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 :الممخص
برز العراؽ في حقبة السبعينات مف القرف العشريف دولة ليا وزنيا وتأثيرىا 

عالقاتو مع االتحاد السوفيتي عمى الصعيديف العربي واالقميمي ، واحتمت 
مكانة متميزة في سياستو الخارجية وفقا لمقتضيات تمؾ المرحمة ومتطمبات 
البناء االقتصادي ، ومف ىنا تطمع العراؽ الى بناء عالقات اقتصادية قوية 

 ومتطورة مع االتحاد السوفيتي .
إذ عالج البحث عالقات العراؽ في مجاؿ الطاقة مع االتحاد السوفيتي ، 

التي  عرض التعاوف في مجاؿ الطاقة الكيربائية والطاقة الذرية خالؿ المدة
، فقد كاف التعاوف في  8979-8968 حكـ فييا الرئيس احمد حسف البكر

مجاؿ الطاقة الكيربائية مف خالؿ بناء محطات توليد الطاقة الكيربائية ومد 
ضاًل عف الشبكات ، كذلؾ عرض التعاوف في مجاؿ الطاقة الذرية ، ف

خاتمة ، وقد اسيـ التعاوف في مجاؿ الطاقة بشكؿ كبير في تطوير 
العالقات االقتصادية بيف البمديف ، والسيما أف االتحاد السوفيتي كاف مف 
أوائؿ الدوؿ التي ساعدت العراؽ في استخداـ الطاقة الذرية لألغراض 

لمزيد مف السممية فضال عف الطاقة الكيربائية ، فكاف ذلؾ مدعاة لعقد ا
 البروتوكوالت واالتفاقيات بيف البمديف 
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Abstract: 

In the seventies of the twentieth century, Iraq emerged as 

a state having a significance and an influence in the 

Arabic and regional levels. Its relationships with the 

Soviet Union occupied a distinguished position in its 

foreign policy in accordance with the exigencies of that 

stage and the requirements of economic construction. 

From this point, Iraq looked forward strong and 

developed economic relations with the Soviet Union . 

The research dealt with Iraq’s relationships with the 

Soviet Union, in the energy domain, offering the 

cooperation in the field of electric power and atomic 

energy during the period 1968-1979, by building 

electrical energy generating stations and extending 

networks . 

Energy cooperation has contributed greatly in the 

development of economic relationships between the two 

countries, especially since the Soviet Union was one of 

the first countries that helped Iraq to use atomic energy 

for peaceful purposes as well as electrical energy, this 

was a reason of signing more protocols and agreements 

between the two countries . 

Through the present research, the researcher has reached 

logical conclusions , energy cooperation between Iraq 

and the Soviet Union, the most important, perhaps, is 

building electrical stations and nuclear reactor. 
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 المقدمــــــــــــــــة
تحتؿ العالقات االقتصادية الدولية والسيما في مجاؿ الطاقة اىمية كبيرة في التاريخ 

العالمي ، والسيما اف العالـ  الحديث والمعاصر وذلؾ لما تؤديو مف تأثير عمى مسرح االحداث
 انقسـ الى معسكريف بعد نياية الحرب العالمية الثانية ودخؿ في اتوف الحرب الباردة .

وال شؾ اف ىذا الموضوع لـ يحظ بقدر كاٍؼ مف البحث والدراسة والتحميؿ بشكؿ يتالءـ 
لطاقة وىو قطاع وأىميتو الفعمية المتأتية مف كوف الموضوع يتناوؿ عالقة العراؽ في مجاؿ ا

حيوي مف االقتصاد بدولة عظمى ىي االتحاد السوفيتي وفي مدة شيدت الكثير مف التطورات 
 واالحداث ىي مدة البحث .

، ومف اجؿ االحاطة  8979وينتيي عاـ  8968يبدأ اإلطار الزمني لمبحث منذ عاـ 
ؿ الطاقة الكيربائية بالموضوع قسـ البحث عمى مبحثيف وخاتمة ، تناوؿ االوؿ التعاوف في مجا

مف خالؿ بناء محطات توليد الطاقة الكيربائية ومد الشبكات واستعرض المحطة الكيرومائية 
عمى سد دوكاف ومحطة كيرباء النجيبية ومحطة كيرباء الناصرية الحرارية ، وكرس الثاني في 

عتمدت في عرض التعاوف في مجاؿ الطاقة الذرية ، فضاًل عف خاتمة وثبت بالمصادر التي ا
 انشائو .

إنتاج السمع  مف خاللياإحدى فروع االقتصاد ، التي يجري  وانتاج الطاقة صناعةتعد 
خؿ في يد الحيوي الذيوالخدمات ، ااّل أنيا تتميز عف باقي الفروع أو القطاعات بأنيا القطاع 

وة محركة ق عمى سبيؿ المثاؿ ال الحصر الكثير مف القطاعات اإلنتاجية المختمفة فالكيرباء
 .( 8)لمصناعة

وأدركت كثيرة ،  في مجاؿ صناعة وانتاج الطاقة ألسبابعانى العراؽ مف التأخر 
عطاءه األولوية جنبًا الى جنب مع القطاعىذا الحكومة العراقية ضرورة تنمية  ات القطاع وا 

التي تـ وضعيما خالؿ  (2)، وىذا ما ترجمتو في خطتي التنمية القومية االقتصادية االخرى
( 3)تميزت بو ىذه المرحمة أيضًا ، ىو اعتماد األسموب االشتراكي ىذه المدة ، كما اف أىـ ما

، وفي بناء قاعدة االقتصاد الوطني المتنوع ، واعتماد  قطاع االقتصادي ككؿالفي تطوير 
ي تعتمد عمى التخطيط كأسموب في العمؿ ، وبالتالي بناء القاعدة الصناعية الواسعة الت

، وكاف لمتقارب العراقي السوفيتي  (4)القطاع العاـ ، كسبيؿ مباشر لتطوير الحركة الصناعية
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اف اثرة  البارز في انشاء وبناء صناعات كبيرة وستراتيجية في البالد وال نبالغ اذا ما قمنا 
 البمد .  نشا فيبعض ىذه الصناعات ألوؿ مرة ي

بيف العراؽ واالتحاد السوفيتي حجر الزاوية في  الطاقةفي صناعة وانتاج ُيعد التعاوف 
العالقات االقتصادية بيف البمديف ، إذ اتسمت العالقات بيف العراؽ واالتحاد السوفيتي في 

بالنمو السريع عمى قاعدة االتفاقيات الثنائية واف اي باحث في  ة وانتاج الطاقةقطاع صناع
 8969اعد بحركة العالقات االقتصادية قبؿ حزيراف اذا ما قارف ىذا النمو المتص ىذا الشأف

سيالحظ التوسع الذي شيده حجـ التعاوف قياسا الى ما كاف سائدا اثناء المدة انفا ، ومف 
الواضح اف تطابؽ الرغبة السوفيتية مع حرص العراؽ عمى تطوير عالقاتو االقتصادية كانت 

في العراؽ ، وآلجؿ  الطاقةديد مف مشاريع االساس الباعث ليذا النمو ، وقد نفذ السوفييت الع
في مجاؿ صناعة وانتاج الطاقة بيف العراؽ واالتحاد  فالتعاو تسميط الضوء عمى واقع 

  : ماى يفمبحث قسـ الباحث ىذا البحث عمى السوفيتي
  . التعاون في مجال الطاقة الكهربائيةاوال: 
 .  التعاون في مجال الطاقة الذريةثانيا: 

 :التعاون في مجال الطاقة الكهربائية االولالمبحث 
الصناعة تؤدي دورًا حيويًا وميمًا في ومصادر الطاقة  اىـ ىتعد الطاقة الكيربائية احد
حتى إنيا تدخؿ في كؿ شيء  لياإذ تشكؿ المحرؾ الرئيسي  والزراعة فضال عف حياة االنساف

المختمفة فالكيرباء قوة محركة  اليوـ وأصبحت تدخؿ في كثير مف قطاعات اإلنتاج ةحياالفي 
مف خالؿ عقد االتفاقيات ألنشاء  الحكومة بتطوير ىذا المرفؽ الحيوي قامتوليذا  لمصناعة ،

العديد مف المحطات الكيربائية فضال عف تطوير الشبكات كيربائية وكيربة الريؼ، وكاف 
ثالث محطات في العراؽ فضال  تالتعاوف بيف البمديف مبكرا في ىذا المجاؿ فقد نفذ السوفيي

   .  (5)عف كيربة الريؼ وتطوير الشبكات
قامت مصمحة الكيرباء بتكميؼ لجنة مف الخبراء السوفييت عمى مستوى عالي لوضع 
دراسة ميدانية تفصيمية عف موازنة الطاقة في العراؽ ومدى احتياجات البمد الى محطات 

خبراء بدأوا اعماليـ في  9وتضـ المجنة  كيربائيةالتوليد ، وخطوط ربطيا والتوزيع لمقدرة ال
بالتعاوف مع فنييف عراقييف يراسيـ فاروؽ الراوي مدير مشروع مصفى البصرة ،  8973شباط 

ووجيت المجنة استفساراتيا لكؿ الدوائر والشركات المعنية لتزويدىا باألوليات المطموبة عف 
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لتي تشمؿ معرفة اعداد المحطات الكيربائية مصادر الطاقة لبدء دراساتيا واجراء مسوحاتيا ا
وسعاتيا وعدد مصافي النفط وانواع منتجاتيا ووسائؿ نقؿ ىذه المنتجات وكمفيا ، وستحدد 
المجنة في ضوء النتائج المؤشرات االقتصادية لسياسة الطاقة في القطر واعتمادا عمى النفط 

التي تعمؿ مع االتحاد السوفيتي او الكيرباء او غيرىما مف مصادر الطاقة ، واف المجنة 
، وقد اكممت المجنة  (6)ستكمؿ مسوحاتيا التي تشمؿ جميع انحاء الدولة خالؿ ستة اشير

الدراسات والمسوحات ، ووضعت دراسة تفصيمية تضمنت تقريريف عف احتياجات البمد الى 
، واكدت الدراسة  8985محطات توليد وخطوط الربط والتوزيع لمقدرة الكيربائية حتى عاـ 

 . (7)ضرورة استخداـ الغاز الطبيعي والسدود لتوليد الطاقة الكيربائية
وفد فني مف المصمحة الوطنية لمكيرباء  8973في تشريف االوؿ  وسافر الى موسك

ليطمع عمى المنشآت والمعامؿ والخبرة السوفيتية في مجاؿ انتاج الطاقة الكيربائية ، واستيدفت 
الزيارة التي استمرت اسبوعيف التعرؼ عمى محطات التوليد المشابية لممحطات التي يتـ 

ار واالطالع عمى المحطات الكيرومائية والمعامؿ تشييدىا في محافظتي البصرة وذي ق
المنتجة لمتدريبات المائية والمؤسسات التصميمية واسموب تنظيميا لالستفادة منيا في خمؽ 
ىيكؿ تنظيمي لدوائر الكيرباء في البمد ، وناقش الوفد مع السوفييت امكانية مشاركة 

، واطمع  (8)الخبرة الفنية ليذا الغرضالمؤسسات السوفيتية في كيربة الريؼ وتوفير المعدات و 
الوفد عمى المنشآت والمعامؿ المنتجة لمتوربينات والمولدات الحرارية والمائية ومشاريع الطاقة 

لمكيرباء  الوطنية الكيربائية في االتحاد السوفيتي وقاؿ احمد بشير النائب مدير المصمحة
اصؿ وزارة الكيرباء السوفيتية وعالقاتيا العامة ورئيس الوفد اف الوفد تعرؼ عمى تشكيالت ومف

مع مؤسسة الكيرباء ، كما زار معامؿ انتاج مكائف ومولدات الديزؿ لالستفادة مف امكانية 
السوفييت في بناء محطات جديدة لمتوليد وكيربة الريؼ والقرى البعيدة عف الشبكة الوطنية ، 

ت والمؤسسة العامة لمتصميـ واالنشاء وجاءت زيارة الوفد الذي ضـ مندوبيف عف وزارة البمديا
الصناعي بناء عمى دعوة مف مؤسسة تكنوبروـ اكسبورت التي تنفذ مشروع توسيع محطة 

 . (9)ميكاواط 200كيرباء النجيبية في البصرة بطاقة تقدر بػ 
 المحطات الكهرومائية 

 8970اب  84استنادا الى ما تـ االتفاؽ عميو في البروتوكوؿ المعقود بيف البمديف في 
المؤسسات السوفيتية لتدارس الوثائؽ التصميمية المتعمقة بسدى خزاني المياه في استعداد  وىو
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دوكاف ودربندخاف المتوفرة عند الجانب العراقي لغرض تقرير امكانية انشاء محطتيف 
ء السوفيتية الخبراوالشركات توفد المؤسسات و كيرومائيتيف في ىذيف السديف وفؽ حالة المزوـ 

 . (80)الى العراؽ لغرض دراسة ىذه المسالة محميا
وبدأ الميندسوف والخبراء العراقييف والسوفييت بوضع عمميات مسح ووضع التصاميـ 

ويصؿ قريبا وفد مف  فوالدراسات الفنية ألنشاء محطتي دوكاف ودربندخاف الكيرومائيتي
روعيف وخطوط نقؿ القدرة الميندسيف السوفييت لمقياـ بجمع المعمومات االضافية عف المش

بينيما ، وقدـ الخبراء العراقيوف والسوفييت مسودة عقد التصاميـ والمسوحات في  ةالكيرومائي
استعدادا لمبدء بالمرحمة التنفيذية ، وتشير الدراسات االولية الى اف سعة  8978تشريف االوؿ 

 400اف سعتيا بحدود ميكاواط ، اما محطة دوكاف ف 300محطة دربندخاف االنتاجية ستكوف 
 . (88) ميكاواط

وفد صناعي يمثؿ وزارة الصناعة وناقش التقارير  8972اب  وصؿ الى موسكو مطمع
الفنية التي وضعيا الخبراء الخاصة بمشروع محطتي دوكاف ودربندخاف الكيرومائيتيف ودرس 

بيف السمات يوـ التقارير الفنية الخاصة بالمفاضمة  85الوفد خالؿ زيارتو التي استغرقت 
المقترحة لمحطتي دوكاف ودربندخاف والفولتية المقترحة لخطوط نقؿ الطاقة الكيربائية التي مف 
المزمع اف يقدـ الجانب السوفيتي التقارير الخاصة بيا خالؿ شير تشريف اوؿ المقبؿ وقاؿ 

كة رئيس الوفد اف المشروع يتـ انجازه بمراحؿ وبموجب اقساـ العمؿ وحسب متطمبات الشب
واف المشروع يغطي احتياجات البالد لمطاقة الكيربائية لغاية  8978الوطنية ينتيي عاـ 

، وضـ الوفد فرحاف سميماف جمعة رئيس دائرة المشاريع في المؤسسة العامة لمتصميـ  8980
واالنشاء الصناعي ونضاؿ توفيؽ القره غولي مدير قسـ محطات توليد ونقؿ الطاقة في 

 .   (82)يؿ الخشالي مندوب مصمحة الكيرباء الوطنيةالمؤسسة وحارث جم
وفي السياؽ ذاتو توجو الى موسكو فريؽ مف الخبراء والفنييف ألجراء مباحثات اولية 

وضـ الوفد مدير عاـ الشركة  8972اب  28تمييدا لزيارة الجزراوي وزير الصناعة في 
ير عاـ الشركة العامة لصيد العامة لصناعة الزجاج ومدير عاـ الشركة العامة لالسبست ومد

وتصنيع االسماؾ ورئيس المؤسسة العامة لمحفر والمحطات الزراعية ورئيس المؤسسة العامة 
 ةانب التجاريو اجراء مباحثات لتطوير العالقات بيف البمديف في الجلمتنمية الزراعية واستيدؼ 
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 (*)اب كما اشرنا طو الجزراوي 28، ووصؿ موسكو في  (83)والنفطية والصناعية والزراعية
وزير الصناعة عمى راس وفد ليجري مباحثات اقتصادية تيدؼ الى االتفاؽ النيائي عمى تنفيذ 
عدد مف المشاريع االنمائية في العراؽ إذ تتركز عمى تنفيذ مشروعات المحطتيف الكيرومائيتيف 

بي رئيس المؤسسة العامة لمصناعات االنشائية في دوكاف ودربندخاف وضـ الوفد قاسـ العري
وحسيف العاني رئيس المؤسسة العامة لمتنمية الزراعية وىاشـ قدوري رئيس المؤسسة العامة 
لمجنة الحفر والمحطات الزراعية وىشاـ ايوب صبري مدير التخطيط والمتابعة بوزارة الزراعة 

 .  (84)تصادوغازي القصاب مدير الدائرة االشتراكية بوزارة االق
في تشريف واستكماال لممباحثات التي عقدت بموسكو عقد بديواف وزارة الصناعة العراقية 

 Simonسيموف سكاتشكوؼو اجتماع بيف طو الجزراوي وزير الصناعة  8973االوؿ 
Skachkov(85)  رئيس الجانب السوفيتي في المجنة العراقية السوفيتية المشتركة ورئيس لجنة

الدولة لمعالقات االقتصادية الخارجية في مجمس وزراء السوفييت وجرى مناقشة وبحث 
العالقات االقتصادية والصناعية بيف البمديف وعقد المجاف الفرعية التي انبثقت عف االجتماع 

تشريف  فيالمباحثات ، وكاف الوفد السوفيتي قد وصؿ الى بغداد  اجتماعات مشتركة الستكماؿ
في زيارة استغرقت اسبوعا واحدا بدعوة مف وزير الصناعة استيدفت تطوير  8973االوؿ 

يا اجتماعات ، وبدأت المجنة الفرعية المنبثقة عف المجنة المشتركة (86)العالقة بيف البمديف
شآت سد دوكاف  في قضاء دوكاف بمحافظة ، وزار الوفد من (87)لتبحث عدة مواضيع

السميمانية برئاسة سيموف سكاتشكوؼ واطمع عمى االعماؿ االنشائية والبناء الجارية في 
  (88)مشروع المحطة الكيرومائية

 المحطة الكهرومائية عمى سد دوكان

                                                 

(: ولد في الموصؿ وتقمد عدة وظائؼ إذ عمؿ عريفًا في الجيش 2007 – 8939طو الجزراوي ) (*)
بعدما منح رتبة ضابط  وموظفًا في مصرؼ الرافديف وشغؿ منصب سكرتير القسـ العسكري لحزب البعث

 8968تموز  87أصبح عضو القيادة القطرية لحزب البعث بعد  8968ورتبة رئيس عاـ  8963مؤقتة عاـ 
، وشغمو منصب نائب  8976واالسكاف  8974والتخطيط  8970وشغؿ مناصب وزارية عدة منيا الصناعة 

، وحكـ عميو باإلعداـ ونفذ فيو الحكـ . 2003حتى اإلطاحة بحكـ حزب البعث  8998رئيس الجميورية عاـ 
شخصيات ، -زاباح-احداث-مفاىيـ–حسف لطيؼ كاظـ الزبيدي ، موسوعة السياسة العراقية لممزيد ينظر: 

 .270-269، ص ص 2083، شركة العارؼ لألعماؿ ، بيروت ،  2ط
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تعد محطة دوكاف الكيرومائية مف المشاريع الحيوية الكبيرة إذ تشكؿ احد المصادر    
، ويقع ( 89)الميمة لتغذية المشاريع الصناعية بالطاقة الكيربائية والسيما في المنطقة الشمالية

المشروع عمى سد دوكاف عمى نير الزاب الصغير في محافظة السميمانية في شماؿ العراؽ 
كـ مف مدينة  800كـ شماؿ غرب مدينة السميمانية المركز وعمى بعد  60عمى بعد 

 . (20)كركوؾ
بيف العراؽ واالتحاد اثر توقيع عقد المرحمة االولى  8972نيساف  3بدأ العمؿ في 

لمشروع محطة سد دوكاف الكيرومائية ، وخطوط النقؿ لمطاقة الكيربائية التي تربط  السوفيتي
ووقع العقد عف الجانب العراقي عدناف الكندي رئيس مؤسسة المحطة بالشبكة الوطنية ، 
، بينما وقعو عف الجانب السوفيتي خاتسيالوؼ  العامة التصميـ واالنشاء الصناعي

Katsyalwf  المستشار االقتصادي بالسفارة السوفيتية في بغداد ، والمشروع مف ضمف اتفاقية
، وبدأت بموجب العقد اعماؿ  8978ي التعاوف االقتصادي والفني الموقعة بيف البمديف ف

التحريات الموقعية تعقبيا مرحمة تسميـ تصاميـ محطة دوكاف وخطوط النقؿ التابعة ليا خالؿ 
عاـ مف تاريخ توقيع العقد ، كما تقرر اف تبدأ االعماؿ التنفيذية لممرحمة الثانية بعد انتياء 

 . (28)المرحمة االولى
، وقع طو الجزراوي  (22)8978ود بيف البمديف في نيساف وتنفيذا التفاقية التعاوف المعق

تكنوبرـو اكسبورت عقد انشاء  السوفيتية مع المؤسسة 8974حزيراف  20في وزير الصناعة 
دينار ، والتي تتضمف تجييز ونصب  88486000محطة كيرومائية عمى سد دوكاف بكمفة 

مع اعماؿ اليندسة المدنية  ميكاواط ، 80يكوف سعة الواحدة منيا وحدات ،  3وتركيب 
وقوة اندفاعو مف السد ألغراض توليد  المياهالخاص بيا ، وىدؼ انشاء المحطة الى استغالؿ 

ميكاواط مقسمة الى خمس وحدات سعة   400الكيرباء ، وبمغت السعة التصميمية لممحطة 
ضغط العالي إذ ميكاواط ، عمى اف يتـ ربط المحطة مع شبكة الكيرباء الوطنية لم 80الواحدة 

،  (23)يتـ التوزيع لمطاقة حسب حاجة الشبكة الوطنية والسيما احتياجات المنطقة الشمالية
، وموعد تشغيؿ الوحدة الثانية بعد عدة اشير مف  8976في اذار تشغيؿ الوحدة االولى وحدد 

 . (24)8978انجاز الوحدة االولى ، والثالثة في تشريف االوؿ 
 (25)8980 – 8976خالؿ الخطة الخمسية ة محطة دوكاف اقرت الحكومة خطة توسع

عقد مشروع توسيع محطة   8975كانوف االوؿ  24، ووقعت المؤسسة العامة لمكيرباء في 
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دينار مع مؤسسة تكنوبروـ اكسبورت ووقع عف العراؽ  3500000دوكاف الكيرومائية بػ 
المستشار  Katsyalwfخاتسيالوؼ  احمد بشير نائب رئيس المؤسسو وعف الجانب السوفيتي

االقتصادي في السفارة وتضمف قياـ المؤسسة السوفيتية بتجييز وتركيب وحدتيف اثنتيف بطاقة 
ميكاواط ، عمى  400ميكاواط لكؿ واحدة ، وبذلؾ تصبح السعة او الطاقة الكمية لممحطة  80

 85مفتة الكمية حوالي اف العمؿ مستمر في تنفيذ المرحمة االولى مف المشروع الذي بمغت ك
، بينما يتـ  8978منتصؼ عاـ مميوف دينار ، ومف المؤمؿ انجاز العمؿ في المرحمة االولى 

انجاز المرحمة الثانية بعد عدة اشير ،  كما وتعاقدت المؤسسة العامة لمكيرباء مع احدى 
لسميمانية الشركات االجنبية عمى تنفيذ خطوط ربط المحطة بالشبكة الوطنية في محافظات ا

 . (26)مالييف دينار لتكوف جاىزة قبؿ تشغيؿ المحطة 9واربيؿ ودىوؾ بكمفة 
 محطة كهرباء النجيبية 

، إذ باشرت مصمحة  8956تأسست محطة النجيبية الكيربائية في البصرة عاـ 
 المنطقة في بخارية محطة أوؿ بأنشاءالكيرباء في بغداد وبأشراؼ مف شركة االنكمو بمجيكية 

 ميكاواط 45 مقدارىا توليدية وبطاقة النجيبية منطقة في كيرباء النجيبية وىي محطة الجنوبية
عموما وتـ انجازىا في عاـ  الجنوبية والمنطقة المدينة لسد احتياجات تكفي سعة وىي

عمى الطاقة الكيربائية تقرر  المتزايد والمستمر ، ونظرا لمتزايد المستمر لمطمب (27)8960
، ألسباب منيا توفر كميات  (28)ميكاواط 200كيرباء النجيبية لتكوف بطاقة  توسيع محطة

كبيرة مف الغاز الطبيعي في منطقة الرميمة كذلؾ وجود مشروع نقؿ الغاز لسد احتياجات 
المحطة باإلضافة الى وجود مالكات فنية وىندسية كفؤة ومتدربة في المحطة الحالية باإلضافة 

 .(29)الى ارتفاع تكمفة انشاء محطة جديدة
 ميكاواط 200محطة النجيبية في البصرة بطاقة  عقد توسيعتوقيع  8978عاـ جرى 

، وعمى اساس ذلؾ قاـ ثالثة  (30)بيف مصمحة الكيرباء ومؤسسة تكنوبرـو اكسبورت السوفيتية
بزيارة لالتحاد  8978في ايموؿ لجنة توسيع المحطة الكيربائية في البصرة مف ميندسيف 

اطمعوا خالليا عمى المحطات الحرارية استغرقت عشرة اياـ ،  والنمسا السوفيتي ويوغسالفيا
لتوليد الطاقة الكيربائية واالجيزة المستعممة فييا والتعرؼ عمى نوعية االجيزة التي تستعمؿ 

لتغطي الزيادة في  مالييف دينار 80في مشروع التوسع وبمغت كمفة التوسعة في المحطة 
لكيمياوية ومشاريع شركة النفط االستيالؾ بعد االنتياء مف مشاريع ميناء اـ قصر واالسمدة ا
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الوطنية وتغطية الريؼ بالكيرباء لترتفع الطاقة الكيربائية الكمية في المحطة بعد االنتياء مف 
  (38)ميكاواط 245اجراء التوسعة الى 

العمؿ حسب  export  Technobroomبدأت المؤسسة السوفيتية تكنوبروـ اكسبورت 
جيبية والتي كانت تتألؼ مف ثالث وحدات توليدية سعة ما تـ االتفاؽ عميو لتطوير محطة الن

ميكاواط ، وذلؾ بإضافة وحدتيف اخريتيف بسعة او بطاقة  45ميكاواط ، بطاقة  85كؿ واحدة 
ميكاواط ، وبذلؾ حققت المحطة سعة او اصبحت  200ميكاواط لموحدة الواحدة بطاقة  800

 . ( 33)3ـ 80000 سعتو تبمغمع خزاف ،  (32) ميكاواط 245بطاقة كمية مقدارىا 
طولو حوالي حقؿ الرميمة الشمالي النفطي بواسطة خط أنابيب تزود المحطة بالوقود مف 

كـ  6.4أنج ، وكذلؾ خط أنابيب أخر مف مصفى المفتية بطوؿ  88كـ وبقطر  36.7
 84كـ وبقطر  23.7أنج لنقؿ زيت الغاز لممحطة ، وكذلؾ يخرج خط فرعي بطوؿ  8وبقطر 

 .( 35) 8974، وتـ انجاز العمؿ في المحطة ودخمت الخدمة في عاـ  (34)أنج
 محطة كهرباء الناصرية الحرارية

وتقوـ بدور  تعد محطة كيرباء الناصرية الحرارية اكبر المحطات الكيربائية في العراؽ
كبير وفعاؿ في تزويد الطاقة الكيربائية الى جميع اقضية محافظة ذي قار والمحافظات 

وتقع عند الجانب االيمف لنير الفرات ، وتبعد عف ،  (36)فضال عف العاصمة بغداد المجاورة
 .  (37)كـ اما المنطقة المحيطة بيا فيي زراعية  3مركز مدينة الناصرية حوالي 

طبقا التفاقية التعاوف وتـ االتفاؽ عمى انشاء ىذه المحطة بيف العراؽ واالتحاد السوفيتي 
عف والتي وقعيا  في بغداد 8973تشريف الثاني  3البمديف الموقعة في االقتصادي والفني بيف 

عف الجانب السوفيتي سكاتشكوؼ بينما وقعيا الجانب العراقي طو الجزراوي وزير الصناعة 
،  (38)السوفيتي االتحاد رئيس لجنة الدولة لمعالقات االقتصادية الخارجية في مجمس وزراء

، وذلؾ بموجب  والصناعية بتمويؿ بعض المشاريع الزراعية يتوتتضمف االتفاقية قياـ السوفي
سيـ ا% و 2.5مميوف روبؿ وبفائدة قدرىا  850قرض تقدمة الحكومة السوفيتية لمعراؽ قيمتو 

القرض في بناء محطات كيربائية ضخمة والسيما المحطة الكيربائية الحرارية في الناصرية 
شروع لكيربة الريؼ ويتـ تجييزه بالخزانات والمياه لتجييز المعامؿ الجديدة بالكيرباء وتنفيذ م

 . (39)العذبة وتشييد عدة مشاريع اخرى
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فياتشيسالؼ مع وقع طو الجزراوي وزير الصناعة وضع حجر االساس لممحطة بعد اف 
Vyacheslav Vasilyevich Bakhirevؼفاسيميفيتش باكيي

 السوفيتيوزير اليندسة  (40)
لمتعاوف الفني بيف الدولتيف وفي الوقت ذاتو  8975اذار  86في بروتوكوال  8968-8987

عقد تنفيذ محطة توليد  نائب رئيس المؤسسة السوفيتية تكنوبروـ اكسبورتوقع الجزراوي 
دينار عمى اساس المشروع الجاىز وتضمف  88673000الطاقة الكيربائية في ذي قار بكمفة 

وحدات توربينية سعة كؿ  4كيب وتشغيؿ شيرا تر  33العقد الذي تنفذ مرحمتو االولى خالؿ 
مع جميع ممحقاتيا واعماؿ تركيب االجيزة  ميكاواط 840ميكاواط اي بطاقة كمية  280منيا 

واعماؿ اليندسة المدنية ، ، ويعد ىذا العقد ثالث عقد يوقع مع دولة االتحاد السوفيتي في 
عقد توسيع محطة النجيبية  8978نطاؽ تنفيذ مشاريع توليد الطاقة الكيربائية ، إذ وقع عاـ 

خالؿ تشغيؿ الوحدة االولى منيا  مف المؤمؿو ، ميكاواط  200الكيربائية في البصرة بطاقة 
ميكاواط ،  400محطة دوكاف الكيرومائية بطاقة  بناءعقد  8974، كما وقع عاـ  اسابيع

 هوىذالبمديف ، بيف متعاوف االقتصادي والفني ل المبرمة تفاقيةاالوأتي توقيع ىذا العقد ضمف 
لما ليا مف عالقة  لؾعد مف المشاريع الميمة والكبيرة التي ينفذىا السوفييت وذت حطةالم

 . (48)وكيربة الريؼالكبرى مباشرة وكبيرة بمشاريع التنمية 
تستعمؿ المحطة زيت الغاز والنفط الخاـ والغاز الطبيعي في عممياتيا اإلنتاجية ، 

ميكاواط أما  280إنتاجية أربعة منيا بخارية سعة الواحدة منيا وحدات  5وتحتوي عمى 
، وتزود بالوقود بواسطة عدة انابيب منيا  (42)ميكاواط 40األخيرة فيي غازية وتبمغ سعتيا 

كـ وبقطر  835أنبوب او خط انابيب لنقؿ النفط الخاـ مف حقؿ الرميمة نحو المحطة بطوؿ 
أنج نحو  82كـ وبقطر  24الستراتيجي بطوؿ أنج ، وكذلؾ أنبوب يخرج مف الخط  24

المحطة ، كذلؾ ىناؾ أنبوب لنقؿ الغاز نحو المحطة مف حقؿ الرميمة الشمالية ، وىناؾ نقؿ 
لموقود ليذه المحطة ، كذلؾ ىناؾ أنبوب لنقؿ الغاز الطبيعي نحو المحطة مف حقوؿ الرميمة 

 3، إذ توجد  يارات الحوضية وخزنياالشمالية ، وىناؾ نقؿ لموقود ليذه المحطة عف طريؽ الس
 (43)3ـ80000مخازف لخزف النفط االسود والنفط الخاـ سعة الواحد 

حظيت مشاريع الطاقة باىتماـ كبير مف الحكومتيف العراقية والسوفيتية ، اذ كاف 
الطرفاف يتابعاف العمؿ مف خالؿ زيارات المسؤوليف لموقع العمؿ واالطالع عمى النسب 

النائب االوؿ لوزير الطاقة في  Falalayf فاالالييؼ المثاؿ ال الحصر قاـالمنجزة وعمى سبيؿ 
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عدة اياـ ،  الزيارة استغرقتو عمى راس وفد سوفيتي بزيارة العراؽ 8976نيساف  يف االتحاد السوفيتي
مع المسؤوليف في وزارة الصناعة ووزارة الري استيدفت مزيد مف  والمناقشات مباحثاتالاجرى خالليا 

المحددة مف قبؿ الجانب  مواعيدىافي ما يتعمؽ بتنفيذ مشاريع الطاقة فيالتعاوف بيف البمديف والسيما 
 السوفيتي واجرى زيارات ميدانية لبعض مشاريع الطاقة التي ينفذىا السوفييت والسيما مشروع

 . (44)نيساف عائدا الى موسكو 87 في محطة الناصرية الكيربائية ، وغادر الوفد بغداد
ولى ، إذ تـ انجاز وتشغيؿ الوحدة األ 8978تـ تشغيميا بعد ثالث اعواـ أي في عاـ 

ميكاواط ، أما فيما يتعمؽ بالوحدتيف الثانية والثالثة فقد تـ  280والتي بمغت سعتيا التصميمية 
 .(45)8980عاـ  ، أما الوحدة الرابعة فقد تـ انجازىا وتشغيميا في 8979تشغيميما في عاـ 

 (49)جدول يحدد عدد واماكن وسعات المحطات التي نفذها السوفييت في العراق
 

 المحطة
 

 الموقع
 
 النوع

مساحة 
 المكاف

عدد 
 الوحدات

سعة الوحدة 
 ميكاواط

تاريخ 
 التشغيؿ

السعة 
الكمية 
 ميكاواط

 245 8960 85 3 2كـ825 غازي البصرة النجيبية
2 800 8974 

 840 8979 280 3 2كـ200 بخاري ذي قار الناصرية
8 280 8980 

 400 8976 80 3  كيرومائي السميمانية دوكاف
2 80 8978 

بشكؿ كبير في زيادة انتاج يت ساىموا يمف خالؿ ىذا الجدوؿ باف السوف يمكف القوؿ
% مف انتاج الطاقة الكيربائية في 45خالؿ فترة السبعينيات وبنسبة الطاقة الكيربائية والسيما 

 .( 47)العراؽ
االتحاد  ىاالتي نفذ الكيربائية يتضح حجـ االعماؿ والمشاريع تـ عرضواستنادا الى ما و 

سواء كاف ذلؾ ببناء محطات توليد الطاقة الكيربائية او بمد شبكات نقؿ السوفيتي في العراؽ 
الطاقة ، واف تنفيذ ىذه المشاريع الستراتيجية أشر بشكؿ واضح الى مدى التقارب والتعاوف 

، تعزيز أواصر الصداقة والتعاوف الذي باتت عميو العالقات بيف البمديف وبالتالي التأكيد عمى 
 . تعميؽ المصالح المتبادلة بيف الدولتيفو 

 :التعاون في مجال الطاقة الذرية المبحث الثاني
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ابتدأ العراؽ مشروعة في مجاؿ تطوير البحث العممي عندما انشات الحكومة في عاـ 
، وفي عاـ  (48)الوزراءلجنة لمطاقة الذرية في العراؽ ، وارتبط رئيسيا بمكتب رئيس  8956
مفاعؿ نووي لألبحاث والدراسات ومنشاة  وتجييز عمى بناء يتتـ االتفاؽ مع السوفي 8959

، ومع وصوؿ وتنصيب المفاعؿ الروسي ومباني  (49)إلنتاج العدد الطبية والصيدالنية
نووية والذي ضـ البحوث ال معيد بتأسيستـ اتخاذ قرار  8964الخدمات الخاصة بو عاـ 

تـ تشغيؿ مفاعؿ نووي الذي جيزه وشيده االتحاد  8968ة اقساـ في حينيا ، وفي عاـ خمس
ميكاواط والذي عرؼ باسـ  2وىو مف نوع الحوض المائي بقدرة ( 50)السوفيتي في موقع التويثة

 .  (58)تموز 84مفاعؿ 
نائب رئيس  Morkovوؼ كزار العراؽ وفد عممي كبير برئاسة مورو ومف جية اخرى 

في مقر المجنة لمطاقة الذرية  8969ايار  88و87لجنة الطاقة الذرية السوفيتية ، وعقدت في 
مباحثات بيف الجانبيف العراقي والسوفيتي لمجنة الطاقة الذرية استعرض فييا كؿ ما يتعمؽ 
بشؤوف الطاقة الذرية وقدـ الجانب العراقي بعض المقترحات إذ طمب تخصيص زماالت 

ية وتدريبية وفنية خاصة لمنتسبي لجنة الطاقة الذرية العراقية وتدريب العراقييف في دراس
المعاىد والمؤسسات العممية التابعة لمجنة الطاقة الذرية السوفيتية وابدى الجانب السوفيتي 
استعداده لتقديـ جميع المساعدات التي تحتاجيا لجنة الطاقة الذرية العراقية وانتيت بتشكيؿ 

 وقاـ الوفد السوفيتي بزيارة،  (52)فرعية مف الجانبيف لوضع الصيغة النيائية لمبروتوكوؿلجنة 
معيد البحوث النووية في التويثة ، وأبدى الوفد إعجابو بالمعيد وعمؿ المفاعؿ النووي ورافؽ 

فاضؿ لفضال عف زيارتيـ ،  (53)الوفد سكرتير عاـ لجنة الطاقة الذرية العراقية ىادي عوض
رئيس مجمس البحوث العممية واعرب الطرفاف سرورىما لمتعاوف بيف البمديف في الطائي 

  (54)مجاالت استعماؿ الطاقة الذرية وتمنى الطائي اف يستمر التعاوف خدمة لمشعبيف الصديقيف
استغرقت زيارة الوفد اثني عشر يوما جرت خالليا العديد مف جمسات المباحثات التي 

لمتعاوف المشترؾ بيف البمديف في مجاالت استعماؿ الطاقة الذرية اسفرت عف اتفاقية جديدة 
غادر رئيس الوفد فيما تخمؼ اعضاء الوفد السوفيتي لدراسة تفصيالت ، و  لألغراض السممية

البرامج والبحوث المشتركة التي ستقوـ بيا لجنتا الطاقة الذرية العراقية والسوفيتية واالطالع 
ا معيد البحوث النووية بالنسبة لمبحوث العممية الجارية فيو وانتاج عمى الفعاليات التي يقوـ بي

النظائر المشعة ىذا وبحث وفدا الطاقة الذرية العراقي والسوفيتي مشاريع لجنة الطاقة العراقية 
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واحواؿ واوضاع الخبراء السوفييت العامميف في ىذه المشاريع بموجب اتفاقية التعاوف الذري 
 . (55)ف وابدى السوفييت مقترحات لتحسيف العمؿ في ىذه المشاريعالموقعة بيف الدولتي

تـ التوصؿ الى صيغو نيائية التفاقية جديدة لمتعاوف بيف البمديف  خالؿ االجتماعاتو 
في مجاؿ استعماؿ الطاقة ونصت عمى استمرار التعاوف بيف البمديف وفؽ ما جاء ببنود 
االتفاقية القديمة والقياـ بالبحوث المشتركة في حقوؿ الطاقة الذرية المختمفة وتبادؿ المعمومات 

، طرؼ نفقات البحوث المشتركة التي تجري في بالده  والخبرات واالجيزة ويتحمؿ كؿ
وبموجب ىذه االتفاؽ ستقـو مجاميع مشتركة مف الجانبيف بالعمؿ في قسـ محدود مف مواضيع 
البحث المشترؾ الذي يتـ االعداد لو ودراستو مفصال قبؿ القياـ بو وبعد اتفاؽ الطرفيف 

 .      (56)المعنييف
بمبنى المجمس الوطني عمى بروتوكوؿ  8969موز ت 23وقع العراؽ السوفييت في 
بيف لجنتي الطاقة الذرية العراقية والسوفيتية لألغراض  (57)خطة العمؿ والتعاوف الفني والعممي

نائب رئيس الوزراء ووزير الدفاع بوصفة رئيسا (†)التكريتيوقع عف العراؽ حرداف ، و السممية 
 Vasilyالسوفيتي فاسيمي فيدوروفيتش نيكوالييؼ وقعو عف االتحادبينما لمجنة الطاقة الذرية 

Fedorovich Nikolaev (58) تووصف،  8969-8965السفير السوفيتي في بغداد 
، وشمؿ البروتوكوؿ  (59)االتفاقية بانيا خطوه جديده لتعزيز الصداقة والتعاوف بيف البمديف

انتاج النظائر المشعة وتطبيقاتيا في الصناعة والزراعة والطب  (60)االتفاقية السابقة فضال عف
وتطوير وتصنيع االجيزة والمعدات والمواد ألغراض البحوث العممية والقياـ بأعماؿ السالمة 
الصحية والوقاية مف االشعاع وتصميـ وتطوير المفاعالت النووية ، ويتـ التعاوف الفني 

معمماء والباحثيف العممييف والمختصيف في حقوؿ لدؿ عف طريؽ التبا والعممي بيف البمديف
                                                 

دخؿ الكمية العسكرية وتخرج فييا  8946وفي عاـ  ،(: ولد في تكريت 8978-8925)(حرداف التكريتي†)
أصبح قائدًا لمقوات  ،الذي اسقط حكـ عبد الكريـ قاسـ  8963شباط  8كاف ليا دور في انقالب  8949عاـ 

أصبح  8968وفي عاـ  ،  8963بداًل مف عارؼ عبد الرزاؽ الذي استقاؿ مف منصبو في آذار  الجوية
وفي تشريف األوؿ  ،أرسؿ إلى اسبانيا عمى رأس بعثة قبؿ اف يعفى مف منصبو   ،رئيسًا لألركاف وزيرًا لمدفاع 

حالتو عمى التقاعد،  ،صدر أمر إعفائو مف منصبو كنائب لرئيس الجميورية  8970  أغتيؿ في الكويت .وا 
عالء جاسـ محمد الحربي ، رجاؿ العراؽ الجميوري )صبحي عبد الحميد وآراء المعارضيف( ، لممزيد ينظر:

مجيد خدوري ، تاريخ جذور الحرب العراقية  ؛ 79-77ص ، 2005مطبعة جعفر العصامي ، بغداد ، 
  .800ص ، اإليرانية ، ترجمة مصطفى نعماف احمد ، )د.ـ( ، )د.ت(
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االستخدامات السممية لمطاقة الذرية بموجب شروط المبادلة وعمى حساب الجانب الموفد وعف 
، كما ونص البروتوكوؿ عمى تشكيؿ فرؽ  (68)طريؽ العقود وكذلؾ تدريب الباحثيف في المعاىد

لمطاقة الذرية يتفؽ عمييا الطرفاف ويجري المشتركة لتطوير االستخدامات السممية  لألبحاث
في وقت واحد وتشارؾ في تنفيذىا مجاميع مختمطة مف االخصائييف  البمديفالعمؿ فييا في 

العراقييف والسوفييت يراسيا عراقي في بغداد وسوفيتي في موسكو ويتحمؿ كؿ طرؼ نفقات 
البحوث المشتركة االوؿ مف البحوث المشتركة التي تجري في بمده ، وعد االتفاؽ عمى اعداد 

نوعو بالنسبة لعالقة الييئة الذرية لمطاقة السوفيتية مع المؤسسات العربية الذرية والثالث مف 
نوعو بالنسبة لعالقات ىذه المجنة مع الدوؿ االجنبية االخرى إذ سبؽ واف عقد اتفاقاف مماثالف 

 . (62)مع كؿ مف اليند وفرنسا
خاص بالمركز  اخر العممي التوقيع عمى بروتوكوؿكذلؾ تـ في مجمس البحوث 

، البمديف في في الموصؿ بيف لجنتي الطاقة الذرية  -وحدة الكوبمت–االشعاعي العالجي 
ووقع عف العراؽ فاضؿ الطائي نائب رئيس لجنة الطاقة الذرية ووقع عف االتحاد السوفيتي 

لجدير بالذكر اف ىذا البروتوكوؿ ، ومف ا (63)السفير السوفيتي في بغداد يكوالييؼنفاسيمي 
مشروع المركز االشعاعي لوحدة الكوبمت في جامعة الموصؿ وىي بخاص بالدرجة االولى 

وحدة لعالج امراض خطيرة ستكوف بداية الستخداـ الطاقة الذرية في الطب بشكؿ اوسع 
فضال عف بمساعدة الخبراء السوفييت واالجيزة التي اسيـ السوفييت بإىدائيا الى العراؽ 

مساعدة الخبراء العراقييف وتدريبيـ ، كما ونص االتفاؽ عمى االلتزامات التي سيقدميا كال 
 باألثاثإذ يقـو الجانب العراقي بتوفير البناية الالزمة لممركز ويزودىا  الشأفالطرفيف بيذا 

ميا الالـز ويعمؿ عمى تحضير وتزويد المركز باالخصائييف والفنييف لنصب االجيزة وتشغي
ومشاركة االخصائييف السوفييت في استغالؿ المركز ، وتشتمؿ التجييزات التي يقدميا الجانب 

العميقة واالشعة  لألشعةوالراس المشع واجيزة  60السوفيتي عمى اجيزة المعالجة بالكوبالت 
السينية ومختبر لمتصوير واجيزة قياسات االشعاع والفيزياء الصحية وغيرىا ، ويتعيد 

تصيف لمدة كافية لتدريب االطباء خاطباء مبأرساؿ يت بموجب ىذا البروتوكوؿ السوفي
العراقييف عمى تشخيص ومعالجة االمراض السرطانية واستعماؿ االجيزة االخرى ، وتقـو 

   (64)جامعة الموصؿ بتوفير السكف والنقؿ المجاني ليـ
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الذرية العراقية المرحمة الطاقة  حقؽ معيد البحوث النووية التابع الىمف جية اخرى 
لتشخيص  888- المشع الثانية مف برنامجو العممي المخطط ليذا العاـ بإنتاج الذىب

االمراض السرطانية لمكبد والبروستات والمثانة والبطف والصدر وخاصة السرطانات المصحوبة 
كما يتوقع  45-والكالسيوـ المشع   82-بالتصبب المائي ويقوـ المعيد بانتاج البروـ المشع 

 838-اف يتـ خالؿ ىذه المرحمة انتاج بعض المركبات البايوكيمياوية كالييبوراف المعمـ باليود 
الغدة الدرقية وزيادة فعاليتيا او تسمميا كما ينتج ما يسمى بالبمود  سرطاناتالمستعمؿ لتداوي 

مجموعة مف  وساىـ ، (65)الالـز لفحوصات وظائؼ الكبد 838-سيـر البوميف المعمـ باليود 
االخصائييف العراقييف بأجراء بحوثيـ بطريقة التحميؿ بالتنشيط النيوتروني في تحميالت نماذج 

ـ قسـ اخر امف العينات التي حصؿ عمييا قسـ الجيولوجيا النووية خالؿ تحرياتو بينما ق
العناصر منفط الخاـ الذي تقـو بتكريره المصافي الحكومية لمعرفة نسبة لتحميالت  بأجراء

المضرة الموجودة فيو كالفناديوـ الذي يحوؿ دوف قياـ عوامؿ المساعدة المضافة الى النفط 
ـ المعيد بدراسة تحميمية النواع مختمفة مف التبوغ التسييؿ عممية التحطيـ الالزمة ، كما ق

مة التي العراقية ومقارنتيا بالتبوغ العالمية االخرى لتحديد نسبة عنصر البروـ والزرنيخ السا
 .   (66)تتضمنيا بعض انواع التبوغ لتحديد انسبيا واقميا ضررا

وفد مف لجنة الطاقة الذرية العراقية في زيارة تستغرؽ  8970في حزيراف  موسكو وصؿ      
عشرة اياـ لمتابعة تنفيذ خطة العمؿ في مجاؿ التعاوف العممي والفني المعقودة بيف البمديف في 

سيزور الوفد المعاىد العممية لالطالع عمى سير اعماليا ، وضـ الوفد  مجاؿ الطاقة الذرية و 
ميسر المالح سكرتير عاـ لجنة الطاقة الذرية رئيسا وعضوية عطية عبداهلل مدير البحوث 
النووية بالوكالة وثابت نعماف الييتي عضو لجنة الطاقة الذرية ومدير معيد النظائر المشعة 

  . (67)مستشفى الجميوريبال
 2اصؿ خبراء العراقييف والسوفييت تنفيذ خطة لرفع قدرة المفاعؿ الذري العراقي مف و 

 ألغراضميكاواط ، ويفيد المفاعؿ الذري العراقي في استخداـ الطاقة الذرية  5ميكاواط الى 
 وتصاميموالتطور الصناعي والزراعي والصحي ، واف ىذه الزيادة تستمـز تطوير اجيزتو 

يندسوف والخبراء العراقيوف جيودا نشيطة وفعالة في تطوير المفاعؿ وسيودي الحالية ويبذؿ الم
ذلؾ الى زيادة خبرتيـ وكفاءتيـ ثـ االستغناء عف الخبرات االجنبية مستقبال ، وسبؽ اف وقع 
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العراؽ عمى بروتوكوؿ لمتعاوف الفني والعممي مع الجانب السوفيتي ممثال بمجنة الطاقة الذرية 
 .(68)وكوؿ نافذاوما يزاؿ البروت

 في الييئة العامة الستغالؿ الطاقة الذرية السوفيتيةمف وفد  مف جية اخرى وصؿ بغداد
ؼ الزيارة الى زيادة التعاوف العممي في مجاؿ الطاقة الذرية بيف \، وتو 8978كانوف االوؿ 

معيد البحوث النووية في التويثة واستمع الى شرح مفصؿ عف اعماؿ البمديف ، وزار الوفد 
المعيد وخدماتو مف قبؿ مدير وخبراء المعيد ، وابدى الوفد استعداد بالده لتطوير مؤسسات 

 . (69)السممية لألغراضالطاقة الذرية العراقية وتسخيرىا 
التوقيع عمى اتفاقية  وعمى اساس ذلؾ تـ في ديواف وزارة التعميـ العالي والبحث العممي

لمتعاوف الفني والعممي بيف لجنة الطاقة الذرية العراقية وىيئة الطاقة الذرية السوفيتية لمعاميف 
، ووقع عف العراؽ ميسر المالح سكرتير عاـ لجنة الطاقة الذرية  8973و  8972المقبمتيف 

القات الدولية لييئة رئيس قسـ الع G.Avoninفيما وقعيا عف الجانب السوفيتي جي. افونيف 
الطاقة الذرية السوفيتية ، وتضمنت االتفاقية انشاء مشاريع مشتركة بيف البمديف في مجاالت 
استخداـ الطاقة الذرية لألغراض السممية ، والمشاريع الفيزيائية النووية ، واستخداـ النظائر 

مفاعؿ النووي المشعة في الطب والزراعة بصورة مشتركة ، كما تضمنت دراسة تطوير ال
ميغاواط والقى رئيسا الجانبيف كممتيف اكدا فييا امكانيات  5الى  2العراقي ورفع قدرتو مف 

التعاوف بيف البمديف في مجاالت استعماؿ الطاقة الذرية لألغراض السممية واعرابا عف ايمانيا 
 . (70)في استمرار التعاوف في ىذا المجاؿ لما فيو مصمحة الشعبيف

المؤتمر الطبي العالمي الستعماالت الطاقة الذرية في االغراض  8972 عقد في اذار
االتحاد السوفيتي ودوؿ غربية ودوؿ ك مثمت دوؿ عديدةالطبية وحضر المؤتمر عدة وفود 

الوفد العراقي الذي ضـ عددا مف االساتذة واالختصاصييف واالطباء العامميف فضال عف عربية 
لمؤتمر عددا مف المسائؿ الطبية كالبميارسيا والغده الدرقية وناقش ا نوويةفي حقوؿ الطاقة ال

  (78)واالستعماالت الذرية في تشخيصيا ومعالجتيا
قانوف منظمة الطاقة  رصد ، إذ 8974في عاـ  العراقية منظمة الطاقة الذرية تأسست

الذرية العراقية الذي ربطيا بمجمس قيادة الثورة وتراسيا نائب رئيس مجمس قيادة الثورة ويديرىا 
 .   (72) اداريا نائب رئيس المنظمة وبرامج عمميا تديرىا لجنة الطاقة الذرية
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 ،(73)عمى راس وفد كبير 8975بزيارة إلى موسكو في نيساف  نائب الرئيس العراقيقاـ 
أمضى خالليا يوميف ثـ عاد إلى بغداد وأثمرت عف عقد اتفاقيتيف االولى اتفاقية قنصمية 
ممحؽ بيا بروتوكوؿ قنصمي والثانية اتفاقية االستخداـ السممي لمطاقة النووية ووقع االتفاقية 

اني العراؽ ابراىيـ الولي المدير العاـ لمدائرة السياسية في وزارة الخارجية ، والث االولى عف
 . (74)وقعيا عبدالرزاؽ الياشمي رئيس المؤسسة العامة لممعادف

في موسكو ، وانصبت موادىا الثمانية عمى  8975نيساف  85وقعت ىذه االتفاقية في 
مساعدة االتحاد السوفيتي لمعراؽ في استخداـ الطاقة النووية لألغراض السممية وعدت امتدادا 

 . (75)لالتفاقية السابقة
، يا لـ تكف تمبي طموحات المنظمة العراقية مف توقيع ىذه االتفاقية إال انوعمى الرغـ 

مع كثير مف البمداف االشتراكية  االستيراد لذا قررت الحكومة العراقية إتباع سياسة تنويع
ذكرت وكالة رويتر  طاروفي ىذا اال، (76)وأقامت عالقات مع فرنسا ومع بمداف أخرى في أوربا

 كاواطمي 90ة أف العراؽ طمب مف فرنسا بيعو مفاعاًل نوويًا قوتو نقاًل عف مصادر رسمي
 .(77)لممساىمة في توسيع معيد األبحاث النووية الذي زوده بو االتحاد السوفيتي

ميكاواط  5تموز ورفع قدرتو الى  84تـ االنتياء مف تطوير مفاعؿ  8978وفي عاـ 
ياجات العممية لممنظمة مما دفع العراؽ ولكنو اصبح ال يفي باالحتبمساعدة الخبراء السوفييت 

 انشاه بالتعاوف مع يالذ ، (78)تموز 87لمبحث عف انشاء مشروع كبير وىو ما عرؼ بمشروع 
بضربة جوية إسرائيمية اطمؽ عمييا  موقع التويثة دمر قد، و (79)في نفس الموقع الفرنسييف

 . (80)التي اوقفت المشروع تماما 8988عممية أوبرا في حزيراف 
وفي ضوء ما تقدـ نجد اف العالقات بيف البمديف تطورت بشكؿ كبير جدا وفي شتى 

الذرية نصيب في ىذه العالقات  متعاوف في مجاؿ االستخداـ السممي لمطاقةلالمجاالت ، وكاف 
كتصميـ وتطوير المفاعالت ، إذ امتمؾ العراؽ ىذه التكنولوجيا المتطورة بمساعدة السوفييت 

نتاج ا التعاوف  ، فضال عفلنظائر المشعة وتطبيقاتيا في الصناعة والزراعة والطب النووية وا 
مجاالت البحوث األساسية في الفيزياء والكيمياء والراديو بيولوجي والسالمة الصحية  في

، وكاف العراؽ واحد مف  تحري الجيولوجي مف الخامات النووية وغيرىاالوالوقاية مف االشعاع و 
ه التكنولوجيا مف السوفييت وىذا جاء مف خالؿ توطد العالقات ثالث دوؿ حصمت عمى ىذ

 بيف الدولتيف . 
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ومف خالؿ ىذا العرض نجد اف التعاوف في مجاؿ الطاقة بيف العراؽ واالتحاد السوفيتي 
تطور تطورا كبيرا خالؿ مدة البحث وكاف متناغما مع تطور العالقات في القطاعات االخرى 

المشاريع والمصانع والمعامؿ الكبيرة والستراتيجية التي نفذىا ، وىذا واضح مف خالؿ عدد 
السوفييت في العراؽ ، فضال عف المشاريع الصغيرة ، إذ انعكس تشييد محطات الطاقة 
ومشاريع مد شبكات وخطوط نقميا عمى امكانيات البمد الصناعية فاصبح العراؽ منتجا لكثير 

وبالتالي توفيره الكثير مف العممة الصعبة التي مف البضائع التي كاف يستوردىا مف الخارج 
كاف ينفقيا الستيراد ىذه البضائع ليس ىذا فحسب بؿ اف العراؽ ادخؿ صناعات لـ تكف البالد 
تعرفيا سابقا وىذ اشر بشكؿ كبير الى مدى مستوى ما بمغتو العالقات بيف العراؽ واالتحاد 

اسيموا بشكؿ كبير في التطور الصناعي  السوفيتي مف تطور وثبات ، وبيذا يكوف السوفييت
 والسيما في قطاع الطاقة الذي شيدة العراؽ في ىذه الحقبة .

 جالنتائ
توصمت الدراسة ومف خالؿ تتبع التعاوف بيف العراؽ واالتحاد السوفيتي في مجاؿ 

 الى جممة مف االستنتاجات الميمة ابرزىا : 8979 -8968 الطاقة
الرغـ مف بضعيفة جدا  8968عاـ الى  الطاقةفي مجاؿ بيف البمديف كانت العالقات  -8

 . وجود عالقات اقتصادية
انفتح العراؽ عمى االتحاد السوفيتي ، فعمى صعيد صناعة وانتاج  8968بعد عاـ  -2

الطاقة الذي يعد مف القطاعات االقتصادية الميمة تعاوف العراؽ بشكؿ كبير جدا مع 
ذلؾ مف خالؿ اقامة المحطات والبنى التحتية او مف  االتحاد السوفيتي سواء كاف

 خالؿ توفير قطع الغيار او المواد االولية . 

والكبيرة والميمة  ةاستطاع العراؽ اف يبني محطات كانت مف المشاريع االستراتيجي -3
والتي بفضميا استطاع العراؽ اف يؤمف احتياجاتو مف الطاقة التي تنتجيا ، ومف تمؾ 

محطة كيرباء الناصرية و محطة كيرباء النجيبية و  سد دوكافمحطة : المحطات
 فضال عف مد الشبكات الكيربائية . الحرار

في مجاؿ استعماؿ الطاقة الذرية لألغراض  تمكف العراؽ بفضؿ التعاوف مع السوفييت -4
نووي الذي جيزه وشيده االتحاد السوفيتي في المفاعؿ التشغيؿ و  السممية مف بناء
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ميكاواط والذي عرؼ باسـ مفاعؿ  2وىو مف نوع الحوض المائي بقدرة  ثةموقع التوي
 ز.تمو  84

 .  ميكاواط بمساعدة الخبراء السوفييت 5تموز ورفع قدرتو الى  84تـ تطوير مفاعؿ  -5

المواد االولية و وتوفير قطع الغيار والمختصيف ببعث الخبراء  تيالسوفياالتحاد التزاـ  -6
 .عراؽ لممشاريع التي انشاىا في ال

  االحاالت
 

                                                 

ىاشـ كاظـ ابراىيـ وأميرة سميماف سوالفا ، اإلدارة الصناعية  ، بحث مقدـ الى ىيئة المعاىد الفنية ، د.  (8) 
؛ عالء محسف شنشوؿ الكناني ، انتاج الطاقة الكيربائية واستيالكيا في المنطقة الجنوبية  9ـ ، د. ت ، ص

ير غير منشورة ، كمية االداب ، جامعة بغداد في العراؽ ) دراسة في جغرافية الصناعة ( ، رسالة ماجست
 . 4، ص 2080

وخطة التنمية  8975-8970اصدرت الحكومة العراقية خالؿ ىذه المدة خطة التنمية القومية األولى  (2)
واستيدفت الخطتيف النيوض بالواقع الصناعي واالجتماعي واستندت فػي  8980-8976القومية الثانية 

يا وفقًا لستراتيجية الحزب ونظرية السياسة واالقتصادية في تنظيـ التحوالت االجتماعية وضػع مبادئيا واولويات
؛ وزارة  8970نيساف  8في  8862وتخطيط النمو االقتصادي . صحيفة الوقائع العراقية )بغداد( ، العدد 

التخطيط ؛ وزارة  827، ص 8970، بغداد  8975-8970التخطيط ، قانوف خطة التنمية القومية األولى 
 . 8976، بغداد  8980-8976،قانوف خطة التنمية القومية الثانية 

وضعت ستراتيجية خاصة لتنمية الصناعة المستندة الى أيديولوجية  8968تموز 87بعد قياـ انقالب  (3)
رة حزب البعث ، الذي آمف ببناء االشتراكية ، ووجوب توفير مستمزماتيا ، ألجؿ بناء الصناعة الوطنية المتطو 

، التي تساىـ بتحرير االقتصاد القومي مف التبعية الخارجية ، وتقـو بدعـ االستقالؿ السياسي باالستقالؿ 
 2االقتصادي لممزيد ينظر: عبد المنعـ السيد عمي ، مدخؿ في عمـ االقتصاد ) مبادئ االقتصاد الكمي ( ، ج

 . 455، ص  8984، مطبعة جامعة الموصؿ ، بغداد 

الخفاؼ ، تطور الصناعة في العراؽ مف الصناعات الخفيفة الى الصناعات الثقيمة ، مجمة  ( عبد المعطي3)
 .  89، ص8973الصناعي ، العدد الثاني ، بغداد 

،  8977-8972( ، االتحاد السوفيتي 238/520208د.ؾ.و ، وزارة التخطيط ، تسمسؿ الممؼ ) (5)
 .809، ص 38، و8973تحاد السوفيتي ،  كانوف الثانيمعمومات حوؿ المشاريع المقترح تنفيذىا مف قبؿ اال

 . 8973اذار  28في  8403صحيفة الثورة ) بغداد ( ، العدد  (6)

 . 8973تشريف االوؿ  7في  8578صحيفة الثورة ) بغداد ( ، العدد  (7)

 . 8973تشريف االوؿ  7في  8578صحيفة الثورة ) بغداد ( ، العدد  (8)



 جملة جامعة االنبار للعلوم االنسانية

 

 (71( اجمللد )4العدد )

 2020 كانون األول

 

)3843 ) 
 

                                                                                                                                        

 . 8973تشريف االوؿ  30في  8599صحيفة الثورة ) بغداد ( ، العدد  (9)

البروتوكوؿ الخاص بالمفاوضات التجارية واالقتصادية بيف الجميورية العراقية واتحاد الجميوريات  (80)
،  8970. مجموعة القوانيف واالنظمة لعاـ  8970اب  84االشتراكية السوفيتية الموقع عميو بموسكو في 

تشريف الثاني  7في  8943؛ صحيفة الوقائع العراقية ) بغداد ( ، العدد  8890 -8886الوؿ ، صالقسـ ا
 ؛  8970

FOREIGN RELATIONS OF THE UNITED STATES, 1969–1976, VOLUME E–

4, DOCUMENTS ON IRAN AND IRAQ, 1969–1972 , No. 274. Telegram 4546 

From the Embassy in the Soviet Union to the Department of State, Moscow, 

August 13, 1970. 

 . 8978ايموؿ  80في  930صحيفة الثورة ) بغداد ( ، العدد  (88)

 . 8972اب  7في  8283صحيفة الثورة ) بغداد ( ، العدد  (82)

 . 8972اب  23في  8228صحيفة الثورة ) بغداد ( ، العدد  (83)

 . 8972اب  29في  8233 صحيفة الثورة ) بغداد ( ، العدد (84)

ولد في موسكو في  رجؿ دولة وشخصية اقتصادية سوفيتية ،(: 8998-8929سيموف سكاتشكوؼ ) (85)
، ومف معيد موسكو لالقتصاد  8968عائمة فالحية ، وتخرج مف معيد إيركوتسؾ المالي واالقتصادي

لجنة الدولة لمعالقات  رئيس ، عضو الحزب الشيوعي السوفيتي ، شغؿ عدة مناصب منيا 8978الوطني
رئيس الجانب السوفيتي في المجنة العراقية السوفيتية و  تيوزراء السوفيالمجمس ل التابعة االقتصادية الخارجية

لممزيد  وفقا التفاقية بيف العراؽ والسوفييت توفي في موسكو ودفف فييا . 8970التي شكمت عاـ  المشتركة
 ينظر:

https://ru.wikipedia.org/wiki/ Симон Скачков  
 . 8973تشريف االوؿ  29في  8598صحيفة الثورة ) بغداد ( ، العدد  (86)

 . 8973تشريف االوؿ  30في  8599صحيفة الثورة ) بغداد ( ، العدد  (87)

 . 8973تشريف الثاني  8في  8608صحيفة الثورة ) بغداد ( ، العدد  (88)

،  8977-8972( ، االتحاد السوفيتي 238/520208وزارة التخطيط ، تسمسؿ الممؼ )د.ؾ.و ، (89) 
؛ صحيفة الثورة )  888، ص 38معمومات حوؿ المشاريع المقترح تنفيذىا مف قبؿ االتحاد السوفيتي ، و

 . 8974حزيراف  28في  8795بغداد ( ، العدد 

  https://ar.wikipedia.org/wikiالموقع االلكتروني : سد دوكاف (20)
 . 8972نيساف  5في  8805صحيفة الثورة ) بغداد ( ، العدد  (28)

؛ فؤاد الراوي ، المعجـ  8978ايار  23في   2008صحيفة الوقائع العراقية ) بغداد ( ، العدد  (22)
مات المفيرس لممعاىدات والبروتوكوالت ووالمواثيؽ والعيود واالحالؼ التي ارتبط بيا العراؽ مع الدوؿ والمنظ

 . 492-486، ص ص 8977، بغداد ،  87، مج  8928الدولية والمؤسسات االجنبية مف عاـ 
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في  8795، صحيفة الثورة ) بغداد ( ، العدد  8984ايار  82صحيفة أنباء موسكو )موسكو( ، في  (23)
 . 8974حزيراف  28

د عبدالمنعـ العاني ، موسوعة ؛ خال 8980-8976وزارة التخطيط ، قانوف خطة التنمية القومية الثانية  (24)
 .  676 – 675، ص ص  2العراؽ الحديث ، مج

 . 676، ص  2خالد عبدالمنعـ العاني ، موسوعة العراؽ الحديث ، مج (25)
 . 8975كانوف االوؿ  25في  2265صحيفة الثورة ) بغداد ( ، العدد  (26)

،  8973 – 8972لمعاميف المالييف مصمحة الكيرباء الوطنية ، الكتاب السنوي لمنجزات المصمحة  (27)
 . 4، ص 8973مصمحة الكيرباء الوطنية 

 .624، ص 2خالد عبدالمنعـ العاني ، موسوعة العراؽ الحديث ، مج  (28)

،  8977، المؤسسة العامة لمكيرباء ، بغداد  8976المؤسسة العامة لمكيرباء ، الكتاب السنوي لعاـ (29) 
 .39ص

 . 8975اذار  87في  2023صحيفة الثورة ) بغداد ( ، العدد  (30)

؛ المؤسسة العامة لمكيرباء ، الكتاب السنوي  8978اب  87في  909صحيفة الثورة ) بغداد ( ، العدد  (38)
 . 39، ص  8977، المؤسسة العامة لمكيرباء ، بغداد  8976لعاـ 

،  8977، المؤسسة العامة لمكيرباء ، بغداد  8976 المؤسسة العامة لمكيرباء ، الكتاب السنوي لعاـ(32) 
 . 39ص 

، وىناؾ العديد مف تقارير ىذا الوكالة حوؿ التعاوف  8978حزيراف  38( تقرير وكالة نوفستي في (33
كانوف  82، وكذلؾ في  8978حزيراف  26االقتصادي والفني بيف العراؽ واالتحاد السوفيتي منيا تقريرىا في 

. لممزيد ينظر: دار الجماىير  8987تموز  82وكذلؾ في  8976ايموؿ  30لؾ في وكذ 8974الثاني 
 .  8/9/82/8لمصحافة ، بغداد المجموعة الحادية عشر رقـ الممؼ 

عالء محسف شنشوؿ الكناني ، انتاج الطاقة الكيربائية واستيالكيا في المنطقة الجنوبية في العراؽ )  (34)
 54، ص 2080الة ماجستير غير منشورة ، كمية االداب ، جامعة بغداد دراسة في جغرافية الصناعة ( ،رس

 . 47المصدر نفسو ، ص (35)

،  8977-8972( ، االتحاد السوفيتي 238/520208د.ؾ.و ، وزارة التخطيط ، تسمسؿ الممؼ )(36) 
قة ؛ انور سالـ رمضاف ، تحميؿ جغرافي لتبايف توزيع الطا 880، ص 38مشروع الكيرباء الريفية ، و

 . 225الكيربائية في محافظة ذي قار ، مجمة كمية التربية لمعمـو االنسانية ، جامعة وسط ، ص

 49عالء محسف شنشوؿ الكناني ، المصدر السابؽ ، ص (37)

 . 8974شباط  6في  2386صحيفة الوقائع العراقية ) بغداد ( ، العدد  (38)

 . 8973الثاني  تشريف 4في  8603صحيفة الثورة ) بغداد ( ، العدد  (39)
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(: زعيـ الصناعة السوفياتي ولد في مدينة سافينسكي 8998-8986فياتشيسالؼ فاسيميفيتش باكييؼ)(40) 
في منطقة إيفانوفو في روسيا في عائمة فالحية ، تخرج مف كمية الميكانيكا والرياضيات في جامعة موسكو 

ميندس تصميـ ،  8960-8948، وبدأ العمؿ في مصنع كوفروؼ ، وعمؿ خالؿ المدة  8948عاـ 
، والنائب  8965-8960لممدة  لمصنعا كبير الميندسيف ، ومديرو كبير المصمميف ، و مصمـ بارز ، و 

، ووزير اليندسة في االتحاد  8968-8965تي التحاد السوفيلاألوؿ لوزير الصناعة الدفاعية 
، وعضو مجمس  8989-8978، وعضو المجنة المركزية لمحزب الشيوعي 8987-8968السوفيتي

  السوفيات األعمى، توفي في موسكو . لممزيد ينظر:

https://ru.wikipedia.org/wiki/Бахирев,_Вячеслав_Васильевич#Семья 
 . 8975اذار  87في  2023صحيفة الثورة ) بغداد ( ، العدد  (48)

 49عالء محسف شنشوؿ الكناني ، المصدر السابؽ ، ص (42)

 55المصدر نفسو ، ص (43)

 .  8976نيساف  88في  2360صحيفة الثورة ) بغداد ( ، العدد  (44)

؛ عالء محسف شنشوؿ الكناني ،  624، ص 2خالد عبدالمنعـ العاني ، موسوعة العراؽ الحديث ، مج (45)
 . 23المصدر السابؽ ، ص

 الجدوؿ مف عمؿ الباحث باالعتماد عمى ما تـ ذكره مف معمومات . (46)

  8984ايار  82) موسكو( ، في ( صحيفة أنباء موسكو (47
 . 2089شباط  27في  4278صحيفة المشرؽ ) بغداد ( ، العدد  (48)

؛ الموقع االلكتروني : البرنامج النووي  8959ايموؿ  30في  237الوقائع العراقية ) بغداد ( ، العدد (49) 
 /https://ar.wikipedia.org/wikiالعراقي 

 كـ .  87تقع جنوب شرؽ بغداد وتبعد عف المركز  (50)

؛ صحيفة المشرؽ ) بغداد ( ،  8965شباط  20في  4مجمة األخبار السوفيتية ) موسكو ( ، العدد  (58)
 . 2089شباط  27في  4278العدد 

 230؛ صحيفة الثورة ) بغداد ( ، العدد  8969ايار  89في  225صحيفة الثورة ) بغداد ( ، العدد  (52)
 . 8969ايار  25في 

( يعد ىذا المعيد مف المعاىد الميمة في العراؽ إذ يقـو بإنتاج النظائر المشعة لألغراض الصناعية 53)
 2096والزراعية والطبية كما يقـو بتدريب الفنييف في مجاؿ الطاقة الذرية . صحيفة الحرية ) بغداد ( ، العدد 

 .8969أيار  20في 
 . 8969ايار  25في  230( ، العدد صحيفة الثورة ) بغداد  (54)

 .   8969أيار  25،  2800صحيفة الحرية ) بغداد ( ، العدد  (55)

 . 8969ايار  25في  230صحيفة الثورة ) بغداد ( ، العدد  (56)
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 . 8969كانوف االوؿ  87في  8884صحيفة الوقائع العراقية ) بغداد ( ، العدد  (57)

( : ولد في ترويتسكوي بموسكو ، دبموماسي وسفير فوؽ 8969-8980فاسيمي فيدوروفيتش نيكوالييؼ)(58) 
، تسنـ العديد  8936العادة والمفوض ، عضو الحزب الشيوعي تخرج مف الجامعة الشيوعية لعمـو االتحاد 

 - 8948مف المناصب منيا سكرتير أوؿ لمجنة اإلقميمية لشماؿ كازاخستاف لمحزب الشيوعي السوفياتي
وطالب في  8948-8945مدينة أوديسا لمجنة المركزية لمحزب الشيوعي األوكراني وسكرتير لجنة 8944

وعمؿ في الجياز  8958-8948أكاديمية العمـو االجتماعية التابعة لمجنة المركزية لمحزب الشيوعي البمشفي
ومستشار سفارة االتحاد السوفياتي في  8956-8954تيتحاد السوفياالالمركزي لوزارة الخارجية في 

وموظؼ بالجياز المركزي بوزارة الخارجية التحاد الجميوريات االشتراكية السوفياتية  8960-8956ومانيار 
وسفير فوؽ  8965-8962مستشار مبعوث سفارة االتحاد السوفياتي في تشيكوسموفاكيا 8962 - 8960

في في بغداد . ، تو  8969-8965العادة ومفوض التحاد الجميوريات االشتراكية السوفياتية في العراؽ 
 https://ru.wikipedia.org/wiki/ Николаев,_Василий_Фёдорович لممزيد ينظر:

 . 8969تموز  24في  276صحيفة الثورة ) بغداد ( ، العدد  (59)

بيف العراؽ واالتحاد السوفيتي ، نصت عمى التعاوف في مجاالت البحوث  8959اب  87اتفاقية  (60)
 237االساسية في الفيزياء والكيمياء والرادبيولوجي والحقوؿ االخرى . صحيفة الوقائع العراقية )بغداد( ، العدد 

 .  8959ايموؿ  30في 

ات المعقودة بيف العراؽ والدوؿ األجنبية والمنظمات وزارة الخارجية ، مجموعة المعاىدات واالتفاقي (68)
 .838-837، ص ص 8970، د. ـ ،  82الدولية ، ج

 . 8969تموز  24في  276صحيفة الثورة ) بغداد ( ، العدد  (62)

 . 8969كانوف االوؿ  24في  8888صحيفة الوقائع العراقية ) بغداد ( ،  العدد  (63)
؛ صحيفة الوقائع العراقية ) بغداد ( ،   8969تموز  24في  276دد صحيفة الثورة ) بغداد ( ، الع (64)
 . 8969كانوف االوؿ  24في  8888العدد 

 . 8969تموز  2في  268صحيفة الثورة ) بغداد ( ، العدد  (65)

 . 8969تموز  2في  268صحيفة الثورة ) بغداد ( ، العدد  (66)

 . 8970حزيراف  28في  552صحيفة الثورة ) بغداد ( ، العدد  (67)

 . 8978تشريف الثاني  8في  980لممزيد ينظر:  صحيفة الثورة ) بغداد ( ، العدد  (68)

 . 8978كانوف االوؿ  84في  8080صحيفة الثورة ) بغداد ( ، العدد  (69)

 . 8978 كانوف االوؿ 20في  8085صحيفة الثورة ) بغداد ( ، العدد  (70)

 . 8972اذار  86في  8987صحيفة الثورة ) بغداد ( ، العدد  (78)

 . 2089شباط  27في  4278صحيفة المشرؽ ) بغداد ( ، العدد  (72)
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(73) Hamid Yousif , from 6-day war to 8-year war , Dar Al-muman , Baghdad, 

1988, p.87 .                                                                                           
 –ف الثاني مؤسسة دار األبحاث لمنشر ، سجؿ العالـ العربي ، وثائؽ وأحداث وآراء سياسية ، )كانو  (74)

؛ صحيفة  8975نيساف  86في  2049؛ صحيفة الثورة ) بغداد ( ، العدد  488، ص 8975حزيراف( ، 
 . 8975اب  25في  2486الوقائع العراقية )بغداد( ، العدد 

، اتفاقية  8987-8962( ، االتحاد السوفيتي 68/52020( د.ؾ.و ، وزارة التخطيط ، تسمسؿ الممؼ )75)
جاؿ استخداـ الطاقة الذرية لألغراض السممية بيف الجميورية العراقية وجميوريات االتحاد حوؿ التعاوف في م

 897اب  25في  2486اد( ، العدد ؛ صحيفة الوقائع العراقية )بغد 246، ص 30السوفيتي االشتراكية ، و
ؿ ، دار الشؤوف ( عبد الرحيـ طو األحمد ، التصنيع العسكري ودوره في بمورة القرار السياسي المستق76)

  .77.، ص8987الثقافية ، بغداد ، 
  .8975أيموؿ  88،  83527( صحيفة النيار ) بيروت ( ، العدد 77)

 . 2089شباط  27في  4278صحيفة المشرؽ ) بغداد ( ، العدد  (78)

تموز  ميكاواط والذي سمي بمفاعؿ 40( قرر العراؽ التعاقد مع فرنسا لبناء مفاعؿ لمبحوث النووية بطاقة 79)
أو )اوزيراؾ( كما يطمؽ عميو الفرنسييف . حسيف الشيرستاني ، اليروب إلى الحرية)أوراؽ مف أياـ محنة 

؛ خالد عبدالمنعـ  257-256، ص 8999عاشيا حسيف الشيرستاني في سجوف نظاـ صداـ( ، )د.ـ( ، 
ألوسط )تاريخ ؛ جيرمي سولت ، تفتيت الشرؽ ا 8303، ص 3العاني ، موسوعة العراؽ الحديث ، مج

 . 3، ص 2008االضطرابات التي يثيرىا الغرب في العالـ العربي( ، تر: نبيؿ صبحي الطويؿ ، د.ـ ، 
ما تبقى مف المشروع . لممزيد  8998في حيف دمرت الواليات المتحدة األمريكية أثناء حرب الخميج  (80)

 ir.wikipedia.org/wikhttps://aينظر : الموقع االلكتروني : البرنامج النووي العراقي 
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