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 موقف عبدالكريم قاسم من حركات التحرر العربي

   

 

 

                                     

 الممخص 

مرحمة جديدة تختمف اختالفًا جذريًا عن  4591تموز  41لقد دخل العراق بعد ثورة 
المرحمة السابقة، وعميو فان السياسة الخارجية العراقية قد اختمفت عن سياستو في العيد 

 الممكي.

العيد الجميوري بتبني سياسة تقدمية جديدة قائمة عمى أساس فقد جاء موقفو في 
التوجو القومي ومساندة حركات التحرر العربي في كافة المجاالت المادية والعسكرية 
والثقافية واإلعالمية، ومن خالل ما أعمن من تصريحات لمزعيم عبدالكريم قاسم، وادانتو 

ثبت بان عبدالكريم قاسم كان قوميًا لالستعمار وتأييده لمحركات ومن ىذا المنطمق ا
 .بامتياز ولم يكن شعوبيًا كما اتيمو البعض
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Position of Abd  Al-Kareem Qasim of the Movements of 

Arab Liberation 

  

 

                

 

Abstract 

After 14th of July revolution 1958, Iraq entered a new era 

which radically differed from the previous one. Thus Iraqi foreign 

policy differed from that of the royal rule.  

The republican era was characterized by a new progressive 

policy based on nationalistic new progressive policy based on 

nationalistic orientation and on support of movements of Arab 

liberation in all financial, military, educational and media aspects 

and this was reflected in the statements of colonel Abd A-Kareem 

Qasim and in his condemnation of imperialism and support of these 

movements. Thus, it was proved that Abd Al-Kareem Qasim was a 

real nationalistic and not a folk-public (shaubi) as some accussed 

him. 
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 المقدمة
مرحمة جديدة تختمف اختالفًا جذريًا عن المرحمة  4591تموز  41دخل العراق بعد ثورة 

السابقة، وعميو فان السياسة الخارجية العراقية قد اختمفت عن سياستو في العيد الممكي، فقد 
 سياسة العراق الخارجية من كل سمطان وتوجيو خارجي، وأصبحت4591تموز  41حررت ثورة 

 ال تستيدف اال مصمحة العراق ومصمحة العرب والحرية والسالم في العالم.
 

فقد تبدلت األوضاع السياسية في العراق، بعد أن كان سائرًا في ركاب السياسة 
االستعمارية البريطانية ومنساقًا معيا في تنفيذ مخططاتيا في منطقة وضرب الحركات الوطنية 

العشائرية في الخميج العربي، جاء موقفو في العيد الجميوري فييا وداعمًا األنظمة الرجعية و 
بتبني سياسة تقدمية جديدة قائمة عمى أساس التوجو القومي ومساندة حركات التحرر في 

 المنطقة.
فقامت الحركة العراقية بمد يد العون والمساعدة الى حركات التحرر العربية، فشممت 

التحرر في كافة انحاء الدول العربية، عمى أساس سياسة مساعداتيا المادية والعسكرية حركات 
العراق الجديدة، بدا واضحًا التالحم السريع بين العراق الجميوري والدول العربية من خالل روابط 

 قومية واحدة ومصير مشترك وعدو واحد.
-4591ولموقوف عمى موقف الحكومة العراقية من حركات التحرر العربية لمفترة ما بين 

، البد لنا من دراسة موقف عبدالكريم قاسم من حركات التحرر العربي، ومن ىذا 4591
المنطمق اثبت عبدالكريم قاسم كان قوميًا بامتياز ولم يكن شعوبيًا، وىو ما ىدف اليو ىذا 
البحث، معتمدين في ذلك عمى مجموعة من المصادر القيمة، المتنوعة من زاوية موضوعية 

 د وتحميل المعمومة.ومحايدة في نق
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لم يقتصر مفيوم سياسة الحياد االيجابي، عمى مبدأ رفض االنضمام إلى األحالف 
العسكرية المرتبطة بأي من المعسكرين، بل ان الزعيم عبد الكريم قاسم توسع في تفسير مفيوم 

 الحياد ليشمل رفض تدخل القوى االستعمارية في شؤون البمدان العربية. 
، مرحمة جديدة اختمفت جذريًا عن المرحمة 4591تموز  41لعراق بعد ثورة فمقد دخل ا

السابقة، وعميو فأن السياسة الخارجية العراقية قد اختمفت اختالفًا جذريًا عن سياستو في ايام 
سياسة العراق الخارجية من كل سمطان وتوجيو  4591تموز  41العيد الممكي. فقد حررت ثورة 

ة تقدمية جديدة قائمة عمى أساس التوجو القومي ومساندة حركات خارجي، بل تبنت سياس
 برقية الثورة، قيام من ساعات ثالث بعد العراقي، السيادة مجمس فأرسل .(4)التحرر في المنطقة

: فييا جاء المتحدة، العربية بالجميورية العراق اعتراف ُيعمن (2)عبد الناصر جمال الرئيس إلى
 يوفقنا أن هللا ونرجو المتحدة، العربية بالجميورية اعترافنا نقدم واالعتزاز الفخر بمزيد "..

 .(1)"الشعوب وخدمة العروبة لخدمة
 يكن لمالياشمي، ألنو " العربي االتحاد من االنسحاب بإعالن الثورة قيادة وبدورىا بادرت

نما القطرين، في الشعب مصمحة يستيدف حقيقيا   اتحادا    الفاسد، الممكي النظام لتدعيم كان وا 
 .(1)االنسحاب بيان " وكما جاء في نصالمتحرر العربي الصف وحدة ولتمزيق

. 4591تموز  41إلى القيام بثورة  أدت التي العوامل رأس عمى فمسطين قضية وكانت
 األمن لجنة أعضاء أمام اإلسرائيمي، الوزراء رئيس (Ben Qurionغوريون ) بن فقد صرح
 ثورة بسبب خطيراً  تأثراً  تأثر قد إسرائيل أمن إن: "بقولو اإلسرائيمي، الكنيست في والخارجية
 الدول سنطالب كما الغـرب، من ثقيمة لمحصول عمى أسمحة طمبنا نجدد سوف ولذلك العراق؛
 بشـأن ،4599 عام في بيا إسرائيل وعدت أن سبق التي ضماناتيا بتجديد الثالث الغربية

 ( سفيرWaldemar Gallmanغولمان) ولدمار وذكر ؛"الحالية حدودنا عمى واإلبقاء المحافظة
 وفي كذلك إلسرائيل خسارة كانت السعيد نوري  وفاة أن العراق في ،(9)األمريكية المتحدة الواليات
 إسرائيل مع التعاون  بأىمية المركزية، االستخبارات من شخصيات ومنيم بعض، نادى واشنطن
 .Dwight D) الرئيس أيزنياور إلى الرسائل من عدًدا غوريون  بن وأرسل. عسكريا   ودعميا

Eisenhower)(9)،  ًحاجة فييا أوضح بيومين الثورة بعد أي ،4591 تموز 49 يوم من بدءا 
    .(7)العربية الوحدة تيار مخاطر من أمنيا يحمي قوي  رادع إلى إسرائيل
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 قاسم، يتيمو عبد الكريم حكم كل ذلك، كان الفريق الذي ينادي بإسقاط من الرغم وعمى
لو نزعة واضحة ضد و ال يميل إلى فكرة الوحدة العربية، العربية، وبأنو  لمقومية مناىضاً  بكونو

 القومية ان يقول منوىو الذي يقول بتحٍد: )) .(1)القومية العربية، وال يطيق سماع كممة العروبة
 تنتصر العربية القومية ان البالد؟ ىذه في مظمومون  العرب ان يقول من تنتصر؟ ال العربية
 عندما القيود تتحطم عندما المتكافئة غير المعاىدات تتحطم وعندما االستعمار يتحطم عندما

 لحد القضايا تصل عندما. والنقد االقتصاد يتحرر عندما الحبانية كقاعدة القواعد نسترجع
 االعتداء ان األمور احط وىذه شيء وكل ومنطقي وخمقي سياسي خسران في فيم االغتياالت

 -ثم يطبق ذلك عمى ارض الواقع وعمى النحو االتي: .(5)((وجمدا   وصبرا   قوة يزيدني عمي
 الجزائر -4

 الحكم خالل العراقي من القضية الجزائرية عمى مرحمتين: األولى يمكن تقسيم الموقف
 خصصت عندما كذلك، وماديا الجماىيري، الضغط بسبب ايجابيا معنويا، حيث كان الممكي

 لمجامعة كان يدفع أخر وجزء الجزائر، لدعم منيا يوجو مالية، جزء مبالغ العراقية الحكومة
قامة الممكي بالنظام اإلطاحة فتأتي بعد الثانية اما المرحمة الجزائرية. القضية لمساندة العربية  وا 
 حكومة العراقي الموقف أصبحإذ  رئيس الوزراء، قاسم الكريم الزعيم عبد بقيادة جميوريٍ  نظامٍ 
  .(41)الجزائرية الثورة بجانب فعالية وأكثر منسجما وشعبا

، إلى جانب الثورة الجزائرية، واعتبرت 4591تموز  41وقفت الجميورية العراقية بعد ثورة 
القضية الجزائرية قضيتيا الوطنية، وعمى ىذا االساس أعمنت عن تصميميا عمى مواصمة 

إلى توفير المال والسالح ليا من اجل اسناد الثورة الجزائرية ودعميا. وىذا ما الجيود الرامية 
، أمام وفد 4591ايمول  2تجسد في خطاب رئيس الوزراء عبد الكريم قاسم الذي القاه في 
انكم ستساىمون في نصرة العمال المنتدب لتمثيل العراق في مؤتمر العمال العالمي، إذ قال ))

دينار المجمدة من قبل الحكومة البائدة لنصرة  100.000ا ساىمنا بصرف الجزائر الثائرة كم
إخوانكم في الجزائر وبعد فقد عممنا من الجيات المختصة بأن الجزائر بحاجة الى مواد غذائية 

( دينار 50.000وطبية ولذا فقد اجتمع مجمس الوزراء ليمة البارحة وقرر مساعدة الجزائر  بـ)
قادم من دون عممو بمطمبكم الذي تبغون السفر من ورائو إلى القاىرة تدفع في اول الشير ال

 . (44)((لنصرة شعب الجزائر فنصيبكم في أيديكم وستمثموننا اصدق تمثيل
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 تنتظر كانت والتي قاسم، الكريم عبد الزعيم الفتية بقيادة العراقية الجميورية فكانت
الجزائرية المؤقتة، التي اعمن  بالحكومة اعترافيا تعمن عربية دولة أول بيا، الفرنسي االعتراف

، بإيعاز وتوجيو من عبد الكريم قاسم نفسو، (42)4591ايمول  45عن تشكيميا في القاىرة في 
، أمام وفد الميندسين العراقيين في وزارة الدفاع، 4591أيمول  24وىو ما أكده في خطابو في 

لجميورية العربية المتحدة بأن يقدم اعتراف سبق وابمغنا السفير العراقي في اقائاًل: ))
الجميورية العراقية في أول لحظة يعمن فييا تشكيل حكومة الجزائر وبالفعل كنا أول دولة 

. وىذا ما أكده في (41)تعترف بيا لتكون حافزا  لمدول األخرى عمى تقديم اعترافيا بالجزائر((
تخرج الوجبة الثانية من دورة الضباط ، بمناسبة حفل 4595آذار  2الخطاب الذي القاه في 

من دواعي سروري أن تكون الجميورية العراقية أول االحتياط الثالثة عشرة، حيث جاء فيو: ))
دولة اعترفت بحكومة الجزائر، ومن دواعي سروري ايضا ، أن يكون العراق أول دولة خصصت 

نويا . والشك في أن ىذه المبالغ في الميزانية مميوني دينار لدعم حكومة الجزائر تدفع الييا س
تضاف إلى االسمحة، وتضاف إلى اإلخالص والجيود التي تكفميا لحكومة الجزائر وأىميا 

 . (41)((وشعبيا
لألمم  العامة الثالثة عشر لمجمعية الدورة العراق في وعمى الصعيد الدبموماسي، طالب

 ( بحق4595اذار  41 –اط شب 21و 4591األول  كانون  41 -ايمول  49المتحدة ما بين )
 ىذه خالل الدولية الساحة بارزا عمى حدثا عده يمكن ما وىو مصيره، تقرير في الجزائري  الشعب
  .(49)المادي الدعم جانب إلى الفترة،

عالوة عمى ذلك، رفضت حكومة الثورة، أية مساومة عمى حساب الوقوف إلى جانب 
تقدمت بيما الحكومة الفرنسية لالعتراف بالحكم الحكومة الجزائرية، ولذلك قامت برفض عرضين 

 الحكم أواخر الجديد في العراق، مقابل إعادة العالقات الدبموماسية المقطوعة بين البمدين، منذ
 مقاطعة ضرورة . واكدت عمى(49)4599مصر عمى الثالثي الممكي وذلك بسبب العدوان

 في الوحشية أعماليا وقف اجل من ميياع والضغط وثقافيا واقتصاديا سياسيا الفرنسية الحكومة
 األمم المتحدة. بل قام العراق بمقاطعة العالقات ىيئة في قوة بكل القضية الجزائر، وطرح

، وناشد الدول العربية، بأن تحذو 4591تشرين الثاني  41االقتصادية مع فرنسا اعتبارًا من 
المجمس االقتصادي العربي في القاىرة حذوه، في قطع عالقاتيا بفرنسا، من خالل التقدم إلى 
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 اجل من جدا ميماً  موقفاً  بمشروع قرار مقاطعة فرنسا اقتصاديًا إلسناد الثورة الجزائرية، فكان
 . (47)القضية الجزائرية نصرة

 ىذا ،4591كانون االول  1 في الصادر (11) عددىا الـ في المجاىد صحيفة نقمت وقد
 بالصيغة قاسم الكريم عبد الزعيم العراقية الثورة لقائد صورة مع 9ص في الجزائري  لمشعب الخبر
 التأييد اطار وفي العراق حكومة ان 41/44/4591 يوم في االنباء وكاالت نقمت) التالية:

 لمفرنسيين وتجاري  اقتصادي نشاط كل وقف قررت قد الجزائر قضية بيما تحيط المتين والمؤازرة
 تمتنع أن العراقية الدولة لحساب تعمل التي الخاصة والشركات الموردين من وطمبت العراق، في
غير أن ىذا المشروع باء بالفشل بسبب  .(41)(الفرنسية الشركات مع جديدة عقود اية ابرام عن

. وىو ما دفع رئيس الوزراء (45)عدم تأييد أغمبية الدول العربية االعضاء في المجمس المذكور
، 4595آذار  2عن اسباب ذلك التخاذل، في خطاب القاه في عبد الكريم قاسم الى التساؤل 

قمنا ليم اييا االخوة، ما بالكم ال تقطعون أمام دورة ضباط االحتياط الثالثة عشر، عندما قال: ))
عطائيا  العالقات السياسية واالقتصادية مع فرنسا الباغية وىذه ىي السبيل الوحيد إلضعافيا وا 

لعدوان عمى شعب الجزائر؟ لم نتمكن من الحصول عمى جواب درسا  بعدم استمرارىا عمى ا
مقنع، فخفنا عمى تفرقة الصفوف، وأخبرت المسؤولين بأن ال يثيروا ىذا األمر وان ال يفرقوا 
الصفوف، ونحن نعمل ما نريد. أتعممون ماذا عممنا نحن؟ عممنا بمفردنا، أننا لم نقطع 

ن كان ىذا العمل العالقات االقتصادية بصورة رسمية ولكننا م نعنا كل استيراد من فرنسا، وا 
فرديا ، إنما ىو البداية، وكما نقول في الجيش ىو الطميعة، فمعل إخواننا يساىمون بذلك بعد 

     . لم يكن ىذا الخطاب حبرًا عمى ورق بل ترجم عمى أرض الواقع.(21)((ىذا
من خالل المجمس  العربية، الدول الى بو تقدم الذي بالقرار مضى العراق بالتزامو
 تأييد عدم بسبب عربيا، المشروع فشل رغم واقتصاديا، تجاريا فرنسا االقتصادي العربي، وقاطع

، منع العراق 4595تشرين الثاني  41المذكور. ففي  المجمس في االعضاء العربية الدول اغمبية
بضائع الفرنسية عن طريق الطائرات الفرنسية من المرور في سماء العراق، ومنع كذلك مرور ال

الترانزيت؛ وقام بمنع االستثمارات الفرنسية في العراق، وأخضع المعامالت المصرفية والمالية 
 . (24)الفرنسية ألحكام المقاطعة
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 واالقتصادية السياسية القطيعة وتكريسو فرنسا الذي مضى بقرار مقاطعة العراق غير ان
 والمصرية العربية، الصحف بعض قبل من شرسة عربية اعالمية حممة واجو قد فرنسا مع

في  الصحفية الحمالت تمك عمى بنفسو يرد ان قاسم الكريم عبد الزعيم اضطر مما خاصة،
 اصحاب ان الغريب من)): بالقول عشر، الثالثة االحتياط ضباط لدورة التخرج حفل خطابو خالل

...  دعاية الى نحتاج ال قوم اننا... عمينا تيجمت قد المجاورة الدول في المأجورة الصحف
 ومن. الجزائر بحكومة اعترفت دولة اول العراقية الجميورية تكون  ان سروري  دواعي ومن

 لدعم دينار مميوني الميزانية في خصصت دولة اول العراق يكون  ان ايضا سروري  دواعي
 خصصت التي االسمحة بان ابشركم انني... االسمحة الى اضافة سنويا تدفع الجزائر حكومة
 ايضا اخرى  اسمحة نخصص وسوف اخرى، اسمحة خصصنا وقد. كافية بدرجة كانت لمجزائر
 ومدارسنا معاىدنا فيذه قوة، من اوتينا ما بكل ندعميا سوف ... الجزائر تتحرر حتى

 .(22)((الجزائريين امام ابوابيا مفتوحة االخرى  العمم ومعاىد العسكرية
 الحكومة من وفد وزيارة بدعوة تتوج الجزائرية لمثورة الداعم العراقي الموقف تطور ان
 الحكومة رئيس عباس فرحات ، برئاسة4595 نيسان 24 يوم بغداد الى المؤقتة الجزائرية
 وزير فرنسيس احمد والدكتور الرئيس نائب بمقاسم كريم من كل وعضوية المؤقتة الجزائرية
 الوزراء رئيس قاسم الكريم عبد الزعيم كان. الثقافة وزير المدني توفيق واحمد واالقتصاد المالية
 وخالل. االبطال استقبال الجزائري  الوفد بغداد، والذي استقبل مطار في المستقبمين رأس عمى

 القسط فسمم المساعدات، تقديم من بو وعد ما بتنفيذ العراقي الجانب بدأ والزيارة الوفد محادثات
 دينار مميون  2) العراقية الدولة ميزانية من الجزائرية لمثورة المقررة المالية المساعدة من االول
 . (21)الجزائري  لموفد عراقي( دينار ألف 791) قدره مبمغا وسمم( سنويا عراقي

خصصت الحكومة العراقية "مميوني دينار" مساىمة في ىذا المجيود الوطني، ووعدت 
باإلضافة إلى ىذا المبمغ أن تزود "المناضمين" الجزائريين بما يتوفر لدييا من سالح واعتدة تشد 
في عضد المجاىدين االحرار وتزيدىم بأسًا وقوة لمحصول عمى الحرية واالستقالل، وطرد 

م من وطنيم. وىذا ما افصح عنو الزعيم عبد الكريم قاسم في الخطاب الذي المستعمر الغاش
لقد خصصنا ، أمام الوفد الرياضي المبناني، والذي قال فيو: ))4595تشرين الثاني  29القاه في 

ميزانية بمميوني دينار ومنحناىم أكثر من ىذه الميزانية  -ويقصد ىنا الثوار الجزائريين –ليم 
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ية أخرى نرسل األسمحة الحديثة العصرية التي أطمع عمييا شخصيا  وأجربيا الخاصة ضمن ناح
قبل أن أرسميا، والذي يقال عن الدبابات والطائرات الحديثة إنيا تدك المعاقل والحصون، 
واالسمحة الحديثة كما يقول المثل ما غال ثمنو وخف حممو من ىذه االسمحة. كنا نرسل 

طريق البر ثم تذىب عن طريق الجو وما زالت المساعدات  األسمحة إلى إخواننا وكانت عن
تسري إلى إخواننا الجزائريين ونحن مستمرون في ذلك وليس لنا في ذلك فضل ألننا جميعا  

 . (21)((إخوان ونريد مساعدة بعضنا بعضا  
وتعزيزًا لمقدرات الدفاعية لمجزائر ومكانتيا العسكرية ضد االستعمار الفرنسي، وافق مجمس 

لوزراء عمى اىداء اسمحة واعتدة إلى الحكومة الجزائرية المؤقتة تضمنت بنادق تشيكوسموفاكية ا
الصنع واعتدة مختمفة ضد الدبابات، واعتدة مقاومة لمطائرات، وقاذفات ضد الدبابات وغيرىا من 

 .(29)( فمساً 959( دينار و)254( الفًا و)12االسمحة واالعتدة التي بمغت قيمتيا)
ذكرى مرور عامين عمى تأسيس حكومة الجزائر المؤقتة، توجو رئيس الوزراء  وبمناسبة

عبد الكريم قاسم الى ابناء الشعب العراقي بضرورة المساىمة في مواصمة دعم ونصرة الجزائر 
، والذي دعا فيو 4591أيمول  5ماديا ومعنويا، في خطابو أمام اتحاد األدباء العراقيين، في 

وبمناسبة ىذا االسبوع، ع لمساندة ومناصرة الجزائر في قضيتيا، قائاًل: ))العراقيين الى التبر 
ايتيا االخوات واييا اإلخوان أنني أدعو الشعب العراقي لممساىمة الجدية في القمم والفكر 
والمال خالل ىذا االسبوع وبعد ىذا االسبوع لنصرة وعون الجزائر ولنؤيد القول بالعمل والفعل. 

اخواني بفتح حممة من التبرعات إلى شعب الجزائر، والتبرعات الشعبية فعميكم اخواتي و 
لى الواجب الذي تبنتو الجميورية العراقية الخالدة لدعم الجميورية  باإلضافة إلى التبرعات وا 
الجزائرية الخالدة، عميكم أخواتي واخواني باتخاذ الخطوات الالزمة الفتتاح حممة من التبرعات 

 . (29)((الكفاح في الجزائر فيم بحاجة إلى العون والمال واالرزاق والموادتساعد اخواننا في 
 لمشعب المعنوية التعبئة اجل من متكررة واحتجاجات بمظاىرات تقوم الجماىير فأصبحت

 القضية لتدريس المدارس في األولى دقائق العشر العراقية الحكومة كما خصصت الجزائري،
 الثورة حول يوميا برنامجا تبث بغداد الوقت الذي كانت إذاعةبيا، في  والتذكير الجزائرية
. وفي (27)الجزائريين إخوانيم بجانب والعربي لموقوف العراقي الشعب وتعبئة تدعيم لمضاعفة
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، ارسمت الحكومة العراقية مواد غذائية وألبسة إلى الالجئين 4591أواخر كانون الثاني 
 . (21)الجزائريين في تونس

قرار4592اذار  45في  (25)وعندما تم التوقيع عمى اتفاقية ايفيان  النار، إطالق وقف ، وا 
قرار جراء انتقالية مرحمة وا  المصير في الجزائر، صرح رئيس الوزراء عبد الكريم  تقرير استفتاء وا 

: قاسم، ليعمن لوكالة االنباء العراقية، عن وعود جديدة لمساندة الحكومة الجزائرية، قائالً 
الجميورية العراقية التي وقفت بجانب الجزائر قبل المفاوضات، وخالليا تعمن بأنيا بجميع ))

امكانياتيا وطاقات شعبيا سوف تقف دائما  مع الشعب العربي في الجزائر ومع كل شعب 
عربي يكافح االستعمار في سبيل حريتو واستقاللو بجميع الحاالت والظروف، وان كل قرار أو 

ه الحكومة الجزائرية المؤقتة لخير الشعب الجزائري الشقيق سيكون موضع تأييده موقف تتخذ
المطمق وتأييد ابناء الشعب في العراق الذين يقدرون الخطوات الجريئة لمحكومة الجزائرية 
المؤقتة وشعبيا البطل. اننا نحذر إخواننا في الجزائر في ىذه المرحمة الدقيقة من غدر 

خاذ الحيطة والحذر، وان ال ىوادة مع االستعمار مطمقا  حتى يتم تحرير االستعمار وعمييم ات
. وعند اقتراب موعد اجراء (11)((وطنيم وحتى يتمتع الشعب الجزائري بالحرية واالستقالل
، تأسيس سفارة 4592 حزيران 29االستفتاء في الجزائر اجتمع مجمس الوزراء العراقي وقرر في 

زائر فور اعالن استقالليا، تماشيًا مع مساندة الجزائر ونصرتيا في لمجميورية العراقية في الج
 .  (14)جميع االحوال والظروف التي تدعم استقالليا وسيادتيا

ولم يقتصر الدعم العراقي لمجزائر عمى الحكومة الجزائرية المؤقتة وجيودىا في محاربة 
ائر ايضا، تبرع مجمس السيادة االستعمار الفرنسي، بل امتد الى ذوي الشيداء من ابناء الجز 

( دينار يدفع إلى لجنة التبرعات ألبناء شيداء 4911ومجمس الوزراء العراقي بمبمغ قدرة )
( الف دينار لنصرة 491الجزائر، كما تقرر الموافقة عمى االكتتاب العام لجمع تبرعات بمقدار )

ر تصرف من وزارتي المالية ( دينا47.911الجزائر، والموافقة عمى تبرعات اخرى بمبمغ قدره )
( طن من الحنطة تصرف من وزارة المالية، وقيام وزارة الصحة 4911والمعارف، فضاًل عن )

( بطانية ومواد أخرى لمجزائر، تنفيذًا ألمر رئيس الوزراء 1111العراقية بصرف ادوية واطعمة و)
 .(12)الزعيم عبد الكريم قاسم
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لعراقية جامعة بغداد والمعاىد العراقية االخرى، وعمى الصعيد الثقافي َفتحت الحكومة ا
( طالبًا، كما ارسمت وزارة 421، )4592امام الطمبة الجزائريين، حتى اصبح عددىم في عام 

االرشاد ريع بيع الكتب التي تطبعيا في العراق، مثل )مأساة الشعب الجزائري( و)حالة العمال 
 .(11)لالستفادة منيا مادياً  الجزائريين في فرنسا( إلى الحكومة الجزائرية

 عمى ايجابيا ومؤثرة ممموسة وكانت نتائجو وممتزما، جديا لمجزائر العراقي لقد كان التأييد
والعسكرية  المادية المساعدات عايشت التي الجزائرية القيادات باعتراف الجزائرية، الثورة مسار

 بمد عربي أول العراق . فكان(11)العربي الوطن وخارج داخل والدبموماسية السياسية والمواقف
 عمى العمل في سياسيا ودبموماسيا العربية الدول مقدمة وفي المؤقتة، الجزائرية بالحكومة يعترف
 الجميوري بقيادة الزعيم عبد الكريم قاسم العراق الجزائرية، كما اقترن تأييد حكومة القضية تدويل

 وضمانو محتوم كخيار الستمراريتو والدعوةلمقضية الجزائرية، بالدعم العسكري  الدبموماسي
 العالمي العام الرأي تعبئة اجل دبموماسية من ضغط وسيمة واستعمالو التحرير، حرب النتصار
 دور   الثنائية العالقات عمى مستوى  العراقي الدبموماسي لمنشاط وكان الجزائرية، القضية لصالح
 العربي. الوطن في التحرر وقضايا الجزائرية القضية لمساندة فعال  
 فمسطين: -1

 دعمو يؤكد ما كان كثيرا قاسم الكريم عبد الزعيم فإن الفمسطينية القضية وبصدد
 االستقالل اجل من الكفاح الى ،4591 اب 1 في (19)بياسر عرفات لقاءه في ودعا لفمسطين،
 فمسطين ان عرفات لياسر وقال الفمسطينية القضية حل وطريقة المتحدة االمم بقرارات وااللتزام
والدعم  الدور ذلك التوجو، يدعم كان ومما .(19)العراق في ،4591 تموز 41 ثورة وراء كانت

الزعيم، فقد قدمت الجميورية العراقية لمقضية الفمسطينية دعمًا كبيرًا، ولكن  بو قام الكبير الذي
 من رؤية مختمفة عن باقي الدول العربية. 

عبد الكريم قاسم عندما دعا إلى بعث الكيان الفمسطيني  وىذا ما أظيره رئيس الوزراء
، بمناسبة 4595كانون االول  49وتشكيل "الجميورية الفمسطينية الخالدة" في خطاب القاه في 

أنني أنادي دوما  ان فمسطين ال يرجعيا افتتاح المؤتمر الطبي االول في قاعة الشعب فقال: ))
ة الياشمية عمى حطام فمسطين وقامت دولة مصر حينذاك اال أىميا لقد قامت المممكة االردني

واغتصبت جزء آخر من أرض فمسطين كما اغتصب شذاذ اآلفاق من أرض الوطن القسم 
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الوسطي من أرض فمسطين وقد انمحى اسم فمسطين أين ىي؟ كان األجدر بيؤالء بدال  من أن 
وبدال  من أن يغتصبوا ذلك كان  يبنوا ليم عروشا  زائفة كاذبة مزيفة تأتمر بأمر االستعمار،

األجدر بيم أن ينادوا بتشكيل دولة فمسطينية يحكميا اىميا ونحن من ورائيم نسندىم 
ونساندىم بكل قوة واخالص، كما نسند الجزائر في الوقت الحالي، إن فمسطين العربية ال 

االجزاء  تسترجع مالم تقم دولة عربية من أىل فمسطين تعمن حكومة فمسطينية تضم جميع
 .(17)((السميبة من أرض فمسطين ويحكميا أىميا بدال  من أن يكونوا مشردين

ثم دعا الزعيم عبد الكريم قاسم الفمسطينيين إلى أن يباشروا بتنفيذ فكرة "الجميورية 
الفمسطينية الخالدة"، عمى غرار شعار الجميورية العراقية الخالدة، وأوضح أنو قد أعد ليم العدة 

، بمناسبة وضع 4595كانون االول  24والسالح لمساندتيم، وذلك في خطاب القاه في والمال 
لقد مضى زمن المخدرات التي كانت وسيمة الحجر األساس لمدينة قاسم لمضباط، قائاًل: ))

لتخدير الشعب العربي وتخدير سكان ىذه البالد، لقد مضى عمى حوادث فمسطين أحد عشر 
ن حتى ىذه المحظة مشردين الجئين ال وطن ليم وال كيان وىم دائما  عاما  وما زال أبناء فمسطي

موضع المساعدة وموضع االنتظار لعطف اآلخرين، أننا مسؤولون أمام هللا وأمام التاريخ إن 
لم نأخذ بيد أبناء عمومتنا، أبناء وطننا، أبناء الوطن العربي الكبير، لقد شرد ىؤالء من 

الصييونية عمييم واقتطاع جزء كبير من وطنيم وبسبب ديارىم بسبب عدوان العصابات 
 -اعتداء المصوص اآلخرين عمى وطنيم، فيناك لص كبير خارجي وىناك لصان من أىل الدار

، ان قضية فمسطين ال تحل اال بالعدل بين أىميا وتشكيل دولة -في اشارة الى االردن ومصر
اآلخرين، فيذه الدولة الفمسطينية سوف فمسطينية تضم االجزاء السميبة لمص الكبير والمصين 

. ويبدو من الواضح في ىذه الخطابات، (11)((نساعدىم بالمال والرجال وبالسالح وبكل ما نممك
اتيام عبد الكريم قاسم الصريح لكل من مصر واالردن، ووصفيما بالمصين من اىل الدار، في 

تمك الدول عمى ارض الواقع، مع  اشارة واضحة حينًا وضمنيو، حينًا اخر، الى تناقض سياسات
 سياستيا المعمنة تجاه القضية الفمسطينية خصوصًا، وقضايا التحرر العربي االخرى، عمومًا.  

في حين عمل عبد الكريم قاسم عمى ترجمة مفردات خطبو وتطبيقيا عمى ارض الواقع 
التحرير  ( القاضي بتشكيل )جيش412قانون رقم ) 4591آذار  27عمميًا، حيث أصدر في 

. وعمى اثر ذلك دعا رئيس الوزراء عبد الكريم قاسم ابناء فمسطين لاللتحاق (15)الفمسطيني(
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، 4591آذار  21بالدورات التدريبية في الكميات العسكرية في بغداد، في خطاب القاه في 
ات نادينا إخواننا أبناء فمسطين لاللتحاق بالدور بمناسبة عيد الفطر المبارك، حينما قال: ))

التدريبية التي تفتح بين اخوانيم، تفتح بينكم في بغداد لتدريب إخوانكم، وأن ىؤالء االخوان 
 . (11)((سوف يصولون ويجولون في بالدىم وسوف تسترجع حتما  

، التحقت الوجبة االولى من ابناء فمسطين في دورة االحتياط في 4591نيسان  49وفي 
ن ذات العام، تم تشكيل فوج التحرير الفمسطيني األول، ايار م 49كمية الضباط االحتياط، وفي 

والحق بالفرقة الخامسة لغرض االستمرار عمى تدريبو وتنظيمو. وقد تخرجت الوجبة األولى من 
 .(14)4591أب  44الجنود الفمسطينيين في 

، تم تخريج الوجبة االولى من جيش التحرير الفمسطيني، وبيذه 4591آب  49وفي 
ي تزامنت مع تخرج الوجبة الثانية من دورة االحتياط الرابعة عشر، خاطب عبد المناسبة الت

لقد تخرج ىذا اليوم حوالي مائة وتسعة وتسعين تمميذا  من الكريم قاسم الخريجين قائاًل: ))
ابناء الجميورية العراقية الخالدة، لينخرطوا مع إخوانيم في خدمة الجيش، وقد تخرج اثنان 

إخواننا ابناء فمسطين، لينخرطوا ويندمجوا في جيش التحرير الفمسطيني...  وستون تمميذا  من
واننا نحن إخوانيم ابناء الدول العربية سند ليم، وسوف نساعدىم ونظل نساعدىم بالمال 

 . (12)((والسالح والجيود والرجال، وبكل ما نممك حتى تتحرر ىذه االرض المقدسة
الفمسطيني بوزارة الدفاع وارتبطت قيادتو بالقائد  ليس ىذا وحسب، بل الحق جيش التحرير

. وبيذا يعد الزعيم عبد (11)العام لمقوات المسمحة، وخصص ليم ميزانية تصرف من وزارة الدفاع
الكريم قاسم أول زعيم عربي يطالب بتأسيس منظمة فمسطينية عسكرية تقوم بأعمال فدائية، 

ن اجل ذلك الخطوات التنفيذية بصددىا، حيث تعيد ويطالب بدعميا من البمدان العربية، واتخذ م
بتدريب الفمسطينيين في المعاىد والمعسكرات التابعة لمجيش العراقي، وكان أول من اقترح 
تأسيس الدولة الفمسطينية في الضفة الغربية، التي كانت تحت حكم األردن، ومن قطاع غزه، 

 . الذي كان تحت حكم مصر)الجميورية العربية المتحدة(
أما المساعدات المالية التي قدميا العراق لمقضية الفمسطينية فيي عديدة، فقد منح رئيس 

( الف دينار في آب 421مبمغ قدره ) (11)الييئة العربية العميا لفمسطين دمحم امين الحسيني
، وقرر مجمس الوزراء 4591حزيران  5( ألف ليرة لبنانية في 91، وكذلك مبمغ قدره )4595
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( الف دينار سنويًا إلى الييئة العربية 211، تخصيص مبمغ قدره )4591آب  9في  العراقي
 . (19)العميا لفمسطين، عمى أن يدفع بقسطين والنظر في زيادتو عند االقتضاء

وقدمت الحكومة العراقية مساعدات مادية كبيرة ومخصصات مالية لالجئين الفمسطينيين الذين 
مصاريف الدراسة في المدارس والجامعات ودور المعممين  كانوا يعيشون في العراق، وكانت

 . (19)والمدارس المينية والبعثات، تتكفل بيا وزارة المعارف العراقية
وسعت الحكومة العراقية لتوفير السكن المالئم والصحي ليم، فعمدت وزارة الشؤون 

العراق، في مدينة السالم، ( دارًا لالجئين الفمسطينيين في 411االجتماعية العراقية إلى تشييد )
وقامت بتوزيعيا عمييم، في حين عمدت إلى تأجير دور عصرية لمباقين منيم، وتولت دفع 

. وتكشف وثائق وكالة االستخبارات االمريكية، قائمة استخبارات (17)مخصصات شيرية ليم
تمت ، والتي 4594حزيران  21(، في Top Secretالرئيس المصنفة جزئيا، سري لمغاية )

قولو،  (11)، نقاًل عن وزير الخارجية العراقي ىاشم جواد2149ايار  1المصادقة عمييا لمنشر في 
( الرد من قبل رئيس Johm F. Kennedyفي اطار انتظار الرئيس االمريكي جون ف. كيندي)

 لن –عبد الكريم قاسم  –الوزراء عبد الكريم قاسم عمى رسالة بعث بيا اليو، ان رئيس الوزراء 
يرد الن الرئيس كيندي ال عالقة لو بالمشكمة الفمسطينية، وان رسالتو تعد تدخاًل في شؤون 

 .  (15)الشرق األوسط
 ُعمان: -1

، (91)، اىتمامًا كبيرًا بالقضية العمانية4591تموز  41أولت الحكومة العراقية بعد ثورة 
وقد تمثل موقف العراق فيما قدمو من دعم لمقضية في كافة المجاالت المادية والعسكرية 
والثقافية واالعالمية. فبالنسبة لمجانب المادي أخذت الحكومة العراقية عمى عاتقيا تحمل جزء 

( 9( دينار من نفقات ممثل إمامة عمان في نيويورك، وقد خصص مجمس الوزراء )291يقدر بـ)
. كما قامت الحكومة العراقية بأرسال األسمحة إلى الثوار (94)ينار لمساعدة عماناالف د

العمانيين من خالل الطائرات العسكرية العراقية التي كانت مكمفة بنقل المساعدات العسكرية إلى 
 الثوار الجزائريين عبر ليبيا، وبنقل االسمحة واالعتدة التي تبرعت بيا الجميورية العربية المتحدة
إلى الثوار العمانيين من دمشق إلى مطار البصرة خالل رحمة عودتيا، حيث يتسمميا ممثمو 
الثورة العمانية في البصرة وتنقل بحرًا إلى عمان، وايضًا فتحت الحكومة العراقية معسكرات 
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لتدريب الثوار العمانيين في البصرة عمى االسمحة التي قدمتيا ليم الحكومة العراقية كمساعدات 
 .               (92)مثوارل

أما موقف رئيس الوزراء عبد الكريم قاسم من القضية العمانية فقد كان واضحًا جدًا من 
خالل اندفاعو في خطبو وتصريحاتو التي كان يؤكد من خالليا عمى مد يد العون لمثورة 

بة ، في حفل اتحاد الشبي4591نيسان  29العمانية، ومن ىذه الخطب، خطاب القاه في 
إننا تحدينا االستعمار، وطمبنا إخواننا الديمقراطي العراقي في ذكرى اعالن باندونغ، قال فيو: ))

من عمان ليكونوا بيننا فنتمكن من االطالع عمى آرائيم ونتداول الرأي معيم إليجاد مقتل 
صائب لالستعمار، وكذلك كان القصد من طمب إخوانكم في عمان والجبل األخضر ليطمعوا 

تحسسوا بأن ليم أخوة يساعدوىم في نضاليم من اجل التحرر والقضاء عمى االستعمار، ولي
ونحن في وضع نتمكن بو من مساعدتيم، وليعمم المستعمر أن الشعوب العربية في الوطن 
العربي والشعوب األخرى التي تناضل من اجل الحرية ان ىي اال صديقة معنا ونحن 

  .(91)((اصدقاؤىم، ونحن في عونيم
، القى الزعيم عبد الكريم قاسم خطابًا آخر بمناسبة عيد العمال 4591نيسان  25وفي 

وىذه عمان وىؤالء رجاليا بيننا، إننا العالمي، أعمن فيو عن دعم العراق لمثورة العمانية قائاًل: ))
نحتضنيم وسوف نساعدىم سياسيا  واقتصاديا  واجتماعيا  بكل ما نممك حتى تتحرر أوطانيم 

ننا ال نطمب وال نبغي غير الحق لنا وإلخواننا  . (91)((ويرجع الحق إلى اىمو، وا 
فخصصت الحكومة العراقية ربع مميون روبية دعمًا لمثورة العمانية، وكذلك أرسمت أسمحة إلى 

( وجبة 41ثوار عمان بواسطة الطائرات عن طريق المممكة العربية السعودية، حيث تم نقل )
 . (99)4591تشرين الثاني  49آب إلى  41ل الفترة من سالح إلى عمان خال

، القى الزعيم عبد الكريم قاسم خطابًا بمناسبة افتتاح 4591تشرين الثاني  42وفي 
المؤتمر الثاني لنقابة عمال ومستخدمي صناعة النفط في الجميورية العراقية، أكد فيو عمى 

نا نناضل في سبيل عمان ونناضل من اننا ال ننسى أختنا عمان، انمساندة عمان فقال: ))
اجميا وليعمم المستعمر وليعمم االستعمار، اننا وراء عمان حتى تتحرر، ان االسمحة والمعدات 
تجرى إلى الشعب العماني من الجميورية العراقية الخالدة، اننا وراء االستعمار، وسوف نقصم 
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بي اينما كان، اننا نساعدىم ظير االستعمار ونحرر ونساعد ونساىم في تحرير الشعب العر 
 .         (99)((بالمال والسالح والخطط ونساعدىم في الجيود السياسية المثمرة

، تخصيص ربع 4591تشرين الثاني  21وفي ضوء ذلك قرر مجمس الوزراء العراقي في 
 . (97)مميون روبية أخرى إلى عمان لغرض االستمرار في دعم الثورة في عمان

الثقافي إلمامة عمان، لجأت الحكومة العراقية إلى فتح مدارسيا لقبول  وفي مجال الدعم
عدد غير محدد من الطمبة العمانيين، وفي مختمف مستويات الدراسة، وقامت وزارة االرشاد ببث 
برنامٍج إذاعٍي بأسم )صوت عمان( عبر اثير االذاعة العراقية، ونشرت بعض الكتب التي ليا 

لقضية العمانية، مثل كتاب )قضية عمان(، وكتاب )المسألة العمانية( دور كبير في التعريف با
 .(91)وكتاب )كفاح عمان(

مما تقدم يتضح أنَّ خطب الزعيم عبد الكريم قاسم لم تكن مجرد شعارات رنانة لكسب 
أكبر عدد ممكن من الجماىير سواء في داخل العراق أو خارجو، بل كان صادقًا ومؤمنًا بقضايا 

عربية، وليذا نجد لخطبو تجسيدا فعميًا عمى ارض الواقع، وىذا مما يؤكد بأن عبد التحرر ال
 الكريم قاسم كان قوميًا بامتياز ولم يكن شعوبيًا كما اتيمو البعض.     
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 اليوامش
عماد خمف جري، سياسة العراق الخارجية تجاه امن الخميج العربي، رسالة ماجستير )غير  (4)

 .425، ص4551الدراسات القومية واالشتراكية، الجامعة المستنصرية، منشورة(، معيد 
في اإلسكندرية من أسرة تنتمي الى بمدة بني عامر بأسيوط،  4541الناصر: ولد عام  جمال عبد( 2)

، وأصبح ضابطًا، فعين بسالح 4517فنشأ وتعمم باإلسكندرية والقاىرة، التحق بالكمية العسكرية عام 
، 4511درس في كمية األركان ثم عمل مدرسًا فييا، أشترك في حرب فمسطين عام المشاة بأسيوط، 

، وفي عام 4592تموز  21شارك في تنظيم الضابط األحرار الذي أسقط الحكم الممكي في مصر في 
الناصر بتأميم قناة السويس، وفي عام  قام عبد 4599تقمد منصب رئيس الجميورية، وفي  4591
. لممزيد 4571ية عربية متحدة بين مصر وسوريا بقيادتو، توفي في عام قامت اول جميور  4591

، المؤسسة العربية لمدراسات والنشر، بيروت، 1ط ،2ج، موسوعة السياسيةالينظر: عبد الوىاب الكيالي، 
 .79ص ،2114

 ، نقال عن : ، في العراق4591ثورة عام  (1)

                                         http://www.moqatel.com/openshare.Behoth 
 : نتائج الثورة وتأثيراتيا.( المصدر نفسو، الفصل الخامس1)
( موظف في وزارة الخارجية، سفير مفوض فوق العادة لمواليات 4511 – 4155) والديمار غولمان( 9)

 - 4594(، سفير مفوض فوق العادة في جنوب افريقيا لمفترة )4591 – 4511المتحدة في بولندا )
(، بعد 4591كانون األول  41 – 4591تموز  2عين سفيرا مفوض فوق العادة في العراق ) (،4591

ي بغداد، وكان قد قدم أوراق اعتماده ومن ثم اصبح المدير العام لوزارة الخارجية في انياء عمل البعثة ف
 :. لممزيد ينظر4594كانون الثاني 1، ولغاية 4591تشرين الثاني  47

Unite  states of America, Department of state, office of the Historian, 

https://history.state.gov 
 أمريكي وجنرال سياسي ىو ،(4595 اذار 21 - 4151 األول تشرين 41دوايت دافيد ايزنياور: )( 9)

 عاما قائدا وكان .4594 حتى 4591 عام من المتحدة لمواليات والثالثين الرابع الرئيس منصب شغل
في الحرب العالمية  الحمفاء لقوات أعمى وقائدا الثانية، العالمية الحرب خالل المتحدة الواليات جيش في

 والذي الثانية، العالمية الحرب خالل ألوروبا الحمفاء الجتياح الرئيسي الميندس وىو، 4511الثانية عام 
. ثم أصبح رئيسًا ألركان جيش الواليات المتحدة االمريكية النازية ألمانيا ىزيمة إلى المحصمة في أفضى
 الحزب عن 4592 عام الرئاسة سباق ودخلاعتزل الخدمة العسكرية  ، ثم4511 – 4519عام 

 رئيس أول آيزنياور وكان ستيفنسون، أدالي الديمقراطي المرشح عمى ساحقا نصرا الجميوري وحقق

https://history.state.gov/
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 انتصر. فقط بفترتين الرئيس حكم حدد والذي والعشرين الثاني الدستوري  لمتعديل يخضع أمريكي
الصعيد  عمى ىادئة فترة رئاستو اعتبرت. 4599 عام انتخابات في مجددا ستيفنسون  عمى آيزنياور
 المعروف المبدأ خالل من العربي، والعالم األوسط، بالشرق  إيزنياور اسم ارتبط فقد ذلك مع الخارجي،
. لممزيد من المعمومات ينظر: أدوار زاوتر، رؤساء الواليات المتحدة حتى إيزنياور مبدأ وىو باسمو،
 .211-219، ص2119ىذا، دار حكمة، لندن، يومنا 

 .4591: العوامل األساسية التي أثرت في ثورة المصدر نفسو، الفصل الثاني  (7)
 العراق. في 4591 عام ثورةالمصدر نفسو،   (1)
 .4595، في تشرين الثاني 255جريدة الثورة، ع (5)
 في (MNA)الجزائرية  الوطنية والحركة الوطني التحرير جبية بين ىاجر قحموش، التنافس (41)

 اإلنسانية العموم نموذجا، رسالة ماجستير، )غير منشورة(، كمية المتحدة االمم منظمة -الدولية  المحافل
، 2141 -2142بسكرة، الجزائر،   – خيضر دمحم اإلنسانية، جامعة العموم االجتماعية، قسم والعموم
 ،4592 -4591 الجزائرية الثورة تجاه الدولية والمواقف العربية السياسات دبش، .؛ اسماعيل11ص
 .52-15ص ،2115الجزائر،  ىومو،  دار
 .4591ايمول  1، في 14جريدة الجميورية، ع   (44)
 .11ىاجر قحموش، المصدر السابق، ص ( 42)
 .4591أيمول  22، في 97جريدة الجميورية، ع   (41)
 .4595آذار  1في  9119، ع ؛ جريدة الزمان4595آذار  1في  412ع  جريدة الرأي العام،   (41)
 .11ىاجر قحموش، المصدر السابق، ص ( 49)
شباط  1الى  4591تموز  41السياسة الخارجية العراقية من قحطان أحمد سميمان الحمداني،  ( 49)

السياسة الخارجية ؛ نصير محمود شكر الجبوري، 219، ص2111، مكتبة مدبولي، القاىرة، 4591
(، رسالة ماجستير، )غير منشورة(، كمية 4591- 4591لعراقية في ضوء مقررات مجمس الوزراء )ا

 .91، ص2111التربية )ابن رشد(، جامعة بغداد، 
قحطان أحمد سميمان الحمداني، المصدر السابق، ؛  11ىاجر قحموش، المصدر السابق، ص ( 47)

 .91ص؛ نصير محمود شكر الجبوري، المصدر السابق، 219ص
اليومية،  المدى جريدة الجزائر، مالحق وثورة تموز 41 العبودي، ثورة الكاظم نقال عن : عبد ( 41)

 ،2149تشرين االول  41األحد : النشر تاريخ 
                                      http://www.almadasupplements.com/index.php 
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قحطان أحمد سميمان الحمداني، المصدر السابق، ؛ 11ىاجر قحموش، المصدر السابق، ص( 45)
 .91؛ نصير محمود شكر الجبوري، المصدر السابق، ص219ص
 .4595آذار  1؛ جريدة الرأي العام، في 4595آذار  1جريدة الزمان، في  ( 21)
 .219قحطان أحمد سميمان الحمداني، المصدر السابق، ص  (24)
 الكاظم عبد؛  4595آذار  1في ، ريدة الرأي العام؛ ج4595آذار  1في ، جريدة الزمان ( 22)

 الجزائر، المصدر السابق. وثورة تموز 41 العبودي، ثورة
 الجزائر، المصدر نفسو. وثورة تموز 41 العبودي، ثورة الكاظم نقال عن: عبد (21)
، رسالة ماجستير)غير 4592 -4591خزنان مسعود بن موسى، العراق والثورة الجزائرية  (21)

 .411،ص4511منشورة(، كمية اآلداب، جامعة بغداد، 
تشرين  27، في 4921؛ جريدة الحرية، ع 4595تشرين الثاني  27، في 145جريدة الثورة، ع  ( 29)

 .4595الثاني 
  ،تموز في خطب ابن الشعب البار الزعيم عبد الكريم قاسم لعام 41مبادئ ثورة وزارة االرشاد  ( 29)

 .119ص، 4594مطبعة الحكومة، بغداد، ، 4591
 .11ىاجر قحموش، المصدر السابق، ص ( 27)
 .491خزنان مسعود بن موسى، المصدر السابق، ص (21)
، ثم 4594ايار  41( بدأت ىذه المفاوضات بمدينة إيفيان عـمى الحدود الفرنسية السويسرية يوم 25)

ويرجع ذلك إلى  لتتوقف بعدىا، يالسنة نفستموز من ا 21حزيران، ثم إستؤنفت يوم  41توقفت في 
فشال OASنشاط منظمة الجيش السري الفرنسي" "، الحاقدة عمى الجزائر ومحاولة ىذه المنظمة إحباط وا 

المفاوضات قبل وقوعيا ىذا من جية، ومن جيـة أخرى فقد كان ىناك اختالف في وجيات النظر بين 
بان عن نالقضايا. وأمام إصرار كل طرف عمى رأيو أعمن الجاالجانبين الجزائري والفرنسي في العديد من 

توقيف المفاوضات، وعودة كل وفد إلى حكومتو لمواجية الموقف عمى ضوء ما تم بحثو من 
سمم ديغول في مؤتمر صحفي بضرورة التفاوض مع جبية  4594تشرين االول  2موضوعات. وفي 

 9فييا الصحراء، فبدأت مفاوضات ايفيان الثانية في ر بما ئالتحرير الوطني وعمى أساس استقالل الجزا
بين يوسف بن خدة ولويس جوكس فتوصل الجانبان إلى اتفاق عام وشامل لجميع المشاكل  4592اذار 

، وأصبحت نافذة 4592اذار/ مارس  45بين فرنسا والجزائر ووقع عمى اتفاقية وقف إطالق النار في 
في جميع أنحاء الجزائر. انظر: بن يوسف  4592اذار  45وم الساعة الواحدة من ظير ي فيالمفعول 
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اخر حرب التحرير في الجزائر، ترجمة: لحسن زغدار ومحل العين جبائمي،  –بن خده، اتفاقيات إيفيان 
 .424 -421.ت، صدديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، 

 .4592آذار  45، في 9194؛ جريدة البالد، ع 4592آذار  45، في 191جريدة الثورة، ع ( 11)
 .29/9/4592(، في 9، رقم القرار )4592د. ك. و، قرارات مجمس الوزراء العراقي لعام ( 14)
 .22/41/4592(، في 9المصدر نفسو، رقم القرار ) (12)
 .97نصير محمود شكر الجبوري، المصدر السابق، ص (11)
 الجزائرية، كبيرا لمقضية  نصرا تعتبر الشقيق لمعراق زيارتنا: "عباس بقولو  فرحات ذلك عن وعبر( 11)

إلينا". نقال عن: ىاجر  بو تعيدت قد كانت فيما الخصوص وعمى كامال، واجبيا أدت العراق حكومة
 الكاظم .؛ عبد51.؛ اسماعيل دبش، المصدر السابق، ص19-11قحموش، المصدر السابق، ص

 .السابق المصدر، الجزائر وثورة تموز 41 ثورة، العبودي
اجبر عمى الخروج منيا ىو ووالده الى مخيمات  4525ياسر عرفات: ولد في القدس عام ( 19)

 ن، واىتم بالالجئي4595، كون ىو وزمالئو اول نواة لحركة فتح في جامعة القاىرة في عام نالالجئي
بدأوا بتوسيع عمميم  4597ومشاكميم وعمموا سرًا في دول عربية عديدة السيما في الكويت، بعد عام 

وبعد عام عين ياسر عرفات من قبل المجمس الوطني رئيسًا لمجنة التنفيذية  نالسياسي بين سكان الالجئي
. لممزيد 2111ي عام ، توف4595لمنظمة التحرير الفمسطينية ورئيس السمطة الوطنية الفمسطينية عام 

، المؤسسة العربية لمدراسات والنشر، 7من التفاصيل ينظر: عبدالوىاب الكيالي، الموسوعة السياسية، ج
 (111-114، ص4551بيروت، 

 – 4591سياسة الزعيم عبدالكريم قاسم الخارجية  ابراىيم خميل العالف، ابراىيم خميل العالف، (19)
 ،2149أيار  –مايو  14يل العالف، االحد / ، مدونة الدكتور إبراىيم خم4591

http://www.allaffblogespotcom.blogspot.com. 

كانون  49، في 4911؛ جريدة الحرية، ع 4595كانون االول  49، في 111جريدة الثورة، ع  ( 17)
 .4595االول 

كانون  22 ، في4911؛ جريدة الحرية، ع 4595كانون االول  22، في 115جريدة الثورة، ع  ( 11)
 .4595االول 

 .4591آب  25، في 111الوقائع العراقية، ع  ( 15)
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ولو نشاطات سياسية عديدة منيا  4541ولد في القدس ودرس فييا ثم ىاجر الى القاىرة عام ( 11)
، وكان لو نشاط سياسي واسع في فمسطين اثناء ثورة 4549مشاركتو في الثورة العربية الكبرى عام 

، وثم الثورة الفمسطينية 4514( وكذلك في المؤتمر اإلسالمي الذي عقد عام 4511 -4521البراق )
الكبرى، وكان يتمتع بشخصية دينية وسياسية فذة مما مكنو من امتالك عالقات طيبة مع ساسة بقية 

، 4الدول األخرى السيما العراق. لممزيد من التفاصيل ينظر: عبدالوىاب الكيالي، الموسوعة السياسية، ج
 .119، ص2115، المؤسسة العربية لمدراسات والنشر، بيروت، 9ط
 ،4591 لعام قاسم الكريم عبد الزعيم البار الشعب ابن خطب في تموز 41 ثورة مبادئ ( 14)

 .441 -415ص
فالح محمود خضر البياتي، الحمول السياسية لمقضية الفمسطينية وموقف حزب البعث العربي  (12)

، اطروحة دكتوراه )غير منشورة(، معيد الدراسات القومية 4597 -4511االشتراكي من الفترة 
 .417، ص4515واالشتراكية، جامعة المستنصرية، 

، 4591تموز في خطب ابن الشعب البار الزعيم عبد الكريم قاسم لعام  41مبادئ ثورة  ( 11)
 .192 -194ص
، تخرج من الجامعة 4521نوية عام ، اكمل الدراسة الثا4544ولد في بغداد عام  -ىاشم جواد:( 11)

، عين في ديوان وزير 4599االمريكية في بيروت، عين ممثاًل دائمًا لمعراق في االمم المتحدة عام 
(، عين سفيرًا لالمم المتحدة في بيروت، قتل عام 4591شباط  1 – 4595شباط  5خارجية العراق )

-4544الفكري والسياسي في العراق غافل حسن، ىاشم جواد ودوره  ي. لممزيد ينظر: عم4595
محمود  ؛2141، رسالة ماجستير )غير منشورة(، كمية التربية لمعموم االنسانية، جامعة ذي قار، 4572
، 4594، مطبعة التمدن، بغداد، 4591دليل الجميورية العراقية لسنة درويش وأخرون، فيمي 

مؤسسة العارف لممطبوعات، بيروت،  موسوعة األحزاب العراقية،الزبيدي، كاظم ؛ حسن لطيف 259ص
 .251، ص 2117

، رسالة )دبموم 4591تموز  41الدور الوطني لعبدالكريم قاسم في ثورة مؤيد شكر محمود،  ( 19)
، 2141العالي في الثقافة والحضارة(، المعيد العالي لمدراسات السياسية والدولية، الجامعة المستنصرية، 

 ، المصدر السابق.4591-4591لزعيم عبد الكريم قاسم الخارجية ابراىيم العالف، سياسة ا ؛92ص
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كريم مطر حمزة الزبيدي، المفتي دمحم أمين الحسيني وآثره في السياسة العراقية، دار العموم ( 19)
 .215 -211، ص2141العربية، بيروت، 

 .79نصير محمود شكر الجبوري، المصدر السابق، ص (17)
؛ يونس طو دورين، 57، ص4591تموز في عاميا الثاني، بغداد،  41وزارة االرشاد، ثورة  ( 11)

الوضع االجتماعي لالجئين الفمسطينيين في العراق، رسالة ماجستير )غير منشورة(، كمية اآلداب، 
 . 459، ص4577جامعة بغداد، 

(49) The President's Intelligence Checklist، 20 June 1961،For The President 

Only - Top Secret، Declassified in part-Sanitized Copy Approved for Release 

4/5/2015، CIA-RDP79T00936A000100030001-2 

(: شيدت العالقات بين سمطة مسقط امامة عمان استقرارًا 4597 - 4599القضية العمانية )( 91)
، فقد 4591ولغاية عام  4521عامًا، وذلك منذ عقد اتفاقية السيب عام  11نسبيًا استمر اكثر من 

ن، فقد نظمت ىذه االتفاقية العالقة بين الساحل والداخل العماني مع عدم وجود حدود سياسية بين الطرفي
كانت الحدود معترفًا بيا من الجانبين، اال ان العالقات توترت بعد الحرب العالمية الثانية بسبب عدة 
عوامل منيا قضية التنقيب عن النفط، اذ كان لكل من االمام والسمطان الرغبة في السيطرة عمى حقول 

ي، وجاءت وفاة االمام دمحم بن عبدهللا النفط المستقبمية، ومطالبة المممكة العربية السعودية بواحة البريم
لتزيد من حدة التوتر خاصة وان السمطان سعيد بن تيمور كان يتوق الى ان  4591الخميمي في أيار 

يخمف امام عمان، بيد ان العمانيين تمسكوا برفضيم قبول احد افراد اسرة البو سعيد امامًا ليم وانتخبوا 
ن، فكان انتخاب غالب بن عمي نقطة تحول في العالقات غالب بن عمي الينائي امامًا عمى عما

السياسية بين السمطنة واالمامة، فان االمام الجديد اخذ يعمل عمى تأكيد استقالل عمان الداخل عن 
مسقط، واعمن عدم مشروعية التنقيب عن النفط في المناطق التابعة لالمامة، كما قام بتقديم طمب 

ربية، اال ان سياسة الجديدة التي اتبعيا االمام غالب بن عمي لم تكن انضمام عمان لجامعة الدول الع
تحركت قوات السمطنة الى نزوة  4599كانون األول  49لتستيوي السمطان سعيد بن تيمور، وفي 

عاصمة االمامة فحتمتيا، وباحتالل نزوة انسحب االمام الى الجبل األخضر ليواصل قتالو ضد قوات 
زحفت قوات السمطنة الى مدينة الرستاق واجبرت والييا طالب بن عمي  4599ام السمطان، وفي نياية ع
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عمى مغادرتيا الى المممكة العربية السعودية، اما االمام غالب بن عمي فقد التجأ الى قريتو في )بمد 
سيت( قرب خافت، حيث سمح لو السمطان بالبقاء ىناك بشرط عدم مغادرتيا، وعند عودة الثوار الحقًا 

الى النشاط وتحصنيم بالجبل األخضر. تمكن السمطان من محاصرتيم بمساعدة القوات  4597م عا
عمر العثمان، . لممزيد من التفاصيل ينظر: باسمة عبدالعزيز 4595البريطانية ونجح في اخراجيم عام 

ية م(، رسالة ماجستير)غير منشورة(، كم4591 -4591العراق والتطورات السياسية في سمطنة عمان )
 .11 – 11 ، ص2114اآلداب، جامعة البصرة، 

 -4591باسمة عبد العزيز عمر العثمان، العراق والتطورات السياسية في سمطنة عمان )( 94)
 .91، صالمصدر السابق م(،4591

 -4511يونس دمحم الذرب، تاريخ ودور البعثات العسكرية العراقية التدريبية إلى الدول العربية  ( 92)
 .492، ص2114الشؤون الثقافية العامة، بغداد، ، دار 4551

 .4591نيسان  27، في 9751جريدة البالد، ع  (91)
 .4591نيسان  11، في 9757جريدة البالد، ع  (91)
، رسالة 4579 -4599الزم لفتو ذياب المالكي، المعارضة السياسية في سمطنة عمان ( 99)

 .    95، ص4511ماجستير)غير منشورة(، كمية اآلداب، جامعة البصرة، 
، 4591تموز في خطب ابن الشعب البار الزعيم عبد الكريم قاسم لعام  41مبادئ ثورة  ( 99)

 .111 -125ص
 .297حمداني، المصدر السابق، صقحطان احمد سميمان ال ( 97)
 .97 -99باسمة عبد العزيز عمر العثمان، المصدر السابق، ص ( 91)
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 المصادر
، مدونة الدكتور 4591 – 4591سياسة الزعيم عبدالكريم قاسم الخارجية  ابراىيم خميل العالف،ـ 4

 .2149أيار  –مايو  14إبراىيم خميل العالف، االحد / 

 .2119رؤساء الواليات المتحدة حتى يومنا ىذا، دار حكمة، لندن، أدوار زاوتر، ـ 2
 دار ،4592 -4591 الجزائرية الثورة تجاه الدولية والمواقف العربية السياسات دبش، ـ اسماعيل1

 .2115ىومو، الجزائر، 

 م(،4591 -4591باسمة عبد العزيز عمر العثمان، العراق والتطورات السياسية في سمطنة عمان )ـ 1
 .2114رسالة ماجستير)غير منشورة(، كمية اآلداب، جامعة البصرة، 

اخر حرب التحرير في الجزائر، ترجمة: لحسن زغدار و محل  –بن يوسف بن خده، اتفاقيات إيفيان ـ 9
 .ت.دالعين جبائمي، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، 

 .4595آذار  1، في 412العام، ع  ؛ جريدة الرأي4595آذار  1، في 9119جريدة الزمان، ع ـ 9

  ، في العراق4591ثورة عام ـ 7

كانون االول  49، في 4911؛ جريدة الحرية، ع 4595كانون االول  49، في 111جريدة الثورة، ع ـ 1
4595. 

كانون االول  22، في 4911؛ جريدة الحرية، ع 4595كانون االول  22، في 115جريدة الثورة، ع ـ 5
4595. 

تشرين  27، في 4921؛ جريدة الحرية، ع 4595تشرين الثاني  27، في 145ة الثورة، ع جريدـ 41
 .4595الثاني 

 .4592آذار  45، في 9194؛ جريدة البالد، ع 4592آذار  45، في 191جريدة الثورة، ع ـ 44
 .4595، في تشرين الثاني 255جريدة الثورة، عـ 42
 .4591نيسان  27، في 9751جريدة البالد، ع ـ 41
 .4591نيسان  11، في 9757جريدة البالد، ع ـ 41
 .4591ايمول  1، في 14جريدة الجميورية، ع ـ 49
 .4591أيمول  22، في 97جريدة الجميورية، ع ـ 49
 .4595آذار  1في ، 412ع جريدة الرأي العام، ـ 47
 .4595آذار  1في ، 9119ع جريدة الزمان، ـ 41
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سوعة األحزاب العراقية، مؤسسة العارف لممطبوعات، بيروت، مو الزبيدي، كاظم حسن لطيف ـ 45
2117. 

، رسالة ماجستير)غير منشورة(، 4592 -4591خزنان مسعود بن موسى، العراق والثورة الجزائرية ـ 21
 .4511كمية اآلداب، جامعة بغداد، 

 .29/9/4592(، في 9، رقم القرار )4592د. ك. و، قرارات مجمس الوزراء العراقي لعام ـ 24
، رسالة ماجستير 4572-4544غافل حسن، ىاشم جواد ودوره الفكري والسياسي في العراق  يعمـ 22

 .2141)غير منشورة(، كمية التربية لمعموم االنسانية، جامعة ذي قار، 
عماد خمف جري، سياسة العراق الخارجية تجاه امن الخميج العربي، رسالة ماجستير )غير منشورة(، ـ 21

 .4551دراسات القومية واالشتراكية، الجامعة المستنصرية، معيد ال

، المؤسسة العربية لمدراسات والنشر، بيروت، 1ط ،2ج، موسوعة السياسيةالعبد الوىاب الكيالي، ـ 21
2114. 

: اليومية، تاريخ النشر المدى جريدة الجزائر، مالحق وثورة تموز 41 العبودي، ثورة الكاظم ـ عبد29
  ، 2149تشرين االول  41األحد 
فالح محمود خضر البياتي، الحمول السياسية لمقضية الفمسطينية وموقف حزب البعث العربي ـ 29

، اطروحة دكتوراه )غير منشورة(، معيد الدراسات القومية 4597 -4511االشتراكي من الفترة 
 .4515واالشتراكية، جامعة المستنصرية، 

شباط  1الى  4591تموز  41السياسة الخارجية العراقية من الحمداني، قحطان أحمد سميمان ـ 27
 .2111، مكتبة مدبولي، القاىرة، 4591

كريم مطر حمزة الزبيدي، المفتي دمحم أمين الحسيني وآثره في السياسة العراقية، دار العموم العربية، ـ 21
 .2141بيروت، 

، رسالة 4579 -4599في سمطنة عمان الزم لفتو ذياب المالكي، المعارضة السياسية ـ 25
 .4511ماجستير)غير منشورة(، كمية اآلداب، جامعة البصرة، 

 .4591 لعام قاسم الكريم عبد الزعيم البار الشعب ابن خطب في تموز 41 ثورة مبادئـ 11
العالي ، رسالة )الدبموم 4591تموز  41الدور الوطني لعبدالكريم قاسم في ثورة مؤيد شكر محمود، ـ 14

 .2111في الثقافة والحضارة(، المعيد العالي لمدراسات السياسية والدولية، الجامعة المستنصرية، 

 4591السياسة الخارجية العراقية في ضوء مقررات مجمس الوزراء )نصير محمود شكر الجبوري، ـ 12
 .2111بغداد، (، رسالة ماجستير، )غير منشورة(، كمية التربية )ابن رشد(، جامعة 4591-
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 في (MNA)الجزائرية  الوطنية والحركة الوطني التحرير جبية بين ىاجر قحموش، التنافسـ 11
 اإلنسانية العموم نموذجا، رسالة ماجستير، )غير منشورة(، كمية المتحدة االمم منظمة -الدولية  المحافل
 .2141 -2142بسكرة، الجزائر،   – خيضر دمحم اإلنسانية، جامعة العموم االجتماعية، قسم والعموم

تموز في خطب ابن الشعب البار الزعيم عبد الكريم قاسم لعام  41مبادئ ثورة وزارة االرشاد، ـ  11
 .4594، مطبعة الحكومة، بغداد، 4591

 .4591آب  25، في 111الوقائع العراقية، ع ـ 19

 .4591تموز في عاميا الثاني، بغداد،  41وزارة االرشاد، ثورة ـ 19

يونس طو دورين، الوضع االجتماعي لالجئين الفمسطينيين في العراق، رسالة ماجستير )غير  ـ 17
 .4577منشورة(، كمية اآلداب، جامعة بغداد، 

 -4511يونس دمحم الذرب، تاريخ ودور البعثات العسكرية العراقية التدريبية إلى الدول العربية  ـ 11
 .492، ص2114مة، بغداد، ، دار الشؤون الثقافية العا4551
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