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ملخص البحث :
.  )١٩٦٣ – ١٩٥٨(حكــــم عبــــد الكــــریم قاســــم وٕاســــقاط،  ١٩٦٣شــــباط  ٨انقــــالب بعــــد

) لسـان حركـة القـومیین العـرب فـي العـراق ضـمن صـحف قومیـة عدیـدة . )الوحدة(صدرت جریدة (

بعــد انتقالهــا مــن الــدور الســري الــى العلنــي ، فكانــت للجریــدة خطتهــا وابوابهــا وصــحافتها الخاصــة 

،  ١٩٦٣شــباط  ٨وانفــردت بالمقــاالت االفتتاحیــة التــي حــددت عــن طریقهــا مواقفهــا تجــاه انقــالب 

فـــي  ١٩٦٣آذار  ٨انقـــالب (وتجـــاه القضـــایا العربیـــة المعاصـــرة  ١٩٥٩آذار  ٨حركـــة الموصـــل 

الـــى التوقـــف عـــن )الوحـــدة(اضـــطرت جریـــدة )مصـــر ، ســـوریا ، العـــراق(والوحـــدة العربیـــة )ســـوریا

  . ١٩٦٣لسنة   )٥٤(بعد صدور قانون المطبوعات رقم  ١٩٦٣نیسان  ٤الصدور في 

Journalism of Arab Nationalists in Iraq
A Study in the Al – Wahada Newspaper as a Model
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Abstract:
After the coup of 8 th of Feb. , 1963 and the downfall of Abdu –

kareem Qasim (1958 – 1963) , Al – Wahda newspaper was issued . It was
the voice of the Arab nationalists in Iraq, a long with many nationalist
journals . Its role was changed from secret to public and it had its own
plan, sections , pages and editorials in which the attitudes of the paper
towards Feb.coup , 1963 Mosul movement 8 th March, 1959 and the
contemporary Arabic issues (Syria 8 th of March coup , 1963) and the
Arab unity between (Egypt , Syria and Iraq) was difined . Al – Wahda
newspaper was obliged to stop in the 4 th of April , 1963 after the
publication law no .54, 1963 . was issued .
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تمھید : 
تمـــوز ١٤، الـــى انهـــاء وســـقوط حكـــم عبـــد الكـــریم قاســـم ()١(١٩٦٣شـــباط  ٨ادى انقـــالب 

) فتم تألیف المجلس الوطني لقیادة الثورة الذي أنیطت به ممارسة السلطة ١٩٦٣شباط ٨-١٩٥٨

فـــي الجمهوریـــة العراقیـــة ، وانتخـــب المشـــیر الـــركن عبـــد الســـالم محمـــد عـــارف رئیســـا للجمهوریـــة . 

س الوزراء برئاسـة الـزعیم احمـد حسـن البكـر ، فیمـا تـم توزیـع الحقائـب الوزاریـة وعـددها وشكل مجل

) حقیبــة وزاریـــة ، ضـــمت احـــد عشــر وزیـــرا مـــن حـــزب البعــث العربـــي االشـــتراكي وتســـعة مـــن ١٨(

.)٢(القومیین المستقلین وأثنین من األكراد . فیما أسندت وزارة اإلرشاد الى الدكتور مسارع الراوي

ت حكومـــة االنقـــالب إلغـــاء كـــل مظـــاهر التبعیـــة لنظـــام عبـــد الكـــریم قاســـم فـــي مجـــال أراد  

الصحافة ، والسیطرة على وسائل األعالم ومنهـا الصـحافة ، لـذا أصـدر مجلـس الـوزراء بالغـا فـي 

. وصــدر مرســوم جمهــوري بتعــین )٣(، ألغــى بموجبــه جمیــع امتیــازات الصــحف ١٩٦٣شــباط ١١

ـــاء شـــفیق عبـــد الجبـــار الكمـــالي مـــدی را لإلرشـــاد والصـــحافة وشـــاذل طاقـــة مـــدیرا عامـــا لوكالـــة األنب

ومنحت وزارة اإلرشاد سلطة مطلقة على الصحافة وغیرها من وسائل األعالم ، وتجـدر )٤(العراقیة

اإلشارة الى ان نظام عبد الكریم قاسم ، كان یمارس هذه السلطة بواسطة الحاكم العسكري العام ، 

.)٥(ن استعادة سیطرتها على وزارة اإلرشادفتمكنت حكومة االنقالب م

:١٩٦٣شباط ٨الصحافة القومیة في ظل حكومة انقالب 
وجه وزیر اإلرشـاد (االعـالم) الـدكتور مسـارع الـراوي نـداًء الـى رجـال الفكـر والعلـم واألدب 

(التشویه والسیاســة والفــن فــي العــراق ، دعــا فیــه الــى حمایــة الفكــر العربــي بــالعراق مــن مــا اســماه بـــ

الشعوبي القاسمي) وذلك بتجدید امكاناتهم لرفـع المسـتوى الثقـافي العـام ، لمجتمـع اشـتراكي تقـدمي 

موحـد وتنفیــذا للسیاسـة المرســومة للحكومـة الجدیــدة فــي تطـویر الحركــات النقابیـة والفكریــة والثقافیــة 

 ٤ – ١٩٦٣شــباط  ٨ فــي العــراق . مــنح مجلــس الــوزراء وزارة اإلرشــاد خــالل الفتــرة الواقعــة بــین 

) ٧٣، حــوالي ( ١٩٦٣) لســنة ٢٤، حــین صــدر قــانون المطبوعــات الجدیــد رقــم ( ١٩٦٣نیســان 

امتیازا لصحف ومجالت سیاسیة ، وغیر سیاسیة یومیة وأسبوعیة وشهریة ونصف سنویة وسـنویة 

. وقســم منهــا صــدر ألول مــرة بعــد االنقــالب ، وقســم آخــر ســبق وان صــدر فــي عهــد عبــد الكــریم 

.)٦(م وتوقف عن الصدور او الغي امتیازهاقاس

) ٢١، تضــمنت ( ١٩٦٣شــباط  ١٧صــدرت الوجبــة األولــى مــن امتیــازات الصــحف فــي 

) منهـــا لصـــحف سیاســـیة ذات نهـــج قـــومي صـــدرت فعـــال فـــي بغـــداد وهـــي (الجمـــاهیر) ٧امتیـــازا (

تحریرهـا زكـي لصاحبها ورئیس تحریرها كریم محمود شنتاف ، و (لواء العروبة) لصـاحبها ورئـیس 

جمیل الحافظ ، و(العروبة) لصاحبها ورئیس تحریرهـا نعمـان العـاني المحـامي و(الثـورة) لصـاحبها 

ورئــیس تحریرهــا فــوزي عبــد الواحــد المحــامي ، و(الوحــدة) لصــاحبها ورئــیس تحریرهــا باســل رؤوف 
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رهــا الكبیســي و(التضــامن) لصــاحبها ورئــیس تحریرهــا طــه مكــي و(الحریــة) لصــاحبها ورئــیس تحری

.)٧(قاسم حمودي المحامي

) منهـــا ١٢) امتیـــازا (٢٠علـــى ( ١٩٦٣شـــباط  ٢٣واحتـــوت الوجبـــة الثانیـــة الصـــادرة فـــي 

لصــحف ومجــالت سیاســیة ذات نهــج قــومي ولعــل مــن أبرزهــا : (العــروة الــوثقى) لصــاحبها حامــد 

عـــراق) علـــوان الجبـــوري ، و(الـــوطن العربـــي) لصـــاحبها عبـــد العزیـــز بركـــات (البصـــرة) ، و(فتـــى ال

.)٨(لصاحبها ابراهیم الجلبي (الموصل)

عقدت التنظیمات القومیة عدة اجتماعات في بنایة وزارة الخارجیة العراقیة ، لتكوین جبهة 

قومیــة واالتفــاق علــى مــا ســمي انــذاك بـــ(المیثاق القــومي) ، وضــمت الجبهــة حــزب البعــث العربــي 

ومیین العـــرب والرابطـــة القومیـــة وبقایـــا حـــزب والحـــزب العربـــي االشـــتراكي وحركـــة القـــ)٩(االشـــتراكي

االســـتقالل . وتـــم التوقیـــع بـــاألحرف األولـــى علـــى المیثـــاق . ومـــنح االمتیـــاز لصـــحف قومیـــة علـــى 

. ، ولعل من أهمها : الجماهیر (حزب البعث العربي االشتراكي) والثورة )١٠(أساس تكوین المیثاق

، والوحــدة (حركــة )١٢(عربــي           االشــتراكي)ولــواء العروبــة (الحــزب ال)١١((الرابطــة القومیــة)

)١٣( القومیین العرب) ، صدرت جمیعها في بغداد           العاصمة.

حركة القومیین العرب في العراق : 
، تـم تأسـیس  ١٩٥٤تنفیذا لمقررات مؤتمر القومیین العرب المنعقـد فـي عمـان اوائـل سـنة 

بط بـــالتنظیم القـــومي المركـــزي بتكلیـــف حامـــد الجبـــوري مـــرت ١٩٥٥فـــرع للحركـــة فـــي العـــراق ســـنة 

(عراقي) ،  وصالح شبل (فلسطیني) انضم الیهمـا باسـل الكبیسـي بعـد انهـاء دراسـته الجامعیـة فـي 

، اعتمد التنظیم في بدایته على العالقات االجتماعیة وامتد ١٩٥٦الوالیات المتحدة االمریكیة سنة 

وســاهم بتنظــیم المظــاهرات اثنــاء العــدوان الثالثــي علــى نشــاطه الــى بعــض ضــباط الجــیش العراقــي 

ـــة  ١٩٥٦مصـــر ســـنة  واالعتصـــام فـــي كیـــة االداب حیـــث كـــان باســـل الكبیســـي عضـــوا فـــي اللجن

ارسـلت قیـادة  ١٩٥٨تمـوز  ١٤المشرفة على الفعالیـات الجماهیریـة المعارضـة انـذاك . وبعـد ثـورة 

ول مرة التنظیم باسم حركة القومیین العرب الحركة هاني الهندي لمساعدة القیادة المحلیة وظهر ال

ممـــا ســـاعد علـــى توســـیع القواعـــد )١٤(التحـــق بعـــدها التنظـــیم ســـالم احمـــد ونـــایف حواتمـــة (اردنـــي)

ــیم حربــي ،  التنظیمیــة للحركــة التــي تعــززت بالتحــاق كــوادر جدیــدة امثــال عمــر فاضــل وعبــد الحل

لــي رمــاحي وامیــر الحلــو وعبــد االمیــر وابــراهیم قبعــة (فلســطیني) وعبــد االلــه النصــراوي ومحمــد ع

مـن : هاشـم علـي محسـن  ١٩٦٣قیادة حركة القومیین العرب في العراق سـنة الوكیل ، ویذكر ان 

.)١٥(ن العطیة وسعید حامد ... وعبداالله النصراوي وامیر الحلو وسالم احمد وولید قزحیا وغسا

ال السیاســي الــذي یهــدف كــان البرنــامج السیاســي لحركــة القــومیین العــرب ینصــب بالنضــ

للــتخلص مــن االمبریالیــة والصــهیونیة وخلــق دولــة عربیــة واحــدة تضــم الشــعب العربــي مــن المحــیط 



وائل علي أحمد

١٧٩

االطلســي الــى الخلــیج العربــي وتحقیــق االشــتراكیة العربیــة الدیمقراطیــة . اذ تــأثرت الحركــة وبدرجــة 

عربیـة والعمـل ضـد الشـیوعیة كبیـرة بالحركـة الناصـریة فكریـا وتنظیمیـا فكـان التركیـز علـى الوحـدة ال

المحلیــة والقــوة الرجعیــة والتأكیــد علــى سیاســة الحیــاد االیجــابي ودعــم الثــورة الجزائریــة والجمهوریــة 

  ٠ )١٦(العربیة المتحدة .

(الوحدة) لسان حركة القومیین العرب في العراق
، ١٩٦٣شــــباط  ١٧امتیـــاز جریـــدة باســـم (الوحـــدة) فـــي )١٧(مـــنح باســـل رؤوف الكبیســـي

، صدرت جریدة (الوحـدة) فـي الرابـع مـن )١٨(ونص االمتیاز بان تكون (سیاسیة ، عربیة ، یومیة)

، جــاء فــي ترویســتها أنهــا ((جریــدة یومیــة سیاســیة)) صــاحبها ورئــیس تحریرهــا باســل  ١٩٦٣آذار 

، صــــدرت (الوحــــدة) بثمــــاني صــــفحات )١٩(رؤوف الكبیســــي ، مــــدیر التحریــــر ســــعد الــــدین خضــــر

ر للجریدة . طبعت فـي (مطبعـة الشـعب) بمنطقـة السـنك . امـا مقـر الجریـدة فیقـع فـي بالحجم الكبی

الطــابق العلــوي مــن بنایــة المطبعــة. تعــد (الوحــدة) لســان حــال حركــة القــومیین العــرب فــي العــراق ، 

 ١٤وهي امتداد لجریدة (الوحدة) السریة لسان حـال الحركـة فـي عهـد عبـد الكـریم قاسـم           (

.)٢٠() وهي تحمل تسلسل السنة السادسة ... "١٩٦٣شباط ٨ – ١٩٥٨تموز 

اوضحت جریدة (الوحدة) خطتها في مقال بعنوان (الوحدة تواصـل نضـالها) ممـا جـاء فیـه 

: " .. تخـــرج (الوحـــدة الســـریة) الـــى الوجـــود النضـــالي العلنـــي ، لتأخـــذ مكانهـــا الثـــوري فـــي معركـــة 

الثـورة العربیـة المعاصـرة ، ولتسـهم فـي إرسـاء ثورتنـا النضال الذي تخوضه ثورتنا ضد كافة أعداء 

وبعــد اســتعراض )٢١(علــى قواعــد صــلبة مــن الوضــوح الفكــري ، والعمــل الجمــاهیري المــنظم ... " 

نضـال جریـدة الوحـدة السـریة ضــد " الحكـم القاسـمي الـذي وصــفته بــ " الفـردي الـدكتاتوري " تابعــت 

الوحــدة ، إذ تطلــع الیــوم علــى الجمــاهیر بثوبهــا العلنــي جریــدة الوحــدة العلنیــة خطتهــا بــالقول " ...

تجــد ذاتهــا أمــام مهمــات فكریــة وسیاســیة وتنظیمیــة جســیمة فرضــتها المرحلــة الثوریــة الجدیــدة التــي 

یعیشها شعبنا ، مرحلة حمایة الثورة من اعدائها في الداخل والخارج ... مرحلة بناء العراق الثوري 

دفع بالقضـیة العربیـة الـى األمـام ، صـوب أهـدافها فـي الدولـة العربیـة الدیمقراطي التقدمي ، الذي ی

الموحدة والمجتمـع االشـتراكي الـدیمقراطي . مـن هنـا تتحـدد بالضـبط مهمـة جریـدة الوحـدة .. وتـرى 

شــباط ،  ٨لزامــا علیهــا ان تحــاول جهــدها توضــیح أبعــاد الثــورة وطبیعتهــا النظریــة .. لتعــیش ثــورة 

.)٢٢(تضع العراق في طلیعة النضال الوحدوي " ثورة عربیة دیمقراطیة 

احتــوت جریــدة (الوحــدة) علــى أبــواب وصــفحات منهــا : كلمــة الوحــدة (المقــال االفتتــاحي)، 

األخبــار المحلیــة ، آراء ومناقشــات نظریــة ، مفــاهیم ، مــع عوائــل الشــهداء ،  خــاطرة ، مــع حركــة 

أبــواب : اقتصــاد ، أخبــار عالمیــة ، الریاضــة ، وأضــیف فیمــا بعـد )٢٣(النضـال العربــي ، آراء حــرة 

. ومـــن الصـــفحات الخاصـــة (صـــفحة فلســـطین) یحررهـــا نخبـــة مـــن الشـــباب القـــومي )٢٤(واأللعـــاب
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الفلســطیني ، (صــفحة الطلبــة) ، (األدب الثــوري) صــفحة ادبیــة تصــدر كــل خمــیس یشــرف علیهــا 

. وانفــردت )٢٥(قــافي العربــي)عبــداهللا الجبــوري ، (صــفحة العمــال والفالحــین) ، (أصــداء النــادي الث

(الوحـدة) باسـتخدامها الكاریكـاتیر السیاسـي المعبـر فـي صـفحاتها األولـى بریشـة نـاظم فـي إعـدادها 

.)٢٦(األولى 

كان المقال االفتتاحي لجریدة (الوحدة) یعبـر عـن حركـة القـومیین العـرب فـي العـراق ، لـذا 

)٢٧( یانا كان یكتبه باسـل الكبیسـي ونـایف حواتمـهیأتي المقال من قیادة الحركة جاهزا للنشر ، وأح

فیما یتولى تحریر الجریدة هیئة من الحركة تتألف من باسـل الكبیسـي ونـایف حواتمـه وأمیـر الحلـو 

الــذي اســتعین بــه لفتــرة زمنیــة لخبرتــه الصــحفیة إلخــراج )٢٨(وســعد الــدین خضــر ، وغســان كنفــاني

، فضـال عـن االسـتفادة مـن خبرتـه السیاسـیة واألدبیـة الجریدة بشكل یومي ، ولالشـراف علیهـا فنیـا 

.)٢٩(في المساهمة بتحریرها

ونظـرا لإلمكانیــات المحــدودة والخبـرة القلیلــة لمالكــات الحركــة ، كـان غســان كنفــاني یتــولى 

استالم المقاالت واألخبار كما هي ، ویقوم بدوره بتحویلهـا الـى صـفحات كاملـة فـي الجریـدة ، بعـد 

طـوط ویقســم األبـواب ویخــط العنـاوین ویعیـد صــیاغة األخبـار ویســتعین مـن األرشــیف ان یرسـم الخ

والمعلومـــات ، ویطلـــع علـــى الصـــور اإلخباریـــة وینتقـــي منهـــا ویضـــعها فـــي أماكنهـــا مـــن الجریـــدة ، 

وتكون بعدها جاهزة للطبع . وبذلك یكون غسان كنفاني هو المحرر وهو المخطط والمنفذ للجریدة 

.)٣٠(في بدایاتها

كانت جریدة (الوحدة) تقتبس المقاالت والتحلیالت السیاسیة من جریدة (المحـرر) اللبنانیـة 

ومجلــة (الحریـــة) الناطقــة بلســـان حركــة القـــومیین العــرب فـــي لبنــان . وجریـــدة (صــوت الجمـــاهیر) 

. فیمــا ســاهم بالكتابــة فیهــا بأســماء صــریحة ومســتعارة :)٣١(الدمشــقیة وجریــدة (األخبــار) القاهریــة

غســـان كنفـــاني (ابـــو فـــائز) ونـــایف حواتمـــه (ابـــو حمـــدان) وســـعد الـــدین خضـــر         (مراقـــب ، 

سین) ومهدي مقلد المحامي وومیض جمال عمر نظمـي ومنـذر الشـاوي ومحمـود الخطیـب . فیمـا 

كان مراسلها الوحید في الموصل توفیق قاسم المال جاسم ، الذي تولى نقل وقائع جلسات المجلس 

كري الثالــث بالموصــل لمحاكمــة عناصــر مــن الحــزب الشــیوعي بعــد ان وجــه لهــم هــذا العرفــي العســ

آذار  ٨المجلــــس تهــــم اجرامیــــة قــــاموا بهــــا فــــي الموصــــل علــــى اثــــر انتكاســــة حركــــة الشــــواف فــــي 

٣٢(١٩٥٩(.

ـــواء  حرصـــت حركـــة القـــومیین العـــرب فـــي العـــراق وجریـــدة (الوحـــدة) علـــى اســـتقطاب واحت

ي العراق ، وذلك بغیة تكون رأي عام قومي مناصر للوحدة العربیة ، التنظیمات القومیة األخرى ف

لــذلك أخــذت جریــدة الوحــدة علــى عاتقهــا نشــر اإلعالنــات الطوعیــة المجانیــة عــن صــدور الصــحف 

القومیة مثل(الوطن العربي) لصـاحبها محمـد بسـیم الـذویب وغیرهـا . تحـت عنـوان (ستصـدر قریبـا 

.)٣٣(.. كذا)جریدة ... كذا) او (طالعو جریدة .
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فضـــال عـــن دعوتهـــا القـــراء لمطالعـــة النتاجـــات الجدیـــدة مـــن الكتـــب القومیـــة مثـــال : (فـــي 

الدیمقراطیـــة والعمـــل الثـــوري والتنظـــیم الشـــعبي) بقلـــم محســـن ابـــراهیم و(الشـــیوعیة المحلیـــة ومعركـــة 

جنـوب الـیمن) و(االسـتعمار البریطـاني ومعركتنـا العربیـة فـي )٣٤(العرب القومیة) بقلـم الحكـم دروزة

.)٣٥(تألیف قحطان محمد الشعبي 

) نســخة یومیــا دون مســترجع وكانــت ٥٠٠٠وصــل المطبــوع مــن جریــدة (الوحــدة) حــوالي (

تتولى عملیة توزیعها على االلویة (المحافظـات) فـي العـراق ، شـركة فـرج اهللا للمطبوعـات اللبنانیـة 

ن فــي لبنــان وســوریة وقبــرص . ولكــون التــي كانــت تمتلــك فرعــا فــي بغــداد وترســلها كــذلك لمشــتركی

(الوحـدة) للثقافــة الحزبیــة ، لــذا كانــت تــوزع علـى التنظیمــات والمالكــات السیاســیة للحركــة ، والبقیــة 

یخصص للبیع ، امـا تمویـل الجریـدة ، فهـو مـن حركـة القـومیین العـرب فـي العـراق دون االسـتعانة 

.)٣٦(بالحركة االم 

طنیة والعربیة جریدة (الوحدة) والقضایا الو
أوال : موقف جریدة (الوحدة) من القضایا الوطنیة : 

:١٩٦٣شباط ٨انقالب -١
، مشـیرة الـى مشـاركة الطالئـع الثوریـة فـي  ١٩٦٣شـباط  ٨أیدت جریدة (الوحدة) انقـالب 

ــــــورة  ــــــة ث ــــــاحي األول (الســــــبیل الثــــــوري لحمای ــــــه            ٨انبثاقهــــــا ، فــــــي مقالهــــــا االفتت شــــــباط) جــــــاء فی

شباط ، كان تتویجا للنضال المریـر الـذي خاضـته جمـاهیر شـعبنا  ٨" العمل الثوري الذي قام یوم 

بقیادة طالئعة الثوریة المنظمة ، النضـال الـذي اسـتهدف اسـقاط الحكـم  الـدكتاتوري ، وبنـاء عـراق 

ثورة " وحدوي دیمقراطي ، یمارس دوره التاریخي في حركة النضال العربي .." وحذرت (الوحدة) "

شباط من ما وصفته بـ " الجیوب الرجعیة االستعماریة والشیوعیة .. من إعادة النظر في تنظیم  ٨

.)٣٧(صفوفها ، تمهیدا لهجوم مضاد على الثورة مستهدفة إعادة األوضاع الى ما كانت علیه " 

ایة لها من شباط ، " األخذ بالدیمقراطیة الثوریة " حم ٨ونصحت جریدة (الوحدة) " ثورة " 

اعــدائها وخاصـــة مـــن اطلقـــت علـــیهم بــــ " القـــوى الشـــعوبیة الشـــیوعیة " فنشـــرت فـــي كلمـــة الوحـــدة " 

المقال االفتتاحي" تحـت عنـوان (الثـورة وقضـیة الدیمقراطیـة) عـدت فیـه الدیمقراطیـة الشـعبیة سـالح 

ت تحریـــف یرهــب القـــوى الرجعیـــة . وتحــدثت عـــن الواجبـــات التنظیمیــة التـــي أقامهـــا قاســم واســـتهدف

الحركــة العمالیــة والفالحیــة والمهنیــة وتضــلیل الجمــاهیر . مؤكــدة بــان العــالج یكمــن فــي " الصــیغة 

الدیمقراطیة الثوریة التي تقطع الطریق على القوى الرجعیة االستعماریة والقـوى الشـعوبیة الشـیوعیة 

الجمـاهیر ، ضـمن ..، وهي تمكن الحركات القومیة المنظمة من ممارسة دورها الكامل في توجیه 

خط وحدوي اشتراكي منظم .. وللمرة األولى في تاریخ العراق الحدیث " واختتمـت (الوحـدة) مقالهـا 

بالتأكید على ان " بالدیمقراطیة الثوریة تتمكن الحركات المنظمة ، من محو اثار التضلیل الرجعي 
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نظـــیم الحزبـــي والنقـــابي والشـــیوعي ، والبحـــث عـــن الحلـــول الثوریـــة لهـــا ، عبـــر ممارســـتها حریـــة الت

.)٣٨(والمهني ، هذا التنظیم الذي یشكل القاعدة األساسیة لحمایة الثورة " 

واحتكارهـــا مــن قبــل فئـــة  ١٩٦٣شــباط  ٨وحــذرت جریــدة (الوحــدة) مـــن االنفــراد " بثــورة " 

سیاسیة معینة دون بقیة القوى القومیة المساهمة فـي تفجیرهـا ، وأحجمـت الجریـدة عـن تسـمیة تلـك

الفئة ، والمقصود ضمنیا انفراد حزب البعث العربي االشتراكي " بالثورة " دون البقیة جاء ذلـك فـي 

مقالهــــا االفتتـــــاحي (الثــــورة تـــــرفض االحتكــــار السیاســـــي) اســــتهلته بـــــالقول " الضــــیاع واإلجهـــــاض 

واالنحــراف ، حــاالت مرضــیة طبعــت أكثــر مــن ثــورة عربیــة ، فانتزعــت منهــا كــل محتواهــا التقــدمي 

الـــدیمقراطي ، لتحیلهـــا الـــى جثـــة هامـــدة تتكالـــب علیهـــا القـــوى المعادیـــة " وتابعـــت الجریـــدة مقالهـــا و 

بــالقول " ولكــي نحمــي ثورتنــا مــن مصــیر اســود ... علینــا ان نفیــد مــن تجاربنــا الثوریــة .. وهــي ان 

الجماهیر صاحبة المصلحة في الثـورة ، وهـي صـاحبة الحـق فـي حمایتهـا وتطویرهـا .. هـذا الحـق 

كمـــن فـــي ممارســـتها لـــدورها الكامـــل .. توجیـــه الحكـــم ومراقبتـــه وفـــرض نقـــد صـــارم علیـــه ، یجنبـــه ی

.)٤٠(الوقوع في ثغرات " 

ــــه أوســــع  ــــدورها " توجی ــــة ممارســــة الجمــــاهیر ل ــــدة (الوحــــدة) اســــتكماال لعملی ــــت جری وطالب

عـن الضـغوط التـي الحریات الدیمقراطیة ضمن االتجاه القومي االشـتراكي لقیادتهـا الثوریـة ، بعیـدا 

تحد من قدراتها على التحـرك ، والعمـل فـي كافـة المسـتویات السیاسـیة والتنظیمیـة والفكریـة فالحیـاة 

الدیمقراطیــــة الشــــعبیة ، كفیلــــة بإشــــراك كــــل الحركــــات المنظمــــة ، فــــي تحمــــل مســــؤولیاتها القومیــــة 

طبقـة اجتماعیـة معینـة .. التقدمیة الكاملة . وكفیلة بأبعاد الثورة عن ایة عملیة حصر لها لفئـة او

والحیاة الدیمقراطیة كفیلة بتوفیر مناخ ایجابي مـن القـوى القومیـة االشـتراكیة .. " واختتمـت الوحـدة 

مقالهــا بــالقول " ان تحقیــق مهمــات الثــورة ، یكمــن فــي وضــع صــیغة عملیــة ، تعتمــد جمیــع القــوى 

.)٤١(ة من شق طریقهاالقومیة المنظمة دونما امتیاز لفئة على اخرى ، لتتمكن الثور 

ـــدة الوحـــدة " لثـــورة "  ـــدا .. ضـــد  ١٩٦٣شـــباط  ٨وتطرقـــت جری ـــاحي (أب فـــي مقالهـــا االفتت

الدكتاتوریة) جاء في مستهله " الدكتاتوریة ال تعمر طـویال " ، ان تـاریخ شـعبنا رفـض بإصـرار أي 

ي كافـة قضـایاها تعایش مع الدكتاتوریة إیمانـا منـه ان الجمـاهیر لهـا وحـدها حـق تقریـر مصـیرها فـ

القومیة واالجتماعیة " وقسم المقال الدكتاتوریة الى رجعیة وشعوبیة ورأسـمالیة وأعطـى أمثلـة عنهـا 

شـباط ،  ٨في مصر وسوریة والعراق الذي رزح تحت نیر الدكتاتوریة العسـكریة ، فكانـت " ثـورة " 

، لـم ترهبـه أسـالیب فقالت " ان الشـعب الـذي بـرهن عـن إجمـاع شـعبي رائـع فـي رفـض الدكتاتوریـة

شـباط  ٨قاسم ، بل تحرك من جدیـد بقیـادة حركاتـه العقائدیـة المنظمـة .. الـى ان تـوج نضـاله یـوم 

.. فســــقطت الدكتاتوریــــة المتناقضــــة مــــع  إرادة الجمــــاهیر            بــــالقوة .. ان الدكتاتوریــــة ال 

الدكتاتوریـة .. فـي عـراق تعیش طویال سـواء لبسـت ثوبـا ملكیـا او اقطاعیـا او عسـكریا .. أسـقطت 

.)٤٢(شباط آفاقا جدیدة أمام شعبنا آفاقا وحدویة دیمقراطیة اشتراكیة ٨تموز لتفتح " ثورة "  ١٤



وائل علي أحمد

١٨٣

١٩٥٩آذار ٨حركة الشواف في الموصل -٢
، بقیــادة  ١٩٥٩انـدلعت حركـة الموصـل بإذاعــة البیـان األول لهـا صــباح الثـامن مـن آذار 

لشـواف آمـر اللـواء الخـامس فـي الموصـل . ضـد حكـم عبـد الكـریم قاسـم العقید الركن عبد الوهاب ا

. ولكــن ســرعان مــا انتكســت الحركــة  ١٩٥٨تمــوز  ١٤متهمــة ایــاه بــاالنحراف عــن منطلقــات ثــورة 

بعد قصف الطائرات لمقر الشواف وانتحاره فیما بعد . أعقبها سلسلة من االعمال البشعة من قتـل 

لمحـــالت والمكتبـــات . قامـــت بهـــا اللجنـــة المحلیـــة للحـــزب وســـحل جثـــث الشـــهداء ونهـــب الـــدور وا

) ضــابطا قـــتال ٢٩الشــیوعي العراقــي فــي الموصـــل وبمشــاركة الســلطة ، ممــا أدى الـــى استشــهاد (

.)٤٣() شخصا٧٣) من ضباط الصف ، فیما استشهد من المدنیین (٤وٕاعداما و(

كبیـر (شـعبنا یحیـي احتفلت (الوحدة) بـذكرى انـدالع حركـة الموصـل ، فصـدرت بمانشـیت 

ذكـــرى ثـــورة الموصـــل) وتصـــدر العـــدد صـــورة للشـــواف وكتـــب تحتهـــا " العقیـــد البطـــل عبـــد الوهـــاب 

الشــواف ، استشـــهد دفاعـــا عـــن عروبــة العـــراق " ، فیمـــا ادرجـــت كلمــة الوحـــدة (المقـــال االفتتـــاحي) 

و الطریق شباط) أكدت فیه " ان العمل العقائدي الشعبي المنظم، ه ٨اذار الى ٨تحت عنوان(من 

لتصحیح االنحراف ، وٕارساء الثورة على قواعد صلبة تضمن لها الدیمومـة والظفـر ، وتحمیهـا مـن 

االنحــراف والتفــرد والضــیاع .. ان االلتحــام العضــوي مــا بــین جمیــع أطــراف حركــة النضــال العربــي 

"فــي العــراق .. ضــرورة قصــوى النتظــام الجهــد الثــوري ، وفــق فهــم عقائــدي واســتراتجي موحــد . .

وخلصـت الوحـدة الـى نتیجــة حتمیـة اسـتلهمتها مــن ذكـرى ثـورة الموصـل فقالــت " الیـوم وبعـد مــرور 

آذار مـن جدیـد تعـیش  ٨آذار .. برز الى الوجود أهمیة تمثل انتفاضـة  ٨أربعة أعوام على حركة 

ل تجربتهــا ، لتكــون زادا ثوریــا لمجمــل أطــراف الحركــة القومیــة .. والخــط القــومي الســلیم فــي العمــ

شباط قد أفادت نظریا وعملیا مـن النتـائج  ٨الثوري ، یبعد عنها التفرد  والضیاع ، لتكون " ثورة " 

.)٤٤(آذار "  ٨والدروس التي استخلصتها الحركة القومیة من تجربة 

آذار فـي التـاریخ) بمناسـبة انطالقهـا فقالـت  ٨ونشرت جریدة (الوحـدة) مقـاال بعنـوان (ثـورة 

الثامن من آذار حتما تاریخیا البد ان یحدث .. تملیه حقیقة الرد الشـعبي العنیـف فیه " كانت ثورة

، علــى المــد الشــیوعي المــنظم الــذي فــرض علــى العــراق بكــل الســبل .. ســوف تبقــى ثــورة الموصــل 

احتجاجا عارما على سراق الثورات ، ومزیفي األهداف وأعداء الحریة ، ان الصـوت المـدوي الـذي 

یكشـــف حقیقـــة الخطـــر الشـــیوعي وطبیعـــة األهـــداف التـــي یســـعى الیهـــا .. " تعـــالى مـــن الموصـــل

وانكرت (الوحدة) االدعاء بانتكاسه ثورة الموصل ، بل كانت انتصـارا لعـودة العـراق للركـب العربـي 

. فقالت " لعـل ابلـغ دلیـل علـى ان ثـورة الموصـل ، كانـت دفعـة لمرحلـة أعلـى مـن النضـال العربـي 

التــي نجحــت فــي تصــفیة ((الحكــم  ١٩٦٣هــو " ثــورة " الثــامن مــن شــباط ولــیس انتكاســة ممیتــة . 

)٤٥(الشعوبي االنتهازي))  ، وحققت للعراق عودته الظافرة للركب العربي المتحرر" 



…صحافة القومیین العرب في العراق 

١٨٤

وأخـــذت جریـــدة (الوحـــدة) علـــى عاتقهـــا ، نشـــر وقـــائع جلســـات المجلـــس العرفـــي العســـكري 

لى محاكمـة الشـیوعیین المهتمـین بارتكـاب ، الـذي تـو  ١٩٦٣آذار  ٢٦في  )٤٦(الثالث في الموصل

الجرائم في الموصل بعد انتكاسة حركة الشواف فیها ، فكانت أولـى القضـایا أمـام المجلـس العرفـي 

هي مسالة انتحار العقید الركن عبد الوهاب الشواف فنشرت الوحدة مانشیت كبیر (القصة الكاملـة 

مـن خـالل المحاكمـة أسـرار عـن الحركـة الستشهاد البطل الشواف) احتلت صفحات كاملة وكشـف

ومالبساتها ، وعن ما وصفته بوحشیة وهمجیة القتلة ، ویذكر انه كـان یحضـر جلسـات المحاكمـة 

من الصحفیین توفیق قاسم المال جاسم عـن جریـدة (الوحـدة) وبتخویـل مـن باسـل الكبیسـي ، ونـدیم 

)٤٧(عن (وكالة االنباء العراقیة) .الیاسین عن جریدة (الجماهیر) وعبد الحلیم الالوند مندوبا 

من القضایا العربیة)ثانیا : موقف (الوحدة
في سوریا :١٩٦٣آذار ٨انقالب -١

، فتشـكل المجلـس  ١٩٦٣آذار   ٨اطیح بحكم االنفصال في سوریة ، حینما قـام انقـالب 

الفریــق لــؤي الــوطني لقیــادة الثــورة مــن عشــرین عضــوا مناصــفة بــین المــدنیین والعســكریین برئاســة

االتاســي . فیمــا ضــم المجلــس الــوطني أحــد عشــر وزیــرا مــن حــزب البعــث العربــي االشــتراكي ومــن 

.)٤٨(بینهم رئیس الوزارء وللناصریین سبعة، والمستقلین اثنان . كما تم تشكیل الحكومة الجدیدة

، فنشــــرت فــــي صــــدر  ١٩٦٣نقلــــت جریــــدة (الوحــــدة) أصــــداء انقــــالب الثــــامن مــــن آذار 

 ١٩٦٣ها األولــى ، بیــان حركــة القــومیین العــرب فــي العــراق الصــادر فــي التاســع مــن آذار صــحیفت

بمانشیت كبیر (بیان هام لحركة القومیین العرب في العراق) مع عناوین جانبیة ألهم فقرات البیان 

، منها (إعادة الوحدة بین مصر وسوریا فورا هي المبرر األساسي لقیام الثورة) ، (وحدة سوریا مع

مصر تفتح الباب وحدة العراق مع الجمهوریة العربیة المتحدة) . وفـي الصـفحة الثامنـة مـن جریـدة 

(الوحــدة) كتبــت مانشــیت (جماهیرنــا تحیــي وتســاند ثــورة الشــعب فــي ســوریا) ادرجــت تحتــه أصــداء 

ت الثــورة فــي الــوطن العربــي المتمثلــة بالبیانــات منهــا بیــان حركــة القــومیین العــرب فــي لبنــان وبرقیــا

التأیید من تنظیمات الحركة في المدارس الثانویة والمعاهد والكلیـات والنقابـات واالتحـادات المهنیـة 

. فمــثال نشــرت (الوحــدة) برقیــة عــن حركــة القــومیین العــرب فــي )٤٩(ومــن مختلــف المــدن العراقیــة

ت فـي ) شخصـا ، ممـا جـاء فیهـا " باسـم الشـهداء باسـم الـدماء التـي أریقـ١٢١١الموصل وبتوقیع (

الموصل من اجل الوحدة والتحریر ، نؤید ثورتكم الجبارة التـي قضـت علـى االنفصـال واإلقلیمیـة ، 

وأعلنــت المبــادئ الوحدویــة . نعاهــد الشــعب العربــي بأننــا فــداء لهــذه الثــورة وســندا لهــا حتــى تحقیــق 

.)٥٠(أمل مالیین العرب في الوحدة والتحرر واالشتراكیة واسترداد فلسطین 

تأكیـد حركــة القـومیین فـي العــراق بشـأن " ثــورة سـوریة " ، علـى عودتهــا الـى أحضــان كـان   

الوحــدة العربیــة ، أكثــر مــن تأییــدها ومباركــة انطالقهــا . ففــي بیــان الحركــة المنشــورة فــي (الوحــدة) 



وائل علي أحمد

١٨٥

كــان التأكیــد علــى إعــادة وحــدة الجمهوریــة العربیــة المتحــدة . وممــا جــاء فیــه " ان حركــة القــومیین 

ي العـــراق تجـــد ان التوجـــه الفـــوري إلعـــادة وحـــدة الجمهوریـــة العربیـــة المتحـــدة هـــو المهمـــة العـــرب فـــ

األولى للحكم الجدید في سوریا لیبرر نفسه ، وهو مؤهل للقیام بذلك ألنه یمثل المستوى الثوري .. 

معبـــرا عنـــه بـــالقوى التقدمیـــة الحاكمـــة ، ممثلـــة فـــي حركـــة القـــومیین العـــرب وحـــزب البعـــث العربـــي 

لـه للتحـرك اال عبـر لتراكي والقومیین االشتراكیین والمستقلین . وان حكما هذا تكوینه ال مجـااالش

.)٥١(هذه الدوائر .. ودفع للوحدة الى مداها الطبیعي " 

وحــذرت جریــدة (الوحــدة) فــي مقالهــا االفتتــاحي (ســوریا الجدیــدة لمــاذا ثــارت؟) مــن وثــوب 

فـــي ســـوریا ، والعـــودة الـــى مرحلـــة االنفصـــال مـــرة ثانیـــة االســـتعمار والرجعیـــة علـــى الحكـــم الثـــوري 

باستبعاد قضیة الوحدة ، وخلق المحاور ضمن المعسكر القومي ، وارتات (الوحدة) الحـل بقولهـا " 

ان تفویت الفرصة على مخططات االستعمار والرجعیة .. یتطلب من الحكم الجدید االنطالق فـي 

ع للــدخول فــي مباحثــات مــع عاصــمة الجمهوریــة العربیــة االتجــاه الوحــدوي الســلیم ، بالتوجــه الســری

المتحــدة ، إلعــادة األوضــاع الشــرعیة الــى ســوریا ، ومحــو عــار االنفصــال الــى األبــد .. ان الحكــم 

ــــة  ــــق أســــس دیموقراطی ــــة المتحــــدة ، وف ــــى الجمهوریــــة العربی ــــب بإلحــــاح .. العــــودة ال الجدیــــد مطال

فع بقضـیة الوحـدة الـى أقصـى مـداها . ممـا یـدعم واشتراكیة تضع سوریا في مكانها الطبیعي .. تـد

النضــال الوحــدوي .. ویــدفع بــالثوریین العــرب الحقیقیــین لالســتماتة فــي معركــة الوحــدة واالشــتراكیة 
)٥٢(.

ونشرت جریدة (الوحدة) مقاال افتتاحیا بعنوان (ماذا في سوریا؟) ، أكدت فیه على ضرورة 

تحــدة ، ضـــمن مرحلــة الوحـــدة مـــع االســتفادة مـــن أخطـــاء عــودة ســـوریة الــى الجمهوریـــة العربیـــة الم

الماضـــي ، نظـــرا لالخطـــار المحیطـــة بســـوریة فـــي حالـــة عـــدم التحاقهـــا وانضـــمامها ، وعـــدت ذلـــك 

تكریسا لالنفصـال ، واتخـاذ األخطـاء السـابقة حجـة لهـا . فـانكرت (الوحـدة) ذلـك بقولهـا          " 

ســالحا یرفــع فــي وجــه عــودة مصــر وســوریة " بــل أخطــاء التجربــة الســابقة ال یجــوز أبــدا ان تكــون

یمكـن ان " تعــود الجمهوریـة العربیــة المتحــدة وقـد أفــادت حقـا مــن التجربــة السـابقة ، وأرســت قواعــد 

الوحـــدة علـــى قواعـــد ثوریـــة ، تؤكـــد حـــق الجمـــاهیر فـــي حمایـــة دولـــة الوحـــدة وتطویرهـــا دیمقراطیـــا 

ظام األقالیم العربیـة المتحـررة وفـي طلیعتهـا العـراق واشتراكیا وفتح األبواب لتوسیع دولة الوحدة بانت

ضمن دولة الوحدة " واختتمت (الوحدة) بتأكیـدها بـالقول " فعـودة وحـدة الجمهوریـة العربیـة المتحـدة 

مع تصحیح األخطاء السابقة ، تشكل المقیاس الوحید لمدى إخالص ایة قوة وحدویة في سوریة ، 

.)٥٣("  ١٩٦٣آذار  ٨حتى  ١٩٦١أیلول  ٢٨ل من لقضیة الجماهیر التي قاتلت االنفصا

١٩٦٣نیسان )مصر ، سوریة ، العراق(الوحدة االتحادیة الثالثیة -٢
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شـــباط  ٨انتعشــت آمـــال الصـــحافة العراقیـــة فــي تبنـــي الـــدعوة للوحـــدة العربیــة بعـــد انقـــالب 

 ١٩٦٣آذار  ٨ب ، وبعودة سوریة للركب العربي والقضاء على حكم االنفصال بقیام انقال ١٩٦٣

، عنـدها طرحـت الـدعوة لوحـدة ثالثیـة بــین العـراق وسـوریة والجمهوریـة العربیـة المتحـدة (مصــر) . 

فانشــغلت الصــحافة علــى مختلــف توجهاتهــا القومیــة ومنهــا جریــدة الوحــدة بمتابعــة خطــوات الوحــدة 

لـثالث (بغـداد على صفحاتها األولى من خالل نقل أخبـار زیـارات الوفـود الرسـمیة لعواصـم الـدول ا

ودمشــق والقــاهرة) والبیانــات الصــادرة عــن المحادثــات الرســمیة وتصــریحات كبــار المســؤولین بشــأن 

.)٥٤(الوحدة فضال عن المقاالت االفتتاحیة المخصصة لقضیة الوحدة

ــــــومیین العــــــرب فــــــي العــــــراق تجــــــاه الوحــــــدة               ــــــدة (الوحــــــدة) نظــــــرة حركــــــة الق عكســــــت جری

احتفاالت الجماهیر بالذكرى الخامسة لقیـام الوحـدة بـین مصـر وسـوریة المصـادف العربیة ، فنقلت

، منها احتفال القـومیین العـرب فـي الرحمانیـة جانـب الكـرخ ، واحتفـال القـومیین  ١٩٦٣شباط  ٢٢

العـــرب فـــي الموصـــل ، التـــي تمثلـــت بالمظـــاهرات التـــي تخللتهـــا إلقـــاء الكلمـــات المعبـــرة والقصـــائد 

كرســـت (الوحـــدة) صـــفحاتها لمناقشـــة الطروحـــات فـــي كیفیـــة تحقیـــق الوحـــدة بـــین . و  )٥٥(الحماســـیة

الدولة العربیة (مصر وسوریة والعراق) من خالل أبواب الجریدة : كلمة الوحدة ، مفاهیم ودراسـات 

، مناقشـــات نظریـــة ، آراء حـــرة ، فضـــال عـــن نشـــرها البیانـــات الصـــادرة عـــن الحركـــة فـــي العـــراق . 

ها مــن الصــحف الناطقــة بلســان الحركــة كالحریــة اللبنانیــة وصــوت الجمــاهیر والمقــاالت التــي تقتبســ

.)٥٦(السوریة 

بشان محادثات الوحدة الى دمشق ، برئاسة علي صـالح السـعدي )٥٧(سافر أول وفد عراقي

نائب رئیس مجلس الوزراء ووزیر الداخلیة ، إلجراء المباحثات مع الجانب السوري برئاسة صالح 

، وقــــد صــــدر عــــن  ١٩٦٣ر ، فــــي قصــــر الرئاســــة بدمشــــق فــــي العاشــــر مــــن آذار الــــدین البیطــــا

االجتمـــاع بیانـــا مشـــتركا تضـــمن " وضـــع أســـس الوحـــدة بـــین الجمهوریـــة العربیـــة المتحـــدة والعـــراق 

وســوریة ، تعبئــة قــوى الشــعب العربــي الفلســطیني لتحریــر األرض المقدســة ، توحیــد الجهــود لــدعم 

.)٥٨(دي والمعنوي البناء الجزائر" ثورة الیمن ، وتقدیم العون الما

عقبت جریدة (الوحدة) على الخطوات األولى إلعادة الوحدة العربیة الى عهدها  السابق ، 

فكتبـــت مقـــاال سیاســـیا بعنـــوان (أیتهـــا الوحـــدة) هاجمـــت فیـــه أعـــداء الوحـــدة وحـــذرت مـــن التالعـــب 

ـ " االنفصالیین " ، ورحبت بتمسك باأللفاظ وتشویه مفهوم الوحدة وأهدافها كما فعل من وصفتهم ب

سوریة بالوحدة العربیة ونصحتها " بإعادة وحدة سوریة مع الجمهوریـة العربیـة المتحـدة علـى أسـس 

دیمقراطیــة هــذه هــي الوحــدة التــي یریــدها الشــعب العربــي ، ولــن یرضــى الیــة صــورة بــدیال لهــا .. 

لعربیــة المتحــدة بأقلیمهــا .." واختتمــت وســتعقبها الخطــوة التالیــة وهــي وحــدة العــراق مــع الجمهوریــة ا

جریدة الوحدة مقالها باستنكار محاوالت البعض تمیع قضیة الوحدة ودعوتهم التریث فیهـا ، وطـرح 

.)٥٩( صیغا اخرى بدیلة عنها
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ونشرت جریدة (الوحدة) كلمة الوحدة (المقال االفتتاحي) تحت عنوان (بین بغداد والقاهرة) 

المـــــؤامرات " ضـــــد أي توجـــــه وحـــــدوي والســـــعي القامـــــة                " نبهـــــت فیـــــه " لالخطـــــار و 

المحــاور "  ، داعیــة الــى االســتفادة مــن األخطــاء الســابقة ، والتوجــه نحــو القــاهرة وبحــث الصــیغة 

الوحدویة ، التي تحقق وحدة العراق مع الجمهوریة العربیـة المتحـدة باقلیمیهـا . " وحـدة قائمـة علـى 

كیة ، تضمن وتؤكد حق الجماهیر في صنع مستقبلها ، بممارستها للحریات أسس دیمقراطیة اشترا

.)٦٠(الدیمقراطیة ، وعلى رأسها حریة العمل الحزبي العقائدي والثقافي والفكري .."

في العراق وقضیة الوحـدة ، لكونهـا جـاءت  ١٩٦٣شباط  ٨وربطت (الوحدة) بین انقالب 

ان العراق مسرحا لها ، جـاء ذلـك فـي (مقالهـا االفتتـاحي) ردا على جمیع الدعوات اإلقلیمیة التي ك

كلمة الوحدة (ثورتنا وقضیة الوحدة) تقدمت من خالله بمشروع وحدوي انطالقا من بغداد بـالقول " 

نحن نرى ان تكون الخطوة التالیة من بغداد بالتقـاء جمیـع أطـراف الحركـة القومیـة فـي العـراق فـورا 

مشــــروع وحــــدوي .. یحـــــدد أبعــــاد الوحــــدة المنشــــودة ، وأسســـــها حــــول مائــــدة واحــــدة تخـــــرج منهــــا ب

الدیمقراطیة واالشـتراكیة ، فیـأتي مشـروع بغـداد الوحـدوي معبـرا عـن آراء الجمـاهیر العراقیـة الممثلـة 

بحركاتها العقائدیة .." ولم تشترط الجریدة بان یكون المشروع إلزامـي ، بـل اقترحـت طرحـه للبحـث 

األقطار العربیة المتحررة الكسابه المزید مـن الوضـوح الفكـري ، على صعید قومي شعبي عام في

.)٦١(والخروج بصیغة وحدویة دائمیة

وفــدان عراقــي وســوري ، كــان الوفــد العراقــي الرســمي  ١٩٦٣آذار  ١٤وصــل القــاهرة فــي 

یضــم طالــب حســین الشــبیب وزیــر الخارجیــة والفریــق الــركن صــالح مهــدي عمــاش وزیــر الــدفاع ، 

وري برئاســة نهــاد القاســم نائــب رئــیس الــوزراء ووزیــر العــدل . اجتمــع الــرئیس المصــري والوفــد الســ

جمــال عبــد الناصــر بأعضــاء الوفــدین بمنزلــة ، كمــا وصــل فیمــا بعــد علــي صــالح الســعدي نائــب 

رئــــیس مجلـــــس الـــــوزراء العراقـــــي مـــــع أعضـــــاء وفــــد ســـــوري ، الـــــى القـــــاهرة لالنضـــــمام لمحادثـــــات 

أكــد  ١٩٦٣آذار  ٦المحادثــات الثالثیــة فــي القــاهرة مســاء الســبت . وصــدر بیــان عــن )٦٢(الوفــدین

بــان المناقشــات كانــت حــول " مشــروع لالتحــاد " وان المحادثــات وصــلت الــى مرحلــة ، اســتوجبت 

رجـــــوع الوفـــــود المشـــــتركة الـــــى بغـــــداد ودمشـــــق ، علـــــى ان تعـــــود الـــــى القـــــاهرة بعـــــد أیـــــام إلكمـــــال 

.)٦٣(المحادثات

لصـحف تتكـون مـن شـفیق الكمـالي وشـاذل طاقـة وطـه البصـري كانت لجنـة الرقابـة علـى ا

تمــارس عملهــا فــي مــدخل وزارة اإلرشــاد مقابــل وزارة الــدفاع آنــذاك ، فتــاتي الیهــا مقــاالت الصــحف 

االفتتاحیة لیال قبل الطبع ، فتجیزها او تعدل او تحذف او تضیف او تمنـع اجازتهـا للنشـر . كـان 

لمقــال االفتتــاحي لجریــدة الوحــدة (كلمــة العــدد) ، الن الجریــدة االهتمــام والتركیــز دائمــا یقــع علــى ا

تمثـل التیــار السیاســي القــومي األساســي بعــد حــزب البعـث العربــي االشــتراكي فــي العــراق لــذا كانــت 

ــــى الصــــحف تعطــــي االهمیــــة القصــــوى لالفتتاحیــــات جریــــدة الوحــــدة باعتبارهــــا جریــــدة  الرقابــــة عل
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ــ ین البعــث وحركــة القــومیین العــرب فــي العــراق بمســألة المعارضــة الرئیســة ، ولوجــود حساســیات ب

تمثیــل الشــارع القــومي . والن الحركــة كــان لهــا مواقــف وسیاســات قومیــة تتقــاطع احیانــا مــع حــزب 

البعث فـي مسـائل مثـل (الوحـدة واالشـتراكیة) و(تحریـر فلسـطین)         و (الدیمقراطیـة) و(نظـام 

ــــا فــــي . فعنــــدما )٦٤(حكــــم) و (النظــــام االقتصــــادي) جــــاء المقــــال االفتتــــاحي لجریــــدة الوحــــدة (رأین

مباحثــات القــاهرة) أمــام اللجنــة شــطب شــفیق الكمــالي معظمــه وأبــدل بعــض عباراتــه ، ففقــد المقــال 

قیمتــه السیاســیة ، كمــا حــذف مقــاطع مهمــه منــه بحیــث لــم یعــد یحقــق أي رأي او موقــف فــي حالــة 

ك مساحة بالمقال االفتتاحي بیضـاء ، لكـي ال نشره ، فضال عن آمر لجنة الرقابة للجریدة بعدم تر 

. عـاد المقـال )٦٥(یوحي للقراء عـدم موافقـة السـلطات علـى المقـال وهـذا طعنـا فـي حریـة الصـحافة 

االفتتــاحي (رأینــا فــي مباحثــات القــاهرة) للجریــدة وقــد قــارب اللیــل علــى االنتصــاف ، فلــم یعــد مــن 

الذهاب به ثانیة الى لجنة الرقابـة .وكـان وقتهـا فـي الوقت مما یكفي لكتابة مقال افتتاحي جدید ثم 

مقر الجریدة غسان كنفاني فاقترح حال بان اخرج مـن حقیبتـه قصـة وطلـب نشـرها بـدال مـن المقـال 

فكانــــت القصــــة تعویضــــا عــــن االفتتاحیــــة وفعــــال صــــدرت جریــــدة (الوحــــدة) بمانشــــیت كبیــــر (رأینــــا 

لمقـال االفتتـاحي) قصـة ال عالقـة لهـا بـالعنوان ، بمباحثات القاهرة) وأدرج في حقل كلمة الوحـدة (ا

ـــد وال مـــن قریـــب . تتحـــدث عـــن رجـــل مـــریض  ومضـــمونها ال یمـــت للموضـــوع بعالقـــة ال مـــن بعی

.)٦٦(مصاب بمرض مزمن توصف له العالجات ذات الطابع الشعبي

وتصدر الصفحة األولى من جریـدة (الوحـدة) مانشـیت كبیـر (بیـان حركـة القـومیین العـرب 

حدة اتحادیة ثالثیة ذات جذور شعبیة عمیقة) ابـرز مـا جـاء فیـه المطالبـة بــ" وحـدة اتحادیـة حول و 

جدیة بین الجمهوریـة العربیـة المتحـدة وسـوریة والعـراق ، ان الوحـدة االتحادیـة المنشـودة تعنـي قیـام 

تحاد ، دولة اتحادیة واحدة . ذات سیادة قومیة واحدة ، الشؤون األساسیة التي یجب ان یشملها اال

خارجیــة ، دفــاع وامــن قــومي ، سیاســة اقتصــادیة مالیــة .. صــیغة الوحــدة االتحادیــة ومؤسســاتها ، 

مجلس اتحاد تشریعي یحقق في آن واحد التمثیل الدیمقراطي للشـعب والتمثیـل المتسـاوي لألقـالیم " 

عـزل الرجعیـة مبادئ النظام الثوري لدولة الوحدة االتحادیـة " ، صـیغة دیمقراطیـة اشـتراكیة تضـمن 

.)٦٧(وٕاعطاء الحریة الكاملة للقوى الشعبیة " 

ركـــزت (الوحـــدة) علـــى بیـــان حركـــة القـــومیین العـــرب والمشـــروع الوحـــدوي الـــذي تضـــمنه ، 

ملتزمــة خــط الحركـــة فــي التمســك بـــه وطرحــه للمناقشـــة علــى صــفحاتها وخاصـــة بــاب آراء حـــرة ، 

ة) مقالهــا االفتتــاحي (كلمــة الوحــدة) تحــت . فقــد نشــرت جریــدة (الوحــد)٦٨(فضــال عــن كلمــة الوحــدة

عنـوان (بــین الوحــدة واالتحــاد ومشــروع حركــة القـومیین العــرب) وضــحت فیــه األســباب التــي دفعــت 

الحركــة الــى طــرح مشــروعها وتبنیــه . فقالــت " حركتنــا وجــدت ان قضــیة الوحــدة معرضــة فــي هــذه 

متباحثــة فــي القــاهرة وحركتنــا مــن المرحلــة لكثیــر مــن االجتهــادات النظریــة ، مــن جمیــع األطــراف ال

بینهــا ، فطرحــت مشــروعا وحــدویا كــامال بــین األقــالیم الثالثــة ، یفیــد مــن تجربــة الوحــدة الســابقة " ، 
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ویضــع األســس المادیــة والموضــوعیة لدولــة وحدویــة ، تســتند الــى قواعــد دیمقراطیــة واشــتراكیة .. " 

بالمشـروع الوحـدوي بقولهـا " لقـد جـاء المشـروع الوحـدوي الـذي طرحتـه حركـة وبینت (الوحدة) رأیها

القــومیین العــرب لیحــدد بوضــوح شــكل دولــة الوحــدة الدســتوري ومحتواهــا االقتصــادي واالجتمــاعي 

ولیكون أساسا للبحث في مباحثات القاهرة .. للوصول بدولة الوحدة المنتظرة شكال وموضوعا الى 

تتحمـل جمیـع أطـراف حركـة النضـال العربـي مسـؤولیتها الكاملـة فـي صـنع مرحلة النضـج ، وبـذلك 

.)٦٩(دولة الوحدة ، وتوفیر ضمانات حمایتها وتطویرها دیمقراطیا واشتراكیا " 

صدرت جریـدة (الوحـدة) بمانشـیت كبیـر (تفاصـیل مباحثـات الوحـدة الثالثیـة) ، إذ ادرجـت 

یـــة المتحـــدة والوفـــد الســـوري والوفـــد العراقـــي ، فـــي البیـــان المشـــترك لمباحثـــات وفـــد الجمهوریـــة العرب

إعقــاب المحادثــات الثالثیــة التــي دارت فــي القــاهرة ، وعلقــت جریــدة (الوحــدة) علــى ذلــك بتأكیــدها 

على دور الجماهیر العربیة في صنع الوحدة بعیدا عـن اإلطـارات الرسـمیة ، فكتبـت كلمتهـا (حتـى 

ع الجمــاهیر علــى مباحثــات الوحــدة لكــي تتحمــل ال تضــیع الوحــدة مــرة اخــرى) اقترحــت فیهــا إطــال

مســـؤولیتها فـــي رســـم مســـتقبلها وتقریـــر مصـــیرها ، فقالـــت " مـــن هنـــا وجـــب هـــذه القضـــیة بحضـــور 

الجماهیر ، وفي ظل مراقبتها وتوجیهها لسیر مباحثات القاهرة الرسمیة وذلك عن طریق طرح كل 

ركـات الشـعبیة اإلسـهام الفعـال فـي ما یـدور فـي المباحثـات علـى أوسـع نطـاق شـعبي ، لیتسـنى للح

مناقشة كل ما یدور ، وخلق تیار شعبي وحـدوي یمـارس دوره فـي صـنع الوحـدة ، وضـمان سـالمة 

.)٧٠(اتجاهها القومي االشتراكي الدیمقراطي "

تشــكلت فــي ســوریة (لجنــة القــوى الوحدویــة) وضــمت ممثلــین عــن : حــزب البعــث العربــي 

والجبهـــة العربیـــة المتحـــدة والوحـــدویون االشـــتراكیون ، لوضـــع االشـــتراكي وحركـــة القـــومیین العـــرب

صیغة مشروع وحدوي ، یمثل إجماع القوى الشعبیة الثوریة في سـوریة  علـى قضـیة الوحـدة شـكال 

.)٧١(وموضوعا ، ومن ثمة یطرح المشروع شعبیا ، لضمان المشاركة الجماهیر على أوسع نطاق

ســوریة بتشــكیل لجنــة سیاسـیة تضــم القــوى القومیــة طالبـت جریــدة (الوحــدة) بمحاكــاة أجـراء

فــي العــراق ، ضــمانا لنجــاح الوحــدة فكتبــت فــي مقالهــا االفتتــاحي (كلمــة الوحــدة) (ال وحــدة بــدون 

وحدویین وال ثورة بدون ثوریین) جاء فیه " ان قضیة الوحدة ورسم إبعادها الثوریة ، تتطلب البحث 

ع هـذه القـوى فـي بغـداد ، وكمـا التقـت فـي دمشـق ، لوضـع والحوار في القاهرة ، وذلك بالتقـاء جمیـ

صـــیغة وحدویـــة مشـــتركة ، والخـــروج بمشـــروع موحـــد یمثـــل موقفهـــا مجمعـــة ، ویكـــون رأي العـــراق 

الشـــعبي فـــي مباحثـــات القـــاهرة " واختتمـــت جریـــدة (الوحـــدة) مقالهـــا بتجدیـــد دعوتهـــا لجمیـــع القـــوى 

المشــترك ، نــدعو جمیــع القــوى الوحدویــة التــي الوحدویــة فــي العــراق فقالــت " فــالى العمــل الوحــدوي

.)٧٢(تتحمل مسؤولیتها التاریخیة ، والى مائدة موحدة تمثل صوت العراق الشعبي "

وصــدرت جریــدة (الوحــدة) ألول مــرة دون كلمــة الوحــدة (المقــال االفتتــاحي) ، فقــد ادرجــت 

هـذا العـدد) ولكـي یمـال بدال عنه محتویات العدد من مقـاالت وأبـواب وصـفحات تحـت عنـوان (فـي 
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. ویعــود ســبب هــذا األجــراء الجدیــد (للوحــدة) ، امتنــاع )٧٣(الفــراغ كتبــت العنــاوین بحــروف كبیــرة 

شـاذل طاقـة عـن نشــر مقـال افتتـاحي بأكملـه تحــت عنـوان (رأینـا فـي محادثــات الوحـدة) مـع تهدیــده 

ا ، ممـا یـوحي للقـراء عـدم بالتعرض لالعتداء والحبس ، فیما اذا ترك مكان المقـال االفتتـاحي فراغـ

وفــي العــدد التــالي )٧٤(موافقــة الرقابــة علــى نشــره ، وان حریــة الصــحافة فــي العــراق غیــر مضــمونة

انتقـــدت جریـــدة (الوحـــدة) أجـــراء الرقابـــة ، مســـتخدمة " التقیـــة " فـــي عالقتهـــا بالســـلطة وبعیـــدا عـــن 

وان (أبــدا .. ضــد الدكتاتوریــة) مباحثــات الوحــدة ومناقشــة كیفیــة تحقیقهــا فنشــرت مقــاال افتتاحیــا بعنــ

أكــدت فیــه ان الدكتاتوریــة ال تعمــر طــویال ورفــض التعــایش معهــا إیمانــا بــان الجمــاهیر العامــة لهــا 

 ٨وحــدها حــق تقریـــر مصــیرها .. وذّكــر المقـــال بدكتاتوریــة قاســم وكیفیـــة القضــاء علیهــا بـــانقالب 

.)٧٥( ١٩٦٣شباط 

المرتقبة بین وفود مصر وسوریة والعراق ، والتي وتعلیقا على مباحثات الوحدة في القاهرة 

ـــوان  ١٩٦٣حـــددت فـــي الســـادس مـــن نیســـان  ـــا (كلمـــة الوحـــدة) بعن ـــاال افتتاحی ، كتبـــت الوحـــدة مق

نیسان .. واالمتحان الرهیب) جاء فیه " تطرح على بساط المباحثـات قضـیة الوحـدة بـین مصـر ٦(

، وتضـع القواعـد  ١٩٥٨مـن تجربـة عـام وسوریة والعراق ، للخروج بدولة موحـدة علـى أسـس تفیـد 

الراسخة لدولة دیمقراطیة شعبیة ، تؤكد حق الجماهیر في حمایة الثـورة الوحدویـة االشـتراكیة ، فـي 

نیسان .. إذ تتحدد أبعاد  ٦دولة الوحدة وفي أقالیمها الثالث .. ان جماهیر شعبنا تتطلع الى یوم 

.)٧٦(أبعاد دیمقراطیة وأبعاد اشتراكیة .." كثیرة لحركة النضال العربي ، أبعاد وحدویة و 

ردا علــى بعــض صــحف بیــروت التــي تــدعي اخــتالف الظــروف الموضــوعیة بــین األقــالیم 

الثالثة ، واقتراحها عوضا عن الوحدة (اتحاد الدول العربیة) ، یحافظ على كیاناتها اإلقلیمیة عربیا 

ال بعنـــــوان (جمهوریـــــة واحـــــدة ال اتحـــــاد ودولیـــــا . كتبـــــت جریـــــدة الوحـــــدة فـــــي (كلمـــــة الوحـــــدة) مقـــــا

جمهوریات) هاجمت فیه تلك الصحف ووصفتها " بالعمیلة الرجعیة " وانتقدت بشدة مقترحها ومما 

جـاء فـي المقـال " الــدوائر المعادیـة تبشـر (باتحــادات) ، لـیس لهـا مــن الوحـدة واالتحـاد اال مظهرهــا 

على الكیانات الهزیلة التي خلفهـا االسـتعمار االنفصالي ، لكل قطر من األقطار الثالثة ، للحفاظ 

. والتــي یتـــیح لـــه بقاؤهــا الفـــرص العدیـــدة المــرار مؤامراتـــه وتـــدبیر االنقالبــات الرجعیـــة ، المضـــادة 

لمسیرة النضال العربي الثوري .. " لذا دعت (الوحدة) ردا على ذلك الـى  " وضـع صـیغة وحدویـة 

ترسي دعائم دولة موحـدة بـین األقـالیم الثالثـة تـذوب حقیقة ترفض األشكال الوحدویة المظهریة ، و 

فیها الكیانات االنفصالیة .. وتنهـي آثارهـا     اإلقلیمیـة ، فـي ظـل جمهوریـة عربیـة واحـدة یرفـرف 

علیهــا علــم واحــد ، وتقودهــا أجهــزة وحدویــة مركزیــة .. جمهوریــة واحــدة تضــع كــل طاقاتهــا المادیــة 

.)٧٧("والبشریة في خدمة الجماهیر الكادحة 

صدرت جریدة الوحدة للمرة الثانیة دون كلمة الوحدة أي (المقال االفتتاحي) وكي ال یتـرك 

فراغا ، أدرج بدال عنه محتویـات العـدد ، وعنـاوین مقاالتهـا الداخلیـة وصـفحاتها تحـت عنـوان (فـي 
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هـــذا العــــدد) لعــــدم موافقــــة الرقابــــة علــــى المقــــال االفتتــــاحي واعتراضــــها علــــى مضــــمونه وعوضــــت 

(الوحـــدة) عـــن كلمتهـــا بمانشـــیت كبیـــر (تصـــریحات هامـــة للـــرئیس عبـــد الناصـــر) نقلـــت فیـــه ابـــرز 

تصـــریحاته بـــالخط العـــریض (الوحـــدة قضـــیة مصـــیریة ، الوحـــدة یجـــب ان ترتفـــع فـــوق المنـــاورات 

السیاســیة ، لــیس المهــم هــو المشــاریع بــل المهـــم هــو العمــل الوحــدوي ، المعركــة الــدائرة هــي بـــین 

ومي وتیـــار ال قـــومي ..) وقــــد أرفقـــت التصـــریحات بصـــورة للـــرئیس جمـــال عبــــد تیـــارین : تیـــار قـــ

.)٧٨(الناصر

تشـــابهت األوضـــاع السیاســـیة بـــین القطـــرین الســـوري والعراقـــي ففـــي ســـوریة بـــرزت مســـألة 

المشاركة في نظام الحكم والصراع الخفي بین البعثیین والناصـریین ، بفعـل التنـافس بینهمـا ورغبـة 

على المفاصـل المهمـة فـي الدولـة ، والسـیطرة علـى مراكـز القـوة فیهـا والمنافسـة كل طرف بالهیمنة 

غـــذتها أجـــواء الشـــك وســـوء الظـــن المتبـــادل مـــن جهـــة ، وشـــعور كـــل طـــرف بانـــه األحـــق واألقـــوى 

واألكثـــر اســـتقطابا للجمـــاهیر مـــن جهـــة اخـــرى . وكـــان ابـــرز المشـــكالت الناشـــئة فیهـــا هـــي قضـــیة 

الوحـــدة خبـــر اســـتقالة ســـتة مـــن الـــوزراء الســـوریین مـــن مناصـــبهم ، فقـــد نقلـــت جریـــدة)٧٩(الوحـــدة 

والمحسوبین على القوى الوحدویة وهم : هاني الهندي وجهاد ضاحي وسـامي الجنـدي ونهـاد قاسـم 

وســامي صــوفان وعبــد الوهــاب حومــد ، وذلــك لمطــالبتهم بتكــوین جبهــة قومیــة متكافئــة تعمــل علــى 

(رأي حركــة القــومیین العــرب فــي ســوریة حــول قضــایا تحقیــق الوحــدة ، كمــا نشــرت جریــدة الوحــدة 

المرحلة الحالیة وشؤونها) نقـال عـن (صـوت الجمـاهیر) الناطقـة بلسـان حركـة القـومیین العـرب فـي 

.)٨٠(سوریة

واختتمــت (الوحــدة) مقاالتهــا االفتتاحیــة تعلیقــا علــى أحــداث ســوریة ، بــآخر مقــال افتتــاحي 

لـى مسـتوى المسـؤولیات) كـررت فیـه دعوتهـا السـابقة فـي إقامـة لها (كلمة الوحدة) بعنـوان (لنترفـع ا

بـــین مختلـــف الفئـــات والتنظیمـــات القومیـــة ، كـــآخر فرصـــة تاریخیـــة لمصـــلحة )٨١(الجبهـــة القومیـــة

الوحــدة وممــا جــاء  فــي المقــال " ... ارتفعنــا الــى مســتوى المهمــة التــي نــذرنا أنفســنا         لهــا .. 

عضویا بین القوى الوحدویة الثوریة في العـراق وسـوریة ومصـر ، نفترض فورا وبدون تردد التحاما

لتقود هذه القوى مجتمعة ثـورة الوحـدة وتفـرض وجودهـا .. ان جمـاهیر الشـعب تنتظـر مـن قیاداتهـا 

ان تســتجیب لطموحهــا ، فتضــع دولــة الوحــدة الثالثیــة المســتندة الــى قواعــد ثوریــة عریضــة ، تقــوم 

.)٨٢(كات والقیادات الثوریة في األقالیم الثالثة .. "على تحالف حقیقي بین جمیع الحر 

عن الصدور : )الوحدة(توقف جریدة 
دخلت حركة القومیین العرب في العراق في خصـومه مـع حـزب البعـث العربـي االشـتراكي 

حول كیفیة تحقیق الوحدة العربیة ، وٕاقرار مؤسساتها فالحركیون یعتبرون عبد الناصر نـواة الوحـدة 

أي وحــدة یجــب ان تتمحــور حــول النــواة وخطــوات الوحــدة تكــون بعــودة ســوریة الــى الجمهوریــة ، فــ
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العربیــة المتحـــدة (مصـــر) ، وبعـــدها یلتحــق العـــراق بهمـــا كـــإقلیم شــمالي ، فكانـــت جمیـــع المقـــاالت 

االفتتاحیة والمقـاالت السیاسـیة فـي جریـدة (الوحـدة) المعبـرة عـن رأي الحركـة تتمحـور بهـذا االتجـاه 

طرح البعث العربي االشتراكي الحاكم في سوریة والعراق وحدة ثالثیة ، وال یرغب بوحدة تسلم فیما

فقـــد انفـــردت جریـــدة (الجمـــاهیر) الناطقـــة بلســـان حـــزب البعـــث )٨٣(فیهـــا الســـلطة الـــى عبـــد الناصـــر

العربــي االشــتراكي ، عــن غیرهــا مــن الصــحف القومیــة ، بــدعوتها إلقامــة وحــدة ثالثیــة بــین مصــر 

ا والعراق باالستناد الى األحزاب والمنظمات ، أكثر من استنادها الى المؤسسـات الحاكمـة ، وسوری

.)٨٤(وان ال تكون الوحدة أسیرة الزعامات                  الفردیة ..

تعرضــــت جریــــدة (الوحــــدة) لمضــــایقات بســــبب مقاالتهــــا االفتتاحیــــة حــــول قضــــیة الوحــــدة 

ومن تلك المضایقات توزیع االعالن الذي یشـكل العمـود الفقـري المخالفة لوجهات نظر البعثیین ، 

للجریدة مع المبیعات ، فالمفروض من مكتب اإلعالنات ان یتولى توزیعها بالعدالة على الصحف 

، فبســبب الضــغوط التــي مورســت علیــه ، یقــوم بإرســال اإلعالنــات الــى جریــدة (الجمــاهیر) لســان 

ـــات لجریـــدة            الوحـــدة ، فـــال حـــال حـــزب البعـــث العربـــي االشـــتراكي ، و  اذا أرســـلت إعالن

.)٨٥() إعالنا ، تنشر تحت عنوان خدمات صحفیة ٣-١تتعدى االعالن الواحد ، لذا تجمع (

تولت شركة فرج اهللا للمطبوعات توزیع جریدة (الوحدة) داخل وخارج العراق فكانت ترسلها 

رة والحلـة وكـربالء فـي الجنـوب التـي تشـتكي مـن عن طریـق القطـار الـى ألویـة (المحافظـات) العمـا

عــدم وصــولها وتبــین فیمــا بعــد ان الحــرس القــومي المحســوب علــى حــزب البعــث یقــوم برمــي رزم 

.)٨٦(الجریدة من القطار أثناء سیره مما یحول دون وصولها 

ام وكانت المسالة الثانیة في مدار الخالف بین البعثیین والحركیین ، هي االئتالف مع نظ

الحكم ، إذ كان تأكیـد الحـركیین علـى تشـكیل الجبهـة القومیـة مـن مختلـف القـوى القومیـة الوحدویـة 

العاملة في العراق ، وأخذت على حزب البعث انفراده بالسلطة دون حركـة القـومیین العـرب ، التـي 

ط جنبا شبا ٨شاركت مع غیرها من القوى القومیة في الصفحات التي تلت قیام انقالب           

. لذا طالبت (الوحدة) بالجبهة القومیة ، وتجرأت في آخـر عـدد لهـا )٨٧(الى جنب مع حزب البعث

وفي صفحتها األخیـرة (الثامنـة) نشـر مقـال          عـن (المحـرر)  ١٩٦٣نیسان  ٤الصادر في 

اني جـاء اللبنانیة بعنوان (القوى القومیة التقدمیة فجرت الثورة ولـیس قضـیة حـزب) بقلـم غسـان كنفـ

فــي مســتهله " ان قضــیة الثــورة فــي العــراق لیســت قضــیة حــزب خاصــة ، وال هــي مجــرد ردة فعــل 

لالرهاب الشیوعي ... وال هي مدفوعة برغبة السیطرة على الحكم فحسب .." وأكد المقـال حقیقـة " 

رمضــان ، هــي القــوى القومیــة التقدمیــة باجمعهــا ، وهــذه  ١٤ان القــوى التــي فجــرت الثــورة صــباح 

الحقیقة یجب ان توضح دائما ، الن العدل یحتم ذلك .. لـم تكـن محتكـرا مـن قبـل فئـة دون سـواها 

.. كانت معركة الحركـة القومیـة التقدمیـة باجمعهـا " واختـتم كنفـاني مقالـة بقولـه " فیمـا كـان شـباب 

حــزب البعــث یحرســون أجــزاء مــن بغــداد كــان شــباب حركــة القــومیین العــرب یحرســون أجــزاء اخــرى 
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وبعـد )٨٨(ارج بغداد كانت الصورة تتكرر في كل مدینة وكل قرى على طول العراق وعرضـه ..وخ

توقفــت (الوحــدة) نهائیــا ولــم  ١٩٦٣) مــن جریــدة الوحــدة الصــادرة فــي الرابــع مــن نیســان ٨١العــدد(

  .  ١٩٦٣) لسنة ٢٤تتقدم بطلب امتیاز جدید بموجب قانون المطبوعات الجدید رقم (

:١٩٦٣) لسنة ٢٤رقم (قانون المطبوعات 
احتـوى  ١٩٦٣في الرابع مـن نیسـان )٨٩(١٩٦٣) لسنة ٢٤صدر قانون المطبوعات رقم (

) منـه علـى إلغــاء مرسـوم المطبوعـات رقــم ٤٣) مـادة ، تضـمنت المــادة (٤٥القـانون الجدیـد علــى (

شـاد الـدكتور لـذا حـدد وزیـر اإلر )٩٠(، وٕالغاء كافة االمتیازات الممنوحة بموجبه ١٩٥٤) لسنة ٢٤(

مسارع الراوي موعد تقدیم الطلبات الجدیدة للصحف والمجالت ، بموجب القـانون الجدیـد فـي بیـان 

كما اقر استمرار الصحف بالصدور حتى یوم السادس من  ١٩٦٣له إصدره في الرابع من نیسان 

.)٩١( ١٩٦٣لسنة  ٢٤، حیث موعد تنفیذ قانون المطبوعات الجدید رقم  ١٩٦٣نیسان 

، فــي الخــامس مــن نیســان  ١٩٦٣شــباط  ٨ألغیــت معظــم الصــحف الصــادرة بعــد انقــالب 

وبســـبب إجـــراءات وزارة اإلرشـــاد فـــي تقلـــیص مـــنح االمتیـــاز السیاســـي بعـــد صـــدور قـــانون  ١٩٦٣

صـــالحیات عدیـــدة منهـــا اإلرشـــادوالـــذي مـــنح وزیـــر  ١٩٦٣) لســـنة ٢٤المطبوعـــات الجدیـــد رقـــم (

صـرت الصـحف السیاسـیة المسـتمرة بالصـدور علـى (الجمـاهیر) صالحیة منح االمتیـازات ، لـذا اقت

لصاحبها ورئیس تحریرها كریم محمود شنتاف المعبرة عن لسان حزب البعث العربي االشتراكي و 

(الشعب) لصاحبها ورئیس تحریرها حامد علوان الجبوري ، و (الطلیعة) لصاحبها ورئیس تحریرها 

ورئـیس تحریرهـا نعمـان العـاني المحـامي . وصـدرت قاسم حمـودي المحـامي و (العـرب) لصـاحبها

فیما )٩٢(ألول مرة صحف اتحادات ونقابات مهنیة معبرة عن لسان حزب البعث العربي االشتراكي

توقفت عن الصدور مـن تلقـاء نفسـها صـحف محسـوبة علـى تنظیمـات قومیـة ، ولـم تتقـدم بطلبـات 

معرفتها المسبقة صعوبة السماح لها بالصـدور جدیدة لمنحها االمتیازات بموجب القانون الجدید ، ل

، نظـــرا لخالفاتهـــا المعروفـــة وصـــراعها الفكـــري مـــع حـــزب البعـــث العربـــي االشـــتراكي فـــي مســـألة 

، ولعل من ابرز تلك الصحف (الثورة) المعبر عن الرابطة القومیة في العراق ، و(لـواء )٩٣(الوحدة

ة) المعبـــرة عـــن حركـــة القـــومیین العـــرب فـــي العروبـــة) لســـان الحـــزب العربـــي االشـــتراكي و (الوحـــد

.)٩٤(العراق
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الخاتمة :
 ٨مارست األحزاب والتنظیمات القومیة ألول مرة في العراق ، نشاطها العلني بعد انقالب 

متمثلة بحزب البعث العربـي االشـتراكي والحـزب العربـي االشـتراكي والرابطـة القومیـة  ١٩٦٣شباط 

رت بدورها صحفا ناطقة بلسانها                (الجماهیر ، لـواء وحركة القومیین العرب ، فأصد

العروبــة ، الثــورة ، الوحــدة) ، وبغیــاب الصــحف الشــیوعیة وصــحف مــن وصــفوا بـــ " المرتزقــة " ، 

فكانت مهمتها الصحفیة في هذه المرحلة التاریخیة ، مهمة نضالیة ، مهمة البناء الثوري وترصین 

ن المهمــة القومیــة فــي بنــاء الوحــدة العربیــة وصــوال الــى الوحــدة العربیــة الجبهــة الداخلیــة ، فضــال عــ

الشاملة . 

لقـد احتلـت جریـدة (الوحــدة) الناطقـة بلسـان حركــة القـومیین العـرب فــي العـراق بـرغم قصــر 

) عــددا مكانــة متمیــزة مــن ٢٨) وضــمن (١٩٦٣نیســان  ٤ –آذار  ٤فتــرة صــدورها بشــكل علنــي (

حیـث مقاالتهـا االفتتاحیـة المعبـرة  ١٩٦٣الصـادرة بعـد انقـالب شـباط بین الصحف القومیة العلنیة

عن رأي الحركة ، وأبوابها وصفحاتها الخاصة وٕاخراجها الصحفي ، اعتمادا على الخبرة العربیة ، 

وتاریخها النضالي السري حیث خبرتها الصحفیة السابقة في عهد عبد الكریم قاسم . 

القـــومي الـــدعوة الوحـــدة العربیـــة بـــین (العـــراق وســـوریة لقـــد تبنـــت (الوحـــدة) علـــى المســـتوى

ومصــــر) نــــواة الوحــــدة العربیــــة الشــــاملة ، بكــــل جدیــــة بعیــــدا عــــن االرتجــــال والســــطحیة والعاطفــــة 

واالنفعال والتالعب بمفاهیمها وأهدافها فقد احتلـت قضـیة الوحـدة غالبیـة مقاالتهـا االفتتاحیـة وكـان 

ي كیفیـة تحقیـق الوحـدة العربیـة مـع حـزب البعـث العربـي ذلك سببا في اختالف وجهـات النظـر ، فـ

االشــــتراكي الــــذي كــــان علــــى راس الســــلطة فــــي العــــراق . فضــــال عــــن المطالبــــة بالجبهــــة القومیــــة 

واالئــــتالف فــــي نظــــام الحكــــم ممــــا َعّجــــَل فــــي إیقــــاف صــــدورها لقــــوة أســــلوب ومعارضــــة مقاالتهــــا 

االفتتاحیة .    
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الھوامش 
  ج

) ؛ ١٩٨٦في العـراق (بغـداد ،  ١٩٦٣شباط  ٨للتفاصیل عن الثورة ، انظر : صالح حسین الجبوري ، ثورة  )١(

 . )١٩٦٣رمضان ، (القاهرة ،  ١٤فوزي ، ثورة احمد

) ؛ شـــبلي العیســـمي ؛ تـــاریخ حـــزب البعـــث العربـــي ١٩٦٣شـــباط  ١٨( ٧٧١جریـــدة الوقـــائع العراقیـــة ، العـــدد  )٢(

 . ٢٥١) ، ص١٩٨٧بغداد ، (، الجزء الثالث ،  ١٩٦٨-١٩٥٨االشتراكي ، المرحلة الصعبة 

 ) .١٩٦٣شباط  ١٣( ٢جریدة الجماهیر ، العدد )٣(

   ) .١٩٦٣اذار  ٥( ٣جریدة لواء العروبة ، العدد )٤(

)٥( Shukur , Malih Shalih , "Press and coverment in Iraq 1932-1968, from

independence until the nationalization of the press" , A thesis submitted to the
University of Exter , (1986) Unpuplished p.204 .

لالطالع على اسماء الصحف والمجالت واصحابها ورؤسـاء تحریرهـا ونـوع امتیازهـا ومكـان صـدورها انظـر :  )٦(

ـــة الصـــحافة ، االمـــر الـــوزاري  ـــائق ، وزارة االرشـــاد ، مدیری ؛  ١٩٦٣شـــباط  ١٧فـــي  ١٨١٠دار الكتـــب والوث

ـــــــوزاري  ـــــــوزاري  ١٩٦٣شـــــــباط  ٢٣فـــــــي  ١٩٩١االمـــــــر ال ـــــــة  ١٩٦٣ اذار ١٣فـــــــي  ٢٦٢٤؛ االمـــــــر ال الملف

ــــوزاري  ١٣٩/٤٢٠٣٠٢ ؛ جریــــدة االقتصــــاد  ٣٨٣/٤٢٣٠٠الملفــــة  ١٩٦٣اذار  ١٦فــــي  ٢٧٥١؛ االمــــر ال

   ) .١٩٦٣اذار  ٤(٢القومي العدد 

،  ١٩٦٣شباط  ١٧في  ١٨١٠دار الكتب والوثائق ، وزاراة االرشاد مدیریة الصحافة ، االمر الوزاري المرقم  )٧(

 . ١٨٧/٤٢٠٣٠٢الملفة 

، الملفـــة  ١٩٦٣شـــباط  ٢٣فـــي  ١٩٩١و ، وزارة االرشـــاد ، مدیریـــة الصـــحافة ، االمـــر الـــوزاري المـــرقم د.ك. )٨(

٣٩٧/٤٢٠٣٠٠ . 

بین صفوف طلبة المعاهـد  ١٩٥٠-١٩٤٩تشكلت الخالیا االولى لحزب البعث العربي االشتراكي في العراق  )٩(

التــي  ١٩٥٢العــراق) قبیــل انتفاضــة والكلیــات وصــدر اول بیــان للحــزب باســم (الشــباب العربــي الجــامعي فــي

. وفـي كـانون االول  ١٩٥٢، ثـم اصـبحت فـرع عـام  ١٩٤٩ساهم فیها الحزب ، وُشكلت اول قیادة فرقة عام 

،  ١٩٥٨تمـوز ١٤، ُعقد اول مؤتمر قطري للحزب ، ساهم الحزب في االحداث السیاسیة حتـى ثـورة  ١٩٥٥

عبد الرزاق السامرائي ، حـزب البعـث العربـي االشـتراكي للتفاصیل عن نشأة الحزب ومساهماته انظر : شفیق

. ١٥٢-١٢٣، ص )١٩٨٨ودوره في السیاسیة العربیة ، (بغداد ، 

كــانون  ١٥بغــداد ، مقابلــة شخصــیة مــع زكــي جمیــل حــافظ ، مــن قیــادي الحــزب العربــي االشــتراكي ســابقا ، )١٠(

رب بــان حــزب البعــث العربــي االشــتراكي ؛ یــذكر امیــر الحلــو مــن قیــادي حركــة القــومیین العــ ١٩٩١االول 

رفـــض الجبهـــة القومیـــة لكونـــه متســـلم الســـلطة انـــذاك .. مقابلـــة شخصـــیة مـــع امیـــر الحلـــو ، عضـــو القیـــادة 

 . ٢٠٠٠اب  ٢٤االقلیمیة لحركة القومیین العرب سابقا ، بغداد 

رزهــا : عــدنان الــراوي ، مــن عناصــر قومیــة محافظــة اب ١٩٥٨تمــوز  ١٤تكونــت الرابطــة القومیــة بعــد ثــورة  )١١(

والدكتور هشام الشاوي و فوزي عبد الواحد وفارس ناصر الحسن وعاد تكلیـف ال فرعـون . وتشـكلت اللجنـة 

مــن : عــدنان الــراوي وهشــام الشــاوي ورمــزي العمــري وهــالل نــاجي وخالــد )التحضــیریة (لجنــة مركزیــة مؤقتــة

الواحـــد خضـــر ومحمـــد نـــوري كـــاظم الصـــائغ وعـــاد تكلیـــف ال فرعـــون وفـــارس ناصـــر الحســـن وفـــوزي عبـــد

ومحمود حلمي ال رئیس الكتاب . اما المكتب السیاسي فتكون من : فوزي عبد الواحد خضر وعدنان هاشم 

وهشـــام الشـــاوي ، انظـــر : فـــوزي شـــهاب الشـــریدة ، تـــاریخ االحـــزاب السیاســـیة فـــي القطـــر العراقـــي (بغـــداد ، 
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ر المحـــامي ، مـــن قیـــادي الرابطـــة ورئـــیس ؛ مقابلـــة شخصـــیة مـــع فـــوزي عبـــد الواحـــد خضـــ ٩٦) ص١٩٧٥

 . ١٩٩٠كانون االول  ١٢تحریر جریدة الثورة ، بغداد في 

وانحرافهــا . احتــوى الحــزب قاعــدة حــزب  ١٩٥٨تمــوز  ١٤كانــت والدة الحــزب العربــي االشــتراكي بعــد ثــورة  )١٢(

ن مـن ابــرز مؤسسـیه عبــد االسـتقالل وغالـب قیادتــه بعـد انضــمام تنظـیم (الشـباب القــومي العربـي) الیــه . فكـا

الرزاق شبیب المحامي واحمد هادي الحبوبي المحامي و مالك دوهان الحسن وغربـي الحـاج احمـد المحـامي 

ثـم ابدلـه )وحـدة ، كفـاح ، اشـتراكیة(و عبد العال الصكبان وتوفیق المؤمن المحـامي ، " رفـع الحـزب شـعار 

،  ١٩٦٦تحــاد االشــتراكي العربـي فــي اواخــر عــام . انــدمج الحــزب فـي اال)حریــة ، اشــتراكیة ، وحـدة(بشـعار 

. انظر : توفیق المؤمن ، " عن المنظمة السـریة  ١٩٦٨تموز  ٣٠-١٧وانتهى الحزب تنظیمیا بعد انقالب 

) ؛ الشــریدة ، ١٩٨٩كــانون االول  ٢٥( ١٥٤لشــباب حــزب االســتقالل " ، جریــدة االتحــاد (بغــداد) ، العــدد 

 . ٩٦المصدر السابق ، ص

) ؛ ١٩٦٣شــــباط ٢٠) ؛ جریــــدة الثــــورة ، العــــدد االول (١٩٦٣شــــباط ١٢ریــــدة الجمــــاهیر ، العــــدد االول (ج )١٣(

 . )١٩٦٣اذار  ٤) ؛ جریدة الوحدة ، العدد االول (١٩٦٣اذار ١٣جریدة لواء العروبة ، العدد االول (

ة العربیـة المسـیحیة ذات ، مسیحي اردنـي المولـد واالصـل ینتمـي الـى قبیلـة حواتمـ ١٩٣٥موالید السلط سنة  )١٤(

االصــول البدویــة ، عمــل حواتمــة فــي حركــة القــومیین العــرب فــرع العــراق واســتلم مســؤولیات تنظیمیــة متعــددة 

وعمـل منها في بغداد والموصـل والفـرات االوسـط ولعـب دورا كبیـرا فـي بـروز فـرع العـراق تنظیمیـا ونضـالیا ،

ـــد) فـــي الموصـــل  ـــاء وجـــ ١٩٥٩باســـم حركـــي ســـري (خال ـــة افتتاحیاتهـــا واثن ـــدة الوحـــدة فـــي كتاب وده فـــي جری

بتهمــة التــأمر الســقاط نظــام الحكــم . واطلــق ســراحه بعــد  ١٩٦٢واالشــراف علیهــا . تعــرض لالعتقــال نهایــة 

، ویكیبیـدیا ، الموسـوعة . انظر : امیر الحلو ، "حركة القومیین العرب في العراق" ١٩٦٣شباط  ٨انقالب 

www.ar.wikipedia.orgالحرة

ــاة السیاســیة العراقیــة (الحلقــة  )١٥( امیــر الحلــو " حركــة القــومیین العــرب .. البدایــة والتنظــیم واســهاماتها فــي الحی

.www.almashriq.net؛  www.aliraqnews.comاالولى) " 

سهیر ، سلطي التل ، حركة القومیین العرب وانعطافاتها الفكریة ، مركز دراسات الوحـدة العربیـة ، (بیـروت  )١٦(

، الهنـدي ، ؛ هاني ٧٩-٣٨نظر : المصدر نفسه ص. وللمزید من المعلومات ا ٣٥-٣٤) ، ص١٩٩٦ –

-. (بیــروت١٩٦٨-١٩٥١ا وتطورهــا عبــر وثائقهــا نشــأتهعبــد االلــه النصــراوي ، حركــة القــومیین العــرب ،

٢٠٠٣ . (

، ١٩٥٦االمریكیــة Colorado، خــریج جامعــة كولــورادو  ١٩٣٣باســل رؤوف الكبیســي ، موالیــد بغــداد ،  )١٧(

 ١٩٥٩التحق بوزارة الخارجیة بعد عودته ، واسس فرعا سریا لحركة القومیین العرب في العراق اعتقـل سـنة 

، وعلـــى  ١٩٦٦ Hoardصـــل مـــن الوظیفـــة ، حصـــل علـــى الماجســـتیر مـــن جامعـــة هـــوارد ، ولمـــدة عـــام وف

فـي كنـدا Callaghanالدكتوراه في العلـوم السیاسـیة عـن حركـة القـومیین العـرب ، اسـتاذ جامعـة كااللغـاري 

 ٦بــاریس فــي ، وكــان لــه نشــاطه فــي اوربــا فــي مجــال تأییــد المقاومــة الفلســطینیة اغتالــه الموســاد فــي  ١٩٦٩

لنشــاطه فــي الجبهــة الشــعبیة لتحریــر فلســطین ... للتفاصــیل انظــر : باســل الكبیســي، حركــة القــومیین  ١٩٧٣ســان نی

www.ardknaan.net؛  .www.pnic.gov؛  ١٩- ٦ص )،١٩٧٤العرب،(بیروت ، 

)١٩٦٣اذار  ٤، العدد االول (جریدة الوحدة  )١٨(
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عمــل مدرســا فــي الموصــل  ١٩٦٢خــریج جامعــة بغــداد كلیــة االداب قســم االجتمــاع  ١٩٣٧موالیـد الموصــل  )١٩(

وكركوك وباحثا اجتماعیا في قسم اصالح الكبار فـي نینـوي ثـم مـدیرا للقسـم ومعـاون المـدیر العـام فـي بغـداد 

ثـــم فـــي مجـــالت عراقیـــة  ١٩٥٣مجلـــة الـــدنیا الســـوریة فـــي حقـــل الصـــحافة كانـــت البدایـــة فـــي ١٩٨٧تقاعـــد 

فـي الصـحف (الحیاة ، السینما) . عمل في مكتب االسبوع العربي في بغداد ثم مدیرا له . له مقـاالت عدیـدة 

. ١٩٩٣نیسان  ١٤مقابلة شخصیة مع سعد الدین خضر،الموصل الموصلیة والعراقیة والعربیة.

؛ مقابلة شخصیة مـع سـعد الـدین خضـر مـدیر تحریـر جریـدة  )١٩٦٣اذار  ٤جریدة الوحدة ، العدد االول ( )٢٠(

 . ٢٠٠٠حزیران  ٢٠الوحدة ، الموصل في 

السنة السادسة . )١٩٦٣اذار  ٤جریدة الوحدة ، العدد االول ( )٢١(

جریدة الوحدة ، العدد نفسه . )٢٢(

 . )١٩٦٣اذار  ٦، ٥( ٣، ٢جریدة الوحدة ، العددان  )٢٣(

. )١٩٦٣اذار  ٢٠،  ١٩( ١٥،  ١٤یدة الوحدة ، العددان جر  )٢٤(

. ویــــذكر ان النـــــادي الثقـــــافي  )١٩٦٣اذار  ٣١،  ٢٧،  ٢٦( ٢٤،  ٢١،  ٢٠جریــــدة الوحـــــدة ، االعـــــداد  )٢٥(

وكان واجهة ثقافیة معروفة لحركة القومیین العـرب مقـرة فـي الوزیریـة ، اذ كـان  ١٩٦١العربي قد اجیز سنة 

یر من الشباب المثقف واالدباء من القومیین العـرب والمسـتقلین ، وقـد خصصـت الجریـدة یتردد علیه عدد كب

زاویــة خاصــة لنشــاطات وكتابــات اعضــاء النــادي ... جــواب ســعد الــدین خضــر مــدیر تحریــر جریــدة الوحــدة 

. ٢٠٠١للباحث في اب 

. )١٩٦٣اذار  ٧،  ٦،  ٥،  ٤( ٤،  ٣،  ٢، ١جریدة الوحدة ، االعداد ،  )٢٦(

 . ١٩٩٩شباط  ١٦مقابلة شخصیة مع امیر الحلو ، بغداد في  )٢٧(

، انهـــى الدراســـة االبتدائیـــة فیهـــا  ١٩٣٦غســـان كنفـــاني ، ادیـــب ، صـــحافي ، رســـام تشـــكیلي . موالیـــد عكـــا  )٢٨(

والتحـق بالجامعـة السـوریة كلیـة االداب  ١٩٥٣الى دمشق التي انهـى فیهـا الدراسـة الثانویـة  ١٩٤٨وغادرها 

وعمـــل فـــي جریـــدة الـــرأي الناطقـــة بلســـانها ،  ١٩٥٥. انتســـب الـــى حركـــة القـــومیین العـــرب  ١٩٥٤-١٩٥٣

واالنــوار) ومجلــة فضــال عــن عملــه فــي جریــدتي الحریــة واالیــام ، وبعــدها عمــل محــررا فــي جریــدتي (الحریــة

ة الناطقــة بلســان الجبهــة الشــعبی ١٩٦٩(الحــوادث) ورئــیس للتحریــر فــي (المحــرر) . اســس جریــدة (الهــدف) 

فـي بـاریس . لـه اعمـال كاملـة بــ(اربع)  ١٩٧٢لتحریر فلسطین وكان رئیسا لتحریرها حتى اغتیاله في تمـوز 

روایــات فــي القصــة والروایــة والمســرح . انظــر : شخصــیات فلســطینیة ، غســان كنفــاني فــي الــذكرى الثانیــة 

والثالثون ؛ احمد ابو مطر ، الهم الجماهیري في ادب غسان كنفاني 
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.  ١٩٩٩نیسان  ١٤مقابلة شخصیة مع سعد الدین خضر ، الموصل في  )٢٩(

شــباط ( ١٣٧٥ة الــف بــاء ، (بغــداد) ، العــدد امیــر الحلــو "شــخوص فــي ذاكرتــي ، غســان كنفــاني " ، مجلــ )٣٠(

 . ٣٩) ، ص٢٧(، السنة  )١٩٩٥

؛ مقابلـــــة ســــعد الــــدین خضـــــر ،  )١٩٦٣نیســــان  ٤،  ٣( ٢٨،  ٢٧انظــــر : جریــــدة الوحـــــدة ، العــــددان ،  )٣١(

 . ١٩٩٩نیسان  ١٤الموصل في 

.واالعداد الالحقة )١٩٦٣اذار ،  ٢٨( ٢٢جریدة الوحدة ، العدد  )٣٢(

 . ٢٠٠١اب  ١اب سعد الدین خضر للباحث في جو  )٣٣(
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١٩٨

 . )١٩٦٣اذار  ٦( ٣الوحدة ، العددجریدة )٣٤(

 . )١٩٦٣اذار  ٨( ٥الوحدة ، العددجریدة )٣٥(

. ٢٠٠٠حزیران ٢٠؛مقابلة في١٩٩٢ كانون االول٢مقابلة سعد الدین خضر،الموصل في )٣٦(

 . )١٩٦٣اذار  ٤(جریدة الوحدة ، العدد االول  )٣٧(

 . )١٩٦٣اذار  ٥( ٢جریدة الوحدة ، العدد  )٣٨(

 )١٩٦٣اذار  ٢١( ١٦جریدة الوحدة ، العدد )٤٠(

جریدة الوحدة ، العدد نفسه .  )٤١(

.  )١٩٦٣اذار  ٢٧( ٢١جریدة الوحدة ، العدد )٤٢(

الموصــل خلیــل ابــراهیم حســین ، الصــراع بــین عبــد الكــریم قاســم والشــیوعیین وعبــد الوهــاب الشــواف وضــباط  )٤٣(

تمــوز ، ثــورة الشــواف فــي الموصــل،الجزء  ١٤الوحــدویین ، موقــف الموصــل عنــد اعــالن الثــورة ، موســوعة 

 . ٣١٤ – ٣٩٨،  ١٧٢)ص ص ١٩٨٩الرابع ،(بغداد ، 

 . )١٩٦٣اذار  ٨( ٥جریدة الوحدة ، العدد  )٤٤(

 . )١٩٦٣اذار  ١١( ٧جریدة الوحدة ، العدد  )٤٥(

عســكري الثالــث فــي الموصــل ، برئاســة الــزعیم یــونس حســین وعضــویة العقیــد احمــد شــكل المجلــس العرفــي ال )٤٦(

كنعان المالح والعضو االحتیاط خضر محمد وممثل االدعاء العام المـالزم الحقـوقي عبـد الحمطاني والعقید

ر اذا ٢٨( ٢٢المجید ابراهیم وممثل الشرطة المعاون صدیق عبـد الواحـد ... انظـر : جریـدة الوحـدة ، العـدد

تمـــوز  ١٦الوحـــدة) فـــي الموصـــل . (؛ مقابلـــة شخصـــیة توفیـــق قاســـم المـــال جاســـم منـــدوب جریـــدة  )١٩٦٣

٢٠٠١ .

جریدة الوحدة ، العدد نفسه ، واالعداد الالحقة . )٤٧(

 . ٣١٥ – ٣١٤العیسمي ، المصدر السابق ، ص )٤٨(

 . )١٩٦٢اذار  ١٠( ٦جریدة الوحدة ، العدد  )٤٩(

 . )١٩٦٣اذار  ١٢( ٨العدد جریدة الوحدة ، )٥٠(

 . )١٩٦٣اذار  ١٠( ٦جریدة الوحدة ، العدد )٥١(

. )١٩٦٣اذار  ١١( ٧جریدة الوحدة ، العدد )٥٢(

. )١٩٦٣اذار  ١٢( ٨جریدة الوحدة ، العدد )٥٣(

" اطروحة دكتوراه غیر منشورة مقدمـة  ١٩٦٣-١٩٥٨وائل علي احمد النحاس ، " تاریخ الصحافة العراقیة  )٥٤(

 ١٤،  ١٠مثال : جریدة الوحدة ، االعداد ؛ انظر ٣٢٨ص )١٩٩٣جامعة الموصل ، (الى كلیة االداب ، 

. )١٩٦٣اذار  ٢١،  ١٩،  ١٤( ١٦، 

 . )١٩٦٣اذار  ٤( للتفاصیل انظر : جریدة الوحدة ، العدد االول )٥٥(

" بحــث  ١٩٦٣شــرین الثــاني ت ١٨ – ١٩٦٣شــباط  ٨وائــل علــي احمــد النحــاس " تــاریخ الصــحافة العراقیــة  )٥٦(

 . ٢٤غیر منشور بحوزة الباحث ، ص

وزیــر (والفریــق الــركن صــالح مهــدي عمــاش )وزیــر الخارجیــة(ضــم الوفــد العراقــي : طالــب حســین الشــبیب )٥٧(

والـزعیم الـركن عبـد الغنـي الـراوي (قائـد الفرقـة المدرعـة )رئـیس االركـان العامـة(واللـواء طـاهر یحیـى  )الدفاع

قائــد الفرقــة المدرعــة الرابعــة) والمقــدم الــركن (والعقیــد الــركن المظلــي عبــد الكــریم مصــطفى نصــرت )الثالثــة
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١٩٩

مــدیر الحركـات العســكریة) ومقــدم الجـو منــذر توفیـق الونــداوي (قائـد الحــرس القــومي ، (صـبحي عبــد الحمیـد 

 . )١٩٦٣اذار  ١١( ١٧٠٦.. انظر : جریدة الحریة ، العدد)ممثل القوة الجویة العراقیة

. )١٩٦٣اذار  ١٥( ١١جریدة الوحدة ، العدد )٥٨(

. )١٩٦٣اذار  ١٢( ٨جریدة الوحدة ، العدد )٥٩(

 . )١٩٦٣اذار  ١٣( ٩جریدة الوحدة ، العدد )٦٠(

. )١٩٦٣اذار  ١٤( ١٠جریدة الوحدة ، العدد )٦١(

.  )١٩٦٣اذار  ١٧( ١٧١١؛ جریدة الحریة ، العدد  )١٩٦٣اذار  ١٧( ١٢جریدة لواء العروبة ، العدد )٦٢(

. )١٩٦٣اذار  ١٨( ١٧١٢؛ جریدة الحریة ، العدد  )١٩٦٣اذار  ١٨( ١٣جریدة لواء العروبة ، العدد )٦٣(

اســـتذكارات االصـــدار  ١٩٦٣انظــر : ســـعد الـــدین خضـــر (الوحـــدة) جریـــدة حركـــة القـــومیین العـــرب : بغـــداد  )٦٤(

. )٢٠٠٧شباط ٥( ٢٦١١د ، مفارقات ومضایقات ..!! جریدة الزمان (لندن) ، العد

.  ٢٠٠٠شباط  ١٦مقابلة امیر الحلو ، بغداد في  )٦٥(

؛انهالـــت علـــى الجریـــدة المكالمـــات الهاتفیـــة والمراجعـــات صـــباح )١٩٦٣اذار  ٥( ١١جریـــدة الوحـــدة ،العـــدد  )٦٦(

الغــارة علــى الیــوم التــالي اســتغرابا واســتفهام عــن المقــال االفتتاحي.وجــاءت ثلــة مــن الحــرس القــومي فقــاموا با

فاتلفوا االلواح الطباعیة مع حروفها بالكامل )االدارة والمطبعة التي تتولى طبع جریدة الوحدة (مطبعة الشعب

)دینارا.كما تم استدعاء باسل الكبیسي رئیس تحریر الوحدة حیـث اعتقـل فـي ٧٠٠وقدرت االضرار وقتها ب(

االعظمیة).وبحضــور منــذر الونــداوي ونجــاد مقــر الحــرس القــومي (مقــر النــادي االولمبــي فــي ســاحة عنتــر ب

الصــافي،تعرض للضــرب واالهانــة لكــي یشــرح لهــم االفتتاحیــة ، ولــم یكــن یعــرف شــیئا عــن محتواهــا، توجــه 

الكبیســــي بعــــد خروجــــه مباشــــرة الــــى القصــــر الجمهــــوري وكانــــت الــــدماء تنــــزف مــــن شــــفته العلیــــا وقمیصــــه 

كن صــبحي عبــد الحمیــد الــذي بــدوره اصــطحبه الــى ممزق..حیــث قابــل مــدیر الحركــات العســكریة العقیــد الــر 

رئیس الجمهوریة عبد السالم محمد عارف وهو بهذه الحالة وهناك شرح له ما تعرض لـه مـن ضـرب واهانـة 

وقـــال لـــه مـــا معنـــاه.. هـــل ثـــرت علـــى عبـــد الكـــریم قاســـم مـــن اجـــل هـــذا ؟؟ هـــل هـــذه هـــي الدیمقراطیـــة بـــدیل 

لهــا الكبیســي وبعــد غلــق الجریــدة ، غــادر العــراق الــى لبنــان الدكتاتوریــة. وبســبب المضــایقات التــي تعــرض

خضر  ؛ ٢٠٠١اب  ١؛جواب سعد الدین خضر للباحث في ٢٠٠٠شباط  ١٦انظر:مقابلة امیر الحلو في 

.Shukur,op,cit,pp.256.267 )٢٠٠٧شباط ٥( ٢٦١١، الوحدة جریدة ... جردیة الزمان ، العدد 

  ).١٩٦٣ اذار ١٩(١٤جریدة الوحدة،العدد  )٦٧(

انظر:بــاب اراء حرة(غــدا جمهوریتنــا،تعلیق علــى مشــروع حركــة القــومیین العــرب فــي الوحــدة االتحادیــة)بقلم  )٦٨(

 ).١٩٦٣اذار  ٢٦(٢٠الدكتور منذر الشاوي..جریدة الوحدة،العدد 

).١٩٦٣اذار  ٢٠(١٥جریدة الوحدة،العدد  )٦٩(

).١٩٦٣اذار  ٢٢(١٧جریدة الوحدة،العدد  )٧٠(

).١٩٦٣اذار  ٢٤(١٨یدة الوحدة،العدد جر  )٧١(

جریدة الوحدة،العدد نفسه. )٧٢(

).١٩٦٣اذار  ٢٦(٢٠جریدة الوحدة العدد  )٧٣(

. ٢٠٠٠حزیران  ٢٠مقابلة سعد الدین خضر،الموصل  )٧٤(
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٢٠٠

ـــــــدة الوحـــــــدة، العـــــــدد  )٧٥( ـــــــاحي التالي(لمـــــــاذا...والى ١٩٦٣اذار  ٢٧( ٢١جری )وكتبـــــــت الوحـــــــدة مقالهـــــــا االفتت

صته لمهاجمة نظام الحكـم فـي االردن،وبعیـدا عـن اجـواء قضـیة الوحدة،انظر:جریـدة الوحدة،العـدداین؟)خص

.)١٩٦٣اذار  ٣١( ٢٤

.)١٩٦٣نیسان  ١( ٢٥جریدة الوحدة،العدد  )٧٦(

.)١٩٦٣نیسان  ٢( ٢٦جریدة الوحدة،العدد  )٧٧(

.)١٩٦٣نیسان  ٣( ٢٧جریدة الوحدة،العدد  )٧٨(

. ٣١٧لسابق ،صالعیسمي ، المصدر ا )٧٩(

اخـر عـدد صـادر مـن الجریـدة ویـذكر ان حركـة القـومیین العـرب )١٩٦٣نیسـان  ٤( ٢٨جریدة الوحدة،العدد  )٨٠(

للتعبیر عن مواقف وسیاسات الحركة وكان ثمـة تنـاغم بـین )صوت الجماهیر(في سوریا قد اصدرت جریدة 

شــق . انظــر : خضــر ، (الوحــدة) طروحــات جریــدة (الوحــدة) فــي بغــداد وجریــدة (صــوت الجمــاهیر) فــي دم

. )٢٠٠٧شباط ٥( ٢٦١١جریدة حركة القومیین العرب ...!! جریدة الزمان ، العدد ، 

).١٩٦٣اذار  ١٦(٣انظر كلمة الوحدة(المهمة االنیة للحركة الشعبیة الثوریة)،جریدة الوحدة،العدد  )٨١(

.)١٩٦٣نیسان  ٤( ٢٨جریدة الوحدة،العدد  )٨٢(

.اعتــرف امیــر الحلــو عضــو ٢٠٠٠اب  ١٤شــباط ؛ مقابلــة  ١٦یة مــع امیــر الحلو،بغــداد فــي مقابلــة شخصــ )٨٣(

،بنـدوة تلفزیونیــة ١٩٦٣القیـادة االقلیمیـة فــي العـراق بعــد فشـل انقــالب الحركـة ضــد حـزب البعــث فـي حزیــران 

لتمییــع بان"جریــدة الوحــدة ماكانــت تحــاول ان تســیر مــع اهــداف الثــورة... المانشــیت الكبیــر فــي الجریــدة انــه

قضیة الوحدة،وراي الجریدة فیها مباحثات القاهرة،،تحاول ان تبین ان الحكم في العراق... ما كـان حكـم مـن 

).١٩٦٣حزیران  ٢الممكن ان یسیر بطریق تحقیق الوحدة..."،انظر:جریدة الجماهیر(

لقضایا القومیة في )؛ صباح یاسین،الفكر وا١٩٦٣شباط ٢٢،٢٣(١١،١٢انظر:جریدة الجماهیر،العددان  )٨٤(

.١٨٦-١٨٥،ص )١٩٩٢الصحافة العربیة،دراسة مقارنة للصحافة في مصر والعراق،(بغداد،

. ٢٠٠٠حزیران  ٢٠مقابلة شخصیة مع سعد الدین خضر،الموصل في  )٨٥(

المصدر نفسه. )٨٦(

قد خططت وهیئت ؛ كما افادني امیر الحلو،بان الحركة ٢٠٠٠اب  ٤مقابلة شخصیة مع امیر الحلو بغداد  )٨٧(

للقیام بالثورة على عبد الكریم قاسـم،في نهایـة رمضـان فـي الیـوم االول مـن عیـد الفطـر،ولكن البعثیـین عرفـوا 

بالخطـــة عـــن طریـــق صـــالح مهـــدي عماش،لـــذا ســـارعوا للقیـــام بـــالثورة وســـبقوا الحركیین،الـــذین شـــاركوا فعلیـــا 

االســتیالء علــى السالح.فضــال عــن مشــاركة فیها.بــاطالق ســراح المســجونین،والهجوم علــى مراكــز الشــرطة و 

امثـال: العمیـد عبـد شـباط ٨ضباط محسوبین على حركـة القـومیین العـرب وكـان لهـم دورا بـارزًا فـي انقـالب 

الهــادي الــراوي والعمیــد الــركن عبــد الكــریم فرحــان والعمیــد الــركن الطیــار عــارف عبــد الــرزاق والعقیــد هــادي 

" اضــواء علــى یــد . وللمزیــد مــن التفاصــیل : انظــر امیــر الحلــو ،خمــاس والمقــدم الــركن صــبحي عبــد الحم

www.iraqihome.com" . انظر :  ١٩٦٣المحاولة االنقالبیة لحركة القومیین العرب في ایار 

اخر عدد.)١٩٦٣نیسان  ٤( ٢٨جریدة الوحدة،العدد  )٨٨(

).١٩٦٣نیسان  ٢١(١٩٥لعراقیة،العدد لالطالع على القانون واالسباب الموجبة له.انظر:جریدة الوقائع ا )٨٩(

صـدر ،الذي ١٩٥٤لسنة  ٢٤خضعت الصحافة العراقیة لمجموعة من االنظمة والقوانین كان اخرها مرسوم  )٩٠(

فـــي العهـــد الملكـــي واســـتمر العمـــل بـــه فـــي العهـــد الجمهـــوري االول ولـــن یلغـــى او یعـــدل بـــل اســـتخدمته الســـلطة حتـــى 



وائل علي أحمد

٢٠١

ــــــ١٩٦٣شــــــباط  ٨انقــــــالب  ــــــة .انظر:النحاس،ت ــــــى ٢٠٤،ص ١٩٦٣- ١٩٥٨اریخ الصــــــحافة العراقی ؛ لالطــــــالع عل

  ).١٩٥٤تشرین الثاني  ٢٢( ٣٥١٠،انظر: الوقائع العراقیة،العدد ١٩٥٤لسنة  ٢٤مضمون مرسوم 

).١٩٦٣نیسان  ٥(٢٩)؛ جریدة لواء العروبة،العدد ١٩٦٣نیسان  ٥(٣٠جریدة العرب،العدد  )٩١(

واصــــــــحابها ورؤســــــــاء تحریرهــــــــا ونــــــــوع االمتیــــــــاز ومكــــــــان لالطــــــــالع تفصــــــــیلیا علــــــــى اســــــــماء الصــــــــحف  )٩٢(

ـــــــة واالعالم،مدیریـــــــة الصـــــــحافة،االمر الـــــــوزاري  نیســـــــان  ٨فـــــــي  ٣٧٩٦صـــــــدورها،انظر:د.ك.و،وزارة الثقاف

420303/238.،الملفة ١٩٦٣

)٩٣( shuker,op.cit.p.261.

 . ١١"،ص١٩٦٣تشرین الثاني  ١٨-١٩٦٣شباط  ٨النحاس،"تاریخ الصحافة العراقیة  )٩٤(


