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 )١٩٥٨ – ١٩٥٢(  

 
 الدكتور فواز حماد محمود
 مديرية تربية ا�نبار

 المستخلص
اذ اث�رت ، بمتغي�رات مختلف�ة ،  ١٩٥٨ – ١٩٥٢المصرية خ�ل الفت�رة  –تميزت الع�قات العراقية 

  .السياسات العربية و ا-قليمية و الدولية في ھذه الع�قات بعض 
ق�د اث�رت ، ف�ي مص�ر  ١٩٥٢تم�وز  ٢٧نج�د ان قي�ام ث�ورة ، ففي مجال الع�قات الثنائية بين البلدين 

بشكل بارز في اوضاع العراق الداخلية  التي اثرت ف�ي سياس�ة الع�راق الخارجي�ة بش�كل ع�ام وف�ي الع�ق�ة 
ق��د ادت ھ��ذه الث��ورة ال��ى نش��ر ال��وعي الق��ومي و تحفي��ز ا-ح��زاب و الحرك��ات ف، م��ع مص��ر بش��كل خ��اص 

وھ��ذا م��ا ش��كل عوام��ل ض��غط جدي��دة عل��ى الحكوم��ة ، السياس��ية ذات ال��نھج ال��وطني و الق��ومي ف��ي الع��راق 
، و من ثم تأجيج الصراع بين السلطة الحاكمة  ف�ي الع�راق و الحرك�ة الوطني�ة ، العراقية داخليا و خارجيا 

  . ١٩٥٢رزت قيام انتفاضة تشرين الثاني في العراق سنة التي اف
ك��ان تقاطع��ا ح��ادا بحك��م ا-خت�ف��ات الكثي��رة ب��ين ، ان التق��اطع ب��ين السياس��تين المص��رية والعراقي��ة

فقد كانت سمات نوري السعيد نقيضة لسمات جمال عبد الناص�ر ،صانعي القرار السياسي في ك� الدولتين 
  .يما يتعلق في معالجة القضايا العربية و الدولية في كافة الجوانب و-سيما ف

ففي البعد الخف�ي ن�راه يتح�رك وفق�ا لمص�لحة ،لقد اتسمت سياسة نوري سعيد بانھا سياسة ذات بعدين 
و البعد ا-خر ھو اظھار سياسة قومي�ة ،وھذا البعد يحاول فيه دائما اخفاء سياسته عن الجماھير ، بريطانيا 

وھ�ذا م�ا اث�ر بش�ك واض�ح ف�ي طبيع�ة الع�ق�ات . لعراق يسير مع المواق�ف العربي�ة لتطمين الجماھير بان ا
 . في العراق  ١٩٥٨تموز سنة  ١٤المصرية و استمر ذلك حتى قيام ثورة  –العراقية 

The Iraqi Egyptian Relation  (from 1982 to 1958) 

Abstract : 

The Iraqi Egyptian relation for the period from 1952 to 1988 has witnessed 
many changes . Many Arabs ,rejoined and international policies have been 
related into these relations . As for the bilateral relations between the two 
countries  the 23th of July Revolution in  Egypt has remarkably  affected the 
interior conditions in Iraq, which in turn have been reflected in its foreign policy 
in general and its relations with Egypt in particular . This revolution has 
disseminated  the national awareness and instigated the political movements and 
partier of national and pan-Arab traveling Iraq . This has constituted new 
pressure elements on the Iraqi government internally and externally . As a result 
, it has instigated the struggle between the ruling authority in Iraq and the 
national moment ,leading to the up rice of November in Iraq in 1952 .  

The rupture between the Iraqi and Egyptian  policies was so severe due to 
the great differences between the political decision markers in the two countries 
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. Noori AL-Saeed's traits were the opposite of those of Jamal Abd al Nasser in 
all respects , particularly in dealing with Arab and intentional issues .The policy 
of Norri AL-Saeed was of tow fields; in the implicit field , he used to move for 
the benefit of Britain . He tries to cancel or hide his policy from the masses . In 
the explicit fold , the entertains a pan –Arab policy to assure the masses  that 
Iraq in backing the Arab stances . This has been vividly reflected in the nature of 
the Iraqi- Egyptian  relations and has continued until the rise of the 14th of July 
Revolution in Iraq in 1950 . 

 

  المقدمة
استق�لھا القانوني و اصبحت دولة باسم المملكة المصرية بعد صدور ما  ١٩٢٢حققت مصر في عام      

 و،المملكة العراقية شباط في حين نال العراق استق�له القانوني واصبح دولة باسم  ٢٨اطلق عليه تصريح 
  . اعترفت بريطانيا بالعراق و مصر كدولتين مستقلتين 

الخارجي�ة دون ا الداخلي�ة و مسياس�تھ  نھما لم تتمكن�ا م�ن ممارس�ة-لم يكن استق�- حقيقيا  ذلك انه غير    
تشابھت الى حد كبير ظروف التكوين ا-ولي للكيانات الوطنية في كل من  وقد،التدخل من جانب بريطانيا  

تتوجه سياسة ك�ل م�ن ادى الى ان ا-مر الذي ،  تميزت السياسة  بالتبعية الى  بريطانيا اذ  العراق و مصر
كم�ا ان ، ع�دم تق�اطع ھ�اتين السياس�تين وھذا م�ا ادى ال�ى في مجرى واحد تختاره بريطانيا العراق و مصر

بسبب اولويات السياسة الخارجية المص�رية ھامشيا ً لتوجه السياسي الخارجي المصري نحو العراق  ظل ا
  .  تأثيرالتي لم يكن العراق يحتل فيھا اي 

 انعكس��ت مھم��ةالدولي��ة تغي��رات  الس��احةش��ھدت ١٩٤٥ س��نة  وبع��د انتھ��اء الح��رب العالمي��ة الثاني��ة
كم��ا ك��ان تبل��ور . الت��ي كان��ت تتمت��ع باس��تق�ل نس��بي ومنھ��ا مص��ر  ةالعربي�� ال��دولبالدرج��ة ا-س��اس عل��ى 
ف�ي اح�داث نقل�ة  نوعي�ة  و  مھم�اً الدولية بالحقب�ة م�ا ب�ين الح�ربين عنص�را  الساحةالمتغيرات التي شھدتھا 

تتجلى واضحة في ازدياد ال�وعي ال�وطني  التيالبلدان الخاضعة للھيمنة ا-ستعمارية  iوضاعترتيب جديد 
  . ا-ستق�ل التام  تحقيق نحو

المص��ري كان��ت اح��داث القض��ية تش��غل اھ��م بن��ود ا-ھتم��ام  ١٩٤٩ -١٩٤٧وخ���ل ا-ع��وام م��ا ب��ين 
الرسمي و الشعبي و جاءت ھزيمة العرب في فلسطين منعطفا خطي�را ف�ي سياس�ة مص�ر عل�ى المس�تويات  

س�تقرار و فق�دان الش�عب الثق�ة الداخلية و العالمية فقد عاشت حقبة من ا-ضطرابات بالغة العنف  وعدم  ا-
وكان�ت ھ�ذه الث�ورة . وانھيار النظ�ام الملك�ي   ١٩٥٢ تموز ٢٣بالحكومة من حيث انتھاء ا-مر بقيام ثورة 

منذ ايامھا ا-ولى تنب�ئ بحص�ول تط�ورات خطي�رة عل�ى الس�احة العربي�ة وكان�ت اي�ذانا ب�ان ص�راعا عنيف�ا 
التغيي�ر وق�وة تس�عى  ق�وى تس�عى ال�ى ،ين متص�ارعتين سوف يجري مؤديا الى انقسام ھذه الساحة الى قوت

م�ن الوض�ع الع�ام ال�ذي كان�ت في�ه الح�رب وض�ع ال�راھن و القوت�ان تح�او-ن ا-س�تفادة الى الحف�اظ عل�ى ال
د قطب و ھذا يظھر في وقت مبكر الى قيام الثورة حين اصبح العراق ممث� بنوري السعي ،الباردة تتصاعد

وسيكون البحث حول ھاتين الشخصيتين ، ال عبد الناصر قطب القوة الثانية مجالقوة ا-ول و مصر ممثلة ب
فض�� )  ١٩٥٨ -١٩٥٢(لموض�وع الع�ق�ات العراقي�ة المص�رية ) نوري السعيد  و جمال عب�د الناص�ر ( 

  . التي نبحث فيھا  المرحلةما حدث في الساحة العربية من قضايا خ�ل ھذه  عن
  
  

   المصرية  –ساته على الع$قات العراقية الواقع العربي و انعكا :او� 



168 ا�نسانيةمجلة جامعة ا�نبار للعلوم                                                                          
                                                                                 ٢٠١٢     -آذار -العدد ا�ول 

             

 الع$قات العراقية المصرية
دحماد محمود فواز   

باتساع حركة التحرر العربي و تثبيت دعائم تميز الوضع في الشرق ا-وسط بعد الحرب العالمية الثانية    
 لغ��رضالعربي��ة كم��ا تمي��ز بت��دخل بريطاني��ا و الو-ي��ات المتح��دة ا-مريكي��ة المس��تمر  لoقط��ارا-س��تق�ل 

وق�د ش�كلت .  )١(لما له من اھمية كبرى في ميدان الع�قات الدولي�ة ، استمرار ھيمنتھا على الوطن العربي 
بش�كل  ١٩٤٨الظروف التي احاطت بالوطن العرب�ي خ��ل الح�رب العالمي�ة الثاني�ة و بع�د ح�رب فلس�طين 

و الع��راق  و مص��ر  س��يما-خ��اص و و-دة الجامع��ة العربي��ة زي��ادة ف��ي ح��دة التواف��ق ب��ين ا-نظم��ة العربي��ة 
 تم�وز٢٣وقد جاءت ث�ورة .  )٢(الوضع ا-جتماعي و ا-قتصادي و السياسي و العسكري انعكس ذلك على 

خاص��ة وق��د تبن��ى ، ال��وعي الق��ومي العرب��ي ب��ين الجم��اھير ف��ي مص��ر لت��ؤدي دورا كبي��را ف��ي نش��ر  ١٩٥٢
مما ترك اثرا كبيرا في تصاعد نشاط ا-حزاب القومي�ة ، الرئيس جمال عبد الناصر حركة القومية العربية 

للتحري��ر م��ن الس��يطرة  يرم��يبرنامج��ا وطني��ا و قومي��ا  ١٩٥٢ تم��وز ٢٣و وض��عت  ث��ورة . ف��ي الع��راق 
لق�د .  )٣(ريطانية عنھا و القضاء على تردي ا-وضاع العام�ة بكاف�ة نواحيھ�ا ا-ستعمارية وج�ء القوات الب

و اص�بحت قي�ادة . )٤(ثورة عربية خالصة و بداي�ة الطري�ق لتحري�ر المنطق�ة كلھ�ا ، عد العرب ثورة مصر 
الت�ي جس�دت ، تمث�ل الزعام�ة السياس�ية ف�ي ال�وطن العرب�ي ، الثورة المصرية ف�ي الخمس�ينات و الس�تينات 

شخص�ية سياس�ية دولي�ة اث�ره الواض�ح بوص�فه بروز جمال عبد الناصر لوكان ،  )٥(ر التحرير القومي افكا
  .  )٦(اصبح رمزا للمصالحة القومية العربية  iنه، في اھتمام الشرق و الغرب على حد سواء 

ي وقد قوبلت الثورة المصرية من قب�ل الحكوم�ة ف�ي الع�راق الس�ائرة ف�ي رك�اب ا-س�تعمار البريط�ان
بالخوف و ا-ضطراب لما لھا من مردود على الرأي العام العربي و دفعه الى مناھضة ا-وضاع السيئة و 

فض� عن ذلك م�ا س�تؤدي الي�ه ھ�ذه الث�ورة م�ن اقص�اء النف�وذ ا-جنب�ي و الفض�اء عل�ى اس�تغ�له ، القاسية 
ي ادت ال��ى مناھض��ة التك��ت�ت و الت��، ال��ى جان��ب تبنيھ��ا للحرك��ة القومي��ة العربي��ة ، لم��وارد ال��ب�د الحيوي��ة 

الث�ورة ان قي�ام .  )٧(ا-ح�ف العسكرية التي سارت  في ركابھ�ا الحكوم�ة العراقي�ة و الطبق�ة الحاكم�ة فيھ�ا 
سياسية في الع�راق و الش�رق العرب�ي عام�ة فف�ي الع�راق لاانق�با في ا-وضاع  العربية المصرية  قد احدث

 من خ�ل و تنظيماته السياسية و العسكرية ه على الشعب العراقي  و احزاب اثاراً واضحةتركت ھذه الثورة 
جيش�ين العراق�ي و المص�ري ن الالشامل لنظ�ام الحك�م كم�ا ح�دث ف�ي مص�ر خاص�ة و ا باvص�حالمطالبة 

و .   )٨(و ظھرت طبقة الثورة في العراق و مص�ر ف�ي عق�د الخمس�ينات   ١٩٤٨تباد- الخبرات منذ حرب 
ات ا-ول��ى م��ن عم��ر الث��ورة المص��رية  اق��دمت مص��ر عل��ى التوقي��ع عل��ى اتفاقي��ة الج���ء م��ع خ���ل الس��نو
 وث��م ت��أميم قن��اة الس��ويس  ١٩٥٥و ص��فقة ا-س��لحة الجيكي��ة ع��ام ،  ١٩٥٤تش��رين ا-ول  ١٩بريطاني��ا ف��ي 

ي��ت مص��ر عل��ى تأيي��د ه ا-ح��داث ھ��زت الواق��ع العرب��ي و حظھ��ذ،   ١٩٥٦الع��دوان الث�ث��ي عل��ى مص��ر 
     )٩(ر العربية الجماھي

ع�ن  و ا-ق��عحكامھ�ا ال�ى ا-تع�اظ بم�ا ح�دث ف�ي مص�ر ، وقد دع�ت الحرك�ة الوطني�ة ف�ي الع�راق 
ايدت ا-نجازات التي قامت بھا الثورة المصرية كما ، بنضال الشعب العربي  ا-ستھانةسياسة  ا-ستبداد و 

وق�د  )١٠(ف�ي ض�رب ا-قط�اع ف�ي ال�وطن العرب�ي  مھم�ةخط�وة  عدتهقانون ا-ص�ح الزراعي و  -سيما، 
و الش�عوب العربي�ة ين�ذر ب�ان م�ا استمرت ا-حزاب العراقية بتحذير الحكومة بان ما يتعرض له الع�راق و 

تت�دارك الس�لطة الحكومي�ة ا-م�ر و تحق�ق  ويج�ب حصل ف�ي مص�ر س�وف يعم�م ال�ى بقي�ة الش�عب العرب�ي 
اثارھ�ا وفي ظ�ل ھ�ذه التط�ورات الت�ي ترك�ت .  )١١( لoجنبيمطاليب ا-حزاب في ا-ص�ح و تنھي تبعتھا 

ان تتش��جع الحرك��ة الوطني��ة ف��ي الع��راق عل��ى تق��ديم مطالبھ��ا ، ك��ان م��ن الطبيع��ي ، الس��احة العربي��ة  ف��ي
 دع�ي ١٩٥٢تش�رين الث�اني  ٣لوصي عبد ا-له لعقد م�ؤتمر ف�ي ا-ص�حية الى الحكومة العراقية فسارع ا

ا-حزاب السياسية ل�س�تماع ال�ى وجھ�ات نظ�رھم و معالج�ة الوض�ع بجدي�ة - س�يما بع�د قي�ام اليه رؤساء  
و استمرت ا-حزاب عبر الصحف تكتب مق�ا-ت ت�دعو ل�قتف�اء بتجرب�ة مص�ر لم�ا .  )١٢(الثورة المصرية 
مصر ھي القدوة و الشقيقة الكبرى وليس من ش�ك ان ( عربية اذ قالت احدى الصحف مة اللھا من اھمية ل�

  .  )١٣() التطھير فيھا يؤدي حتما الى التطھير في سائر الب�د العربية 
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الصراع بين السلطة الحاكم�ة ف�ي الع�راق و الحرك�ة  تأجيجولذلك كان للثورة المصرية اثر كبير في 
م�ن  ١٩٥٢قات شعبية خاصة بين ابناء الشعبين و ع�دت الث�ورة المص�رية الوطنية مما شجع على بناء ع�

   )١٤( ١٩٥٢العوامل المھمة لقيام انتفاضة تشرين الثاني في العراق 
  

  

  الصراع و التنافس بين اقطاب النظامين     :ثانيا

الس�احة العربي�ة و  ف�يتنبئ بحصول تط�ورات خطي�رة ، منذ ايامھا ا-ولى  ١٩٥٢كانت ثورة تموز 
كانت بداية صراع عنيف بين القوى التي تسعى الى التغيير و القوى التي تس�عى ال�ى الحف�اظ عل�ى الوض�ع 

مص�ر  فأص�بحت، الوضع الذي شھد تصاعد الح�رب الب�اردة  ھذا و ان القوتين حاولت ا-ستفادة من السائد
. ممث� بن�وري الس�عيد قط�ب الق�وى الثاني�ة ممثلة بجمال عبد الناصر  قطب القوى ا-ولى و اصبح العراق 

الدولة العراقية الحديثة محور السياسة العراقية س�واء ك�ان ف�ي الس�لطة ام  تأسيسلقد كان نوري السعيد منذ 
وك�ان المنف�ذ ا-م�ين و ال�وفي للسياس�ة ،  )١٥( ب�أخرىكان يت�عب في ا-حداث من وراء الستار بطريقة او 

حيث اصبح ي�رى في�ه خط�را عل�ى ،  الذي كان يمثل نوري سعيد البريطانية و طوال عقود عدة من الزمن 
اما عبد الناصر فيمثل الجيل العربي الجديد ، ا-نظمة الملكية العربية و النظام الملكي  العراقي في طليعتھا 

  . )١٦(لى التحرر السياسي و ا-جتماعي و تحقيق الوحدة القومية و العقيدة العربية الساعية ا

بحك��م ا-خ�ت�ف الح��اد لس��مات  اح�اد اك��ان تقاطع��، ان التق�اطع ب��ين السياس�تين المص��رية و العراقي�ة 
فقد كانت سمات نوري السعيد نقيض�ة لس�مات جم�ال عب�د الناص�ر ف�ي . صانعي قراراتھا خ�ل ھذه الحقبة 

جمال عب�د الناص�ر و ن�وري الس�عيد لقد كان ا-خت�ف عميقا بين . يدتھما السياسيتين فحوى رؤيتھما  و عق
ففي الوقت الذي آمن فيه عبد الناصر بقدرة ا-مة العربية على رسم ، في معالجة القضايا العربية و الدولية 

العرب��ي و  ك��ان ن��وري الس��عيد يعتم��د عل��ى الق��وى العظم��ى ويھم��ل دور ال��راي الع��ام. مس��تقبلھا السياس��ي 
  .  )١٧(العراقي 

منظم�ة قي�ادة الش�رق  بأنش�اءعبد الناصر موقفا ضد فكرة بريطاني�ا الخاص�ة  اتخذ و بعد ثورة تموز 
لردع اطماع السوفيت في ھذه المنطقة ولض�مان ع�دم  ١٩٥٠ا-وسط التي تبلورت فكرتھا في مستھل عام 

ل�ذلك فق�د ن�اقض جم�ال عب�د الناص�ر . )١٨(وقوع منطقة الشرق ا-وسط في ايدي ايه قوى معادية لبريطاني�ا 
ك�ان عب�د  فق�دف في وج�ه الخط�ر الش�يوعي توجھات نوري السعيد نحو بريطانيا و انشاء حلف بغداد للوقو

وان الع�دو ا-ق�رب ھ�و الكي�ان الص�ھيوني  - ا-تح�اد ، وج�ود خط�ر الس�وفيت الوش�يك  مالناصر يعتقد بعد
. ة موحدة في  رفض ا-نضمام الى ميثاق دفاعي غربي و يرى بان على العرب ا-حتفاظ بجبھ، السوفيتي 

ا ھ�ذا عملھ�ب فأنھ�ا، صف العربي و انضمت الى مثل ھذا الميثاق و اذا خرجت اية دولة عربية على وحدة ال
  .  )١٩(لكيان الصھيوني تجزئ الجبھة العربية و تضيف قوة نسبية  ل

وزير خارجية الو-يات المتحدة ا-مريكية جون اصر ھذا الموقف بوضوح عند لقائه وقد اكد عبد الن
ليبحث مع المسؤولين  المصريين خططه الخاصة  ١٩٥٣فوستر دا-س  عند زيارته للقاھرة في ربيع عام 

اوض�ح لل�وزير ا-مريك�ي بان�ه  اذحزام شمالي سوفيتي يؤمن دفاعا عميقا في وجه ا-تحاد السوفيتي  بإقامة
اذا اراد العراق و، ھدة مع اية دولة حتى مع الدول الجوار بصورة منفردة حق في ان يعقد معاليس للعراق 

لق�د ظھ�ر الش�رخ واس�عا ب�ين م�ا ي�دعو الي�ه ن�وري .  )٢٠(فيجب ان يسترش�د بال�دول العربي�ة  ان يعقد اتفاقية
 عق�د المعاھ�دةالوقوف عل�ى الحي�اد بع�د السعيد من تعاون مع الغرب و بين ما يريده جمال عبد الناصر من 

وق�د وص�ل ، التي قيل عنھا بانھا الخط�وة ا-ول�ى لحل�ف يض�م دول الش�رق ا-وس�ط  الباكستانية  –التركية 
س�عى ن�وري الس�عيد  اذ ، ١٩٥٦التقاطع حدا اصبح فيه الطرفان يحاول ك�ل منھم�ا اس�قاط ا-خ�ر من�ذ ع�ام 
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بعب��د الناص��ر و التخط��يط للقض��اء علي��ه و- يس��تبعد دوره ف��ي اش��تراكه ب��التخطيط م��ع بريطاني��ا  ل{طاح��ة
  . )٢١(في تلك السنة  vسقاطه

وھي الخطبة التي اعلن ، اثناء القاء جمال عبد الناصر خطبته في ميدان المنشية في ا-سكندرية ففي 
يق�يم حف�ل عش�اء داوتن�غ ) وزراء البريط�اني رئ�يس ال�(وك�ان  اي�دن ،  ١٩٥٦قن�اة الس�ويس ع�ام  تأميمفيھا 

س��تريت م��ع المل��ك فيص��ل الث��اني و رئ��يس ال��وزراء ن��وري الس��عيد و قبي��ل نھاي��ة العش��اء دخل��ت اح��دى 
كي�ف يس�تطيع : السكرتيرات وسلمت ايدن قصاصة ورق تحمل خبر تأميم القناة فجن جنونه وراح يصرخ 

الذي كان اكث�ر الموج�ودين تحمس�ا لض�رب جم�ال عب�د و عندما طلب مشورة نوري السعيد ان يفعل ذلك ؟ 
 vو، اض�ربوا ا-ن و اض�ربوه بش�دة : لم يبق ام�امكم س�وى س�بيل واح�د للعم�ل ھ�و  ( :الناصر قال نوري 

  .  )٢٢( )جميعا اذا ترك وشأنه فسوف يقضي علينا iنهسيفوت ا-وان  
لس�عيد و ا-طاح�ة بالنظ�ام الملك�ي اما عبد الناصر فلم يأل  جھدا في التحريض للقضاء عل�ى ن�وري ا

وكان لعب�د الناص�ر ، و ساندته حركة الضباط ا-حرار العراقيين الذين كانوا يعملون لھذا الھدف ، العراقي 
   )٢٣(اتصا-ت بالحركة 

و بتظ�افر ع�دد م�ن الظ�روف الموض�وعية و الذاتي�ة ف�ي الع�راق و الت�ي  ١٩٥٨وبحلول صيف عام 
ان�دلعت ، من ضمنھا التوجه الع�دائي للسياس�ة الخارجي�ة المص�رية تج�اه الع�راق و ، سادت ابان تلك الفترة 

   )٢٤(و الغي النظام الملكي في العراق و اعلنت الجمھورية ،  ١٩٥٨سنة  تموز ١٤ثورة 
  

   العسكرية  موقف النظامين من المشاريع و ا�ح$ف  :ثالثا 

 أي�ديولوجيالقد وضع عبد الناصر مبادئ سياسة مص�ر الخارجي�ة عل�ى اس�س ع�دم ا-نحي�از  توجھ�ا 
كم�ا ان وج�ود ا-ح��ف العس�كرية ب�ين اي بل�د عرب�ي و اح�دى .  )٢٥(يفتح افاقا امام حركة القومية العربية 

 ١٩٥٥ر بان�دونغ  ع�ام الكتل الكبرى في العالم يوقف تيار القومية العربية لذا اتخ�ذ عب�د الناص�ر بع�د م�ؤتم
ً موقف في حين اتخ�ذت الحكوم�ة العراقي�ة موق�ف .  ) ٢٦(ا-ستق�ل الوطني  تأكيداشد في مقاومة ا-ح�ف و  ا

على اسس تقليدية في مقاومة مح�او-ت مص�ر لتزعمھ�ا  مرتكزة التوجس و الحذر ازاء السياسة المصرية 
  .  )٢٧(حركة القومية العربية 

بريطانيا من اجل تعزيز دورھا و وجودھا في الشرق ا-وسط  وفي مقدمتھا الدول الغربية  سعتلقد 
 )٢٨(كتل اقليمية موالي�ة  - قامةواسعا في واشنطن كونھا وسيلة  تأييدالطرح فكرة حلف بغداد التي وجدت ،
� ع�ن بريطاني�ا فض� ١٩٥٥ش�باط  ٢٤وقد انظم الى حلف بغداد كل من العراق و تركيا و الباكستان  في . 

وب�ذلك  ١٩٥٥ف�ي ح�ين وقع�ت علي�ه اي�ران  ف�ي تش�رين ا-ول  ١٩٥٥التي انضمت اليه في ك�انون الث�اني 
وتعھدت الو-يات المتحدة ا-مريكية بتقديم  ١٩٥٥تشرين الثاني    ٢٢- ٢١اصبح يعرف بميثاق بغداد في 

 - نش�اءمريكية متزامنة و جھ�ود بريطاني�ا وجاءت جھود الو-يات المتحدة ا-.  )٢٩(المساعدة ا-مريكية له 
حل��ف بغ��داد اذ اوض��ح ج��ون فوس��تر دال��س  وزي��ر الخارجي��ة ا-مريكي��ة ام��ام لجن��ة الش��ؤون الخارجي��ة 

ان الھ�دف ا-س�اس لحل�ف بغ�داد ھ�و ايج�اد ،  ١٩٥٥ا-مريكي ف�ي نھاي�ة ش�ھر تش�رين الث�اني  بالكونجرس
ل�ذي يتك�ون م�ن تركي�ا و اي�ران و الباكس�تان فض�� ع�ن تكتل لمقاومة ا-تحاد الس�وفيتي م�ن جھ�ة الش�مال ا

  .  )٣٠(العراق 

لق��د ع��ارض عب��د الناص��ر الحل��ف بش��دة وص��عدت وس��ائل ا-ع���م المص��رية حملتھ��ا ض��د الع��راق و 
وق�د ش�جبت الق�وى الوطني�ة ، و حرضت الشعب العراقي على القي�ام بث�ورة ض�د النظ�ام الملك�ي ، بريطانيا 

ع العراقي��ة كاش��فة للش��عب العراق��ي مخ��اطر ھ��ذه السياس��ة معبئ��ة ال��رأي الع��ام ل��ردع الس��لطة ض��د المش��اري
 –البريطاني�ة و  المص�رية  –ا-ستعمارية وان ھذه ا-ح�ف جاءت لتك�ون ب�دائل ع�ن المعاھ�دات العراقي�ة 
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و اخ�ذت الحرك��ة الوطني�ة تعم�ل للتص�دي لھ�ذه السياس�ة واس��ھمت  ، البريطاني�ة   الت�ي اوش�كت عل�ى النف�اذ
للتحش�يد سياس�يا و ض�رب البيان�ات  مم�ا دف�ع بريطاني�ا بمجموعة م�ن الخارجية المصرية لمعارضتھا علنا 

  .  )٣١( ١٩٥٦العدوان الث�ثي ب والذي تمثلمصر 

ني��ة سياس��ة الع��راق  بحس��نالقي��ادة المص��رية ع��ن  - فھ��امص��لت الحكوم��ة العراقي��ة مس��اعيھا الق��د و
 غي�ر ان�ه و خ��ل زي�ارة) تركي�ا و اي�ران (الخارجية وان ما يقوم ب�ه ھ�و التع�اون م�ع ال�دول المج�اورة ل�ه 

توجھات العراق الرسمية - تتواف�ق وحاج�ة الع�رب  بان تبين له ١٩٥٤ص�ح سالم العراق في اواخر عام 
 دف�ع الحرك�ة الوطني�ة العراقي�ة لتق�ديم م�ذكرة وقع�ت عليھ�ا ا-ح�زاب العراقي�ة وھذا مافي تحقيق استق�لھم 

ية التواج�د ا-س�تعماري ف�ي بمثابة تقو اياھا معتبرة رفضھم لھذه السياسة و ا-ح�ف تضمنت  ١٩٥٥ سنة
  .  )٣٢(الوطن العربي 

عق�د م�ؤتمر  ١٩٥٥وكانت مصر قد ح�ذرت الع�راق م�ن سياس�ة ا-ح��ف فف�ي منتص�ف ك�انون الث�اني 
عربي لرؤساء الحكومات العربية لتدارس الموقف العربي العام و اتخاذ موقف موح�د م�ن ش�أنه ابع�اد الع�راق 

المجتمعون وفدا ال�ى بغ�داد للتوفي�ق ب�ين وجھ�ات النظ�ر العراقي�ة   ارسلمن عقد اي اتفاقية تبعده عن العرب و 
  .  )٣٣(المصرية 

كان نابعا من ايمانه باستق�ل ال�ب�د العربي�ة مس�تندا ال�ى ، راض عبد الناصر على حلف بغدادتان اع
الغربي�ة  و س�يطرت ال�دول ع تح�ت كا تماما ان العرب يخشون من الوقواھمھا انه كان مدر عدة مسوغات 

يجع��ل م��ن ا-فض��ل ان تت��رك لھ��م الت��دابير الخاص��ة ب��اي نظ��ام لل��دفاع ع��ن المنطق��ة وان بوس��ع  خ��وفھم ھ��ذا
ان ا-رتب��اط العس��كري  مش��يرا ال��ىالع��رب عن��د حص��ولھم عل��ى ا-س��لحة ال�زم��ة لل��دفاع ع��ن انفس��ھم و 

ً بالو-يات المتحدة ا-مريكية او بريطانيا يعد نوع وك�ان لموق�ف عب�د الناص�ر .  )٣٤(م�ن ا-س�تعمار المقن�ع  ا
ق�د ، حل�ف دف�اعي ف�ي منطق�ة الش�رق ا-وس�ط و معارض�ته انض�مام ال�دول العربي�ة الي�ه  - قامةالمعارض 

ولغاي�ة منتص�ف  ١٩٥٢ط�وال الحقب�ة م�ن  اس�تمره، ادخله في صراع مباشر مع نوري السعيد و بريطانيا 
٣٥( ١٩٥٦(  .  

و ازاد ذل��ك ح��دة بع��د اس��تعانة مص��ر با-تح��اد الس��وفيتي لت��امين احتياجاتھ��ا العس��كرية و عق��د ص��فقة 
اذ اعلنت الحكومة العراقية عن خشيتھا م�ن ان تك�ون الص�فقة س�ببا ،  ١٩٥٥في ايلول  )٣٦(الس�ح الجيكية 

س��عيد الحكوم��ة و ح��ذر ن��وري ال،-ش��تداد الخ���ف م��ع الغ��رب و منف��ذا ل��دخول الش��يوعية الش��رق ا-وس��ط 
- تقص��د خدم��ة الح��ق و الع��دل ب��ل تقص��د اس��تغ�ل (( دھا مص��ر بالس���ح المص��رية م��ن ان روس��يا بتزوي��

و ع��د بع��ض الم��راقبين ق��رار عب��د )) حقي��ق مطامعھ��ا التاريخي��ة لت) مص��ر و الكي��ان الص��ھيوني (الط��رفين 
وانص�اره يخش�ون خط�ر  ن�هi، الناصر شراء ا-س�لحة م�ن الكتل�ة الس�وفيتية ص�دمة عنيف�ة لن�وري الس�عيد 

  . )٣٧(عن طريق الخبراء و المدربين الروس الذين سيوفدون مع شحنات ا-سلحة تسرب الشيوعية 

م�ن  عل�ى تمت�ين ع�قات�ه بمجموع�ة،�حق�ة لقد تركزت سياسة عبد الناصر الخارجية في الس�نوات ال
ووجد لذلك دعم�ا م�ن س�وريا ، ا-قطار العربية تقودھا مبادئ الثورة المصرية ضمن اطار الوحدة العربية 

  . جبھة متحدة ضد اسرائيلو فلسطين  في ا-ردن الذين وجدوا في ذلك فرصة لتطوير 
  

  ا�حزاب العراقية في تطور الع$قات العراقية المصرية  دور  :رابعا 

العراقية الدور ا-يجابي و الفعال في بناء جسور مع مصر رسميا و ش�عبيا مثمن�ة ف�ي  لoحزابكان 
المصرية  وبعد قرار الحكومة ١٩٥٢صحفھا منجزات الشعب المصري و حكومته خاصة بعد ثورة تموز 
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وز تم� ٢٦قن�اة الس�ويس ف�ي  ت�أميممنجزات الثورة وبنائھا السد العالي و قرار  كأحدببناء اقتصادھا القومي 
السياسية الغربية و بدأت المؤامرة بالھجوم عل�ى  الدائرةوكان لھذا ا-ع�ن رد فعل عنيف في .  )٣٨(١٩٥٦

م�ة العراقي�ة مما دفع ا-حزاب العراقية بالوقوف ضد المعت�دين رغ�م ان الحكو١٩٥٦اكتوبر  ٢٩مصر في 
اظھ�رت الحكوم�ة قس�وة ض�د و وقعت حوادث دامية بين الش�رطة والمتظ�اھرين و اصدرت احكاما عرفية 

الرئيس جمال عب�د الناص�ر (برقية جاء فيھا  ارسلا-حزاب و ممثليھم في البرلمان ا- ان حزب ا-ستق�ل 
كان ق�رار حك�ومتكم الح�ازم بت�أميم قن�اة الس�ويس خط�وة فعال�ة للقض�اء عل�ى م�ؤامرات الغ�رب : القاھرة  –

... ردا  بليغ�ا سياس�ية وا-جتماعي�ة وا-قتص�ادية ولمي�ادين الا-ستعمارية و خير ضمان لس�يادة مص�ر ف�ي ا
  .  )٣٩( )فنھنئكم على ھذه الخطوة المباركة

 و الم��ؤتمر ال��وطني و اح��زاب اخ��رى  ا-س��تق�لكح��زب واح��د  و اجتمع��ت ا-ح��زاب ض��من ائ��ت�ف
 للمل�ك فيص�ل المش�روعة مق�دمين احتجاج�ا  مطالبھ�التقدم مذكرة للحكومة العراقية للوق�وف م�ع مص�ر ف�ي 

  . )٤٠(الثاني طالبين نصرة مصر و فتح باب التطوع لنصرة اخوانھم العرب 

نبھ�ا فيھ�ا ال�ى حقيق�ة سياس�ته العدواني�ة و نتائجھ�ا الخطي�رة عل�ى ) انتوني اي�دن (و ارس� برقية الى 
ما يجري م�ن انتھاك�ات لحق�وق   بإيقاف مطالبين فيھا الى ھيئة ا-مم المتحدة  مماثلة العرب و ارس� برقية

و استمرت ا-ح�زاب ا-خ�رى ب�دفاعھا ع�ن مص�ر و الض�غط عل�ى الحكوم�ة العراقي�ة لبن�اء .  )٤١(الشعوب 
ع�قات متطورة مع مصر مستغلة ھذه المناسبة لتصحيح ا-وضاع ب�د- م�ن زي�ادة الت�وتر ف�ي الع�ق�ات و 

و اھ��تم ح��زب الجبھ��ة الش��عبية ب��التطورات  )٤٢(لمص��ر  ةتبن��ي الموق��ف المؤي��دف��ي ا-ح��زاب  ھ��ذه اس��تمرت
 معتب�را ان جان�ب الحرك�ة الوطني�ة المص�رية  وقوف�ه ال�ى ف�ي اس�تثنائياالسياسية في مص�ر اذ اول�ى اھتمام�ا 

   )٤٣(الحكومة العراقية لتأييد مصر  داعيانجاحاتھا نجاحا للعرب 

جمال عب�د الناص�ر تعب�ر ع�ن ه مع بقية ا-حزاب و بعثوا ببرقة لحتى بعد حل الحزب نشط اعضاؤو
ح�زب ال�وطني ال�ديمقراطي مؤي�دين مص�ر و ال ممثل�وكم�ا وق�ف .  )٤٤(جانب الشعب المصري وقوفھم الى 

 ١٩الج�ادرجي بت�اريخ تصريح ل�رئيس الح�زب كام�ل  فيدعم وجاء موقفھم ال بتقديم داعين حكومة العراق
و حف�ز ا-ح�زاب السياس�ية ، غضب الشعب العراقي  الث�ثي على مصر اثار العدوان لقد.  .  ١٩٦٥/ ١٠/

طالب�ت ، رس�م سياس�ة تنس�جم و مص�الح الش�عب ام الملك�ي وعلى التع�اون فيم�ا بينھ�ا م�ن اج�ل اس�قاط النظ�
الحركة الوطنية بتحشيد القوى لنصرة مصر و فتح ابواب التطوع للدفاع عن مصر وشھدت بغداد تظ�اھرة 

فقام�ت الس�لطات العراقي�ة ، مص�رموقفھا من العدوان على  بإع�نالحكومة  مطالبة ١٩٥٦ سنة جماھيرية
   )٤٥(بقمع التظاھرة بالقوة و اع�ن ا-حكام العرفية 

  
  
  

  و اثره في تطور الع$قات بين البلدين  ١٩٥٦العدوان الث$ثي على مصر   :خامسا 

ق��د تك��ون غي��ر واض��حة ف��ي م��ا يخ��ص ع�قت��ه م��ع ال��دول ن��وري س��عيد بانھ��ا سياس��ة اتس��مت سياس��ة 
فف��ي البع�د الخف��ي ن��راه يتح��رك وفق��ا ، ذات بع��دين العربي�ة و -س��يما و انن��ا ق��د شخص�نا ان ع�ق��ة سياس��ته  

اظھ�ار سياس�ة  دائما اخفاء سياسته عن الجماھير و البعد ا-خ�ر ھ�و فيهلمصلة بريطانيا و ھذا البعد يحاول 
ل�دول لبان العراق يسير مع المواقف العربية و نرى ذل�ك م�ن خ��ل ان�ذار الع�راق  قومية لتطمين الجماھير

لك�ن الحقيق�ة ان الع�راق ، الغربية بدخوله حرب فعلية ضد اسرائيل اذا لم تتوقف عن ا-عتداء عل�ى مص�ر 
ل و ذل�ك باس�تغ�، ضمن المخطط التأمري لتصفية ا-نظمة الوطنية في الوطن العرب�ي  يؤديهكان له دورا 
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 - ع�داءالفرص�ة  vتاح�ةالخطر الصھيوني و عدوانه على الدول العربية و بال�ذات عل�ى ا-ردن و س�ورية 
  . بالحكومة الوطنية في دمشق  ل{طاحةالنظام داخليا بالتحرك 

 ل{يفاءكل ھذا اعلنت الحكومة العراقية تأييدھا لمصر و استنكارھا لدول العدوان و استعدادھا  iجل
لموقف  بالتزاماتھا  مما استوجب على وزارة الخارجية المصرية اب�غ السفير العراقي في القاھرة تقديرھا

و ابل�غ الق�ائم .  )٤٧(ھا العراق حي�ال مص�ر الى السياسة التي انتھج باiعجابظر نتالحكومة العراقية و انھا 
ق سيقدم الى ا-ردن و سائر الب�د العربي�ة المفوضية العراقية في عمان الحكومة ا-ردنية ان العرا بأعمال

بريطاني�ا و فرنس�ا لقرارھم�ا  ض�دالمساعدات ال�زمة لص�د الع�دوان ا-س�رائيلي و ص�در احتج�اج عراق�ي 
اعلن�ت  كم�ا . )٤٨(- يتف�ق م�ع الع�دل و مب�ادئ ا-م�م المتح�دة قواتھما في القناة و ان اعتداء اسرائيل  بإنزال

دينار الى المنكوبين و المتضررين من الشعب المص�ري ) الف  ٢٠٠(الحكومة العراقية عن تبرعھا بمبلغ 
ا-م�م المتح�دة اثن�اء مناقش�ة الع�دوان  ف�يو ك�ان موق�ف الحكوم�ة العراقي�ة  )٤٩(من ج�راء ا-عت�داء الث�ث�ي 

ل الجم�الي  وزي�ر الخارجي�ة العراق�ي فيق�ول محم�د فاض�، لمص�ر ) المؤي�د(الث�ثي امت�دادا لموقفھ�ا العلن�ي 
 )قف في مجابھة كل من اس�رائيل و فرنس�ا و بريطاني�ااان موقف الوفد العراقي كان من اعنف المو(  آنذاك

الحكوم��ة (( ولك��ن الجم��الي اعت��رف ب��الموقف الحقيق��ي لحكومت��ه م��ن ان ، لق��د ش��جب الوف��د ھ��ذا الع��دوان . 
عدوان الث�ثي ولم يطلع عليھا الش�عب العراق�ي ب�ل كان�ت ت�ذاع العراقية كانت - تذيع خطب الجمالي ضد ال

  .  ) ٥٠()) الخطب المضادة للتدخل السوفيتي في ھنغاريا فقط 

عل���ى ) غول���دامائير(ي���رد عل���ى تحام���ل وزي���ر خارج���ة اس���رائيل و يق���ول الجم���الي ايض���ا ان���ه ك���ان 
ھ���و جم���ال عب���د الناص���ر ازاء اس���رائيل و ك���ل ال���ب�د العربي���ة ھ���ي مص���ر  اان ك���� من���(( عب���د الناص���ر 

الع���دوان الث�ث���ي  و  بأنب���اءام���ا الجم���اھير الش���عبية ف���ي الع���راق التھب���ت حماس���ا وھ���ي تس���مع .  )٥١()) 
ويعل��ن ا-حك��ام العرفي��ة بحج��ة حماي��ة ، ممارس��ة ن��وري الس��عيد عملي��ة التش��ويش عل��ى اذاع��ات مص��ر 

طل����ت الدراس����ة لم����دة اس����بوع نتيج����ة و تع.  )٥٢(اتخاذھ����ا لمس����اعدة ا-ردن  الت����دابير العس����كرية المن����وي
ال����ذي منع����ت  -١-و ت����م اص����دار بي����ان رق����م .  )٥٣(الت����ي م����oت الش����وارع و الس����احات ظ����اھرات الت

  .  )٥٤(بموجبه المظاھرات و التجمعات و حمل الس�ح بسبب الحوادث الدائرة في الب�د العربية 

 و الض���غطظ���اھرات كان���ت ل���دعم الش���عب المص���ري ا م���ن التكثي���رو- ب���د م���ن ا-ش���ارة ال���ى ان 
عل���ى الحكوم���ة للوق���وف م���ع ث���ورة مص���ر مم���ا دف���ع وزي���ر خارجي���ة الع���راق اب����غ الس���فير المص���ري 

و رح���ب مل���ك الع���راق -جتم���اع مل���وك و رؤس���اء ال���دول العربي���ة .  )٥٥(اس���تعداد الع���راق لنج���دة مص���ر 
قيق���ة م���ا فعلت���ه الحكوم���ة العراقي���ة لك���ن الح.  )٥٦( قي���ام الع���راق بواجب���ه الق���ومي تج���اه مص���ر مؤي���داو ، 
السياس���يين ف���ي فق���د اص���درت احك���ام مختلف���ة عل���ى الزعم���اء ،  مواق���فم���ا اظھرت���ه م���ن خ���الف كلي���ا ي

بريطاني���ا اس����تخدمت ب���ان ، و س���اءت ا-ح���وال اكث����ر بع���د ان عل���م الش����عب، الع���راق و ابع���اد اخ����رين 
كم���ا ، مرك���ز تم���وين ق���واتھم المعتدي���ة قاع���دة انط����ق لض���رب مص���ر بط���ائراتھم و مط���ار الحباني���ة 

 نفت���هش���اع ان انابي���ب ال���نفط فتح���ت للض���خ ال���ى حيف���ا لتزوي���د ق���وات المعت���دين ب���نفط الع���راق و ال���ذي 
الت���ي  الض���الةالحكوم���ة العراقي���ة عل���ى لس���ان رئ���يس مجل���س ا-عي���ان ال���ذي اس���تھجن ھ���ذه ا-تجاھ���ات 

وان التحقي���ق الرس���مي ف���ي الع���راق و ا-ردن ، المندس���ون م���ن اع���داء الع���رب يروجھ���ا المغرض���ون و 
و انطلق���ت الجم���اھير الش���عبية ف���ي انح���اء الع���راق كاف���ة بتظ���اھرات عنيف���ة .  )٥٧(اك���د كذب���ه و بط�ن���ه 

ش����اجبة الع����دوان  ،عيد و س����قوط ا-س����تعمار البريط����اني بس����قوط ن����وري الس���� ھاتف����ة  مص����رلمؤي����دة 
ظ���اھرات الت���ي قام���ت بع���ين الح���ذر م���ن التريك���ي ف���ي بغ���داد  و نظ���ر الس���فير ا-م. الث�ث���ي عل���ى مص���ر 

  .  )٥٨(الشيوعيون   و اشار ان قادة ھذه المظاھرات ھم ١٩٥٦في العراق في تشرين الثاني 



174 ا�نسانيةمجلة جامعة ا�نبار للعلوم                                                                          
                                                                                 ٢٠١٢     -آذار -العدد ا�ول 

             

 الع$قات العراقية المصرية
دحماد محمود فواز   

بالمد الثوري المتصاعد للحركة الوطنية في الع�راق  ١٩٥٦وقد ندد نوري السعيد في خطاب له عام 
و عندما اس�تنجد .  )٥٩(و توعد بالقضاء عليھا ، مشروع حلف بغداد  - قامةالمؤيدة للثورة العربية المناوئة 

وكانت امكانات ا-مة العربية تح�ت تص�رف القي�ادة ، الشعب المصري بالشعب العربي لصد قوى العدوان 
عمھ�ا ف�ي ا-م�وال و لنص�رة مص�ر و دمن اكثر الش�عوب العربي�ة حماس�ا  المصرية و كان الشعب العراقي

وش�كلت ا-ح�زاب .  )٦٠( رلجن�ة ا-كتت�اب لجم�ع التبرع�ات لمص� ت�أليفن ا-ش�داء وق�د ت�م المق�اتليالس�ح و
السلطة و لمقاومة السياس�ة  vخ�فالمعارضة للنظام العراقي قيادة ميدان مشتركة للقيام بتظاھرات شعبية 

ب�ين  ان ھ�ذا التع�اون(( ا-ستعمارية التي افتضحت في الع�دوان عل�ى مص�ر و بق�ول محم�د ص�ديق شنش�ل 
ح��زاب ف��ي تحقي��ق دعوتھ��ا لتنظ��يم ا-ح��زاب خ���ل الع��دوان الث�ث��ي و مس��اندة العم��ال و الط���ب لھ��ذه ا-

  .  )٦١()) ظاھرات و ا-ضرابات جاء احتجاجا على سياسة الحكومة ازاء  العدوان الث�ثي الت

بعض الوزراء و ا-عيان و النواب و اساتذة جامعة بغداد مذكرات احتجاج الى الملك فيصل  م و تقد
، تنحية حكومة نوري السعيد عن الحكم ب مطالبة تواطؤ الحكومة العراقية مع دول العدوان و منتقدة الثاني 

م�ذكرات بالقس�وة و ا- ان الحكوم�ة جابھ�ت مق�دمي ھ�ذه ال، نقابة المح�امين م�ذكرة مش�ابھة   تقد مرركما 
و قد عمل نوري السعيد مجلس�ا استش�اريا ض�م مجل�س .  )٦٢(من اساتذة الجامعة الى خارج بغداد  عددابعاد 

الوزراء العراقي لبحث الوضع في مص�ر و اخ�ذ المجل�س ينتظ�ر ا-خب�ار اث�ر وق�وع ا-عت�داء الث�ث�ي م�ن 
تطمين�ا لل�رأي الع�ام ، ص�ر ق�د ح�ان زوال�ه و اعتق�د ان نظ�ام م، توقعا -ستس�م مصر للق�وة  iخرىساعة 

وق�د طل�ب بع�ض ، و قط�ع الع�ق�ات م�ع فرنس�ا، اعلن نوري السعيد تجميد الع�قات السياسية مع بريطانيا 
ف�رفض ھ�ذا ، اسوة بمصر و سوريا الحاضرين في مجلس ا-ستشارة قطع الع�قات السياسية مع بريطانيا 

و .  )٦٣(د مصر من جھة و يضر العراق حتم�ا م�ن جھ�ة اخ�رى يفي لنان قطع الع�قات  على اساسالطلب 
و ، عب�ر س�وريا تحمل العراق على مضض الخسائر المادية التي نجم�ت ع�ن قط�ع انابي�ب البت�رول الم�ارة 

و نتيج�ة لموق�ف .  )٦٤(وقف تدفقه الى موانئ البحر المتوسط لمنفعة بريطانيا و فرنسا و سائر دول الغ�رب 
 باiراض�يالعراق�ي الم�ار  ال�نفطالعراق المتواطئ مع بريطانيا قام العمال العرب في سوريا بنسف انابي�ب 

  .  )٦٥(بعد ان امتنع  نوري السعيد من ايقاف ضخ النفط الى دول العدوان ، السورية 
  

  المصرية  –الع$قات العراقية  فيالوحدة المصرية السورية و اثرھا   :سادسا

جع مكان�ة بريطاني�ا ف�ي الش�رق ا-وس�ط ب�ادرت الو-ي�ات وترا، بانتھاء العدوان الث�ثي على مصر 
مش�روعا ال�ى الك�ونغرس  قدم الرئيس ا-مريكي ايزنھ�اورف، المتحدة ا-مريكية الى استغ�ل النقمة العربية 

غ في الشرق ا-وس�ط بع�د ان خرج�ت ك�ل م�ن بريطاني�ا و لملء ما يسمى بالفرا ١٩٥٧كانون الثاني  ٥في 
خاص�ة بع�د ف�رض ا-تح�اد الس�وفيتي س�يطرته  الس�وفيتيةفرنسا منه و خشية وقوع المنطقة تحت الس�يطرة 

و ع��ده ض��مان ض��د الخط��ر  ايزنھ��اور اي��د الع��راق مب��دأ.  )٦٦(عل��ى اورب��ا الش��رقية و اقام��ة حل��ف وارش��و 
و ق��وة لتعزي��ز الموق��ف السياس��ي ، لسياس��ته الدولي��ة  س��ندكم��ا ع��د ن��وري الس��عيد ان المب��دأ .  )٦٧(الش��يوعي 
مقاب�ل انض�مامه لمش�روع ، في الشرق ا-وسط اذ تعھدت الو-يات المتحدة ا-مريكية للع�راق  )٦٨(العراقي 
و .  )٦٩(اق�ي تق�ديم مس�اعدات عس�كرية اض�افية و تجھي�زه بمس�اعدات لق�وات ا-م�ن ال�داخلي العر ايزنھاور

وحرض�ت بقي�ة ال�دول العربي�ة عل�ى ع�دم ، ھذه التطورات سارعت مصر الى شجب موق�ف الع�راق  بازاء
خطابه الذي  و اعلن عبد الناصر في، كر الغربي قبوله واصرت على تمسكھا بسياسة عدم ا-رتباط بالمعس

قي��ودا سياس��ية تجعلن��ا ن��رتبط  يتض��من iن��ه انن��ا ل��م نقب��ل مب��دأ ايزنھ��اور((  ١٩٥٧تم��وز  ٢٧الق��اه بت��اريخ 
سارعت ، و ازاء ھذا الموقف الذي اتخذته مصر  )٧٠()) بالسياسة التي ترسمھا وزارة الخارجية ا-مريكية 

ا-مريكية الى عزل مصر عن الدائرة العربية و ذلك ع�ن طري�ق انش�اء اس�تقطاب عرب�ي  الو-يات المتحدة
تھديدا لنظام ، عد العراق اع�ن الوحدة و قيام الجمھورية العربية المتحدة .  )٧١(بزعامة الملك سعود جديد 
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مم�ا حم�ل مجل�س ال�وزراء العراق�ي عل�ى اعط�اء رئ�يس ال�وزراء و وزي�ر الداخلي�ة الص��حية ، الحكم فيه 
 دونل�وزراء اع��ن ا-حك�ام العرفي�ة  ول رئ�يس ااكم�ا ح�، -تخاذ ما يراه ضروريا لصيانة ا-من الداخلي 

الحاج��ة ال��ى استحص��ال موافق��ة مجل��س ال��وزراء عن��د ح��دوث اي تح��رك جم��اھيري مؤي��د للوح��دة و داعي��ا 
وسعى نوري السعيد ‘ نبأ قيام الوحدة بھجوم شديد  قوبلاما على المستوى الرسمي فقد .  )٧٢(لسقوط النظام 

يعت�رف الع�راق ب�ادئ  ول�م. لتحريض دول حلف بغ�داد و لعرقل�ة قي�ام الدول�ة الموح�دة بث�ت الدعاي�ة لھ�دمھا
اھ�داف الث�ورة العربي�ة للمل�ك فيص�ل (( نوري السعيد ذلك ب�ان  تسّوغا-مر بالجمھورية العربية المتحدة و 

ا-ستفس�ار م�ن الع�راق وكان من ا-صلح ، ا-ول و اس�فه ھذه ا-ھداف ھي التعاون و الوحدة بين العرب 
  .)٧٣() المقترحة قبل ا-ع�ن عنھا  ةو ا-قطار العربية ا-خرى حول وجھة نظرھم بالوحد

ولكن يتوجب على العراق ، ونتمنى لھا النجاح ، ان قضية الوحدة تھم الشعبين المصري و السوري 
ان يعرف مدى نجاح المشروع لكي يعلم ما تأثيراته في مصالح العراق -ن العراق جزء من ا-مة العربية 

و تردد في مجلس ا-مة العراقي بعض ا-صوات المؤيدة للوحدة و عبد الناصر ففي جلسة الن�واب ف�ي  )٧٤(
الت�ي خصص��ت لمناقش�ة السياس��ة العام�ة اش��ار النائ�ب محم��د الجليل�ي ال��ى اھمي��ة  ١٩٥٨ك�انون الث��اني  ٢٥

ل حلف بغ�داد اقية دوت ذاته ابلغت الحكومة العرفي الوق.  ) ٧٥(وحدة مصر وسوريا في حياة ا-مة العربية 
و عبرت عن املھا ان تكون مواقفھا مشابھة و بع�دم اعط�اء ، و الحكومة ا-مريكية بوجھة نظرھا بالوحدة 

و نتيج�ة .  )٧٦(وطالبت ان - يتم ا-عت�راف دون اب��غ الع�راق ، ا-عتراف الرسمي لحين انج�ء الموقف 
عب�د  حكومة(الحكومة العراقية  سوغت، المتحدة للضغط الشعبي بضرورة ا-عتراف بالجمھورية العربية 

حكوم�ة ا-تح�اد و تعلل�ت بع�دم وض�وح  ت�أليف ب�إجراءاتع�دم اعترافھ�ا كونھ�ا مش�غولة ) الوھاب مرجان 
موقف الجمھورية العربي�ة المتح�دة م�ن جيرانھ�ا و ع�دت التري�ث ام�را ض�روريا لمعرف�ة م�ا س�تناله الدول�ة 

كم�ا ، م�ن س��مة انابي�ب ال�نفط العراق�ي  التأك�دمص�ر و ض�رورة  ش�عبي داخ�ل س�وريا و تأيي�دالجديدة م�ن 
وبالمقاب�ل ل�م تطال�ب ، استمر السفير العراقي في القاھرة بممارس�ة مھام�ه دون تق�ديم اوراق اعتم�اد جدي�دة 

، ادرك حك�ام الع�راق ، في ھذا الوقت الحرج .  )٧٧(الحكومة العراقية السفير المصري بتقديم اوراق جديدة 
، اذ ان�ه اص�بح مج�اورا للع�راق ، عبد الناصر في قيام الوح�دة س�وف يعرض�ھم ال�ى ض�غط ش�ديد  ان نجاح

وان المنافذ النفطية اصبحت تحت سيطرته فض� عن ذلك فان نج�اح عب�د الناص�ر ق�د اثب�ت عج�ز السياس�ة 
مذكرات�ه  وقد عبر عن ذل�ك الجم�الي ف�ي، العراقية في تحقيق اتحاد مع سوريا الذي كان يصبو اليه العراق 

في حكم مرك�زي ھ�و خط�أ فالوح�دة يج�ب ) مصر وسوريا (ان عملية الدفع بين قطرين عربيين : (( بقوله 
ان  ان مص�ر وس�وريا و الع�ر اق - ينف�ك اح�دھا ع�ن ا-خ�ر -و ثانيھم�ا ، شك� اتحاديا - رمزي�ا  تأخذان 

  .  )٧٨())مصيرھا واحد و مصالحھا واحدة 
س اخلي��ة اس��توجب وج��ود ش��خص ق��وي عل��ى راالعربي��ة و ا-وض��اع العراقي��ة الد لoوض��اعونتيج��ة 

لمواجھ�ة الض�غط ،  ١٩٥٨اذار  ٣في  ةبعة عشراولھذا شكل نوري السعيد وزارته الر، الحكومة العراقية 
وادارة الص��راع ض��د جم��ال عب��د الناص��ر و العربي��ة المتح��دة و مقاوم��ة ا-فك��ار ، الش��عبي المؤي��د للوح��دة 

ا-عتق��ا-ت و  الس��عيد النج��اح ف��ي مھام��ه بع��د حمل��ة رب و اس��تطاع ن��وريلسياس��ة الغ�� المناھض��ةالقومي��ة 
التضييق على الحريات ليتفرغ فيما بعد لرئاسة مجلس ا-تحاد العربي الذي رشح له بعد تعيين احمد مختار 

  .  )٧٩(ة واستمر في موقفه السلبي من العربية المتحد،  ١٩٥٨ايار  ١٩بابان لرئاسة الوزراء في 
  

  المصرية  –ا�تحاد الھاشمي و اثره على الع$قات العراقية     :سابعا
 ١٩٥٧بدأت مظاھر تحول ا-ردن نحو العراق تبرز بوضوح عقب ا-حداث التي شھدھا في نيسان 

و مع ان دوافع ھذا التحول كانت في جزء منھا اقتصادية بحتة و تتلخص في البحث ع�ن ال�دعم الم�الي ف�ي 
كلي�ا بع�د ا-ع��ن ع�ن قي�ام  تغي�رتھ�ذه ال�دوافع ل�م تلب�ث ان  - من عواصم عربي�ة اخ�رى ا- انبد،  بغداد

للھاشميين انه اذا ما اريد استمرار حك�م ھ�ذه  فقد بدا ١٩٥٨دة في ا-ول من شباط الجمھورية العربية المتح
تحف�ظ لھ�ذه ا-نظم�ة  بل�ة مقا ا-سرة التي يعد ملك ا-ردن و العراق اخر س��-تھا ف�� ب�د م�ن اتخ�اذ خط�وة
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من ھذا المنطلق تقدم ا-ردن بمقترح ال�ى الع�راق ي�دعوه ، وجودھا و تساعدھا على النھوض و ا-ستمرار 
و يتضح ان قيام ا-تحاد العربي لم يكن بدافع الحرص على رغبة الشعب العربي ف�ي .  )٨٠(فيه الى ا-تحاد 

تحقي�ق الوح��دة ب��ل ھ��و اتح��اد حكوم��ات يخ��دم مص��الح الغ��رب و ف��ي مق��دمتھا بريطاني��ا و الو-ي��ات المتح��دة 
لق�د قوب�ل .  )٨١(توجه انظار الشعب العربي الى الجمھوري�ة العربي�ة المتح�دة  vعاقةا-مريكية  في محاولة 

في العراق بمزيج م�ن مظ�اھر الدھش�ة و ال�مب�ا-ة فض�� ع�ن ا-عتق�اد نبأ اع�ن ا-تحاد العربي الھاشمي 
ا-تحاد قد املته المصلحة الذاتية وقد قابلت الحركة الوطنية قيام  للمعارضة لھذاالسائد لدى القوى السياسية 

ح��زب (تح��اد ال��وطني ال��ذي ين��تظم ف��ي اطارھ��ا واعلن��ت جبھ��ة ا-، ا-تح��اد ال��وطني با-س��تنكار الش��ديد 
) فض�� ع�ن المس�تقلين و بع�ض ا-ح�زاب ا-خ�رى ، الوطني الديمقراطي ، الحزب الشيوعي ، ا-ستق�ل 

بانھ��ا س��تكافح ض��د اي محاول��ة تق��وم بھ��ا بريطاني��ا و اعوانھ��ا لت��وريط الع��راق و ج��ره  ١٩٥٧من��ذ انبثاقھ��ا 
  .  )٨٢(تعمارية ل�تحاد مع شرق ا-ردن تنفيذا لخطط اس

وعد حزب ا-ستق�ل الذي كان منصرفا في جھوده حين اع�ن ا-تحاد العربي لدعم حرك�ة التوحي�د 
، القائمين بھا للوقوف بوج�ه الوح�دة الس�ورية المص�رية  لدىبين سوريا و مصر ھذا ا-تحاد خطوة مقررة 

ي��ة العربي��ة المتح��دة با-تح��اد وق��د اوض��حت قي��ادات ا-ح��زاب للمس��ؤولين المص��ريين ان اعت��راف الجمھور
و استنكر الحزب الشيوعي قيام ا-تح�اد العرب�ي و حك�م علي�ه .  )٨٣(العربي ھو كرم - يستحقه ھذا ا-تحاد 

ا-دارة ا-س�تعمارية ، -ن ا-ردن بدخوله ا-تح�اد م�ع الع�راق ق�د اش�ترك عملي�ا ف�ي حل�ف بغ�داد ،  باvدانة
فض�� ع�ن اھ�دافھا العدواني�ة ض�د البل�دان ا-ش�تراكية ال�ى تقوي�ة ا-س�تعمار ف�ي منطق�ة الش�رق  ترميالتي 

ا-دنى و ا-وسط لذلك رف�ع الش�يوعين ش�عار ا-تح�اد الف�درالي ب�ين الع�راق و الجمھوري�ة العربي�ة المتح�دة 
ام�ا رد فع�ل .  )٨٤(بشرط ان يتم ھ�ذا ا-تح�اد بع�د ان يتح�رر الع�راق م�ن ا-س�تعمار و عبودي�ة حل�ف بغ�داد 

ان ا-تح�اد العرب�ي ال�ذي مؤك�داً الرئيس جمال عبد الناصر فقد ارسل برقية تھنئة ال�ى المل�ك فيص�ل الث�اني 
كبي�ر بع�دھا  بأم�لالع�راق و ا-ردن ھ�و خط�وة مبارك�ة تتطل�ع اليھ�ا ا-م�ة العربي�ة كلھ�ا  م�ا ب�ينوحد اليوم 

ان ا-تحاد العربي سيكون قوة لك�ل الع�رب ... واثقون اتجاھا يستمد قوته من اعماق الضمير العربي و اننا 
تش�ير ب�ان فج�ر الوح�دة ال�ذي اش�رق عل�ى ك�ل ان ا-حداث الت�ي عاش�تھا ا-م�ة العربي�ة ف�ي الفت�رة ا-خي�رة 

و ان القومية العربية س�تفخر و تعت�ز ، ھو مطلع فجر بازغ جديد ل�مة العربية المناضلة ، ا-ماني العربية 
غي�ر ان ھ�ذا .  )٨٥(واثق�ة انھ�ا تق�رب من�ا بي�وم الوح�دة العظم�ى ، ذتموھا ف�ي عم�ان الي�وم بالخطوة التي اتخ

الس�عودية و  - قن�اعالموقف كان عرضة للتب�دل عل�ى اث�ر الش�روع ف�ي توس�يع ا-تح�اد العرب�ي و التح�رك 
الرئيس عبد الناصر حملة قاس�ية ض�د  لمحاولة السعودية -غتياله  اذ شنالكويت بعد اكتشاف عبد الناصر ل

وجه ھذه الحمل�ة ) شھر اذار (خ�ل وجوده في دمشق ) السعودية( تمل حوضد الوضع الجديد الم، ا-تحاد 
ا-مبريالية في العراق و ا-ردن و اكد ان اتحاد الدولتين ھ�و اتح�اد مزي�ف و لھ�ذا  باiدواتضد ما اسماھم 

تنافس بين العراق ومصر مرحلة جدي�دة لج�ذب ال�دول العربي�ة الت�ي ل�م دخل ال.  )٨٦(فان مصيره ھو الفشل 
، اذ كانت ھذه المنافسة لونا من الوان الحرب ب�ين القط�رين ، تكن مرتبطة بعد باي من ا-تحادين العربيين 

دول�ة عربي�ة و ب�اي ش�كل تخت�اره م�ن  iيفي العربية المتحدة ان ميثاق الوحدة مفت�وح  المسؤولونو اعلن 
اتح�اد ال�دول ( و قي�ام مما دفع بالمملكة اليمنية با-نضمام الى الجمھوري�ة العربي�ة المتح�دة ، ل ا-تحاد اشكا

   )٨٧()العربية 
اما نوري السعيد فانه توجه الى الكويت و المملكة العربية السعودية في محاولة لض�مھا ال�ى ا-تح�اد 

تح�اد و مواجھ�ة الجمھوري�ة العربي�ة المتح�دة و وكان يرجو من ذلك ابعاد الصفة ا-سرية ع�ن ا-، العربي 
وم��ن اج��ل ذل��ك ق��ام وزي��ر .  )٨٨(لتقوي��ة ا-تح��اد العرب��ي م��ن خ���ل ا-س��تفادة م��ن ث��روات البل��دين النفطي��ة 

و قدموا الدعوة للملك سعود -نض�مام الس�عودية ال�ى  خارجية العراق مصطحبا وفدا اردنيا بزيارة الرياض
كم�ا ح�اول كمي�ل ش�معون رئ�يس جمھوري�ة لبن�ان و ب�دفع م�ن ن�وري ، اقناع�ه  ا-تحاد لكنھم�ا ل�م يوفق�ا ف�ي

كما س�عى الع�راق ال�ى .  )٨٩(و طلب التريث في ا-مر  السعيد ان يقنع ملك السعودية لكنه لم يفلح في مسعاه
لكوي�ت ن من بريطاني�ا انھ�اء حمايتھ�ا لتمھيدا لذلك طلب المسؤولون العراقيو، انضمام الكويت الى ا-تحاد 

واتصل ن�وري الس�عيد بالس�فير ا-مريك�ي  ف�ي بغ�داد و اوض�ح ل�ه ان الوق�ت ق�د ، و اع�ن استق�له رسميا 
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ان ا-مريكي�ة  حان لكي تعيد بريطانيا النظر في موقفھ�ا التقلي�دي م�ن المنطق�ة و ان عل�ى الو-ي�ات المتح�دة
، ه الفرص التي يحتاجھا يو الكويت تعط فا-تحاد  العربي يحتاج الى تعزيز، تستخدم نفوذھا لدى بريطانيا 

يخ الكويت و نوري الس�عيد لض�م الكوي�ت حضرھا ملك العراق و ا-ردن وش، ة كما جرت مفاوضات سري
  .  )٩٠(ل�تحاد

ية ض�د عب�د الناص�ر و ذل�ك م�ن خ��ل ا-ذاع�ة شنت الحكومة العراقية حملة اع�م وفي الوقت نفسه
ض�ح الص�راع ب�ين عب�د الناص�ر و وق�د  ات. الناص�ر و سياس�ته الوحدوي�ةالسرية الت�ي س�خرت للتندي�د بعب�د 
حكوم�ة كمي�ل ش�معون  مناھض�ةاذ انتش�ر الم�د الوح�دوي ف�ي لبن�ان و ، نوري السعيد على الساحة اللبنانية 

الى حد ا-قتتال و الحرب ا-ھلية و كان لموقف العربية المتحدة  بھا الموالية ل�ستعمار و التي وصل الحال
ساندتھا للحركة الوطنية اللبنانية بالمال و الس�ح الذي وصفه كمي�ل ش�معون ف�ي الش�كوى الت�ي ق�دمھا في م
تخ�ذ ا، ع�رب الت�ي تتف�ق وسياس�ة ش�معون و ان�دفاع ال�دول الموالي�ة لل.  )٩١() تدخل ھدام(المتحدة بانه  لoمم

ارس��لت الحكوم��ة العراقي��ة  الموق��ف العراق��ي بش��كل واض��ح عن��دما و ب��رز، موقف��ا معادي��ا للعربي��ة المتح��دة 
ف�ي اخم�اد  للمش�اركة، كميات كبيرة من ا-سلحة و بعض الوحدات العسكرية ع�ن طري�ق تركي�ا ال�ى لبن�ان 

الحرك�ة الوطني��ة و ت��م ا-تف��اق ب��ين ن��وري الس��عيد و ش�معون عل��ى ارس��ال ق��وات عراقي��ة عب��ر ا-ردن ال��ى 
و ص�درت ا-وام��ر ال��ى .  )٩٢(ة ف�ي لبن��ان وم�ن ث��م س��حق ا-نتفاض�ة الش��عبي، س�وريا للقض��اء عل�ى الوح��دة 

ولك�ن ، استعدادا للط�وارئ ، بالتوجه الى ا-ردن  ١٩٥٨تموز  ١٣بعض القطاعات العسكرية العراقية في 
لق��د وص��ل التق��اطع ب��ين مص��ر و .  )٩٣(تم��وز ح��ال دون تنفي��ذ خط��ة ن��وري الس��عيد  ١٤اع���ن الث��ورة ف��ي 

اذ س�عى .  ١٩٥٦وعلى وجه التحدي�د من�ذ ، اسقاط ا-خر كل منھما صبح فيه الطرفان يحاول االعراق حدا 
بعبد الناصر و التخطيط للقضاء علي�ه و- يس�تبعد دوره ف�ي اش�تراكه ب�التخطيط م�ع  ل{طاحةنوري السعيد 

ف�ان ا-ح�زاب الوطني�ة س�عت ال�ى تنظ�يم ، وعل�ى الص�عيد الش�عبي .  )٩٤(ف�ي تل�ك الس�نة  vس�قاطهبريطانيا 
  . النظام الملكي  - سقاطالعمل  صفوفھا من اجل

كانت قطاع�ات الج�يش العراق�ي مھي�أة للس�فر ال�ى ا-ردن و م�ن ث�م نقلھ�ا  ١٩٥٨تموز  ١٤و في ليلة  
نظام كميل شمعون ثم التف�رغ لموض�وع س�وريا و اذا بھ�ذه القطاع�ات تعل�ن الث�ورة و  vسنادجوا الى لبنان 

  . )٩٥(مھورية العراقية تقظي على النظام الملكي في العراق واع�ن الج
وعلي��ه ف��ان جمي��ع ا-ح���داث السياس��ية الت��ي ش���ھدتھا المنطق��ة ف��ي الش���رق العرب��ي خ���ل س���نوات 

و ا-ساسي في قيام الثورة و تغيير الخارطة السياسية ف�ي المنطق�ة و ك�ان الخمسينات كان لھا الدور الفعال 
ان بع�ض الض�باط و ا-ح�رار ق�د اتص�لوا س�را  اذدورا مھم�ا ف�ي ھ�ذا التغيي�ر  ادىمصر السياسي قد  تأثير

للض�باط ا-ح�رار ف�ي  ببعض المس�ؤولين ف�ي الجمھوري�ة العربي�ة المتح�دة ش�ارحين لھ�م ب�ان ھن�اك تش�كي�
) اي يري��دون ا-نض��مام ال��ى ص��ف الوح��دة العربي��ة ( الج��يش العراق��ي وب��انھم يري��دون ان يفعل��وا م��ا فعل��وا 

يي�ر ف�ي الع�راق و ع�ن اي ض�مانات يمك�ن ان تمنحھ�ا لھ�م الجمھوري�ة وتساءلوا عن كيفية القيام بعملية التغ
اسھمت في دفع الضباط ا-حرار في الج�يش ، التي كانت مصر طرفا فيھا  فاiحداث.  )٩٦(العربية المتحدة 

 م�ذكرات ال�رئيس ا-مريك�ي ايزنھ�اوروقد جاء في ١٩٥٨تموز  ١٤العراقي -ن يقوموا بعملية التغيير في 
تقري�ره ال�ذي يش�ير ال�ى ان ا-نق��ب ت�م  ابرات المركزية ا-مريكي�ة ق�د ق�دمس مدير وكالة المخان ا-ن د-

ان رئيس الوزراء دايفدبن جوردن ، و المعلومات لدينا من اسرائيل ، بواسطة عناصر موالية لعبد الناصر 
 ل�oردنفة الغربي�ة في حال ھياج شديد و وانه قد ينتھز الفرصة مدفوعا ببعض المتشردين الى احت�ل الض

وف�ي لبن�ان ابلغن�ا كمي�ل ش�معون ان الموق�ف ، و من المحتمل ان يكون مصير الكويت معلقا ف�ي المي�زان ، 
العواقب و ان الملك سعود في حال�ة قل�ق ش�ديدة وھ�و يطال�ب م�ن دول حل�ف بغ�داد ان تت�دخل  بأسلوبينذر 

 طر ال�ى الرض�وخ للجمھوري�ة العربي�ةو ا- فان�ه مھم�ا ك�ان ش�عوره بال�ذل س�وف يض�، عسكريا في بغ�داد 
  .  )٩٧(المتحدة 

تم��وز بح��ذر و ترق��ب ش��ديدين و تش��ير الوث��ائق  ١٤نفس��ه نظ��رت بريطاني��ا ال��ى ث��ورة  ف��ي الوق��ت 
بع�ث بھ�ا برقي�ة س�رية  ١٩٥٨التي صدرت في تلك الحقب�ة ببغ�داد ف�ي العاش�ر م�ن اب ، البريطانية السرية 
اش��ار فيھ��ا ال��ى اھ��داف الحكوم��ة الجدي��دة و وص��ف السياس��ة ) ٦٥(ال��ى الحكوم��ة ب��رقم الس��فير البريط��اني 
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 و اض�اف.  )٩٨(ون الوثي�ق م�ع ا-قط�ار العربي�ة االخارجية بانھا تق�وم عل�ى الحي�اد م�ع جمي�ع ال�دول و التع�
د الى السفير في برقية -حقة ان المستقبل غير واضح حتى ا-ن و اشار الى وصول السفير السوفيتي الجدي

وب�دء مرحل�ة جدي�دة ف�ي الع�راق تختل�ف اخت�ف�ا كلي�ا ع�ن ، و اط��ق ع�دد م�ن الس�جناء الش�يوعين ، بغداد 
   بأث�ارةفان الخطر الذي يجب مواجھته س�يكون متم�ث� ، ل ھذه الظروف مؤكدا انه في ظ، المرحلة السابقة 

م�ات المس�تلمة م�ن الش�رق ا-وس�ط و عل�ى اث�ر المعلو.  )٩٩(جمال عبد الناصر الشعور العربي في الع�راق 
الطوي�ل ف�ي قامت الو-يات المتحدة و بريطانيا بدراسة ا-جراءات التي يتوجب اتخاذھا لمنع انھيار نفوذھا 

لحماي�ة  ١٩٥٨تم�وز  ١٥المنطقة لذلك قام�ت الق�وات ا-مريكي�ة بعملي�ة ان�زال عل�ى الش�اطئ  اللبن�اني ف�ي 
 بإنزالبانه امر : في خطابه الذي القاه في الكونغرس ا-مريكي  الرئيس ايزنھاور ذكرة شمعون وقد حكوم

مشاة البحرية ا-مريكية في لبنان بناء على طلب رئيس الجمھورية اللبناني�ة ل�دعم حكومت�ه ض�د ا-نتفاض�ة 
ان الحكوم�ة الش�رعية ف�ي الع�راق ق�د اس�قطتھا  ال�ى واش�ار، بدعوى التھدي�د الش�يوعي المزع�وم ، الشعبية 

 )١٠٠(بتلك الحجج تدخل الو-يات المتحدة عسكريا و نزول قواتھا ف�ي لبن�ان  مسوغاية و عنيفة ثورة عسكر
.  

كم��ا تمرك��زت الق��وات البريطاني��ة القادم��ة م��ن قب��رص ف��ي عم��ان لت��وفير عوام��ل ا-س��تقرار و حماي��ة     
 بتأيي��دللث��ورة وس��ط ھ��ذه الظ��روف ا-قليمي��ة و الدولي��ة قوب��ل البي��ان ا-ول ،  )١٠١(مص��الحھا ف��ي المنطق��ة 

وخرجت الجماھير في انحاء الع�راق وھ�ي تھت�ف للث�ورة و عم�ت الفرح�ة ابن�اء الش�عب ، جماھيري واسع 
م�ن احتم�ال ا-عت�داء الغرب�ي و اجھ�اض قادة الث�ورة  لدىولكن التوجس و الخوف كان موجودا ، العراقي 
ستمرارھا وذلك من كبير في نجاحھا و االمساند للثورة اثر و كان لموقف جمال عبد الناصر .  )١٠٢(الثورة 

الكام�ل للث�ورة فقط�ع زيارت�ه الرس�مية ال�ى يوغس��فيا و توج�ه ال�ى  التأيي�ديع و اع�ن�ه خ�ل تحرك�ه الس�ر
ا-تح��اد الس��وفيتي لمعرف��ة موق��ف الس��وفيت و حج��م المس��اعدات الت��ي يمك��ن ان يق��دموھا ف��ي ح��ال الت��دخل 

و كان الزعيم السوفيتي خوروشوف مقتنعا في البدء ان عب�د .  )١٠٣(ا-جنبي ضد العراق و العربية المتحدة 
غي�ر ان عب�د .  )١٠٤() انھ�م رجال�ك ف�ي الع�راق ( الناصر وراء الثورة في العراق عندما ق�ال لعب�د الناص�ر 

ال�زعيم عب�د الك�ريم قاس�م و ، الناصر انكر ذلك وروى لخوروش�وف ع�ن اتص�ال زعيم�ي الث�ورة العراقي�ة 
عن��دما ك��ان ض��من الق��وات العراقي��ة المتواج��دة ف��ي  ١٩٥٧م ع��ارف بعب��د الحمي��د الس��راج العقي��د عب��د الس���

و اجتم�ع الث�ث�ة ف��ي الرمث�ا عل�ى الح��دود الس�ورية و طل��ب م�ن الس�راج اب���غ عب�د الناص��ر .  )١٠٥(ا-ردن 
 مماثلة للحركة التي ك�ان يقودھ�ا عب�د الناص�ر ف�ي مص�ر وبوجود حركة ضباط احرار في الجيش العراقي 

و ارادا ان يعرفا مدى اس�تعداد جم�ال عب�د الناص�ر لتق�ديم المس�اعدات و  ١٩٥٢تموز ٢٣التي قامت بثورة 
وطل�ب عب�د الناص�ر م�ن ، واذا كان باستطاعة العربية المتحدة تقديم المشورة في التخطيط للث�ورة ، نوعھا 

  نا - نس�تطيع ان نس�اعدھما  بخط�ة وان، السراج ان يبلغھما اذا كانا جادين فان عليھما ان يحفظا ا-مر سرا 
ذلك انھا يجب ان تكون عرضة للتغيي�ر ، -ن الخطة - يمكن ان يضعھا ا- اولئك الذين سيقومون بتنفيذھا 

والتعديل في اي وقت ھذا الى كونھا تعتمد كثيرا على ا-وضاع المحلية كما يجب عليھما ان - يعتمدا على 
تم�وز و عل��ى الث�وري الحقيق��ي ان يعتم�د عل��ى  ٢٣ك��ان م�ن اج�ل ث��ورة عونن�ا فان�ا ل��م اطل�ب عون��ا م�ن اي 

و من اج�ل تق�ديم .  )١٠٦(مصادره الخاصة وان - يحاول ان يعلق اعماله واجراءاته على عون من الخارج 
يد المساعدة للثورة في العراق طلب عبد الناصر م�ن خوروش�وف للحيلول�ة دون قي�ام تحرك�ات غربي�ة ف�ي 

وك�ان راي ،  ١٩٥٦انذار الى الغرب كما فعل ف�ي اثن�اء الع�دوان عل�ى مص�ر ع�ام  صداربإالعر اق و ذلك 
وان اقصى م�ا يس�تطيع عمل�ه ھ�و ان يعل�ق ، تجنب المخاطر التي تؤدي الى حرب مع الغرب خوروشوف 

  .  )١٠٧(التركية  –عن القيام بمناورات عسكرية على الحدود البلغارية 
  كانت مبادرة كبيرة احدثت صدى فأنھا، كانت نتائج زيارة جمال عبد الناصر ل�تحاد السوفيتي  مھماو     

رت مخ�اوف الغ�رب م�ن نت�ائج الت�دخل اواسعا  في العالم واعطت الدعم المعنوي للثورة في العراق كم�ا اث�
و العس�كرية خدم�ة  وقد وضع جمال عبد الناصر ا-مكانات ا-ع�مية.  )١٠٨(ثورة تموز  vحباطالعسكري 

 التأيي��دللث��ورة حينم��ا ارس��ل الع��راق ف��ي الي��وم ا-ول للث��ورة ف��ائق الس��امرائي ال��ى دمش��ق و الق��اھرة لكس��ب 
ان اي اعتداء (( للثورة حينما قال  تأييدهالسياسي و العسكري و قبل وصوله الى القاھرة اعلن عبد الناصر 
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و استنفرت القوة الجوية للجمھوري�ة . )١٠٩()) لمتحدة يقع على العراق ھو عدوان على الجمھورية العربية ا
و ارسل عبد المجيد فريد الى بغداد م�ع جھ�از ) سوريا(العربية المتحدة و حشدت في مطار ا-قليم الشمالي 

ليكون على اتصال مباشر بالجمھورية العربية المتحدة و عند وصوله بغداد قابل عب�د الك�ريم قاس�م -سلكي 
و ابلغھم��ا بالمھم��ة الت��ي ارس��ل م��ن اجلھ��ا كم��ا ارس��لت باخرت��ان ، رف ف��ي وزارة ال��دفاع و عب��د الس���م ع��ا

  .  )١١٠(و العتاد الى العراق  باiسلحةمحملتان 
لق�ادة  تأيي�دهالعراقي�ة اب�رق بتحيت�ه و  باiجواءو في اثناء عودة جمال عبد الناصر من موسكو و مروره    

علن العراق م�ن خ��ل وزي�ر خارجيت�ه ان اومن اجل زيادة الت�حم بين العراق و العربية المتحدة ، الثورة 
كم�ا ق�رر مجل�س ال�وزراء .  )١١١(سياسته الخارجية ستكون على غرار سياسة الجمھورية العربي�ة المتح�دة 

نائ�ب رئ�يس ال�وزراء تم�وز ارس�ال وف�د لمقابل�ة عب�د الناص�ر برئاس�ة عب�د الس��م ع�ارف  ١٧العراقي في 
تم�وز ف�ي دمش�ق و ت�م ا-تف�اق عل�ى ١٨واس�تقبل عب�د الناص�ر الوف�د العراق�ي بحف�اوة ف�ي ، وزير الداخلي�ة 

وف�ي خت�ام المباحث�ات وق�ع الطرف�ان .  )١١٢(ورة ون السياسي و العسكري لمواجھة اي ت�وتر لتھدي�د الث�االتع
عل��ى العھ��ود و المواثي��ق الت��ي ت��ربط ب��ين القط��رين و ف��ي  تأكي��دتض��منت .  )١١٣( ١٩٥٨تم��وز  ١٩اتفاقي��ة 

وتص��ميم البل��دين عل��ى ، مق��دمتھا ميث��اق الجامع��ة العربي��ة و ميث��اق ال��دفاع المش��ترك ب��ين ا-قط��ار العربي��ة 
وص�د اي ع�دوان يق�ع عليھم�ا او عل�ى اي منھم�ا و الب�دء ف�ورا ، ف ال�دولي ازاء الموق� اً واحدصفاً الوقوف 

كما اكدت ا-تفاقية التعاون الكامل في المحيط الدولي للمحافظ�ة . باتخاذ ما يقتضيه ذلك من خطوات عملية 
تخاذ وا، ودعم الس�م في الشرق ا-وسط و العالم ، و العمل على ميثاق ا-مم المتحدة ، على حقوق البلدين 
  . الخطوات العاجلة 

  
  الخاتمة 

 ١٩٥٢العراقية خ�ل المرحلة التي اعقبت ثورة تموز  –على الرغم من تدھور  الع�قات المصرية 
في مصر بسبب التباين الكبير بين صانعي القرار السياسي بين ال�دولتين و م�واقفھم و معتق�داتھم الفكري�ة و 

ھد توجھ�ات ش�عبية عل�ى مس�توى البل�دين  و-س�يما ف�ي الع�راق اذ ش�ا- ان ذلك لم يمنع م�ن قي�ام ،السياسية 
تناميا واضحا و كبي�را ف�ي عم�ل ا-ح�زاب و التجمع�ات الوطني�ة و القومي�ة المؤي�دة لتوجھ�ات ث�ورة مص�ر 

ا-ص���حات الداخلي��ة ف��ي  و ك��ذلك مواقفھ��ا م��ن، الرافض��ة لك��ل ان��واع التبعي��ة السياس��ية لل��دول ا-جنبي��ة 
  . المجا-ت المختلفة

الوطنية في العراق الدور ا-يج�ابي و الفع�ال ف�ي بن�اء اواص�ر ع�ق�ات جدي�دة م�ع  لoحزابلقد كان 
وبع�د ق�رار ،  ١٩٥٢مثمنة منجزات الشعب المص�ري و حكومت�ه بع�د ث�ورة تم�وز ، مصر رسميا و شعبيا 

عل�ى ال�رغم م�ن ، وبناء السد العالي وقرار تأميم قناة الس�ويس ، الحكومة المصرية ببناء اقتصادھا القومي 
كما و اثار العدوان الث�ث�ي عل�ى  . العراقية  اتجاه منجزات و سياسة ثورة تموز الموقف  السلبي للحكومة 

مصر غضب الشعب العراق�ي و حف�ز ا-ح�زاب السياس�ية عل�ى التع�اون فيم�ا بينھ�ا م�ن اج�ل اس�قاط النظ�ام 
ت قم�ع و اض�طھاد و و ھذا ما دف�ع الس�لطة ال�ى ش�ن حم��، الملكي و رسم سياسة تنسجم ومصالح الشعب 

  . اع�ن ا-حكام العرفية و التصدي لكل ا-حزاب و القوى الوطنية التي اعلنت تأييدھا للثورة المصرية 
وعلى الرغم من ان سياسة نوري سعيد قد اتسمت بانھا ذات بعدين احدھما خف�ي حي�ث ك�ان يتح�رك 

و البع�د ا-خ�ر ال�ذي ك�ان يح�اول ، ماھير وفقا لمصلحة بريطانيا اذ كان دائما يحاول اخفاء سياسته عن الج
ويتب�ين ذل�ك م�ن ، ، بان العراق يسير مع المواق�ف العربي�ة ، فيه اظھار سياسة قومية يطمئن بھا الجماھير 

اذا لم تتوقف عن ا-عتداء عل�ى ، الدول الغربية بالدخول في حرب ضد اسرائيل  بإنذارخ�ل قرار العراق 
غي��ر ان الحقيق��ة  ك��ان للحكوم��ة العراقي��ة دور فاع��ل ض��من المخط��ط الت��أمري لتص��فية ا-نظم��ة ، مص��ر 

وش�كل خ�اص عل�ى ، الوطنية في الوطن العربي باستغ�ل الخط الص�ھيوني وعدوان�ه عل�ى ال�دول العربي�ة 
. بالحكومة الوطنية ف�ي دمش�ق  ل{طاحةالنظام داخليا بالتحرك  - عداءالفرصة  vتاحة، ورية ا-ردن و س

بالم��د الث��وري المتص��اعد للحرك��ة الوطني��ة ف��ي الع��راق  ١٩٥٦وق��د ن��دد ن��وري الس��عيد ف��ي خط��اب ل��ه ع��ام 
  .مشروع حلف بغداد و توعد بالقضاء عليھا  vقامةالمؤيدة للثورة العربية المناوئة 
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بعض الوزراء وا-عي�ان والن�واب واس�اتذة جامع�ة بغ�داد م�ذكرات احتج�اج ال�ى المل�ك فيص�ل  و قدم
ا- ، منتقدة تواطؤ الحكومة العراقية مع دول العدوان ومطالبة بتنحية حكومة نوري سعيد عن الحكم الثاني 

   . ى خارج بغداد ان الحكومة جابھت مقدمي ھذه المذكرات بالقسوة و ابعاد العديد من اساتذة الجامعة ال
العدوان الث�ثي على مصر و تراج�ع مكان�ة بريطاني�ا ف�ي الش�رق ا-وس�ط ب�ادرت الو-ي�ات  وبإنھاء

فقدم ال�رئيس ا-مريك�ي ايزنھ�اور مش�روعا ال�ى الك�ونغرس ،المتحدة ا-مريكية الى استغ�ل النقمة العربية 
س�ط بع�د ان خرج�ت ك�ل م�ن بريطاني�ا و لملء ما يسمى بالفراغ في الشرق ا-و ١٩٥٧كانون الثاني  ٥في 

وخشية وقوع المنطقة تحت الس�يطرة الس�وفيتية -س�يما ب�ع ف�رض ا-تح�اد الس�وفيتي س�يطرته ، فرنسا منه 
  .على اوربا الشرقية و اقامة حلف وارشو 

كم��ا ع��د ن��وري الس��عيد ان المب��دأ س��ند ، لق��د اي��د الع��راق مب��دأ ايزنھ��اور و ع��ده ض��د الخ��ط الش��يوعي 
تعھ��دت الو-ي�ات المتح��دة ،  لدولي�ة وق��وة لتعزي�ز الموق�ف السياس��ي العراق�ي ف��ي الش�رق ا-وس�طلسياس�ته ا

للعراق مقابل انضمامه لمشروع ايزنھاور تقديم مس�اعدات عس�كرية اض�افية و تجھي�زه بمس�اعدات لق�وات 
  . ا-من الداخلي العراقي 

بقي�ة ال�دول العربي�ة  ھذه التطورات س�ارعت مص�ر ال�ى ش�جب الموق�ف العراق�ي و ص�رحت وبإزاء
  .على عدم قبوله و اصرت على تمسكھا بسياسة عدم ا-رتباط بالمعسكر الغربي 

وقد ازداد ع�داء ن�وري س�عيد لمص�ر بع�د اع��ن الوح�دة و قي�ان الجمھوري�ة العربي�ة المتح�دة تھدي�دا 
ة الص��حيات مما حمل جھل وزراء العراق على اعطاء رئيس ال�وزراء ووزي�ر الداخلي�، لنظام الحكم فيه 

بھجوم ام على المستوى الرسمي فقد ارسل نبأ قيام الوحدة ، -تخاذ ما يراه ضروريا لصيانة ا-من الداخلي 
. ولعرقلة قيام الدولة الموحدة بث�ت الدعاي�ة لھ�دمھا ، شديد و سعى نوري السعيد لتحريض دول حلف بغداد 

بية وا-وضاع الداخلية في العراق استوجب وجود شخص قوي على رأس الحكوم�ة لoوضاع العرونتيجة 
لمواجھ��ة الض�غط الش��عبي  ١٩٥٨اذار  ٣ولھ�ذا ش��كل ن�وري الس��عيد وزارت�ه الرابع�ة عش��ر ف�ي ، العراقي�ة 

المؤي��د للوح��دة و ادارة الص��راع ض��د جم��ال عب��د الناص��ر و العربي��ة المتح��دة و مقاوم��ة ا-فك��ار القومي��ة 
واستطاع نوري السعيد النجاح في مھامه بعد حملة اعتق�ا-ت و التض�ييق عل�ى ، لسياسة الغرب المناھضة 
  واستمر في موقفه السلبي من الوحدة العربية ، الحريات 

المصرية بالتردي شيئا فشيئا وعلى كاف�ة المس�تويات واس�تمر ن�وري  –واستمرت الع�قات العراقية 
والتص��دي ل اي��ذاء الحكوم��ة المص��رية و اجھ��اض مش��اريعھا س��عيد بالس��عي ف��ي المج��ا-ت كاف��ة م��ن اج��

ف�ي  ١٩٥٢غير ان الوعي الوطني و القومي الذي ش�ھده الع�راق بع�د ث�ورة تم�وز ، لمناصريھا في العراق 
ك�ان ذل�ك ح�افزا ، مصر و ما حققته ھذه الثورة م�ن انج�ازات كبي�رة عل�ى المس�تويين ال�داخلي و الخ�ارجي 

وبھ�ذه . و القض�اء عل�ى الحكوم�ة الملكي�ة و اع��ن الجمھوري�ة العراقي�ة ١٩٥٨تم�وز  ١٤كافيا لقيام ث�ورة 
المص��رية ال��ى مرحل��ة جدي��دة يس��ودھا التع��اون المش��ترك و ا-نس��جام  –الث��ورة انتقل��ت الع�ق��ات العراقي��ة 

السياسي الموحد ضد المشاريع ا-ستعمارية و التدخ�ت الخارجية وا-تجاه نحو المشاريع الوحدوية لخدمة 
  .لمصلحة العربية العليا ا

  الھوامش
، ) دت ،القاھرة(،مؤسسة ا-ھرام ، عرض تاريخي  –مصر و امريكا ، مركز الدراسات السياسية و ا-ستراتيجية  )١

 ٦ص
  ١٣٣ص، ) ١٩٧٦، جامعة الموصل (، دراسات في الوطن العربي ، توفيق اليوزبكي و اخرون  )٢
 ٢٠٥ص، )١٩٦٤، بيروت ٠،قومية للطباعة و النشر الدار ال،  ١٩٥٢ تموزاصول ثورة ، ج�ل يحيى  )٣
 ٢٢٩ص، )  بغداد(مكتب المتنبي ، ترجمة جعفر الخياط ، الشرق ا-وسط في الشؤون العالمية ، جورج لتشوفسكي  )٤
 ٢١٢ص، ) ١٩٧٦،بيروت(، ١ط، العراق امسه وغده ، خليل كنه  )٥
 ٩٧ص،)١٩٨٧بيروت (، دار النضال للطباعة ، مصر بين عھدين ، سعد التائه )٦
 ٣٣٦ص، ) ١٩٦٥بيروت (، مذكراتي في صميم ا-حداث ، مھدي كبة  )٧
 ٣٩ص، ) ١٩٨١،بغداد(، مكتبة اليقظة ،  ١٩٥٨تموز  ١٤ثورة ، ليث الزبيدي  )٨
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رسالة ماجستير غير منشورة ، ١٩٦٨- ١٩٥٨الع�قات السياسية العراقية المصرية بين ، حنان عبد الكريم ا-لوسي  )٩
 ١٤ص، )١٩٩٥،بغداد(، 

  ١٩٥٢، ايلول ، ٢٣٠٩١في مصر و البلدان العربية العدد ل{قطاعمقال بعنوان بداية النھاية ، جريدة ا-ھالي  )١٠
  ١٩٥٢اب  ٢٢في  ٣٢٦العدد ، جريدة الجبھة الشعبية  )١١
  ١٤ص، رسالة ماجستير غير منشورة ، الع�قات العراقية المصرية ، حنان  )١٢
  ١٩٥٢اب  ١٠في ، ١٦٤٨العدد، جريدة لواء ا-ستق�ل  )١٣
  ٢٠٨ص)  ١٩٥٢بغداد (، مطبعة الرابطة ، الحريات العامة و الحركة الوطنية ، حسين جميل  )١٤
) ١٩٨٩،بغداد (،  ١٤السنة ، مجلة افاق عربية ، مواقف متناقضة في حياة نوري السعيد ، زھير خضير ياسين  )١٥

  ٤٦ص،
، ١٩٨٩السنة ، ٨جلة افاق عربية العدد م، ١٩٥٦نوري السعيد و جمال عبد الناصر في عام ، جعفر عباس حميدي  )١٦

  ٦٧ص
  ٢٧-٢٦ص، مصدر سابق ، السلطات السياسية الخارجية المصرية اتجاه العراق ، خضير مزھر ثجيل  )١٧
رسالة ماجستير ،  ١٩٥٨-١٩٥٣ترة من الخارجية في المنطقة العربية للفسياسة العراق ، فكرت نامق عبد الفتاح  )١٨

 ٣٢٢ص، ١٩٧٧السياسة جامعة بغداد لكلية القانون و ، غير منشورة 
  ٦٧ص ، ١٩٥٦نوري السعيد و جمال عبد الناصر في عام ، جعفر عباس حميدي  )١٩
  ٢٣٢ص، سياسة العراق الخارجية ، فكرت نامق عبد الفتاح  )٢٠
  ٦٨ص، نوري السعيد و جمال عبد الناصر ، جعفر عباس حميدي  )٢١
، ١٩٨٤،  ١٤السنة ، ١١مجلة افاق عربية العدد، نفجار الجرح و ا-، في ذكرى رحيل عبد الناصر ، محمد البكاء  )٢٢

 ٣١ص
  ١٣٩-١٣٨ص، في العراق  ١٩٥٨تموز  ١٤ثورة ، ليث عبد الحسين الزبيدي  )٢٣
 ٣١ص، )١٩٨٩،بغداد(، المكتبة الشرقية ،عبد الكريم قاسم البداية و السقوط ، جمال مصطفى مروان  )٢٤
 ١٠٠ص، ) ١٩٧٣بيروت (‘ الدار المتحدة للنش ، اسة ادوار القادة في السي، عرب معاصرون ، مجيد قدوري  )٢٥
دار الشؤون الثقافية العامة ،  ١٩٥٨-١٩٤٤العراق في التقارير السنوية للسفارة البريطانية ، مؤيد ابراھيم الونداوي  )٢٦

  ١٥٦ص، )١٩٩٢بغداد (، 
المؤسسة العامة للدراسات و النشر ، مجتمع جمال عبد الناصر ،  تموز ٢٣قصة ، احمد حمروش  )٢٧

  ٢/٤٥، )١٩٧٨بيروت(،
، مجلة المؤرخ العربي ، ١٩٥٨- ١٩٤٥العراق وسياسة الدفاع المشترك و ا-ح�ف الغربية ، جعفر عباس حميدي  )٢٨

  ٧٧ص،) ١٩٨٧بغداد (، ٣٣العدد
، ١٩٨٠-١٩٥٠ي في الشرق ا-وسط و العمل السر لمخابرات البريطانيةا، جوفاثان بلوج وباترك فتزجيرالد  )٢٩

 ١٦٧ص، ١٩٨٦العدد ا-ول ، مجلة ا-من القومي ، ترجمة طارق عبد الھادي العاني 
 ١٥٧ص،) ١٩٥٧القاھرة (، ١ط، حرب ام س�م تعريب الدار العالمية للطباعة و النشر ، جون فوستر د-س  )٣٠
  ١٥٠ص، ١ج،)١٩٧٨ بيروت(، ٥ط، تاريخ الوزارات ، عبد الرزاق الحسني  )٣١
 ٥٤١ص، )١٩٦٩بيروت (،) نصف قرن من تاريخ العراق و القضية العربية (مذكراتي ، توفيق السويدي  )٣٢
 ١١ص) ١٩٦٥بيروت (، عراق نوري السعيد ،  ولدمارغلن )٣٣
يناير  ٢٣، ٢٣مجلة السياسة الدولي السنة الرابعة العدد، الناصرية وسياسة مصر الخارجية ، بطرسبطرس غالي  )٣٤

 ١٤- ١٣ص، ١٩٧١
  ٣٣٤ص، مصدر سابق ، فكرت نامق عبد الفتاح  )٣٥
  ٤٥ص، )١٩٨٨القاھرة (، مركز ا-ھرام للترجمة و النشر ، ١ط، سنوات الغليان ، محمد حسين ھيكل  )٣٦
  ٤٥ص، المصدر نفسه  )٣٧
  ١٣١٨ص،٨ج، مصدر سابق، عبد الرزاق الحسني  )٣٨
 ٤٣١ص، مصدر سابق ، محمد مھدي كبة  )٣٩
  ٤١٧ص، مصدر سابق، محمد مھدي كبة  )٤٠
 ٤٢٩ص، المصدر نفسه  )٤١
  ١٩٥٦/ حزيران /٢٧، جريدة الحرية  )٤٢
، بغداد(، ،مطبعة عصام ،  ١٩٥٨- ١٩٥١تاريخ حزب الجبھة العربية المتحدة في العراق ، خالد حسن جمعة  )٤٣

  ٣١٨ص،) ١٩٨٩
  ٧٨ص، ) ١٩٩٢بغداد (، اوراق نجيب الصائغ  )٤٤
 ١٠/١٩٥٦/ ٢٠، جريدة ا-ھرام المصرية  )٤٥
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، )١٩٨٠بغداد (،١٩٥٨-١٩٥٣التطورات و ا-تجاھات السياسية الداخلية في العراق ، جعفر عباس حميدي  )٤٦
  ١٦٢ص

كراس خطاب نوري السعيد رئيس الوزراء الذي اذيع في دار ا-ذاعة العربية في ، ه و ا-ذاعة مديرية التوجي )٤٧
 ٢١ص، ١٦/١٢/١٩٥٦

  ١٩٥٦/تشرين الثاني /٢، جريدة الزمان  )٤٨
 ١٠/١٠٣، مصدر سابق، عبد الرزاق الحسيني  )٤٩
 ٧٩ص، ) ١٩٦٤،بيروت (، دار الكتاب الجديد ، من العدوان الصھيوني ،ذكريات وعبر ، محمد فاضل الجمالي  )٥٠
  ٨٠ص، المصدر نفسه  )٥١
، ) ١٩٧٠،بيروت ٠، ١ط، دار الطليعة ، مذكرات كامل الجادرجي و تاريخ الحزب الديمقراطي ، كامل الجادرجي  )٥٢

 ٦٥٥ص
 ١٩٥٦/تشرين الثاني /٣جريدة ا-خبار في  )٥٣
 ١٩٥٦/ تشرين الثاني /  ٤جريدة الزمان في  )٥٤
 ١٩٥٦/تشرين الثاني / ٣١جريدة اليقظة في  )٥٥
 ١٩٥٦/تشرين الثاني / ٣١جريدة اليقظة في  )٥٦
 ٦٥٥ص، مصدر سابق، كامل الجادرجي  )٥٧
 ٧٨ص، عراق نوري السعيد ،   ولدمارغلن )٥٨
 ٦٧ص، عراق نوري السعيد ،   ولدمارغلن )٥٩
 ١٩٥٦/تشرين الثاني /١٢جريدة اليقظة في  )٦٠
 ٢٤٠ص، الع�قات العراقية المصرية ، ص�ح الدين الشيخلي  )٦١
 ٢٤١ص، مصدر سابق، ص�ح الدين الشيخلي  )٦٢
، ١٩٧٧، جامعة البصرة ، اطروحة دكتوراه غير منشورة ، العراق و السياسة العربية ، جھاد مجيد محي الدين  )٦٣

 ٢٨٨ص
 ٢٢/١١/١٩٥٦، جريدة ا-خبار العراقية  )٦٤
، ادارة المطبوعات و النشر ، اثر سياسة القوميات في الحركة القومية العربية ، عبد الغني البشري  )٦٥

 ٣١٩ص،)١٩٦٨،مصر(
 ١٥ص، الناصر و سياسة مصر الخارجية ، بطرس غالي بطرس  )٦٦
، ٢٠/٨/١٩٧٧، ٢٨العدد، مجلة الوطن العربي ، ا-ستراتيجية السوفيتية في الشرق ا-وسط ، حسين معصراني  )٦٧

 ٧٤ص
  ١٥٠ص، ١٠ج، اقية تاريخ الوزارات العر، بد الرزاق الحسني ع )٦٨
 ١٤٤ص، مصدر سابق، ولدمارغلن  )٦٩
، القاھرة (، دار الھ�ل ، مجموعة خطب و احاديث الرئيس جمال عبد الناصر ، قال الرئيس ، جمال عبد الناصر  )٧٠

  ٢٦٠ص، ) ١٩٥٩
 ١٥ص، مصدر سابق، س بطرس غالي بطر )٧١
 ٢١ص، مصدر سابق ، حنان عبد الكريم خضر ا-لوسي  )٧٢
  ٢١ص، مصدر سابق ، حنان عبد الكريم خضر ا-لوسي  )٧٣
 ١٩٥٨شباط /٥، محاضر مجلس النواب العراقي  )٧٤
 ١٩٥٨/ كانون الثاني /٢٨، ٣٦٥العدد‘ بغداد ، جريدة الزمان  )٧٥
 ٢٢ص، مصدر سابق، حنان عبد الكريم خضر ا-لوسي )٧٦
، رسالة ماجستير غير منشورة ، الموقف الرسمي و الشعبي من قيام الجمھورية العربية المتحدة ، انتصار زيدان  )٧٧

  ٨٥ص، ١٩٨٨،  ا�دابكلية ، جامعة بغداد 
  ١٠٨ص، مصدر سابق ، محمد فاضل الجمالي  )٧٨
  ٢١٠ص، ١٠ج، مصدر سابق، عبد الرزاق الحسني  )٧٩
دار الحكمة ، جامعة بغداد ، الفكر و الممارسات  ١٩٥٨-١٩٣٩العراق و الوحدة العربية بين ، غانم محمد صالح  )٨٠

 ٢٤١ص، ١٩٩٠،بغداد ، للطباعة و النشر 
، ) دت، بيروت (،منشورات المكتب التجاري ، تعريب خيري حماد ،الحقيقة عن العالم العربي ، ارسكين تشايلدز  )٨١

 ٣٨٤ص
من المجلد التاسع و  مستله، و تطورھا  التاريخيةجذورھا ، الجبھة الوطنية في العر اق ، ني عبد الرزاق الحس )٨٢

  ٤٠ص، ) ١٩٧١،بيروت (، صيدا ،الخمسين لمجلة العرفان 
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 ٢٥٧ص، العراق و الوحدة العربية ، غانم محمد صالح  )٨٣
 ٢٦/١/١٩٥٩، ١٣العدد، جريدة اتحاد الشعب  )٨٤
 ٢٠٠ص، ١٠ج، ات العراقية تاريخ الوزار، عبد الرزاق الحسني  )٨٥
 ٢٥٨ص، مصدر سابق، غانم محمد صالح  )٨٦
 ١/٣٣٦، )١٩٧٧،بغداد(، ١ط، الدار العربية للموسوعات ، موسوعة العراق الحديثة ، خالد عبد المنعم  )٨٧
 ١٨٥ص، ١٠ج، تاريخ الوزارات ، عبد الرزاق الحسني  )٨٨
 ٢٧ص، مصدر سابق، حنان عبد الكريم ا-لوسي  )٨٩
 ٢٥٨ص، در سابقمص، غانم محمد صالح  )٩٠
 ١٩٥٨/اكتوبر/١٨، ١٢٥٠العدد، القاھرة ، مجلة اخر الساعة  )٩١
دار الكتب ، تعريب خيري حماد،  ١٩٦٥-١٩٥٥السياسة الخارجية السوفيتية بين ، مجموعة من كبار الكتاب السوفيت  )٩٢

 ١٣٢ص،)دت،القاھرة (، العربية للطباعة و النشر 
 ٣٨٦ص، الطريق الى السويس ، ارسلين تشايلدز  )٩٣
 ٢٨ص، مصدر سابق، حنان عبد الكريم ا-لوسي  )٩٤
 ٦٧ص، ١٩٥٦نوري السعيد و جمال عبد الناصر في عام ، جعفر عباس حميدي   )٩٥
 ١٠/١٢/١٩٧٨، ٤٠٧٣العدد، جريدة الدستور ا-ردنية  )٩٦
 ١٩٨٩/ كانون الثاني /٢٠، الكويت ، ٥٩٩٦العدد، ١٩٥٨قراءة في الوثائق البريطانية السرية لعام ، جريدة القبس  )٩٧
 ١٥٦ض، العراق في التقارير السنوية للسفارة البريطانية ، مؤيد ابراھيم الونداوي  )٩٨
 ١٥٧ص) ١٩٨٦، لندن (،تموز وتأسيس الجمھورية في العراق  ١٤اسرار ثورة ، اسماعيل العارف  )٩٩

 ٨٢ص، )١٩٧٤،بيروت(، ١ط، الدار المتحدة للنشر ، العراق الجمھوري ، مجيد قدوري 
 ٣٦٠ص، الى السويس الطريق ، تشايلدز 

 ١٨٧ص، عبد الناصر والعالم ، محمد حسنين ھيكل 
 ١٨٨ص، المصدر نفسه 

، في العراق اسبابھا و معتقداتھا و مسيرتھا وتنظيمھا الضباط ا-حرار  ١٩٥٨تموز  ١٤ثورة ، محمد حسين الزبيدي 
 ٣١٧ص، )١٩٨٣(بغداد٠، الشؤون الثقافية 

 ١٣٨ص، )١٩٧٥القاھرة (،مطبعة ا-ھرام التجارية ، بصراحة عن عبد الناصر ، فؤاد مطر 
 ١٩٩ص، عبد الناصر و العالم ، محمد حسين ھيكل 
 ٤١٠ص، قال الرئيس ، جمال عبد الناصر 
 ٣٤٣ص، سنوات الغليان ، محمد حسين ھيكل 
 ٥٤ص، تموز  ١٤اسرار ثورة ، اسماعيل العارف 

 ١٩٥٨/تموز/١٦، ١٤٥العدد، جريدة اتحاد الشعب 
  ١٤٢٢/١٥/م ح ، المكتب الخاص ، خارجية العراقية وزارة ال

 ٢/٧٨، )١٩٧٧،القاھرة (، المكتب المصري الحديث ، مذكرات عبد اللطيف البغدادي ، عبد الطيف البغدادي 
 ١٩٥٨/تموز/٢٠، ٤العدد، بغداد ،جريدة الجمھورية 


