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ملخص البحث :
لسـریة لسـان حـال حركـة القـومیین العـرب فـي العـراق بعـد ثـورة صدرت جریـدة ((الوحـدة)) ا

فكانــت أول جریــدة ســـریة تصــدر فــي العهــد الجمهـــوري أعقبتهــا صــحف قومیـــة  ١٩٥٨تمــوز  ١٤

)) ١٩٦٣ – ١٩٥٨سریة لتنظیمات وأحزاب مارست العمل السري خالل حكم عبد الكـریم قاسـم ((

اتهــا ومقاالتهــا وطباعتهــا واألوكــار الســریة ، انصــبت الدراســة حــول جریــدة الوحــدة الســریة ، محتوی

، ازدیـاد ١٩٥٨تمـوز  ١٤لطباعتها في العراق . مع عرض لمواقفها تجاه القضایا الوطنیـة ((ثـورة 

، الجبهة القومیة، وقضیة النفط والوحدة الوطنیـة)). ١٩٥٩آذار  ٨النفوذ الشیوعي، ثورة الموصل 

، وحركـة االنفصـال ١٩٥٨المصـریة –لعربیـة (السـوریةومواقفها تجاه القضایا القومیة . ((الوحـدة ا

والحیاد االیجابي والقضیة الفلسطینیة)). ١٩٦١أیلول 
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Abstract:
Al - Wahda secret news paper was issued in Iraq after the 14 th

July movement , 1958 . It was the voice of the Arab nationalists in Iraq

and the first paper in the time of the republic followed by other secret

national papers of political parties and organizations practised the secret

work during the time of Abdul – Kareem Qasim (1958 – 1963). The study

basically deals with AL – Wahda secret paper , its contents , articles , and
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secret places of publication in Iraq and attitudes towards national issues

(14 th of July , 1958 , increase of communist party influence , Mosul

movement , 8 th March , 1959 , the National Front , oil and national

unity, in addition to its attitudes towards the national issues like the unity

between Syria and Egypt , 1958 , the separation movement Sept., 1961 ,

non- alliance movement and the Palestinian issue ..

:تمھید
الـذي  م السـريالإحدى وسائل االعـ،الحزاب والتنظیمات السیاسیة لیة ر افة السحعد الصت

الصحافة  عن الل بالبیانات والنشرات واإلذاعات الموجهة السریة والكتابة على الجدران ، فضثتتم

ذ تلجـأ (االمتیـاز)، إطة وتوجیهاتهـا، أي بـدون اجـازةلالسإلشرافالسریة التي تكون غیر خاضعة 

.)١(إلیها األحزاب والتنظیمات النعدام الحریة والمضایقات الحكومیة تجاهها

مـن حیـث، لفـت فیهـا عـن الصـحافة العلنیـة تالصحافة السریة بمیـزات خاصـة اخ زتامتاو 

ـــات الطباعیـــة واوقـــات الصـــدور واالهـــداف  حیـــث أن ممارســـة األحـــزاب، أســـلوب العمـــل واالمكان

األولـى  سـریة ناطقـة بلسـانها یتطلـب بالدرجـةاً ل السري واصـدارها صـحفوالتنظیمات السیاسیة للعم

خصوصـیتها . كمـا أن للصـحف السـریة)٢(توزیـعفي العمل باالوكار الطباعیـة والالكتمان والسریة

للظــــروف ، مــــن حیــــث المــــادة الصــــحفیة والتصــــمیم واالخــــراج وتوقیــــت اصــــدارها الــــذي یخضــــع

سـلبیا علـى س عـن االوكـار والطباعـة السـریة انعكـ فللكشـ طةلحقة السالفالصعوبات الطباعیة وم

في عدم انتظار صدورها.السریة الصحف

فیمــا تنشــره مــن مقــاالت سیاســیة انتقادیــة واخبــارتتمتــع الصــحف الســریة بمطلــق الحریــة

عّمـا هـو مجهـوللـذا تحـاول الكشـف ، ومعلومات ، لعدم تقیـدها بقـانون یحـد مـن حریتهـا الصـحفیة

حظ علىومما یال،في محاولة الضعاف الجهة المراد نقدها وتعریتها أمام الرأي العام العام  للراي

ة الكاتبــة والمســحوب بجهــاز الرونیــو بحجــماآللــطبــوع علــى ملاســریة صــدورها مــا بــین الصــحف ال

ویتوقــف ذلــك علـى امكانــات الحــزب،یرةغعضــها كـان یطبــع فــي مطبعـة وبحــروف صـفولسـكاب وب

.)٣(باعیةتنظیم السیاسي الطلوا

اللخـمـل السـري ونطقـت بلسـانها صـحف سـریةالعحزاب السیاسیة في العـراق الارست ام

حــزب البعــث العربــي و لعراقــي : الحــزب الشــیوعي ا هــامولعــل مــن اه )ا٩٥٨-ا٩٢ا (العهــد الملكــي

ومناشـیرهم وبیانـاتهم السـریة )٤(كردستان فاصدروا صـحفهمل والحزب الدیمقراطي الموحداالشتراكي

. وبعـد )٥(ادتـه بالعمـل السـريق وطني الـدیمقراطي الـذي لـم یـؤمن اكثـرعدا الحـزب الـ، اصة بهمالخ

ل حكــم الوخــ ١٩٦٣شــباط  ٨ثــورة ولحــین ١٩٥٨تمــوز  ١٤ثــورة  عالجمهــوري بانــدال عهــدقیــام ال
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، قیـةاالعـراق والـذي عكسـته الصـحافة العر ع السیاسـي الـذي شـهدهاعبد الكـریم قاسـم ونتیجـة للصـر 

ـــاتولمضـــایقة ـــدان الحری ـــة وفق ـــاة الحزبی ـــة الصـــحافة . عـــاودت الســـلطة للحی االحـــزاب ومنهـــا حری

.)٦(نشاطها السري فنطقت بلسانها صحف سریةالسیاسیة 

أول)فانــدفعت غالبیــة القــوى الوطنیــة والتنظیمــات القومیــة للعمــل الســري. فكانــت (الوحــدة

لسـان ) العـرب فـي العـراق و(الكفـاحوهـي لسـان حركـة القـومیین ،جریدة سریة في العهـد الجمهـوري

االشـتراكيحال الحزب العربي االشتراكي و(االشتراكي)الجریدة الناطقـة باسـم حـزب البعـث العربـي

الكبیـر فـي بـل وكـان نضـال بعضـها لـه الـدور.)٧(بطـة القومیـة فـي العـراقاریـدة الر ج)الرقیب(و ،

كــة القــومیین حر و  العربــي االشـتراكيزعزعـة حكــم عبـد الكــریم قاســم ومـن ثــم اســقاطه كحـزب البعــث 

.)٨(العرب

تحریض دورا مهما في، عن البیانات والنشرات  اللعبت الصحافة السریة القومیة فض فقد

ائهاضـالع والتوعیـة السیاسـیةلتثقیـفولنشر افكارهـا وا،لحاكمة من جهة ار على السلطة یالجماه

أخرى.یین الوطني والقومي من جهةلى المستو عن موقفها تجاه االحداث السیاسیة وبیا،

تأسیس حركة القومیین العرب في العراق 
انتشــرت حركــة القــومیین العــرب تنطیمیــا وسیاســیا جــراء تعــاظم المــد الناصــري فــى أرجــاء

 دتعــو  لــذا )٩(١٩٥٨االول مــن شــباط  يالســوریة فــ-والــذي تــوج بالوحــدة المصــریةي ،الــوطن العربــ

شــبل  لحاعلــى یــد صــ ١٩٥٥فــي العــراق إلــى ســنة القــومیین العــرب فــرع  یسســأولــى لتاللبــدایات اا

محـــددا لجبـــوري وباســـل روؤف الكبیســـي. غیـــر أن نشـــاط الحركـــة كـــاناوحامـــد علـــوان )(فلســـطین

محسن ي الحركة فیما بعد عن طریق هاشم علوتمكنت ، اقتصر على بعض المنظمات في بغداد

الحقـوق و یـا األولـى فـي كلیتـيالخالكلت لعمـال ، وبعـدها تشـاقدم بـین  طئمن الحصول على مو 

ق ، ولـم االعـر  ل النـواة األولـى للقـومیین العـرب فـيوشكل الكثیر من شباب حزب االسـتقال،طب لا

ب . فكـان الطـال عضوا وكـان معظمهـم مـن )٢٠٠اكئر من ( ١٩٥٨أ تموز ٤رة یكن عند قیام ثو 

تبنتــه فیمــا بعــد  الــذي )ن العــرباســم (حركــة القــومیی ١٩٥٨الفــرع العراقــي أول مــن اســتعمل ســنة 

.)١٠()باسم (الحركیون االحركة االم . بل عرفو 

١٤هـاني الهنـدي إلـى العـراق بعـد قیـام ثـورة )١١(ارسـلت القیـادة القومیـة للقـومیین العـرب

 )لعــربالعــراق فــاطلق اســم (حركــة القــومیین لمســاعدة وتوجیــه القیــادة المحلیــة فــي ا، ١٩٥٨مــوزت

القـومي خل التجمعادالثبات وجودهم كحركة سیاسیة ،یین العرب في العراقعلى القوممرةالول 

ونشـطت تنظیمـات ، العـراق للتصـدي لحكـم عبـد الكـریم قاسـمضـم كافـة القـوى الوحدویـة فـي الذي

قیــادي الفــرع فــي م احمــد كــابرزباســل الكبیســي وحامــد الجبــوري وســال فظهــر، بغــداد يالحركــة فــ

لـى الو بالموصـل الخلیـة اال في بعض المدن العراقیة فقد تشكلت مثیماتالتنظوانتشرت )١٢(العراق
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ومحفـوظ جمیـل النعمـان مـد الحمـداني ویوسـف ذنـون الخطـاطحسین قاسم الفخري وسالم احمن : 

.)١٣(ف حواتمهیانس احمد وتولى مسؤولیة التنظیم حسین الفخري وباشرافنوغانم یو 

) ا٩٦٣ - ١٩٥٨(حكـــم عبـــد الكـــریم قاســـم اللحركـــة القـــومیین العـــرب خـــ جوكـــان برنـــام

والتاكیـد علـى،والصـراع ضـد الشـیوعیین المحلیـین ،لتركیـز علـى قضـیة الوحـدة العربیـة یتضمن ا

. ویــذكر ان هــذا البرنــامج وضــعته اللجنــة )١٤(الجمهوریــة العربیــة المتحــدةالحیــاد االیجــابي، ودعــم

وبدرجــــة كبیــــرة بالحركــــة الناصــــریة فكریــــا ثرة أمتــــوقتــــذاك الحركــــة اذ كانــــت  ١٩٥٩التنفیذیــــة ســــنة 

.)١٥(وتنظیمیا

  :  ةی) السرةجریدة (الوحد
جـــاء فـــي ترویســـتها، ١٩٥٨ زتمـــو  يدر العـــدد األول مـــن جریـــدة (الوحـــدة) الســـریة فـــصـــ

فــي  صــدرتبــذلك أول جریــدة ســریة  دفتعــ)القــومیین العــرب فــي العــراقالوحــدة ، تصــدرها حركــة(

الرونیـوز الكاتبـة وسـحبت بجهـا اللـةطبعـت علـى ا،بصورة منتظمة ي العهد الجمهوري و العراق ف

) اعـداد ٨(نهـا صدر م، جم فولسكابحفحات صمكونة من أربع  ١٩٥٨ة نوكانت اعدادها لس، 

ثــورة الموصــل اســتمرت بالصــدور إلــى قبیــل، ١٩٥٩) لســنة٨-٦( ثــم اصــبحت صــفحاتها مــا بــین

حقــات مــن وللمال، النفــوذ الشــیوعيازدیــاد ل. حیــث توقفــت خــال)١٦( ١٩٥٩آذار  ٨القومیــة فــي 

بالعــدد  ١٩٦٠حزیــرانالوحــدة الصــدور ثانیــة فــيتســتأنفولصــعوبة العمــل الســري. لــذا ،الســلطة 

 ١٤(لكـل سـنة حتـى ثـورة تمرارها بالصـدور اتخاذهـا التـرقیم الجدیـدسإذ اعتادت أثناء ا، )١٧(األول

.)١٨(بشكل علنيالسریة)حین صدرت جریدة (الوحدة،  ١٩٦٣شباط ٨ )رمضان

والصـفحات  ىلـتها األو حریة خالیة من الشـعارات فـي صـدر صـفالس)الوحدة(كانت جریدة 

باط شـبدایـة  إلـى )الطابعـة(فـي ذلـك اسـمها باآللـة الكاتبـة وطبعت جمیع محتویاتها بمـا،الداخلیة 

العلـوي مـن قسـمال الظهـر اسـم الجریـدة بخـط الرقعـة محـت فقـد ا ،طباعیـ ااذ شهدت تطور ، ١٩٦١

وبحـــروف ، فیمـــا صـــدرت صـــفحاتها الداخلیـــة وهـــي مطبوعـــة فـــي دار للطباعـــةلـــى صـــفحتها األو 

كانــت إذ تتوقــف علــى االحــداث التــي،الجریــدة فلــم تكــن ثابتــة أمــا معالجــات وابــواب )١٩(یرةغصــ

ظــر نوجهــة سعــدا المقــال االفتتــاحي الــذي یعكــفیمــا،وتعكســها الجریــدة انــذاك ،الحركــة تعیشــها 

 الفمــث،)٢٠(ســل مطبــوعنمــن ســوریة باست اجــاهز  اذي یــأتي أحیانــلــوا ،الحركــة تجــاه تلــك االحــداث 

الـزعیم ، بخطـابكانت محتویات العدد العاشر من جریدة الوحدة (على الحكومة أن تنفـذ مـا جـاء

.)٢١()حقائق،لماذا، التهتار فعسهل انتهى اال،سیتحطم  خفي وجه التارییقفكل من 

وقضــیةاالشــتراكي يحــزب البعــث العربــ( ١٩٦١حتویــات العــدد الرابــع لســنة مــا كانــت مفی

العربیــةالجبهــة قریــة بجــوار صــنعاء، فنســی، إمــام الــیمن ، هــل تعلــم)المقــال االفتتــاحي(الوحــدة
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ایهــا االخ(وكانــت تــذیل الجریــدة بعبــارات )ر خبــرخــآ ،كومــة العظمــة وقضــیة الوحــدة ح،المتحــدة 

.)٢٢(ها القرب رفیق الیك بعد الفراغ من قراءتها رجاء)الكریم ناول

ریــدةجس مــن بالجریــدة ، فقــد كانــت تقتــ يائــدي فــعقال عوفیمــا یتعلــق بالمقــاالت ذات الطــاب

العـرب  لسـان حـال القـومیین)حال حركة القومیین العرب في سوریة وجریـدة (الحریـةلسان  )أي(الر 

.)٢٣(في لبنان

فــي حالــة عــدم، و یطة ســحركــة القــومیین العــرب فــي العــراق بكانــت االمكانــات الطباعیــة ل

تحتـاج إلـى صـحافي متفـرغ . فـي البدایـةئهـم ، والاستقرار، تنتقل بسرعة دائما خشیة األمن ووكال

المیـرااودعـت لـدى عبـد ،یبر وجهـاز طبـاعي قـدیماجهاز تـ، ت الحركة جهاز رونیو واحد امتلك

اوكار  . وفیما بعد تاسست)٢٤(ن العرب في الفرات األوسطالوكیل في النجف مسؤول حركة القومیی

القطـر  د باشـراف نـایف حواتمـه و عمـر فاضـل بعـد تـامین الطابعـات مـناالطباعة للحركة في بغـد

وســهام الســوري عــن طریــق الموصــل . واصــبح مســؤول الطباعــة الســریة للحركــة عــدنان الشــطب

.)٢٥(المتولي

منها:منطقـة ومیین العرب في بغداد في مناطق عدیدةتوزعت االوكار الطباعیة لحركة الق

شـرطة النجـدة .البریطـاني ومركـز يه نایف حواتمه قرب المركز الثقافلغالوزیریة في بیت كان یش

الهــادي  عبــد. وفـي منطقــة االعظمیــة فــي بیـت یســكنه)٢٦(اتطوقـد تــم العثــور علیـه مــن قبــل الســل

ة خــاتون . بــغراي شــارع العســاف فــ يفــ يبــاعط عــن وكــر الضــفالحركــة .  يالنصــراوي أحــد قیــاد

ل . وفـي صـالمو كل دائمـي نـزار بكـر مـن اهـاليشـب هبـاعي كـان یشـغلطوكر  خلیصوفي منطقة ال

یـت هاشـم علـى بد الجدیـدة فـيار الحلـو مـن قیـادي الحركـة وفـي بغـدافة فـي بیـت أمیـصـمنطقـة الر 

.)٢٧(نسمح

فـي الموصـل تمثلـت فـي وكـر طبـاعيف، د فیمـا بعـداواستحدثت اوكار طباعیة خـارج بغـد

، )ونـد المطـل علـى نهــر دجلـة قـرب بـاب الجسـر القـدیم (منطقـة الكمــركالفتـاح الالفـي محـل عبـد

بعـــد نقـــل  يفـــي النجــف االشـــرف اســـتحدث وكـــر طبـــاع. و  )٢٨(ةملووكــر طبـــاعي فـــي محلـــة الكشـــا

. وقــام عبــدالرونیــو مــع الــورق مــن قبــل الضــابط شــهاب احمــد االعظمــي بســیارته الخاصــةجهــاز

.)٢٩(مسؤول النجف باالشراف علیه،النصراوي االله

 ١٤( حكم عبد الكریم قاسـماللبشكل منتظم خالسریة بالصدور )استمرت جریدة (الوحدة

قومت ،علنيبشكل)وبعد القضاء على حكمه وظهور (الوحدة )١٩٦٣شباط  ٨ – ١٩٥٨تموز 

بقلـم اسـرة  )اهنضالفي مقالها بعنوان (الوحدة تواصل،أثناء العمل السري يالجریدة دورها النضال

، والحكـــم ي القاســـمالســـریة منـــذ بدایـــة االنحـــراف)الوحـــدة(... اطلـــت جریـــدة "التحریـــر جـــاء فیـــه :

ر، لیظهــر الجمــاهیمــامأوتعریتــه ،هــذا الحكــم  حفعملــت علــى فضــ،الــدكتاتوري الفــردي الشــعوبي

جریــدة ســریة تصــدر ولأ )روبــة .. لقــد كانــت (الوحــدةالع حاقــدا علــىودَ ْســأعلــى حقیقتــه ، حكمــا 
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مقاومـة حكـم قاسـم والعمـل دورهـا التـاریخي فـي)الوحـدة(مارسـت ...عندما الحت بوادر االنحراف

الســـریة أن )جریـــدة (الوحـــدةعلـــى اســـقاطه لبنـــاء عـــراق وحـــدوي دیمقراطـــي شـــعبى. . ولقـــد تمكنـــت

ذریع كـــل لـــوبـــاءت بالفشـــل ا رغم االرهـــاببـــل الحكـــم القاســـمي واتحـــافظ علـــى انتظـــام صـــدورها طـــ

"محاوالت الحكم التي استهدفت ایقاف صـدورها بـأي ثمـن  لقـد صـدرت "المقـال بـالقولواختـتم..

الوحــدة (نضـال شــعبنا ضـمن اطـارات السـریة طریقهـا الثــوري فـي االسـهام بتوجیــه وتعبئـة)(الوحـدة

.)٣٠()تراكیةشالاوالدیمقراطیة و 

:الوطنیة و القومیة )دةالوح(ف جریدة قموا
نیةطمن القضایا الو)وال. موقف (الوحدةأ

یة سـالسیاالسـاحة ىحـة علـالمطرو كل خاص القضایا الوطنیةشالسریة ب)الوحدة(عالجت 

وتعلیقاتهــا ي االفتتــاحالمقــال خــاللعبــرت مــن،فكــان لهــا مواقفهــا الخاصــة تجاههــا فــي العــراق .

رار االسـتق ة عـدممـن حالـ ١٩٥٨ زتمـو  ١٤العـراق بعـد ثـورة مـا شـهده ووسبب ذلـك هـ،السیاسیة 

ایجابا على الرأي العام العراقي.و  سلبا سوالتناحر السیاسي الذي انعك

:١٩٥٨تموز ١٤وثورة )الوحدة(-١
) ١٩٥٨-١٩٢١( يراق بعــد القضــاء علــى النظــام الملكــأعلــن النظــام الجمهــوري فــي العــ

 ذي١٦/  ١٩٥٨تمـوز  ١٤سـة مـن صـباح یـوم االثنـین داعة الساالسـ،ول للثورة الباذاعة البیان ا

 ن العــراقالهمهــا. :إلغــاء النظـام الملكــي واعــیة ولعــل مـن اســیاساً . وتضــمن نقاطـهـــ١٣٧٧الحجـة 

، میةالتعــاون مــع االقطــار العربیــة واالســدولــة جمهوریــة ، والتمســك بالوحــدة العراقیــة الكاملــة ، وال

طة لبسـللسیادة یتمتع سوتالیف مجل،لدولیة ومقررات مؤتمر باندونك تزام بالعهود والمواثیق االلوا

وبـوحي وتـالیف حكومـة تنبثـق مـن الشـعب،سیریثما یتم استفتاء النتخاب الـرئ،الجمهوریة  سرئی

.)٣١(منه

وعضویة ، لربیعي رئیسااالسیادة من الفریق الركن محمد نجیب  ساذیع بیان تشكیل مجل

فـي  ىالوزارة األولـ كما اذیع بیان تشكیل،دي كبه هنقشبندي ومحمد مالد الكل من العقید الركن خ

قاسـم رئیسـا عبـد الكـریمسها الزعیم الـركنعلى را ،) حقیبة وزاریة ١٢(هوري وتضمنت مجالعهد ال

.)٣٢(ةیداخللل یراز م محمد عارف نائبا للرئیس وو عبد السالالعقید الركن و  ،یر الدفاع ز راء وو ز للو 

 فـي( فـي بدایـة مسـیرتها فكتبـت مقالهـا ١٩٥٨ وزتمـ ١٤بشـدة ثـورة )یدة (الوحدةایدت جر 

عراقنـا بزغ فجر الحریة فـي سـماء.."قها جاء فیهمرور أربعة اشهر على انطالبعد)ذكرى الثورة

ودمشــق و شــوارع بغــداد يحیــث ســارت مواكــب شــعبنا فــ..فهللــت امــة العــرب وكبــرت ،الحبیــب 

الكریم وعبـد وعبدوهى تهتف بحیاة قادتها االبطال جمال،كل مدینة عربیة وفي شوارع ،القاهرة 
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العامــل دومــا إلــى عبنا التــواق ابــدا إلــى الحریــةشــة الــذین تجســدت فــیهم أمــاني وآمــال ادقــال، مالســال

)٣٣(.."الوحدة

فقـدان  ویرجع ذلك إلى،افها المرسومة هد، باالنحراف عن أ ١٩٥٨تموز  ١٤ة ور ثبدات 

ر ااألحــر طة دون الضــباطلعــارف الســ المقتســام عبــد الكــریم قاســم و عبــد الســدة الجماعیــة و االقیــا

والتنظیمـــات االخــرین . واســـتقطب كـــل منهمـــا المؤیـــدین واالنصــار مـــن العســـكریین ومـــن األحـــزاب

ضـیتا بینهمـا ق فـاتوكانـت ابـرز الخال،بینهما من اجـل االنفـراد بالسـلطة السیاسیة . وبدأ الصراع 

إذ اخـــذ عبـــد ،السیاســـىالصـــراع الطـــابع ىواعطـــ.)٣٤(قیـــادة الثـــورة سة العربیـــة وتشـــكیل مجلـــالوحـــد

والنــه لــم ٠أو ماركســیامـع انــه لــم یكــن فـي یــوم مــن االیــام شـیوعیا، الكـریم قاســم جانــب الشــیوعیین 

والوحــدة العربیــة ، هــو الــذي المعــادي للقــوى القومیــة يفــالموقف السیاســ.)٣٥(یــارخیكــن یملــك أي 

مع انه لـم یكـن قومیـا أو ،القومیة م محمد عارف جانب القوىه وایاهم . فیما اخذ عبد السالجمع

.)٣٦(بعثیا بالمعنى المفهوم تنظیمیا

عـارف  محمـد المالسالركن عبدد قیاعفاء العب ١٩٥٨، في أیلول جمهوري  مسو مر  رصد

أیلـول  ٣٠ جمهـوري آخـر فـيواعقبـة مرسـوم .)٣٧(من منصب معاون القائد العام للقوات المسلحة

سفیرا للعـراق فـي الوزراء ووكیل وزیر الداخلیة ، وتعینه سب نائب رئیص. باعفائه من من ١٩٥٩

العقید الـركن اعتقالأعلن فیه عن، ١٩٥٨الثاني تشرین ٥ ي. وأذاع رادیو بغداد بیانا ف)٣٨(بون

 ربتهمـة التـام،للمحاكمة تقدیمهبون و من م محمد عارف بعد عودته المفاجئة المتقاعد عبد السال

.)٣٩(مة الوطنالعلى س

مقالهـــا (القضـــایا الثوریـــة فـــي محاكمـــةلخـــال، ا٩٥٨-تمـــوز  ١٤ثـــورة )وقیمـــت (الوحـــدة

تمـوز ١٤أن ثـورة "جـاء فیـه ،عرضت فیه الحقائق التي اظهرتها المحاكمـة  )م عارفعبد السال

منظمـة أیـةولـم تشـارك فیهـا،فضـل علیهـاي هیئـه سیاسـیة ال سكانت حركـة عسـكریة بحتـه ، لـی

الحركة  ههذ ومع ذلك فقد كانت،ولم یعلم بها أي أحد من أي حزب كان ، العراقي شخارج الجی

اءت تلبــى جــو  ت لتتجــاوب مــع امــال الشــعبءفقــد جــا٠مــن نضــال الشــعب جــزءا الیتجــزأ المباركــة 

أن الوحـدة مـع ..") موكـدةالوحدةبرزت (اات الشهود دل شهاالمن خ.."حاجات كفاحه ومتطلباته

مـــن أهـــداف كانـــت مـــن ابـــرز أهـــداف الثـــورة . . وان الوحـــدة هـــدف٠الجمهوریـــة العربیـــة المتحـــدة 

ترك توقیته لما بعد وان موضوع التنفیذ قدنهاوان الوحدة ضرورة حتمیة البد م،االبطال الثائرین 

"الثورة ..)٤٠(

أن  كـدةؤ م،بعـض الشـهوداللتموز مـن خـ ١٤ مسالة انحراف ثورةإلى  )أشارت (الوحدة

..یعود إلى أسباب منها ،انقسام الصف الوطني بـد ع داقیـادة الثـورة ، وانفـر  سكیل مجلشعدم ت"

حـزب  م إلـىناد عبـد السـالستم اثطة و الحكم . لم محمد عارف بالسالكریم قاسم والعقید عبد السال

التـام قاوضـوح االتفـبـالرغم مـن لقد وقـع كـل هـذا .، .البعث واستناد الزعیم على الحزب الشیوعي
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علــى  بــل واجمــاعهم،وجــوب االبتعـاد عــن العمــل الحزبــي الــى ،بـین أعضــاء اللجنــة العلیــا للضــباط

"اح الثورة لفترة من الزمنجلعراق بعد نضرورة تجمید الحیاة الحزبیة في ا ..)٤١(.

شـباط  ٥ كة المهداوي) فيم(محبـالمعروفة)٤٢(علیا الخاصةلاصدرت المحكمة العسكریة ا

علیـه . ولم یصادق٠ن قاسم احتفظ بالحكم اإال  ،م محمد عارف ساللقرارها باعدام عبد ا ١٩٥٩

علـى  احتجاجـا قـدم سـتة مـن الـوزراء القـومیین اسـتقاالتهم،وعلى اثر ذلك ،واودع عارف السجن 

المتحـدة . والـوزراء جمهوریـة العربیـةلوموقفه السلبي من ا٠قوى القومیة یة عبد الكریم تجاه السسیا

جبـار لالـدكتور عبـد او  ،)ل حـزب البعـث العربـي االشـتراكيثـممهم : فؤاد الركابي وزیـر االعمـار (

ح محمود وزیر المعارف لصایر الخارجیة ومحمد صدیق شنشل وزیر االرشاد، ومحمدز الجومرد و 

ــــاوالــــزعیم ،ت محمــــود وزیــــر المواصــــال خبــــا علــــى الشــــیوبا، ــــب وزیــــر الشــــؤون  ركنل نــــاجي طال

وتــــم اســــتیزار .)٤٣(الســــیادة سكبــــة مــــن عضــــویة مجلــــمهــــدي مــــا اســــتقال محمــــد االجتماعیــــة . ك

.)٤٤(شخصیات حلت محلهم في أول تعدیل وزاري

مقــال ة الــوزراء القــومیین والتعــدیل الــوزاري األول ، فــيلتقاســعلــى ا)علقــت جریــدة (الوحــدة

استقاالتهم ة ور ثواخیرا قدم ستة من وزراء ال"جاء في مستهله  )عدهبل التعدیل وبقافتتاحي بعنوان (

الخطــرة . هـــذه هــذه المســؤولیة ركــهث اســابیع علــى تاشــهر وثــال ةبعــد مــرور ســت،مــن الحكومــة

الثـورة إلــى المشــنقة تــاتى فـي اعقــاب سـوق ركــن مـن أركــانزیـرین ..االسـتقالة تــاتى بعـد اســتقالة و 

الحكـم ویحملـون علـى ضاء إال اسمه فحسب . ثمانیـة وزراء یتركـونفیها من الق سبعد محاكمة لی

ء زاجـــل االكشـــتمناصـــب مســـالة تســـتحق الدراســـة العمیقـــة . لقـــد كـــان المســـتقلون یشـــغلون،تركـــه 

ي فــب الصــامت الاالنقــ هــذا" ول قبــال)وحــدةلت (الءوتســا ..."هــة للدولــة جیقــة الحساســة والمو قالد

مـاذا هنـاك ؟. . ولمـاذا ،النفكر قلـیفل ... قادة الدولة صاشخاطة وفي لهاز الحكم وفي آلیة السج

د واللعـب علـى عنـق سالجبین فوقد رأوا الحبل یلتعلى رقابهم هكذا. . هل خافوا  ءل الوزراتقییس

 مهتناكـــــمة و تالـــــوزراء الســــا باســــتعراضهـــــمقال)الوحــــدة(واختتمـــــت  ؟ " .وبســـــرعة مذهلــــة  هماحــــد

.)٤٥(وكفاءتهم

وعي:شینفوذ الوال)ةالوحد(-٢
الیـوم معلنة منـذ،لكسب رضا عبد الكریم قاسم ،ططت قیادة الحزب الشیوعي العراقيخ

یانتها، صـو  والدفاع عنـه باسـم الـدفاع عـن الجمهوریـة،ثورة التفاف الحزب الشیوعي حوله ول للالا

یمكـن الوحیـد الـذي ووضع كافة قوى الحزب تحت تصرفه . واظهار الحزب الشیوعي بأنه الحـزب

التنظیمـــات واالتحـــادات فانـــدفع الحـــزب الشـــیوعي للهیمنـــة علـــى)٤٦(الركـــون الیـــه فـــي اســـناد حكمـــه

ح الاســتخدمت بنجـاح كســالتـي.)٤٧(میـة لــه ومـن ضـمنها الصــحافةالعلهـا واجهــات اعجقابیـة و الن

 ١٩٥٩ولحــین تمــوز  ١٩٥٩ آذار ٨لعــراق بعــد أنتكاســة ثــورة الموصــل فــي ا. وشــهد )٤٨(يسیاســ

.)٤٩(الصعدة الذهبیة الزدیاد النفوذ الشیوعي على جمیعالفتر 
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المرحلـــة مســـؤولیة التصـــدي للحـــزب الشـــیوعي، هتولـــت الصـــحافة القومیـــة الســـریة فـــي هـــذ

فكشــفت نوایــا واهــداف وخطــط الشــیوعیین للوصــول إلــى،وانفــراده بالهیمنــة علــى الصــحافة العلنیــة 

وفضــحت،ســم بتعاونــه الوثیــق مــع الشــیوعیین الســلطة واالنفــراد بهــاء وعــرت حكــم عبــد الكــریم قا

حافة صـال الممارسات الخاطئة لهما تجاه األحزاب والقوى الوطنیة األخرى في العراق . وقـد تمثلـت

الطلیعـة لحـزب البعـث یمات القومیة بجریدة االشتراكي ووعي العمال ووعيظحزاب والتنالسریة لال

لحركــة القــومیین العــرب فــي االشــتراكي والوحــدةتراكي والكفــاح لســان الحــزب العربــيشــالعربــي اال

.)٥٠(العراق

القومیة واتهمته بالعمل ضد مبادئ يلقومیین العرب نشاط الحزب الشیوعهاجمت حركة ا

ن ابعنـو حیـا مقـاال افتتا،النفـوذ الشـیوعي فـي العـراق ازدیـادبدایـة  يفـ )الوحـدة(فقد كتبـت ،العربیة 

قــومي ولالأن الصــراع فــي العــراق بــین اتجــاهین : اي مســتهله أكــدت فــ ،)یریــد الشــیوعیون ذامــا(

والثــاني: یســتهدف بنــاء الدولــة العربیــة العظمــى تضــم الشــعب العربــي مــن المحــیط إلــى الخلــیج .

المعركــة انفصــالي اقلیمــي یریــد أن یبقــي العــراق بلــدا منعــزال منطویــا علــى ذاتــه الیشــارك فعلیــا فــي

.)٥١(المقدمةي یقف الشیوعیون ف هوفي هذا االتجا،جعیة ر لالقومیة ضد القوى االستعماریة وا

، العـــراق يعلـــى الحكـــم فـــ الءتیســـمقالهـــا إلـــى خطـــة الشـــیوعیین لال يفـــ )أشـــارت (الوحـــدة

ل خـالاستنادا إلى دراسـة األوضـاع السیاسـیة فـي العـراق،قومیة وتشتیتهالبالسعي لضرب القوى ا

المسـؤولین المرحلة األولـى كانـت فتـرة كسـب ثقـة"مراحل بعد الثورة ، قسمتها إلى ث االشهر الثال

الثانیـــة باتبـــاع ن الـــوالء بالمراوغـــة . والمرحلـــةلكـــذب والخـــداع بتاییـــد الثـــورة واعـــالوابطـــال الثـــورة با

هة المسؤولیة من جوالفرقة بین قادة الثورة والقوى القومیة . واقصاء العناصر القومیة عنالخالف 

أخرى والمرحلة الثالثة : هـي لتوجیه الرأي العام وخداعه من جهة،لحساسة والتسلل إلى المراكز ا

.)٥٢("تامء على الحكم بشكلالر ثم االستیشطة بشكل غیر مبالبتولیة الس

لقـــد نجـــح الشـــیوعیون فـــي، " بشـــان خطـــة الشـــیوعیین ونتائجهـــا بـــالقول )واكـــدت (الوحـــدة

عـن  القومیة وغیر المسایرة لهم ربعاد العناصونجحوا في خطة ا، من ثقة قادة الثورة  يءب شسك

وعــددت " بعــض مراكــز الدولــة الهامــة . وهــم الیــوم یواصــلون التســلل إلــى مفــاتیح الحكــم والتوجیــه

.)التربیـة(والمعـارف واالعمـارد یون بـدأ بـوزارة االقتصـاعالـوزارات التـي تسـلل إلیهـا الشـیو )(الوحدة

 شوالتسلسـل إلـى قیـادات الجـیبل بدأ التحرك،نیة هالمعن التسلل إلى االذاعة والمنظمات  الفض

وهــل ،تــنجح خطــة الشــیوعیین هــذه هـل"مقالهــا االفتتــاحي بالتســاؤل  )ةالوحــد(العراقـي. واختتمــت 

عوا بـالحكم والسـلطان علـى حسـاب لیسـتمتیستطیعون ابعاد العراق عن طریقـه التـاریخي المحتـوم ،

.)٥٣("هیرنا ومستقبل شعبنااجم

علــى تصــریح الــزعیم عبــد الكــریم قاســم"ثــورة الشــعب كلــه "فــي مقــال )الوحــدة(وعقبــت

فیـه لفتـت،زاب والتیـارات السیاسـیة المحلیـة بـان الثـورة فـوق األحـ،رئیس الـوزراء لصـحفي اجنبـي
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الشــائعات  همدهم جــو الثــورة الطــاهرة بتریــددانظــار عبــد الكــریم قاســم إلــى موقــف الشــیوعیین بافســا

االرهـاب فـي  تببعض أجهزة الدولة وقیامهم بحمال. وتحكمهم الدهم وحدهم سادة البوتاكیدهم بان

أبنـاء الشـعب .  تا. . والتعدي علـى حریـدعقوبة والكوت وفي بعض كلیات بغداالحلة والنجف و ب

یوجههـا الشـیوعیون أن یشدد الرقابة على بعض األجهزة التـي"عبد الكریم قاسم )الوحدة(فطالبت 

تخـــرج عـــن خطهـــانهـــا لـــنأثبـــت تبهـــذا تحقـــق ثورتنـــا و ،یـــق اعـــوانهم طر هـــا عـــن لالخأو یعملـــون

.)٥٤("الشاملة طریق الوحدة العربیة يیر بها فسد والالطبیعي الذي رسمته لتحریر البال

فت فیــه عــنشــلــى ســیادة الــزعیم .. .مــرة أخــرى) كمقالهــا االفتتــاحي (إ)ونشــرت (الوحــدة

لقـد وضـعتك"وذكرتـه بـالقول ،حملت عبد الكریم قاسـم المسـؤولیة و  ي ،الشیوع ذمدى ازدیاد النفو 

لنصر. ا تموز. . قائدا لهم یوم١٤ ح ثوارالواصطفاك رفاقك في الس،الثورة على راس المسؤولیة 

"الثـورة هبهـذ يلـوطن العربـاكل بقعـة مـن  يبل ف،العراق  يواستبشر الشعب كله ف وصـارحت ..

ان  المســؤولیةنصـارحك یـا ســیادة الـزعیم وانـت اآلن علـى راس"القـولعبـد الكـریم قاســم )(الوحـدة

ملكــا لكــل الشــعب  ورةثــنــاء هــذا الشــعب . عمــا إذا كانــت البأالشــكوك أخــذت تســاور نفــوس غالبیــة 

متحكمــا بـك انــت ن یفـرض رأیــه بـالقوةاأو لحـزب معــین یحـاول ،ولیسـت ملكــا لفئـة معینــة ، الفعـ

وحرمــك مــن یحــرم حــق االتصــال بــكا ،یضــأعلیــك انــت  هدادبســتبالــذات . . .یحــاول أن یفــرض ا

.)٥٥(االستماع إلى وجهات النظر األخرى

ن ) االشـیوعي(أراد هـذا الحـزب "اه بـالقول یـعبـد الكـریم قاسـم مخاطبـة ا)وحـدةال(وحـذرت 

جمیـع  وان ،ل الشـرعي للشـعب ثـوانه هو وحـده المم،مخلص الوحید للجمهوریة نه هو البایوهمك 

العربیة ماتت راد أن یوهمك ویوهموا الناس أن القومیة... ا صبوك العداءامرون علیك ینآناس یتال

أمـــام مـــؤتمر ) عبـــد الكـــریم قاســـم ، انـــه قـــد قطـــع علـــى نفســـه عهـــداالوحـــدة(وذكـــرت  .."فـــي العـــراق

ر انظـاره إلـى دابأنه فوق المیول واالتجاهات . فوجهت،وامام شعب العراق،المحامین في بغداد

،بید حزب معین داة طیعةا" المیول واالتجاهات واال تكون أن تكون فوق الوتمنت فع،االذاعة 

ـــــه الحزبیـــــة بشـــــكل علنـــــي مفضـــــوح یســـــخرها ل ـــــة العســـــكریة،دعایت ـــــد الحـــــزب واال تكـــــون الرقاب بی

حزبیـــة ال (الشـــیوعي). . یریـــد النـــاس أن تكـــون المـــدارس والمعاهـــد العلمیـــة بعیـــدة عـــن التوجیهـــات

.)٥٦(.."ب حشراالقة التي تفرض على الطالضی

بعنــوان)فــي كلمــة العــدد(المقال االفتتــاحي،الشــیوعیون ومخططــاتهم )وهاجمــت (الوحــدة

ن وخطــتهم للوصــولیباســتعراض تعــدیات الشــیوعیهلتهاســت)ایهــا المــواطن علیــك أن تقــول كلمتــك(

رضـوا الجنــدي علـى الضــابط ،فح،الریبــة و االحقـاد بــین المـواطنین بـث "الحكـم عــن طریـق  ىإلـ

علـى  رة حـزبهمطلیعجلـوا فـي وصـولهم إلـى الحكـم وسـی..والطالـب علـى زمیلـه،خ على أخیه الوا

من عة والصحف لبث أباطیلهم و اضالیلهم ، بقصد تشویه كلاراق ولو بالقوة . . . جندوا االذالع

االیـام بدعـة هـذه ابتـدعوا فـيویـث أسـم القومیـة العربیـة بنظـر الشـعب . . .فتلو  ،یقف في طریقهم 
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"المــواطن العراقــي مخاطبــه ایــاه بــالقول)ودعــت (الوحــدة"...القومیــة المتحــررة والقومیــة الزائفــة 

وتحــدد موقفــك دون خــوف أو،. . . علیــك أن تضــع یــدك علــى ضــمیركیتقــرر مصــیره وطنــك 

ن تقرر مصیرك ، وتختارباطیل واالضالیل والخداع . . . علیك أاالان ال تأخذ بوجل . . علیك

ریقك . . فضـع ایـدیك علـى ایـدینا لنسـیر معـا فـي طریـق الحیـاد االیجـابي واالخـوة بـین الشـعوبط

.)٥٧(كیة والدیمقراطیةااالشتر كل،جمیعا

العــراق  يإلــى ازدیــاد النفــوذ الشــیوعي فــهــذا هــو الشــعب) (فــي مقالهــا )وأشــارت (الوحــدة

الحــوادث"..جــاء فیــه مستعرضــة تعــدیات الشــیوعیین وممــا،والمنــاطق لــه وتصــدي بعــض المــدن

(االعظمیــة االخیــرة فــي بعــض منــاطق العــراق كالموصــل وســامراء والرمــادي والفلوجــة وفــي بغــداد

تصــرفات فــي نفــوس المــواطنین مــن الســخط علــى شكانــت فــي الواقــع تعبیــرا عمــا یجــی .. )خر والكــ

وكـرامتهم . . فـانه علـى مقدسـات المـواطنینالمتكـررة واعتداءاتـزاتهفزاالحزب الشیوعي وعلى است

فعلیــة علــى أهــم وبعــد أن ســیطر بصــورة٠المســؤولین علیــه  ضالحــزب الــذي شــعر بعطــف بعــهـذا 

انمـا هـو ..الهجومـاتلسـلة مـنسویـنظم م،واالرهـاب  شطاخذ یمارس سیاسـیة الـب،أجهزة الدولة 

"مـتهمرحت تحـتوقعـ يالبلـدان التـ ين فـیو ، مارسـه الشـیوعتكتیك شیوعي معروف  واختتمـت..

اعــــة ذالاالدعایــــة و مقالهــــا منبهــــة ومحــــذرة مــــن مســــالة ســــیطرة الشــــیوعیین علــــى وســــائل)الوحــــدة(

 ایضـعوا حـد" ان  عن عطف الحكومة لهم . فخاطب المسـؤولین بـدعوتهم إلـى الفض،والصحافة 

.)٥٨(یاءواالشقوأن ینقذوا العراق من حكم العصابات،ث الموسفة الحواد هالمثال هذ

، يالسیاســوتعلیقــا علــى االنتخابــات العمالیــة وضــرورة ارتباطهــا بالحركــة النقابیــة والنضــال

بعنـوان (لتخـرس مقالهـاحـدة)ها لمصلحتهم الحزبیة الضیقة كتبـت (الو اللومحاولة الشیوعیون استغ

حركــة صــلب الن تكــون فــياللحركــة النقابیــة هــو  يأن المجــال الطبیعــ"جــاء فیــه )صــواتالهــذه ا

نجحـــت الحركـــة القومیـــة االشـــتراكیة لتقـــف فـــي وجـــه اعـــداء الشـــعب فـــي الـــداخل والخـــارج . . لقـــد

ضــعتها عنــوة لمخطــط خوا ة أن تجعــل مــن النقابــات واجهــة سیاســیة لهــار الشــیوعیة العمیلــة بعــد الثــو 

قــوة دة واالشـتراكیة إلـى حـللو  الحـزب . . وحولـت القـوى الشـعبیة الثوریـة . . مـن اداة نضـالیة تعمـل

أن تكـــون  ضنـــرف"بـــالقول تعلیقهـــا). واختتمـــت (الوحـــدة"یـــة تعمـــل ضـــد مصـــالحها واهـــدافهادمعا

فض ، نـــر وتضـــحیاتهال جهودهـــاغألحركـــة النقابیـــة واجهـــة حزبیـــة لقلـــة عمیلـــة تتســـتر خلفهـــا لتســـت

.)٥٩(.."المنحرفللحكم بالوقت نفسه أن تتحول الحركة النقابیة إلى حركة ذیلیة

:١٩٥٩أذار ٨الموصل حركةو)ة(الوحد-٣
 س فــيمخــاعبـد الوهــاب الشــواف آمــر اللــواء الالموصــل بقیــادة العقیــد الــركن حركــةعلنـتا

وقـد حمـل البیـان عبـد، ١٩٥٩ الموصل ، باذاعة البیان األول للثورة صباح یـوم الثـامن مـن آذار

متهمـــا عبـــد، اد الحكـــم ظـــام وفســـلنلعبـــث باالكـــریم قاســـم والشـــیوعیین مســـؤولیة االنحـــراف بـــالثورة وا
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الموصـل انـدفعتحركـةوبعـد انتكاسـة ،)٦٠(ا واهـدافهاهـومبادئ وزتمـ ١٤الكریم قاسـم بخیانـة ثـورة 

وصـل وى القومیة وصـحافتها الناطقـة بلسـانها وشـهد العـراق هجمـة شـیوعیةقال قةحالالسلطة في م

ومطـابع لهجوم علـى اداراتالصـحافة بـا يفـ ثلتم،یمنة هال يها النفوذ الشیوعي أعلى مراحله ففی

ـــ)ة والشـــرق والیقظـــةالصـــحف القومیـــة (الفجـــر الجدیـــد وبغـــداد والحریـــ و(فتـــى )لاواضـــطرت (المث

لسان حال السریة)حافة السریة اضطرت جریدة (الوحدةتین للتوقف وفي الصیالموصل)٦١()العراق

ـــاد النفـــوذ الشـــیوعي ،الســـلطةحقـــات مـــنوللمالحركـــة القـــومیین العـــرب إلـــى التوقـــف نتیجـــة الزدی

صدورها أنف وتست، ١٩٥٩ار ذعن الصدور في آ)الوحدة(ا تحتجب ذل، وصعوبة العمل السري

.)٦٢(ولالوبالعدد ا ١٩٦٠ثانیة في حزیران 

عنــــدما،الموصــــل و كركــــوك  فــــيملــــة عنیفــــة علــــى أعمــــال الشــــیوعیین شــــنت الحركــــة ح

عـــدم  . فوضـــعت اللـــوم فـــي ١٩٥٩آذار  ٨ يالموصـــل فـــحركـــةفـــي حینهـــاالوحـــدة)(اســـتذكرت 

صــوت ســتفاقت مدینــة الموصــل الباســلة علــى" ا. . )موصــللثــورة ا(نصــرتها فقالــت تحــت عنــوان

ل ثـفـي مهـادرة فـي وجـه الطاغیـة ةالـذي اعلنهـا صـرخ،فاشـو العقید البطل الشهید عبـد الوهـاب ال

أمـام شـق الطریـقلت،ئـع النضـال القـومي تتحـدى، ظلـم قاسـم وجبروتـه هذا الیوم . . . زحفـت طال

عربـــي مـــن اجـــل مســـتقبل،ة مـــع الجمهوریــة العربیـــة المتحـــدة تنشـــد الوحـــد يالجمــاهیر العربیـــة التـــ

قبــر ترددهـابت ز فحفـ،قومیـة عــن الحركـة لبعـض قطعاتنـا اتلكـأتل هـذا الیــومثـافضـل . . .فـي م

"ئعــهت ببطئهــا أمــل هــذا الشــعب وطمــوح طالنقــخو  ،الثــورة العارمــة  شــهداء  )دةوعاهــدت (الوحــ..

الطبـول ویـا شـهداء ام،الـربیعین  امإننا نعاهدكم یـا شـهداء "الثورة بمواصلة النضال . . فقالت :

، ن نتخلـــى عنهـــاوان المبـــادئ التـــي اعتنقـــتم لـــ، اهـــالطریـــق الـــذي ســـلكتم ســـوف نســـیر علیبـــان،

 م الغـــدرحتـــى نصـــرع حكـــ،ثورة التـــي اطلقــتم أول رصاصـــة فیهـــاونعاهــدكم باننـــا ســـوف نســـیر بـــال

.)٦٣("الخیانة و 

ة) والجبھة القومیةدالوح( -٤
تشـكیل  إلـى )وحدةیة (الر في العراق على لسان صحیفتها السدعت حركة القومیین العرب

الشیوعي وحكـم نفوذلت القومیة في العراق ، لمواجهة ایماظالقومیة بین كافة األحزاب والتن ةهالجب

مرة أخرى "جاء فیه مقاال بعنوان (الجبهة القومیة مرة أخرى))بد الكریم قاسم فقد كتبت (الوحدةع

اجــل إقامـة الجبهــة الصــادق مـند ،یـة حزبیــة ومسـتقلة إلــى العمـل الجـانـدعوا كافـة العناصــر القوم

نطـاق الواقـع والعمـل م والتمنیـات إلـىالتعاون بـین القـومیین مـن الكـالالقومیة التي بها تنتقل دعوة

.)٦٤(ي"االیجاب

وفــي ممارســة،لقومیــة فــي عــدم االســتجابة للــدعوة تــردد بعــض القــوى ا)قــدت (الوحــدةوانت

الجبهـة تعرقل كل مسعى مخلص وجاد لتوحید القومیین فـي ظـل، البعض منها لتصرفات خاطئة
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ي العـراق فـ أن الطریـق الوحیـد لمجابهـة القـوى المعادیـة للحركـة القومیـة")القومیة ، فاكدت (الوحدة

ي العراق ف ومیة . . أن جماهیر الشعبقیق بین القومیین في ظل الجبهة الاون الوثهو طریق التع

القومیة في المعركة ص كل جهة قومیة اللتزاماتهالمدى اخال اذ تعتبر قضیة الجبهة معیارا رئیسإ

ألنتــائج الخطیــرة ن فــي العمــل مــن اجــل الجبهــة القومیــة مســؤولیةدیالقادمــة . . ســتحمل كــل المتــرد

.)٦٥("ل هذا الترددثترتب على مالتي ت

ا  ولالفـــى أوائـــل تشـــرین ا)حـــین اقیمـــت (الجبهـــة القومیـــة،أثمـــرت جهـــود القـــوى القومیـــة 

العربـــي والحـــزبســـتقاللتراكي وحـــزب االشـــت الجبهـــة حـــزب البعـــث العربـــي اال. وقـــد ضـــم ١٩٦

ومیة صـغیرة ق االشتراكي وحركة القومیین العرب وبعض المستقلین وعناصر من تجمعات سیاسیة

مقاومـــة همـــا وثانی،، اولهمـــا اســـقاط حكـــم عبـــد الكـــریم . وقـــد اتفقـــت الجبهـــة علـــى تحقیـــق هـــدفین

الحــزب العربــي نهیــار النســحابة زمنیــة تعرضــت الجبهــة القومیــة لالاالرهــاب الشــیوعي. وبعــد فتــر 

 ياالشـتراك يالعربـحـزب البعـث رلفؤاد الركابى أمین سـ اتأیید،االشتراكي وحركة القومیین العرب 

.)٦٦(مبادئ الحزبلذي قررت القیادة القومیة للحزب فصله لسلوكه ومخالفتها ،العراق  يف

المصـیر) دعوتها القامة الجبهة القومیة في سیاق مقالها االفتتاحي (ایـن)ددت (الوحدةج

ن العــداء، وامؤكــدة أن جمیــع القــوى الوطنیــة فــي العــراق اصــبحت تنــاجز حكــم عبــد الكــریم قاســم

تخوفهـا مـن قیـام )ییدها السـابق لـه . وابـدت (الوحـدةتاالفئات االنتهازیة اخذت تبحث عن مبررات 

وامكانیـة المسـلحة جدید نظرا الستناد الحكم على القوات، واقامة حكم عسكري ، ب عسكريانقال

دها یعضـــ وال مادامـــت الحركـــة القومیـــة مشـــتتة ال یجمعهـــا منهـــاج واقعـــي. ."ذلـــك قائمـــة . فقالـــت 

ح شعبي موحد ، حول مطالیب آنیة تنسجم وحقیقة المرحلة التي تتسم بكونها قومیة دیمقراطیة كفا

،التحـــرر القـــوميو  لالأن المعركـــة مـــن اجـــل االســـتق"مقالهـــا باالشـــارة إلـــى )واختتمـــت (الوحـــدة"

والحكـم سـتعمارالل المنظمـات والعناصـر المعادیـةو تمثـل كافـة الفئـات ،تتطلب إقامة جبهة واسعة 

القــوى القومیــة للكفــاح  فــورا ر، وان تبــاداوان تضــع لهــا منهاجــا واقعیــا جریئــاالقطــاعي العســكري.

.)٦٧(النهاء الحكم الفردي المنحرف في العراق

:وقضیة النفط)الوحدة( -٥
واثــارت فیهــا، دوائــر الــنفط الغربیــة ي، اهتمامــا واســعا فــ ١٩٥٩تمــوز  ١٤ثت ثــورة حــدا

ببعیـد، لكـن هـذه سوقـت لـی يالعـراق ، فـ يتامین الشركات النفطیة العاملة فـتمیة المخاوف من ح

حكومــة الثــورة ، عــن التزامهــا باالتفاقیــات المعقــودة مــع شــركاتأعلنــت شــت عنــدماالالمخــاوف ت

.)٦٩(للعراق الوزراء عبد الكریم قاسم في بیان له حول السیاسة النفطیة سعلى لسان رئی)٦٨(النفط

الـوزراء  لجنـة وزاریـة برئاسـة رئـیسلیفتـا، ١٩٥٨آب  منتصـفالـوزراء فـي  سقرر مجل

التــي  الفلخــا . وكانــت نقــاط)٧٠( ا٩٥٨آب  ٢٠ عبــد الكــریم قاســم ء فعقــدت اجتماعهــا األول فــي
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واشـراكهم فـي وتعـین العـراقیین،نفط ل بكلفـة االنتـاج وأسـعار الـمثـاثارها العـراق فـي المفاوضـات تت

عن الغاز الطبیعي الفائض وتنازل الشركات،األراضى غیر المستثمرة عن ت إدارة أعمال الشركا

ودفع العوائد بعملـة ،عوائد النفط عراق برأسمال الشركات ، وزیادة حصة العراق منلة اهم، ومسا

.)٧١(قابلة للتحویل 

شـركات قبل بدء المفاوضات بعنوان (حول المفاوضات القادمـة مـعمقاال)الوحدة(نشرت 

تصـــاص فـــي خاال انتقـــدت فیـــه تشـــكیلة الوفـــد العراقـــي المفــاوض مـــن حیـــث افتقـــاده لعنصـــر)لــنفطا

الــنفط ، مســتوى ل لشــركةثــفیمــا تتــوفر فــي الجانــب االخــر المم،وكــونهم حقوقیــون ،شــؤون الــنفط 

بعـــدة )الوحـــدة(ي. وتقــدمتعراقـــلالجانـــب ا ي. وهــذا ممـــا یشـــكل نقطــة ضـــعف كبـــرى فــفنــي عـــال 

كة النفط منها:شر قبیل بدء المفاوضات مع مطالب اقترحتها 

ظل یســوبــدون ذلــك %٢٣.٧٥تــامین حصــة فرنســا مــن شــركات الــنفط فــي العــراق والبالغــة  .١" 

. أن هـــذه الخطـــوة هـــي المحـــك لمـــدىاغـــر فا امـــیا كالدالحـــدیث عـــن مقاطعـــة فرنســـا اقتصـــا

رأســـمال فـــي  اراق شـــریكعـــیجعل الســـطعـــة فرنســـا.. و دعوتـــه لمقا يم فـــئالقـــا مص الحكـــالاخـــ

األجهـزة )مما یتیح للعراق امكانیة االشراف على السیاسة النفطیة و(تعریقشركات النفط ، 

لشركات النفط .اریةداال

حتى یتـاح للعـراق ..نفط لت احب كل األراضي الغیر مستثمرة الداخلة ضمن امتیاز شركاس. ٢ 

عن طریق شركة وطنیة .في المستقل استثمارها 

النـه امـر یتنـافى مـع ، األخیر عن مزایدتها الستثمار المیاه االقلیمیة كومةن الح. سحب اعال٣ 

واالقتصادي. . والبدء بتشكیل شركة وطنیة عربیة الستثمارها.لنا السیاسياستقال

 يفـ يمـن قبـل الحكومـة ، لكـي یسـاهم بـوعالعام الشعبي بوضـوح. طرح القضیة برمتها للرأي٤ 

.)٧٢(.."قضیتنا مع شركة النفط

، ١٩٦٢ولحـــین آذار  ١٩٥٨آب  ٢٠علـــى المفاوضـــات الجاریـــة منـــذ )الوحـــدة(وعلقـــت 

اربـاح  ادةزیـاقترحت فیـه)ال بعنوان (نحن ومفاوضات النفطفنشرت مقا،ون التوصل إلى نتیجة د

إلـى  أن علـى الحكومـة . . أن تبـادر فـورا" فقالـت  ،والمساهمة في االسـهم مـع الشـركات ،العراق 

اسـهمها مـن% " ٢٠ ى مسـاهمة الحكومـة العراقیـةلـزمة الجبار الشركات عریعات الالاصدار التش

% ، ٧٠ ة الـدخل بشـكل یـؤدي إلـى وصـول حصـة العـراق مـن االربـاح إلـىبیقـانون ضـر ، وتعدیل 

نقوصـــة مكخطـــوة اولـــى یتبعهـــا خطـــوات النتـــزاع حقـــوق الشـــعب فـــي مـــوارده الطبیعیـــة كاملـــة غیـــر

..)٧٣(

لوطنیة :ادة والوح)(الوحدة -٦
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، بقیــادة الحـــزب الـــدیمقراطي الكردســـتاني بعـــد ١٩٦انــدلعت الحركـــة الكردیـــة فـــي أیلـــول ا 

بــــات خــــه(مركزیــــة للحــــزب وغلــــق جریــــدة الحــــزب اعتقــــال عبــــد الكــــریم قاســــم العضــــاء اللجنــــة ال

.)٧٤( ا٩٦٣ شـباط٨سـم فـي الشـمال حتـى سـقوط حكـم عبـد الكـریم ق. واستمرت حـوادث ا)/النضال

النضــال بــین الــة االقتتــال فــي شــمال العــراق فــي مقالهــا االفتتــاحي (بوحــدةحعلــى  )وحــدةعلقــت (ال

الحكـــم عـــت فیـــه إلـــى توجیـــه النضـــال الشـــعبي ضـــدد.  )االكـــراد تتحقـــق اهـــدافنا الوطنیـــةالعـــرب و 

بقیـام القاسمي المعـادي المـاني الجمـاهیر، مقترحـة حـل قضـایا الشـمال ، ووضـع الحلـول المناسـبة

عما یجري بیة ومصالحها. والقت المسؤولیةعل الجماهیر الشثیم، العراق  يمي فحكم تحرري تقد

یاسـته الرعنـاء سبالحكـم "فقالـت  ،ت للوحدة الوطنیة على عدة أطراف من تفتی،في شمال العراق 

عمــا یجــري فــي وقــادة العصــیان ألمســلح .یضــأ مســؤولین٠هــو المســؤول عمــا یجــري فــي الشــمال 

القریــــب أوال. س ناصــــروه فــــي صــــراعه مــــع الشــــعب بــــاالمالحكــــم البقــــاء و نهــــم مكنــــوا، الالشــــمال

 اومسـؤولین أیضـلون قضیة مواطنیهم لیحققوا النفسهم الزعامة والنفوذ ثانیا.غومسؤولین النهم یست

ومســؤولین لكــونهم عنــدما تعــاونوا مــع بریطانیــا ثالثــا.،ســتعماریــدیهم فــي الســابق لالأالنهــم مــدوا 

داف هـــلهـــم ضـــد أا عنـــدما اتخـــذوها حلیفـــ، الحركـــة الشـــیوعیة فـــي العـــراقربطـــوا مصـــیرهم بمصـــیر

.)٧٥("طمعا بدعم خارجي یزحف علیهم من وراء الحدود،وارادتهالشعب

  ة : ضایا القومیق) من ال(الوحدةف قثانیا. مو
)١٩٥٨مصریة لا-دة العربیة (السوریة حالو-١

العربیـة من االحـداث البـارزة فـي حیـاة األمـة، ١٩٥٨تعد وحدة سوریة ومصر في شباط 

،  ١٩٥٨ تمـوز ١٤، باعتبارها أول خطوة على طریق الوحـدة العربیـة الشـاملة . فبعـد نجـاح ثـورة 

قــررت حكومــة  . لــذا)٧٦(انــدفع العراقیــون یطــالبون بالوحــدة الفوریــة مــع الجمهوریــة العربیــة المتحــدة

ء ووزیـر ار ز س الـو یرئـمحمـد عـارف نائـب المكن عبد السـالثورة إرسال وفد عراقي برئاسة العقید الر 

، دیــد وزیــر المالیــةحومحمــد ، یــةجومرد وزیــر الخار جــالجبــار العبــد روعضــویة الــدكتو ،الداخلیــة

جمـال عبـد الناصـر سبالرئیإلى دمشق ء حیث التقى الوفد، ومحمد صدیق شنشل وزیر االرشاد

 ١٩ربیــة المتحــدة فــي هوریــة العجموال ریــة العراقیــةن الجمهو ید اتفــاق بــقــوبعــد المباحثــات معــه ع،

.)٧٧( ا٩٥٨تموز 

الرد  حاول فیه اصحفی امؤتمر ، ١٩٥٨تموز ٢٦عبد الكریم قاسم في الوزراء  سوعقد رئی

العربیـة هـدفا وحدةلمستبعدا ا،العراق  يعلى اقلیمیة الحكم ف ادة العربیة ، مؤكدحعلى دعوات الو 

تمرات ؤ المـــلمـــن خـــال،ارض مـــن الوحـــدة العربیـــة معـــلیوضـــح موقفـــه ا. واخـــذ فیمـــا بعـــد)٧٨(للثـــورة

العراقیة والتآلف وخطاباته التي كان یركز فیها على الوحدة،  ت الوفودواللقاءات الصحفیة ومقابال
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اإلقلیمیـة اكثـر مـن حیـث االرتباطـات المحلیـة والـوالءات،ء بل كانت القوة الدافعة القومیة العراقیة

.)٧٩(یةالقومیة العرب

بشــان الوحــدة العربیــة مــع الجمهوریــة العربیــة المتحــدة ، وانتقــل مــن قــادةالخــالف سوانعكــ

ومنهــا إلـــى،رســمیازتهـــا بــرغم عــدم اجا،یة ســـواالحــزاب السیا يوطنلــلثــورة إلــى جبهــة االتحـــاد اا

 عـــثبنهم حركـــة القـــومیین العـــرب وحـــزب الفاخـــذ القومیـــون ومـــ)٨٠(الصـــحافة والـــرأي العـــام العراقـــي

م عـــارف ویرفعــون شـــعار الوحـــدة القومیــة مـــع الجمهوریـــةســـاللیؤیـــدون عبــد ا، راكيالعربــي االشـــت

رافعـــین شـــعار االتحـــاد،الشـــیوعیون حـــول عبـــد الكـــریم قاســـم حـــین التـــف يفـــ ،العربیـــة المتحـــدة 

.)٨١(الفدرالي والصداقة السوفیتیة

األول تشرین ٢٠ في،ائر مات لحكومة الجز تصریح وزیر االستعال)الوحدة(نشرت جریدة 

فـــي  ولــة متحــدةوٕاقامـــة دفرنســا،ضــال فــي الجزائـــر یســتهدف طــرد الــذي أكــد فیــه بـــان الن،١٩٥٨

عنـــوان علـــى التصـــریح تحـــت)فعلقـــت (الوحـــدة، العظمـــىوبنـــاء الدولـــة العربیـــة ،المغـــرب العربـــي

فــي  صــر القومیــةالفئــات والعنا سولــیوحــدة،لللســنا وحــدنا نــؤمن ونــدعو "بــالقول )الوحــدة دائمــا(

 املكـالـدعوة المقدسـة لیسـت» ههـذ. الوحـدة.الشرق العربي وحدها تدعو وتناضـل مـن اجـل تحقیـق 

".مكـان.من دون غیرها. أن هذه الدعوة هي مطلـب الشـعب العربـي فـي كـل ةدولأو لفرد أو فئة 

خر ألمــاذا یتــف تحــرر مــن التســلط االســتعماري..للعــراق تــم لنــا اانحــن هنــا فــي ")الوحــدة(وتســاءلت 

.)٨٢("-الوحدة–سعینا لتحقیق امنیة الشعب 

عربیة ألنها باالساس كانت ثورة،یة العربیة مفكرة القو  ، ١٩٥٨تموز  ١٤لقد تبنت ثورة 

یما ســال، لحــزب الشــیوعي العراقــي المؤیــد لــه ونشــاط ا،ة عبــد الكــریم قاســم إال أن سیاســ،تحریریــة

العربیـــة أدى إلــى االبتعــاد عــن الوحـــدة مــع الجمهوریــةم محمــد عــارف قـــد بعــد اعتقــال عبــد الســـال

القـــوى  قـــي، مـــن اكثـــرا. فكـــان الحـــزب الشـــیوعي العر ا مقاومـــة دعاتهـــو . بـــل معاداتهـــا )٨٣(المتحـــدة

الفـــدرالي، . فقـــد رفـــع شــعار االتحـــاد)٨٤(مــع الجمهوریـــة العربیـــة المتحــدةالمعارضــة لوحـــدة العـــراق 

أشــكال البعــاد أي احتمــال ألي شــكل مــن،ضــا عنــه وطــرح فیمــا بعــد شــعار التضــامن العربــي عو 

نــى تتببــل أخــذت الصــحف الشــیوعیة والموالیــة لهــا،.)٨٥(االرتبــاط مــع الجمهوریــة العربیــة المتحــدة

.)٨٦(من الوحدة العربیة الشاملةشعار التضامن العربي بدال اأیض

السـلطة الحاكمـة،قـة بلسـان حركـة القـومیین العـربطالسـریة النا)الوحـدة(هاجمت جریدة 

فنشــرت مقــاال افتتاحیــا بعنــوان (بــین التضــامن العربــي الحقیقــي، لتردیــدها شــعار التضــامن العربــي

فیــه أن تأكــد )ریــق الوحــدة العربیــةطوة فــي طــالتضــامن المزیــف ، التضــامن العربــي الصــادق خو 

موقـف ، تسـجیلمنـاورة تكتیكیـة یـراد منهـا مجـردهـو  ي ،ي المفاجئ لشعارات التضـامن العربـالتبن

ان " ولهـا قبالوحدة) رأي الحركة في التضامن العربي الصـادق(وطرحت "الحراج الحركة القومیة 

دة العربیـةحـالو  بشعبنا في طریق تحقیق هدفه االسـمى فـي رالتضامن الصادق خطوة نضالیة تسی
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ة تفرضـها الصادق خطـو التضامن نأ.. یظل الهدف االساسي لنضال شعنا في العراقسالذي  ...

)٨٧("...والرجعیةوحدة نضال العرب ضد االستعمار والصهیونیة والشیوعیة

المنـاداة  ١٩٥٩السـماح لهـا بالصـدور فـي تمـوز بعـد،قومیة العلنیـة لاضطرت الصحف ا

الســــریة ة . فــــي حــــین اســــتمرت الصــــحفلوصــــوال إلــــى الوحــــدة العربیــــة الشــــامبالتضــــامن العربــــي

نشـرت جریـدة فتـرة صـدورها. فقـدخـاللبالمنـاداة بالوحـدة العربیـة )٨٨(یمـات القومیـةظحـزاب والتنلال

ربطـت فیـه بـین شـعار )یجـب أن نفهـم معركـة العـراق(كیـف السـریة مقـاال افتتاحیـا بعنـوان )(الوحدة

ق مـع الجمهوریـة العربیـة االعـر  وبـین شـعار توحیـدزي ،تحریر العراق من الحكم االنفصالي االنتهـا

،كمطلــب وهــدف فــي المعركــة وضــحة اهمیــة الوحــدة، مم بینهمــاز رة الــتالورأت ضــرو ،المتحــدة 

قبــل شــعار ،لقــائم فــي العــراق ا ومقاومــة الحكــم،ر علــى أســاس الوحــدة یة الجمــاهئــأن تعب" فقالــت 

یكـون إال  ال اذریجأوضاع العراق یرعلى أن تصوالتأكیدوالتشدید على المناداة بالوحدة ،الوحدة 

.)٨٩(بالوحدة

ـــة تحقیـــق الوحـــ )دةالوحـــ(حـــدثت وت ـــة وحتمی ـــة العربیـــةدعـــن اهمی ـــین العـــراق والجمهوری ة ب

یجوز المساس بـه . ال أالجمهوریة العربیة المتحدة ، مبدأن وحدة العراق مع " فقالت :  ،المتحدة 

افه بحجــةعو اضــاالتزامــه  يدة . . . أو تاجیلــه أو التــردد فــحــالغفــال مطلــب الو ان كــل محاولــة و 

محاولــة تلحــق يانمــا هــ،جربــة الجمهوریــة العربیــة المتحــدة حظــات واالنتقــادات حــول تالبعـض الم

)واختتمـت (الوحـدة، "وبالمعركـة القومیـة بشـكل عـام،ضررا فادحا بمعركة العراق وقضیة الوحـدة

وتصـمیم العراق مدعوة كلها إلى األلتفـات بقـوة واجمـاع وحـزم يأن القوى القومیة ف"مقالها بالقول 

الوحـدة ، وعلـى ظل شعار الوحدة ، وضـمن اطـار ير فیول مطلب الوحدة ، والى تعبئة الجماهح

...تحریـر العـراق وان ،ن معركة العراق هـي وحـدة باالسـاس أ ..ل الوحدة ، جقاعدة العمل من ا

)٩٠("له طریق واحد هو طریق الوحدة

الـذكرى  البیانـات بمناسـبةاصـدار النشـرات و ،راق العـ يواعتـادت حركـة القـومیین العـرب فـ

 ١٩٥٨ طشـبا٢٢ن الوحدة بین مصر وسوریة وقیام الجمهوریة العربیـة المتحـدة فـي الالسنویة الع

فقـــد اصـــدر  قهـــا.باط العبـــر والـــدروس مـــن انطالنة واســـت. لتعیـــد التزامهـــا وتمســـكها بالوحـــدة العربیـــ

 االوحــدة . بیانــ نالعــالبة الــذكرى األولــى ســبمنا ١٩٥٩ شــباط٢١القومیــون العــرب فــي العــراق فــي 

العربیـة المتحـدة في العراق یحیـي الجمهوریـة يالشعب العرب،ة للعرب إال بوحدتهمحیا ال(بعنوان 

ضـد االسـتعمار لقد كانـت وحـدة مصـر وسـوریة ثمـرة نضـال قـومي. ."ما جاء فیه م)بعید الوحدة

ــــاریخللمنطــــقة الغاصــــبة . . جــــاءت الوحــــدة اســــتجابة عملیــــةینئــــه ، وضــــد الصــــهیو وعمال  يالت

معین بهــا الطــا وجــه االعــداء يوصــمودها فــ،اســتجابة لــدوافع ابقــاء هــذه األمــة ،النضــالي العربــي

وفــي وجــه كــل النیــلوجــدت لتبقــى وتتوســع مــن الفــرات إلــى يالتــ)إســرائیل(وفــى وجــه ، وبثرواتهــا



وائل علي احمد

١٥٨

ه الوحـدة اءت هـذجـ،انحیـازهم لسیطرة االجنبیـة ...وضـمانه لحیـاد العـرب وعـدماشكل من اشكال 

.)٩١("فة في الوطن العربيزیلتفضح كل الدعوات الم

بیـــان حركـــة القـــومیین العـــرب فـــي الـــذكرى الثالثـــة لمولـــد"واصـــدرت الحركـــة بیانـــا باســـم 

و ســوریا. عــدت فیــه قیــام الوحــدة بــین مصــر ١٩٦شــباط ا ٢٢فــي  "الجمهوریــة العربیــة المتحــدة 

كـان  التحرري.. الـذي يلكفاح القومااعظم واعمق نصر حققه "ومولد الجمهوریة العربیة المتحدة 

ودورهــا  ركــة الجمهوریــة العربیــة المتحــدةحوقیمــت ال،بحــق بدایــة تحــول فــي تــاریخ العــرب الحــدیث 

العربیــة الكبــرى النــواة النمــوذج الحــي المــأمول للدولــةوعــدتها،تراكيشــبنــاء مجتمــع ا يالتــاریخي فــ

تقـع علـى كاهـل یـةخوشـخص البیـان مسـؤولیات تاری"  جلى الخلینشدها العرب من المحیط إی يالت

الوحــدة العربیــة التــي  عركــةممنهــا"الجمــاهیر للوصــول إلــى أالهــداف وان الطریــق إلیهــا طویــل .. 

اة الوحـدة لتوسـیع رقعـة نـو الزالت فـي بـدایتها.. وتتطلـب المزیـد مـن النضـال والتضـحیات و الكفـاح

البیــان باالشــارة إلــى " ونــوهجمهوریــة العربیــة المتحــدة وحمایتهــا...عــم ال، دالعربیــة ... ومســؤولیة 

ویواجـه اخطـر ،الوحـدة والتحـررفي طلیعة الزحـف العربـي ومـن اجـل"الشعب العراقي الذي یقف 

علــى حركــة القومیــة العربیــة و الوحــدة یهــدف تحویــل عراقنــا إلــى مركــز للتــآمر،مــؤامرة اســتعماریة 

أن " كیـد علـى الحـل أاختـتم البیـان بالت" و معاد الماني شعبنا القومیـة ..العربیة على ید حكم مجرم 

كخطـوة جدیـدة فــي ،العربیـة المتحــدة وتوحیـد عراقنـا مــع الجمهوریـة،القضـاء علـى الحكـم المجــرم 

.)٩٢("النصر النهائي...مة العربیة حول ابواباالیضع س،ریق الوحدة الشاملة ط

. حینمــا قــام نفــر مــن الضــباط ١٩٦أیلــول ا  ٢٨ يفــحــدثت حركــة االنفصــال فــي ســوریة 

والسیطرةعلى دمشقحف وي بالز الالسوریین بزعامة المقدم حیدر الكزبري والعقید عبد الكریم النح

ــــث اذاعــــت بیانهــــا األول  ،دیكتــــاتوريادعــــت فیــــه معارضــــتها الوحــــدة تحــــت حكــــم،علیهــــا. حی

علـــى جمیـــع الحركـــة العســـكریة الســـیطرةواحكمـــت ٠كرت االنقســـامات واالرهـــاب فـــي ســـوریة نواســـت

،مصـر وسـوریة وبذلك وضعت نهایة للجمهوریة العربیة المتحدة المكونة مـن،األراضي السوریة 

)٩٣(الشاملةوالتي كانت رمزا الول نواة للوحدة العربیة

العراقـي  تأیید الرأي العـام،ا الثورة والفجر الجدید و الشرق العراقیة ومنهلصحفعكست ا

البرقیـــات خـــالل وذلـــك مــن ،كـــة االنفصــالیة فـــي االقلـــیم الســوريواســتنكارها للحر ،لوحــدة العربیـــة ل

ــــة وشــــعبیة ، و لشخصــــیات عر  ــــة ، ومنظمــــات مهنی ــــى جمــــالاقی عبــــد مــــن الجمــــاهیر والمرســــلة إل

ر . فقـــد قـــر  )٩٤(لمؤیـــد ضـــمنیا الحركـــة االنفصـــالیةابعیـــدا عـــن موقـــف الحكومـــة الرســـمي ٠رالناصـــ

 ١٩٦٠ل التاسـع مـن تشـرین األو  ياف بالجمهوریة العربیة السوریة فلعراقي االعتر راء از الو  سمجل

رأس بعثــة بلوماســي ســوري علــىدأول مبعــوث ، ١٩٦١ تشــرین االول ١٣تقبلت بغــداد فــي ســوا ،

 الســوریة ، محمــجــواد إلــىیــر خارجیتــه هاشــم ز . وبعــث عبــد الكــریم قاســم و )٩٥(دبلوماســیة ســوریة

فـــي ســـوریة ، هـــا عـــن اســـتعداده لتقـــدیم أي مســـاعدة یطلبهـــا الحكـــم القـــائمبالرســـائل التـــي یعـــرب فی
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مؤكـدا أن العـراق هـو فاقیات العسكریة واالقتصادیة بین العراق وسوریةتحا عقد سلسلة من االر مقت

.)٩٦(افضل سند لسوریة وخیر معین لها

ایــــنعلــــى الحركــــة االنفصــــالیة فكتبــــت مقالهــــا االفتتــــاحي (إلــــى)علقــــت جریــــدة (الوحــــدة

العربیة منذ قیام الحركة الرجعیة االنفصالیة في االقلیم الشمالي من الجمهوریة"المصیر) جاء فیه 

سـددت الضـربة  ر. فقـداب وعـدم االسـتقر العربي یعش دوامة قاسیة من االضطر ا طنوالو  ،المتحدة 

شـرق الـوطن بـینل باقلیمیهـا صـلة الوصـلثـیة العربیـة المتحـدة التـي كانـت تماالولى إلى الجمهور 

تقــوم ،وحدویــة عربیــة وتعطلــت إلــى حــین أول تجربــة، العربــي ومغربــه . فانفصــلت عــرى الوحــدة

ــــالحقیق ةدحــــس الو اســــعلــــى . واالقتصــــادیة والعســــكریة قــــات الشــــعبیةاطلتتفاعــــل فیهــــا االتــــي،ة ی

ســكرین القــائم بــین المعقلیمــین . . وتنــتهج طریــق الحیــاد االیجــابي وعــدم االنحیــاز فــي الصــراعلال

.)٩٧(الشرقي والغربي

العســـكریةحـــالفبسلســـلة مـــن اال، بعـــودة فكـــرة ربـــط المشـــرق العربـــي" دة) حـــونوهـــت (الو 

االســـتعماریین كیة إلــى مخیلــةطاقاتــه المعدنیــة وأســواقه االســتهالو  نفطــهرة علــى طلســیاالعدوانیــة و 

عارات تقدمیــة شــخلــفالوحــدة) مقالهــا باتهــام الحكــم فــي دمشــق بــالتخفي(واختتمــت "البریطــانیین 

.)٩٨(مزیفة وقیادات قومیة منحرفة

الـرغم  بـي االشـتراكي علـىر علتجـاه حـزب البعـث ا اكة القومیین العرب االم تحفظابدت حر 

ــبهم فــيامــن أمكانیــة  جعــل لتعــاون معــه لتقــارب االفكــار والشــعارات . وذلــك لعــدم اســتجابته لمطل

 الفـرادس اونزعته البادیـة نحـو تقـدی،لنظام البرلمانيب سیاساته تجاه اوسب،األولیة لقضیة الوحدة 

.)٩٩(واعتبار الحزب غایة في حد ذاته،

 ١٩٦٢ بآ ٢٥فـي  ،ا اصدرت القیـادة القومیـة لحـزب البعـث العربـي االشـتراكيهلذا حین

علـى  )(الوحدةشجبت فیه أالنفصال وادانته داعیة إلى إعادة وحدة مصر وسوریة . عقبت، بیانا

فیـه موقـف حـزب ثمنـت)الوحـدةوقضـیة ياالشـتراك ينوان (حزب البعـث العربـمقالها بع يفالبیان 

األوســـاط داخـــل فـــات ومســـاومات بـــین بعـــضكانـــت موضـــع خال، التـــي البعـــث مـــن قضـــیة الوحـــدة

م فـي فیهـا الحكـقیـادة القومیـة عـن الـروح السـلبیة التـي واجهـتن تقلـع الا )الوحدة(الحزب ، وأملت 

لحزبیـة وانتقاداتهـا ا تعـود إلـى طـرح مواقفهـا الفـل القتـرة الماضـیة خـال،ة المتحدة الجمهوریة العربی

اء فـــي تضـــمن جـــت التشـــكیك الظالمـــة بقیــادة الجمهوریـــة العربیـــة المتحـــدة ، وكمــاالجارحــة وحمـــال

معتبـرة )انتقدته (الوحدةف . والذي تضمن مشروع اتحادي ١٩٦٢حزیران  عمطل يبیانها الصادر ف

)سـماليأاالقتصاد الحـر (الر  مظاإال لنیصلح تحاد الفیدرالي األمریكي. . والمشوهة لالنسخة"ایاه 

.)١٠٠(العربیةلیم قااجتماعیا لالو  ئم اقتصادیاوانه ال یتال"في الوالیات المتحدة األمریكیة معمول ال

:االیجابىدوالحیا)الوحدة(-٢
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یعبـر عـن مسـاهمة العـرب،  وم فكرىف نضالى ومفهقومو  يلحیاد االیجابى اتجاه سیاسا

الـدول سـه علـى التعـاون االیجـابي مـع و التحـرر االنسـاني. یقـوم فـي اسافي معركة السلم العـالمي

والمسـاواة والحیـاد یقـوم علـى مبـدأ التعـاون غیـر المشـروطا ،واقتصادی االعلى االرتباط بها سیاسی

األخــرى  ممعونــة األمــواالفــادة مــن،دلــة وعلــى مبــدأ المصــالح المتبا،ت قــات والمعــامالفــي العال

س سـاال مـة . وبنـاء علـى هـذهة القومیة لالدكون لذلك أیة مترتبات على السیایشرط اال،برتهاخو 

.)١٠١(الیجابيا الحیاد ةوریة العربیة المتحدة خاصة سیاسیتبنت الحركة القومیة عامة وفي الجمه

مــــن،ور أربعــــة اشــــهر علــــى الثــــورة بعــــد مــــر ي ،خلاالوضــــع الــــد)واستعرضــــت (الوحــــدة

ســـاة فلســـطین الجریحـــة . وفـــي الـــداخل تحركـــات الشـــیوعیون وتـــآمرهم .مأو  ،مـــؤامرات دول العـــالم 

تعلیقنا هو وقوف السلطة فـي هـذا العهـد"ییدها لهم . فقالت : أكرت بموقف السلطة تجاههم وتذو 

الیـوم سـلطةلوا ،نئذ تحابي الغرب كانت السلطة حیالجمهوري، موقف السلطة في العهد البائد فقد

لـتعلن ئه في داخل الـوطن . وكـأن الثـورة لـم تقـموالتأیید على عمال لعطفوذلك با،تحابي الشرق 

شـــرقیةجمهوریـــة ال،وبمقـــررات مـــؤتمر بانـــدونغ ي ،مـــع تمســـكها بمبـــدأ الحیـــاد االیجـــابللعـــالم اج

.)١٠٢("ر والحیاة الحرة الكریمةتؤمن برسالة الوحدة والتحر ٠بل عربیة قومیة  ٠والغربیة 

والرأســمالي. الوضــع والصــراع فــي المنطقــة بــین المعســكرین االشــتراكي)تناولــت (الوحــدة

أكـدت  )عسـكرینمال هـا بعنـوان (العـراق بـینفـي مقال،العـراق مـن ذلـك الصـراع  فإلى موقفاشارت

المتنـــافرین الشـــرقي كرینن العـــراق الیـــوم مســـرح التـــآمر وســـاحة الحـــرب البـــاردة بـــین المعســـ" افیـــه 

وســلطان ، والثــاني یریــد تمــوز مــن حظــوة ١٤والغربــي. فــاالول یریــد اســترجاع مــا فقــده بعــد ثــورة 

بــــالعراق مــــن مــــؤامرات ممــــا یحــــیط). وحــــذرت (الوحــــدة"كســــب ماالبــــد مــــن كســــبه لــــیحكم ویســــود

فمیثــاق ،بالصــمیم . . اخطــار ماحقــة مازالــت تهــددنا"مشــیرة إلــى ،ت مــن المعســكرین مخططــاو 

الشــرقیة ومنــاورات بحریــة وهنــاك تحركــات عســكریة ایرانیــة علــى حــدونناال قائمــا قانونــاز بغــداد ال

 يجهــود المعســكر الشــرقي فــ)الوحــدة(. وتابعــت "العربــي) جالخلــی(ایرانیــة فــي الجنــوب -امریكیــة 

شـــق بالشـــیوعي فـــي العـــراق یعمـــل الحـــزب"شـــیوعي العراقـــي بـــالقول لالحـــزب الالعـــراق مـــن خـــال

واالراجیف . . لكـل مـن ال یسـیر ویثیر الشكوك،ت افیختلق المؤامر ،الصف الوطني في الداخل 

.)١٠٣(.."في ركاب موسكو والشیوعیة الدولیة

الـرأي  ولتعریـف،ربـيغشرقي واللالتزم القومیون العرب بالحیاد االیجابي بین المعسكرین ا

"االیجـابي)الحیـاد یاسـي بعنـوان (سمقالهـا ال)لوحـدةا(الیجـابي. كتبـت جریـدة العام باهمیة الحیاد ا

الذي یقـوم علـى قد وضع أمس الحیاد االیجابي،جمال عبد الناصر سأكدت في مستهله أن الرئی

علـى  رصـیقت ال لصـداقة مـع الجمیـع . فمبـدأ الحیـاد االیجـابياو  زعـدم االنحیـا،مبدأین اساسین "

اف طـــر االع قـــات ودیـــة مـــالعب منهـــا إقامـــة لـــبـــل یطراع الـــدائرصـــســـیر ال عـــنابعـــاد الدولـــة . . 

وفـي  ،التـوترفـي تحقیـق حـدة،  ورة فعالـةصـن الدولة المحایدة مـن المسـاهمة بالمتنازعة كي تتمك
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ة المحایـــد فالدولـــة ،ت الحـــروب وابعـــاد العـــالم عـــن ویـــال،ع علیهـــاز التوســـط لحـــل المشـــاكل المتنـــا

.)١٠٤("اكثر من غیرها من الدولم العالمي وان تخدم السال، تستطیع أن تعمل 

الداخلیـة  مهنظـرا لظـروف،رب للعـ ئمـة الحیـاد االیجـابيا إلى مالهفي مقال)أشارت (الوحدة

ووضــعهم الجغرافــي ، ومتطلبــات بقــائهم للعــرب ، مؤكــدة علــى الصــعید الثقــافي ، بقولهــا ؟؟؟؟؟؟؟

ننحـاز  كـيصـح االعـدل واالكرین هـيسالنؤمن بان فلسفة وعقیدة أو سیاسة واهداف أي من المع

المصـلحة .. ال ... وعلـى صـعیدداله ، وننصب من انفسنا مدافعین عنها، ونجعل من ابنائنا وقـو 

س عكـبـل علـى الألي مـن المعسـكرین زمة العربیة ومستقبل ابنائهـا بـان ننحـاالتجیز لنا مصلحة ا

، ونسالم مـن یسـالمنا انعادي من یعادین٠ت ودیة مع الجمیع القافمصلحتنا تقضي بان نكون ع٠

.)١٠٥("  صواخالي تمتد الینا بصدق و أمانةونصافح الید الت
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:یةنوالقضیة الفلسطی)(الوحدة-٣
طینیة . فقــد كتبــت مقــاال افتتاحیــا بمناســبة الــذكرىســلفتطــورات القضــیة ال)الوحــدة(تابعــت 

نـا نحـن العـرب" لمسـتهله جـاءت فـي)ذكـرى التقسـیم يطین ، وتحـت عنـوان (فـسـالعاشرة لتقسیم فل

(لدولة  ل في سمائنا العربیة علم یخفقاماز ،تتجدد یومأ بعد یوم ،من نكبة فلسطین دروس وعبر

متنا. . الوسـوالدمار لشعبنا وامتنا،والفناء لنا والجیالنا،یحمل التحدي لوجودنا وكرامتنا)إسرائیل

هم ختــاریكانــت للعــرب نقطــة تحــول هائلــة فــيســطین لنكبــة ف" ان  وتابعــت الوحــدة مقالهــا بــالقول"

وعلـى ، كاد أن یقضي على دفقة الحیـاة فـي عـروقهم ٠بعد سبات عمیق بعنفهزتهم ،الحدیث

نبنـــي لنســـتطیع أن، أن امامنـــا طریـــق طویـــل شـــاق یجـــب أن نســـلكه..روح الكفـــاح فـــي نفوســـهم 

ال و  سـتعمار حصـن مشـیداوال لال، علمـا یخفـق)ائیلر سـالس فیـه (یالجیالنـا القادمـة ، وطنـا عربیـا لـ

.)١٠٦("للخیانة مكانا

لمولـد بیاناتهـا. ففـي بیـان الحركـة بالـذكرى الثالثـة يطینیة فـسوتطرقت الحركة للقضیة الفل

"  إلــــى يب العربــــشــــعونبــــه ال، تطــــرق البیــــان للخطــــر الصــــهیونى،هوریــــة العربیــــة المتحــــدة جمال

 ا علــىئیــل خطــرا افناثــیم يالــذ ي ،ونیالخطــر الصــهعلــى  ءللقضــا، وعنــاد ية الكفــاح بــوعیمسـؤول

باشــكالي ، لعربــااجــزاء الــوطن  مالمســیطر علــى معظــ٠وراس حربــة االســتعمار،الشــعب العربــي

.)١٠٧(.."وصور مختلفة 

 ردنالحویــل مجــرى نهــر اكیــان الصــهیوني فــي محاولــة تلاف اهــدمــن أ)وحــذرت (الوحــدة

، )نحــن وتحویــل مجــرى نهــر األردن، ابــواب المعركــة(علــى  ٤فنشــرت مقــاال افتتاحیــا تحــت عنــوان

مــة ز وتخفــف مــن حــدة اال، دیــدجاقتصــادها المنهــار بــدم  نتریــد النهــر لــتحق)(إســرائیل"جــاء فیــه 

لتعـزز، تیعاب المزیـد مـن المهـاجرین الجـددسلتتمكن من ا ایضأالخانقة التي تعیشها، وهى تریده 

إعـادة  ،للرد على محاولة الصهاینة)الوحدة(اقترحت و  .."تحسبا لمعركة قادمة،وضعها العسكري

الطریق نهائیـا لنقطع،المتحدةالعربیةلنعید سوریة للجمهوریة "سوریة فقالت لا -الوحدة المصریة 

فــي صـــفوفها. . وان تعلـــن التعبئــة العامـــة،علــى المـــؤامرات االســتعماریة والمحـــاوالت الصــهیونیة 

والتســتر علــى ؤولین المرتجلــة والمقصــود بهــا تخــدیر الشــعب.وان ال نطمــئن إلــى تصــریحات المســ

.)١٠٨(ح ..."النشاط الرجعى المفضو 
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الخاتمة
أول جریـدة،السریة الناطقة بلسان حركة القومیین العـرب فـي العـراق )(الوحدةجریدة تعد 

 فـيوبـذلك سـبقت الصـحف القومیـة السـریة ، قومیة تصدر في العهـد الجمهـوري األول فـي العـراق 

عبـــد الكـــریمولشـــخص،  ١٩٥٨تمـــوز  ا٤ومـــواطن االنحـــراف لثـــورة ،تشــخیص الظـــواهر الســـلبیة 

وجلبــــت انتباهــــه لهــــا الول مــــرة . وباشــــرت فیمــــا بعــــد هجومهــــا، قاســــم وأبــــدت النصــــح واالرشــــاد

النفــوذ الشــیوعي). فامتــازت مقاالتهــا(وركــزت علــى اخطرهــا،واهر والســلبیات ظــوتصــدیها لتلــك ال

حاد وبنهج،زه ئاسم وركاق ارها وتعلیقاتها بالطابع التحریضي ضد حكم عبد الكریمبواخفتتاحیةالا

)(الوحـدةل اسـتقراءنا لجریـدةخـالحا مـن ضـا وانوهذا ینجلي ل،عامة لوضاع انقدها ال فياشر بوم

.

. ومراهنــــة ١٩٥٨تمــــوز  ١٤وبحكــــم الصــــراع السیاســــي الــــذي شــــهده العــــراق بعــــد ثــــورة 

ومحــاولتهم الجــادة فــي جعــل العــراق یتفــئ تحــت،الكــریم قاســم س الســلطة عبــدالشــیوعیین علــى را

وبتشـــجیع مـــن االتحـــاد الســـوفیتي آنـــذاك . لقـــد كـــان اهتمـــام وتشـــجیع وتركیـــز،مظلـــة الشـــیوعیین 

لذا اخذت على عاتقها مهمة، على القضایا الوطنیة اكثر من اهتمامها بالقضایا القومیة )الوحدة(

تحریــــك الــــرأي العــــام العراقــــي يولعبــــت دورا فــــ، شــــیوعي والســــلطة الحاكمــــةیــــان الغالتصــــدي للط

 قــد )ووضــع الحقیقــة أمــام الجمــاهیر. وبــذلك تكــون (الوحــدة، وتوعیتــه بــروح النضــال ضــد الســلطة 

تهیئة الجماهیر للثورة . يساهمت مساهمة فعالة ف

تابعــــةعلــــى أن یكـــون صــــدورها فــــي مواعیــــد ثابتـــة لتحقیــــق عنصــــر م)الوحــــدة(حرصـــت 

وتجســـید مواقـــف حركـــة القـــومیین العـــرب فـــي العـــراق ازاءهـــا، ورغـــم، االحـــداث الوطنیـــة والقومیـــة 

، واكملـــت مســـیرتها النضـــالیة،ونجحـــت فـــي أداء رســـالتها،صـــدورهاحقـــة واصـــلتاالرهـــاب والمال

وكــان ثمــرة جهادهــا الصــحفي نجاحهــا بالــدفاع عــن عروبــة العــراق . وفــي زعزعــة حكــم عبــد الكــریم

االشتراكي ضـمن المعسـكر القـومي المعـارض يالحركة مع حزب البعث العربصطفت. إذ ا قاسم

ونوعیة قرائها إذا ما قیست بالصحافة العلنیة .)الوحدة(غم محدودیة توزیع ر  .لحكمه 
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وھوامشھ:مصادر البحث 
فــي  ١٩٦٨ منــذ نشــوئه حتــىتراكيشــالعربــي اال ثلحــزب البعــ يم الســر االعــال"، ي الــرزاق محمــد الــدلیمعبــد )١(

واالشــــتراكیة فــــي الجامعــــة القومیــــة  اتدراســــلمقدمــــة إلــــى معهــــد ا"اطروحــــة دكتــــوراه غیــــر منشــــورة  "العــــراق 

. ١٣ص  )١٩٩٢ ،المستنصریة ، بغداد (حزیران 

. ٢٦٠ص  ،المصدر نفسه  )٢(

  .٣٠٠ه ٢٩٩ص ٠سه نفالمصدر  )٣(

العراقـي، الـذي ي الحزب الشـیوع )١٩٥٨ - ١٩٢ا ( يالعهد الملك يمارس العمل السري والصحافة السریة ف )٤(

، باسـم (كفـاح الشـعب)  ١٩٣٥ول جریـدة مركزیـة لـه فـي نهایـة تمـوز. فاصدر ا ١٩٣٤اذار  ٣س في ا ستا

صـــدر حــــزب البعـــث العربــــي ا. فیمــــا  ١٩٦١ التـــي صــــدرت اوائـــل تشــــرین الثـــاني)واخرهـــا (طریـــق الشــــعب

، ١٩٥٣فــي كــانون االول )و(االشــتراكي ٠ ١٩٥٣تمــوز  فـي )كي جریدتــه المركزیــة (العربــي الجدیــدااالشـتر 

فقــد أصـــدر جریدتـــه .. امـــا الحــزب الـــدیمقراطي الكـــردي ١٩٥٧االول انونفـــي اواســط كـــ)و(صــوت الطلبـــة

)حیث أصدر الحزب (خه باتى كوردستان، ١٩٥٦واستمرت بالصدور حتى ، ١٩٤٦ رزكاري) في ایلول(

فـــي ) العربـــي يالشـــباب القـــوم(لتقالســـ. كمـــا اصـــدر تنظـــیم لشـــباب حـــزب اال ١٩٥٨تمـــوز  ١٤ثـــورة حتـــى

للتفاصــیل انظــر: ...  ١٩٥٨تمرت بالصــدور إلــى مــا بعــد ثــورة تمــوز ســا )لكفــاحا(نشــره ســریة باســم  ١٩٥٦

الصــحافة الســریة لحــزب البعــث "انصــیف جاســم حمــدان العــزاوي، ؛ ٢١٧المصــدر الســابق ، ص ،الــدلیمي

كلیـة ،م مقدمة الى قسم االعـال،غیر منشورة تیرسرسالة ماج "ا ٩٦٨- ١٩٥٢تراكي منذ عام شالعربي اال

تاریخ الصحافة العراقیـة "،مد النحاسحوائل علي ا ؛ ٧٢ ،٦٢، ص ص )١٩٨٩ ،(جامعة بغداد. باالدا

ص  ، )١٩٩٣ ،مقدمـة الــى كلیــة االداب (جامعــة الموصــل ، غیــر منشــورةاطروحـة دكتــوراه" ا٩٦٣-ا٩٥٨

یـــة فـــي نصـــف قـــرندالجمعیـــات والمنظمـــات واالحـــزاب الكر ،شـــریف الســـتار طـــاهرعبـــد ؛ ١٤٦ ،٧٧ص 

ـــــق المـــــؤمن ؛  ٥٥، ص )١٩٨٩ ، (بغـــــداد ، ١٩٥٨-١٩٠٨ لشـــــباب حـــــزب ةعـــــن المنظمـــــة الســـــری"توفی

  ).١٩٨٩كانون االول ٢٥( ١٤٥العدد  د ،بغدا، جریدة االتحاد"اللتقساال

امكانیـة مادیـة أو لـم یكـن لنـا"بانـه ، دیمقراطيلـي الحـزب الـوطني ادمن قیـا،أفادني حسین جمیل المحامي )٥(

كـان  اللـه . الحـزب الشـیوعي مـثبعة السریة وال الموزعون ، ولم نكن مهیئـینطال الم،السريإمكانیة العمل 

مقابلــة "الســري ومقوماتــه غیــر متــوفرة لــدینا... مهیئــا ولدیــة امكانیــات ... كلنــا معروفــون وال نــؤمن بالعمــل

. ١٩٩٢كانون االول  ٢ بغداد في،ین جمیل المحاميسشخصیة مع ح

حـدود القـانون . ضـمن ذلـكو ، هـي طبـع االفكـار أو االخبـار ونشـرها بـدون تـدخل حكـومي،ة حریة الصـحاف )٦(

تكـوین الـراي العـام ومراقبـة لخـالفالصحافة من اهم الوسائل الحدیثة للتعبیر عـن اراء الشـعب وافكـاره ، مـن

،حریــة الصــحافة ، اســماعیل البســتانيهللاعبــدا:، انظــرالحكــام ومناقشــة اعمــالهم خدمــة للمصــلحة العامــة 

  . ١٧،  ١ص ، )١٩٧ا  ،دراسة مقارنة ، (القاهرة 

. ٣٨٢ص ،المصدر السابق ، النحاس  )٧(

. ٥٢٢) ص ١٩٧٩ ،(بغداد،في العراق  ١٩٥٨تموز  ١٤ثورة ،ین الزبیديسالحلیث عبد )٨(

السلســلة الثقافیــة ، حــدة مركــز دراســات الو ، حركــة القــومیین العــرب وأنعطافاتهــا الفكریــة ،ل تــســهیر ســلطي ال )٩(

  .٣٤ص  )١٩٩٦(بیروت ، ، )٣القومیة (



…الصحافة السریة لحركة القومیین العرب في العراق 

١٦٥

العربیــة االولــىرار ، الجــزء الثالــث ، الطبعــة الشــیوعیون والبعثیــون والضــباط االحــ» العــراق  ،حنــا بطــاطو )١٠(

.٣٤٤ -٣٤٣، ص  )ا٩٩٢بیروت ، (

 الحلقـة ، فیمــا ، باســم ١٩٤٨نة ط الجامعـة االمیركیـة فــي بیـروت سـائـع القــومیین العـرب فـي أوســبـدات طال )١١(

ش بحلقـة بیـروت جـورج حـسـطین . فقـد ضـمتلالغتیال المسؤولین عـن نكبـة ف)كتاب الفداء العربي(ظمت نُ 

الهنـدي منظمـة سـریة حـبش وهـاني ورججـ ساسـ ١٩٥وحسـین توفیـق . سـنة ا  يوهاني الهندي وجهاد ضاح

)جمعیـــة (هیئـــة مقاومـــة الصـــلح مـــع اســـرائیلاسســـوا  ١٩٥٢ نـــواة لهـــا. ســـنة)كانـــت (جمعیـــة العـــروة الـــوثقى

فـي االردن وسـوریة ولبنــان .  ١٩٥٣یــا سـریة لهـا ســنة ثـار)، وانتشـرت خالال( واصـدروا جریـدة ناطقـة باســمها

الهنـدي وودیـع س حزب (الشباب القومي العربي)، تألفت نواته من جـورج حـبش وهـانيستا ١٩٥٦ وفي سنة

دروزة وثابـت المهـالین ومصـطفى ابراهیم والحكـم نلخطیب ومحسمد اححداد وصالح شبل وحامد الجبوري وا

ولشــخص جمــال عبدالناصــر. .. إذ كانــت اهــداف ى الحــزب للوحــدة العربیــةمســبیضــون وعمــر فاضــل . تح

والقضــــاء علــــى ، الـــوطن العربــــي بالوحــــدة العربیــــة الشــــاملة القضــــاء علــــى التجزئــــة فــــي،الحركـــة المرحلیــــة 

ل بمجتمـع ثـر. اما اهدافها البعیدة فتتمأالكامل ، والقضاء على اسرائیل بالثحریراالستعمار بشتى اشكاله بالت

، (الوحـدة شعار الحركـة، واالمة العربیة  يالعرب دانسانیة الفر ، و تتحقق فیه العدالة االجتماعیة قومي عربي

القطــر الســوري  فــي یةســاالحــزاب والجمعیــات السیا،الجبــوريالجبــار حســنأنظــر: عبــد...)الثــار،تحــرر

المصـــــدر ،: بطـــــاطو٢١٣-٢١٢) ص١٩٨٠ ،بغـــــداد(، ١٩٥٨ســـــنة اواخـــــر القـــــرن التاســـــع عشـــــر إلـــــى

  .  ٧٩،  ٣٦،  ٣٣ص  ص ،المصدر السابق ،التل ؛  ٣٤٤ص ،السابق

،الســــابق الزبیــــدي المصــــدر ؛ ٧٩) ص ١٩٧٤ ،بیــــروت (،حركــــة القــــومیین العــــرب ، باســــل الكبیســــى )١٢(

.  ٥١١-٥١٠ص

،منشــورة رســالة ماجســتیر غیــر " ا٩٥٨-١٩٢٢الحیــاة الحزبیــة فــي الموصــل ، " د الفتــاح علــي یحیــىعبــ )١٣(

  . ٢٧٣ ، ٢٦٨ص ص  )١٩٩٠ ،(جامعة الموصل ،مقدمة إلى كلیة االداب 

  . ٥١٢-٥١١ص، المصدر السابق ،ورد في الزبیدي، ١٩٦بیان حركة القومیین العرب في تموز ا  )١٤(

  .٣٤ص  ،المصدر السابق ،التل  ؛ ٧٩ص  ،صدر السابق المي ،الكبیس )١٥(

السنة االولى. )١٩٥٨العدد االول (تموز ،جریدة الوحدة السریة  )١٦(

السنة الثالثة . )ا٩٦٠حزیران (العدد االول ،دة الوحدة یجر  )١٧(

السنة السادسة . )١٩٦٢اذار  ١٤(العدد االول العلنیة) (جریدة الوحدة  )١٨(

السنة الخامسة . )١٩٦٢شباط (ة الوحدة العدد االول جرید )١٩(

  . ١٩٩٣نیسان ١٤الموصل في ،مدیر تحریر الوحدة العلنیة ،مقابلة شخصیة مع سعد الدین خضر )٢٠(

) السنة الثانیة .١٩٥٩كانون الثاني (العدد العاشر،جریدة الوحدة  )٢١(

سنة الخامسة .ال )١٩٦٢العدد الرابع (حزیران ،جریدة الوحدة  )٢٢(

 ٢٠بغـداد فـي ، اق ر یمیة لحركة القومیین العرب في العلقیادة االقلعضو ا،مقابلة شخصیة مع امیر الحلو )٢٣(

 . ٢٠٠٠ حزیران

عــرب فـي العــراق لا مـن قیــادي حركـة القـومیین،مقابلـة شخصـیة مــع یوسـف عبــد الجلیـل الخرسـان المحــامي )٢٤(

  . ١٩٩تموز ا  ٣١بغداد في ،سابقا
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١٦٦

 ٢٠ بغـــداد فـــي،مقابلـــة امیـــر الحلـــو ؛ ١٩٩ا  سمـــای ٢بغـــداد فـــي ا ،الخرســـان المحـــامي فمقابلـــة یوســـ )٢٥(

  . ٢٠٠٠ران یحز 

قیــادي حركــة مــن،مقابلــة شخصــیة مــع ســعید حامــد ؛ ٢٠ ٠حزیــران  ٢٠داد فــي ، بغــمقابلــة امیــر الحلــو )٢٦(

 ١٩٦٣حامــد انــه فــي نهایــة یف سـعیدویضــ ؛ ٢٠٠٠ زتمــو  ٢٠القـومیین العــرب فــي العــراق ، الموصـل فــي 

وكـان بیتـه مجـاورا ، هللالقیـادي عـامر عبـداحقـة الشـیوعيومال شواثنـاء التفتـی،بيالعلى اثر االضراب الط

وعثرت على المیثاق ،واثناء غیابه ،في بیت حواتمه  شبالتفتیف حواتمة . دخلت الشرطة سهوا وقامتیلنا

وبعـــد ،س بــالعــرب وحـــزب البعــث العربــي االشــتراكي فــي شــماعة المالبــین حركــة القــومیینالموقــع  يالقــوم

وسفر خارج العراق .،علیه . سجن حواتمة على أثرهاعودته القي القبض

ــة امیــر الحلــو ؛ ١٩٩مــاس ا ٢مقابلــة یومــف الخرســان المحــامي فــي بغــداد ا  )٢٧( آب ،  ١٠ بغــداد فــي،مقابل

٢٠٠٠ 

  . ٢٠٠٠تموز  ١٤صل المو ،مقابلة سعد الدین خضر )٢٨(

. ١٩٩ا  سمای ٢١بغداد في ،مقابلة یوسف الخرسان المحامي )٢٩(

السنة السادسة . )١٩٦٣اذار  ٤(العدد االول )العلنیة(ریدة الوحدة ج )٣٠(

 ؛ ٨٢-٨)، ص ا١٩٨٢بغـــداد، ، (الطبعـــة الثانیـــة ، ســـقوط النظـــام الملكـــي فـــي العـــراق ،حســـین فاضـــل)٣١(

:انظــر،  ٢٠٠ص )،١٩٨٩وجعفــر عبــاس حمیــدي، تــاریخ العــراق المعاصــر، (بغــداد، لیــل أحمــد خهیم اابــر 

العــدد ، جریـدة الوقــائع العراقیـة ، الصـادر مــن القائـد العــام للقـوات المسـلحة الوطنیــة ... )١نـص البیـان رقــم (

.)١٩٥٨تموز ٢٣االول (

،(بغــدادقاســمالكــریمتــى نهایــة عبــدأحوالهــا، رجالهــا، ح٠أســرارها،تمــوز ١٤ثــورة ،جاســم كــاظم العــزاوي )٣٢(

ریـدة الوقـائع العراقیـة ، العـدد ، ج )٢) والمرسوم الجمهوري رقـم (٢(انظر: البیان رقم ، ١٣٣)، ص ١٩٨٩

. )ا٩٥٨تموز ٢٣االول (

. )ا٩٥٨تشرین الثاني ٤جریدة الوحدة ، العدد السادس ( )٣٣(

م الســالوعبــدالكــریم قاســمالصــراعات بــین عبــد،  ا٩٥٩اهیم حســین ، ثــورة الشــواف فــي الموصــل بــر خلیــل ا )٣٤(

.٧١-٦٩)، ص ١٩٨٧الجزء االول ، (بغداد، ،عارف 

)٣٥( Eliezer be,eri, army officcers in arab politics and society , London , 1970. p.186

)، جریـدة ٢( الحلقـة "رف قاسـم وعـا مالكـریف بین عبـدذكریات وانطباعات ، قصة الخال"معاذ عبد الرحیم  )٣٦(

  ).١٩٨٩رین االول شت٢٣( ٢٤٥، العدد بغداد،االتحاد

  ).١٩٥٨ایلول  ١٥(٢وریة ، العدد هجریدة الجم )٣٧(

  .٢ ١٢واف ...، ص شورة الثسین ، ح )٣٨(

  ).١٩٥٨ تشرین ألثاني ٦( ١٥العدد  ،ریدة الثورة ج )٣٩(

لثانیة .) السنة ا١٩٥٩(شباط  ١١العدد، جریدة الوحدة  )٤٠(

لعدد نفسه .، ا دةحریدة الو ج )٤١(

ــا الخاصــة فــي العســكریة اتشــكلت المحكمــة  )٤٢( انصــار العهــد لمحاكمــة المتهمــین مــن، ١٩٥٨تمــوز  ٢٠لعلی

والمقــدم فتــاح ،محمــد امــین برئاســة العقیــد فاضــل عبــاس المهــداوي وعضــویة المقــدم الــركن ماجــد، الملكــي

االول كامـل حسـین الـدباغ یسمـي والـرئالال س االول ابـراهیم عبـاسیوي والـرئالهـادي الـرا الشالي والمقدم عبد
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المرســوم الجمهــوري رقــم ، ) ١٩٥٨تمــوز٢٣العــدد االول (انظــر: جریــدة الوقــائع العراقیــة ،)(عضــو احتیــاط

  . ١٩٥٨تموز ٢٠ ي) ف١٨(

  . ١٠٠ص، ین ، سقوط النظام الملكيسح )٤٣(

فــــي اشــــباط ) ١٠٥المرســــوم الجمهــــوري رقــــم ( ؛ )ا٩٥٩شــــباط  ١٠( ا٢٨د العــــد ،جریــــدة الوقــــائع العراقیــــة  )٤٤(

١٩٥٩.  

یة) السنة الثان١٩٥٩شباط (١١العدد ،جریدة الوحدة  )٤٥(

  .١٥٩ص ،المصدر السابق ،النحاس  )٤٦(

الجزء ، ا)٩٢٣ شباط٨-ا٩٥٨ زتمو  ١٤(، العراق  يأضواء على الحركة الشیوعیة ف،الكریم سمیر عبد )٤٧( 

. ١٤ ،١٢ص ص )ال. ت ٠بیروت (ي ،الثان

)٤٨( Shukur , Malih Salih " press and Goverment in Press Iraq 1932-1968 From

Independence until the Nationalisation of the perr" A thesis submitted to the
university of exter. (1986) (unpuplished). P.62 .

  . ١٧٥،  ١٧٠ص  ص ،السابق  درالمص،النحاس  )٤٩(

انظر: ،وصحافتهاللتفاصیل عن تلك االحزاب والتنظیمات،ا ٨١-١٨٠ص ،المصدر السابق ،النحاس  )٥٠(

  . ١٤٩-١٣٩المصدر نفسه ، ص

  . )١٩٥٨ تشرین االول ٢٥العدد الرابع (،جریدة الوحدة  )٥١(

العدد نفسه .، ریدة الوحدة ج )٥٢(

العدد نفسه .، ریدة الوحدة ج )٥٣(

العدد نفسه .، ریدة الوحدة ج )٥٤(

  ).١٩٥٨تشرین الثاني ٢٩(جریدة الوحدة ، العدد السابع  )٥٥(

العدد نفسه .،جریدة الموحدة  )٥٦(

). ١٩٥٨كانون االول ٢٢(جریدة الوحدة ، العدد الثامن  )٥٧(

  .) ١٩٥٨كانون الثاني٦(العدد التاسع ، جریدة الوحدة  )٥٨(

. السنة الخامسة . )ا٩٦٢العدد االول (شباط ،ة الوحدة جرید )٥٩(

قاســـم الكـــریمالصـــراع بـــین عبـــد ؛خلیـــل ابـــراهیم حســـین  ؛ ٤٣٦ -٤٣٣ص  ،المصـــدر الســـابق ،الزبیـــدي )٦٠(

، ن الثـــورةاعـــال موقـــف الموصـــل عنـــد،الوهـــاب الشـــواف وضـــباط الموصـــل الوحـــدویین والشـــیوعیین وعبـــد

انظـر: ، للتفاصیل عـن اهـداف الثـورة ؛  ١٧٣ -ا٧١) ص ١٩٨٩ ،بع (بغدادتموز، الجزء الرا ١٤موسوعة 

،بغـــداد(،الطبعـــة الثانیـــة ، جاســـم مخلـــص المحـــاميت الطبقجلـــي وذكریـــاتامـــذكر ص ،جاســـم محمـــد مخلـــ

١٩٨٥.(

. ١٧١-١٧٠ص، المصدر السابق ،النحاس  )٦١(

ة .) السنة الثالث١٩٦ ،حزیران (العدد االول ،جریدة الوحدة  )٦٢(

السنة الخامسة  )ا٩٦٢ ، اذار(د العد، جریدة الوحدة  )٦٣(

السنة الثالثة . )ا٩٦٠ -تموز (العدد الثاني ، جریدة الوحدة )٦٤(

العدد نفسه .،جریدة الوحدة  )٦٥(



وائل علي احمد

١٦٨

االشتراكيحزب البعث العربي ؛ ٢١٦ص ،تاریخ العراق ، احمد ؛ ٥١٦ص ،المصدر السابق ، لزبیديا )٦٦(

 ١٤لزبیــدي فــي كتابــه ثــورة ا یــذكر ؛ا ٣٨-ا٢٧ص ،  ا)٩٧٩ ،(بیــروت،الجــزء الســابع ،البعــث نضــال ،

قات داخل المعسكر الجبهة نشأ تأزم حاد في العالانه بعد عشرة اشهر على قیام،  ٥١٢ص،  ١٩٥٨تموز 

وحدویـة . ة خطـو حیـث أن بعـض أطـراف الجبهـة اعتبرتهـا .یـت بالكو قاسـم الكـریم بعد مطالبـة عبـد»القومي

حركـة القـومیین العـرب الخـروج مـن الجبهـة القومیـة والعمـل  تونتیجة لذلك قرر ها رضتابینما اطرأف اخرى ع

انفرادي.كل بش

السنة الخامسة . )ا٩٦٢جریدة الوحدة ، العدد االول (شباط  )٦٧(

جمیــل اســحق عبیــد حبیــب المــؤمن و  يترجمــة مكــ،الشــرق االوســط  يدافیــد هیرســت ، الــنفط والــراي العــام فــ )٦٨(

  .  ٨١ص )١٩٧٨جامعة البصرة ، (منشورات الخلیج العربي ، السلسلة الخاصة 

. )ا٩٥٨تموز ١٣(العدد االول (جمهوري) ،جریدة الوقائع العراقیة  )٦٩(

غیـر منشـورة رسـالة ماجسـتیر" ، ا٩٦٣-ا٩٥٢سیاسة العراق النفطیة  رتطو "،الرحمن نعمان اسامة عبد )٧٠(

.  ١٤٤ -ا٤١ص ، ا) ٩٨٣ ،امعة بغدادج(،لى كلیة االدابمقدمة إ،

  ٧٠-٤٥، ص )١٩٦٦(بغداد، ،للتفاصیل أنظر: مشعل حمودات ، صناعة النفط في العراق  )٧١(

  ة .ثالثنة الس) ال١٩٦٠ ،اب (ر شاعالوحدة ، العدد ال ةجرید )٧٢(

سنة الخامسة .لا) ا٩٦٠، جریدة الوحدة ، العدد الثاني(اذار )٧٣(

 ٢٩٩،  ٢٩٣الزبیدي، المصدر السابق ، ص ص )٧٤(

سنة الخامسة .ل) ا١٩٦٢،  رانیدة الوحدة ، العدد الرابع (حز یجر  )٧٥(

. ٣٠٦) ص١٩٩٨س ، (بغداد، مریم قاسم ، الجزء الخاكال وط عبدقسین ، سحراهیم بخلیل ا )٧٦(

وز مـــت٢٠( ٢٩١٥ة ، بغـــداد، العـــددظـــقدة الییـــجر  ؛ )١٩٥٨تمـــوز  ٢٠( ٢٣٠دة الحریـــة ، بغـــداد، العـــددیــجر  )٧٧(

١٩٥٨(  

).١٩٥٨تموز ٢٧(٩، العدد وریة ، بغدادهدة الجمیجر  )٧٨(

)٧٩( Lorenzo kent kimball "the changing pattern of political power in Iraq 1958"

.New-York , 1972.p.90 .

الیقظـة  ؛ )١٩٥٨ اذار ١(٣العـدد اة ، یور هالجم ) ؛ا٩٥٨اب  ١٦(٥٥٦٨داد، العدد غ: جریدة ب الانظر مث

).١٩٥٨ب ا ٢٩(٥٣٥٩ د، العد دالبال ؛ )ا٩٥٨اب ٢٩(٢٩٥٢العدد  ،

.٣ ١٩ص  ،المصدر السابق ،النحاس  )٨٠(

  .١٦٨ص  ،المصدر السابق ، العزاوي )٨١(

) السنة االولى.١٩٥٨تشرین االول ٣٥(بع االعدد الر  ،جریدة الوحدة  )٨٢(

،  ١٢٥) ، ص ص١٩٨١،(بیـــروت ،فـــي العـــراق  زتمـــو  ١٤حقـــائق عـــن ثـــورة ،محســـن حســـین الحبیـــب  )٨٣(

١٢٨-١٧٢  .  

ــة الصــعبة شــالعربــي االلبعــثي، تــاریخ حــزب امبلي العیســشــ )٨٤( ، الجــزء الثالــث ا،٩٦٨-ا٩٥٨تراكي، المرحل

  .٦٣ص  ، )١٩٨٧ ،بغداد(

  . )١٩٥٩حزیران  ٢( ١٣٤العدد  ،بغداد،جریدة اتحاد الشعب  )٨٥(

،تشــرین االول  ٣٠( ١٥٠؛  )١٩٦٠ انحزیــر  ١٦( ٤٥٢ انالمعــدد،بغــداد،جریــدة االهــالي ال:نظــر مــثا )٨٦(

١٩٦٠( .  
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السنة الثالثة . )١٩٦٠، زالعدد الثاني (تمو ،جریدة الوحدة  )٨٧(

  .٣٢٤ص  ،المصدر السابق ،النحاس  )٨٨(

السنة الرابعة . )١٩٦١یلول ا(جریدة الوحدة ، العدد االول  )٨٩(

العدد نفسه .،جریدة الوحدة  )٩٠(

.٣٤/١الملفة  ١٩٥٩شباط  ٢٥ في ٢٣٢القلم السري،مدیریة أمن لواء الموصل ،وثائق محافظة نینوى )٩١(

 . ٣٤/١و.م.ن. ملفة االمن في لواء الموصل ،  )٩٢(

نفصــال حتــى ثــورة االه النضــالي منــذ ور دحــزب البعــث العربــي االشــتراكي و ي ،الــرزاق الســامرائشــفیق عبــد )٩٣(

.  ١٥-١٣) ، ص ص ١٩٩٠(بغداد ،الجزء الثاني، ١٩٦٨تموز  ٣٠-١٧

٨١٧ ،٧ا٧ ،٧ا٥االعداد  ،: الثورة انظر جرائد ؛ ٣٢٤ص  ،المصدر السابق ،النحاس  )٩٤(

؛  )١٩٦١تشـــــــرین االول  ٣،  ٢( ٣١٠،  ٣٠٩ اندالعـــــــد ،الشـــــــرق  ؛ )١٩٦١ تشـــــــرین االول،٦ ،٥ ،٣(

. )١٩٦١تشرین االول  ٦-١( ٥١٤-٥١٠ انالعدد ،الفجر الجدید

االعتــراف فـــي جریـــدة انظـــر نـــص ؛ )١٩٦١ تشــرین االول ١٧ ،ا٣( ٣ا٦ ، ٣ا٣العـــددان  ،جریــدة الشـــرق  )٩٥(

  . )١٩٦١ تشرین االول ١٠( ٦٢١٨ د العددالبال

. ١٩ص  ،المصدر السابق ،السامرائي )٩٦(

ة .مسالسنة الخا )ا٩٦٢العدد االول (شباط ،جریدة الوحدة  )٩٧(

  ه .سالعدد نف،جریدة الوحدة  )٩٨(

  .٣١ص  ،لسابق التل ، المصدر ا )٩٩(

) السنة الخامسة .١٩٦٢العدد الرابع (حزیران ،جریدة الوحدة  )١٠٠(

.١٦٦، ٥٨،  ٩ص ص  )١٩٥٨ ،(لبنان ،لحیاد االیجابي ومعركتنا القومیةا ،حركة القومیین العرب )١٠١(

) السنة االولى.١٩٥٨تشرین الثاني  ١٤(العدد السادس ، وحدة ریدة الج )١٠٢(

  ).١٩٥٨كانون االول ١١(العدد الثامن ، ریدة الوحدةج )١٠٣(

جریدة الوحدة ، العدد نفسه . )١٠٤(

العدد نفسه .، جریدة الوحدة )١٠٥(

السنة االولى. )ا٩٥٨تشرین الثاني ٢٩العدد السابع (، جریدة الوحدة )١٠٦(

 ؛ ١٩٩١فـي شـباط)ركة القومیین العرب في الذكر الثالثة لمولد الجمهوریة العربیة المتحدةحبیان (انظر:  )١٠٧(

ــــة ،  و. م . ن ــــواء الموصــــل . الملف ــــي ل ــــذكر ان الحركــــة ؛ ٣٤/١االمــــن ف ــــت مــــن نشــــر وی ــــات اتمكن لبرقی

بعنـوان (القومیـون العـرب القومیـة . منهـا برقیـةفـي الصـحف اوالفعالیات التي تؤكد وجودها وتعبـر عـن آرائهـ

ــدین عــنهم : ســعد )٧٣٣الغاصــبة / وبتوقیــع ()باســرائیل(فــي الموصــل یســتنكرون اعتــراف ایــران ضــر خال

ا آب (٢٣٤٤ ،اق ر انظــر: جریــدة فتــى العــ،مــدحایــونس الخــالق العنــاز وغــانم وعبــدالقــادر البــدرانيوعبــد

وهـو عـن )  علیـه وسـلمهللاصـلى ا(د الرسـول المـیالقومیـون العـرب یحتفلـون بـذكرى(ن افعالیة بعنـو ؛  )١٩٦٠

، ر: جریـدة فتـى العـراق ظـانالفـاروق ،بـاب الجدیـد فـي (مقهـى صـفو) بشـارعاالحتفال الذي اقیم في منطقـة

  . )١٩٦٠ول لای ٥( ٢٣٥٤العدد 

السنة الخامسة . )ا٩٦٢اذار (العدد الثاني ، جریدة الوحدة  )١٠٨(


