسسة وكمفة حجـ مف وسع االستيراد ىذا الثالث، العالـ استيرادات

 اتخذ والمبكرة االولى مراحمو في الدور ىذا اف وبما ليا، السياسي الدور تنامي عكس مما
 حتى المباشرة التدخالت بسبب العسكرية وشبو العسكرية والحكومات االنقالبات شكؿ
 الماضي. القرف مف الستينيات اواخر

النظاـ التقميدي في العالـ العربي مفكؾ بنيويا مما يخمؼ فجوات سياسية نظرا لوجود اف  -ب
جناح العسكري الوالمتمثمة بوال يمكف ردـ تمؾ الفجوات اال بالبيروقراطية ، ضعؼ في الحكـ

لذا تجد اف الجيوش التي اعادت بنيتيا القوى االستعمارية مثمت البنية االبرز  ،تحديدا
فضال عف اف الدوؿ النامية عندما تحصؿ عمى االستقالؿ تشرع بتوسيع جيوشيا  ،لمدولة

 .2821مف خالؿ نظاـ الخدمة العسكرية االجبارية ومنيا العراؽ عاـ 
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ة الى الحداثة يتكوف عسكرىا مف المؤىميف لتولي المناصب القيادية اف الدوؿ النامية الساعي-ت
النيـ مف قطاعات متعممة ومنظمة ومتوجية تكنولوجيا، ىذه الحقيقة جعمت مف العسكر 
شريحة بالغة االىمية ضمف الطبقة الوسطى الجديدة، وقد برروا تدخميـ بأسباب قومية 

ية، او الحاجة الى النظاـ والضبط والتنظيـ، لمحاربة االستعمار، او الحاجة لموحدة الوطن
 .او الحاجة الى االصالح االجتماعي

النخب السياسية في العراؽ منذ اواخر الستينيات ولمحفاظ عمى مستقبؿ السمطة اتبعت  -ث
سياسة بناء جيوش عقائدية مف اجؿ وضع حد ألي انقالبات عسكرية اخرى مف خالؿ 

 محزب الحاكـ.تسييس الجيش وجعمو مناصرا مطمقا ل

 المؤسسة العسكرية من الطائفة الى العقيدة-88    
لقد اعادت المؤسسة العسكرية بناء السمطة عمى اساس طائفي عقائدي، لتميد لمعسكر     

السيطرة التامة والنيائية، كما تيدؼ الى انياء دور الدولة لتحؿ محميا وتشرع بنظاـ سياسي 
 .دد كؿ مف فردريؾ وبرزيزنسكي خصائص النظاـ الشموليحمتفرد عرؼ بالنظاـ الشمولي، وقد 

  (69)وىي كاالتي:

يمتمؾ عقيدة رسمية حكومية: اي اف ىنالؾ عقيدة شاممة وعامة تطبؽ في كؿ برنامج تعبوي -أ
 او تنموي لكؿ فرد يؤيد ويساند النظرية الشمولية الحكومية.

 جزب جماىيري واحد متفرد في السمطة يقوـ عميو شخص واحد.-ب

 اـ ضبطي امني مرىب يقوـ بمراقبة معارضي النظاـ بكافة اصنافيـ.نظ-ت

امتالؾ جياز دعائي فعاؿ لبث االشاعات كما يقوـ بالتجسس عمى اتصاالت الناس -ث
 ويسيطر عمى كافة وسائؿ االعالـ.

 السيطرة عمى المؤسسة العسكرية لكي ال تستخدـ ضد الحكومة.-ج

 السيطرة عمى المناشط االقتصادية.-ح
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اظيرت تجربة الحكـ العسكري في العراؽ كما في دوؿ اخرى، لتكشؼ وتثبت اف  لقد    
الجيش اذا ما تدخؿ في السياسة فال يدوـ الى امد طويؿ، واذا ما تدخؿ في تولي السمطة 

اذ استمر بتبديؿ  2825يصبح مف العسير تنحيو عنيا، واف افضؿ تجربة لذلؾ تدخمو عاـ 
، ليرغـ عمى تسميـ السمطة 2832لجيش البريطاني عاـ الحكومات المدنية حتى اصطدـ با

ومف ثـ توالت تمؾ السمطات العسكرية في العراؽ حتى واجيت اكبر دولة  (66)لممدنييف.
، لتنتيي المؤسسة العسكرية العراقية كعدد 1002عسكرية في العالـ )الواليات المتحدة( عاـ 

قرار امريكي اصدره القائد المدني في وعدة عسكرية، وحؿ جميع القطعات االخرى المتبقية ب
 العراؽ بوؿ بريمر.

 الخاتمة 
تمثمت بمرحمة ،2847خمص البحث الى اف المؤسسة العسكرية العراقية منذ العاـ             
مجتمع زراعي تحوؿ المجتمع مف اذ كونيا مسكت بزماـ السمطة، في قباؿ المجتمع،  قوةمف ال

تمتمؾ الى نظاـ اقترب بشكؿ كبير مف عالـ الصناعة ال ائريا، في الغالب نظامو اقطاعيا عش
العشائر فيو قطع وافرة مف السالح تفوؽ ما تمتمكو المؤسسة العسكرية، لنستنتج مف ذلؾ اختالؿ 

، اذ لـ والمؤسسة العسكرية والدولة مف جية اخرى المعادلة بيف المؤسسة العسكرية والمجتمع
ر مف عاـ ، واستمر ذلؾ االماستنادا لمقانوف مسؤوليات الموكمة اليياتتمكف مف القياـ باالدوار وال

، لكف وعمى الرغـ مف العقبات التي واجيتيا المؤسسة العسكرية 1002حتى العاـ  2847
ما بعد مف السيطرة عمى الدولة بالكامؿ، بؿ وتحويؿ اال انيا تمكنت في دولةالعراقية في قباؿ ال

السبعينات والثمانينات والتسعينات الى سيطرة حزب البعث عمى  المؤسسة العسكرية نياية عقد
الى مواجية عارمة مع ( عقد الستينات، اذ قامت في مرحمتيا االولى )المؤسسة العسكرية والتحكـ

احزاب السمطة واالحزاب الموالية والمعارضة مف جية اخرى حتى ادى االمر الى استخداـ 
النقالب عمى حزب البعث والقومي بشكؿ خاص، فضال الجيش ضد االحزاب وقمعيا بؿ الى ا

عف انقالبات اخرى اطاحة بحكومة عبد السالـ ليسيطر البعثيوف عمى السمطة بالكامؿ واالنتقاؿ 
مف فكرة السيطرة لمحزب الى العقيدة والعائمة لتنتيي بالفردية التي تمثمت بشخصية صدـ حسيف 

 .1002واالنتياء عاـ 
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اث التي تسارعت بشكؿ كبير عمى مدار وجود الجميورية كانت بسبب اف ولعؿ االحد         
)االستقواء والتحكـ(، اذ ميد اكتشاؼ النفط وتراكـ عوائده المؤسسة العسكرية بالمجمؿ مثمت 

نقطة تحوؿ في الدولة العراقية بشكؿ عاـ والمؤسسة العسكريةعمى نحو خاص، اذ زاد العديد 
ة تدريبا وتجييزا، واخذت شيئا فشيئا تستغني عف المجتمع، والعدة وتراكمت مينية المؤسس

وتمكنت مف قسره والتحكـ بو حتى قبضت عمى زماـ السمطة في العيد الجميوري، واستمر في 
، نستنتج مف ذلؾ اختالؿ العالقة لكف ىذه المرة لممؤسسة العسكرية قباؿ 1002ذلؾ حتى العاـ 

ا اال انيا تمكنت مف تحقيؽ ادوارىا، بؿ القفز عمييا المجتمع ورواسبيا، وتطورات سمبية ازاءى
لحماية السمطة، اي تحولت مف مؤسسة لحماية الدولة وخدمة المواطف الى مؤسسة لحماية 

 السمطة.
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 ،1ج ،2857 -2847 الجميػػوري العيػػد فػػي العراقيػػة الػػوزارات تػػاريخ بػػاحثيف، مجموعػػة -10
 .1002 الحكمة، بيت بغداد،

 .2885قـ، انتشارات الشريؼ الرضي، أ.د. مجيد خدوري، العراؽ الجميوري،  -12

د. محمد الدليمي، كامؿ الجادرجي ودوره في السياسة العراقية، بيروت، المؤسسة العربيػة  -11
 .2888لمدراسات والنشر، 

 السػاقي، دار بيػروت، العػراؽ، فػي الديموقراطيػة اجؿ مف الصراع -مذكراتي حديد، محمد -12
1005. 

 الموسػـ، مجمػة ،2847 -2812 العراقيػة كيػةالمم ،(وتػدقيؽ جمػع) الطريحي سعيد محمد -13
 والعشػروف، السادسػة السػنة والتػراث، باالثار تعنى فصمية موسوعة ،202 الجزء االوؿ، القسـ

 .1022 الكوفة، اكاديمية ىولندا،

. د. معػػف خميػػؿ عمػػر، عمػػـ اجتمػػاع الديمقراطيػػة، عمػػاف، دار الشػػروؽ لمنشػػر والتوزيػػع،  أ -14
1023. 

، النجػػػػؼ، 2852شػػػػباط  7اف وثمػػػػانوف يومػػػػا و اسػػػػرار انقػػػػالب ، مائتػػػػةمنػػػػذر جػػػػواد مػػػػرز  -15
 .مطبعة المواىب، د ت

 .2876 لمطباعة، الحرية دار بغداد، ،3ج البعث، سبيؿ في عفمؽ، ميشيؿ -16
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، بغػداد، 1002 -2857د. ىادي حسف عميوي، أحزاب المعارضة السياسػية فػي العػراؽ  -17
 .دار الكتب العممية، د ت

 -2842نشػػأتيا وتطورىػػا عبػػر وثائقيػػا  -القػػومييف العػػرب ىػاني الينػػدي )تحريػػر(، حركػػة -18
 .1007، بيروت، مؤسسة االبحاث العربية، 2، الكتاب الثاني، ج2857

د. ومػػيض جمػػاؿ عمػػر نظمػػي واخػػروف، التطػػور السياسػػي المعاصػػر فػػي العػػراؽ، بغػػداد،  -20
 .جامعة بغداد، د ت

 
 الكتب المترجمة -ثانيا

 الحديث، العراؽ في الجماعية واليوية والتاريخ السياسة -دولة مذكرات دافيس، إريؾ -22
 .1007 والنشر، لمدراسات العربية المؤسسة بيروت، اليادي، عبد حاتـ ترجمة

 ،2847 منػػذ العػراؽ -الدكتاتوريػة الػػى الثػورة مػف سػموغمت، بيتػػر سػموغمت، فػاروؽ اريػوف -21
 .1002 الجمؿ، منشورات بيروت، النبراسي، مالؾ ترجمة

تموز  22 -تموز 23 -2848-2847ة، العراؽ في الوثائؽ البريطانية السفارة البريطاني -22
 .1000، ترجمة خميؿ ابراىيـ حسيف، بغداد، بيت الحكمة، 2، ج2847

كػػانوف  16 -آب 2 -2848-2847السػػفارة البريطانيػػة، العػػراؽ فػػي الوثػػائؽ البريطانيػػة  -23
  .1000، ترجمة خميؿ ابراىيـ حسيف، بغداد، بيت الحكمة، 1، ج2847االوؿ 

 -كػػػانوف الثػػػاني 2 -2848-2847السػػػفارة البريطانيػػػة، العػػػراؽ فػػػي الوثػػػائؽ البريطانيػػػة  -24
 .1000، ترجمة خميؿ ابراىيـ حسيف، بغداد، بيت الحكمة، 2، ج2848حزيراف  20

االمػارات العربيػة المتحػدة، مركػز ، بيتر يػونج وبيتػر جيسػر، االعػالـ والمؤسسػة العسػكرية -25
 .1002ث االستراتيجية، االمارات لمدراسات والبحو 

 الػػػدار بيػػػروت، ادريػػػس، جػػػابر زينػػػة ترجمػػػة العػػػراؽ، تػػػاريخ مػػػف صػػػفحات تريػػػب، تشػػػارلز -26
، العربية  .1005 لمعمـو

، 1الشػػػيوعيوف والبعثيػػػوف والضػػػباط االحػػػرار، الكتػػػاب الثالػػػث، ط -حنػػػا بطػػػاطو، العػػػراؽ -27
 .2888ترجمة عفيؼ الرزاز، بيروت، مؤسسة االبحاث العربية، 
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رؤيػة  -براىيـ، الطائفية والسياسػية فػي العػالـ العربػي نمػوذج الشػيعة فػي العػراؽد. فرىاد ا -28
فػػي موضػػوع الػػديف والسياسػػة فػػي المجتمػػع العربػػي المعاصػػر، ترجمػػة مركػػز دراسػػات التفاعػػؿ 

 .2885الثقافي والترجمة، القاىرة، مكتبة مدبولي، 
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 .1002خميؿ ابراىيـ حسيف، بغداد، بيت الحكمة، 

 
 الرسائل ولطاريح -ثالثا
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