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 م6611مىقف العزاق مه احللف اإلسالمً عام 
 أمحذ راشذ جزٌذي علً الفهذاويد.  فهمً امحذ فزحان اجلىاتً. د

كلٍح الرتتٍح للعلىم  –جامعح األوثار 
 اإلوساوٍح 

 َدابكلٍح ا –جامعح األوثار 

 ادلستخلص
كاف العراؽ أنموذجًا واضحا مف بيف البمداف العربية التي عاشت تجربة عقد االحالؼ 

، مما كاف لو االثر الواضح في تحديد مواقؼ وخطوط كذلؾ لبناف والتكتالت الدولية ومساوئيا
، لذلؾ كاف العراؽ في ؼ والمؤتمرات العربية واالسالميةالسياسة الخارجية العراقية تجاه االحال

، وعميو تكمف اىمية البحث في ة التي رفضت فكرة الحمؼ االسالمياالقطار العربيمقدمة 
بياف ومعرفة موقؼ العراؽ الرسمي مف الحمؼ االسالمي وقد تضمف محوريف األوؿ: الظروؼ 

التأثير عمى وموقؼ بعض البمداف العربية و  االسالمي العربية التي نشأت فييا فكرة الحمؼ
الرسمي مف الحمؼ مف خالؿ  : فقد تضمف موقؼ العراؽما الثاني، االعالقات فيما بينيا
 .ؽ والكتب والصحؼ التي تناولت ذلؾاالعتماد عمى الوثائ

Abstract 

  We can see that the Iraqi position to wards the Islamic alliance cortorms 
with that of some Arab conntrie part coladly Lebanon. Naver the We should 
printent that the position of Iraq and Lebanon did not change from a prior 
corpintion between them in the some degree it opposes adopt and the nature of 
the ruling. It might instigate plot as traled in the political change witnessed and 
dispute between Iraq and Iran on the reglution of Iran being a member in the 
Islamic alliance. 

 :ادلقذمح
السياسية واالقميمية التي شيدىا الوطف  حالؼكاف الحمؼ االسالمي واحدًا مف اال

، وقد تباينت مواقؼ البمداف العربية منيا بيف مؤيد ومعارض، اذ والعالـ االسالمي العربي
تتكرر لعقد  العربية واالسالمية في متاىات ىذه التحالفات وبدأت الدعوات القطاراصبحت ا
ألحالؼ ، اذ شيدت فترة الستينات مف القرف العشريف حركة قوية لبشأف ذلؾ المؤتمرات
ة إلنشاء منظمة المؤتمر نقطة البداي، اذ مثؿ مف ابرزىا ، ويعد الحمؼ االسالميوالتكتالت
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ة الى تنظيمات اخرى ساىمت في بمورة فكرة الدعوة الى اقامة تجمع اسالمي ، اضافاالسالمي
بيدؼ توحيد صفوؼ تبنت ذلؾ المممكة العربية السعودية  وقدعمى مستويات دولية رسمية، 

والتقريب بيف االقطار  المسمميف والعمؿ عمى ازالة النعرات الطائفية واالقميمية بيف المسمميف
 . االسالمية

حالؼ اؽ أنموذجًا واضحا مف بيف البمداف العربية التي عاشت تجربة عقد االوكاف العر 
، مما كاف لو االثر الواضح في تحديد مواقؼ وخطوط السياسة والتكتالت الدولية ومساوئيا

، لذلؾ كاف العراؽ في مقدمة ؼ والمؤتمرات العربية واالسالميةالخارجية العراقية تجاه االحال
، وعميو تكمف اىمية البحث في بياف ي رفضت فكرة الحمؼ االسالمية التاالقطار العربي

ومعرفة موقؼ العراؽ الرسمي مف الحمؼ االسالمي وقد تضمف محوريف األوؿ: الظروؼ 
التأثير عمى وموقؼ بعض البمداف العربية و  االسالمي العربية التي نشأت فييا فكرة الحمؼ

الرسمي مف الحمؼ مف خالؿ  موقؼ العراؽ : فقد تضمف، اما الثانيالعالقات فيما بينيا
 . ؽ والكتب والصحؼ التي تناولت ذلؾاالعتماد عمى الوثائ

 المطمب االول: نشأة الحمف وتأثيره عمى الواقع العربي.
 المطمب الثاني: موقف الحكومة العراقية من الحمف.

 ادلطلة االول: وشأج احللف وتأثريي على الىاقع العزتً.
ممؾ المممكة  فيصؿ بف عبد العزيز ىو مشروع دعى إليو الممؾ الحمف االسالمي

* الذي سعت بريطانيا حمؼ بغداد ، ويعد محاولة لتوسيع5))9:=5عاـ  ،العربية السعودية
شتيت دور ت ثـ ،العراؽ عف بقية االقطار العربية ية وعزؿلغرببموجبو لتحقيؽ االىداؼ ا

 .(6)ضد المعسكر الشيوعي الحرب الباردة ، في خضـالحركة الوطنية العربية
 كانت غاية الممؾ فيصؿ وضع ميثاؽ اسالمي يضـ فضاًل عف الدوؿ العربية دوالً 

، وعمى ما يبدو اف الغاية مف الفكرة ىي (6)ورة مثؿ ايراف وتركيا والباكستافاخرى مجا اسالمية
تعبئة المحافظيف العرب في جبية متحدة ضد الثورييف، وكاف ذلؾ بداية لوضع الحجر 

 لمنظمة المؤتمر االسالمي. االساس
 صؿعندما طرح الممؾ في 9:=5تعود فكرة مشروع الحمؼ االسالمي الى ايموؿ عاـ 

اثناء ذلؾ عمف عف فأ، مر يضـ كافة الدوؿ االسالميةفكرة الدعوة لعقد مؤت بف عبد العزيز

http://www.marefa.org/index.php/%D9%81%D9%8A%D8%B5%D9%84_%D8%A8%D9%86_%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B2%D9%8A%D8%B2
http://www.marefa.org/index.php/%D9%81%D9%8A%D8%B5%D9%84_%D8%A8%D9%86_%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B2%D9%8A%D8%B2
http://www.marefa.org/index.php/%D8%AD%D9%84%D9%81_%D8%A8%D8%BA%D8%AF%D8%A7%D8%AF
http://www.marefa.org/index.php/%D8%AD%D9%84%D9%81_%D8%A8%D8%BA%D8%AF%D8%A7%D8%AF
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خالؿ زيارة رسمية لو  الفكرة نفسيا، كما طرح ة العربية الثالث بالدار البيضاءانعقاد مؤتمر القم
 .(7)9:=5كانوف االوؿ عاـ  65الى العاصمة االيرانية طيراف في 
نجاح فكرة الحمؼ  في سبيؿ وسعى العزيز جيود كبيرة بذؿ الممؾ فيصؿ بف عبد
ليا، اذ قاـ بجوالت عديدة شممت عدد مف عربي االسالمي االسالمي والحصوؿ عمى التأييد ال

داعيا تمؾ والسوداف وباكستاف وتركيا والمغرب وغينيا ومالي وتونس،  كاألردفالدوؿ االسالمية 
االسالمي الف رسالة االسالـ تدعو الى التآخي الى ضرورة تعزيز االخاء والتضامف الدوؿ 

 .   (8)قيؽ العزة والكرامة لجميع الشعوببيف المسمميف وتح
جولة لعف مخطط  9:=5تشريف الثاني  69أعمنت المممكة العربية السعودية في 

، حيث ، وتشمؿ إيراف وتركيا وباكستافإسالمية ينوي الممؾ فيصؿ بف عبد العزيز القياـ بيا
 حسبببادئًا جولتو اإلسالمية  9:=5كانوف األوؿ  >في عاىؿ السعودي الى طيراف وصؿ ال

مف العاـ  كانوف األوؿ 57صدر بياف مشترؾ في ختاـ الزيارة في و ما وصفتيا وسائؿ اإلعالـ 
اشاد بعمؽ الروابط اإلسالمية بيف الشعبيف المسمميف العربي واإليراني وبالموافقة  نفسو فييا

قمة إسالمي يكوف مناسب لبحث ما ييـ الدوؿ اإلسالمية لصيانة  عمى عقد مؤتمر
 .   (9)مصالحيا

بالترحيب مف قبؿ ايراف واالردف وتركيا  بف عبد العزيز فيصؿالممؾ لقد حظي مقترح 
وبارزا  دورًا قيادياً  لتؤديلمسعودية  المجاؿ اماـ والمغرب، واليدؼ مف ذلؾ واضحًا ألنو يفسح

و دمشؽ عمى سبيؿ المثاؿ أو بغداد أنت القومية العربية تعطي لمقاىرة ، فاذا كافي المنطقة
نفسو بالنسبة لمسعودية،  اليدؼحقؽ ت سالـالا الدعوة الى القضايا التي تيـ موقعًا بارزًا، فاف

ياء مثؿ فكرة الميثاؽ تسمح بالخروج مف االطار العربي والبحث عف حمفاء اقو  ال سيما اف
 . (:)والباكستافايراف وتركيا 

ومف جانب اخر جوبيت فكرة الحمؼ االسالمي بمعارضة شديدة مف قبؿ بعض حكاـ 
الدوؿ العربية، اذ اعتبرىا البعض مشروعا مواليا لمدوؿ الغربية، وىذا ما اعمف عنو الرئيس 

فسيتيا( السوفيتية اثناء زيارتو  في حديث لو لصحيفة )ايز عبد الناصر* المصري جماؿ
قائال: "اف ثمة شعارات يجري الترويج فييا الى اقامة حمؼ اسالمي  9:=5اـ لموسكو ع

، وال اعتقد اف ىذا الحمؼ اذا خرج الى اف عقد حمؼ بغداد وليست ىذه الفكرة جديدة، بؿ سبؽ
 . (:)"...الوجود يمكف اف يختمؼ عف االحالؼ السابقة
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الممؾ فيصؿ بف عبد  دخمت فكرة الحمؼ االسالمي حيز التنفيذ السيما بعدما اعمف
انو سيتـ تشكيؿ لجنة  ::=5كانوف الثاني  75في العزيز اثناء زيارتو الرسمية لألردف 

، وقد دعـ شاه او لقادة الدوؿ االسالمية قريبا اسالمية لمتحضير لعقد اوؿ مؤتمر قمة اسالمية
 .(;)ايراف تمؾ الفكرة وأيدىا

لى بمعارضة شديدة مف معظـ جوبيت فكرة الحمؼ االسالمي ومنذ خطواتيا االو 
ف فقد أثار تأييد شاه ايراف فكرة الحمؼ اإلسالمي، مخاوؼ العديد مف البمدا ،الدوؿ االسالمية

مية ، وفي خاتمة المطاؼ لـ يوافؽ عمى عقد مؤتمر الدوؿ االسالالعربية ال سيما العراؽ ولبناف
 عبد الناصر المصري جماؿاعمف الرئيس  ::=5شباط  66أحد باستثناء إيراف واألردف، وفي 

قائاًل "اف االمبريالية والرجعية تقوماف بتأسيس  في جامعة القاىرة في خطاب جماىيري القاه 
، موجو ضد حركات واألحالؼ السياسية السابقة حمؼ بغدادالحمؼ االسالمي وانو عمى غرار 

 . (>)التحرر الوطني"
مف قبؿ كؿ مف الجزائر والجميورية العربية اليمنية  لقد شجبت فكرة الحمؼ اإلسالمي

عدد مف و  والعراؽ ولبناف وسورية والكويت والعديد مف البمداف االسالمية في آسيا وافريقيا،
المنظمات العربية والدولية، وتنصؿ عف الفكرة حتى بعض حمفاء ايراف، فترتب تأجيميا، 

 .(=)وحينذاؾ لجأت السعودية إلى عقد مؤتمرات اسالمية عمى مستويات مختمفة
كانوف اسفرت مساعي المممكة العربية السعودية عف عقد مؤتمر القمة اإلسالمي في 

في الرباط، اال اف الخالفات الجدية بيف أعضائو، وبالدرجة الرئيسية بيف  ::=5عاـ  الثاني
قممت مف اىمية المؤتمر، اذ اطيح بالرئيس  –مصر والسعودية  –الدولتيف العربيتيف المتنفذتيف 

اي قبؿ بضعة اياـ مف افتتاح المؤتمر، مما أضعؼ  ::=5عاـ  كانوف الثانيالميبي في أوؿ 
 فضال عف اعتقاؿ عدة شخصياتألنظمة الممكية في العالـ اإلسالمي، إلى حد كبير مواقؼ ا

، وقد (54)موعدا لتنفيذىا ::=5مف ايموؿ  ;في السعودية اتيموا باإلعداد لمؤامرة حدد يوـ 
بمدا فقط أرسمت وفودىا، عمما بأف عشرة  69بمدا اسالميًا، بيد أف  79دعي إلى مؤتمر الرباط 

. يتضح مما سبؽ اف الواقع العربي ومواقؼ بمدانو تجاه (55)امثمت برؤساء دولي قطبمداف ف
مشروع  الحمؼ االسالمي كانت عبارة عف معركة سياسية بيف القوى الوطنية الحريصة عمى 
السيادة واالستقالؿ والعاممة عمى تعزيزىا والقوى الرجعية الموالية لالستعمار ومخططاتو، عمى 

 .فكرة حمؼ بغداد مف حيث المنشأ فساعتبار اف فكرة الحمؼ االسالمي ىي ن

http://www.marefa.org/index.php/%D8%AD%D9%84%D9%81_%D8%A8%D8%BA%D8%AF%D8%A7%D8%AF
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 ادلطلة الثاوً: مىقف العزاق مه احللف.
تدور في فمؾ السياسية  بكونياتميزت سياسة العراؽ الخارجية في العيد الممكي 

عمى  العراؽ اجبرالمعاىدات التي مف مجموعة بعد أف كبمت ب البريطانية بالدرجة االساس
عمى  توجياتو الخارجية لصالحيا، فاصبح منفذًا لمصالحيا، وارتينت توقيعيا مع بريطانيا

في المنطقة العربية، وحاولت ربط الدوؿ العربية باألحالؼ والتكتالت االقميمية التي  االقؿ
لذلؾ بدا واضحا اف العراؽ قد فقد  ،(56)استيدفت خدمة الغرب ومخططاتو االستعمارية

بالرغـ مف اف العراؽ اتبع  البمد، ةمصمح صب فيالتي تعمى اتخاذ القرارات استقالليتو وقدرتو 
ومتطمبات اقامة عالقات متكافئة مع الدوؿ العربية  سياسة حسف الجوار مع الدوؿ االقميمية

. ومع ذلؾ فقد حدد العراؽ لسياستو (57)واالسالمية مف جية، والدوؿ االجنبية مف جية ثانية
ابت التي تمثمت بمحاولة اتباع سياسة طواؿ العيد الممكي بعض المرتكزات االساسية والثو 
 حسف الجوار مع البمداف العربية والبمداف المجاورة لو.

بفضؿ موقعو حظي العراؽ بخاصية متميزة بالنسبة لالستراتيجية البريطانية 
النطالؽ العمميات العسكرية منو باتجاه السيطرة  االستراتيجي الذي يتيح ليا اف تتخذه قاعدة

عمى مناطؽ العالـ االخرى، ثـ المحافظة عمى المصالح البريطانية والوقوؼ ضد االتحاد 
لباردة بينو وبيف السوفيتي الذي برز كقوة عالمية بعد الحرب العالمية الثانية وقياـ الحرب ا

سة العراؽ الخارجية خالؿ المدة التي . ويمكف تحديد اىـ اىداؼ سيا(58)المعسكر الغربي
لنظاـ الممكي في العراؽ عاـ وحتى سقوط ا 89=5اعقبت انتياء الحرب العالمية الثانية 

، وسعت ألىداؼ قالؿ العراؽ وحماية سيادتو وامنو، اذ انيا تجسدت عبر تأميف است>9=5
محددة مف  المتوسطة المدى لسياستو الخارجية لخمؽ موقؼ يساعده عمى تحقيؽ نماذج

 .(59)االتحاد والتقارب مع بعض البمداف العربية
احالؼ عسكرية غربية كحمؼ بغداد عاـ  عقد شيد العراؽ في مطمع الخمسينات

 (:5)*، لغرض احتواء منطقة الشرؽ االوسط;9=5، ومشروع ايزنياور االمريكي عاـ 99=5
معسكر الغربي االستراتيجية وربطيا باألحالؼ العسكرية الغربية، بالشكؿ الذي يؤمف مصالح ال

، وقد جاء ذلؾ تحت ذريعة (;5)عسكريا واقتصاديا ومنع امتداد النفوذ السوفيتي في المنطقة
تنسيؽ الخطط العسكرية لدوؿ المنطقة المشاركة في تمؾ االحالؼ ويخفى مف ذلؾ رغبة الدوؿ 

لمنطقة وجعؿ قواتيا الغربية "الواليات المتحدة وبريطانيا وفرنسا" في احكاـ سيطرتيا عمى ا
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، لكف ىذه المشاريع قدر ليا (>5)العسكرية ومواردىا االقتصادية تحت تصرؼ ومشيئة الغرب
 . (=5)الفشؿ الذريع، ثـ ترتب عمييا زيادة كراىية االقطار العربية  لمدوؿ الغربية

وبعد اشتداد الحرب الباردة بيف الواليات المتحدة االمريكية واالتحاد السوفيتي 
اساتيا عمى المنطقة العربية، اذ بدأت مساعي بريطانيا لتشكيؿ نظاـ دفاعي اوسع ويضـ وانعك

، اما الحكومة العراقية (64)تالت االقميمية واضحة في المنطقةاكثر مف دولتيف، لذلؾ بدأت التك
، بشرط اف يكوف التحالؼ الجديد ميثاقا نيا لف ترفض التحالؼ مع بريطانيافقد صرحت ا
، اذ اعتقد كؿ مف عبد االلو  نب بريطانيا دوؿ اخرى في المنطقةؾ فيو الى جااقميميا تشتر 

ونوري السعيد اف التحالؼ مع الغرب ضد ما سمي بالخطر الشيوعي ىو افضؿ طريقة لحماية 
 . (65)االنظمة العربية

وعمى الرغـ مف ذلؾ فاف المالحظ اف العراؽ وطواؿ تمؾ الحقبة لـ يمارس سموكًا 
، اذ اقتصر نشاطو بيذا االتجاه داخؿ اطار االمـ  باتجاه تحقيؽ االىداؼ العربيةخارجيًا فعاالً 

. ويبدو اف السبب الرئيس يعود الى طبيعة السياسة (66)المتحدة ومناقشات الجمعية العامة
الدولية في تمؾ المرحمة التي لـ تسمح لدولة ضعيفة االمكانات مثؿ العراؽ بالتأثير في النظاـ 

لشكؿ الذي يساعد عمى تحقيؽ ىذا المستوى مف االىداؼ نتيجة لتنافس الدوؿ السياسي با
وىيمنتيا عمى ىيئة االمـ الكبرى وسعييا االحتفاظ بمواقفيا المؤثرة في السياسة الدولية 

 .(67)المتحدة
اىدافيا، واسقط النظاـ الممكي في العراؽ،  >9=5 تموز 58وبعد اف حققت ثورة 

، اذ اتبع النظاـ الجديد في العراؽ سياسة خارجية (68)الحكومة العراقيةوترأس عبد الكريـ قاسـ 
جديدة تبينت معالميا مف خالؿ البياف االوؿ لمثورة الذي اذاعو عبد السالـ عارؼ* في 

متضمنا التزاـ العراؽ بسياسة الحياد االيجابي واالبتعاد عف  >9=5تموز  58صبيحة يوـ 
والمواثيؽ التي تحقؽ مصمحة عيا مع االلتزاـ بالعيود المشاركة في االحالؼ أيًا كاف نو 

، وعمى اساس (69)، وعميو فاف ىذه الحكومة الوطنية تسمى منذ االف بالجميورية العراقيةالوطف
مف اىـ اىداؼ  =9=5اذار  68ذلؾ كانت مسألة خروج العراؽ مف حمؼ بغداد بتاريخ 

 .(:6)تنفيذ الثورة الضباط االحرار قبؿومبادئ الثورة التي اتفؽ عمييا 
عف تمسكو بسياسة الحياد  >9=5تموز  58كما أعمف العراؽ في البياف األوؿ لثورة 

، ولـ تكد تخؿ خطبة مف خطب الزعيـ عبد 99=5االيجابي وقرارات مؤتمر باندونغ عاـ 
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، واسيـ العراؽ في عدد مف مؤتمرات عدـ االنحياز ابرزىا (;6)الكريـ قاسـ مف االشارة الى ذلؾ
، والقى فيو الرئيس >9=5شباط  >اسيوي الذي عقد في القاىرة في  -تمر الشباب االفرومؤ 

جماؿ عبد الناصر كممة اشاد فييا بثورة العراؽ واصدر المؤتمر توصياتو التي اكد فييا عمى 
 . (>6)د حركات التحرر في اسيا وافريقياتأيي

رى األحداث في ، نقطة تحوؿ أساسية وفاصمة في مج7:=5 شباط >كاف انقالب 
العراؽ، ومف خالؿ المقاء الذي أجرتو صحيفة )الجميورية( العراقية مع الرئيس عبد السالـ 

، قد اوضح في إجابتو عف طبيعة عالقات العراؽ مع البمداف 8:=5شباط  = محمد عارؼ في
سياسة ، واف (=6)8:=5العربية بعد عقد مؤتمر القمة العربي في القاىرة منتصؼ كانوف الثاني 

خالص قائاًل "أنني متفائؿ كؿ  العراؽ ايجابية وىي تعمؿ لتحقيؽ اآلماؿ العربية بصدؽ وا 
فاف العراؽ متعاونا مع شقيقاتو الدوؿ العربية قوال وعمال وسيحقؽ مف األعماؿ  ... التفاؤؿ

القومية واالنجازات الثورية ما سيساعد األمة العربية عمى الوقوؼ بشموخ أماـ االستعمار 
 .(74)الكياف الصييوني"و 

 :عبر الرئيس العراقي عبد السالـ محمد عارؼ في خطابو  لمناسبة عيد الجيش في 
عف رغبة العراؽ في السالـ والتعاوف المخمص مع البمداف العربية مؤكدا  ::=5كانوف الثاني 

ما . وعمى (75)عمى رفض العراؽ  لمحمؼ االسالمي ال سيما بعد اف رحبت ايراف بفكرة الحمؼ
يبدو اف الحكومة العراقية كانت تدرؾ خطورة الحمؼ االسالمي ومالبساتو وانعكاسو عمى 

احالؼ سواًء  ةايعقد الوضع الداخمي في العراؽ، الف رجاؿ الحركة الوطنية كانوا رافضيف 
كانت عربية اـ اجنبية بسبب االحالؼ السابقة التي ابرمتيا الحكومة العراقية مع بمداف اجنبية 

 ليا االثر السمبي عمى وحدة العراؽ واستقاللو. كاف 
في المؤتمر الصحفي الذي  قد بيف  رئيس الوزراء العراقي عبد الرحمف البزاز* اف كما
سياسة حكومتو الخارجية، وأعمف عف رفض العراؽ فكرة  ::=5كانوف الثاني  56عقده يوـ 

االيجابي وعدـ االنحياز وعدـ الحمؼ اإلسالمي وبيف اف سياسة العراؽ قائمة عمى الحياد 
. ومف باب التحميؿ لموقؼ العراؽ (76)الدخوؿ في األحالؼ اال ما كاف في نطاؽ الدوؿ العربية

مف الحمؼ االسالمي لو كاف العراؽ مؤيدا لفكرة الحمؼ لكاف االمر اسيؿ عمى المممكة 
ى الف العراؽ كاف لو العربية السعودية في الحصوؿ عمى اكثر تأييد مف االقطار العربية االخر 

ثقمو في المنطقة العربية السيما اقطار الخميج بسبب خالفاتو القوية مع ايراف حوؿ قضية 



 فرحان اجلنابي. فهمي امحد د

 

موقف العراق من احللف اإلسالمي عام 

 د. أمحد راشد جريذي علي الفهداوي م1611

 

) 889 ) 
 

ويبدو اف موقؼ العراؽ الرافض لفكرة الحمؼ االسالمي قد اثر كثيرا في  الحدود بيف الطرفيف.
سبب ثقؿ العراؽ عدـ حصوؿ المممكة العربية السعودية عمى تأييد الكثير مف الدوؿ العربية ب

 في المنطقة فضال عف وقوفو بقوة بوجو ايراف بسبب قضية الحدود المشتركة بينيما.
كانوف الثاني  =5في عددىا الصادر يوـ  عراقيةكما انتقدت صحيفة الجميورية ال

الترويج لألحالؼ واعتبرت كؿ دولة تدخؿ في حمؼ مع دوؿ أقوى منيا ال بد اف يؤثر  ::=5
ليا السياسي وبينت اف الدعوة الى الحمؼ اإلسالمي يقصد بو فتح باب جديد ذلؾ عمى استقال

واف اعتماد  ، واف التجارب التي مر بيا العرب خير دليؿ عمى ذلؾ،يةلمفتنة بيف البمداف العرب
قامة عالقاتيا عمى أساس الصداقة واالحتراـ المتبادؿ  ىو األسموب سياسة الحياد االيجابي وا 

 .(77)شاكؿاألمثؿ لتجنب الم
ومما يؤكد موقؼ العراؽ مف الحمؼ االسالمي ىو رد رئيس الوزارء عبد ارحمف البزاز 

موقؼ  عف ::=5كانوف الثاني  =5بتاريخ  عمى سؤاؿ وجيو رئيس تحرير صحيفة العرب
أجاب البزاز باف العراؽ لف يدخؿ الحمؼ اإلسالمي أو أي حمؼ فالعراؽ مف الحمؼ اإلسالمي 

أخر واف سياسة العراؽ الخارجية قائمة عمى ىذا األساس قائال: "إني أؤكد جازما انو لـ يمر 
بخمدنا يوما قط اف ندخؿ أي حمؼ اال اف يكوف حمفًا عربيًا أو حمفًا تقتضيو القومية العربية 

نا في العراؽ ال نؤمف بنظرية الحمؼ اإلسالمي بؿ نؤمف أن ... في نطاؽ وجودنا العربي
. وىذا يعني اف القضية العربية منذ مطمع عاـ (78)سالمي"باإلخوة اإلسالمية وبالتضامف اإل

لذلؾ كانت ردة الفعؿ عمى ىذا المنحى ىو الحمؼ  اشتراكيا وعروبيا اتخذت منحى  ::=5
قد اظيرت اف التباعد االيديولوجي في االنظمة االسالمي وبزعامة المممكة العربية السعودية، ف

العربية ىو اعمؽ مف مظاىر التعاوف، بؿ اشد خطرا عمى وحدة الصؼ العربي، وىذا شكؿ 
 . راع عمى الزعامة في الوطف العربيمف اشكاؿ الص

انتقدت الصحافة العراقية األصوات الداعية الى تشكيؿ الحمؼ  وفي السياؽ نفسو
اإلسالـ أسمى مف اف يستخدـ لخدمة األغراض االستعمارية التي قاوميا اإلسالمي وقالت اف 

اإلسالـ في ربوع العراؽ والوطف العربي واف مف طرح الفكرة كاف السبب في ضياع فمسطيف 
 .(79)التي يحتميا اليوـ اشد أعداء اإلسالـ عداوة بنص القراف الكريـ
األحالؼ االستعمارية خالؿ لقائو كما حذر الرئيس العراقي عبد السالـ عارؼ مف 

وأعمف وقوؼ العراؽ ضد الحمؼ  ::=5شباط  5القاىرة يوـ  عةجاممف أساتذة  مثمو وفد
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اف االستعمار يتخفى تحت واجيات ومسميات كثيرة ما واعتبره حمفا استعماريا قائاًل "اإلسالمي 
وصفو بأنو ديف يؼ و اعتزازه بالديف اإلسالمي الحن معربا عفنزؿ اهلل بيا مف سمطاف"، ا

مع الرئيس عبد السالـ  حفي الذي أجرتو صحيفة روز اليوسؼ. وفي الحوار الص(:7)ودولة
محمد عارؼ أعمف باف العراؽ يقؼ ضد األحالؼ قائاًل "أننا لـ ولف نؤمف باألحالؼ اال في 

 .(;7)أطار قوميتنا العربية، واإلسالـ فوؽ األحالؼ وفوؽ المناورات السياسية"
أعمف في المؤتمر الصحفي الذي و  عبد الرحمف البراز رئيس الوزراء العراقي دفيما عا

باف العراؽ ضد الترويج لعودة سياسة األحالؼ التي  ::=5شباط  54عقد في القاىرة بتاريخ 
 واف كانت مزقت المنطقة العربية فيما مضى قائاًل "اف العراؽ ال يؤمف باألحالؼ حتى

 .(>7)"إسالمية
في  ::=5شباط  ;6في  فقد اعمف وزير الداخمية العراقي عبد المطيؼ الدراجي اما

لقاء أجراه معو مندوب وكالو الشرؽ األوسط بأف العراؽ ضد مشروع الحمؼ اإلسالمي الذي 
ييدؼ الى القضاء عمى العرب ألف مف يقفوف وراء ىذا الحمؼ ىـ أعداء العروبة 

 . (=7)واإلسالـ
جي وزير الدولة لمشؤوف الخارجية  لوكالة األنباء العراقية في كما صرح عدناف الباجو 

أنو سيبحث مع وزراء الخارجية العرب في مؤتمرىـ المزمع عقده في القاىرة  ::=5اذار  9
وفي ذلؾ إشارة الى الحمؼ  -القضايا العربية وفي مقدمتيا قضية فمسطيف والقضايا الراىنة 

 .(84)العربية نحوىا الدوؿويحاوؿ توحيد مواقؼ  -اإلسالمي
باف بغداد  ::=5اذار  54وكاف شفيؽ ارشيدات نقيب المحاميف العرب قد أعمف في 

سوؼ تعقد اجتماعًا لنقابة المحاميف العرب اليدؼ منو بحث المواضيع السياسية العاجمة وفي 
مقدمتيا ما يعرؼ بالحمؼ اإلسالمي ودور المحاميف العرب في كشؼ الدعوات المشبوىة التي 

 .(85)في األصؿ ضرب القضية الفمسطينية تستيدؼ
لقد صرح رئيس الوزراء العراقي عبد الرحمف البزاز في مقابمة أجراىا معو التمفزيوف 

قائاًل "اف اإلخاء اإلسالمي بيف الدوؿ العربية ليس في حاجة الى  ::=5اذار  =5العربي في 
لتي يدبرىا بإخالص ضد المؤامرات اأية أحالؼ" ودعا البزاز الدوؿ العربية الى العمؿ 

اف العراؽ ال ثـ السعي المتواصؿ لتحرير فمسطيف، وأضاؼ قائاًل "، االستعمار والصييونية
يؤمف باألحالؼ ميما كاف لونيا واف الحياد االيجابي يعارض فكرة األحالؼ العسكرية أساسًا 
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مية الى انو يخشى وعمى ذلؾ فال نعتقد بجدوى أي حمؼ إسالمي"، منبيا الدوؿ اإلسال
 والقوى الغربية  تشكيؿ أحالؼ عسكرية قد يستغميا االستعمارل كغطاءاستخداـ الديف اإلسالمي 

 .(86)اىدافيا لصالح
جي في المقاء الصحفي الذي أجراه معو مندوب صحيفة  كما أكد عدناف الباجو

يا الحمؼ عف رفض العراؽ كؿ األحالؼ ومن ::=5مف اذار  74الجميورية العراقية في 
يجابي ورفض عقد اي مؤتمر اإلسالمي، مؤكدا عمى اف سياسة العراؽ ىي الحياد اال

، وجدد ىذا الموقؼ عبد الرحمف البزاز رئيس الوزراء العراقي في المؤتمر الصحفي (87)إسالمي
 .(88)::=5نيساف  67عقده في بغداد يوـ الذي 

، بؿ تعداه الى الشخصيات السياسيةرًا عمى الصحافة والقوى ولـ يكف الموقؼ مقتص
حوؿ الحمؼ االسالمي، اوضحت فيو  ::=5حزيراف  7بيانًا وطنيًا في  صدرتالوطنية التي ا

ة وفي مقدمتيا القضية اف اليدؼ الرئيس مف الحمؼ تسويؼ القضايا الوطنية العربي
 .(=8)السعودية، وحذر البياف جميع االوساط الوطنية مما اسماه مالبسات الصفقة الفمسطينية

 59 في عرضت ندوة التمفزيونية جدد رئيس الوزراء العراقي عبد الرحمف البزاز في
متدخؿ االستعماري في المشرؽ العربي والدور الذي تقوـ بو ل راشجب واستنك ::=5حزيراف 

ة العربية مف اجؿ الضغط عمى بعض األنظمو  بعض الدوؿ التي تسير في ركب االستعمار
، والتضامف مع الحكومات اؽ الرسمي الرافض لمحمؼ االسالميموقؼ العر  دامؤك، مواكبتيا

الثورية العربية في الدفاع عف المصالح العربية والوقوؼ بوجو كؿ التدخالت األجنبية 
 .(89)المدعومة مف قبؿ االستعمار

كما جدد البزاز موقؼ حكومتو الرافض لفكرة الحمؼ اإلسالمي خالؿ الندوة التمفزيونية 
وأكد اف بعض الدوؿ العربية تتعرض الى  ::=5حزيراف  65الي اجراىا تمفزيوف بغداد في 

الضغط مف قبؿ عدد مف الدوؿ الكبرى االستعمارية مف اجؿ مسايرة السياسة االستعمارية، كما 
كرر موقؼ العراؽ الرافض لألحالؼ مف جية وتأييده لمدوؿ العربية وتضامنو معيا في 

، وشدد عمى ىذا الموقؼ في المؤتمر (:8)االستعمارية مف جية أخرىمقاومة التيديدات 
بمناسبة حديثو عف محاولة االنقالب الفاشؿ التي قاـ  ::=5تموز  6الصحفي الذي عقدة يـو 

حزيراف قائال "اف لمعراؽ سياستو الخارجية المستقمة كما ىو  74بيا عارؼ عبد الرزاؽ يوـ 
اف بالسيادة التامة واالستقالؿ في مجاؿ السياسة الخارجية الحاؿ إليراف فكال الدولتيف تتمتع
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لدولة الحؽ في فرض رأييا عمى دولو أخرى.." وفي ذلؾ إشارة الى ما كانت تروج ألي وليس 
لو بعض األوساط اإلعالمية بأف سبب الخالؼ بيف إيراف والعراؽ يعود في بعض جوانبو الى 

اجؿ موافقتيا عمى االشتراؾ في الحمؼ اإلسالمي الضغط اإليراني عمى الحكومة العراقية مف 
 . (;8)الذي رفضو العراؽ، كذلؾ اكد عمى رغبة العراؽ في إنياء الخالؼ مف إيراف

في الخطاب  رئيس الجميورية العراقية عبد الرحمف محمد عارؼ* في حيف اعمف
في المجاؿ ، بأف سياسة العراؽ >9=5تموز  58ذكرى الثامنة لثورة الذي ألقاه بمناسبة ال

العربي تستند الى اف العراؽ جزء مف األمة العربية ويسعى لتحقيؽ الوحدة الشاممة وتوطيد 
 .(>8)أركاف التضامف العربي في جميع مجاالتو

ففي السادس منو قدـ عبد  ::=5شيد العراؽ تطورات سياسية مع مطمع شير آب 
، الذي كمؼ ناجي طالب في التاسع راء استقالتو الى رئيس الجميوريةالرحمف البزاز رئيس الوز 

 65لوزاري الذي قدمو يـو منياجو اتقديمو ، وخالؿ (=8)بتشكيؿ الوزارة الجديدة مف الشير نفسو
التكتالت االستعمارية وشدد عمى عالقات  وجميع، شجب فكرة الحمؼ اإلسالمي ::=5آب 

التزاـ الدفاع عف العراؽ العربية في ضوء مصالح العرب في التضامف والحياد االيجابي و 
 .(94)المشروعة حقوؽ العرب

كذلؾ بيف رئيس الجميورية عبد الرحمف محمد عارؼ في الخطاب الذي ألقاه بمناسبة 
بأف عالقات العراؽ مع دوؿ الجوار غير العربية تستند  >9=5 تموز 58الذكرى الثامنة لثورة 

لجميع عمى أساس مف االحتراـ الى قاعدة راسخة مف األيماف بالسمـ والرغبة في التعاوف مع ا
المتبادؿ وعمى قدـ المساواة دوف التفريط في الحقوؽ أو التجاوز عمى الغير، واف العراؽ 

وتبادؿ المنافع التي تخدـ متمسؾ بسياسة حسف الجوار والرغبة الصادقة في التعاوف 
والصحفي  . واخيرًا يمكف القوؿ اف موقؼ العراؽ عمى المستوى الرسمي والشعبي(95)الجميع

 كاف رافضًا لمشروع الحمؼ االسالمي، واالسباب واضحة كما بينت سابقًا.
 اخلامتح

نستنتج مما سبؽ مف ىذه الدراسة اف الحمؼ االسالمي يعد مف االحالؼ الرئيسية 
، وتعود بداية الحمؼ الى مبادرة الممؾ منطقة العربية خالؿ عقد الستيناتالتي شيدتيا ال

العزيز ودعوتو لمبمداف االسالمية لمشاركتيا في المؤتمرات االولية  السعودي فيصؿ بف عبد
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حريؽ  حادثة بعد =:=5والتي تمخضت فيما بعد عف بروز منظمة المؤتمر االسالمي عاـ 
 .المسجد االقصى

ومف خالؿ ما تقدـ نجد اف الموقؼ العراقي مف الحمؼ االسالمي قد تطابؽ مع 
، تو مشروعا يخدـ المخططات الغربيةما لبناف التي اعتبر وال سي العربية القطارمواقؼ بعض ا

اال انو ال بد لنا اف نوضح اف موقفيما لـ يكف نابع مف تنسيؽ مسبؽ بيف البمديف بقدر ما كاف 
ـ في كال البمديف مف ناحية يعارض السياسة التي ينتيجانيا مف ناحية وطبيعة نظاـ الحك

انو كاف مف البمداف التي تحمؿ لواء القومية العربية  ، فقد عرؼ عف العراؽ في تمؾ المدةثانية
مر الذي عرضو لضغوط الدوؿ ومقاومتيا لكؿ التدخالت الخارجية في الشؤوف العربية األ

 .والسير في ركابيا وخاصة بريطانيا مشاريعياالساعية لجره الى  كبرىال
عاد عف كؿ سبب قد وكاف النظاـ العراقي بتشكيمتو المعروفة يحاوؿ قدر اإلمكاف االبت

طنيو انقساما حوؿ المواضيع المطروحة تنعكس بالتالي عمى وحدتو الوطنية ايثير في نفوس مو 
السياسي الذي شيده العراؽ  وقد تثير فتنة طائفية ىو في غنا عنيا وىذا ما تابعناه في التغير

لحمؼ قضية انضماـ ايراف الى ا تأثيرقضية الخالؼ العراقي اإليراني بسبب  وكذلؾ
 االسالمي. 

والمالحظ ىنا اف العراؽ كاف حذرًا جدًا في مواقفو مف االوضاع العربية والدولية، اذ 
، وذلؾ لتعرض الحكومة العراقية الى مصمحتو الوطنية والمصالح العربيةحاوؿ اف يوازف بيف 
، وكاف موقؼ العراؽ واضحا مف رجي حوؿ موقفو مف الحمؼ االسالميضغط داخمي وخا

 . ئيس الجميورية ورئيس الوزراءالتصريحات الرسمية المتمثمة بر خالؿ 
السمبي عمى واقع البمداف  واخيرا يمكف القوؿ اف لمحمؼ االسالمي تأثيره وانعكاسو

بينيا، وعميو  حاداً  العربية وذلؾ بسبب انقساـ مواقفيا وانضماميا الى الحمؼ مما ولد نزاعاً 
بؿ بعض حكاـ الدوؿ االمر بمعارضة شديدة مف ق جوبيت فكرة الحمؼ االسالمي في بداية

 .لمدوؿ الغربية موالياً  ، اذ اعتبرىا البعض مشروعاً العربية
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 اهلوامش

                                                 

، تموز  5:، التضامف االسالمي والنظاـ الدولي ، مجمة السياسة الدولية ، العددمحمد السيد سميـ  -5
 ، شبكة االنترنيت الدولية ، الموقع : ويكيبيديا: المعرفة.المنصور جعفر، الحمؼ االسالمي؛ 6:، ص 4>=5

عندما اتفقت تركيا والباكستاف عمى قياـ  98=5بدأت اولى الخطوات إلنشاء حمؼ بغداد في اوائؿ شباط  -*
تعاوف وثيؽ بينيما في المجاالت السياسية والتجارية والثقافية ، ومف ثـ اتجيت انظار المسؤوليف في تركيا 

وؿ التي اصطمح عمى تسميتيا بػ ) والباكستاف نحو العراؽ إلقناعو بضرورة الدفاع المشترؾ بوصفو مف الد
دوؿ الحزاـ الشمالي( المجاورة لالتحاد السوفيتي ، وكانت بريطانيا قد وعدت الواليات المتحدة بالحاؽ 
العراؽ بيذا الحمؼ تمييدًا إلتماـ خطة الدفاع عف منطقة الشرؽ االوسط  ، وبعد جيود ومساعي كبيرة بيف 

اعمف الطرفاف العراقي  99=5شباط  68ثاؽ العراقي التركي ، ففي نوري السعيد وعدناف مندريس وقع المي
والتركي عف عزميما عمى ابراـ معاىدة تأميف استقرار الشرؽ االوسط وامنو ، وقد ترؾ الميثاؽ الباب 
مفتوحًا اماـ الدوؿ االخرى التي ترغب في االنضماـ الييا حيث تمى عقد ىذا الميثاؽ انضماـ بريطانيا اليو 

ليصبح حمفًا يتكوف مف  99=5ثـ ايراف في تشريف الثاني  99=5ثـ باكستاف في تموز  99=5اف في نيس
وقد أدى  (CENTO)خمسة اطراؼ ، وبعد انسحاب العراؽ مف الحمؼ اصبح يسمى بالحمؼ المركزي أي

مر الذي انسحػاب العراؽ مف حمؼ بغداد إلى إضعاؼ الترتيبات الدفاعية اإلقميمية الغربية في المنطقة، األ
حدا بالواليات المتحدة إلى إبراـ سمسمة مف االتفاقيات الثنائية مع كؿ مف إيراف وتركيا وباكستاف، وقد 
حصمت الواليات المتحدة بمقتضى تمؾ االتفاقيات عمى حؽ إقامة قواعد عسكرية في تمؾ الدوؿ، وحؽ 

ات العراقية التركية : العالقسبعاويعوني عبد الرحمف مصطفى ال. ينظر: تمركز قواتيا فييا عند الضرورة.
ا ؟ لماذ…  99=5" حمؼ بغداد ؛ عبد الرزاؽ الحسني::، ص :>=5، جامعة الموصؿ، >9=76-5=5

، كامؿ ؛ عبد الوىاب الكيالي >7، ص ;>=5، حزيراف، 56، السنة :"، مجمة افاؽ عربية ) بغداد(، ع 
 .=78->78، ص8;=5، 5ت والنشر، بيروت، طالمؤسسة العربية لمدراسا، عة السياسيةالزىيري، الموسو 

، دبموماسية القمة االسالمية وتحديات العمؿ المشترؾ ، مجمة السياسة الدولية ، احمد يوسؼ القرعي - 6
 . :57، ص  ;>=5، كانوف الثاني  ;>العدد 

، اطروحة  محمد حرداف عمي ، دور منظمة المؤتمر االسالمي في تفعيؿ العالقات بيف الدوؿ االسالمية - 7
 . ;6 -69، ص  6448دكتوراه )غير منشورة (، الجامعة المستنصرية ، بغداد ، 

 8;=5صالح الديف المنجد ، احاديث عف فيصؿ والتضامف االسالمي ، دار الكتاب الجديد ، بيروت ،  - 8
 .  79، ص 

، معيد اإلنماء 5ط، 5،ج ;:=5-8:=5وضاح شرارة ، السمـ األىمي البارد لبناف المجتمع والدولة  - 9
 . :65-659، ص4>=5العربي ، بيروت ،



 فرحان اجلنابي. فهمي امحد د

 

موقف العراق من احللف اإلسالمي عام 

 د. أمحد راشد جريذي علي الفهداوي م1611

 

) 895 ) 
 

                                                                                                                                        

،  ::=5راشد البراوي ، مف حمؼ بغداد الى الحمؼ االسالمي ، مكتبة النيضة المصرية ، القاىرة ،  -:
 . =54 - >54ص

باالسكندرية ، نشأ وتعمـ >5=5جماؿ عبد الناصر: رئيس الجميورية العربية المتحدة ، ولد عاـ  -*
، عيف مدرسًا بالكمية  >7=5، ورقي ضابطًا عاـ  ;7=5والقاىرة ، التحؽ بالكمية الحربية باإلسكندرية 

، قاـ بتنظيـ جماعة الضباط  >8=5الحربية وكمية االركاف ، اشترؾ في الحرب العربية الصييونية عاـ 
وزير تقمد منصب نائب رئيس الوزراء و  97=5، في عاـ  96=5يوليو 67االحرار الذيف قاموا بثورة 

، ساىـ  :9=5عيف رئيسا لموزارة المصرية ، قاـ بتأميـ قناة السويس عاـ  98=5الداخمية ، وفي شباط 
اسس اوؿ جميورية عربية متحدة بيف  >9=5، في عاـ  :9=5في التصدي لمعدواف الثالثي عمى مصر 

حمد شفيؽ غرباؿ وقع ميثمؽ الوحدة بيف مصر وسوريا والعراؽ . ينظر: م 7:=5مصر وسوريا ، في عاـ 
 . 84:، ص ;>=5، دار نيضة لبناف ، بيروت ،  5، واخروف ، الموسوعة العربية الميسرة ، مج

، تموز  5:محمد السيد سميـ ، التضامف االسالمي والنظاـ الدولي ، مجمة السياسة الدولية ، العدد - :
 .::، ص4>=5

( ،  6;6، وثيقة رقـ )::=5/>/65اء العراؽ في الوثائؽ العربية  ، منياج وزارة ناجي طالب رئيس وزر  - ;
 .  8=9ص

، مكتبة العبيكاف ، الرياض  8، ط 5اسماعيؿ احمد ياغي ، محمود شاكر ، تاريخ العالـ االسالمي ، ج - >
 .  646، ص 6447، 

،  >9=5 -96=5صالح جعيوؿ جويعد السراي ، العراؽ ولبناف دراسة في تاريخ العالقات السياسية  - =
 .586، ص :==5لة ماجستير )غير منشورة (، كمة التربية ، جامعة البصرة ، رسا

 شبكة االنترنيت الدولية ، الموقع : موقع منظمة المؤتمر االسالمي . - 54
  . ;:، المصدر السابؽ ، صمحمد السيد سميـ   -55
؛  6:-5:، ص 4>=5، بغداد،  >9=5-85=5جياد مجيد محي الديف ، العراؽ والسياسة العربية  - 56

->65ليمى ياسيف حسيف االمير ، نوري السعيد ودوره في حمؼ بغداد ، بيت الحكمة ، بغداد ، د.ت ، ص
664 . 
حامد الحمداني ، مف ذاكرة التاريخ : الحرب العالية الثانية وتأثيرىا عمى العراؽ ، شبكة االنترنيت  - 57

 .www. Freeircgivoice .com 5: /9  /6457الدولية، الموقع : 
 . 9=، ص =:=5سيد نوفؿ ، الخميج العربي اوالحدود الشرقية لموطف العربي ، بيروت ،  - 58 
؛ جياد مجيد محي  >7، ص 98=5محمد فاضؿ الجمالي ، العراؽ بيف االمس واليـو ، بغداد،  - 59 

 .588->57الديف ، المصدر السابؽ ، ص
عسكري ورجؿ دولة امريكي وىو الرئيس الرابع والثالثوف لمواليات المتحدة  ايزنياور: ىو ادوايت ايزنياور -*

عمؿ في  59=5والتحؽ بالكمية العسكرية في " وست بوينت" وتخرج فييا عاـ  4=>5االمريكية ، ولد عاـ 
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 ، ينسب اليو 89=5، عيف قائد لقوات االحتالؿ االمريكية في المانيا عاـ  =7=5-79=5الفمبييف بيف عامي 
القائـ عمى سياسة مؿء الفراغ في الشرؽ االوسط ، ينظر: عيود عباس  ;9=5المشروع المعروؼ باسمو عاـ 

( رسالة ماجستير غير منشورة >9=5 -;9=5احمد: مبدأ أيزنياور والسياسة االمريكية تجاه الوطف العربي ) 
 .  564-559، ص   ;==5، كمية اآلداب ، جامعة البصرة ، 

ة الشرؽ األوسط مف سوريا واألردف ولبناف وفمسطيف والعراؽ ومصر،  وأحيانا تدخؿ مف تتشكؿ منطق - :5
ضمنيا تركيا و إيراف وشبو الجزيرة العربية والسوداف بؿ وبعض الكتاب يدخموف فييا باكستاف وأفغانستاف 

ة لمدراسات ، المؤسسة العربي5، ينظر : عبد الوىاب الكيالي  ، كامؿ زىيري ، الموسوعة السياسية ، ط
 .778، ص 8;=5والنشر، بيروت ،

 7:=5شباط  >الى ثورة  >9=5تموز  58قحطاف احمد سميماف ، السياسة الخارجية العراقية مف ثورة  - ;5
 . 576، ص >;=5، دار الحرية ، بغداد ، 

، بغداد ، ، دار الشؤوف الثقافية العامة  =، ج  ;عبد الرزاؽ الحسني ، تاريخ الوزارات العراقية ، ط - >5
 . 654-=64،  ص >>=5

، بغداد ،  >9=5- 97=5جعفر عباس حميدي ، التطورات واالتجاىات السياسية الداخمية في العراؽ  - =5
  . =55، ص 4>=5

، ترجمة : جعفر خياط ، مكتبة دار  6جورج لنشوفسكي ، الشرؽ االوسط في الشؤوف العالمية ،ج - 64
 . :78 -=77، ص  9:=5المتنبي، بغداد ،

، مطبعة دار القادسية ،  5، ط 98=5 -89=5خالد صبحي احمد الخير، السياسة الخارجية العراقية  - 65
  . =:6->:6، ص  :>=5بغداد ، 

 . 55، ص 98=5محمد فاضؿ الجمالي ، العراؽ بيف االمس  واليـو ، بغداد ،  -66 
 . =57->57، ص ===5، سياسة العراؽ في االطار الدولي ، بغداد ،  حسيف الداقوقي  -67 

 . 6>، ص :>=5فاضؿ حسيف ، سقوط النظاـ الممكي في العراؽ ، بغداد ،  - 68
، والتحؽ بالكمية  65=5أذار  65عبد السالـ محمد عارؼ : عسكري وسياسي عراقي ، ولد ببغداد في  -*

،  >9=5، ورقي إلى رتبة عقيد في عاـ  >8=5فمسطيف عاـ  العسكرية وكمية االركاف ، شارؾ في حرب
تموز ضد النظاـ الممكي ، تولى  58وىي السنة التي اشترؾ فييا مع عبدالكريـ قاسـ في اعالف ثورة 

منصب نائب رئيس الوزراء ، ووزير الداخمية ، ولكف الخالؼ سرعاف ما دب بيف قاسـ وعارؼ ، استطاع 
 58، ضد عبد الكريـ قاسـ ، وانتخب رئيسًا لمجميورية في  7:=5شباط  >عارؼ اف يقود انقالب في 

، ورقي إلى رتبة مشير، كانت عالقتو جيدة مع مصر التي قاـ بزيارتيا مرات عديدة ، كاف  7:=5شباط 
، عمى إثر تحطـ طائرتو ، ينظر : احمد  ::=5نيساف  58، توفي في  ::=5شباط  66اخرىا في 

 .  =;;->;;السابؽ ، ص عطية اهلل ، المصدر 
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،  7>=5تموز في العراؽ اسبابيا ومقدماتيا ومسيرتيا ، بغداد  58محمد حسيف الزبيدي ، ثورة  - 69
 .  =96ص

 ->9=5نوري عبد الحميد العاني ، عالء جاسـ الحربي ، تاريخ الوزارات العراقية في العيد الجميوري  - :6
 ،  679- 678، ص  6449، بيت الحكمة ، بغداد ،  6، ط 6، ج >:=5
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 .  ::=5تموز  7صحيفة الجميورية)العراقية(  ، -;8
ونشأ فييا ،  :5=5*عبد الرحمف محمد عارؼ : ولد في بغداد بمحمة سوؽ حمادة في جانب الكرخ عاـ 

أكمؿ الدراسة االبتدائية مع أخيو عبد السالـ عارؼ في مدرسة دار السالـ االبتدائية  ، دخؿ ثانوية الكرخ 
اشترؾ عبد الرحمف في  وتخرج فييا برتبة مالـز ثاف ، :7=5وعندما تخرج دخؿ الكمية العسكرية عاـ 

تموز  58، شارؾ في ثورة  >8=5، كما  اشترؾ في الحرب العربية الصييونية عاـ 85=5حركة مايس 
، ، شغؿ  7:=5شباط  >أحيؿ عمى التقاعد ، ثـ أعيد الى الخدمة بعد ثورة  6:=5، وفي عاـ >9=5

ترأس وفدًا  ::=5نيساف55، وفي  8:=5كانوف الثاني:مناصب عسكرية ميمة حتى بمغ رتبة لواء في 
 74 – ;5عمى اثر ثورة  >:=5تموز  ;5عراقيًا عسكريًا الى االتحاد السوفيتي ،  أقيؿ مف منصبو وفي 

، ينظر: زينب عبد الحسيف محمود الزىيري ، عبد الرحمف  ;644، توفي في عماف عاـ  >:=5تموز 
، رسالة ماجستير )غير  ة تاريخيةدراس ;644-:5=5عارؼ حياتو ودوره السياسي في العراؽ لمفترة 

؛ شبكة االنترنيت الدولية ، الموقع :   6454منشورة ( ، كمية اآلداب ، جامعة اليرموؾ ، عماف ،
 ويكيبيديا ، الموسوعة الحرة . 
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