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 املقدمة                                 
خية وذلك لما يكتنفيا من تعد دراسة الشخصيات من اصعب الدراسات التاري     

 الموضوعية االمر الذي ال يمكن تحقيقو  الحياد دفع بالباحث الى التجردعقبات ت
بنسبة كبيرة في مثل تمك الدراسات لكون الكتابة عن الشخصية تعتمد بعضيا عمى 

مما احد افراد عائمتيا  صية ذاتيا او مقابمة اصدقائيا اوالمذكرات او كتابات الشخ
الكتابات ولكن مع ذلك ىذا ال يعني ان الباحث ال  يؤدي الى تأثر الباحث بتمك

لخروج منيا من خالل التحقيق والتدقيق  يستطيع ان يتغمب عمى تمك الصعوبة وا
نالحظ  ان الكتابة عن الشخصيات في الدراسات  وبالوقت نفسوالمعمومات ,وتقاطع 

التاريخية انساقت بشكل كبير في التركيز عمى الشخصيات السياسية والتي  كانت 
ليا  دولة ولم يكن التطرق الى الشخصيات التي كانت  أليمؤثرة في القرار السياسي 

نتاجات فكرية او اقتصادية او مساىمات سياسية ضئيمة اال بشكل نادر وربما يعود 
فرة االسبب في ذلك الى ان المادة التاريخية عن الشخصيات السياسية تكون متو 

وتعدد مصادرىا عمى عكس الشخصيات الفكرية او االقتصادية فان المعمومات تكاد 
مب من الباحث اجراء المقابالت العممية من تكون شحيحة او قميمة االمر الذي يتط

 . فان تمك الدراسة تمتاز بالصعوبة التاريخية الحقيقةالوصول الى   اجل

شخصية اسيمت في الحياة االقتصادية  تناولتل وعمى ىذا االساس جاءت دراستنا  
والفكرية في الساحة العراقية اكثر من اسياميا في الجانب السياسي والتي لم تحظ 

تمك ىي , يا تراسة اكاديمية مستقمة ماعدا بعض المقاالت الصحفية التي تناولبد
 السياسي شخصية محمد سممان حسن وقد حممت عنوان )محمد سممان حسن ودوره

( اذ تم تحديد المدة التاريخية لمدراسة @?@8-?9@8في العراق والفكري  واالقتصادي
 . @?@8وفاتو عام  الى ?9@8منذ والدتو عام 
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  اليمن عن نشاطو في تطرقنا الى ان احد المباحث في الرسالة ونود األشاره   
يذا المبحث ل موضوعيا نشاطو في العراق, الرسالة خارج العراق وأنو والذي يعد

لمتدليل ليس عمى نشاطو خارج العراق وانما لمتدليل عمى نشاطو الفكري واالقتصادي 
ما ة وانما يكون في متناول الجميع أيندولاذ أن الفكر ليس لو حدود او مساحة او 

منذ كان طالبا وتفوقو ودراستو  نشاطو ودورهكشف عن الوتيدف الدراسة الى كانوا 
خارج العراق وحتى تخرجو ومن ثم اثناء عممو الوظيفي والمناصب التي توالىا 

و في بيا من خالل االراء واالفكار التي كان يطرحيا والتي ادت بواالعمال التي قام 
 المن مصدر القرار في الدولة العراقية  آيكون قريب ألنمرحمة من المراحل التاريخية 

 .(:=@8-?>@8)سيما خالل عيد عبد الكريم قاسم

بالخاتمة  الرسالة الى مقدمة وثالثة فصول متبوعة ضرورة أن تقّسمالواقتضت    
 حسن سممانتحت عنوان )نشأة محمد الفصل االول جاء , وعدد من المالحق

ضم الفصل اربعة مباحث تطرق المبحث االول اذ  (?>@8ونشاطو السياسي حتى 
اما المبحث الثاني فقد تعرض  وصفاتو الشخصية التي امتاز بيا, والى والدتو ونسب

تطمعاتو ونشاطو  الى االوضاع السياسية في البالد والتي كان ليا اثر كبير في
الحركة الطالبية  انخراطو في تناول المبحث الثالث, بينما =;@8 السياسي حتى عام

في معارضة معاىدة بورتسموث  رهودو  ?>@8-?;@8المعارضة سيما خالل المدة 
تيا التعسفية الحكومة العراقية واجراءا,كذلك دوره في معارضو  متظاىراتوقيادتو ل
دي بعد االقتصا وم التطرق الى نشاطتعب العراقي , وفي المبحث الرابع تجاه الش

ء التي كان آتنفيذىا واالر  عمى وماىي المشاريع التي عمل تعيينو في مجمس االعمار
 يطرحيا .

حسن ونشاطو  محمد سممان) فقد كان بعنوانى الفصل الثاني اما بالنسبة ال  
 هجيودعن مباحث تحدث االول منيا  اربع (وتضمن:=@8-?>@8االقتصادي 

سكر االشتراكي عالمبذولة في االتفاقيات المعقودة بين الحكومة العراقية ودول الم
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ىا االتفاقيات والتي كان من ابرز  @>@8-?>@8وبعض الدول العربية لعامي 
والجميورية العربية المتحدة ويوغسالفيا  الشرقية والمانياوفيتي الس دالمعقودة مع االتحا

سيما الى دوره في الجانب الزراعي  رقالثاني فتطبحث مما الأسوريا( .  –)مصر
 ىذاء التي طرحيا في آون االصالح الزراعي فضال عن االر اسيامو في وضع قان

في , المجال وبخاصة في موضوع توزيع االراضي وكيفية تحسين االنتاج الزراعي 
وحتى  1=@8المبحث الثالث نشاطو في مجمس التخطيط منذ عام ناقش  حين

دوره في قضية النفط حتى ل الرابعالمبحث  في حين خصصنا :=@8شباط  االنقالب
 . 1=@8االجنبية عام ومشاركتو في المفاوضات مع الشركات  :=@8عام 

السياسية ونشاطو حسن  محمد سممان مواقفعنوان )الفصل الثالث  بينما حمل     
تناول االول منيا  ,مباحث  ثالثوضم  (@?@8-:=@8االقتصادي والفكري لممدة 

وسجنو , كذلك  ومبينا ظروف اعتقال ?<@8- :=@8دة السياسية خالل الم ومواقف
, فضال عن  =<@8خروجو من السجن ومن ثم احالتو الى التقاعد عام  نشاطو بعد

والتي دخل في بعض االوقات  ?<@8تجاه القضية الكردية حتى عام ةمواقفو السياسي
  تطرق بينما, كرد من اجل حل المشكمة القائمة كطرف وسيط بين الحكومة وال
الوظيفي خارج العراق وتحديدا  واالستشاري وعمم هالمبحث الثاني الى نشاطو ودور 

عممو االكاديمي ونتاجو الفكري حتى  لتبيانالمبحث الثالث ص وخص ,في اليمن 
دراسية جاتو الفكرية والتي اصبحت مادة فاتو ونتااعتقالو ووفاتو اذ تم التطرق الى مؤل

 @?@8شاطو الفكري حتى وفاتو عام في تخصص االقتصاد في الجامعات واستمر ن
  .ما وصمت اليو الدراسة من نتائج وجاءت بعد ذلك الخاتمة لتشخص اىم

 مقدمتيايأتي في  متنوعة وفيما يخص المصادر المعتمدة في الدراسة فقد كانت     
كذلك بعض و , اذ تمثمت تمك الوثائق بممفات البالط الممكي  ,المنشورةغير  الوثائق

لكونيا كانت ليا اىمية كبيرة في رفد الدراسة ببعض المعمومات الميمة والتي  ممفاتال
وثائق رسمية وبالتالي فأنيا ال تخضع لممبالغة  النيا , وأيضاّ لمحدث  ةكانت معاصر 
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تمك الوثائق  نافادتأون الحقيقة بعينيا , اذ بل ان ما جاء فييا من معمومات ربما يك
محمد سممان حسن من خالل عممو الوظيفي في تمك  نشاطات بالتعرف عمى
 بعضويتو , االفادة من محاضر المجان التي كانت تشكل وكذلك, المؤسسات 

اثناء النقاشات التي تحصل في تمك المجان , كما  آراءمن  يبديولالطالع عمى ما 
من مشروعو الذي اطمق عميو الدستور والذي و  من االضبارة التقاعدية لو ادةتمت االف

 .قام بكتابتو في سنوات حياتو االخيرة وسبب لو مشاكل مع السمطة الحاكمة 

منشوره مثل مجمس السيادة وكذلك ممفات الوكذلك تم االفادة من الوثائق غير     
الوثائق المنشورة , وزارة  وزارة االعمار اضافو الى ممفات مجمس االعمار, اما

 .التخطيط وزارة الزراعة وغيرىم   

محمد سممان  مؤلفاتومن المصادر االخرى التي استندت عمييا الدراسة ىي    
تطور االقتصادي في العراق من عام ومنيا كتابو )الوالتي تعّد ترجمة ألفكاره حسن 
( وكتابو االخر )طالئع الثورة العراقية( وكذلك كتابو )دراسات ?>@8حتى  ;=?8

وايضآ كتابة  (تأميم النفط العراقي)وكذلك كتابة نحو , في االقتصاد العراقي( 
,اذ كانت تمك المصادر مبنية عمى معمومات قيمة  (التخطيط الصناعي) المعنون
النظريات االقتصادية العالمية واستطاع توظيفيا  من حصاءات كما أنو انتقادوارقام وا

الى طرق فييا مؤلفات التي تم التعرف من خالليا اراءه االقتصادية الى تفي تمك ال
حيث الخمفية اع االقتصادية في العراق سواء من تخص االوض التي راءالاالفكار وا

فييا االسباب والظواىر والقيود  يناً وضاع مبمن حيث معايشتو لتمك اال التاريخية او
من تمك المؤلفات لالطالع  استفادت الدراسةالتي تحدد ذلك االقتصاد وتسيره ولذا 

 ذلك الموضوع . ائو بخصوصعمى ار 

خمينننل إبنننراىيم حسنننين, العنننراق فننني الوثنننائق منينننا  كنننان لمكتنننب الوثائقينننةمنننن جينننة اخنننرى فقننند 
مؤيننننند إبنننننراىيم الوننننننداوي , وثنننننائق ثنننننورة تمنننننوز كتننننناب  وكنننننذلك,   @>@8-?>@8البريطانينننننة 

 . في ممفات الحكومة البريطانية ?>@8
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الرسننالة ىننذه تناولننت تنناريع العننراق المعاصننر اثننر واضنن  فنني  مكتننب العربيننة التننيوكننان ل    
اذ تمننت االسننتفادة مننن  ي لمؤلفننو عبنند الننرزاق الحسننن (لعراقيننةكتنناب تنناريع الننوزارات ا)ومنيننا 

 – ?>@8تنننناريع الننننوزارات العراقيننننة فنننني العينننند الجميننننوري )وايضننننا كتنننناب , الجننننزء التاسننننع 
خنننالل العيننند  مؤلفنننوهكثينننرا وذلنننك لمتفاصنننيل الدقيقنننة التننني تناولينننا  وفننناد الباحثنننأوقننند  (?=@8

اىمينة  تنأتيو ام ووظنائف حكومينة ان فيو محمد سممان حسنن فني عندة مينالجميوري والذي ك
 كبير عمى الوثائق الحكومية . الكتاب بكونو كتاب وثائقي اعتمد بشكل

بمعمومات قيمة ومن الدراسة  رفد معينا اخرالجامعية الرسائل واالطاري  كانت و    
تموز  ;8تاريع سياسة التخطيط االقتصادي في العراق ) ةالمعنون طروحةالابرزىا ا
والتي افادت الدراسة كثيرا  ( لمباحث عبد اهلل شاتي عبيول:=@8شباط _  ? ?>@8

من خالل االطالع عمى المشاريع االقتصادية المقترحة والمنجزة خالل تمك المدة 
كما  والدراسات التي كان يقدميا, االقتصاديالتخطيط ب ودور محمد سممان حسن

فطية تطور سياسة العراق الن)نونة رسالة الماجستير المع استفادت الدراسة من
( لمباحث اسامو عبد الرحمن والتي اشارت الى االثر الواض  الى :=@9-8>@8

محمد سممان حسن عندما كان سكرتيرا في مجمس االعمار وكذلك عندما كمف 
التي كانت  ةوكذلك من الرسائل الميم النفط في بالعمل في وزارة التخطيط وايضا 

وره السياسي ليا دور واضحآ في شخصية محمد سممان حسن وىي ) ابراىيم كبة ود
 .( لمباحث احمد مري  المنصوري ;911 – @8@8والفكري في العراق ما بين 

شيركو فت  اهلل عمر , كتاب  , منياالكتب المعربة دور فعال في الرسالة كان 
-=;@8ومي الكورية في العراق الحزب الديمقراطي الكردستاني وحركة التحرر الق

8@>< .   

مفقودة عن حياة محمد لكن كانت ىناك عدة حمقات , ومع توفر تمك المصادر    
ف عمييا اال من خالل المقابالت الشخصية العممية يتسن التعر  سممان حسن لن

والتي عدت مصدرا ميما لمكشف عن بعض المعمومات الخاصة بو وايضا من 
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كشف عن الكثير من المواقف واالحداث التي ساىم فييا وكان من ابرز الخالليا تم 
ر وايضا مع بعض الشخصيات اسمقابالت ىي التي اجريت مع ابنو يتمك ال

يعمل )مشتار المالية مع رئيس مظير محمد صال  منيم االكاديمية واالقتصادية 
)ميندس في النفط وكاتب عدد من الكتب في وفؤاد امير ,الوزراء العبادي (

 وغيرىم, )ميندس في االتصاالت( , ىاني, شاكر موسى عيسى  اختصاصو(
  .اخرين

تابعت التي  بحث سيما الصحفا لمميم آآخر  آوشكمت الصحف والمجالت رافد  
الناطقة بمسان الحزب الشيوعي  (اتحاد الشعب)نشاطاتو السياسية واالقتصادية ومنيا 

,  (ثقافة الجديدةالشعب( وايضًا )الطريق )و (المدى)وكذلك  (الزمان)وصحيفة 
و وبنتاجاتو العممية والفكرية , وغيرىا من الصحف االخرى التي قامت بالتعريف ب

بالمعمومات غير  البحث كما تمت االستفادة من بعض المواقع االلكترونية لتزويد
 دراسة بمعمومات قيمة .لم  آرافدو  آفي المصادر الورقية فكانت معينا اخر  فراالمتو 

اكتنف   يفتكمن في الغموض الذ الدراسةي واجيت الصعوبات التأّما فيما يخص    
ضياع بعض االوراق الشخصية بعض مراحل حياة محمد سممان , وذلك بسبب 

من تفتيش من قبل  لولما تعرضت  نتيجةً  , التي كان يحتفظ بيا في مكتبتو ومذكراتو
ناوليا في تمك االوراق قد ت ي كانواعتقالو والت :?@8االجيزة االمنية عام 

 . والمذكرات

  ي واخيرا ارجو ان اكون قد وفقت في تقديم ىذا الجيد المتواضع والذي ال ادع 
 فإنياالن الكمال هلل وحدة وان الدراسات التاريخية ميما ارتقت وسمت , الكمال فيو 

 العممينا الخطوة االولى في طريق البحث أتبقى عرضو لمنقد والتحميل وحسبنا ان بد
وغاية ما نتمناه , جدية من اجل الوصول الى الحقيقة التاريخية بكل اخالص وحياد و 
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التي اضعيا بين يدي اساتذتي رئيس  ىذه الدراسةفي انجاز  وفقنا ان نكون قد
     هلل خير جزاء المحسنين .اواعضاء لجنة المناقشة الموقرة لتصويبيا وجزاىم 
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 االول مبحثال  
 الشخصية وصفاته ونسبه والدته

 ونسبه والدته

 1928 تموز13 , (1) المالح حماـ ةمحم بغداد حسف في سمماف محمد ولد       
 سيد تابن مكيةالسيدة  امو فيي اما افقير  كاف في كنؼ والده الذي بداية طفولتو أونش

 فنشأ  والده وفيت عمرهمف 12حسف سف سمماف  محمد يبمغ  اف وقبؿ,  (2)العاني
 مواصمة فم االمر ذلؾ لـ يمنعوو  مسؤولية اسرتو عاتقو تحمؿ عمى واخذ يتيما

 .(3)الب اليسوعيالتعميـ  توجو, وبرع في المغة العربية حتى انو   دراستو
 ,(4)ميزيةكاالن المغة بتعميمو محمد سمماف حسف أف يقـو مقابؿ المغة العربية لتعميـ  

 التي العراقية العربية العشائر ىاحد العبيدي عشيرة الى محمد سمماف حسف وينتمي

                                                           

وتعد احد الحمامات   ( حماـ المالح : وىي محمة تقع بيف محمتي ابو الفضؿ ومحمة البارودية(1
تقع عمى الضفة اليسرى مف نير دجمة ويسكنيا عشائر  1914التي تأسست في بغداد عاـ 

العبيدية وىذه المنطقة معروفو بالثقافة  والعمـ واالدب والفنوف .ينظر : عماد عبد السبلـ رؤوؼ 
 .55,ص 2004,االصوؿ التاريخية لمحبلت بغداد, منشورات مكتبة المثنى , بغداد ,

في الحمة وىي مف السادة اؿ الحضرة الحسينية 1900السيدة مكية العاني : ولدت عاـ ( (2
العانيوف تزوجت مف سمماف حسف وثـ انتقموا الى بغداد ومف اوالدىا) سميمة, خولو , محمد ,عبد 
الوىاب (:ينظر. مقابمة عممية مع يسار محمد سمماف حسف ىو ابف الشخصية التي يتـ دراستيا 

درس اليندسة واكمؿ  الماجستير في اليندسة التكنولوجيا بمندف ىو االف  1960مواليد مف 
 . 2019نيساف  4متقاعد ويعمؿ في اعماؿ حرة , بغداد ,بتاريخ  

في دير بغداد تقع ب)  1932االب اليسوعي : ىو  احد المؤسسيف لمدارس المبشريف عاـ (3) 
سابقا( مف اجؿ نشر الديف المسيحي , وفييا  جامعة بغداد التي كانت تسمى دار المعمميف

مختمؼ العموـ وكانت تدرس في المغة االنكميزية فقط وعمى ىذا االساس اراد البابا تعمـ المغة 
العربية مف اجؿ تطوير المدرسة  واخذ محمد سمماف حسف منذ طفولتو يقوـ بتعميمو المغة العربية  

,ويعتبر مف اقرب اصدقاء يسار ىاني مقابمة عممية مع وفي الوقت نفسو تعمـ المغة االنكميزية : 
 .                                                                          2019شباط  26محمد سمماف حسف, بغداد, بتاريخ

 .2019اذار 10مقابمة عممية مع يسار محمد سمماف حسف ,بتاريخ (4) 
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 في تنتقؿ وكانت دجمة الشرقية لنير الضفة فيالعراؽ  مف الغربيةسكنت المنطقة 
 .(1)غربي العراؽ ر واالنبا المنطقة المحصورة بيف بغداد

وىـ  القحطانية القبائؿ أحد قضاعة رجع الىيف القبيمة  تمؾ نسب الى بالنسبة اما  
سميـ اشجع ابف  بفعمرو  بف بف سميح اشجع  عمرو بف بف االبرص بف العبيد بنو

 . (2)وىـ مف اشرؼ العرب
 في اذ ورد ذكرىـ العثمانيةالدولة  منذ زمف في بغدادتسكف  عبيد اسرة اؿ كانت 

 اخر قسـ واستقر,  (3)1707 خبلؿ تمؾ المدة بغداد تبيوتا درست الكتب التي بعض
 بغدادمنيـ  اخر سكف قسـ كما والحويجة اليوسفية في االخر والبعض ديالىمنيـ في 

وكذلؾ في  ديالىو  الموصؿ بيف ما مساكنيـ تعتوز  وقد العظميةامنطقة   وتحديدا
 (4) باألقمشةوف كانوا يتاجر اذ  شماؿ العراؽ

.
 

 

 خذ ىويشؿفالى لذي يرجع ا,(5)مياوش اؿاالسرة فيعود الى عشيرة  نسب ماا    
 وقد القاطنيف في العراؽ يعرفوف صحة نسب اؿ عبيد ويفتخروف بيـ  يـوكاف مشايخ

 فييـ  شعرا , (6)ابراىيـ احمد جاسـ العبيدي الشيخ ومنيـ عدد مف الشعراء نظـ
                                                           

( ابراىيـ فصيح صبغة اهلل الحيدري , عنواف المجد في بياف احواؿ بغداد والبصرة ونجد ,  (1
 .  95, ص  1999, مكتبة مدبولي , القاىرة ,  2ط

, دار الشؤوف 2محمد حسف سمماف حسني , القديـ مف محبلت بغداد في رصافة بغداد ,ط( (2
 . 90الثقافة العامة , بغداد, دت,ص

, دار الحرية لمطباعة ,  2زبيدي , العراقيوف المنفيوف الى جزيزه ىنجاـ ,ط( محمد حسيف ال(3
 .26,ص 1989بغداد 

, 1971,دار الكتب العممية ,بيروت , 1القس سميماف صائع الموصمي ,تاريخ الموصؿ ,ج ((4
 .55ص 

 .43, ص 1954وادي العطية , تاريخ الديوانية قديما وحديثا ,المطبعة الحيدريو, النجؼ , ( (5
في بغداد في القرف التاسع عشر وكاف مف القراء والعارفيف  ولد ( ابراىيـ احمد جاسـ  العبيدي,(6

والعارفيف بأصوؿ المقاـ العراقي , عمؿ مع المبل عثماف الموصمي , وعمؿ كذلؾ مع الحاج 
,ينظر : ابي العباس احمد بف عمي بف احمد , معرفة  1939احمد المبل  كاظـ , توفي عاـ 

 .  100, ص1970انساب العرب , دار الكتب العممية , بيروت , 
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 .(1)التابعة الى ديالى  مف قرية بيرز صميـأف أوذكر 
 مستوطناتيـ الزراعية التي اعتمدتبنوا  والتجارة اذ الزارعة عبيداسرة ال افراد ؿعم  

وكاف  والنسيج اشتيروا بتجارة الحرير انيـ كما والترع والجداوؿ عمى الري بالقنوات
 .(2)مكانة مرموقة ونفوذ كبير في المجتمع ليـ في بغداد 

عمى الناس وكاف ليـ دت ايدييـ بالعطايا تواماتصفوا بالكـر  ومف صفاتيـ انيـ  
بلؿ مسيرتيا الطويمة ومف عشيرة العبيد تفرعت الكثير مف البطوف خ ة ,ر كثيخيرات 

ولمع الكثير  مف الرجاؿ البارزيف في شتى مجاالت الحياة كبير عددوظير منيا 
 .(3)عالية في مجاالت مختمفةو منيـ وتبوأ مكان

تشجيع الحركات العممية واالدبية في  في اً كبير  ىـدور اصبح  ساساالىذا  وعمى  
اذ  ات الخاصة بالشعرياشبو بالمنتدتكوف  نيـواحزا كانت مواسـ افراحيـ  اذالعراؽ 

           :(4)العبلمة محمد حبيب العبيدي  الشيخ قاؿ

                                                           

, دار الراشد , بيروت, 1,ط 5عمي الوردي , لمحات اجتماعية مف تاريخ العراؽ الحديث,ج ((1
 .   109, ص 1999

رسوؿ فرىود ىاني الحسناوي, االقطاع وحياة االرياؼ في الفرات االوسط دراسة عامة , ( (2
 . 237, ص 2013مؤسسة النبراس لمطباعة والنشر والتوزيع , النجؼ االشرؼ ,

, 1992ثامر عبد الحسف, موسوعة العشائر العراقية , دار الشؤوف الثقافية العامة ,بغداد,  ((3
 .  12ص 

في الموصؿ  درس عمى  يد محمد الفخري عمـو  1881محمد حبيب العبيدي : ولد عاـ  ((4
ا الى الديف مف فقو وحديث وتفسير ولغة وادب وتعمـ المغة  التركية والفارسية  فأجادىما ونظـ بيم

اذ القي في منتدياتيا  االدبية  قصائده وكاف  1911جانب لغتو العربية وسافر الى بيروت عاـ 
عضوا في الييئة  المؤلفة مف عمماء الشاـ وفمسطيف لزيارة جبية  القتاؿ في  جناؽ قمعة عاـ 

وعيف مفتيا  لمموصؿ ومثؿ ببلده في مصر وكذلؾ  فمسطيف  ولبناف  واالردف في  1915
ر المؤتمر االسبلمي العاـ  المنعقد في القدس وانتخب عضوا لمجمس النواب في دورتيف حضو 
مدرسا في الجامع النبوي الكبير واستمر حتى –وعيف الى جانب االفتاء  1937- 1935عاـ 

ينظر : ىشاـ عبد الكريـ البدراني , جذوة الفكر النيضوي لئلصبلح  1963وافاه االجؿ عاـ 
 .   44, ص  والتغيير, د ـ ,دت
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 .(1) ىـ خالص العرب ذو الفخر العالي النسبما ادراؾ ما العبيد 
كثرة عدد ابناءىا ومما تجدر االشارة اليو اف تمؾ العشيرة قد اشتيرت بقوتيا و      

حتى انيـ دخموا في معارؾ مع السمطات العثمانية في بغداد  فينيالعثماالدولة اياـ 
االمر الذي ادى الى ىروب قادة ,  (2)السيما في عيد السمطاف العثماني سميـ االوؿ

 .(3)العشيرة الى خارج العراؽ بسبب ىزيمتيـ في تمؾ المعارؾ 
المجاالت عديد مف الشخصيات البارزة بمختمؼ ال انجبتالعشيرة  ىذهالواقع اف   

ومنيـ جواد عمي محمد عمي الذي اصبح احد العمماء البارزيف في بغداد كما انو 
 أف وبعد 1931مف دار المعمميف عاـ اشتير بكونو اديبا وشاعرا وكاف قد تخرج 

ا رشح ليكوف ضمف بعثة عممية م مدارس الثانوية وسرعافاحدى المدرسا في  عيف
ىامبورغ  جامعة دكتوراه في التاريخ االسبلمي مف شيادة ال حصؿ عمىذا  الى المانيا

وكانت بالمغة  (دي وسفراؤه االربعة)الميموسومةرسالتو ال عف وذلؾ 1939 عاـ
 .(4)األلمانية

ونشوب  1941عاـ مايس حركة تزامف ذلؾ مع  العراؽ جواد عمي الىبعد اف عاد 
ؼ يليكوف اميف لجنة التأل ثـ اختيرعراقية البريطانية فانضـ الى تمؾ الحركة الحرب ال

 1947عاـ كوف نواة لممجمع العممي العراقي والترجمة والنشر والتي قدر ليا اف ت

                                                           

كامؿ محمد محمد عويضة , الجاحظ االديب الفيمسوؼ , دار الكتب العممية , بيروت , د  ((1
 .   20ت,ص

وىو ابف السمطاف بايزيد الثاني اذ قاـ باالنقبلب  1470سميـ األوؿ : ولد في االناضوؿ عاـ  ((2
وببلد الشاـ  ,وفي عيده توجيت جيوشو نحو العراؽ 1520- 1512عميو حكـ خبلؿ المدة 

والحجاز وتيامة ومصر , كما انو دخؿ في صراع مع الدولة الصفوية , ومف ابرز ابناءه سميماف 
بعد اصابتو  1520القانوني , الذي اصبح سمطانا فيما بعد , توفي السمطاف سميـ االوؿ عاـ 

طاف القاطع بمرض السرطاف ,ينظر : اوقاي ترياقي اوغمو , السمطاف سميـ خاف االوؿ ياووز السم
 .   2013, ترجمة مصطفى حمزه , الدار العربية لمعمـو , القاىرة , 

 .55,  ص 1977ار الكتب العممية , بيروت , ( ياسيف العمري , محاسف بغداد , د(3
 .  2009تشريف الثاني  14, 22جريد الصباح الجديد , العدد جواد عمي ,اراؤه في التاريخ ,( (4
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 العممية في كمية التربية حتىتب االمر اخذ يتدرج في و قسـ التاريخ  عمؿ فيكما انو 
 انذاؾ وىو اعمى لقب منح لمفكر عراقي استاذ متمرس منحتو جامعة بغداد لقب

 .(1)1960 عاـوكانت وفاتو 
الشيخ ميوس بف سمماف بف الحسيف بف منيـ  برزجانب السياسي الاما في    

بسبب التجنيد  ةر يكب شعبيةثورة  قادو  1869عاـ استمـ المشيخة ,  (2)ناشي العبيدي
اختير عضوا في مجمس االعياف وبعد ذلؾ الدولة العثمانية ذي فرضتو الاالجباري 

 .(3)1899عاـ 

ولد  مزىر العاصي العبيدي عشيرة العبيد ىول االخرىيات السياسية الشخصومف    
بيمة العبيد دفاعو عف ق في ةلو مناقب وصوالت معروفو في كركوؾ  1912في عاـ 

سمطتيا نفسيا  حتتنظاـ العشيرة  يكوف أف يسعىوكاف  تمـ المشيخة مف والدهسا
 .(4) تابع الدولةالى اي حكـ  لتكوف معينا تصبح دوف اف

الشخصيات البارزة والمؤثرة تمؾ العشيرة قد انجبت العديد مف  وبذلؾ يبلحظ اف   
رافدا  وا العممية وتكوف معنيآاالجتماعية او  أوالمجاالت سواء السياسية مختمؼ في 

 .حسفمحمد سمماف  أبرزىا لساحة العراقية والتي كافراتو في ايصب بكفاءاتو وقد

 
                                                           

, جامعة بغداد   60العبلمة المؤرخ جواد عمي , مجمة بيف النيريف , العدد حميد المطبعي ,  (1)
 .                                                             . 93, ص  1985, 
في الموصؿ تعمـ في  الكتاتيب   1830( الشيخ ميوس بف سمماف بف الحسيف : ولد عاـ (2

خبلؿ حفظ القراف , وكاف اوؿ مف نادى في القضاء عمى الحكـ وتعمـ االدب والمغة  العربية مف 
, توفي  1899العثماني في العراؽ ,اصبح شيخ عشيرة العبيدي وثـ عضوا  في  مجمس االعياف 

, ينظر: معز الديف محمد الميدي الحسيني , اسماء القبائؿ وانسابيا , دار الكتب  1900عاـ 
     .     60, ص  2010العممية , بيروت , 

 .  50, ص2005, المركز العربي , بغداد, 1975-1958عمار عمي السمر, شماؿ العراؽ (3)
 .122( ثامر عبد الحسف , المصدر السابؽ , ص(4
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 : صفاتو الشخصية 
 فمنذ  ما بعدفيرت عف حياتو  ببصفات شخصية ع سمماف حسفاتصؼ محمد   

 نفسو وفي الوقت,  يكبرونو سناً  فالذي بأقرانووكثير االختبلط  آاجتماعي طفولتو كاف
 دىأ الذي االمردراستو  يف واالجتيادالنبوغ و بالذكاء  تميز هصغر  ومنذ بأقاربويختمط 

 ومف  كثيرا التعمـ  يحب كافو  لو ىـوتقدير  توساتذالا عجابا موضع ف يكوفأ
  . (1) الكتب مطالعة يحب أنو ىواياتو

يتكمـ يجذب  عندما وكانت افكاره منظمة جدا حتى انو بالسرعةقراءاتو  توتميز    
 ثقافات عمى واالطبلع الترجمة أحب فقد فضآل عف ذلؾ ,(2) ةاالخريف الى سماع

 قراءة في شغفو عف فضبل ةنكميزياال المغة اتقاف الى ما قاده وىذا االخرىاالمـ 
 ةومنوع ةكبير  اعداد عمىوت تحا مكتبةلديو  فأصبحتاالختصاصات  جميعل الكتب

 المعمومات والكتب  ليأخذ مكتبتو يدخؿ وكاف الجميع  مختمؼ العمـو فيالكتب   مف
  .(3)فييا موجود كؿ كتابمكاف  مف الدقة بأنو يحفظ وكاف 

                                                           

اكمؿ دراسة بكالوريوس  1946مقابمو عممية مع مظير محمد صالح المولود في بغداد عاـ ( (1
والدكتوراه في جامعة اكسفورد باالختصاص في االقتصاد في جامعة بغداد وكذلؾ الماجستير, 

ذاتو , وكاف احد طبلب محمد سمماف حسف وعيف نائب محافظ البنؾ المركزي السابؽ والمستشار 
ر االقتصادي والمالي لرئيس الوزراء) العبادي رئيس الوزراء السابؽ (وعضو ممتقى النبأ لمحوا

 .201نيساف  22بغداد ,بتاريخ 

درس االقتصاد في جامعة بغداد  1945حمد كامؿ صادؽ المولود عاـ مقابمة عممية مع ا (2)
واصبح فيما بعد استاذا في  1974وكذلؾ اكمؿ الماجستير عمى يد محمد سمماف حسف عاـ 

 . 2019اب  25جامعة بغداد تربطو عبلقة طيبو مع محمد سمماف حسف , بتاريخ 
د اكمؿ دراسة في بغداد بكالوريوس في بغدا 1955مقابمة عممية مع ماجد عبلوي المولود  (3)

, وىو  1980قسـ اليندسة واالتصاالت, ثـ اكمؿ دراسة الماجستير والدكتوراه في بريطانيا 
 .  2019ايار  18صديؽ يسار محمد سمماف حسف , بغداد , بتاريخ 
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فإنو  1949ليفربوؿ في بريطانيا  جامعةىا بدأ التي الجتماعيةالعبلقاتو  اما بالنسبة 
يقضيو باالختبلط  أف عمى البحث والمطالعةفي  كاف يفضؿ أف يقضي وقتو 

ما  النقاش والجدؿ اذار كثي كافلكف ذلؾ ال يعني انو منعزؿ تمامًا فقد  باألخريف ,
المحسوبية ويعدىا فسادا  وكاف يرفضلى الحقيقة ا وصوؿال معو محاوالموضوع  فتح

 .(1) س أليوالنا أقرب ايا حتى مفاليداداريا صريحا ويرفض قبوؿ 

فضبل عف  ومؤثرة ةقوي ةوامتبلكو شخصي راوقوال العالية باألخبلؽايضا  اتصؼ  
الوقت نفسو كاف طيب القمب  وفي,  (2) اذ تطمب ذلؾ ةوصارم ةحاد مواقؼ اتخاذه

 .(3) مف قبؿ الجميع ,كما كاف دقيقا في مواعيده ومحترماً  جداً  اً محبوبا متواضع
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           

 .   2019تشريف الثاني 12, 111(  طريؽ الشعب , العدد(1
 .2014تشريف الثاني  26, 4504جريدة المدى , العدد  ((2
 . 2004اب  14, بتاريخ  12مجمة الكاردينيا , العدد  (3)
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 الثاني المبحث
  امع حتى السياسي نشاطه في واثرها البالد في السياسية االوضاع

6446 
نضوج  دور في بصورة خاصة ؽالعراو  عامة العالـ بيا التي مر لؤلحداثكاف    

حصؿ  برز تمؾ االحداث مااوكاف مف  ,(1)د سمماف حسفمحم لدىالفكر السياسي 
وكذلؾ اندالع الحرب العالمية الثانية  ,(2)غازي قتؿ الممؾوم 1939عاـ في العراؽ 

ف العراؽ كاف خاضع أببلد بمجريات تمؾ الحرب السيما و ال وتأثرالعاـ ذاتو  مف
ف أالحرب فكاف مف الطبيعي  اطراؼ لمسيطرة البريطانية وكانت االخيرة احدى

ىا الحربي والضغط العراؽ مف ضمف خططيا الرامية لخدمة مجيودف يكوف أتحاوؿ 
 .(3)الى جانبياوقوفيا عبلف أجؿ اعمى حكومتو مف 

  الثانية الحرب العالميةف قياـ أاذ  مستمر تسارع في ياسيةالسانت التطورات ك  
 مف جبيات القتاؿالمحور والحمفاء واالنباء الواردة لقوى  االعماؿ الحربيةوتصاعد 

 زج دت بريطانيااولذا ار  ؽواضح عمى العرابشكؿ انعكست  المعسكريف الرئيسيف

                                                           

 1966,القاىرة ,, العموـ العربية خيري العمري , حكايات سياسية في تاريخ العراؽ الحديث ( (1
 .54,ص

عاش تحت رعاية جده الشريؼ حسيف بف عمي وفي  1912( الممؾ غازي : ولد في مكة عاـ (2
, عندما اصدر القانوف االساسي العراقي اصبح غازي وليا لمعيد ثـ ارسؿ بعد ذلؾ   1924عاـ 

ثـ دخؿ 1928التماـ  دراستو في مدرسة ىارو في بريطانيا , عاد الى العراؽ  1926في عاـ 
وكانت  وفاتو   1933سكرية  وقد ثائر باألفكار القومية  , تولى العرش  عاـ الى المدرسة الع

لطفي  بحادث اصطداـ سيارتو بعمود كيربائي يعتقد اف بريطانيا كانت وراءه ينظر : 1939عاـ
, مكتبة اليقظة العربية, بغداد  1939-1933جعفر فرج , الممؾ غازي ودورة في سياسية العراؽ 

 ,1987 . 
, 1972, بيروت , , العموـ العربيةعيؿ احمد ياغي , حركة رشيد عالي الكيبلنياسما ((3

 .  12ص
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قطع  ,(1)سعيدالنوري  الخارجية وزير مفيا طمبوال سيما بعد العراؽ في الحرب 
  .(2)العبلقات مع المانيا

مجموعة مع  يساىـ حسف التي حدثت جعمت مف محمد سممافالتطورات  اف تمؾ   
الحياة سيما بوجود ال الحرب في تمؾ دخوؿ العراؽ برفض المطالبةفي طبلب المف 

ة وعدـ االنجرار وراء السياس المعيشية الصعبة التي كاف يعاني منيا الشعب العراقي
  .(3)مف الدوؿ االخرى غيرىا يطانيا اواالستعمارية لبر 

عبد  األمير ؿاالو  ـقسال الى قسميف مثؿ ينقسـ بحد ذاتو العراؽ موقؼ وكاف    
 بريطانيا اما  الى ف كانوا منحازيفالذي وبعض السياسييف ونوري السعيد,  (4)االلو

                                                           

مف عشيرة القرغوؿ  البغدادية , وكاف والده موظفا  1888نوري سعيد : ولد في بغداد عاـ  ((1
في االدارة التركية في العراؽ فقرر اف يكوف ولده ضابط في الجيش يتمتع  بمكانة اجتماعية 

 طنية صادقة فأدخمو في االبتدائية العسكرية في بغداد  ثـ  الحقو بعد تخرجو بالكمية مرموقة وو 
,ثـ التحؽ بكمية االركاف في  1906=العسكرية في اسطنبوؿ اذ تخرج منيا برتبة ضابط عاـ 

, انظـ الى الجمعية العربية السرية وثـ 1912شارؾ في حرب البمقياف عاـ  1910إسطنبوؿ 
دعاه صيره جعفر العسكري الى سوريا  1920ورية ضد الحكـ العثماني عاـ التحؽ بمجموعة ث

ليتسمـ رئاسة اركاف الجيش العراقي المشكؿ آنذاؾ , خبلؿ وجوده في رئاسة االركاف عمؿ نوري 
عيف ألوؿ مرة رئيسا لموزراء ثـ تناوب  1930السعيد عمى تنظيـ  وزارة الدفاع والشرطة وفي عاـ 

 1958, وقتؿ  اثناء ثورة  1958 -1930عة عشر مرة خبلؿ المدة عمى ىذا المنصب ارب
,  1954- 1952.ينظر : سعاد رؤوؼ شير محمد , نوري السعيد ودوره في السياسة العراقية 

 . 33, ص  2004رسالة ماجستير غير منشورة , جامعة بغداد , 
 .215ص , 1963,بيروت , , العمـو العربيةطو الياشمي, مذكرات طو الياشمي ((2

,دار 1958-1864محمد سمماف حسف, التطور االقتصادي في العراؽ المدة مابيف (3)
 .322,ص1965, بيروت,الطميعة

في الحجاز , درس في  1913( عبد االلو: ولد عبد االلو بف عمي بف الحسيف الياشمي عاـ (4
اختير وصيا عمى عرش العراؽ بعد مقتؿ  1935كمية فكتوريا في االسكندرية بمصر وتخرج عاـ 

الممؾ غازي في حادثة السيارة الف فيصؿ الثاني ابف الممؾ غازي لـ يكف مؤىبل  العتبلء العرش 
وتتويج االمير  1953ر سنو ثـ نودي بو وليا لمعيد بعد انتياء الوصاية في عاـ بسبب صغ

ينظر :عبد اليادي الحماسي ,  1958تموز  14فيصؿ الثاني ممكا عمى العراؽ قتؿ خبلؿ ثورة 
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 .(2)االربعة  اءوالعقد,  (1)عالي الكيبلني رشيد ني فقد مثموالثا القسـ
ني نتيجة القسـ الثاالى مؤيدا  ومناصرا  بالنسبة الى محمد سمماف حسف فكافاما   

مف خبلؿ خطاباتو ومقاالتو السياسية القائميف بذلؾ االتجاه  لتطابؽ افكاره مع افكار
 .(3) البريطاني مف االستعمارالى ضرورة التخمص  فضبل عف ذلؾ دعا

 الجيش راجب اذ مستقر غير العراؽ في  كاف الوضع 1941اوائؿ نيساف وفي  
 عمى كما اف الوصي منصبو مف االستقالة عمى, (4)شميطو اليا الوزراء رئيس

ومجموعو السعيد  وريبرفقة ن ةالبصر ف ةالحباني الى بغداد مف ىربعبد االلو  العرش
الدفاع  )حكومة وطني باسـ مجمس دفاعتشكيؿ  عندئذ تقرر السياسييفمف 

                                                                                                                                                                      

( ,المؤسسة  1958- 1939االمير عبدااللو ودورة السياسي واالقتصادي في العراؽ لممدة  )
 .  25,ص2001نشر, بيروت,العربية لمدراسات وال

, ودرس الحقوؽ وعمؿ في المحاماة واثناء 1892رشيد عالي الكيبلني: ولد في  بعقوبة عاـ  (1)
الحرب العالمية االولى عيف وكيبل لمديرية االوقاؼ في بغداد , اختير وزيرا لمعدلية في حكومة 

العراؽ توفي عاـ  في 1941ولو دور كبير في حركة مايس عاـ  1924ياسيف الياشمي عاـ 
,  ينظر : قيس جواد عمي الغريري , رشيد عالي الكيبلني ودوره في السياسة العراقي  1965
 .2006, دار الحوراء لمتجارة والطباعة , بغداد  1965 -1892

 .220طو الياشمي , المصدر السابؽ ,ص  ((2
 .289, ص 1974,بغداد,  1974 -1894  ( ناجي شوكت ,سيرة وذكريات ثمانوف عاما(3
-1903ودرس في المدرسة الحربية في االستانة ), 1888: ولد في بغداد عاـطو الياشمي  (4)

عيف رئيسا ألركاف حرب الفرقة التي كمفت باليجوـ عمى محمية عدف 1914( , 1906
التحؽ بعد ذلؾ بالحكومة العربية في سورية لكنة   1918البريطانية وبقي في اليمف حتى عاـ 

ويعود  1921شباط  21مة في الجيش العثماني بعد سقوط حكومة فيصؿ ليستقيؿ في عاد لمخد
واحيؿ عمى التقاعد مف قبؿ بكر صدقي  1930الى العراؽ , اصبح رئيسا ألركاف الجيش عاـ 

اصبح رئيسا    1939 -1938تولى وزارة الدفاع في وزارتي نوري سعيد بيف عامي   1936عاـ 
اشترؾ في تأليؼ الجبية الشعبية وانتخب رئيسا ليا عيف  1951ـ , في عا 1941لموزراء عاـ 

.  ينظر: يحيى كاظـ  1961رئيسا لمجمس االعمار ,توفي في لندف في حزيراف  1954في عاـ 
,رسالة  1958حمود المعموري ,طو  الياشمي  ودوره العسكري والسياسي في العراؽ حتى عاـ 

 .1989رشد , جامعة بغداد , ماجستير غير منشورة , كمية التربية ابف
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الذي  الكيبلني عالي رشيد برئاسة ركافووكيؿ رئيس األ الجيش قادة مف, (1)(لوطني
 . (2) السويديتوفيؽ  منيـو  مؤيديو مف مجموعة ضمت1941نيساف الوزارة في شكؿ
ضاء بريطانيا واستقدمت عددا مف جيوشيا لمق تلتمؾ التطورات تدخم يجةنتو     

الكيبلني واستطاعت القضاء عمييا في شير عمى تمؾ الحركة الي قاـ بيا 
 اخروفب ىر و بعضيـ  عدـأ فالذي قادتيالقي القبض عمى العديد مف أو  1941ايار

(3) الى خارج الببلد
 الكيبلنيرشيد عالي مغادرة و 1941مايس حركة  نتياءوبعد ا,  

 عمى حضااثره الو  كاف لذلؾ االمر ,(4) ايراف الى االخريف العسكريف ةالقاد وعدد مف
احبلمو  الى تحطيـادت تعرض الييا  قدكبيرة  ةصدم عدةبؿ  محمد سمماف حسف

ؽ ومف خبلؿ العرا البريطاني فيبيؿ القضاء عمى الوجود كاف قد بناىا في س يتال
 .(5)لكف ذلؾ االمر لـ يتحقؽ روؼ انشغاليا في تمؾ الحرب استغبلؿ ظ

                                                           

وىي نتيجة حركة رشيد  1941نيساف  3( حكومة الدفاع الوطني :تشكمت الحكومة في عاـ (1
عالي الكيبلني واقالة وزارة طو الياشمي , تكونت الحكومة برئاسة رشيد عالي الكيبلني وعضوية 

نيساف  10راجح وصيا يوـ يف  الشريؼ بف العقداء االربعة, ادت الى اقالة الوصي عبد االلة وع
,  2003 -1941,ينظر:ابراىيـ السامرائي , العراؽ البمد العربي الذي نخره السياسيوف 1941

 .  23, ص2015دار المعتز , بغداد, 
في بغداد شغؿ عدة مناصب في العيد الممكي في  1892توفيؽ السويدي :  ولد عاـ  ((2

(, وكذلؾ شغؿ 1950الى  1929ات ) مف العراؽ حيث كاف رئيسا لموزراء في اربع حكوم
منصب وزير المعارؼ وكذلؾ منصب وزير الخارجية في حكومة االتحاد الياشمي بيف العراؽ 

وغادر العراؽ وعاش في  1961سجف توفيؽ السويدي ثـ عفى عنو 1958واالردف  وفي عاـ  
بلط الممكي ,دار .ينظر : عبلء جاسـ الحربي , رجاؿ الب 1968لبناف الى اف توفى فيو عاـ 

 .67, ص 2006الحكمة , لندف ,
 .332ص 1978, بيروت , 5, ط 3عبد الرزاؽ الحسني , تاريخ الوزارات العراقية ,ج(3) 
, مجمة اآلداب ,  1941عبد الرحيـ ذو النوف زويد , االحتبلؿ البريطاني الثاني لمعراؽ , (4)

 .114,ص   2010, الفراىيدي , 4العدد
 .33, ص 1976حسف , تاريخ الطبقة العامة في العراؽ ,بغداد , رزاؽ ابراىيـ( (5
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بنجاحو  يواصؿ دراستو وتوجيا تمؾ االحداث كاف محمد سمماف حسف في خضـ   
 عانى فأف دراسة الثانوية ومع ذلؾ ال رحمتو الدراسية االبتدائية ودخولووتفوقو في م

انعدمت الحريات  اذ1941عاـ لمعراؽ لبريطاني احتبلؿ الثاني اال بلؿخ كثيرا, (1)
الحريات  قيدت التي االنظمة وعة مفمجم وصدرتاالحكاـ العرفية واعمنت 

 الحاجات ارتفعت االسعار وفقدت نفسو وفي الوقت الشخصية وحرية الصحافة
 .(2)ة  في اغمب  انحاء العراؽ المجاعوتفشت   ينيةوقمة الموارد التمو  االساسية

محمد سمماف حسف قد تأثر في المرحمة المبكرة مف  أفاالشارة اليو تجدر ومما    
ى االب اليسوع واطبلعو عم عندما درس في مدرسةالسيما  بالثقافة االوربية , حياتو

مف مؤلفات التي تنادي بضرورة التخمص تمؾ ال الكتب والثقافة االوربية وبخاصة
 . (3)االستعمار وتدعو الى الحرية 

التي  االذاعات مف خبلؿشر تيناسي يالوعي الس اخذوفي ظؿ تمؾ االوضاع   
 ةعف االوضاع بعد انتياء الحرب العالمية الثاني خباراال يافي برامج تبثكانت 

وازاء ذلؾ  ,(4) صة لمتخمص مف السيطرة البريطانيةيف الفر يوضرورة استغبلؿ العراق
كاف طموح محمد سمماف حسف توحيد صفوؼ الحركة الوطنية وتوحيد اىدافيا مف 

 اجؿ الحصوؿ عمى االستقبلؿ التاـ وجبلء الجيوش االجنبية المحتمة لمعراؽ وكذلؾ 
 .(5) 1930العراقية البريطانية لعاـ  العمؿ عمى الغاء او تعديؿ المعاىدة

                                                           

 .2018كانوف الثاني,  22ر محمد سمماف حسف  ,بغداد , اسمقابمة عممية  مع ي(1) 
 ؛ عبد الرزاؽ الحسني ,المصدر  السابؽ , 33( رزاؽ ابراىيـ حسف , المصدر السابؽ ,ص (2

 . 335ص 
العربية لمطباعة ,بغداد, ر  ,الدا2,ط1,ج1958-1900راؽ ايامي طالب مشتاؽ, او  ((3

 .398,ص1990
 .3,ص1963فاضؿ حسيف ,تاريخ الحزب الوطني الديمقراطي ,بغداد,( (4
 1967عبد الرحمف البزاز ,العراؽ مف االحتبلؿ حتى االستقبلؿ , وزارة االعبلـ  ,بغداد ( (5

 .23,ص
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  منطمقا الوطنية الحركة تكوف أف سمماف حسفاراد محمد وفي السياؽ ذاتو     
التنظيمات  ةاقام والعمؿ عمى االقتصادية واالجتماعية االوضاع مدعوة الى تحسيفل

االجتماعية بيف سكانو  وتخفيؼ الفوارؽ, (1)المينية والنقابية بيف فئات المجتمع 
زراعة وزيادة االنتاج الزراعي وتحسيف طرؽ ال والعمؿ عمى استثمار االرض

 .(2)واستغبلؿ االرض بشكؿ صحيح 
خطاب الذي  الة في كانت متعمقحسف  محمد سمماف اماؿ وطموحات أف الواقع  

 .(3)1945ي كانوف االوؿ عاـ ف ةاالم مجمستاح تاف فيعبد االلو الوصي  لقاهأ
نية اذ كاف بعد انتياء الحرب العالمية الثا وؿ اجتماع ينعقدأ كاف أنوو  السيماو   

توضيح فيو يتـ  أف مف قبؿ عبد االلو ذلؾ الخطاب  سمماف حسف ينتظر محمد
 استجابتيا لممطالب مدى ا بعد تمؾ الحرب وايضاخطة الحكومة واىدافيا ومشاريعي

 الشعبية وبخاصة بعد التضحيات التي قدميا العراقيوف والصعوبات التي مروا بيا
 فأنو وبالتاليعامة  أمور سوىعف  يتحدث لـ ف ذلؾ الخطابلك الحربتمؾ  خبلؿ
 واالستقبلؿ الحرية يتطمع نحو افكمحمد سمماف حسف الذي  ألماؿمخيبا كاف 

 يالبطالة التي كاف يعاني منيا الشعب العراقوالقضاء عمى  ةعيشمحالة الال وتحسيف
 تغييرف السياسة البريطانية تجاه العراؽ قد اصابيا أرغـ مف ذلؾ فالوعمى  ,(4)

                                                           

العراؽ منذ العيد العثماني حتى حرب الخميج ( خالد حبيب , تاريخ الصحافة واالعبلـ في (1
 .11, ص 2004( دار صفحات لمدراسات والنشر , سورية ,  1991-1810الثانية )

-1922فاروؽ صالح العمر, المعاىدات العراقية البريطانية واثرىا في السياسة الداخمية  ((2
 . 142ص  1990, بغداد, 1948

 .12,ص ( اسماعيؿ احمد ياغي ,المصدر السابؽ3)
اكمؿ دكتوراه اختصاص ,في بغداد  1939مقابمة عممية مع  فؤاد  قاسـ امير , المولود عاـ ( (4

اليندسة كاف مف ضمف البعثة الدراسية مع محمد سمماف حسف, ىو صديؽ المقرب لمحمد سمماف 
 . 2019نيساف,  1حسف , بغداد 
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في االنتخابات البرلمانية عاـ  ,(1)لبريطانيا العماؿ السيما بعد فوز حزب طفيؼ
تو لقضايا التحرير بياناتو عمى مناصر  الحزب في ذلؾ وتأكيد ,(2) 1945

 .(3)والديمقراطية 
االجراءات الرامية لتحسيف  الحكومة اف تبدا ببعض ارادت ونتيجة لذلؾ التغير   

 آخطاب ىمجمس االمة والقاالوضاع وذلؾ عندما دعا الوصي عبد االلة الى انعقاد 
 تمؾفي حركة االصبلح ر الحرب العالمية الثانية وتوقؼ تحدث خبللو عف اثا (4) فيو

الوصي  واضاؼ, ة العراقي االراضي سبلمة ضمافالمدة وبعد انتياء الحرب واعبلف 
رشيد عالي  هممثمة باالنقبلب الذي قاد العسكرية االنقبلبات تكرار يريد ال أنوب

فضبل عف ذلؾ فقد فسح المجاؿ اماـ ,  (5)روؼ الحربظ الذي استغؿالكيبلني 
 الذير االمؿ االحزاب السياسية بشكؿ عمني يشكاسي واالعبلف بالسماح بتالعمؿ السي

                                                           

ة لتمثيؿ العماؿ في البرلماف حيف تكونت لجن 1900حزب العماؿ البريطاني : تأسس عاـ (1) 
عضوا مف العماؿ فقد كاف عبارة عف اتحاد لجماعات معينة  26انتخاب  1906,وتـ في عاـ 

ومصالح معينة تميزت بالتنوع وكاف ىـ الماركسي االشتراكي الديمقراطي وييتـ حزب العمؿ 
العماؿ وعائبلتيـ بإعادة توزيع الثروة مف خبلؿ نظاـ متطور لمضرائب المباشرة وذلؾ لمصمحة 

حتى   1929ثاني اكبر احزاب في بريطانيا وتولى الحكـ في الفترة مف  1924واصبح منذ عاـ 
ينظر :ايمف زكريا الدسوقي , االحزاب السياسية في المممكة المتحدة  ربدعـ حزاب االحرا 1931

 .21, ص 2001حزب العماؿ البريطاني ,مصر , عالـ الكتب , 
,حياتو ودوره  1958-1939,عبد االلة الوصي عمى عرش العراؽ طارؽ الناصري ( (2

 .115,ص1990السياسي , دار الطميعة , بغداد, 

ستار عمؾ عبد الكاظـ الطفيمي ,التطورات السياسة في العراؽ وموقؼ النخبة السياسية  (3)
جامعة  , رسالة ماجستير غير منشورة كمية التربية لمعموـ االنسانية1958-1939البرلمانية ,

 .52, ص2003بابؿ,
غزواف محمود غناوي , االمير عبد االلو بف عمي الياشمي الوصي عمى عرش العراؽ ,  (4)

 . 18ص ,2017, عراؽ الدار زىراف , 
حديد ,مذكراتي ,الصراع مف اجؿ الديمقراطية في العراؽ , دار الساقي ,بغداد  محمد( (5

 . 177,ص 2005
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ببعض الحرية الى محمد سمماف حسف ليقـو مف  ادى الى تطورات قد اعطت نوعا
 الى ما اع الببلد لكافة المجاالت واستنادالنشاطات المعبرة عف محاولة اصبلح اوضا

 أف 1946ط شبا 23وزارة توفيؽ السويدي في خطاب الوصي اعمنت جاء فيو 
حرية  وتمنححكاـ العرفية وترفع الرقابة عف الصحؼ األ لغاءأ تعمؿ عمىالحكومة 

عمى موافقة لتشكيؿ احزاب  وؿصعدة جماعات لمح لذا تقدمت االحزاب تأسيس
 ,(1)1946عاـ لاحزاب بالعمؿ السياسي في اعدة سياسية وقد اجازت الحكومة 

والحزب ,  (3)االحرار حزب وكذلؾ (2)الشعب زبح ستأسي اعمف عف لذلؾونتيجة 
 . (4)الديمقراطي 

                                                           

 .177بؽ , صمحمد حديد , المصدر السا  (1)
بعد اف قدـ كؿ مف المحامي عزيز  1946حزب الشعب : اجيز ىذا الحزب في نيساف عاـ  ((2

وتوفيؽ منير واخروف طمبا الى وزارة الداخمية لتأسيس الحزب , تضمف تياراف تيار الماركسي 
يدعو الى النضاؿ واالنقضاض عمى السمطة لتحقيؽ مطالب العمؿ ويضـ عزيز شريؼ وعبد 

وتيار معتدؿ يرى ضرورة  مجاراة  السمطة  لمحصوؿ عمى بعض المكاسب ومنيا  الرحيـ
الوصوؿ الى الحكـ ويضـ عبد االمير ابو التراب عارض الحزب وزارة ارشد العمري ونوري 

.ينظر :عادؿ  1947السعيد مما ادى الى صدور الحكومة امرا بسحب اجازة الحزب في عاـ 
  79, ص  1948, بغداد , 1958- 1918عمنية في العراؽ غفوري خميؿ , احزاب المعارضة ال

ىذا الحزب مف تكتؿ بعض النواب ورجاؿ  1946حزب االحرار: تأسس  في نيساف عاـ ((3
تالؼ مف قبؿ كامؿ  1945السياسة القدماء وقد بدا في تأليفو بعد القاء الوصي خطابة في عاـ 

الخضيري واخروف , وحدث تقارب بيف حزب االحرار وحزب الوطني الديمقراطي والسيما 
ت ضد معاىدة بورتسموث االمر الذي دفع الحكومة قياـ حمبلت ضد الحمبلت المزدوجة التي شن

.ينظر :عبد االمير ىادي العكاـ , تاريخ حزب االستقبلؿ 1948الحزبية وتجميد نشاطو عاـ 
 . 74, ص  1986, بغداد   1958-1946العراقي 

حمد  عندما قدـ كامؿ الجادرجي  وم 1946نيساف  12( الحزب الديمقراطي : تأسس في عاـ (4
حديد وحسيف جميؿ الى وزارة الداخمية  تضمنت طمبا لتأسيس  الحزب الوطني الديمقراطي قاـ 
الحزب عمى اساس الوطنية والديمقراطية  واصدر جريدة االىالي الناطؽ باسـ الحزب وكاف لو 
=دور في النقد الشديد لكؿ عمؿ تقـو  بو الحكومة  ىذا ادى الى  تعرض رئيس الحزب وجريدتو 

احيؿ كامؿ الجادرجي الى المحاكمة وتـ تجميد الحزب نتيجة لذلؾ  1949لى ضغط وفي عاـ ا
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 الأف السماح بالعمؿ السياسي المنظـ وعمى الرغـ م ,  (1)و حزب االمة االشتراكي
ي مف االحزاب التي تشكمت خبلؿ تمؾ المدة أ محمد سمماف حسف لـ ينظـ الى أف

في التظاىرات  وبخاصةمشاركة في االنشطة السياسية اللكف ذلؾ ال يعني عدـ 
يؤدي دورا فعاال فييا والتي كانت وانو  حيف واخر بيف لتي كانت تخرج الطبلبية ا

والمطالبة بتحسيف  (2)الكامؿ لمببلد الى االصبلح والحرية وتحقيؽ االستقبلؿتدعوا 
, وكاف (3)االوضاع االقتصادية واالجتماعية والثقافية وفؽ رؤية عصرية ديمقراطية 

ينتـ الى االحزاب بشكؿ عمني لـ  أف محمد سمماف حسف مف مؤيدي ىذا التوجو و
 التي تخرج لممطالبة واالحتجاجاتالتظاىرات كاف دائـ الحضور في تمؾ  ولكن

دعا الييا محمد سمماف حسف  الي االفكارومف  اطيةبتحقيؽ االستقبلؿ والديمقر 
 المباشر تطبيؽ نظاـ االنتخاب ىو ي العراؽاسية فيلغرض اصبلح االوضاع الس

فة مفاصمو واستقبلؿ القضاء واصبلح الجياز الحكومي بكا ,(4)البرلماف  ألعضاء
واستقبلليتو فضبل اصبلحا عصريا  اصبلح الجيش ؽ االقتصادية وايضاار و الف وتقميؿ

الجانب ب تخمؼ واالىتماـعف تحسيف االوضاع الثقافية واالجتماعية والقضاء عمى ال

                                                                                                                                                                      

.ينظر :جيني سنغمتوف , الحزب الوطني الديمقراطي في العراؽ  في العيد الممكي , ترجمة 
 . 23, ص199. فاضؿ العزاوي , بيروت ,

مؤسس ىذا الحزب صالح جبر  1951حزيراف عاـ  24حزب االمة االشتراكية :  تأسيس  ((1
, وكاف اغمب اعضاء الحزب  1948الذي حاوؿ العودة الى لحياة السياسية بعد احداث  عاـ 

مف االقطاعية والعشائر الشعبية , وقوبؿ تشكيؿ الحزب حممة مضادة مف قبؿ االحزاب 
لغاية مف تشكيمو ىي الحصوؿ عمى كرسي النيابة والتوصؿ لمحكـ  والصحافة الوطنية , وكانت ا

.ينظر : عباس السعدي , صالح 1954اال انو لـ يستمر طويبل اذا انتيت حياة ىذا الحزب عاـ 
 .  16,ص  2008, بغداد ,  1957جبر ودورة السياسي في العراؽ عاـ 

,  1953- 1958لعراؽ ( جعفر عباس حميدي ,التطورات واالتجاىات السياسية في ا(2
 . 107ص  1980منشورات جامعة بغداد ,بغداد ,

 .130ص ,2009( عبد اهلل شاتي عبيوؿ,تاريخ العراؽ المعاصر,دار الكتب الوثائؽ, بغداد, (3
 .2019اذار 11مقابمة عممية مع مظير محمد صالح ,بغداد ,بتاريخ ( (4
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القضايا االجتماعية ة عالجمو  يتوزيع االراض وحسف الزراعياالنتاج  وزيادة ,الصحي
 . (1) المتخمفة والثقافية

 اتالتجمعخبلؿ تمؾ المرحمة في  محمد سمماف حسف شارؾعف ذلؾ فقد  فضبل   
ببناء والتي طالبوا فييا  الحكومة الىالتي قدمت مطالب و ,(2)1946 عاـ فيالطبلبية 

انتياء بعد  العالـ شيدىا التيرات التطو  بريطانيا تنسجـ مع جديدة مع  اتعبلق
البريطانية  العراقية المعاىدة تبديؿ او لغاءأى الودعوتيـ  ,(3)الثانية العالمية  الحرب
يضمف بما  المتبادلة والمصالح الصداقة اساس عمى البمديف بيف العبلقات واقامة
ولكف بقاء القوات البريطانية عمى ارض  ,(4)سيادتو كياف العراؽ واستكماؿ تعزيز

 .(5)العراؽ يعتبر اعتداء عمى الكرامة الوطنية

الحماسة التي كانت و  ةالحيويو محمد سمماف حسف قد تميز بالنشاط  أفويبدو   
واالحتبلؿ ونتيجة الظروؼ  القضايا الوطنية ورفضو االستعمارمبلزمة لو في 

وبصفتو  أحد , واالوضاع المعيشية الصعبة التي كاف يعاني منيا الشعب العراقي 
تمؾ المعاناة واالضطياد والقسوة لكف نضوجو بكاف يشعر قد ذلؾ الشعب ف فرادأ

عف تطمعاتو وامالو ببناء بمد  االعبلفالى الوقوؼ بوجو ذلؾ الظمـ و  دفعوالفكري 
 , آنذاؾالوضع  ى معيشة متقدـ قياسا بما كاف عميوينعـ بالحرية والديمقراطية ومستو 

افكاره مف  طوانو اتخذ مف الحركة الطبلبية منبرا لممارسة نشوعمى ىذا االساس فا
 . ةمستقر الخبلؿ ذلؾ الوسيط الذي كاف يغمي دائما وسط ظروؼ البمد غير 

 
                                                           

ة جابر ,الدار العربية لمعمـو ,بيروت (  تشارلز تريب ,صفحات مف تاريخ العراؽ ,ترجمة زين(1
 .19,ص 2006,

 .2019نيساف  16مقابمة عممية مع يسار محمد سمماف حسف ,بغداد ,بتاريخ ( (2
)3) source=web&cd=&ved=2ahUKEwj5ltid67nsAhXEl4sKHbm3CuUhttps://www.google.com/url?sa=t& 

jAHegQIBxAB&url=https%3A%2F%2Fwww.ahewar.org%2Fm.asp%3Fi%3D11355&usg=AOvVaw13llp
wMINk6PvKqJcd_G57   

 .2019نيساف  16مقابمو عممية مع يسار محمد سمماف حسف , بغداد , بتاريخ  (4)
 .238السابؽ صجعفر عباس حميدي , المصدر (5)



الفصل االول: نشأته ونشاطه السياسً  واالقتصادي حتى عام 

8591 
 

 
25 

 الثالث المبحث
 8491-8491املعارضة الطالبية احلركة يف نشاطه

 : 6441في معارضة معاىدة بورتسموث وانتفاضو  هدور 
الحصيمة الثقافية والمعرفية التي اكتسبيا محمد سمماف حسف خبلؿ دراستو  أف  

 ا بواقعية ولذ لؤلمورالعاطفة وانما كاف ينظر  عف ابعيد هتميز بطرح افكار يجعمتو 
مف اجؿ  تعمؿ ايالعراؽ بؿ ان مصالح تعمؿ لخدمةبريطانيا ال  أف ادرؾ  فأنو

مؿ مصالحيا ولذا فانو اخذ يدخؿ في التنظيمات الطبلبية التي تحمؿ نفس افكاره وتع
 ة البريطانية بعد الحرب العالمية الثانيةالسياس أف عمى محاربة بريطانيا وال سيما

   :(1) يف ىمايكانت تركز عمى ركنيف اساس
 االمف لضماف عمى عقد االتفاقيات فيما بينيا  سطو الا الشرؽ دوؿ تشجيع -1

كحمؼ بغداد  مف اجؿ الوقوؼ بوجو المد الشيوعي في الشرؽ االوسط واالستقرار
 . 1955عاـ 

يطانيا وحمفائيا في الشرؽ االوسط معاىدات ثنائية بيف بر السعي الى عقد -2
  طريؽ ضماف الدفاع المشترؾ عف ستراتيجية,تضمف لبريطانيا مصالحيا اال

 . القواعد العسكرية مف االستفادةو 
اال  السياسة معيي ارادت بريطانيا تنفيذ تمؾ اتؿ المف تمؾ الدو واحدا كاف العراؽ   

تمؾ المعارضة  احد اقطابمحمد سمماف حسف  كاف, شعبي واسع برفضبمت قو انيا 
و كتمالى خمؽ  بريطانيا بالسعي اتيمت التيطبلبية ال ظاىراتالتمشاركتو ف السي ما

    الوطنية الحركات وضرب,(2) مصالحيا عمىلمحفاظ  حصنًا عسكرياً  تكوف
 .(3) العربيةو  العراقية الداخمية فو ؤ الشوالتدخؿ في   المنطقة في

                                                           

( صداـ يوسؼ عبد الجغيفي, سياسة العراؽ الخارجية في عيد الرئيس عبد الرحمف محمد (1
 . 13, ص   2008,, بغداد  , دار الكتاب الثقافي1968– 1966عارؼ 

السياسي المعاصر ,بغداد لطفي جعفر فرج ,عبد المحسف السعدوف ودوره في تاريخ العراؽ  ( (2
 70,ص1978

 .520ر االدىمي,المجمس التأسيسي العراقي دراسة تاريخية سياسية,بغداد,دت,صمحمد مظف(3)
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ة البريطانية الرامية الى ادخاؿ العراؽ لمسياس الشعبية لمعارضةا رغـ مفالوعمى    
 بريطانيا تعمؽ  وكانت لندف ثـ في بغداد في المفاوضات اجريت في تحالؼ معيا

لسمسمة مف  بداية تكوف أفارادت ليا  تيال(,1)المعاىدة عقد تمؾ عمى اآلماؿ
 الى النياية االوسط وتؤدي في الشرؽ بدوؿ بريطانيا تعبلقا تنظـ المعاىدات التي

 وقد البريطانية النفطية لمصالحا حماية ىلا اساسا ييدؼ واحد دفاعي بنظاـ ربطيا
 .(2)1948عاـ  تمؾ المعاىدةعمى  ولىاال باألحرؼ التوقيع الى المفاوضات انتيت

عمى المعاىدة العراقية  التوقيع بشكؿ نيائي تـ1948اني كانوف الث15وفي    
والتي ,  (3) بيفف  –بورتسموث  او معاىدة جبر  البريطانية الي اطمؽ عمييا معاىدة 

 نصت عمى :

ف الدفاع بيف و ؤ استشارية دائمة مشتركة لتنسيؽ ش ةأىي وتأليؼالدفاع المشترؾ  -1
تقـو بوضع  سـ )لجنة الدفاع االنكميزي العراقي المشترؾ (أالدولتيف تعرؼ ب

وقوع تيديد  ر الفوري عندالبمديف والتشاو  بيف الخطط لممصالح السوؽ المشترؾ
 بالحرب

 .دوف مقابؿ يف الجويتيف في الحبانية والشعيبةحرية استعماؿ بريطانيا لمقاعدت -2
العراقية  ات البريطانية عمى االراضيتقديـ جميع التسييبلت والمساعدات لمقو   -3

انئ والمطارات وخطوط واالنير والمو  الحديداستخداـ السكؾ  ذلؾ ومف
 .(1)المواصبلت

                                                           

1
,مطبعة بغداد, بغداد 1968-1914جعفر عباس حميدي,تاريخ العراؽ المعاصر, ((
 210,ص.2015,

, اذ 1948المممكة العراقية والمممكة المتحدة عاـ   معاىدة بورتسموت : وىي معاىدة مابيف  ((2
قاـ  رئيس وزراء  صالح جبر بتوقيع اتفاقية مع بريطانيا وعرفت ىذه االتفاقية بمعاىدة 
بورتسموث والتي ادت الى اضطرابات في عموـ ارجاء العراؽ مما ادى الى سقوط حكومتو 

ف اخر رئيس لموزراء في العيد الممكي في احمد مختار باباف ,  مذكرات احمد مختار بابا:ينظر. 
 .200, ص1999العراؽ , ترجمة كامؿ مظير احمد, المؤسسة العربية لمدراسات والنشر , 

 .221, ص 1998( سعد عباس , العراؽ رىاف عمى اسطورة , دار المنيؿ ,عماف , (3
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وكبيرة وكاف  ةلمعاىدة بتظاىرات غاضبتمؾ ا التوقيع عمى الشعب العراقي استقبؿ   
و يمف خبلؿ االعداد والتوج, المساىميف في تمؾ التظاىرات  محمد سمماف حسف احد
 في تمؾ الخروج  مف اجؿ وتحفيزىـمى اثارة الطمبة عمؿ ع ووالدعوة النطبلقيا بؿ ان

نيا تعمؿ عمى أ عدىا ي تالتظاىرات لغرض ايصاؿ صوتيـ ورفض تمؾ المعاىدة ال
 .(2) البريطاني االستعماري في الببلد زيادة التغمغؿ

 المتظاىريف واعتقاؿو  والشرطة نتيجة لذلؾ حصؿ تصادـ كبير بيف رجاؿ االمف و   
 برئاسة صالح مجمس الوزراء عقد اجتماعا طارئا أف كما  , الطمبة كبيرة مف اعداد
في  لمتحقيؽ لجنة ادارية وتشكيؿ مسمى غير أجؿ الى  الدراسة وقرر تعطيؿ (3)جبر

 كانت تيتؼ التي يةطبلبالت اتظاىر ال لـ يوقؼ ىذا االجراء أف غير,(4)تمؾ االحداث
سياسة التجويع والتوقؼ عف انتياج  بورتسموث ومعاىدة بسقوط وزارة صالح جبر

 . (5) واالرىاب

                                                                                                                                                                      

 ,  مجمة جامعة 1958-1946اسامو صاحب منعـ , نشاط االحزاب السياسية لممدة ما بيف  (1)
 . 51ص, 2015, , بابؿ 2العدد,5مجمد  بابؿ,

 . 51( اسامو صاحب منعـ , المصدر السابؽ , ص(2
في الناصرية ودرس في المدرسة الرشيدية ثـ الجعفرية في  1895صالح جبر :ولد عاـ  ((3

بغداد بعدىا ناؿ شيادة كمية الحقوؽ عيف كاتبا وثـ قاضيا بمحكمة وانتخب نائبا عف لواء المنتفؽ 
وبعدىا متصرفا لكرببلء  1932في مجمس النواب ثبلث مرات واستوزر في وزارة المعارؼ 

 1948. تولى رئاسة الوزراء  1940العدلية وايضا وزيرا لمشؤوف االجتماعية  , ثـ وزير 1935
. 1975بيفف , اسس حزب االمة االشتراكي وتوفي –وفييا عقد معاىدة بورتسموث او جبر 

, رسالة  1957ينظر: فاطمة صادؽ عباس السعدي , صالح جبر ودوره السياسي حتى 
 . 11, ص 2006جامعة المستنصرية ,ماجستير غير منشورة , كمية التربية , ال

- 1915اديث واي اؼ بينروز , العراؽ دراسة في عبلقات الخارجية وتطوراتو الداخمية ( (4
, دار العربية لمموسوعات , بيروت ,د.ت 1, ترجمة عبد المجيد حسيب القيسي , ج 1975

 .111ص
, 1945-1914ف محمد محمد صالح واخروف, الدوؿ الكبرى بيف الحربيف العالميتي( (5

 . 74, ص 1974الموصؿ, دار النشر موصؿ , 
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  القوة عند خروج ستعماؿبا ديدة القاسية والتيياجراءات الحكوممف  لرغـا وعمى    
مف كؿ  الحشود اذ جاءت وتعددت ددتتج بؿ مدلـ تخلكنيا  الطبلبية التظاىرات

ؿ تجية الى شارع الرشيد واصبحت تشكمدينة بغداد م الى ةالمدف العراقي ارجاء
قامت  وبسبب ذلؾ االخر بعض ظاىرات بعضياتال اتصمت, اذ (1)واحدةتظاىرة 
 فريوجرح اخ يفالمتظاىر  مف  استشياد مما ادى الى,(2)ياعمي النار بأطبلؽ الشرطة

منع فيو التجمع  بياناً , (3)محمد شاكر توفيؽالداخمية  اصدر وزير وفي الوقت ذاتو
الى جانب ,(4)والتجمعات ظاىريفتمة في تفريؽ الفي الطرقات وىدد باستعماؿ القو 

كبيرة قرب  ةىر تظاىريف بمظامال اصدقائو مفمع قاـ محمد سمماف حسف ذلؾ 
قوات ليا  ,فتصدت(5) التظاىرة السابقةشيداء  لتشيع الجميوري  كيمالم المستشفى

 . (6)اخروف شخص واحد وجرح فقتؿ  عمييا النارواطمقت  الشرطة

                                                           

ابراىيـ خميؿ احمد وجعفر عباس حميدي , تاريخ العراؽ المعاصر , مطبعة الجامعة ,  (1)
 .  62,ص 1989الموصؿ , 

 134نزار توفيؽ سمطاف ,المصدر السابؽ ,ص(2)
وشغؿ منصب وزير الداخمية في وزارة صالح  1894( محمد شاكر توفيؽ : ولد في الموصؿ (3

بعد انو شغمة رئيس الوزراء صالح جبر بالوكالة واستمر المنصب  حتى سقوط  1948جبر عاـ 
اتيمت المجنة مدير شرطة  1948الوزارة , وعندما شكمت لجنة تحقيقة بخصوص احداث وثبة 

يامة بإصدار اوامر اطبلؽ النار عمى المتظاىريف بعد موافقة وزير الداخمية بغداد مزاحـ ماىر لق
محمد توفيؽ النائب واغمؽ التحقيؽ بناء عمى توجييات االمير عبد االلة وعاش في الموصؿ 

 القادر ,تراتيؿ عمى شاطئ البحر , مطبعة العاني .ينظر : سعد عبد 1961حتى وفاتو عاـ
 .  130ص,2009,بيروت,

 .22,ص1968 1914فر عباس حميدي ,تاريخ العراؽ المعاصرجع (4)
حسيف محمد الشبيبى, الجبية الوطنية الموحدة طريقنا واجبنا التاريخ ,مطبعة شفيؽ ,بغداد  (5)

 . 17,ص1959,
,قرارات مجمس الوزراء في  311 / 5422و: ممفات الببلط الممكي , ممؼ رقـ  د, ؾ , (6)

 . 24ص , 67, رقـ 1948كانوف الثاني 4
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ساحة مف  االولى كانت في الكرخ بالقرب افتىذا االساس خرجت تظاىر  وعمى   
 شارع االميف وكانت رغبة الطرفيف االنضماـ لبعضيما البعض  مف السويدي والثانية

انو  يكوف ليامارس محمد سمماف حسف دورا مف اجؿ توحيد التظاىرتيف ل اذ
وضع مؤثر عمى  التظاىرات كانت منظمو مف قبؿ الطبلب المدارس والكميات

 . (1) مةالحكو 
ية ليـ مواقع في االماكف العال اافراد الشرطة قد اتخذو  كاف وفي تمؾ االثناء  

التي  التظاىرة  توالجوامع القريبة مف التظاىرتيف وذلؾ لمنع اندماجيما وعندما تقدم
تجاه الرصافة وقبؿ اف  د سمماف حسف مف جانب الكرخ فياحد قيادتيا محمكاف 

دى الى تراجعيـ أالنار عمييـ مما  بأطبلؽفراد الشرطة أ أبدر الى نياية الجسيصموا 
 .(2)الى ساحة السويدي 

احتجزا و  مختمفة اتجاىات مف تطمؽ الشرطةنيراف ومف خبلؿ ذلؾ اخذت    
 ىوالقبعضيـ  وجرح مما ادى الى استشياد ناريف بيف الجسر عمى المتظاىروف

وزارة  اجراءات عمى النقمةازدياد  الى الشرطة اعماؿ ادت,(3)دجمة ر ني فيبعضيـ 
مثؿ عبد العزيز القصاب  استقاالتيـ النواب بعض تقديـ الى دىأ وىذا جبر  صالح

عمى  احتجاجاً  رئيس المجمس النيابي وصادؽ البصاـ وكيؿ رئيس مجمس االعياف
فاسرع الى  استقالتو لتقديـ جبر صالح  االيعاز الى الى الوصي الذي دفع االمرلؾ ذ

 .(4)1948كانوف الثاني عاـ  27في  تقديميا
االجراءات التعسفية التي  عف فضبل تسارع االحداث واضطرابياف ا الواقع في 

 عاما 20 آنذاؾعمره  اتخذتيا الحكومة رسخت لدى محمد سمماف حسف الذي كاف
 يدعو طموحاكاف  ورسخت لدية فكرة مناىضة سياسة الحكومة ومعارضتيا السيما ان

                                                           

 233جعفر عباس حميدي , تاريخ العراؽ المعاصر ,ص( (1
 . 220( ناجي شوكت, المصدر السابؽ , ص(2
 31,ص1976رزاؽ ابراىيـ, تاريخ الطبقة العاممة في العراؽ ,بغداد,( (3
, محاضر ومقررات مجمس  311 / 1180د, ؾ , و: ممفات الببلط الممكي , ممؼ  المرقـ ( (4

 . 204ص 77, رقـ  1950مجمس الوزراء 
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ي كاف يعاني منيا الشعب العراقي تالسياسية واالقتصادية الالى تغير االوضاع 
ف ليا كا لمناىضة الوجود االجنبي االستعماري ولذا فاف تمؾ االحداث دعوتو وأيضا

 .(1) مف حياتوة البلحق المدة فعتو الى العمؿ السياسي فينفسو بؿ دلفي  كبير آثر أ
في  كبير آثر أف ليا كا االحداثلمناىضة الوجود االجنبي االستعماري ولذا فاف تمؾ 

 .(2) ف حياتوم ةبلحقلا المدة فعتو الى العمؿ السياسي فينفسو بؿ د
  االقتصادية وضاعالكانت ادراسية  عمى منحو سفح محمد سمماف حصوؿبؿ ق  

 العراؽ وتأثر ارتفاع االسعار يرىؽ كاىؿ المواطف نتيجة باتجاه تسيرة يوالسياس
الحركة الوطنية في  كاف لزخـ وفي الوقت ذاتو,  (3)الثانية بنتائج الحرب العالمية

 اذ لمشبابوالثقافي التوجو الفكري  اثره الكبير في الثانية الحرب العالمية بعد العراؽ
  الحركة عف  واثمرت تمؾ التجمعاتالطبلبية في المدارس والكميات  ترزت التجمعاب

عاـ  الحركةتمؾ  عناصر أىـ مف حسف ىو محمد سمماف وكاف المعارضة
1948(4). 

  انو  اذ مف محطات التصدي لبلستعمار ةعد محطة ميمي ذلؾ العاـ الواقع اف     
ي ارادت مف خبلليا ترتسموث الي حدثت ضد معاىدة بو تشيد االنتفاضة العارمة ال

   افيا االستراتيجيةواىد البريطانية مصالحالالعراؽ بمعاىدة الدفاع وحماية تكبؿ  اف
 كانت الفئاتمخططات ال وفي الوقت ذاتو واماـ تمؾتابعة ليا مستعمرة  العراؽ بقاء

 مف يعانوف,(5)الدخؿ المحدود مف اصحاب موظفيفالالفبلحيف و و عماؿ ال مف الشعبية

                                                           

( 2000-1924غادة فائؽ محمد عمي , عامر عبد اهلل ودورة السياسي والفكري في العراؽ )(1) 
 .10,ص  2004,رسالة ماجستير غير منشورة ,كمية االداب  ,جامعة بغداد ,

 .10المصدر نفسو ,ص (2) 
,بغداد 1,ط 1958-1921, االحداث السياسية في العراؽ ميند عبد الكريـ ابو رغيؼ (3) 

 .422, ص 2013,
 .142, ص  1981( كماؿ  احمد مظير , الطبقة العاممة العراقية ,دار الرشيد ,بغداد ,(4
 .142, ص 1968-1914( جعفر عباس حميدي ,  تاريخ العراؽ المعاصر (5
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 ال,(1)ضعيفة قدرتيـ الشرائية واالساسية واصبحتالمواد الغذائية  ارسعارتفاع ا
تسود روح التذمر  الى اف الذي ادى االوضاع االمر ا تحمؿ تمؾعيعوف ميطتيس

وتحسيف  حة الغبلءبمكاف تطالبجماىيرية واضرابات تظاىرات فحدثت والمعارضة 
 .(2)االحواؿ المعيشية 

معاىدة  ة معارضواضحا في  نشاط محمد سمماف حسف كاف أف يتضح مما سبؽ   
وكانت تمؾ المعارضة قد اتت اكميا عندما استطاع الى جانب االخريف  بورتسموث

تمؾ التظاىرات الغاضبة بالفئات الشعبية االخرى التي خرجت او سواء مف الطمبة 
شخصية محمد سمماف حسف ظيور  االمر الذي ادى الىوالتي استطاعت اسقاطيا 

التغيير والدعوة  منوف بأفكاريؤ  فلطمبة ال سيما الذيئو مكانة مميزة بيف زمبلئو او وتب
برز اقطاب القيادات أحد ا يكوف  أدى أف الى الحرية وتحسيف االوضاع وىذا

 .  القمعية والتعسفية وجراءتياالحكومة  لسياسة الطبلبية المعارضة
     6441لمحكومة  لمعارضةالحركة الطالبية ا في دوره   

الى  تبيا الببلد اد تمر االوضاع التي  أف دور الطبلب كاف فعاؿ في الناحية    
 : (3) خبلؿ تمؾ المرحمة كانت الساحة منقسمة الى تياريف أفتوحيد صفوفيا السيما و 

الحركة الطبلبية وفي عمـو الشعب  ىو التيار السائد في :(4)التيار القومي  -1
 في اوخر العراقي واصبح يتمثؿ في الكثير مف المواجيات الحادة مع السمطات

 النصؼ االوؿ مف القرف العشريف.

                                                           

 . 75ناجي شوكت سيرة, المصدر السابؽ ,ص( (1
, 1990عبد الكريـ العموجي, نير الدماء في العراؽ , مكتبة جزيرة الورد , بغداد , ( (2

 . 141ص
, مركز االىراـ لمترجمة والنشر , القاىرة  1( محمد حسنيف ىيكؿ ,سنوات الغمياف ,ج(3

 .  932,ص1988,
تجابة  ثقػافي انبثػؽ فػي الػوطف العربػي وجػاء كاسػ –سياسي –التيار القومي :  ىو تيار فكري  ((4

استنياضػػيو عمػػى تحػػديات واجيػػت االمػػة العربيػػة فػػي لحظػػو بحثيػػا عػػف ذاتيػػا ونيضػػتيا وحريتيػػا 
سياسػية استنياضػيو عمػى اليجمػة االسػتعمارية التػي داىمػت –وعمى طريؽ تأسيس اجوبة تاريخية 
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ف شخاص يدافع عكاف محمد سمماف حسف مف اكثر اال: (1) يالتيار الماركس -2
 . (2)السيما بعد  اـ بعض الطبلب لوىذا التيار وانضم

 بعض االحياف ذلؾ ظؿ ىذاف التياراف ينسقاف موقفيما فيمف  رغـال وعمى   
حتى وصؿ ىذا التنسيؽ الى تشكيؿ  وخارجيا يجري داخؿ الببلدما بخصوص 

كافة ممثميف مف  متاعضائيا وض محمد سمماف حسف احدالتي كاف  العمياالمجنة 
   (3) لتنسيؽ الحركة الطبلبية والكميات المدارس والمعاىد

الذي  1948نيساف  12في ,  (4)السباع التنسيقات انعقد مؤتمر ونتيجة لتمؾ  
 نيساف  14 في الطمبة العراقي ؿ اتحادتشكي ليعمفو محمد سمماف حسف فيو شارؾ 

                                                                                                                                                                      

والتػػػاريخ واليويػػػة الجماعيػػػة فػػػي =الػػػوطف العربػػػي ينظػػػر : اريػػػؾ دافػػػيس , مػػػذكرات دولػػػة السياسػػػة 
, 2008اؽ الحػػديث , تػػرجـ حػػاتـ عبػػد اليػػادي , مؤسسػػة العربيػػة لمدراسػػات والنشػػر, بيػػروت, العػػر 

 .  12ص 
التيار الماركسي : بعد اف وضع كارؿ ماركس وفريدريؾ انجمز كتاب البياف الشيوعي عاـ ( (1

اخذت تنتشر في جميع انحاء العالـ ممارسة سياسية ونظرية اجتماعية مبنية عمى اعماؿ  1848
ؿ ماركس الفكرية , وىو فيمسوؼ مف اصوؿ المانية ييودية وكاف عالـ اقتصاد وصحفي كار 

وثوري , وىي فكرة االشتراكية كتطور حتمي لمبشرية وفؽ المنطؽ الجدلي وبأدوات ثورية فكانت 
مجمؿ اعماليما تحت اسـ واحد وىو الماركسية او الشيوعية العالمية تيتـ في المقاـ االوؿ في 

. ينظر : جبلؿ محمد نعماف , غتصبة حقوقيـ مف قبؿ الرأسمالييفع العماؿ المتحسيف اوضا
 .      44ص  2004, ,بيروتالواقعية الجديدة في الفكر العربي , المركز الدراسات العربية 

, مركز االىراـ لمترجمة والنشر , القاىرة  1( محمد حسنيف ىيكؿ ,سنوات الغمياف ,ج (2
 .  932,ص1988,

الفتاح عمي البوتاني , مف ارشيؼ جميورية العراؽ االولى الحركة الشيوعية في تقارير عبد  (3)
 .15,ص 2001( مطبعة حاجي ىاشـ ,اربيؿ , 1962-1958مديرية االمف العامة )

ألتحاد طمبة العراؽ , اتخذ المؤتمر اسمة     1948وىو مؤتمر تأسسو عاـ مؤتمر السباع :  ((4
بساحة السباع  برصافة بغداد )يقع في شارع الكفاح (وضمف منياجو ونظامو ديمقراطي وميني 

ومنذ ذلؾ الوقت بدا الطبلب بمعمؿ عمى تنظيـ البرنامج واعتبره محركآ رئيسيآ لممعارضة الوطنية 
  2020نيساف  14برتو , مؤتمر السباع الطبلبي , مقالة الساحة التحرير ,  . ينظر :عبد الحميد
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 .(1)المؤتمر الى ساحة السباع في بغداد  ونسب اسـ
سي وعرؼ في اوساط الحركة ازداد نشاط محمد سمماف حسف السياونتيجة لذلؾ   

ضد المعاىدة الرأي العاـ  تأليب الوطنية وقيادة الحركة الطبلبية اذ عمؿ عمى
ابناء الشعب وجعمت الرأي العاـ يقؼ الى  لحكومة ضدا مارستو الذي العدوانية

مف  اح الطمبة المرقنيفجانبيـ في مطالبة الحركة الوطنية المتمثمة بأطبلؽ سر 
الدواـ الى  بإعادةوكذلؾ المطالبة  معاقبة المسؤوليف عف اطبلؽ النارو  الدراسة

 . (2)الكميات 
الدراسة في انات العامة و محمد سمماف حسف في االمتحاف التفوؽ الذي حقق   

بريطانيا لكف نشاطاتو السياسية دراسية في  بعثةلمحصوؿ عمى  واىمت الثانويو
عد اف ظير فب البعثة  تمؾ  ذىابو في المعارضة لمحكومة ادت الى عرقمة موضوع

لكف محمد سمماف  , الو باسـ طالب اخر مف عائمة بارزةواستبد بإزالتوفوجئ  اسمو
سارع بالذىاب الى وزير  االيدي ولـ يسمـ لذلؾ االمر بؿؼ مكتو  حسف لـ يبؽ

تعرض اليو مف ظمـ االمر الذي  ما وطرح عميو,  (3) محمد رضا الشبيبي ؼ المعار 
 .(4)الى اعادتو الى البعثة دفع الوزير 

                                                           

 .300( محمد حسنيف ىيكؿ ,  المصدر السابؽ , ص (1
 .220, ص1عبد الرزاؽ الحسني , تاريخ الوزارات العراقية , ج (2)
اديبآ وتعمـ في المدارس الدينية وكاف والده  1889محمد رضا الشبيبي ولد في النجؼ عاـ  ((3

وشاعرآ لو ديواف ومجموعة مف الرسائؿ , اسيـ في الثورة العشريف وكاف شاعرا متطوعا , وقد 
مدة  1948تولى مسؤولية مكتب النجؼ لجمعية االتحاد والترقي , وتـ تعينو وزيرآ لممعارؼ عاـ 
 ,1963اربع مرات  لقد تـ تأسيس مجمع العممي العراقي وظؿ رئيسآ لو الى اف استقاؿ عاـ 

وتنصب عدد مف المناصب في مجمس النواب عضوا لمجمس االعياف ولديو عدد مف المؤلفات 
.ينظر: عمي جابر  1963شباط  8والدراسات وقتؿ عمى يد الحزب البعث في االنقبلب 

, مطبعة بابؿ , 1965-1888المنصوري , محمد رضا الشبيبي ومكانتو االدبية بيف معاصريو 
      . 13, ص 1982بغداد , عاـ 

 .1992اذار  22, في  22مجمة الغد , بغداد , العدد  ((4
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في وكاف  1949دراسيةعاـ الى بريطانيا في بعثة سمماف حسفمحمد سافر     
عف حرية االنساف  ودفاعو  بنشاطو الفكري واالجتماعيز لذي تميا طميعة المثقفيف

الحياه في فمـ تغريو  الشعبية الكادحة بأصولو ازهعتز فضبل عف ا,(1)واستقبلؿ الوطف 
عف قضية الشعب العادلة وعف العمؿ مف اجؿ اف يعيش الشعب  ولـ تثنية الغرب

 (2) جيد وتقدمي في العالـ الحديث ما ىوة بوبمواك باإلنسافالذي انجبو حياة جديرة 
 وااللتزاـمة والنزاىة الفكرية والشخصية اشد الحرص عمى االستقا فكاف يحرص, 

 (3)المنيج العممي ب
. 

بدا محمد سمماف حسف نشاطو بعد قبولو في جامعة ليفربوؿ  1949عاـ في    
عاتقو الدفاع عف ى أخذ عمفي بريطانيا و  سيفالدار الطمبة العراقييف  جمع عمى بالعمؿ

عقد االجتماعات مف اجؿ التداوؿ في  عمى وعمؿروابط بينيـ المصالحيـ وتقوية 
 محمد سمماف حسف ووج1951وفي عاـ آنذاؾامورىـ العمنية وكذلؾ اوضاع الببلد 

 جماعية بصورة واتفقوا لندف قاعات اجتمعوا في احدطالبا  (50ما يقارب)الى دعوتو 
وخبلؿ  بريطانيا فييف ة العراقيمبجمعية الطاطمؽ عمييا طبلبية  جمعيةتأسيس عمى 

الدفاع عف التي تخص  بعض االمور عف محمد سمماف حسفذلؾ االجتماع تحدث 
بة العراقييف سواء داخؿ الطمبيف وضرورة تنسيؽ الجيود الحريات المظموميف ومنح 

 .(4)خارجيا الببلد او
بوضع ميثاؽ ومنياج  1952عاـ  وعمى ىذا االساس ساىـ محمد سمماف حسف   

وؿ في شؤونيـ وشؤوف عقد مؤتمر سنوي في كؿ عاـ لمتدالمجمعية اضافو الى  عمؿ
 . (5)يةوربالفي معظـ الجامعات والمدف اعدة  ت لمجمعية فروع أالجمعية وانش

                                                           

قحطاف حبيب المبلؾ ,شذرات مف تاريخ جمعية الطمبة العراقييف في المممكة المتحدة ,دار ( (1
 25,ص  2013النشر المبلؾ لمفنوف واالداب  والنشر , بغداد 

 .2019اذار1مقابمة  عممية مع فؤاد امير ,بغداد ,بتاريخ (2)
 . 2019اذار 32مقابمة عممية مع مظير محمد صالح ,بغداد ,بتاريخ ( (3
 .119,بغداد ,ص 1955ـ. ـ .ف, محاضر مجمس النواب ,محضر اجتماع لسنة   (4)
 ..87,ص2006سميـ محمد الزعنوف , التحالؼ الدولية في الشرؽ االوسط ,قبرص,  (5)
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 تخرج محمد سمماف حسف مف الجامعة بحصولو عمى شيادةوفي ذلؾ العاـ   
كونو عف اقرانو ل تميزوخبلؿ مدة دراستو  (1)بدرجة امتيازفي االقتصاد  وريوسالبكم

 نبغ في اختصاصو وكاف ذلؾ بشيادة العديد مف اساتذتو في الجامعة  اذ يتمتع بذكاء
                   عمؿ عمى نشر مقاالت في مجمة  وأيضاالذي اىمو لمعمؿ فييا االمر 

 (the economist) عة لندف في الماجستير بجام كماؿ دراستووذلؾ ما أىمو إل
 .(2) 1953والتي قبؿ فييا عاـ 

رغـ مف انشغالو بدارستو العميا في الماجستير لكف ذلؾ لـ يمنعو مف الوعمى      
ة العراقييف في بريطانيا التي اىتمت الطبلبية السيما في جمعية الطمب نشاطاتو زاولةم

وفي تجاىيا وتطوراتو السياسية لتتخذ مواقؼ بشكؿ كبير في متابعة شؤوف العراؽ 
المجنة التنفيذية لجمعية الطمبة رئيسا في  العاـ ذاتو انتخب محمد سمماف حسف

مع الشعب العراقي في العراقييف في بريطانيا والتي كاف اىـ نشاطاتيا ىي التضامف 
الشعبية  مؾ الجمعية لمتظاىراتي حدثت في الببلد وايضا مساندة تجميع القضايا الت

 .(3)لتي كانت تنطمؽ بيف الحيف واالخرا
تطورات ال 1954عاـ  بخاصةوكاف مف ابرز االحداث التي حصمت في العراؽ و    

عشر التي شكميا في ايموؿ  ةحكومة نوري السعيد الثانيالسياسية التي جاءت بيا 
حدوث منذ ذلؾ العاـ والتي اصدرت عدة قرارات استفزت الشارع العراقي وادت الى 

التي  عمييا ومف ابرز تمؾ القرارات او المراسيـالستنكار او موجة مف السخط 
تعديؿ قانوف العقوبات  تضمف والذي(,4) 1954 لعاـ 16اصدرتيا مرسـو رقـ 

حركات واالحزاب الشيوعية اصبح االنتماء لماذ 1938البغدادي الصادر عاـ 
اما  لمدة سبع اعواـ او االعداـ الديمقراطية تستحؽ الحبسو انصار السبلـ  وبخاصة

                                                           

 .6, ص2001محمد احمد الراشد , بوارؽ العراؽ ,دار النشر الجامعة , القاىرة ,  ((1
 . 2019حزيراف  24مقابمة عممية مع يسار محمد سمماف حسف , بغداد , بتاريخ  ((2
, مكتبة 1964-1958محمد سمماف حسف , دراسات في االقتصاد العراقي المدة ما بيف  ((3

 .22,ص 1966صيدا ,بيروت ,
 .7محمد احمد الراشد , المصدر السابق , ص ((4
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 لمعاـ ذاتو فقد نص عمى اسقاط الجنسية العراقية عف 17المرسـو الثاني المرقـ 
لذلؾ اسقطت الجنسية االشخاص الذيف يتـ محاكمتيـ وفؽ القانوف السابؽ ونتيجة 

شريؼ , صفاء الحافظ, توفيؽ  عزيزية بموجب ذلؾ المرسـو عف كؿ مف )العراق
فضبل عف ذلؾ فقد اصدرت حكومة (, 1()الراوي , كاظـ السماوي, عدناف منير

وفي تطور  غمؽ النقابات العمالية والمينية نوري السعيد مرسوما بنفس العاـ تضمف
 1954ايموؿ  22في  19ايضا مرسوما اخر حمؿ رقـ  خطير اصدرت الحكومة

ؾ صدر نوادي السياسية والى جانب ذلحؿ االحزاب والجمعيات وال بموجبو رتقر 
لغاء امتيازات الصحؼ أ ففي كانوف االوؿ مف العاـ ذاتو تضم ,20مرسـو رقـ 

وعمى ىذا  1933لصادر عاـ والمجبلت الممنوحة بموجب قانوف المطبوعات ا
ال لمصحؼ التي يفسح المجاؿ ألغيت اجازات الصحؼ والمجبلت كافة ولـ االساس أ

رية لحكومة نوري السعيد القس واستكممت االجراءاتلمحكومة  ةومساند ةمؤيدكانت 
لعامة والذي منع والخاص باالجتماعات ا 1954لعاـ  25المرسـو رقـ  بإصدارىا

لوزارة الداخمية بتفريقيا بالقوة اجتماع واعطي الحؽ تظاىرة او  واي تجمع ا بموجبو
(2).         

وسخط جماىيري واسع اذا  ستنكار كبيرفقد قوبمت تمؾ المراسيـ بأ لذلؾونتيجة  
خاذىا تمؾ الت(3)صدرت االحزاب السياسية بيانات ىاجمت فييا حكومة نوري السعيدأ

بحقوؽ  نيا ترمي الى تعطيؿ الحياة الديمقراطية واالستيانةالقرارات التي عدتيا بأ
لتمؾ المراسيـ حتى الشعب وضرب الحركة الوطنية وتصاعدت موجة المعارضة 

  .(4)المراسيـ بالتظاىرات المنددة  فضبل عف خروج راب عاـوصمت الى حدوث اض

                                                           
 .8( محمد احمد الراشد , المصدر السابق , ص(1

, كانوف  1954, احداث عاـ 311\ 2883( د , ؾ , و , ممفات الببلط الممكي ,  رقـ ممفة (2
 . 66, ص 1954االوؿ 

 .69, ص( المصدر نفسه (3

 19, 16,مرسـو 1954,مراسـ عاـ 311\2686الممكي ,ممفة رقـ  ممفات الببلط د.ؾ. و, ((4
 .47,ص1954في كانوف االوؿ 25, 24, 17,
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الحداث ورغـ تطورات تمؾ اف محمد سمماف حسف بعيدا عف ازاء ذلؾ لـ يك  
اخذ يتحرؾ وىو في لندف مف اجؿ الضغط عمى الحكومة  انشغالو بدراستو لكنو

منافيو لمبادئ عدىا بانيا في التظاىرات وايضا ىاجميا تمؾ القرارات التي  إللغاء
العراقية والتزمت بيا في عمنت عنيا الحكومة حرية والديمقراطية التي كانت قد أال

  الطمبة  بيف جمعية  نو اخذ يتحرؾ مف اجؿ دعـ التواصؿوبذلؾ فأ  ,(1) دستورىا
 العراقييف

العراؽ وايضا الطمبة العراقييف في الداخؿ وحثيـ عمى المشاركة في خارج  
نو عمؿ عمى القياـ بوقفة تضامنية في واالضرابات فضبل عف ذلؾ فأظاىرات الت

ايقاؼ المبالغ المخصصة  قرر االخير  ذلؾ سبببلندف ضد حكومة نوري السعيد و 
لمسير وفؽ رغبات مف اجؿ الضغط عمى اولئؾ الطمبة واضطرارىـ لمبعثة 
 .(2)الحكومة

 بتمؾ لتمؾ االحداث فقد خرجت تظاىرات صاخبة في بغداد منددة واستكماال  
الذي دفع تمؾ التظاىرة بالقمع والضرب بالقوة االمر الحكومة جيت او المراسيـ وقد 

كوف مقرىا اماـ السفارة في لندف ية محمد سمماف حسف الى اتخاذ قرار بقياـ تظاىر 
التي تقـو بيا الحكومة العراقية في بغداد تجاه  باألعماؿيد لمتندىناؾ العراقية 

تمؾ  في بالفعؿ خرج عدد كبير مف الطمبة الدارسيف في بريطانياو المتظاىريف 
التي  العراقية في لندف ضد سياسة العنؼ السفارة الى آالتظاىرة وقدموا احتجاج

 .(3)استخدميا نوري السعيد في العراؽ 

                                                           

  2002,بغداد,,العمـو العربية, 1958 -1954,العبلقات العراقية البريطانية  (عبلء جاسـ محمد حربي(1
  . 262ص,

جامعة , 1958- 1953جعفر عباس حميدي ,التطورات واالتجاىات السياسية في العراؽ ((2
 .101ص بغداد , بغداد ,

,بغداد, 368اف , محمد سمماف حسف اليزاؿ حيا , الثقافة الجديدة ,العدد بعبد العزيز وط (3)
 .2014ايموؿ  25بتاريخ 
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الى الحكومة البريطانية مف  برقيات راقية بأرساؿوردا عمى ذلؾ قامت الحكومة الع  
في تمؾ التظاىرات وقيادتيا  محمد سمماف حسف وذلؾ بسبب مشاركتو اجؿ فصؿ

  .(1)وايضا فصؿ جميع الطمبة المشاركيف بتمؾ التظاىرات
لكف محمد عف مواقفيـ بسبب ذلؾ االمر  ونتيجة لذلؾ تراجع عدد مف الطمبة  

في توفير المبالغ  عمى موقفو بؿ اعتمد عمى نفسوسمماف حسف رفض ذلؾ واصر 
المالية التي حصؿ  جوائز بالجامعة وايضا وواعالتو مف خبلؿ عممالبلزمة لدراستو 

عف  ليا لـ تثنو الضغوط التي تعرضشاطاتو العممية و ابحاثو ونمف خبلؿ عمييا 
عمى درجة الماجستير في االقتصاد مف  حصولوتفوؽ و بمة مشواره العممي مواص

  .(2)1955وبمرتبة الشرؼ ايضا عاـ  جامعة لندف
ا محمد سمماف وعمى الرغـ مف الظروؼ المادية الصعبة التي كاف يعاني مني  

لمعيشتو  لكي يحصؿ عمى االمواؿ التي تكفي حسف لكنو لـ يدخر جيدًا ووقتاً 
و لبعض الطمبة في دروس خصوصي أخذبكاف يقوـ جانب الدراسة  فألىودراستو 

بيف دراستو  يوفؽ أف جؿأ بيوتيـ وتطمب ذلؾ االمر منو العمؿ لساعات طويمو مف 
في مف مواصمة مسيرتو العممية وقبولو  تمنعو كما اف تمؾ الظروؼ لـوتدرسيو 

 . (3)الدكتوراه بجامعة اكسفورد دراسة 
ضرورة استقراره  حياتو ادرؾ محمد سمماف حسفتمؾ المرحمة مف وخبلؿ   

  .(4)يسر الخفاؼو اقدـ عمى الزواج مف  أاالجتماعي ولذا فان

                                                           

 . 262عبلء جاسـ محمد الحربي , المصدر السابؽ, ص ((1
 . 2012اذار  13,   41,العدد  .العراؽ( جريدة الزماف(2
 .2004اذار  27في , القاىرة,  13, العددمجمة العربي الجديد (3)
ودرست التجارة في بريطانيا ووالدىا ىو  شوكت  1931ايسر الخفاؼ : ولدت في بغداد عاـ (4)

وانجبت لو  1956الخفاؼ وكانت مف ضمف طبلب البعثة , تزوجيا محمد سمماف حسف عاـ 
 1963في مصفى النفط في الدورة وتـ فصميا عاـ  1959ياسر وعمار واروى , تـ تعينيا عاـ 

. ينظر : ـ, ت, ع 2001توفيت عاـ  1984لخدمة حتى تقاعده عاـ واعيدت بعد ذلؾ الى ا
 .    31\60721,.اضبارة ايسر الخفاؼ التقاعدية المرقمة 
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تسانده وتشجعو في القرارات التي يتخذىا ومواقفة تجاه  التي كانت1956عاـ  
 . (1)الحكومة العراقية 

  مكانتيا وجعؿتعزيز اء الجمعية الى التفكير في اف تطورات االحداث دفعت اعض 
ليا كياف سياسي تستطيع اف تتحرؾ مف خبللو ونتيجة لذلؾ قاـ محمد سمماف حسف 

وكاف اليدؼ مف ذلؾ اختيار لجنة  1956انعقد في عاـ بالدعوة الى مؤتمر والذي 
 تنفيذية لمجمعية والتي تـ انتخابيا في ذلؾ المؤتمر واصبح محمد سمماف حسف احد 

العالمي ة دور كبير في المشاركة في ميرجاف الشبيب وكاف لتمؾ المجنة, (2) عضائياا
سمماف حسف حاضرا في ذلؾ وكاف محمد 1956الذي انعقد في برليف عاـ 

 .(3)الميرجاف
عف مصالح الطمبة في بريطانيا وبنفس الجمعية كمدافع اميف لقد كاف ظيور    

    يـتحس  العراؽ خارج   والسياسي بيف صفوؼ الطمبة  الوقت تنامي الوعي الفكري
تحقيؽ الحرية  بمصالحيـ الوطنية وربطيـ بقضية نضاؿ الشعب العراقي في سبيؿ

مشاعر اولئؾ الطمبة دفعتيـ الى البحث عف الفعاليات  والديمقراطية ولذا فأف
مف اجؿ فضح اساليب شعارىا الحرية ومحاربة االستعمار والمناسبات التي يكوف 

 .(4)ساليب في التعامؿ مع معارضيياواقسى اال الحكومة التي تستخدـ اشد
      

 عمى ما يحصؿ في مقتصرااسي لـ يكف الواقع اف نشاط محمد سمماف حسف السي  
 ,انو ساند القضايا اذ ا يحصؿ في الببلد العربية االخرىببلده بؿ انو كاف يتابع م

                                                           

ية واالقتصادية مظير محمد صالح ,العبلمة محمد سمماف حسف دروس في الحياة المعرف (1)
 2019حزيراف  17, بغداد,96,العدد دليؿ العراقي 1,ج
ص ,  1958- 1953التطورات واالتجاىات السياسية في العراؽ  ي ,عباس حميد جعفر  (2)
66 . 
  .24قحطاف حبيب , المصدر السابؽ , ص (3)
  . 217( جعفر عباس حميدي ,  التطورات واالتجاىات السياسية , ص (4
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الى العدواف الثبلثي عاـ ر خير مثاؿ عمى ذلؾ عندما تعرضت مصالعربية و 
1956(1).  

عمؿ محمد سمماف حسف عمى عقد لقاءات واجتماعات مع قيادات الجمعية     
اقترح عمى اعضاء  أنو الطبلبية العراقية في لندف مف اجؿ دعـ الشعب المصري كما

ى مصر البريطاني ضد العدواف الثبلثي عم العاـ يأالجمعية العمؿ مف اجؿ تعبئة الر 
بعض شبابا تعاطؼ السفارة العراقية ىناؾ  مف خبلؿ االعتصاـ  اماـ مقر

وقؼ ذلؾ بلممطالبة ي انطمقت في لندف تالتظاىرات الفي  البريطانييف واشترؾ معيـ
 .(2)العدواف 

بمياجمة مقر بشكؿ كبير في بريطانيا  بةشارؾ مع الطمنة أذلؾ ف جانب والى  
 مف وموقفيا تواطئياعمى 1957عاـ  ئؿ تشريف الثانيااو لندف السفارة العراقية في 

المنشورات التي  محمد سمماف حسف بتوزيع بعض كما قاـ, (3) سعيد حكومة نوري
الطمبة تقتضي السيطرة  المتعاونة مع العدواف وكانت خطةالسعيد نوري موقؼ  تديف

 .(4)سفارةالعمى 
 وبدأوانقسـ الطمبة الى مجموعات ووضع عمى كؿ مجموعة مسؤوؿ معيف ا ايمف   

وسيطر محمد سمماف حسف  بالوصوؿ لمسفارة في الساعة التاسعة والنصؼ صباحا ,
 ومجموعتو االخرى عمى بدالة االتصاؿ التمفوني وبدا االتصاؿ بوسائؿ االعبلـ

بينما تجمعت المجموعات االخرى عمى سمـ طوابؽ  ,الصحفية واالذاعية والتمفزيونية
عاوف مع العدواف سعيد وموقفو المتالنوري  بإدانةالبناية الثبلثة وتعالت االناشيد 

استمر  قدف باستقالة حكومة السعيد و و ثـ طالب المعتصم الثبلثي عمى مصر,
وصمت اعداد كبير مف قوات  االعتصاـ حتى الساعات االولى مف المساء وبعدىا

                                                           

 .66ص199عبد الناصر والعراؽ , الدار العربية لطباعة ,بغداد ,  جماؿ مصطفى مرداف , (1)
 .70, ص 1980سبلـ , البعث والوطف العربي , منشورات العالـ العربي , باريس ,  قاسـ(  (2
 .70( قاسـ سبلـ , المصدر السابؽ ص (3
 .22قحطاف حبيب المبلؾ , المصدر السابؽ , ص  (4)
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بقوة القانوف مف السفارة وحمموىـ الى  صموفالطمبة المعت اخراج وعمموا عمى الشرطة
 . (1)ما كاف يبتغونووسائؿ االعبلـ وىذا  الشارع اماـ ممثمي 

 

وطمبت ,(2) سمماف حسف ونتيجة لذلؾ قررت الحكومة العراقية سحب جواز محمد  
,  (3)البريطانية تسفيره الى بغداد لكف الحكومة البريطانية رفضت ذلؾمف الحكومة 

محمد سمماف حسف بؿ انو تعرض الى تعرض ليا  التيمسمسؿ الضغوط  ولـ ينتيي
 ترقيف قيده مف دراستو في الدكتوراهجؿ أاختبار كبير حينما دبرت لو المكائد مف 

ناقشتو لغرض اف يقوـ مالساتذة المتشدديف في لجنة حد اوذلؾ عندما وضع لو أ
( bialwaf)  بالموؼد لكف االمر جاء عكس ذلؾ عندما انبير المور برفض اطروحتو 

ارفع قبعتي انا )قاؿ  انو اف يطرحيا محمد سمماف حسف اذالتي ك واآلراءبالمناقشة 
نو يتـ تعي,  (4)1958عاـ امتياز  وبعد حصولو عمى شيادة الدكتوراه بدرجة (لؾ

     . (5) استاذا في الجامعة التي تخرج منيا

شيرتو الواسعة حاولت لو ونتيجة لمسمات التي اتسـ بيا محمد سمماف حسف   
الحكومة العراقية استدراجو ليكوف الى جانبيا اذ ارسؿ نوري السعيد احد االشخاص 

ينو ممثبل دائـ لمعراؽ في االمـ المتحدة لكف محمد يالى لندف وطمب منو اف يتـ تع
كاف يعد الحكومة بأنيا ظالمة وغير منصفو  ألنوسمماف حسف رفض ذلؾ العرض 

 (6)مع الشعب
.

   

وبذلؾ يبلحظ النشاط الكبير الذي قاـ بو محمد سمماف حسف في الحركة     
 جعؿ العراؽ او خارجو االمر الذي  الطبلبية المعارضة لمحكومة العراقية سواء داخؿ

                                                           

 . 23قحطاف حبيب المبلؾ , المصدر السابؽ , ص(1)
 .  8ينظر جواز سفر في ممحؽ رقـ  (2)
 .1ممحؽ رقـ لبلطبلع عمى شيادة الدكتوراه الصادرة مف جامعة اكسفورد , (3)
 . 27قحطاف حبيب المبلؾ , المصدر السابؽ , ص(  (4
 .  20,ص1964 -1958( محمد سمماف حسف , دراسات في االقتصاد العراقي  (5
اكمؿ دراستو في جامعة بغداد  1955مقابمة عممية مع احمد صادؽ, ولد في بغداد عاـ  (6)

 .2019حزيراف  24ماجستير محمد سمماف حسف , بغداد , في ل وىو احد طمبة 
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في الدراسة لكف  وولتيا وضع العراقيؿ امامو ألفشالمستيدفا مف قبؿ الحكومة ومحا
الى جانب مسيرتو الرامية الى الحرية  اكماؿ مسيرتو العمميةذلؾ لـ يمنعو مف 

 والديمقراطية ومعارضة االضطياد والقسوة تمؾ المبادئ التي كاف ينادي بيا دائما.
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  رابع الالمبحث                     
 دور محمد سممان حسن في مجمس االعمار

    6451تأسيس مجمس االعمار ونشاطو حتى عام 
الشكؿ الصحيح منذ تأسيس ببناء نجاح في مجاؿ االعمار واليعرؼ العراؽ اللـ     

مدة الممتدة الال في مدة  مجمس االعمار وىي أ 1921لعراقية الحديثة عاـ الدولة ا
  البرامج  يعتمد عمىكاف العراؽ قبؿ تمؾ المدة اذ  1958-1950ما بيف االعواـ 

العمرانية  –الصناعية ) االقتصاديةفي اتباع السياسات الوزارات الحكومية ومناىج 
المستقرة التي كاف يعيشيا العراؽ  السياسية واالقتصادية غير لؤلوضاع(ونتيجة 

عمى دراسة وتنفيذ  لعمؿالمختص بالدائـ لموزارات وعدـ قدرة الوزير بسبب التبدؿ ا
 وانى اضافة الى ذلؾ ذ سرعاف ما كانت تسقط الوزارة وتشكؿ اخر ا, (1)المشاريع

قمة الموارد  فضآل عفغير االختصاص مف  في العيد الممكي كانوااغمب الوزراء 
النفط المصدر بسبب احتكار الشركات  الدولة مف واردات خزينةعمييا التي تحصؿ 

ف مجموع النفقات موارد اخرى في تمؾ المدة لذلؾ فأ لمنفط وعدـ وجوداالجنبية 
 1950ولغاية عاـ  1932مجاؿ االعمار والبناء منذ عاـ  االجمالية المصروفة في

عؼ التنمية في العراؽ خبلؿ ضح مدى ضعراقي وىذا يو مميوف دينار  16 بمغ
وتداعياتيا في ات ولكف بعد الحرب العالمية الثانية يات واالربعينيثنيعقدي الثبل

االوضاع مف خبلؿ اتباع  إلصبلح حثيثة حكوميةالتالية جرت محاوالت السنوات 
. خاصة (2)المركزية في التخطيط والتنفيذ  قتصادية جديدة اعتمدتوا مرانيةعسياسة 

زادت واردات العراؽ مف تصدير اذ  1952ادات العراؽ النفطية عاـ مع تحسف اير 

                                                           

( احمد عبد السبلـ خطاب , متى تأسس مجمس االعمار  وماىي مشاريعو في العراؽ اليوـ , (1
 الموقع  عمى 2011جزيراف 17مدى اليومية فيمبلحؽ جريدة ال

http://almadasupplements.com/news.php?action=view&id=1844 
 1968صباح الدرة , التطور الصناعي في العراؽ القطاع الخاص ,مطبعة النجـو ,بغداد , ((2

 . 50,ص
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عراقي عاـ مميوف دينار  50الى  1949عاـ  مبلييف دينار عراقي 13 النفط مف
الزيادة بعد عقد حكومة نوري السعيد الحادي عشر اتفاقية ؾ وجاءت تم 1953

وبذلؾ  1951ة االرباح مع الشركات االجنبية العاممة في نفط العراؽ عاـ اصفمن
وتفعيؿ عمؿ مجمس االعمار الذي بمشاريع االعمار والبناء البدء  باإلمكاف اصبح 
ؾ العاـ نيساف مف ذل 25الصادر في  1950لعاـ 7بموجب القرار رقـ  تأسس

 . (1)السنوات البلحقة وتعديبلتو في 
اح البنؾ عمى اقتر ناء ب االعمار اسست الحكومة العراقية مجمسلذلؾ  ونتيجة  

 International  Bank for Reconstruction and (2)والتطوير لؤلعمارالدولي 

Development  ) مف ثمانية اعضاء احدىـ رئيس الوزراء واآلخر  يتألؼ وكاف
وزير المالية والستة الباقيف أعضاء متفرغيف يعينوف لمدة خمس سنوات مف قبؿ 

يكوف احدىـ نائبا لمرئيس واالخر سكرتيرا عاما لممجمس وقد  أف مجمس الوزراء عمى 
يكوف ثبلثة مف االعضاء المتفرغيف مف المتخصصيف  أف نص القانوف ايضا عمى

 .(3)بالشؤوف االقتصادية والمالية  
 أف نصوصو ضمفخاص في مجمس االعمار وكاف مف وقد تـ وضع قانوف    

يتمتع المجمس باستقبلؿ تاـ مف النواحي المالية واالدارية ولو صبلحيات واسعة 
   الوزراء رئيس التنفيذية تتحدد عف طريؽ عبلقتو بالسمطةلمقياـ بأعمالو وكانت 

 ال سمطة أولـ يكف لمجمس الوزراء , (4)في المجمس عضويف ووزير المالية باعتبارىما

                                                           

, بيػػػػت  1990- 1921( عمػػػػاد عبػػػػد المطيػػػػؼ سػػػػالـ , الدولػػػػة والقطػػػػاع الخػػػػاص فػػػػي العػػػػراؽ (1
 . 129, ص 2001بغداد ,الحكمة , 

زودت الدوؿ الغربية البنؾ برسػاميمو السػيما  1946بدأ البنؾ الدولي اعمالو منذ حزيراف عاـ  (2)
% (مػػػف اصػػػوات مجمػػػس اداراتػػػو مقابػػػؿ 25الواليػػػات المتحػػػدة االمريكيػػػة التػػػي تمتػػػع ممثموىػػػا بػػػػ)

مػػػػف اليابػػػػاف  %( لكػػػػؿ 3% لمفرنسػػػػييف و)4%(لؤللمػػػػاف الغػػػػربييف و5%( لمبريطػػػػانييف و )10)
 .50وكندا. صباح الدرة المصدر السابؽ ,ص 

 .12جاف ارنست حكيـ, التخطيط االقتصادي, ص (3)
 .13-11,  ص1967جابر عمر, االعمار ومشاريعو في العراؽ, مطبعة المعارؼ, بغداد, (4)
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سياسة  ي دور فعاؿ ومباشر لمتأثير عمىأ محدودة جدا تجعمو عاجزا عف ممارسة
وضع قانوف جديد لمجمس االعمار يحؿ  1953اذ تقرر في عاـ مجمس االعمار

 .(1)في عيد وزارة جميؿ المدفعي وكاف ذلؾ 1950عاـ ال 23محؿ القانوف رقـ 
 1953 عاـ  في السادس عشر مف شباطلجنة وزارية  تشكمت استجابتًا لذلؾ   

 عادةاجؿ امف الدفاع والمالية والمواصبلت واالشغاؿ واالقتصاد  يروز كؿ مف  ضمت
المجنة  تمخضت, وبعد اجتماعات عديدة (2)النظر في القانوف االوؿ لمجمس االعمار

لمجمس االعمار ووافؽ عميو مجمس الوزراء بجمستو المنعقدة  انوف جديدق اغيصل
عاـ ل(27اقره البرلماف فاصبح القانوف رقـ ) ثـ عاـالذلؾ مف نيساف مف  25بتاريخ 
وزارة االعمار والتي اصبحت العضو التاسع في ت بموجبو أوالذي أنش1953

واصبحت ىذه الوزارة البديؿ الفعمي لسكرتارية  وممثمة في مجمس الوزراء المجمس
 .(3)المجمس

                                                           

 في الموصؿ واتـ دراستو االعدادية العسكرية في بغداد ثـ 1890( جميؿ المدفعي:  في عاـ (1
سافر الى إسطنبوؿ واكمؿ دراستو في اليندسة العسكرية وتخرج ضابطا في صنؼ المدفعية عاـ 

وفي ثورة العشريف ساىـ وقاد حركتيا  1913وانضـ الى جمعية العيد في إسطنبوؿ عاـ  1911
 1923مف الموصؿ وتمعفر ودير الروز وبعدىا ذىب لؤلردف وعيف حاكما عسكريا وثـ عاد عاـ 

راؽ متصرفا لمواء العمارة ثـ الى لواء الديوانية بعد ذلؾ اصبح وزير الداخمية وبعدىا وعيف في الع
وزارة المالية وانتخب ثبلث مرات لرئاسة المجمس النيابي ثـ تراس الوزارة مف بعد ذلؾ عدة مرات 
وانطيت لو ميمة تشكيؿ الوزارة في فترة حرجة مف تاريخ العراؽ عقب اغتياؿ بكر صدقي وتـ 

ورجع الى العراؽ بعد فشؿ حركة  1941الى االردف مف قبؿ رشيد عالي الكيبلني في عاـ  نفيو
.ينظر: فاروؽ يونس  1958رشيد عالي الكيبلني وعيف عضوا في مجمس االعياف توفي عاـ 

,رسالة ماجستير  1958- 1890عزيز السراج , جميؿ المدفعي ودوره في السياسة العراقية  
 .12, ص 1989داب ,جامعة الموصؿ غير منشورة , كمية اال

انيوف رقـ الوثيقة , الموظفوف البريط688/311د.ؾ .و, ممفات الببلط الممكي , رقـ الممؼ  (2)
 ص.51, 1953تاريخ  77

 .1953تموز  13, 3280جريدة الوقائع العراقية,العدد (3)
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ف يالميندس ضمت مف عدة أقساـ ادارية وأربع ىيئات فنية تألؼ المجمس   
مف اجميا انشا  ف واختصت بتنفيذ المياـ التيصيف المتخصيف والفنيياالستشاري

 .(1)االعمار جمسم
وخزف المياه الفنية االولى وتختص بشؤوف الري والبزؿ أة ه الييئات ىي: الييىذ  

وتوسيع طرؽ المواصبلت والجسور وأبنية  بأنشاءالفنية الثانية  ةأوتختص اليي
ة الفنية الثالثة تختص أالسكف لذوي الدخؿ المحدود واليي المؤسسات العامة ودور

 بأنشاءة الفنية الرابعة تختص أربائية والصناعية والتعديف والييالمشاريع الكي بأنشاء
 .(2)المشاريع الزراعية والغابات

, ميمة رسـ وتنفيذ (3)اما وظائؼ مجمس االعمار فقد عيد لممجمس عند تأسيسو  
 خطط وبرامج اقتصادية ومالية عامة ىدفيا تنمية موارد العراؽ ورفع مستوى معيشة

مف النواحي المالية االقتصادية  لموارد العراؽ مسحبالقياـ  ليواسكانو كذلؾ عيد 
 .(4)والفنية والبشرية كي يستند الييا في وضع وتنفيذ تمؾ الخطط والبرامج

القانوف أعطى المجمس صبلحيات واسعة أذ عده مسؤوال عف  أف وعمى الرغـ مف  
أىـ فروع ىذه السياسة المتمثمة  أفال أ عاـ شكؿبالسياسة االقتصادية لمدولة 

بالسياسات المالية والنقدية وموازنة النقد االجنبي كانت خارج اختصاصو فضبل عف 
                                                           

مجوعة قوانيف مجمس  311\13د. ؾ .و, مجمس االعمار ووزارة االعمار, رقـ الممؼ   (1)
 .17-15,ص1955االعمار ووزارة االعمار, بغداد,

  9محمد سمماف حسف, نحو جياز اقتصادي ثوري ,مجمة الثقافة الجديدة, العدد (2)
 .51,ص 1959ايار

-1949عيػػػػد لممجمػػػػس عنػػػػد تأسيسػػػػو ميمػػػػة تنفيػػػػذ المشػػػػاريع الػػػػواردة فػػػػي برنػػػػامج السػػػػنوات الخمػػػػس  (3)
( مميػوف دينػار  57ر8,الذي سبؽ واف وضع قبؿ انشاء ىذا المجمس ,قدرت نفقات ىذا البرنػامج) 1953

% ( مػػف اجمػػالي ىػػذه النفقػػات, ينظػػر: كػػاثميف اـ.النمكػػي, تصػػنيع 61,حظػػى القطػػاع الزراعػػي بنسػػبة )
, ص 1963راؽ, ترجمػػػة محمػػػد حامػػػد الطػػػائي وخطػػػاب صػػػكار العػػػاني, مكتبػػػة دار المتنبػػػي, بغػػػداد,العػػػ

227. 
-221, ص1988فميح حسف خمؼ ,التنمية والتخطيط االقتصادي في العػراؽ, مطبعػة الرشػاد, بغػداد, (4)

222. 
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يقوـ  أفىو كؿ ما يعممو المجمس  أف و عدـ تحكمو باستثمارات القطاع الخاص
ويباشر ميامو عف طريؽ استخداـ العوائد المخصصة لو والتي تتألؼ  بتنفيذ مشاريعو

ائد الحكومة مف النفط ومف حصيمة القروض الداخمية والخارجية فضبل عف عو  مف 
الصبلحيات  , وعمى الرغـ مف تقميص(1)النواب مبالغ ُأخرى يخصصيا لو مجمس

محتفظا بحقو  يتأسيس وزارة االعمار اال انو بق تقمصت عند التي الممنوحة لممجمس
الكيفية التي بموجبيا توزع  الخطط االقتصادية او البرامج أو في االعتراض عمى

التخصصات االستثمارية عمى مختمؼ القطاعات االقتصادية المكونة لبلقتصاد 
                                                                                        .  (2)الوطني

ئداتيا مف تصدير في سياسة الدولة االنمائية في اعقاب زيادة عا المفاجئدأ التغير ب
توجيو جزء كبير مف تمؾ العائدات نحو االستثمار في   ـتولذا  1950في عاـ النفط 

 مة االشراؼبو مي بؽطاف تقرر انشاء مجمس االعمار وان المشاريع االنمائية وبعد
موارد  نماءآلوانشاء خطة اقتصادية ومالية عامة  عمى االنفاؽ االستثماري الحكومي

مستوى المعيشة لسكانو ومف اجؿ تحقيؽ ىذه االغراض وضعت الدولة العراؽ ولرفع 
, وىكذا يمكف القوؿ اف عاـ (3)تحت تصرؼ المجمس جميع عائدتيا مف النفط

ما تجدر مو االنماء والتقدـ  نقطة تحوؿ في السياسة االنمائية لمببلد نحو يمثؿ1950
لبحر ادوؿ  عماروع ابمشر االشارة الية اف العراؽ كاف مف ضمف الدوؿ التي شممت 

ة التابعة الى ىيأ ةوالزراعمف قبؿ منظمة الغذاء 1957المتوسط الذي اطمؽ عاـ 

                                                           

التجربة العراقية, مجمة االقتصادي,  -تخطيط االنماء االقتصادي طاىر حمدي كنعاف,(1)
 .44, ص1973اذار بغداد, بغداد, العدد االوؿ, السنة الرابعة عشرة,

, 1990,بغداد جواد ىاشـ ,تخطيط االقتصاد القومي في العراؽ بيف التخصيص والتنفيذ,(2)
 .13ص

بعد اف  1952%( وذلؾ في عاـ 70خفضت حصة المجمس مف ىذه العوائد فيما بعد الى) (3)
%(مف العوائد الى 30تبيف اف حصيمة ىذه العوائد في تزايد مستمر, ووجو الباقي وقدره)

الميزانية االعتيادية لمدولة. ينظر: جواد ىاشـ, نحو سياسة اقتصادية جديدة, مجمة النفط 
 .14, ص1976اذار,  بغداد, ,6لى, العدد والتنمية, السنة االو 
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كتاب )سياسة  بأعدادالمنظمة اذ اضطمعت لجنة مف خبراء ىذه  االمـ المتحدة
 كافو  المذكور ة في المشروع مالداخ الدوؿ كأحد االقتصادي في العراؽ (االعمار 

مسؤوؿ عف الاستاذ االقتصاد بكمية باليوؿ في جامعة اكسفورد وماس بالوؾ وىو ت
يقـو اف  داعدا لو وكاوكاف محمد سمماف حسف مسعداد ذلؾ التقرير في العراؽ أ

تقرير لكف الحكومة كتابة ذلؾ القبؿ اوضاعو ف بزيارة العراؽ لمتعرؼ عمى الشخصا
 . (1)دخوليما الى العراؽالعراقية رفضت 

نجاز ميمتيما بالوؾ مف ا وتوماس استطاع محمد سمماف حسف الرغـ مف ذلؾعمى  
جدوال احصائيا  وثبلثيففقرة وعشرة فصوؿ  (303) تضمفبنجاح واعداد تقرير 

لرسـ سياسة اقتصادية  كأساسمعمومات اقتصادية واحصائية عدت احتوى عمى 
تصادي المعاشي واالقانماء مرافؽ البمد االقتصادية ورفع مستواه الى جديدة تيدؼ 

ة في الكتاب الى االصبلح الزراعي والتقدـ الصناعي والحمايواالجتماعي, ودعى 
قبؿ كؿ شيء مضموف االقتصاد الخاضع لمنفط ويرسـ ة ودرس ة التجاريالسياس

اقتصاد مستقؿ ويكوف الطريؽ نحو اقتصاد متوازف يطور كؿ مرافؽ الثروة الوطنية 
 .(2)غير خاضع لمنفط بؿ يكوف متعدد الجوانب 

 مجمس االعمار في دخول محمد سممان حسن   
 رؤية اقتصادية متكاممة حوؿ  اف محمد سمماف حسف كانت لديوفيو شؾ مما ال    

 جرموظفا بأاالقتصاد العراقي ولذا فانو حاؿ عودتو الى العراؽ عمؿ كيفية تطوير 
حاوؿ خبلؿ تمؾ المدة 1958ايار  31يومي في مجمس االعمار عندما تـ تعينو في 

وظفيا عمى ياف يطرح اراءه وافكاره والسيما التي اكتسبيا اثناء دراستو خارج العراؽ ل
الفبلسفة افكار العديد مف  لديو ثيرة وتعمقتكانت ك أف قراءتوو ي السيما الواقع العراق

بؿ حافظ عمييا اال اف  لـ تنسمخ اليدلوجية لكف شخصيتواو  ريةتوجياتيـ الفكبمختمؼ 
                                                           

توماس بالوؾ ومحمد سمماف حسف ,سياسية االعمار االقتصادي في العراؽ ,ترجمة محمد  (1)
 . 6, ص 1958,,بيروت سمماف حسف , مطبعة العاني 

 . 7( المصدر نفسو ,ص(2
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 عقميتو مف خبلؿ االفكار التي كافواالفكار زادت مف افؽ تفكيره و القراءات تمؾ 
 .(1)يطرحيا 

ونياية العيد الممكي تـ تعيف محمد سمماف  1958تموز  14بعد حصوؿ ثورة   
الذي اتخذ سياسة جديدة في  سكرتيرا في مجمس االعمار 1958تموز  26حسف في 

وف يكاف  1958ر في اب ر تمؾ الثورة والتغير الذي حصؿ في الببلد اذ تقاعقاب 
ى بسرعة ال الذي تحوؿ, (2)عبد الكريـ قاسـ  ىو رئيس الوزراء رئيسا لممجمس

 ف وعضويةيداة الدولة وتوجيييا في جميع الميصاحب القرار االوؿ في رسـ سياس
االعمار والمالية واالقتصاد والزراعة والشؤوف االجتماعية ووزراء  وزراءالنائب رئيس 

تتألؼ  لجنة توجيو االعمار والمواصبلت واالشغاؿ كما تضمف ىذا التغيير استحداث
ورؤساء  مدراء العامييف في وزارة االعمارمف رئيس واعضاء يتـ تنسيبيـ مف ال

                                                           

 . 2019شباط  22في  22الغد ,بغداد , العدد مجمة (  (1
في  1914تشريف الثاني  21عبد الكريـ  القاسـ  :ىو محمد بكر عثماف الزبيدي , ولد في (2)  

محمو الميدية في بغداد الفقيرة  اتجو  الى مدينة الصويرة االبتدائية وثـ انتقؿ الى بغداد ليكمؿ 
خرج دراستو االبتدائية في مدرسة الرصافة, بعدىا التحؽ الكماؿ دراستة الثانوية في الرصافة وت

تشريف  2منيا وقدـ لمتعيف في وزارة المعارؼ وتـ تعينو كمعمـ لمدرسة الشامية االبتدائية في 
وعندما اعمف الجيش العراقي عف حاجتو الى ضباط وفتح باب التطوع لكافة  1931الثاني 

كاف في الكمية العسكرية ممتزما وفي عاـ  1932طبقات الشعب انقبؿ فييا في منتصؼ عاـ  
رج مف الكمية العسكرية برتبة مبلـز ثاني , عيف بعد ذلؾ بمنصب امر فيصؿ ثـ اخذ تخ 1934

شارؾ في  1948يتنقؿ ما بيف  وحدات الجيش العراقي ودخؿ عدة دورات عسكرية ,  وفي عاـ 
حرب فمسطيف ومف ىنا اخذت حياة  بالتحوؿ فضبل عف تعرؼ عمى مجموعو مف الضباط  بعد 

ومف ثـ اصبح رئيس الوزراء اقاده الشعب العراؽ خمسة سنوات   1958ذلؾ انتمى قاده  ثورة 
. ينظر : جماؿ  مصطفى  مرداف , عبد الكريـ القاسـ البداية و  1963حتى انقبلب اشباط 

 . 14 -13السقوط , دار الشرقية , بغداد ,دت , ص
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,وكانت (1)عراقييف او اجانب معاونييـ اومف خبراء فنييف الييئات الفنية فييا او
 .(2)التشكيمة الجديدة لمجمس االعمار تمثؿ حالة متميزة حيث االختصاص 

لجنة التوجيو  عادة النظر في منياج المجمس وقامتبأو االعمار اعمالمجمس بدا    
ليؼ تمؾ تأ,  (4)1958 تموز 17االمر الوزاري في  وبناء عمى, (3)لؾبذ االقتصادي

ومعرفة ما يتـ تنفيذه مف  لدراسة مشاريع االعمارالمجنة برئاسة محمد سمماف حسف 
  في غضوف االشير الثبلثة  ويكوف عمميا تنفيذوما يجب ايقافو مف ال تمؾ المشاريع

عمى (5)االولى بعد الثورة وكاف ذلؾ بمثابة الخطوة العممية االولى في ىذا المضمار 
 .(6)مجمس االعمارل  اثناء وضع خطة جديدة  مشاريع االخرىاف يعاد النظر في ال

والتي  نحو الشركات االستشارية والمقاولة االجنبية محمد سمماف حسف كما توجو  
مف مسؤولية االضرار الفادحة التي لحقت بمصالح  آتتحمؿ جزء كبير  نياأاعتبرىا ب

ات والقرارات تمؾ الخطو   العراؽ الحيوية وكانت اىـ اعماؿ المجمس في ىذا المجاؿ
 النياء االمتيازات غير المشروعة والمصالح المغرضة ا التي اتخذىا المجمس

 .التي تتمتع بيا بعض الشركات المقاولة واالستشارية االجنبية 

                                                           

 .1958أب  12, 10جريدة الوقائع العراقية, العدد  (1)
, المؤسسة العربية لمدراسات والنشر, 2, طػ3الموسوعة السياسية,جػعبد الوىاب الكيالي ,((2

 .842ص,1993بيروت,
تموز  17و, 1يو االقتصادي, د .ؾ .و, مجمس االعمار ووزارة االعمار, تقرير لجنة التوج (3) 

 .2,ص1958
 .844( عبد الوىاب الكيالي , المصدر السابؽ , ص(4

االعمار , تقرير لجنة التوجيو االقتصادية المرفوع الى الجميورية العراقية , مجمس ووزارة (5)
 . 1958اب  5مجمس االعمار بتاريخ 

, ص 1959تموز في عاميا االوؿ, بغداد, 14تموز, ثورة  14المجنة العميا الحتفاالت  (6)
222-225. 
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ح في مجمس االعمار كاف لو اثر كبير وواضالواقع اف وجود محمد سمماف حسف  
المقترحات والدراسات التي قدميا  عف طريؽمف خبلؿ النشاطات التي قاـ بيا 

 . العراقي لمنيوض بالواقع االقتصادي
ماف حسف رئاسة منح محمد سمعبد الكريـ قاسـ قد  أف  اليوومما تجدر االشارة     

كامؿ الخمس التابعة الى مجمس االعمار وتكوف لو الفنية الييئات  المجاف او
موضوع الشركات االجنبية واتخاذ القرارات الخاصة الصبلحيات في التعامؿ مع 

 . او استمرار عمميابتعميقيا 
القتصادية ا عميا لدراسة التشكيبلت اقترح محمد سمماف حسف تشكيؿ لجنة 

رة في احد جوانب االقتصاد لمجميورية العراقية بيدؼ تنسيقيا بحيث تختص كؿ وزا
 .(1)القومي

 ةالمتعاقدعن عمل الشركات االجنبٌة  مفصل تقرٌر بأعدادقام محمد سلمان حسن   

محمد حدٌد المالٌةوزٌر  مع المجلس فً العهد الملكً قدمه الى
(2)

 ماوبناء على  
)فً العراق عمالهاألاالجنبٌة ر أقر المجلس مبدأ تموٌل الشركات فً التقرٌ ورد

3
.) 

                                                           

, وزارة االعبلـ ,مطبعة الجيش د.ت, 1958تموز في خطب الزعيـ  14مبادئ ثورة (1) 
 . 11ص

وىو مف عائمة ثرية مف كبار  1906محمد الحديد :ولد محمد حديد في الموصؿ سنة  (2) 
وكاف رجؿ اعماؿ ناجح 1931الموصؿ  وناؿ شيادة البكالوريوس في االقتصاد في لندف سنة

 14ووزير مالية كفوء وعضو في مجمس االعمار, وقد عيدت اليو وزارة االعمار وكالة في 
كما اسندت اليو وزارة المالية حتى عاـ 1959شباط  7يت بعيدتو حتى, والتي بق1958تموز 

ذا استقاؿ مف 1960ذا استقاؿ مف منصبة وىو والد المعمارية زىا حديد  حتى عاـ  1960
. ينظر:ميموف مزىر حسيف المحمداوي ,محمد حديد ودوره السياسي 1999منصبو توفي عاـ 

ر منشورة , كمية التربية لمبنات, جامعة ,رسالة ماجستير غي1958-1926والوطني لممدة 
 .   11, ص  1984بغداد  , 

3
الييئات الفنية الخمسة ىي: الييئة الفنية االولى مختصة بمشاريع الري والبزؿ, والييئة الفنية ( (

الثانية بمشاريع الطرؽ والجسور والمباني, والييئة الفنية الثالثة المختصة بمشاريع الصناعة 
والييئة الفنية الرابعة المختصة بمشاريع الزراعة, والييئة الفنية الخامسة المختصة والكيرباء, 
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من مصادر مالٌة اجنبٌة كما قرر المجلس ان تكون نسبة تسلٌف الشركات االجنبٌة 

الٌها  التً تستخدمها من اجل انجاز المشارٌع التً تعهد واآلالتعن المكائن 

من % 75المواد  وان ٌكون نسبة التسلٌف عن (%75 )نم آلدمن قٌمتها ب (40%)

 بها وعلى ضوء ذلك انهى المجلس عقد شركة ادوركلسً (%90)قٌمتها بدال من 

(Adwrklsiًالت )  االستشارٌة الخاصة بطرٌق دٌوانٌة باألعمالكانت تقوم- 

افدٌن لتالفً ناصرٌة وذلك بسبب رفضها فتح حساب جار لها لدى مصرف الر

 Mukarithi) ) العقود مكارثًجمٌع شركات وكذلك الغاء  راقالع نفقاتها داخل

(
1

 فرتشوالتً كانت  االستشارٌة االمرٌكٌة( الهندسٌة (Saturatunوستراتون (,

وتوسٌع  مبازل الشطرة  ونواظم الغراف على مشارٌع عدٌدة فً مجال الري منها

كما  وأخلت بشروط العقود معها مخالفات حسابٌة وفنٌة نهر الغراف لما ارتكبته من

التً  االستشارٌة البلجٌكٌةAyrynds)عقده مع شركة اٌرٌندس )المجلس  انهى

ستقامتها فً العمل  لعدم ا سلٌمانٌة والموصلالعمال معملً سكر أكانت تشرف على 

الفنٌة  الى الخبرات العلمٌة الالزمة  رهاوافتقار كواد
(2)

  

                                                                                                                                                                      

, القرار 1958ايموؿ  29بمشاريع االسكاف محضر جمسة مجمس االعمار الثامنة المنعقدة بتاريخ 
 (5رقـ )

 . 440عبد الوىاب الكيالي , المصدر السابؽ , ص ((1
, محضر جمسة مجمس االعمار الثانية المنعقدة 42الممؼد .ؾ .و, مجمس االعمار, رقـ  (2)

(؛ د. ؾ .و, مجمس االعمار, الممؼ نفسو, محضر 4, القرار رقـ )1958آب  22بتاريخ 
( ؛ د .ؾ .و, 1, القرار رقـ)1958آب  27جمسة مجمس االعمار الثالثة المنعقدة بتاريخ 

ايموؿ  5بعة المنعقدة بتاريخ مجمس االعمار ,الممؼ نفسو, محضر جمسة مجمس االعمار الرا
(؛ د. ؾ .و ,مجمس االعمار ,الممؼ نفسو, محضر جمسة مجمس 9, القرار رقـ )1958

(,د. ؾ .و, 4, القرار رقـ )1958تشريف االوؿ  22االعمار الحادية عشرة المنعقدة بتاريخ 
 , محضر جمسة مجمس االعمار الخامسة عشرة المنعقدة44مجمس االعمار, تسمسؿ الممؼ 

 (.10, القرار رقـ )1959اذار  15بتاريخ
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 شركة ايكوف عقد بإلغاء 1958تشريف االوؿ  في محمد سمماف حسف ساىـكما  
(Aykun)   عمى مشروع النسيج الناعـ في  باألشراؼاالستشارية اليندسية المكمفة

 .(1)لواء الحمة استنادا الى حجج مشابية
عقػود الشػركات االجنبيػة الواحػدة تمػو اأُلخػرى فػي  أنيػاءب سػمماف حسػفمحمد استمر   

وُأخػرى  في عمميػا مقصرةكانت  شركات العراقية   وابعدت عف الساحة اغمب االحياف
  خصوصػػا فػػي المرحمػػة االولػػى التػػي اتبعػػت بعػػد الثػػورة امػػغيػػر مقصػػرة دوف تفريػػؽ بيني

ؤسسػػػة عقػػػد  م الغػػػى حيػػػث   المشػػػاريع غيػػػر االنتاجيػػػة المكمفػػػة بإلغػػػاءفقػػػاـ المجمػػػس 
االشػػراؼ عمػػى مشػػروع انشػػاء كػػورنيش بغػػداد الػػذي قػػدرت دلفػػت  االستشػػارية المكمفػػة ب

  كإزالػػػػػػة (aomenea)والغػػػػػػت عقػػػػػػد  شػػػػػػركة امونيػػػػػػا ,(2)مميػػػػػػوف دينػػػػػػار 25 كمفتػػػػػػو بػػػػػػػ
االستشػػارية السويسػػرية التػػي عيػػدت الييػػا ميمػػة دراسػػة مشػػروع االسػػمدة فػػي البصػػرة, 

الف الييئة الفنية الثالثة رأت اف العمػؿ المنجػز مػف قبػؿ الشػركة  واالشراؼ عمى انجازه
مػػؿ يمكػػػف مػػف ع مػػػا تبقػػىكمػػا اف كػػف مبلئمػػا مػػػف حيػػث الوقػػت والكمفػػة المػػذكورة لػػـ ي
بعػػػض  الف ذلػػػؾ يػػػؤدي الػػى تػػػوفيروف مسػػاعدة االستشػػػارييف بعػػػدة طػػرؽ انجػػازه مػػػف د

 . (3) اؿ بدال مف اعطائيا لتمؾ الشركاتاالمو 
  شػػػركة مكنػػػزي عقػػػد  اءعبػػػد الكػػػريـ قاسػػػـ  محمػػػد سػػػمماف حسػػػف فػػػي الغػػػ امػػػر  كمػػػا   

اليندسػػية االستشػػػارية البريطانيػػة المكمفػػػة بوضػػع المواصػػػفات الفنيػػة الخاصػػػة بمشػػػروع 
مػػع الشػػركة حػػوؿ االجػػور ة الفنيػػة الثالثػػة قػػد اختمفػػت وذلػػؾ الف الييػػأ الحديػػدصػػناعة 

ة عمى ضرورة تسميـ الشركة المذكورة جميػع الدراسػات التػي انجزتيػا عػف وأصرت الييأ
لموقػػػع مػػػع  شػػػركة ايباسػػػكو  االستشػػػارية االمريكيػػػة المشػػػروع والغػػػى المجمػػػس االتفػػػاؽ ا

                                                           

, محضر جمسة مجمس االعمار الخامسة 44د. ؾ .و, مجمس االعمار, تسمسؿ الممؼ (1)
 (.13, القرار رقـ )1959اذار  15عشرة المنعقدة بتاريخ 

, محضر جمسة مجمس االعمار الثالثة عشرة 42د. ؾ .و, مجمس االعمار, تسمسؿ الممؼ (2)
 (.6, القرار رقـ )1958تشريف الثاني  16 المنعقدة بتاريخ

د. ؾ .و, مجمس االعمار, الممؼ نفسو, محضر جمسة مجمس االعمار الثامنة المنعقدة  (3)
 (.5, القرار رقـ )1958ايموؿ  29بتاريخ 



الفصل االول: نشأته ونشاطه السياسً  واالقتصادي حتى عام 

8591 
 

 
54 

مع العمػـ اف الشػركة  عمى بناء خط نقؿ الغاز مف كركوؾ الى بغداد باألشراؼالمكمفة 
 . (1)%( مف كمفة المشروع2قد وافقت اف تكوف اجرتيا)

الفرنسػػية التػػي كانػػت تشػػرؼ   السػػمولوزامػػا شػػركة التجييػػزات العالميػػة لصػػناعة        
فػي   فقرر المجمس الغػاء عقػدىا  كشركة استشارية عمى مشروع معمؿ الورؽ بالبصرة

وقػػػت كانػػػت الشػػػركة فيػػػو منيمكػػػة بفحػػػص ودراسػػػة عطػػػاءات الشػػػركات العالميػػػة التػػػي 
, كمػػا (2)عػػف شػػير ونصػػؼ ال يقػػؿلغػػاء العقػػد بمػػا تقػػدمت لتنفيػػذ المشػػروع قبػػؿ تػػاريخ أ

مسػح  بأجراءالبريطانية المكمفة ( (sitlnvestigationت انفستكتيشف  ساي ))لغي عقد أ
 المجمس انيػاء عقػدوقرر ,  (3)العراؽ المعدنية المسح المعدني المقرر بإمكاناتشامؿ 

عمػػى مشػػروع  باألشػػراؼاالستشػػارية المكمفػػة   Oscar weber)) شػػركة اوسػػكار فيبػػر
مستشػػػػػػفى الكػػػػػػرخ بحجػػػػػػة فشػػػػػػميا فػػػػػػي وضػػػػػػع تصػػػػػػميـ خػػػػػػاص لممستشػػػػػػفى ,وتصػػػػػػفية 

 .(4)حساباتيا
 انيػى عقػود عػدد منيػا بسػبب تمكئيػاف محمد سػمماف حسػف لمقاولة فأات ااما الشرك   

  فػػي االيفػػاء بالتزاماتيػػا وفػػؽ نصػػوص مػػواد تمػػؾ العقػػود ومنيػػا  شػػركة كػػات و فشػػميا 
 السػػميمانية الجديػػد  -لممقػػاوالت والتجػػارة المبنانيػػة التػػي عيػػد الييػػا انشػػاء طريػػؽ كركػػوؾ

كػوت وشػركة  -طريؽ بغػداد بإكماؿااليطالية المتعيدة ( via Nfne ) شركة فيا نينيو 

                                                           

, محضر جمسة مجمس االعمار الثانية عشرة 44د. ؾ .و, مجمس االعمار, تسمسؿ الممؼ (1)
 (.6, القرار رقـ )1959 آذار 3المنعقدة بتاريخ 

د. ؾ .و, مجمس االعمار, الممؼ نفسو, محضر جمسة مجمس االعمار الرابعة والعشريف  (2)
 (.2, القرار رقـ )1959آيار  14المنعقدة بتاريخ 

 .1959اذار  29, 147جريدة الوقائع العراقية, العدد  (3)
س االعمار الثالثة , محضر جمسة مجم45د. ؾ .و, مجمس االعمار, تسمسؿ الممؼ (4)

 (16, القرار رقـ )1959حزيراف  29والثبلثيف المنعقدة بتاريخ 
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 -البريطانيػػػة التػػػي كانػػػت تعمػػػؿ عمػػػى طريػػػؽ جمػػػوالء (Willia press)  ولػػػيـ بػػػريس
 .(1)دربندخاف

منياج بمراجعة والى جانب تمؾ القرارات قاـ محمد سمماف حسف بعد الثورة     
مجمس االعمار واتخاذ توصيات واجراءات عمى ضوء مصمحة االقتصاد الوطني 

ء المشاريع التي االخطاء التي ارتكبت في العيد الممكي والغاي فلمببلد ومف اجؿ تبل
مف صبلحيتيا وادخاؿ التعديبلت عمى لمتأكد  االقتصادية لمببلدتتنافى واالىداؼ 

في مراجعة  وقد اخذ بنظر االعتبار البعض االخر مف المشاريع بعد تدقيؽ تصاميميا
االمكاف عمى واالعتماد قدر  جانب االقتصاد والتوفير في النفقات البرنامج السابؽ

 الوقت االلتزاـ في كما اكد ايضا عمى ضرورة   مواد متوافرة محميا ومقاوليف عراقييف
توجيو األجيزة الفنية وحثيا عمى ضرورة االسراع في مف خبلؿ  لئلنجازالمحدد 

 . (2)بعيدتيا التي ىيانجاز المشاريع 
ذلؾ اف وادرؾ العمؿ مف اجؿ تطوير اقتصاد الببلد  اخذ محمد سمماف حسف    

يكوف  أف اقترح  فأف لذااالمر ال يحصؿ مالـ تتطور وتوسع جميع المدف العراقية 
ىناؾ توسيع وتوزيع لممشاريع االقتصادية عمى جميع انحاء الببلد وذلؾ مف اجؿ 

تقرير  برفع قاـ أنوفسح المجاؿ لمتطوير كؿ المدف واالفادة مف قدراتيا ومواردىا اذ 
 ر الذي وافؽ عميو عمى مجمس االعما وعرضبجؿ ذلؾ يقوـ الى وزارة االعمار مف أ

برزىا مشروع اسكاف السعدية أ كافعدة  مشاريع وضـقرير منياجيا ذلؾ التوتضمف 
 (3)الؼ دينار 46  بمبمغ قدره دار 200الذي تكوف مف تشييد 

خزاف المشروع اسكاف القرى التي كانت مياه  كما احاؿ محمد سمماف حسف      
دوكاف تغمرىا بالمياه الى احد المقاوليف العراقييف ومشاريع اسكاف كرببلء وابي غريب 

                                                           

,محضر جمسة مجمس االعمار السادسة 42د.ؾ .و ,مجمس االعمار, تسمسؿ الممؼ  (1)
 (.4, القرار رقـ )1958ايموؿ 19المنعقدة بتاريخ

 .228-227تموز في عاميا االوؿ, المصدر السابؽ, ص ص 14ثورة  (2)
, محضر جمسة مجمس االعمار االولى 311\42د.ؾ .و, مجمس االعمار, رقـ الممؼ (3)

 (.10, القرار رقـ )1958آب  8المنعقدة بتاريخ 
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والحمة ومشروع اسكاف عماؿ معمؿ السكر في  والناصرية وغربي بغداد والرحمانية
وكانت تمؾ المشاريع وجميعيا مف المشاريع التي انتيى مجمس االعمار   الموصؿ

 . (1)واحاليا الى عدد مف المقاوليف العراقييف  مف دراستيا في العيد الممكي
, (2)لمتنفيذ مشاريع القرية العصرية في المطيفية  كذلؾ احاؿ محمد سمماف حسف 

تشريف  21في , واعمف (3)سكاف السميمانية والرمادي وجنوب الموصؿاالومشاريع 
مناقصة مجموعة ُأخرى مف مشاريع االسكاف بعد اف تـ وضع جميع 1958االوؿ 

 سكاف غربي بغداد وشرقيا واربيؿ واصحاب الوىي مشاريع ا مواصفاتيا وشروطيا
 . (4)صرائؼ في الناصرية والديوانية والشطرةال

درس محمد سمماف حسف مجموعة ُأخرى مف  1958تشريف االوؿ  22وفي    
  المعقؿ بالبصرة في منطقة دار 500تشييد مشروع منيا مشاريع االسكاف

ومشروع  دار لسكنة قمعة اربيؿ (500) ءومشروع بنادار في النعمانية  200ومشروع
ساىـ المجمس دار والى جانب مشاريع االسكاف  288نشاء كركوؾ ألاالسكاف في 

أذ قدـ   مساىمة فاعمة وواسعة في تمويؿ مشاريع البمديات في مختمؼ انحاء الببلد

                                                           

د. ؾ .و, مجمس االعمار ووزارة االعمار, المديرية العامة لمييئة الفنية الخامسة, تقرير عف  (1)
 .4-3, ص 1959تقدـ مشاريع االسكاف, مطبعة الكوفة, بغداد, 

, 2, ج1968-1958نوري عبد الحميد العاني ,تاريخ الوزارات العراقية في العيد الجميوري  (2)
 .245, ص2005, بيت الحكمة, بغداد, 2ط

 د. ؾ .و, مجمس االعمار ووزارة االعمار, المديرية العامة لمييئة الفنية الخامسة, تقرير عف  (3)
 .6-4, ص 1958تقدـ مشاريع االسكاف ,كانوف االوؿ =
, محضر جمسة مجمس االعمار العاشرة 42د. ؾ .و, مجمس االعمار, تسمسؿ الممؼ  (4)

( ؛ د. ؾ .و, 15( و) 13( و) 8, القرارات رقـ )1958تشريف االوؿ  12المنعقدة بتاريخ 
, محضر جمسة مجمس االعمار التاسعة المنعقدة بتاريخ 44مجمس االعمار, تسمسؿ الممؼ

( ؛ د. ؾ .و, مجمس االعمار ,الممؼ نفسو, محضر 11قـ ), القرار ر 1959شباط  17
 (.1,القرار رقـ )1959شباط 22جمسة مجمس االعمار العاشرة المنعقدة بتاريخ 
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ليا القروض بشروط بسيطة لغرض تنفيذ مشاريع اسالة الماء وتوليد الكيرباء وتعبيد 
 . (1)الطرؽ وتنظيـ المدف وتجميميا

 1958كانوف االوؿ  2في قاـ  أذ بمشاريع الري  محمد سمماف حسفاىتـ  كما    
, وقاـ بمراجعة تصاميـ سد (2)بتنفيذ مشروع كركوؾ والعظيـ معا في قضاء الدبس

دربندخاف واجرى تعديبلت جوىرية لزيادة قابمية االنتفاع منيا أذ استقدـ اثنيف مف 
مف اجؿ تطوير الواقع الزراعي في  رامف سويس وخبيرا اخر خبراء السدود في اليند

الى جانب ذلؾ اقر المجمس تنفيذ عدد مف المشاريع التي احيمت الى العراؽ , 
وىي مشاريع مبازؿ الرفد ومبازؿ خرساف والخالص ومبازؿ الحمة  إلنجازىاالمقاوليف 

بعد اف درست موقع السد   وقد قدمت لجنة الخبراء تقريرا ومبازؿ مشروع الفرات –
يمو وقد ضـ التقرير مبلحظات فنية ليا بالغ االثر في تحقيؽ االفادة العظمى وتصام

 .(3)منو وتجنب االخطاء التي تؤدي الى خسائر فادحة
الخاصة بالطرؽ والجسور والمباني العامة فقد اقترح محمد سمماف  مشاريعاما ال   

   مناقصاتيا لغرض الحصوؿ عمى افضؿ العطاءات مف خبلؿ طرح  بإعبلفحسف 
 بإعبلف  1958نياية  لمتنفيذ وعمى ىذا االساس قاـ المجمس في  عدة المشاريع

 (كوفة -وديوانية) (-ناصرية -عدد مف المشاريع الطرؽ وىي) طرؽ كوتمناقصات 
وكذلؾ جسور الكوت والكرادة والقيارة وباب  (قيارةوال وبيجي) (وكركوؾ كويسنجؽ )

والجميورية والفموجة والناصرية وكذلؾ مشروع ما بيف الجميورية العراقية  المعظـ

                                                           

, محضر جمسة مجمس االعمار الحادية عشرة 42د. ؾ .و, مجمس االعمار, تسمسؿ الممؼ (1)
ؾ .و, مجمس االعمار, ( ؛ د. 10, القرار رقـ )1958تشريف االوؿ  22المنعقدة بتاريخ 

كانوف االوؿ  21الممؼ نفسو, محضر جمسة مجمس االعمار الثامنة عشرة المنعقدة بتاريخ 
؛ ثورة  1959نيساف  9, السنة االولى, 110( ؛ جريدة االىالي, العدد10, القرار رقـ )1958

 .228تموز في عاميا االوؿ, المصدر السابؽ,ص14
, محضر جمسة مجمس االعمار الخامسة 42ؿ الممؼ د. ؾ .و, مجمس االعمار, تسمس (2)

 (.1, القرار رقـ )1958كانوف االوؿ  2عشرة المنعقدة بتاريخ 
 .229تموز في عاميا االوؿ, المصدر السابؽ, ص 14ثورة  (3)



الفصل االول: نشأته ونشاطه السياسً  واالقتصادي حتى عام 

8591 
 

 
58 

شغاؿ الى وزارة المواصبلت واال مما ادى الى رفع محمد سمماف حسف تقرير ةالسوري
ية وقرر الموافقة عمى تخويميا صبلحة رطبالرمادي و الالمبالغ لطريؽ بخصوص 

 . (1) الؼ مف اجؿ تحسيف الطرؽ430000بمغ صرؼ م
  1958كانوف االوؿ  اما فيما يخص المباني فقد اوصى محمد سمماف حسف في     

  المجمسقاـ  اذ ومشروع بناية جامعة بغداد بدراسة امكانية توسيع مطار بغداد الجديد
 Walter Krobious)االمريكي والتر كروبيوس ) بتعيف الميندس االستشاري

 .(2)عمى تنفيذ المشروع لؤلشراؼ
فضبل عف ذلؾ فقد اقترح محمد سمماف حسف انشاء جسر عمى تقاطع مبزؿ     

ذلؾ عمى شامية ابي صخير وقد وافقت وزارة المواصبلت  ديوانية الشامية عمى طريؽ
 مف قبؿ مديرية الطرؽ والجسور العامة واضافو  لمشروع تـ دراسة ات أف عد باالمر 

   . (3) بعد المبلحظات عمى المشروع
محمد سمماف حسف عمى وزارة االعمار  يااقترحومف المشاريع االخرى التي      

  وقد وافقت الوزارة عمى انشاء ذلؾ 1958في انشاء موقع معمؿ االحذية الشعبية
 تـ وعمى ىذا اساسلممشروع  البلزمة االراضيو  موقع المناسب لوالالمعمؿ واختيار 

  المناسب والذي تقرر اف يكوفقع مو عف التعاوف مع مديرية جمعية الجمود لمتحري ال
خر في الكوفة واخذ بنظر في كرببلء وا اخرموقع وايضا يكوف  بغداد في محافظة

                                                           

, محضر جمسة مجمس االعمار الثالثة المنعقدة 42د. ؾ .و, مجمس االعمار, رقـ الممؼ  (1)
 (.8قرار رقـ ), ال1958آب  29بتاريخ 

, محضر جمسة مجمس االعمار الثامنة المنعقدة 44د. ؾ .و, مجمس االعمار, رقـ  الممؼ  (2)
 (3, القرار رقـ )1959شباط  15بتاريخ 

, محاضر جمسات مجمس االعمار ,الجمسة 39د .ؾ .و, مجمس االعمار , رقـ الممؼ (3) 
(؛ د. ؾ .و, مجمس 28,القرار رقـ )1957االوؿتشريف  16االربعيف المنعقدة بتاريخ 

االعمار, الممؼ نفسو, محاضر جمسات مجمس االعمار ,الجمسة السادسة واالربعيف المنعقدة 
 ( 21, القرار رقـ ) 1958تشريف الثاني  22بتاريخ 
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فر في الموقع المناسب ليذا المعمؿ اتتو  أف العوامؿ االخرى التي يجب االعتبار
 : (1)وىي

 الموارد االولية : الجمود توفرىا الجمعية  .1
ا االيدي العاممة  يالمعمؿ قرب مدينة كبيرة تتوفر فيااليدي العاممة :وجود   .2

 الماىرة وغير الماىرة .
يكوف الموقع قربيا عف محؿ توليد القوة  ويستحسف بأف القوة الكيربائية : -3

 الكيربائية .
  .(2)عمى انشائيا الموافقةوبعد اف عرضت تمؾ المشاريع عمى الوزارة تمت       
الرغـ مػػػف قصػػػر المػػػدة الزمنيػػػة التػػػي عمػػػؿ فييػػػا محمػػػد بػػػوبػػػذاؾ يمكػػػف القػػػوؿ        

سػػػمماف حسػػػف فػػػي مجمػػػس االعمػػػار لكنػػػو اسػػػتطاع تخطػػػيط واقتػػػراح وتنفيػػػذ العديػػػد مػػػف 
االقتصػػادي فػػي العػػراؽ فيمػػا المشػػاريع الحيويػػة التػػي سػػاىمت بشػػكؿ كبيػػر فػػي التطػػور 

        . بعد
 

                                                           

, محضر جمسو سبعوف , المنعقدة  311\42د, ؾ ,و. مجمس االعمار , رقـ ممؼ  ( (1
1248 . 

حضر جمسو سبعوف , المنعقدة , م 311\42ؾ ,و. مجمس االعمار , رقـ ممؼ  د,  ((2
 .1959اب  12, بتاريخ  1248
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المبحث االول     
 االشتراكيجهوده في االتفاقيات المعقودة مع دول المعسكر 

   8555-8551 والدول العربية 
الغاء عمل محمد سممان حسن بتنظيم العديد من المشاريع وتنفيذىا و أن بعد        

جل عقد االتفاقيات التجارية االجنبية أخذ يعمل من أالعديد من الشركات عقود 
والصناعية مع دول المعسكر االشتراكي وذلك من اجل تقميص وتخميص العراق من 

لذا اخذ يعمل ومن خبلل وجوده في  الرأسماليةاالحتكارات التي كانت تفرضيا الدول 
لمعسكر االشتراكي التي كان دول امجمس االعمار عمى توجيو االتفاقيات لتكون مع 

سيا االتحاد السوفيتي من خبلل الدخول في مفاوضات طويمو من اجل عمى رأ
في ايمول  بدأتالتوقيع عمى اتفاقية لمتعاون بين البمدين وكانت تمك المفاوضات قد 

ح عمى الحكومة العراقية تشكل لجنة محمد سممان حسن قد اقتر وكان  8591عام 
ء من مجمس االعمار ووزراء االشغال والمواصبلت ومديرتي خاصة تضم خبرا

لضرورية التي يمتزم الصناعة العامة وشؤون النفط وذلك لغرض تحديد المشاريع ا
السوفيتي  المدى القصير كي يتسنى لموفد المفاوض مفاتحة الجانب تنفيذىا عمى
رية خاصة زاوافق مجمس الوزراء عمى تمك الفكرة وتم تأليف لجنة و   بصددىا وقد

لدراسة المشاريع  ,(8) ضمت وزراء االقتصاد والمالية واالعمار واالشغال والمواصبلت
 .(2)الصناعية الضرورية 

                                                           

 .222,ص  8591 -8591( محمد سممان حسن , دراسات في االقتصاد العراقي (8
 .8595اذار  82,في  55, العدد  (بغداد )(جريدة صوت االحرار, 2)
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تم االتفاق عمى استقدام وفد و االتصال بالسفارة السوفيتية في بغداد وبعد ذلك تم    
يوزيف برئاسة  السوفيتي اقتصادي وفني من االتحاد السوفيتي وبالفعل وصل الوفد

 لعبلقات االقتصادية الخارجية في ارئيس لجنة  (8)(wayazif kuzimin ) كوزنين
 .(2)االتحاد السوفيتي

وفد عراقي عمى مستوى الخبراء من قبل محمد حديد وكيل وزير لمقابل تم تعيين وبا  
االعمار لمتفاوض مع الجانب السوفيتي ونتيجة لتمك المفاوضات تم تشكيل ست 

مشتركة من الخبراء انقسمت بدورىا الى عشرات المجان الفرعية لدراسة  لجان
المشاريع المطموبة في جميع قطاعات االقتصاد الوطني وبموجب ىذه الدراسة تم 
التحديد المبدئي لممشاريع التي تضمنتيا االتفاقية وبعد وصول تقارير المجان الفرعية 

وبمساعدة محمد حديد الى صياغة مسودة االتفاقية ,  (2)كبة عمل ابراىيم الى الوزارة

                                                           
, عندما كان صغٌرا عمل مشغال   فً كراي ستافروبول 1000ٌوزٌف كوزنٌن : ولد عام  ((1

تخرج من جامعة موسكو الحكومٌة , بٌنما  1030اللة الحصاد فً الزراعة الجماعٌة , عام 
ومن بعدها اصبح فعاال فٌه , تم تعٌنه سكرتٌر للمجلس كان فً الجامعة انظم للحزب الشٌوعً 

دها اصبح االمٌن , بع1040, وعٌن عضوآ فً المكتب السٌاسً 1032السوفٌنً االعلى عام 
: ٌنظر  1010, وتوفى عام 1051العام للمجلس السوفٌتً ونائب االتحاد السوفٌتً فً عام 

 .1002.سمٌر امٌن , قضاٌا استراتٌجٌة  , ترجمة  سناء ابو شقرا, دار الفارابً , بٌروت , 

العيد  ي, تاريخ الوزارات العراقية فد العاني وعبلء جاسم محمد الحربي(نوري عبد الحمي(2
 .209الجميوري,ص

بعيد انيائيو الدراسية الوانويية دخيل كميية   8585ولد ابراىيم كبة فيي النجيف عيام  ابراىيم كبة :((2
ويييم تييابع دراسيييتو فيييي مصيير حصيييل عميييى ماجسييتير ودكتيييوراه فيييي  8510الحقييوق فيييي بغييداد عيييام 

ة بياريس عيام ووم حصل عمى شيادة الدراسات العميا فيي القيانون مين جامعي 8519االقتصاد عام 
, وىو مفكر اقتصادي سياسي شغل عيدد  8598وحصل دكتوراه من جامعة مونبميو عام  8511

قيدم اسيتقالة  8590وكذلك وكيل وزير النفط عيام 8591من المناصب ومنيا وزير االقتصاد عام 
شيباط عيام  81بسب الظيروف , رقيي اليى اسيتاذ مسياعد فيي جامعية بغيداد لكنيو عيزل بسيبب ويورة 

تييم احالتييو الييى  8591, وييم عيياد الييى تييدريس عييام 8599سييجن , وييم افييرج عنييو عييام   و  8592
:  ينظر . احميد  ميريا المنصيوري ,  2001بسب الظروف السياسية , توفي  8595تقاعد عام 
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ول البنك المركزي عمى وفق اىداف السياسة االقتصادية الجديدة ووضعت مبمشورة م
االتحاد  , (8)التفاقيات المماومة المعقودة بين ااالتفاقية من حيث االساس عمى اسس 

  ولسورية واإلندونيسية وا االتفاقية المصرية ي والدول المتحررة نفسيا والسيماالسوفيت
 .(2)وقد وافق مجمس الوزراء باألجماع عمى مسودة االتفاقية  اليندية

لمتوجو ومحمد سممان حسن ىيم كبة كبير برئاسة ابرا مام ىذا تم تعيين وفد عراقيوأ 
والذي وصل في المفاوضات االقتصادية مع االتحاد السوفيتي الى موسكو واجراء 

رئيس وزراء وكان في استقبالو نائب  آكبير  استقباال استقبل اذ ,(2)8595شباط  29
الدبموماسي العربي  وعدد من الوزراء واعضاء السمك كوزنيناالتحاد السوفيتي يوزيف 

والدولي المعتمدين في االتحاد السوفيتي وحال وصولو الى ارض موسكو كان الوفد 
 الصحةشواف وزير محمد الو العمار اقي الذي ضم طمعت الشيباني وزير االعر 

ذه الزيارة بترحيب واسع من وحظيت ى سممان حسن سكرتير مجمس االعمارمد محو 
شباط باستقبال رئيس وزراء االتحاد  29الشعب السوفيتي وقد توجت يوم و الصحافة 
 ,nikita khrwtshuf))(1)خروتشوف نيكيتاالسوفيتي 

                                                                                                                                                                      

, جامعية ذي قيار  2001حتيى عيام  8585ابراىيم كبة دوره السياسيي واالقتصيادي والفكيري عيام 
 .        82, ص  2080نية , كمية التربية لمعموم االنسا

( نوري عبد الحميد العاني , عبلء جاسم محمد الحربي  , تاريخ الوزارات العراقية في العيد 8)
 .200الجميورية ص

 . 8595شباط  29,في 11( جريرة صوت االحرار, بغداد , العدد2)
  .12ٌنظر ملحق رقم  ((3

عمل في البدايية  راعيي   ويم  في كالينكوفا  نيكيتا خرتشوف8155عام ( نيكيتا خرتشوف : ولد (1
وحيارب اليى جانيب الحيرس االحمير  8581عامآل في المناجم وانتسب اليى الحيزب الشييوعي عيام 

اونيياء الحييرب االىمييية وبعييد ان اسييتتب السييبلم بانتصييار الوييورة اشييتغل كعامييل منيياجم وانتسييب الييى 
اوفييد الييى  8522ية , فييي عييام حيييث اصييبا امييين سيير خمييية شيييوع 8522جامعيية العمالييية عييام  

حييين عيياد الييى اوكرانيييا  8528موسييكو لمدراسيية فييي اكاديميتيييا الصييناعية  وبقييي فييييا حتييى عييام 
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 . (8)لموفد العراقي 
اعضاء الروابط ذار بين الوفد العراقي وبين كبار ا 9بدأت المفاوضات يوم     

كما جرت لقاءات رسمية بين الوفد  في مجمس وزراء االتحاد السوفيتي االقتصادية
ن كان محمد سممان حسن احد خبراء االقتصاد يخبراء االقتصاديالالعراقي متكون من 

ون وصداقة العراقي وجرت محادوات بين الجانبين افضت عن رغبتيما في تحقيق تعا
بين االتحاد السوفيتي والجميورية العراقية عمى اساس االحترام المتبادل وعدم التدخل 
في الشؤون الداخمية لكبل البمدين وان ىذا التعاون سيساعد عمى تحقيق السبلم واالمن 
في العالم وخصوصا في منطقة الشرق االوسط وابدى الجانبان استعدادىما لتعزيز 

 .(2)عمار وتحقيق االستقبلل والسيادة لدول العالمالنضال ضد االست
جراء محادوات ناجحة تم توقيع اتفاقية التعاون االقتصادي والفني بين ونتيجة إل  

مراسم التوقيع في القاعة  واجريت 8595اذار  89االتحاد السوفيتي والعراق يوم 
العراقي الكبرى من قصر الكرممين وسط احتفال رسمي كبير وقعيا عن الجانب 

 .(2)كوزنينجوزيف  التحاد السوفيتيطمعت الشيباني وعن ا

                                                                                                                                                                      

,  8528واخذ يتسمق فييا بسرعة اعمى المناصب الحزبية فعمل سكرتير لعدة لجيان الحزبيية عيام 
فيييي المجميييس انتخيييب عضيييوا  8591عميييل فيييي احيييد سيييكرتيري المجنييية المركزيييية لمحيييزب , وعيييام 

 8598الرئاسييي المركزييية وألمانيية سيير المجييان , وعقييد عييدة اتفاقيييات مييع دوليية الشييرق ,تييوفي عييام 
, المصييري اليييوم ,  8598:ينظيير . ميياىر حسيين , وفيياة الييزعيم السييوفيتي نيكيتييا خروشييوف عييام 

 . 2085, القاىرة , 222العدد 
 .8595شباط  1, 82( جريدة اتحاد الشعب ,العدد 8)
عمي رضا ال جاسم , دراسة حول اتفاقية التعاون  االقتصادي والفني بين الجميورية  ( محمد2)

 .  82, ص 8598العراقية واتحاد الجميوريات السوفيتية , مطابع دار التضامن , بغداد 
( , 8599-8592( مظفر نذير الطالب , السياسة الخارجية السوفيتية في الوطن العربي )2)

 .28,ص 8512منشورة , كمية القانون والسياسة, جامعة بغداد ,رسالة ماجستير غير 
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تفصيبلت لممشاريع تضمنتيا  وتكونت االتفاقية من اونتي عشرة مادة وممحقين   
واكدت مقدمة االتفاقية عمى رغبة الطرفين في يقوم بتنفيذىا الجانب السوفيتي  التي

المساواة وعدم التدخل في  تطوير التعاون االقتصادي والفني القائم عمى مبادئ
وتضمنت  ,(8)ة والكرامة الوطنية لكبل البمدينالشؤون الداخمية واالحترام التام لمسياد

عمى منا  اً وزراعيا خفيفا ووقيبل ونصت ايض مشروعا صناعيا 29االتفاقية بناء 
سبع  % لمدة منو  2,9مميون روبل وبفائدة سنوية قدرىا  990العراق قرضا بمبمغ 

 .(2)سنوات ابتداء من تاريخ تنفيذ االتفاقية 
العراق جيولوجيا ومعدنيا  بمسا وتضمنت االتفاقية ايضا قيام االتحاد السوفيتي     

 الكيمياوية ومعمبل الستخبلص  لؤلسمدةومعمل  والسباكةمصنع لمفوالذ يز يوتج
ت النفطية العاممة في العراق الكبريت من الغاز الطبيعي التي كانت تحرقو الشركا

والمصابيا الكيربائية  ومعمبل  لموازم  وايضا انشاء معملتعويض  او مقابلدون 
لمزجاج والمنسوجات القطنية والصوفية وحياكة المبلبس والخياطة والتعميب وانتاج 

 , (2)االدوية الطبية المضادة لمفيروسات واالمراض وكذلك مصنعا لممكائن الزراعية 
لتحسين المبلحة في نير دجمة بين بغداد بدارسات  تيفيوايضا قيام الخبراء السو 

والبصرة وفي نير الفرات بين ىيت والبصرة واجراء المسا اليندسي لتغيير سكة 
ري العريض ودراسة انشاء خط الحديد بين تالبصرة الى المقياس الم –الحديد بغداد 

 (.1)كركوك وسميمانية 
من الضروري تطوير صناعة الببلد واعمارىا  أن مان حسن يرىكان محمد سم    

 والتحرر من التبعية االقتصادية لمبمدان الغربية والعمل من اجل مصمحة الوطن
                                                           

 . 22مصدر السابق, صمظير نذير طالب,ال (8)
 . 11تموز ,ص  81,في  19( جريدة اتحاد الشعب ,العدد 2)

 .8595اذار  25,في  819جريدة الوقائع العراقية , العدد  ((2
تموز في عاميا الواني ,بغداد  81ورة , و 8591تموز  81المجنة العميا  الحتفاالت وورة   ((1

 . 891ص 8590,
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تي والجميورية تصادي والفني بين االتحاد السوفيوالشعب وقد عد اتفاقية التعاون االق
 .( 8) ونموىا وتطورىانيا اداة ىامة لتخطيط االقتصاد الوطني بأ العراقية 

وطبقا ليذه السياسة شرعت الحكومة بتوجيو تجارة االستيراد والتصدير توجييا جديدا  
وتحويل االستيراد الذي كان منحصرا باألسواق التقميدية الغربية وايجاد اسواق جديدة 
لمصادرات العراقية , لذلك عمدت وزارة االقتصاد وعمى رأسيا ابراىيم كبة الى عقد 

, فضبل عن ذلك شارك  (2)فاقيات تجارية ونائية مع عدد من االقطار االشتراكية ات
محمد سممان حسن باالستشارة والتخطيط من اجل التعامل مع دول كان التعامل 

 . (2)معيا محظور في العيد الممكي ويقصد بذلك دول المعسكر االشتراكي
وفي اور اعبلن الحكومة العراقية عن سياستيا الجديدة وصمت كوير من الوفود الى 

وكان من , (4)بغداد لدراسة االسواق العراقية وعقد االتفاقيات االقتصادية والتجارية 
الذي وصل الى بغداد في اوائل ايمول  االوفد اليوغسبلفيضمن تممك الوفود 

 sayrijiسيريجي طاريجيو ) اليوغسبلفيالصناعة وزير برئاسة ,(9)8591
karyjyh)(9) المؤسسات الرسمية واالقتصادية فضبل عن وضم ممومين عن مختمف

عدد من الخبراء في مختمف نواحي النشاط االقتصادي في يوغسبلفيا وكانت ميمة 

                                                           

 2000, بيت الحكمة ,بغداد  2خميل ابراىيم حسين , العراق في الووائق البريطانية,ج( (8
 . 25,ص

 .295,ص 2نوري عبد الحميد العاني , وعبلء جاسم محمد الحربي , المصدر السابق,ج ((2
 . 8591تشرين االول   82, في  91لعدد جريدة الجميورية , بغداد , ا(  نقآل عن : (2
 .82,ص  8591,بغداد , 8591-8599غرفة التجارة بغداد , التقرير السنوي  ((1
 . 82( المصدر نفسو , ص(9
,  1034وتخرج من جامعة بلغراد فً صربٌا عام  1014: ولد  عام سٌراجً طارٌجٌه ((6

:ٌنظر 1010,توفً عام  1050 , وعٌن وزٌر الصناعة عام1040وعٌن رئٌس الخارجٌة عام 
 . 1051, اٌلول 1225جرٌدة العربٌة , العدد 
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ن تعزيز العبلقات االقتصادية ات العراقية المختصة والتداول بشأالوفد االتصال بالجي
 . (8)الجانبين بصورة عامة  بين

تماعا مع الجانب العراقي الذي اج عقد الوفد االقتصادي اليوغسبلفي وعميو     
 وزير االقتصاد  وزير الموصبلت واالشغال ووكيل ,(2)سو بابا عمي الشيخ محمود ترأ

كممة  الشيخ محمودبابا عمي  معمحمد سممان حسن  فيو ألقى 8591ايمول  9في 
رحب فييا بالوفد االقتصادي اليوغسبلفي موضحا فييا اسباب توجو العراق لتحسين 

كون يوغسبلفيا كانت في مقدمة الدول التي اعترفت لعبلقتو مع الجانب اليوغسبلفي 
الذي   االمر  معو طيبة  عبلقات دبموماسية  تأسيسجميورية العراقية وسعت الى الب

من الغاية  أنموضحا ذلك بقولو ,(2)شجع عمى اقامة عبلقات اقتصادية بين الجانبين 
ىذه النتائج والتوصل الى عقد اتفاقية السبل لتحقيق  ىذا االجتماع ىي محاولة ايجاد

ن السمع التي تستطيع يوكذلك تعيا تجارية لتسييل التبادل التجاري بين بمدين
فيا يرىا الى يوغسبلالتي يستطيع العراق تصد يوغسبلفيا تصديرىا الى العراق تمك 

عمى طرق تسديد  قيمة  تنص االتفاقية مدفوعاتعمى عقد ىذه وينبغي ان يترتب 
  .(1)السمع المتبادلة بين البمدين 

                                                           

ايمييييول  9, 8292,جريييييدة الحرييييية , العييييدد  8591ايمييييول  9,19( جريييييدة الجميورييييية , العييييدد (8
8591 . 

وتخييرج ميين جامعيية فكتوريييا فييي االسييكندرية عييام  8582ولييد عييام :  ( بابييا عمييي الشيييخ محمييود(2
, وعييين  8521, ونييال شيييادة الماجسييتير فييي عمييم االقتصيياد ميين جامعيية كولومبيييا عييام  8522

تميييوز  81, وويييم عيييين وزييييرا لممواصيييبلت واالشيييغال بعيييد قييييام ويييورة  8511وزييييرا لبلقتصييياد عيييام 
.  8559ي فيي لنيدن عيام وتيوف 8592حزييران  89-شيباط   1,وعين وزيرا لمزراعية مين  8591

, رسييييالة  8590-8582ينظيييير. اراس حسييييين الغييييت ,بابييييا عمييييي ودورة السياسييييي فييييي العييييراق =
 (. 215,ص  2005ماجستير غير منشورة ,كمية التربية , جامعة المستنصرية ,

 .  8591ايمول  9, 8292جريدة الحرية , العدد ((2
 .  8591ايمول 9,  19( جريدة الجميورية , العدد (1
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  برفقة8591ايمول  9في طاريجي  يجيوقام وزير الصناعة اليوغسبلفي سير     
 المواصبلت واالشغال العراقي بابا عمي الشيخ محمود بزيارة وزير االعماروزير 

تعاون  بأموروبحضور محمد سممان حسن وتباحث معو ,  (8)د الركابي فوأالعراقي 
البمدين في نطاق االعمار والتعاون االقتصادي بينيما واتفق الجانبان عمى تصدير 
المنتجات العراقية الى يوغسبلفيا واالتفاق عمى تصدير المنتجات اليوغسبلفية الى 

بوزير الشؤون االجتماعية  8591ايمول  89واجتمع الوفد اليوغسبلفي في   العراق
وسبل طبيعة العبلقات االقتصادية بين البمدين وناقشا ,(2) محمد العنزي ناجي طالب

                                                           

, وفيييا اكميل الوانويية ,وتخيرج مين كميية  8529ولد في مدينية الناصيرية عيام :  فوأد الركابي( (8
حيين  8519وعين ميندسا في وزارة االعمار دخل العمل السياسي منيذ عيام  8598اليندسة عام 

اصطف مع مؤيدين لحزب االستقبلل وىيو طاليب فيي الوانويية وانتسيب اليى حيزب البعيث فيي عيام 
بصفتو وزيرا لؤلعميار   591ومول الحزب في اول تشكيل وزاري  لمجميورية العراقية عام  8511

مييع مجموعيية ميين الييوزراء القييوميين احتجاجييا النفييراد عبييد الكييريم  8595اال انييو اسييتقال فييي عييام  
لجيا اليى  8595وفي عام  ,  كما يعد مؤسس القيادة القطرية لحزب البعث العربي قاسم بالسمطة 

عيد اصيدار حكيم عميية باإلعيدام بسيبب التخطييط لمحاولية انقيبلب ضيد حكومية عبيد الكييريم سيوريا ب
انشييق عيين حييزب البعييث جنيياح عفمييق وتحييالف مييع جمييال عبييد الناصيير,  8592قاسييم  , فييي عييام 

في حكومة عبد السبلم عيارف لكنيو  8591حصل عمى منصب مدير الشؤون البمدية والقرية عام 
بعيد وصيول حيزب البعيث  8591ى سياسية عيارف , اعتقيل عيام احتجاجا عمي 8599استقال عام 

بتييدبير ميين المخييابرات  ميين خييبلل الطعيين بسييكين فييي  8598الييى السييمطة وقتييل فييي السييجن عييام 
سييييف اليييدين اليييدوري , فيييواد الركيييابي ,لمعميييوم . ينظييير , السيييجن قبيييل انتيييياء محكوميتيييو بأسيييبوعيين

 .  22, ص2001العربية , دمشق ,
ارييية عربييية فييي مدينيية الناصييرية ميين اسييرة تج 8589ولييد عييام : مييد العنييزي نيياجي طالييب مح( (2

اليييى الكميييية العسيييكرية  وكيييان جيييدة احيييد مؤسسيييي مدينييية الناصيييرية انتسيييب عنيييزة تنتميييي اليييى قبيمييية 
واكمل دراستو العسكرية في بريطانيا عيين بعيدىا فيي مناصيب عسيكري متعيددة وكيان مين  وتخرج 

اطيياحوا بالنظييام الممكييي , وعييين فييي اول تشييكيل وزاري عييام  ضييمن تنظيييم الضييباط االحييرار الييذي
عيييين رئيسييا لميييوزراء واسييتقال منييييا فييي عيييام  8599وزيييرا لمشيييؤون االجتماعييية وفيييي عييام  8591
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ن فد اجتماعيينيما واجرى الو ب,(8)ىذه العبلقات من خبلل تنمية التجارة  تطوير
العام  لعراقي االول مع عبد االلو المحافظمع الجانب ا 8591ايمول  81في  اخرين

كانية تصدير لمبنك المركزي العراقي وقد تدارسا فيو وضع االسواق العراقية وام
اما االجتماع االخر مع طالب جميل مدير التجارة الى العراق البضائع اليوغسبلفة 

العام و تم االتفاق خبلل المقاء عمى المواد المراد تصديرىا الى يوغسبلفيا والمواد 
  .(2) التي ستستورد منيا

د العراقي ىذه الى بغداد مع زيادة وزير االقتصا تزامنت زيارة الوفد اليوغسبلفي   
تاح معرض زغرب لحضور افت 8591ايمول  9في  ايوغسبلفيالى  ابراىيم كبة 

وقد صرح ابراىيم كبة ان زيارتو ىذه ليوغسبلفيا ستكون الخطوة  الدولي الواني عشر
 وعبر دين وخاصة في المجال االقتصاديالبماالولى في سبيل تدعيم العبلقات بين 

في ان تؤدي المباحوات التي تجري في بغداد بين الوفد اليوغسبلفي  عن أممة
وقام ابراىيم كبة بزيارة ميشالوكوتيو لين العراقيين الى نتائج ايجابية والمسؤو 

نائب المجمس التنفيذي اليوغسبلفي  (Mishalutiu Ddrwrwfytysh) دروروفيتيش
ات رئيس لجنة التجارة وتبادل الطرفان وجي (lwujubu bilyiftish) ولوجوبو بمفتيش

والتجارية التي تيم الجانبين وحضر ابراىيم كبة النظر حول المسائل االقتصادية 
معرض بانو  ووصفو.(2) 8591ايمول  9عرض زغرب الدولي الواني عشر  افتتاح م

                                                                                                                                                                      

وويقيييية سياسييييية تعكييييس سيييييرتو  8599اب  28وبعييييد الميييينيج الييييوزاري الييييذي اذاعييييو فييييي  8599
العتيابي , نياجي طاليب ودوره العسيكري .ينظر : حيدر حنيون 2082توفي عام السياسية المستقمة 

 . 22,ص  2082, بغداد , 8591والسياسي في العراق حتى عام 
 . 8591ايمول  1,  19( جريدة الجميورية , العدد (8
 . 8591ايمول  89,19جريدة الجميورية , العدد  ((2
 . 8591ايمول  85,  8212( جريدة الحرية , العدد (2
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ونوعية السمع والبضائع القابمة الى واسع اظير التطور االقتصادي في الببلد 
 .(8)من يوغسبلفيا الى الخارج  التصدير

اليوغسبلفي والجانب العراقي االتفاق عمى بين الوفد االقتصادي مقاء لعن انتج    
التي عرفت باسم اتفاقية  8591تشرين الواني  2عقد اتفاقية بين البمدين ببغداد في 

ي ابراىيم كبة عن الجانب العراقالتي وقعيا  ,(2)االقتصاديع والتجارة والتعاون الدف
 malyush) اليوغسبلفي مميوش اللوفيشيش الجانبوزير االقتصاد وعن 

lalwfytysh)(2)  ,االتفاقية الى لوفد االقتصادي اليوغسبلفي وىدفت تمك رئيس ا
االقتصادي تعزيز عبلقات الصداقة وتسييل وتطوير العبلقات التجارية والتعاون 

انواع السمع  تضمنتمادة  82وضمت ىذه االتفاقية  ,(1)والعممي والفني بين الجانبين
اذ تضمنت المادة االولى اتفاق الطرفين عمى ان ,(9) التي تصدر وتستورد بين البمدين

معاممة اكور االمم تمنا الحكومة العراقية والحكومة اليوغسبلفية كل منيما االخرى 
وفي  ةوالضرائب الرسوم الكمركي باألجورالمتعمقة  باألمورحظوة وخاصة فيما يتعمق 

الرسوم االضافية الخاصة بو كافة وفي طريقة استيفاء ىذه االجور والضرائب 
 باإلخراجوالرسوم الكمركية وفي القواعد واالجراءات الشكمية واالجور المتعمقة 

                                                           

 . 8591ايمول  1,  19العدد ( جريدة الجميورية , (8
 11,ص 8591,كتب تفويض قناصل  188\892( د. ك. و, ممفات السيادة , الممفة رقم   (2

 21,ص2,مجمس المساعدة , 92020\ 21,د ,ك ,و, ممفات   الوزارة التخطيط , الممفة رقم  
 . 815,ص  8599,بغداد , 8591,البنك المركزي العراقي ,التقرير السنوي لسنة 

 . 8591تشرين االول 2,99(جريدة الجميورية ,العدد (2
( فؤاد الراوي , المعجم المفيرس لممعاىدات واالتفاقيات والبروتوكوالت والمواويق والعيود   (1

واالحبلف التي ارتبط بيا العراق  مع الدول والمنظمات الدولية والمؤسسات االجنبية منذ عام  
 .9,ص8599,بغداد , 5,ج 8528

ارة االقتصاد ,نصوص االتفاقيات التجارية واالقتصادية والكتب الممحقة بيا المعقودة بين ( وز  (9
 . 821,ص 8591العراق والدول االخرى , بغداد ,
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مركية ونقميا من واسطة الى اخرى وخزنيا السمع من المناطق الجص يمركي وتخمالج
وىي االجور التي تضاف في حينيا او فيما بعد الى قيمة السمع وتمنا معاممة اكور 
االمم حظوة في كل ما يتعمق باستيراد وتصدير السمع من احد البمدين الى االخرى 

 الى المبلحة والدخول الحربينيما وفي المسائل المتعمقة ب الترانزيتوفي تجارة 
الموانئ المفتوحة لمتجارة الخارجية واالستفادة من االجور والضرائب واالجراءات 

ية ومعاممة الخاصة بتحميل البواخر وتفريغيا وتجييز السفن التجار الشكمية االخرى 
يا عمى ان تراعى في ذلك القوانين واالنظمة المراعية في كل مبلحي البواخر وربان

 .(8)بمدين من ال
عمى وبينت المادة الوانية عمى ان االمتيازات الممنوحة اعبله ال يسرى مفعوليا   

او التي قد تمنا من قبل اي من الجانبين الى البمدان المتاخمة  الممنوحةاالمتيازات 
مركي دخل د والمزايا الناشئة عن اي اتحاد جلغرض تسييل التجارة في مناطق الحدو 

الجانبين او االمتيازات الممنوحة او التي تمنا من قبل الحكومة العراقية فيو اي من 
ادة ن في المدان العربية االخرى وتعيد الجانباالى بمدان الجامعة العربية او الى البم

ين ائل النقل كافة مع مراعاة القوانيت عبر اراضييا بوسالخامسة بتسييل تجارة الترانز 
 .(2)المعمول بيا في كل من البمدين واالنظمة والقواعد المختصة 

اتفاقية  8591تشرين االول  2العراقية في  من جية اخرى وقعت الحكومة    
مواد وكانت الغاية من االتفاقية  9المدفوعات مع الحكومة اليوغسبلفية التي ضمنت 

بعد االقتراح الذي  تسييل عمميات االستيراد والتصدير بين البمدين من الناحية المالية
قدمو محمد سممان حسن الى الحكومة العراقية بذلك الخصوص اذ تضمنت عمى ان 
يفتا البنك المركزي العراقي الذي يعمل نيابة عن الحكومة العراقية حسابا بالدينار 

                                                           

,  9202\ 288د .ك .و, ممفات  وزارة التخطيط ىيئة التخطيط االقتصادية , الممفة رقم   (8)
 .  192,ص  29,و 8510يوغسبلفيا 

 9وزارة الخارجية , مجموعة المعاىدات واالتفاقيات المعقودة بين العراق والدول االجنبية , ج (2)
 .  81, ص  8591, مطبعة حكومة , بغداد , 
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العراقي باسم البنك الوطني لجميورية يوغسبلفيا الشعبية االتحادية الذي يعمل نيابة 
عمى ان ال تستوفي عن ىذا الحساب اية فائدة او اجور  ةليوغسبلفيعن الحكومة ا

العراقية   ويكون دائنا ومدينا بالمبالغ التي تمول قيمة السمع المستوردة من الحكومة 
وكذلك السمع المستوردة من الحكومة اليوغسبلفية الى الى الحكومة اليوغسبلفية 

وانين واالنظمة والقواعد المعمول بيا في ذلك الق ىتراع أن   الحكومة العراقية عمى
في كل البمدين واجازت ىذه االتفاقية ان يكون رصيد الحساب اليوغسبلفي بمبمغ ال 

الف دينار عراقي ويجري تسوية اي مبمغ بزيد عمى المقدار  290,000يتجاوز 
عممة اخرى يتفق عمييا  بأيةالقابل لمتحول او  اإلسترلينيبالجنية اعبله  المبين 

 .(8)لفريقان ا
وزير االقتصاد ابراىيم كبة كممة بمناسبة التوقيع عمى االتفاقية واشار فييا  ىوالق   

ومن الواضا بان المحرك الحقيقي لنجاح جميع االتفاقيات الدولية ىو التطبيق )
ولست اشك في تصميم الفريقين المتعاقدين عمى انجاح ىذه االتفاقية وعمى تحويل 

لى وقائع وحقائق محددة اي الى عقود تجارية تساىم في حل مبادئيا المجردة ا
ارجية العراقي ىاشم الخوزير  وتبادل  (المشاكل التجارية واالقتصادية لكبل الطرفين

ووائق ابرام ( nyaz dayr darifish)اليوغسبلفيا نياز دير داريفيتشجواد والسفير 
 (2)المدفوعات المعقودة بين البمدين االقتصادي واتفاق والتعاوناالتفاق التجاري 

تشرين  1ووقعت اتفاقية اخرى بين الحكومة العراقية والحكومة اليوغسبلفيا في        
طن من التمور العراقية الى يوغسبلفيا كدفعة اولى  8000لتصدير  8591االول 

                                                           

 8591كتب تفويض قناصل  188\ 892د.ك. و, ممفات مجمس السيادة , الممفة  المرقم   ( (8
 .   ص 11, 
, االتفاق بين العراق ودول  188 \ 229فة المرقم  ( د .ك. و, ممفات مجمس السيادة , المم (2

 .    290, ص 8592 -8591العالم 



االقتصادي  الفصل الثاني  : .........  نشاط  محمد سلمان حسن  
 ( 8591 -8591والسياسي )

 

 
22 

كبار ممومي  احد (tarubuid fitsh)ووقعيا من الجانب اليوغسبلفيا تروبويد فيتش 
 .(8)الشركات اليوغسبلفية

العراقية مع الحكومة المفاوضات انتيت 8591االول كانون 81وفي      
جريت بين وفدي البمدين والتي كان محمد أالتشيكوسموفاكية بعد المباحوات التي 

سممان حسن مشاركا فييا انتيت تمك المفاوضات بالتوقيع عمى اتفاقية وبروتوكول 
 .(2)لمتعاون العممي والفني بين البمدين وكذلك التعاون اقتصادي 

التوقيع  ىي محمد سممان حسن في انعقادىاساىم  التي ومن االتفاقيات االخرى  
والتي ,(2)تشرين االول  29الجيورية المانيا الديمقراطية في  تجارية عمى االتفاقية

 ية لحكومة الجميورية العراقية باالتفاقية بروتوكول خاص بتأسيس ممومية تجار لحقت أ
 

 .(1)المانيا الديمقراطية وتأسيس ممومية تجارية لحكومة المانيا في العراق  في
الذي شارك محمد سممان حسن مع الوفد التجاري 8591كانون االول  25وفي    

االتفاقية اذ تم التوقيع عمى تمك  سفير العراق  في اليند (9)برئاسة حسين جميل كان 
رفع التجاري مع اليند والسيما في  مجال  التعاون التي تضمنت عدة بنود من اجل 

  .(9)القيود  عن  شراء التمور العراقية من قبل التجار الينود  

                                                           

االتفاق بين العراق ودول العالم  188\229( د.ك.و, ممفات مجمس السيادة , الممفة المرقم (8
 .  . 298,ص 81( ,و 8591-8592)

 . 81( مظير نذير الطالب , المصدر السابق , ص(2
 . 202,ص2,العراق في الووائق البريطانية ,ج (خميل ابراىيم حسين2)
وزارة التخطيط ,االتفاقيات المعقودة بين الجميورية العراقية وحكومة اتحاد الجميوريات  (1)

 . 8,بغداد د.ت ,ص  8592- 8591االشتراكية السوفيتية لمسنوات 
الدولية ( تموز العراقية في سياسة  81بغداد )وورة –( نجم محمود , المقايضة برلين 9)

 .812,ص8558,منشورات الغد, لندن ,
 . 220( محمد سممان حسن ,الدراسات في االقتصاد العراقي , ص9)
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 2عقد اتفاقية مع  جميورية الصين الشعبية في في  شارك محمد سممان حسن و     
بموجب ىذه االتفاقية تصدر الصين الى العراق الفوالذ وصفائا  8595كانون الواني 

ولوازم كيربائية وغيرىا , اما صادرات االلمنيوم والمكائن ومعدات االتصال البلسمكية 
 .(8)العراق الى الصين فكانت التمور والجمود والصوف والقطن 

اما االتفاقية التي عقدىا العراق مع جميورية ىنغاريا الشعبية  فقد شارك محمد     
ال تقل نسبة عمى  أن    لتي تم االتفاق فيياواسممان حسن عن توقيع اتفاقيو ىنغاريا 

 .(2)من قيمة صادرات ىنغاريا الى العراق  29مشتريات ىنغاريا عن 
جميع االتفاقيات التجارية واالقتصادية والفنية التي الى  ينظر محمد سممان حسن   

الدول ذات اىمية كبيرة لبلقتصاد العراقي كونيا  تمك عقدتيا الجميورية العراقية مع 
العجز .يض االستيراد غير الضروري بيدف تقميص استيدفت زيادة الصادرات وتخف

التمييز  االنتاج الوطني وحمايتو وفق مبدأالميزان التجاري فضبل عن تشجيع زيادة 
التعامل االقتصادي لمبمدان التي يجري التعامل معيا ومن نتائج ىذه جاري او الت

مميون دينار عام  81الى حوالي  واسة التي سار عمييا العراق ازياد صادراتيالس
مميون دينار في السنة نفسيا االمر الذي ىبط معو  15وتقمص االستيراد الى  8591

 . ون دينار في السنة االولى لموورةممي 11العجز التجاري الى 
 
 
 

  
 

                                                           

 .119( نوري عبد الحميد العاني وعبلء جاسم محمد الحربي ,المصدر السابق ,ص8)
 . 292في االقتصاد العراقي ,ص محمد سممان حسن , الدراسات (  (2



االقتصادي  الفصل الثاني  : .........  نشاط  محمد سلمان حسن  
 ( 8591 -8591والسياسي )

 

 
24 

الدول  نحو االقتصادي التوجيو  دور محمد سممان حسن في 
  العربية

نحو البمدان العربية من خبلل  التوجو االقتصادي اىتم محمد سممان حسن في  
ية عمى اسس من التخطيط خطة عممية سميمة لتحقيق الوحدة االقتصادية العرب

والتكافؤ والتنسيق والتحرر االقتصادي لمشترك ومبادئ التكامل ا االقتصادي
 .(8)السياسي 

 ةالقوة العربيه نحو الكتمة العربية او الحكومة العراقية االتجااولويات كان من   
سوريا ومصر  بين وذلك بالوحدة التي حصمت8591 عام نشأت في مطمعأ يالت

 22والتي اطمق عمييا بالجميورية العربية المتحدة والتي اعمنت عنيا رسميا في 
  . (2) 8591 شباط من ذلك العام

برئاسة عبد  8591ايمول  81في  الى دمشق وفد عراقي ونتيجة لذلك سافر  
الوزراء رئيس الوزراء ووزير الداخمية وكالة وعضوية عدد من السبلم عارف نائب 

ان االقتصاديين والذين كان من ضمنيم محمد سممالجيش والمستشارين  وضباط
توقيع اتفاقية التعاون  عدة اجتماعات تضمنتحسن وخبلل تمك الزيارة تم عقد 

 :(2)ل بين الجميوريتين والتي نصت عمى والتباد
 الروابط بين البمدين من خبلل ميواق جامعة الدول العربية  تأكيد -8

                                                           

 . 8591تشرين االول  20,في  9295 ( جريدة الزمان , العدد(8
مما تجدر االشارة الية ان تمك الجميورية لم تستمر طويبل اذ ان البمدين سوريا ومصر قد  (2)

نتيجة انقبلب عسكري حصل في سوريا لكن  8598ايمول  21انفصبل وانتيت تمك الوحدة في 
عطا, الجميورية .ينظر : محمد  8590استمرت  تمك التنمية  تطمق عمى مصر حتى عام 

 العربية المتحدة , شركة توزيع الجميورية ا, القاىرة ,د.ت .
,  8598-8591سعد سوسة , سياسة العراق الخارجية تجاه الجميورية العربية المتحدة   (2)

 .88الحوار المتمدن , ص 
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 البمدين عمى التصميم لموقوف امام التحديات االجنبية  تأكيد  -2
 تأييدى حقوق البمدين والعمل عمى عم  التعاون في المحيط الدولي لممحافظ  -2

  .في الشرق االوسط ميواق االمم المتحدة ودعم السبلم
 .ن بين البمدياتخاذ الخطوات العاجمة لتنمية التعاون االقتصادي   -1

وبعد ذلك شيدت العبلقات االقتصادية بين العراق والجميورية العربية المتحدة     
لوزراء العراقي اذ ايد مجمس ا,(8)ب توقيع اتفاقية التعاون المذكورة تقدما مطردا عق

محمد سممان حسن والذي كان احد اعضاء المجنة االقتصادية  التقرير الذي رفعو
 . (2)المشتركة حول مشروع االتفاق التجاري واالقتصادي بينيا 

  في  قاىرة الالذي سافر الى  كان محمد سممان حسن من ضمن  الوفد العراقي    
لحضور جمسات المجمس االقتصادي العربي لجامعة الدول العربية وقد ضم  8595

الوفد احد عشر عضوا من خبراء االقتصاد وكان دور محمد سممان حسن متميزا 
دراسات تتعمق بالسوق العربية المشتركة ومشروع اتفاقية الوحدة  اتحيث قدم عشر 

االقتصادي ومشروع مقاطعة فرنسا  لؤلنماءاالقتصادية ومشروع المؤسسة المالية 
 . (2)اقتصاديا 

مجموعة من  هانعقد مؤتمرا صحفيا حضر  المجمسختام جمسات  وفي  
مموبل  العربية وكان محمد سممان حسنالبمدان تم دعوتيم من  نقتصاديين الذياال

مشاريع االقتصادية التي عديدة بشان الابدي تحفظات  الذي العراقعن الوفد 
   .(1)يةإلسرائيمالمشركات المقاطعة االقتصادية  ناىيك عنمجمس العرضت عمى 

فضبل عن التي ليا فروع في اسرائيل أمين العربية غمق شركات الت كما تم    
النيا كانت تخوض حربا مع االشعب ا الوفد العراقي مقاطعة فرنسا اقتصادي اعبلن

                                                           

 . 8595شباط  1, في  82( جريدة  اتحاد الشعب , العدد (8
 .89ابق , ص( فؤاد الراوي, المصدر الس(2
 .  95,ص  8591 -8591( محمد سممان حسن , دراسات في االقتصاد العراقي (2
 . 8595كانون الواني  81, في  90( جريدة الوورة , العدد  (1
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 توحيد سياسة البترول العربيةو , استجابة لرغبات الشعوب العربية اوال الجزائري 
 . (8)انشاء شركة عربية لناقبلت النفط  كما وانيا 
والسيما   محمد سممان حسن عمى خطة التضامن العربيركز  فضبل عن ذلك   

 .(2)التضامن بين الجميورية العربية والجميورية العراقية 
تسييل التبادل  ياممخصكان المؤتمر  في الواقع ان االعمال التي عرضت   

  محمد سممان حسن  كان التجاري وفيما يتعمق بالمجنة االولى اي المجنة االقتصادية
باتفاقية تسييل التبادل التجاري وتنظيم تجارة  مقررا ليا قد ادرجت تمك المجنة

يت بين دول الجامعة العربية وقد فوجئ محمد سممان حسن والوفد العراقي نز الترا
جيا موافقة المجمس االقتصادي عمى عدم الدول العربية ر باقتراح من احدى ا

ان ىذه  معتبرا المجنة السياسية كما كان مقررا ضرورة عرض الموضوع عمى 
تفاقية االقتصادية بين دول التوقع ايتم الجمسة غير رسيمة عمى ىذا اساس لم 

 ان يتقدم تم تأجيل عرض الموضوع مرة اخرى عمى المجنة السياسيةو العربية 
 .(2) ضوع والتي ىياء لدراسة كاممة ليامحمد سممان حسن التي تتعمق بجوىر المو 

الغراض المؤسسة واضفاء الطابع ااعتبر محمد سممان حسن ان جوىرية   
 انشاء بنك عربي مشترك ىو ان الغرض االساسي من و القومي الحقيقي عمييا 

التمويل الخارجي الخاص الذي يكون في الواقع جوىر االستعمار   عن لبلستعاضة
من  ةعربي مبني عمى جميع االدخال القومياالقتصادي الحديث بتمويل قومي 

سائر البمدان العربية وتوجييو نحو المشاريع  االنتاجية المومرة ولذلك فمن الطبيعي  
االجنبي الخاص و  ان تقطع اية عبلقة بين مول ىذه المؤسسة وبين التمويل

                                                           

 . 8591تشرين االول  82جمسة يوم  82د, ك ,و, قرارات مجمس الوزراء , القرار رقم ( 8)
 . 8595تموز  9, في  9918( جريدة الزمان , العدد  (2
( حول نشاط الوفد االقتصادي العراقي , في الدول الخامس لممجمس االقتصادي لجامعة  (2

 . 81, ص  8595الدول العربية , مطبعة الرابطة , بغداد , 
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الخطيرة  باألىميةكان وجية نظر محمد سممان حسن يعتقد و شركات اجنبية فردية 
في بناء اقتصاد  تمعبوالدور االقتصادي الكبير الذي و ليذه المؤسسة  العظمى

مل العراق ان تعيد الدول كان أ قومي وطني متحرر من التبعية االستعمارية ولذلك
 .    (8)العربية النظر في التحفظات العراقية عمى ىذا الضوء 

في  اء في بمدانيم ومختصون ر يم وز دول العربية ومنوفود ال وقدم اقتراحاتو الى  
ومن الفنيين  ة والصناعة والمالية والتجارة االقتصادية المختمفة كالزراعالشؤون 

ء المنظمات االقتصادية التابعة الى المجنة المركزية الذين ىم في الغالب رؤسا
 .(2)لمتخطيط االقتصادي.

بط المجنة المركزية لمتخطيط االقتصادي تتر ومن المقترحات التي طرحيا ان     
ن ويشرف اء المختصو سيا احد الوزر ويرأطة التنفيذية او مجمس الوزراء مباشرة  مبالس

 االقساممن رؤساء  استشاريةعمى جيازىا مدير عام يساعده معاون مدير عام وىيئة 
والوحدات التابعة لمجنة المركزية لمتخطيط االقتصادي  وتتألف ىذه المجنة من 
ادارتين فنيتين : االولى تختص بالتوازن االقتصادي وتشمل اقسام الدخل القومي 

طاع المنزلي واالستومار وااليدي العاممة والدراسات وميزان المدفوعات واستيبلك الق
وتشمل  باإلنتاجالديموغرافية , والتخطيط االقميمي وتختص االدارة الفنية الوانية 

 . (2) قسمي الصناعة الزراعة
دول العربية في الالجميورية العراقية وسعي لتمسك  احثونتيجة ىذا التوسع الذي    

ن يراقبون نشاطات محمد سممان حسن الذي كان من ييالبريطان مبدا العربية مما جعل
ضمن الوفد العراقي  ولقاءاتيم  وتصريحاتيم  وانطباعات المسؤولين العراقيين عنو 

                                                           

 . 8595شباط  81, في  82( جريدة اتحاد الشعب , العدد 8)
ة العربية ,مطبعة الرواد ,بغداد ( عبد الوىاب حميد , رشيد , دراسات في العبلقات االقتصادي(2

 . 91,ص 8591,
 . 8591تشرين االول  20, في  9250(جريدة الزمان , العدد  (2
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ويرفقونيا في تقاريرىم إلى المسؤولين في لندن ,السيما بعد ان عقدت حكومة الوورة 
الكتمة الشرقية والحظوا ان محمد عددًا من االتفاقيات التجارية واالقتصادية مع دول 

 ارية ويتطرق في حديوو لدى لقاءاتوسممان حسن  يقوم بنفسو بإجراء المباحوات التج
  .( 8)ضد الدول الغربية  ىذا يعتبر بوفود الدول االشتراكية

إلى بغداد (2)(tarfulyan) فمياناتر  ىمفري وعند وصول السفير البريطاني الجديد  
نشاط في الوزارة وعن  من  محمد سممان حسن يتابع ما يقوم بو, اخذ يتلراخمفًا 

قدراتو في جعل العراق يخرج من دائرة النفوذ البريطاني ويمتحق بالمعسكر االشتراكي 
وكان برفقتو محمد سممان  (2),والسيما بعد أن ترأس كبة بعوة العراق إلى موسكو

 ذكر ان إبراىيم كبة8595 عام ففي التقرير الذي رفعو ترفميان إلى حكومتو فيحسن 
لمتخمي عن الغرب واالرتباط بالكتمة  ابذل كل ما بوسعي نيحاوالومحمد سممان حسن 

 .(1)الشرقية
–واستشفت السفارة البريطانية من ىذا التصريا انو قائم عمى أسس )ماركسية  

ي وقد بادر السفير البريطاني باالستفسار من وزير  لينينية( معادية لمغرب كمياً 
ن الحديث ال حديد حول الموضوع ,وقد أكدا لو بأالخارجية ىاشم جواد والمالية محمد 

حول   يمول سياسة الحكومة العراقية, وبعد ذلك سأل السفير البريطاني إبراىيم كبة

                                                           

 .8591تشرين االول  20, في  9295(  جريدة الزمان , العدد 8)
فً برٌطانٌا  1005وهو دبلوماسً انجلٌزي من عائلة ٌهودٌة , ولد عام همفري  ترفلٌان :  ((2

وهو حفٌد الموقر جورج ترفلٌان , درس فً كلٌة النسٌنك وكلٌة ٌسوع كمبردج , خدم فً الهند 
, ثم نقل الى الخدمة الدبلوماسٌة لجاللتها , تقلد الكثٌر من المناصب 1042حتى استقاللها عام 
منها فً بكٌن وسفٌر فً مصر وفً العراق وسفٌر االتحاد السوفٌتً , اكمل الدبلوماسٌة الهامة و

اربعٌن عاما فً الخدمة العامة كاخر مفوض اعلى فً عدن حٌث انهى الحكم البرٌطانً 
: ٌنظر . هنري لورٌس ,  1015واشرف على انسحاب البرٌطانٌن من محمٌة عدن توفى عام 

والصراعات الدولٌة(, ترجمة خٌري حماد , دار  اللعبة الكبرى ) الشرق العربً المعاصر
 .  21, ص 1002الكتاب العربً , القاهرة , 

 .  811حول نشاط الوفد االقتصادي العراقي ,ص (2)
 .  899(  عبد الوىاب حميد, المصدر السباق  ,ص1)
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كما  –مفيوم حديوو وىل يمول سياسة الحكومة العراقية  إال انو لم يكترث ولم يخجل 
مما حدا بو ان يقول عنو ))بأنو ذيمي مندفع وقد يأتي  –يصفو السفير البريطاني 

اليوم الذي يجبر فيو عمى إيقاف نشاطو ,إذ ان موقفو ال يقوى بالضرورة بسبب 
 . (8) التغييرات األخيرة في الحكومة((

تابعت السفارة البريطانية في بغداد محمد سممان حسن مع  الوفد العراقي إلى    
, 8595 االولالجامعة العربية لحضور جمسات المجمس االقتصادي في بداية كانون 

وجمب انتباىيا المشاريع التي قدميا لممجمس, حول االستومارات الغربية في إسرائيل, 
حيد السياسة النفطيية لؤلقطار العربية, ونقمت والمقاطعة االقتصادية ضد فرنسا ,وتو 

خطابو الذي اتيم فيو )االمبريالية( في محاولتيا لعزل العراق عن العالم العربي ,وىذا 
الكتابة إلى وزارة الخارجية البريطانية  8595االول  كانون  20ما دعا ترفميان في 

(2) . 
من خبلل المؤتمرات التي تعقد بان سياسة العراق كانت تركز عمى التعاون العربي   

 .  العربية وبخاصة االقتصاديةلحل المشاكل 
 
 
 
 

 
 

 
                                                           

 .  99,ص2( نوري عبد الحميد العاني و عبلء جاسم محمد الحربي , المصدر السابق, ج8)
 . 89,ص2خميل إبراىيم حسين , العراق في الووائق البريطانية , ج (2)
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 المبحث الثاني
 حمد سممان حسن في الجانب الزراعيدور م

  وذلك بسببالعالم   في  الزراعية  البمدان  من اقدمالعراق  ان ومما الشك في     
وتوفر المياه ونتيجة لذلك فأن نصف قواه العاممة   الخصبة وتربتوالمعتدل  مناخو

 محاصيلبزراعة  سكانو السيمال االساسي ألنيا المصدر جانب الزراعيالتكون في 
اىتمت الحكومة العراقية بالجانب الزراعي وقد ,(8)النخيلشجار والنحطة وا الشعير

لمياه ا  مشروعين لخزن قامت بأنشاء اذالعشرين   بشكل ممحوظ في خمسينيات القرن
في ارواء االراضي تعمل   تمك المشاريع  واخذت ومشاريع لمسيطرة عمى الفيضانات

 مول بناء سدود وشق المبازل الزراعية بأنشاء مشاريع اخرى تكما شرع  الزراعية
السيطرة عمى المصادر المائية بصوره اكبر وتمكنت الحكومة من  من اجل وذلك

فضبل عن ذلك   الزراعي  االنتاج يعاستعممت لتوس من المياه توفير كميات كبيرة
  مميون جنية استرليني  مائة  8592-8590انفقت الحكومة العراقية خبلل المدة 

   . (2)لمشاريع السيطرة عمى المياه 
جانب الزراعي النصيب لمكان  8591ميوري في العراق عام جوبعد قيام النظام ال  

االكبر من االصبلحات لما كان يعانيو الفبلح من ظمم االقطاعيين لذلك اعطت 
   . (2) الزراعي لئلصبلحالحكومة اىمية 

وضع الئحة قانون االصبلح خاصة ل لجنة ساس تم تشكيلالوعمى ىذا ا    
عبد و  وعضوية كل من عبد الرزاق الظاىر ,(4)برئاسة طمعت الشيبانيالزراعي 

واختيروا عمى اساس خطة وضعت من قبل  محمد سممان حسنو الصاحب العموان 

                                                           

 . 15ص 8591-8591محمد سممان حسن ,دراسات االقتصادية في العراق لممدة  ((8
 ( الجميورية العراقية ,مجمة الزراعة العراقية , وزارة الزراعة , بغداد , دار الكتب الووائق .(2
 . 8591 , 11( الوقائع العراقية , العدد (2
 . 29( سامال مجيد فرج , مسيرة االصبلح الزراعي , بغداد , دت , ص  (1
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الزراعي في العراق فبعد ان  لئلصبلحبالدراسات العممية , (8)عبد الكريم قاسم
في  العناصر التي تؤور اسة المجانر ان توكل د قررتعدة  اجتماعات المجنة تمعتاج

 :(2) وىي توزيع الممكية الزراعية بين ست لجان
 لجنة دراسة عامل دخل االستغبلل الزراعي عمى توزيع االراضي . -8
 وتأور دن الرئيسة ومراكز االسواق والبعد عن الملجنة دراسة عامل القرب   -2

 .الحالة السكانية في توزيع االراضي 
 في توزيع االراضي  ىالجنة دراسة عامل خصوبة االرض واور   -2
 لجنة دراسة عامل ممكية رقبة االرض واوره في توزيع االراضي  -1
 عامل السقي واور في توزيع االراضي .لجنة دراسة   -9
 في البصرة .  سة مشكمة التعبئة في بساتين النخيللجنة درا  -9
رير المرفوعة من المجان الست قانون االصبلح التقاالخاصة وبعد ان درست المجنة   

سممان حسن فييا  النيائي وقد استفادت تمك المجنة من وجود محمد بشكموالزراعي 
   .(2) ه التي طرحياراءوا ه ألفكار نتيجة 

الذي كان وزير  ابراىيم كبةتقريرا الى حسن  محمد سممان ساس رفعالوعمى ىذا ا   
صبلح الزراعي من اجل التصديق عمى قانون اال8591في عام   كاالزراعة انذ

  .(1) ةالرئيسووضع الخطوط 
 تأتيكون في عضوية تمك المجنة لم لويبدو من ذلك ان اختيار محمد سممان حسن  

 ةوالقدر  وارائو أفكارهاعتباطا وانما رغبة من عبد الكريم قاسم الذي كان مطمع عمى 
                                                           

  802د. ك .و , الوحدة الووائق , ممفات مجمس السيادة , رقم الممفة ببل , تسمسل الممفة  ( (8
 . 1الوويقة رقم 

 . 28, ص 8598,  2( مجمة االصبلح الزراعي , العدد  (2
عبد الرضا الحميري , نظام االقطاع في العراق بين مؤيد ومعارضيو , دار الشؤون الوقافية  ( (2

 . 290,ص  2082,بغداد ,
 .29(  محمد سممان حسن , دراسات في االقتصاد العراقي , ص  (1
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 محمد سممان حسن  أن   ومما تجدر االشارة اليو فكر اقتصاديكمي كان يممكيا تال
االصبلح عن  رةضامح طرحمن خبلل قدم عدة حمول جذرية في الجانب الزراعي 

  .             (8)8591نيسان  82في الزراعي 
 لؤلقطاران صياغة االستقبلل السياسي محمد سممان حسن ولقد جاء في محاضرة   

االقتصادي من عوامل التبعية و التأخر  رة حديوا ال يمكن ان تتم اال بالتحررالمتحر 
الذي  سترلينيةاالوالعمل من اجل ذلك ىو خروج الجميورية العراقية من المنطقة 

تطوير القطاعات و  السترلينيةقي من تبعية لمباون ساىم في تحرير الدينار العرا
لمشكبلت العممي القطاع الزراعي وجاء في ذلك ان المفيوم التي من ضمنيا الوطنية 

ليا وبلوة جوانب مترابطة وال يمكن فصل بعضيا عن بعض وىي   القطاع الزراعي
 .(2)القضية الفبلحية ونظام االرض واالنتاج واالنتاجية الزراعية 

عتبر طبقة الفبلحين بمراتبيا التنظيم الفبلحي يان يرى  محمد سممان حسنوكان   
ت ذاتو وقالفي , ىداف االصبلح الزراعي ووسيمة ىي أالفقيرة والمتوسطة والغنية 

 يين  وأن االولى ىو تحرير الفبلحين من االقطاع جاء االصبلح الزراعي بصورتو
قطاع يشارك بصورة مباشرة في االستحواذ عمى االرض ويمكن توصل الى حمول اال

مى وع  التعاون ما بين جياز االصبلح الزراعي وبين المنظمات الفبلحيةعن طريق 
 .(2)ىذا الحيز يمكن ان يطبق االصبلح الزراعي

ونتيجة لتمك االفكار والدراسات التي خمقت الى اصدار قانون االصبلح الزراعي   
عندما اعمن عبد الكريم قاسم عبر اذاعة وتمفزيون العراق  8591ايمول  20في 

خطابا موجيا الى الشعب العراقي اعمن فيو عن سن قانون االصبلح الزراعي ونياية 

                                                           

(قدم محمد سلمان حسن محاضرة فً قاعة الشعب بدعوة من جمعٌة االقتصادٌٌن العراقٌٌن  (1
 . 1060, بغداد , حزٌران  16الثقافة الجدٌدة , العدد وٌنظر : 

 . 29محمد سممان حسن , دراسات في االقتصاد العراقي , ص  ((2
 . 89, ص  8590صادق حنين , التعاون في الزراعة , مطبعة المعارف , مصر ,  (2)
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شعب الجميورية  ألبناءا اليوم ان اعمن عيد االقطاع ومما جاء فيو ) يسرني في ىذ
سارا وحدوا ىاما سيبقى اوره خالدا في حياة جميوريتنا الفتية  نبأالعراقية والعالم اجمع 

 .(8)وىو مولد قانون االصبلح الزراعي 
 ارر الى جانب ذلك اشار عبد الكريم قاسم في بيان عن االسباب التي دفعتو الص  

التي انبوقت من ارادة الشعب يوم  ةقانون االصبلح الزراعي قائبل )ان الوورة المجيد
تموز انما ىي وورة سياسية واجتماعية معا ومن اىدافيا تحقيق االصبلح  81

 االجتماعي وضمان العدالة بين ابناء الشعب العراقي كافة وتحريرىم من عوامل
انسانية كريمة ء الى مستوى مبلئم لحياة ة لمفقراالجوع والفقر ورفع مستوى المعيش

  .(2)دون التعمد لخفض المستوى العادل لمغني 
 مجمس االعمار مة بنجاحو في عمبعد ومن الجدير بالذكر ان محمد سممان حسن    

 2ولغاية  8595ايمول  9الى وزارة االصبلح الزراعي اعتبارا من  خدماتوعيرت أو 
وخبلل تمك المدة قدم عدة مقترحات بشأن تنفيذ قانون االصبلح  8590نيسان 

يات الجمع تأسيسالزراعي وما يتعمق بوضع الفبلح واالرض وتوزيعيا اذ طرح فكرة 
  .(2)االتية  باألمورعمى عاتقيا  تأخذمكن ان الفبلحية والتي ي

صيانة االنتاج الزراعي وتفتيت الممكيات الكبيرة بأسرع وقت ممكن وشل ان  -8 
ف الجمعيات الفبلحية في ىذا القطاع من الفبلحين يألت أن يتم  اعمال االقطاعيين و

تحقيق قسمة الحاصل  ظم االنتاج الزراعي قبل كل شيء انالمعدمين ويجب ان تن
 . (1)كين الصغار والمتوسطين والمالبين الفبلحين 

                                                           

 .   89صادق حنين , المصدر السابق ,ص ((8
 . 8591تشرين االول , في 9299( صحفيو الزمان, العدد(2

(3) F.O.,371/1 41050 ,From Britsh Embassy ,Baghdad ,to F.O.2 
NO .58/93/1013W,12August 19 59    (2.ينظر ممحق رقم) 

 . 98القطاع الزراعي في العراق , ص ( وزارة الزراعة , اعداد قسم االقتصاد الزراعي , تطور(1
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التمييز بين واجبات الجمعيات الفبلحية في القطاع الخاضع   ان عدم -2     
خمط الجمعيات  لقانون االصبلح الزراعي والقطاع الخارج عنو العوامل التي ادت الى

عيين المختمفة في ىذين القطاعين الزرابين مصالا ومراتب الفبلحين  الفبلحية
  .(8)المختمفين 

االصبلح قطاع ة عن حية في االراضي الخارجميام الرئيسية لمجمعيات الفبلالان    
    العبلقةالزراعي تنطوي عمى القضاء عمى العبلقات الزراعية االقطاعية بتطبيق 

منع اعي و الزراعية الجديدة بين الفبلح وصاحب االرض وفق قانون االصبلح الزر 
   .(2)ىذا االجراءات االتية

جوىري ن رغبتو اال عند االخبلل بالتزام ال يجوز اخراج الفبلح من االرض دو -8
 يقضي بو العقد او القانون او العرف 

 بالكتابة . وابتاان يكون عقد العبلقة الزراعية -2
الفبلحية بيا تزام الجمعية قات الجديدة االلان يضمن تطبيق ىذه العبلال يمكن 

جياز االصبلح ب المنازعات الزراعية ترتبطتساعدىم في ذلك محاكم خاصة لحل 
 أال في العبلقات الزراعية  ان الفبلح ال يمكن ان يوبت حقو,(2)واالعمار الزراعي

ات حق التمويل وعن طريق حل المنازع تمومو عن طريق الجمعيات الفبلحية التي
 . (1)كين في محاكم خاصة التي تقوم بين الفبلحين والمال

محمد سممان حسن كان احد المساىمين بشكل كبير في اعداد أن   وعمى الرغم من  
 يت الممكية الزراعية لكن تفت نحو قانون االصبلح الزراعي والذي عده خطوة عظيمة 

                                                           

 . 8595لواني , تشرين ا 211صحيفة االىالي , العدد ((8
 .825( محمد سممان حسن , دراسات في االقتصاد العراقي , ص (2
 .1,ص  8595, بتاريخ اذار  5مجمة وقافة جديد , نحو اقتصاد الووري , العدد ( (2
 .80,ص  8595, بتاريخ اذار  5مجمة وقافة جديد , نحو اقتصاد الووري , العدد  (  (1
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  .(8)بلحظات عمى ذلك القانون وابرزىا بعض الم كان لديو
الزراعي  إلصبلح الخاضعةالستيبلء عمى االراضي اخمس سنوات ان تحديد مدة  -8

المدة عمى سنتين   ىذه ال تزيدكان من اضعف نقاط القانون ,حيث ينبغي ان 
وبصرف النظر عن المدة المطموبة لتوزيع ىذه االراضي عمى  ,كحد اقصى

 الفبلحين .
حيث  تطور الزراعيبنظر االعتبار ال يأخذان الحد االعمى لمممكية الزراعية ال  -2

االلف   التي تغل االن بين وبلوة االلف وخمسة  دونم األلفياو  ان االلف دونم
اضعاف ىذه المبالغ  ألصحابيايمكن ان تغل   دينار سنويا تبعا لنوع المحصول

ناحية من  ىذا من ناحية  الزراعية الحديوة قعد ادخال المكائن واالسمدة والطر ب
االعمى الحد فكمما زاد  الزراعي إلصبلح الخاضعة  ساحةمقمت ال اخرى كمما

ان الحد اعتقد محمد سممان حسن  ولذلكعدد الفبلحين المعدمين كبيرا  يقيكمما ,
دونم (  8000الى  900ونصفو ) اي   االعمى المقرر في القانون مرتفع جدا

عدد من الفبلحين  ألكبراقرب الى االجراء االقتصادي الذي يومن االرض 
 المعدمين .

كين المالو   االقطاعيين العشائر او من كينالمال بين التمييز  عدم  ان-2
  عمى عرقمة ساعد  كما ربالضر  الزراعي  االنتاج لحقأ خطير  امر  المدنيين

 .(2)الزراعي   االصبلح  قانون  تنفيذ
المستولى عمييا يجب ان يعاد النظر   االراضي  كين عن جميعان تعويض المال-1

  . فيو ال عمى اساس مساحة االرض

                                                           

االصبلح الزراعي , مطبعة االسواق التجارية, بغداد , عبد صاحب العموان , دراسات في  (8)
 .818,ص8598

 .  8599ايمول  28, 8191( جريدة الوقائع العراقية , العدد (2
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ناء مشكمة صيانة االنتاج الزراعي اول درك قانون االصبلح الزراعي تفضيآللم يست-9
 عممية االستيبلء.

 . (8)ي ما يسمى بمرحمة االدارة الموقتةا –9 
كين عمى اراضي المال  عممية االستيبلء محمد سممان حسن ان وكذلك ادرك     

لغرض السيطرة ة جدا وتحتاج الى تدريج صعبكانت الخاضعين لئلصبلح الزراعي 
 االستيبلء عمى تمك االراضيينجم عنيا من ردود افعال غاضبة تجاه عممية  عمى ما

تقرير محمد سممان حسن لذلك اعطى   لسنوات عدةواالقطاعات التي كانوا يممكونيا 
االستيبلء واالدارة ىي و ي الى وبلث مراحل عممية تنفيذ قانون االصبلح الزراعحول 

 :وىي  التي وضعيا وفق خطوات مدروسة, (2)  قتة والتوزيعالمؤ 
  وفق الخطوات التالية .  تسيرواقترح ان :  االستيبلء    

  االستمارة الرسمية التي تبين مساحة اقراره بمؤل االراضي مبلكيقدم  أن    -8
  .والمكائن واالشجار المنش تاالرض التي يمتمكيا مستقبل ومشاعا وما عمييا من 

 من قبل دوائر الطابو المختصة . االراضي مبلكق اقرار يتم تدقي أن    -2
 المبلك    خضوع  بإعبلن  تصدر الييئة العميا االصبلح الزراعي قرارا أن  -2
  لبلستيبلء الخاضعة  المبلك  اراضي  عمى  لبلستيبلء  خاصة  لجنة لفتؤ  أن  -1

 االولى .  االستيبلء  قرار  وتصدر
  االستيبلء األول قرار  عمى  الزراعي  االصبلح  العميا  الييئة صادقأن  ت  -9

  .(2)نيائيا األول  ليصبا

                                                           

 .812, دراسات في االصبلح الزراعي ,صعبد صاحب العموني(8) 
,  89عامو ,العدد  ( محمد سممان حسن , المسالة الزراعية في العراق , مجمة شيريو وقافو(2

 . 1ص  0حزيران
,  89المسالة الزراعية في العراق , مجمة شيريو وقافو عامو ,العدد .محمد سممان حسن ,  ((2

 . 88ص  0حزيران
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ال يمكن تنفيذ االصبلح الزراعي اذا ادى ذلك الى ىبوط كبير في االنتاج   
 :  (8)وذلك ألنو

وكمما زاد  قوت الشعب  توفير اور في كمما الزراعي  االنتاج  ىبوط زاد  كمما -8
  القطاع بين التوازن اختل كمما االجنبية شركاتالو  النفط عوائد عمى عتمادالا

 . الوطني  االقتصاد من والقطاع النفطي المحمى االقتصادي
  المستورد  وزيادة الصادرات المحدودة ىبوط الى دييؤ  الزراعي االنتاج ىبوطأن   -2

 عوائد النفط لتمويل ىعم عتمادالا تزايد وبالتالي الميزان التجاري في العجز اددز في
 الزراعي   االنتاج  في عن االنخفاض الناجمة حاجات لسد  المتزايدة ورداتالمست

 من  التجار الزراعي وتذمر  االصبلح قانون  الكبار لتنفيذ كينالمال مقابمة زيادة -2
    .(2)الزراعي  االصبلح  تنفيذ  قد يؤدى الى شل  مما  التجاري  المستوى  ىبوط

  طن ميمون ارباع وبلث من الحنطةمحصول  انتاج ىبوطالى ونتيجة  االسباب يذهل 
 8)حوالي  من الشعير محصولوىبوط  8595- 8591  موسم خبلل الى سنويا
  الموسم في نفس%   29حوالي   اي طن  ميمون  ارباع وبلث الى  (طن مميون

 .(2)الزراعي  بصيانة االنتاج  الزراعي لئلصبلح  العميا الييئة فقد اىتمت
الزراعة م بتقسي  ىذه التحديات والعقبات فقد قام محمد سممان حسنوامام     

الزراعي وىما  لئلنتاجالعراقية الى قطاعين وذلك لغرض تحديد مسؤولية صيانة 
 .   كاالتي

الزراعية  مساحتوعن االصبلح الزراعي الذي تقدر المسؤول القطاع الخارجي  -8
 .  (1)ن دونم ( مميو 82بحوالي )

                                                           

 . 10,ص  8591 -8591تصاد العراقي محمد سممان حسن , دراسات في االق ((8
 . 8595اب ,80, 19( جريدة اتحاد الشعب ,العدد (2
 . 22الزراعية في العراق , ص محمد سممان حسن , مسالة ((2
 بغداد  دار االديب العراقي , االصبلح الزراعي والمسالة الفبلحية , عزيز السيد جاسم ,( (1
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 ( مميون دونم . 82حوالي ال ) مساحتوقطاع االصبلح الزراعي الذي تبمغ  -2
الجية  باختبلفوتختمف مسؤولية صيانة االنتاج في االقطاع االصبلح الزراعي    

  ىذا القطاع الى االجزاء االتية حيث يقسم المييمنة حاليا عمى اجزائو المختمفة ,
 مميون دونم .  (2,2المستولى عمييا وتبمغ مساحتيا حوالي)  األراضي

االميرية والتي ىي تحت ادارة االصبلح الزراعي والتي تبمغ مساحتيا  األراضي -ا
 .(8)( مميون دونم 9,2اكور من )

شكل بو ىي المسؤولة  الزراعيان وزارة االصبلح  كان محمد سممان حسن يرى     
 . من قطاع االصبلح الزراعي نالجزئيمباشر عن صيانة االنتاج في ىذين 

اما اراضي االصبلح الزراعي التي لم يعمن خضوعيا لمقانون او المعمنة ولم  .ب 
فتقع (مميون دونم  9,9ساحتيا بحوالي)مجموع متقدر  والتي يتم االستيبلء عمييا

 . يةتمسؤولية صيانة االنتاج فييا عمى االطراف اال
  الكون الم -8
 الفبلحون -2
 سمطات االمن واالدارة المحمية. -2
 ة عن الري .وزارة الزراعة المسؤول- 1
    (2)ما يتعمق بالتسميف او االستيبلء وزرارة االصبلح الزراعي في-9
ما كان يرى حسب  (2) الزراعي النتاجعممية تنظيم ا وتأسيسا عمى ما سبق فأن    

والبذر والسمفة  وسائل الحراوةوالماء و   توفير االرضمن  محمد سممان حسن تتألف
 .(8)في جميع اجزاء العممية الزراعية عدا العمل الفبلحي المطموب  ووسائل الحصاد

                                                                                                                                                                      

 . 892ص  ,8595
 .  22( محمد سممان حسن , مسالة الزراعية في العراق , ص(8
 . 8591تشرين االول  9,  2جريدة االىالي , العدد  ((2
وهً عبارة عن وحدة المساحة باالنخفاض قٌاسا الى معدالت الزراعً :  ( عملٌة  االتنظم(3

, بغداد  210العالمٌة ودول المنطقة :ٌنظر . ناقد التمٌمً , االنتاج الزراعً فً العراق , العدد 
 ,2014. 
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لجميع اصناف االرض توفر كل اجزاء العممية  الضروريانو ليس من  ويبد    
تعدى التعاقد تال  ميوئدااألراضي الالمطموبة لزراعة  فاألجزاء  الزراعية وبنفس الدرجة

  . ووسائل الحصاد رض والبذور عمى اال
ما   جميع فضبل عن الري بالمضخات اراضي  زراعة  تتطمب  ىذا  وعمى   

 فقد  االساس  ىذا  وعمىوصيانتيا   تشغيل المضخات االراضي السيحية تتطمبو
  الصادر  في بيانيا االنتاج صيانة حول سياستيا الزراعي وزرارة االصبلح توضح

 واالميرية عمييا المستولى  االراضي الفبلحين في دعت حيث 8595  ايار 20  في
   ان يسارعوا عمى الماضي العام في زرعوىا التي نفس المساحات بزراعة الصرفة

  في  الفبلحين يساعد  الزراعي   االصبلح  نبأ  العمم مع االيجار  عقود  ابرام  في
  ويتعيد  العامة الري مديرية  بواسطة ةالرئيس االنير وكرى  االراضي الديمية  حراوو
  تسميف الفبلحين عمى ويعمل  االخرى االراضي  في  وصيانتيا  المضخات  بإدارة

 مع  عاقدالت   تم  الزراعي  جياز االصبلح  لجيود  ونتيجة النقدية  والسمف بالبذور
  الموسم الشتوي  خبلل  دونم  مميون(  1,9 ) عمى  فبلح 829,000  واليح

8595-8590 (2) . 
التمميك اذ كان  يةكيفلمحمد سممان حسن خطة  الى ذلك فقد وضع  باإلضافة   

يعود الى عوامل متعددة يمكن بيانيا بعد توضيا   تأخر التوزيع االراضيان  يرى
طبيعة عممية التوزيع ذاتيا ان مرحمة توزيع االراضي المستولى عمييا واالميرية 

 .(2) ةبالعمميات االتيالصرفة عمى الفبلحين تستمزم القيام 
تعيين الحدود الخارجية لممقاطعات المراد توزيعيا بعد اكمال االجراءات القانونية  -8

 لتمميكيا لمفبلحين . تمييداالمتعمقة بنقل ممكياتيا الى الدولة 

                                                                                                                                                                      

 .8591كانون الواني  21,  288جريدة اتحاد الشعب , العدد ( (8
 .11تصاد العراقي ,ص ( محمد سممان حسن , دراسات في االق(2
 .  11محمد سممان حسن , مسالة الزراعية في العراق , ص(  (2
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 تصحيا خرائط المسا ليذه المقاطعات عن توافرىا او جراء مسا جديد   -2
  مساحات المقاطعات لمساحة الصالحة لمزراعة من مجموعحساب ا  -2
دراسة نظام الري لغرض توفير الماء الكافي لزراعة االراضي الصالحة لمزراعة   -1

 في المقاطعات بكامميا ولكل قطعة عمى وحدة 
 ألراضيلمعرفة عدد الفبلحين المستحقين اجراء التحقيق مع الفبلحين   -9

 قتصادية من نواحي الدخل واالنتاجالمقاطعات المراد توزيعيا ودراسة احواليم االو 
(8). 

تحديد مساحة الوحدة االستومارية في ضوء عدد الفبلحين المستحقين وكمية   -9
المياه المتوافرة ومساحة االرض الصالحة لمزراعة والمساحة المطموبة لمقرى 

 ووسائل االنتاج .
اعداد خارطة التوزيع التي تبين القرى والوحدات االستومارية والطرق والقنوات   -9

 .(2) والمبازل 
 ارطة التوزيع عمى االرض بتقسيميا الى الوحدات االستومارية المطموبة .انزال خ  -1
  تسجيل االرض بأسماء الفبلحين المستحقين بصدار سندات التمميك البلزم  -5

العمميات المترابطة والمعقدة ىي التي حتمت عمى جياز االصبلح  الواقع ان تمك
الزراعي ان يضع خطة لتوزيع االراضي المستولى عمييا واالراضي االميرية الصرفة 

خطة التوزيع  تشممقبل بدء الموسمين الزراعي وليذا عمى الفبلحين المستحقين 
 : (3)االراضي عمى مرحمتين 

  8590الى نيسان  8595ي من تشرين الواني : قبل الموسم الشتو  االولى 
  8590الى تشرين االول  8590ي من نيسان صيف: قبل الموسم ال الثانية

                                                           

 .11, ص   8591-8591( محمد سممان حسن , دراسات في االقتصاد العراقي 8)
 .80,ص  8599,مصر  2محمد السعيد محمد ,االقتصاد الزراعي ,ط(2)
 .11, ص المصدر السابق(محمد سممان حسن , 2)
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ببلد يكون في المنطقة الوسطى والجنوبية من ال عتوزيقطر  ان مركز الوقل في  
وأن   الغالبية العظمى لمزراعة الصيفةلكون ىاتين المنطقتين تحتبلن   وىذا يعود

لتي االمنطقة الشمالية تعتمد في الغالب عمى الزراعة الشتوية عدا اراضي التبغ 
 . (8)ء السميمانية(لوا)وبخاصةصيفية ادخمت ايضا في الخطة ال

 
  :خطة التوزيع يعود الىالمستولى عمييا في  األراضيان ترجيا   

 .العموم  وجومن االراضي االميرية عمى  خصوبةكونيا اكور  –اوال 
كونيا اصدق تعبيرا عن االصبلح الزراعي في العيد الجميوري بوصفيا  – واني 

االقطاعيين  ألراضي الظاىرياالراضي االقطاعيين وليس التوزيع  الفعميالتوزيع 
 .بو الحكومة في العيد الممكي قامتاالميرية الصرفة الذي 

 .(2)في نظام رييا  االنية  لئلصبلحات  كونيا اقل احتياجا -والو 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           

 . 220, ص 8591-8591محمد سممان حسن , دراسات في االقتصاد العراقي  ((8
 . 80,ص  8599,مصر  2محمد السعيد محمد ,االقتصاد الزراعي ,ط (2)
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 (8جدول رقم )
    (8احصائية بتوزيع االراضي حسب وجية نظر محمد سممان حسن  ) 

 

 القطاعــاث
المساحت العامت 

 بالدووم

المساحت 

السراعيت بأالف 

 الدووماث

 االراضي التىزيع

المساحت 

القابلت 

 للتىزيع

عدد 

الفالحيه 

المستحق

 يه

مساحت 

الىحدة 

االستثما

 ريت

عدد 

الفالح

 يه

المقتر

ح 

تىزيع 

االرض 

السراع

يت 

 عليها

الفرق 

بيه 

 الفالحيت

الىاء الكىث : 

 الحسينيت

 النعمانيت–

 الصىيرة

 المجمىع

252,191 

24225 

41,558 

 519,552 

265, 

22,2 

38,5 

134,5 

 259,8 

 56,3  

94,2  

115,4 

1215 

625  

255  

5932  

29 

29 

29 

29  

588

8 

422 

214

6 

928

8 

9331 

269 

 343 

 

 58 29,4 552 22,3 23,4  11,25 الجزرة العمارة

 الديىانيت

 الدغاره

 الحمزة

 المجمىع

64,18 

24,553 

223,182 

23,4 

56,5 

59,8 

32,5 

58,8 

14,5 

94,5 

492 

985 

2592 

2592 

59,8

8 

92,2 

25,9 

58 

58 

28 

53 

 الحلت

 المهناويت

 الجاريت

 المجمىع

55,52  

46,51  

56,455 

13,6 

52,4 

95 

11,4 

16,5 

25,2 

538 

2289 

1839 

15,9 

15,3 

15,6 

58 

58  

58 

 السلمانيت

 حلبجت

 رانيت

 المجمىع

9,288 

5,522 

22,322 

2,9 

3,6 

21,2 

2,9 

3,6 

21,2 

281 

921 

522 

 

22,1 

22,4 

25,1 

58,8  

22,4 

24,5 

29 

29,4 

 

6198 

2819 

 35,4 362 96,1 64,2 284,622 خانقيو ديالى

 29,4 2988 64,4 45,5 56,524 اللطيفيت بغداد

 381,112  المجمىع العام
958,5 245,6 22,28   

    
   

                                                           

 . 55,ص8591-8591( محمد سممان حسن , دراسات في االقتصاد العراقي مابين (8
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التوزيع ذاتيا محمد سممان حسن تبسيط عممية  ان اقتراح ساس المى ىذا اوع     
واضحة ومحدودة في مناطق  المياهحيث تكون مسألة  يةالديم الزراعية مناطقالفي 
يجعل و اضافة الى ذلك تطوير االدارة الموقتة حتى تصبا توزيعا االراضي  الري

االراضي النيائي والموقت حتى نستطيع ان نسارع في عقود االيجار جارية في توزيع 
 8595عممية االستيبلء عمى جميع االراضي الوجب االستيبلء عمييا في عام 

   ليا في قانون االصبلح الزراعي المقرر 
   العراقيةو الزراع ضاعاو صبلح ا ان حسن سممان محمد نظروجية  من   

والخارج عنو تتوقف عمى تحقيق الجانبين االصبلح الزراعي  في الداخل بقطاعييا
  من  الكبيرة الى ممكيات صغيرة  الممكية   وتحويل  تنظيم وتعبئة الفبلحين االخرين

  ال نظام االرض  وتحويل  الفبلحي  التنظيم  نجاح  ولكن  العامة القضية الزراعية
  اخرى  شروط توفير  عمى انيا تعتمد حيث الزراعية االنتاجية زيادة لوحدىما  يكفبلن
دة واستخدام االسم االراضي الزراعية إلرواءالمتوفرة  زيادة كمية المياه اىميا

رض التحويل كل ذلك ف –طرق الزراعية الحديوة واتباع ال الكيمياوية والمكننة الزراعية
  الى  بالنسبة لمفبلح ولمدونم الواحد الواطئةمن الزراعة الخفيفة ذات االنتاجية 
 . (8)الزراعة الكويفة ذات االنتاجية العالية 

انخفاض مستوى االنتاج الزراعي   ي محمد سممان حسنفضبل عن ذلك فقد رأ    
  :(2) الى العوامل التاليةيرجع   جية الزراعية في االساسواالنتا

كان : يمكن تقدير عدد الفبلحين القادرين عمى العمل من الس البطالة الزراعية -8
 ةالزراعي باألعمالويمكن تقدير عدد المشغمين مميون نسمة  2الريفي بحوالي 

 مميون نسمة . 8,9بحوالي 
                                                           

 .19(محمد سممان حسن , دراسات في االقتصاد العراقي ,ص(8
 .41المصدر السابق , ص ((2
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تتضا الدرجة المنخفضة لممكننة الزراعية في  : لة المكننة الزراعيةضآ -2
الحيواني  –العراقية من دراسة القسم المنجز من االحصاء الزراعي  الجميورية

 . 8595-8591لسنة 
االسمدة   : كان مقدار المستورد من ضالة استعمال االسمدة الكيمياوية -1

, بينما حاجة الزراعة العراقية الى  8591طن في عام  2,900الكيمياوية يعادل 
ية السيما االسمدة الكيمياو طن  29,000طن والى حوالى  20,000حوالي 

  . (8)8599النيتروجينية في 
  ينبغي  التي  الشروط االساسية  اجمال  يمكنيرى انو  ان محمد سممان حسنك    

  في  العراقية  الجميورية  في  الزراعياالعمار   خطة  اىداف  إلنجاز  توفيرىا
 :التالية   الوبلوة  العوامل

حول   وعمميا السائد فكريا  الرأيفي   النظر  اعادة  شيء  كل  قبل  ينبغي -8
 . الزراعيالفصل بين الزراعة واالصبلح 

  المسؤولية   توحيد  اذن الضروري فمن يتجزأ ال ككل القضية الى نظرنا اذا  -2
  توحيد يعنى وىذا , برمتو  واالعمار الزراعي  جياز  في  منحصرة وجعميا
 الزراعي .  واالصبلح  الزراعة  جيازي

  خبلل  دينار يستومر مميون سبعين مبمغ العراقية الجيورية حكومة تخصص -2
  االصبلح  قانون  تنفيذ نظام الري  تطوير  لغرض  8599, 8590 بين  الفترة

 .(2)الزراعة العراقية  واعمار  الزرعي
افكار وخطط متكاممة عن  سبق ان محمد سممان حسن كانت لديو امويتضا م     

الواقع الزراعي والمشاكل التي  يعاني فييا وما ىي الحمول المناسبة الى تمك 
المشاكل وكيفية تنظيم العبلقة بين الفبلح والدولة وكيفية زيادة االنتاج الزراعي ولذا 

                                                           

 .299, ص 8511محمد فاضل محمد , التنمية االقتصادية مطبعة الحوادث , بغداد ( (8
 . 8590( صادق حسين , التعاون في الزراعة , مطبعة المعارف , مصر , (2
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ح فانو قدم المقترحات الى الحكومة التي اخذت بيا ونتج عنيا تنفيذ قانون االصبل
 اعي . الزر 
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 المبحث الثالث
 في مجمس التخطيط  محمد سممان حسن دور 
من اجل انماء وروات الببلد الطبيعية بشكل يكفل رفع مستوى معيشة الشعب       

ستمزم وضع خطة ي ,(8) ريع المتوازنكانت الحكومة ترى ان التقدم االقتصادي الس
دي الوطنية استغبلال يكفل بناء كيان اقتصا ستغبلل الوروةاقتصادية تيدف الى ا

, (2)اقتصادي مخطط  جيازيقتضي تكوين و  رصين ويرفع مستوى معيشة الشعب
ما يستوجب تأليف ىيئة م يشمل القطاعين الحكومي واالىمي تصادياق ومنياج

مركزية تعمل عمى تنسيق الخطط الموضوعة من قبل الوزارات المختمفة في ضوء 
وتضع الخطط من اجل   وتدرس وضع االعمار ومجمس االعمار  ةاالىداف المقرر 

 وتكوين أجيزة كفؤة وتغيير اتجاىيا لصالا الشعب واعادة تنظيميا اصبلح االوضاع
 .(2) لمتخطيط االقتصادي

 بدراسة كل ما يتعمق   محمد حديد  عيد مجمس الوزراء الى وزير االعمار وكالة    
ابع مجمس الوزراء تقريرا في الر رفع الى  وبعد ذلك االعمار ووزارة االعماربمجمس 
والتخطيط العمار "وزارة ا بعنوان8591تشرين الواني عام من  والعشرين

 .(1)االقتصادي
االقتصادي يقوم عمى اساس الفصل  جياز مركزي لمتخطيط تأسيساقترح فيو    

بين التخطيط والتنفيذ يعيد االول منيما الى جياز خاص فيما يعيد  الواني الى 
 وزارية لجنةوقرر تشكيل  مجمس الوزراء التقرير المذكور وبحثالوزارات المختمفة 

وكان  لدراستو االجتماعيةوالشؤون  ,واالقتصاد,ية والمال ,عماراال من وزاراتمؤلفة 

                                                           

 . 8595نيسان  1, بتاريخ  5الوقافة الجديدة , بغداد , العدد ((8
 . 8519كانون االول ( مجمة الموقف , العدد الوالث , (2
 ايمول . 5, 229( جريدة الوقائع العراقية العدد (2
 .291(  محمد سممان حسن , دراسات في االقتصاد العراقي , ص  (1
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المجنة تقريرىا الى مجمس الوزراء في وقد قدمت  ءاعضاحد ا محمد سممان حسن
 يتألفعمى ان  تأسيس مجمس اقتصادي واقترح 8595التاسع عشر شباط عام 

 ,المالية ,من رئيس الوزراء رئيسا ووزراء تتألفوزارية  االولى المجمس من ىيئتين
والشؤون االجتماعية والصناعة والتجارة والزراعة ومحافظ البنك المركزي  ,واالعمار
خبراء بالشؤون  وتضم والوانية فنية يتراسيا احد اعضاء مجمس الوزراء اعضاء
مع خمسة  والزراعية والصناعية والتجارية والشؤون االجتماعية ,والمالية, النقدية

التجارية والزراعية والمصارف االىمية ممومين عن كل من اتحاد الصناعات والغرف 
اعمال المجمس عمى وضع سياسة اقتصادية وتقتصر  مية بصفة اعضاءوالحكو 

واقتراح التشريعات   ورفع مستوى المعيشة القومي عامة ومتكاممة لتنمية االنتاج
 .(8)البلزمة لتنفيذىا

رفع محمد سممان حسن تقريرا الى مجمس الوزراء الذي  8595نيسان  2وفي   
 دهوأعا  المجنة الوزاريةو حديد محمد  في تقريرمبلحظاتو حول بعض ما جاء  ابدى

والعمل عمى وضع التشريعات البلزمة لتأسيس  ىذه المبلحظات الى المجنة لؤلخذ بيا
لغاء مجمس االعمار راء أمجمس الوز  , وعميو قرر(2)الوزارات الجديدة المقترحة

فقرر  واعادة النظر بالوزارات وتشكيبلتيا واستحداث مجمس لمتخطيط االقتصادي
ات والصناعة واالشغال واالسكان والبمدي,والنفط  ,استحداث وزارات االصبلح الزراعي

دوائر الحكومية الوزارات الجديدة عن طريق توحيد ال والتخطيط, وجاء استحداث
عمى تنظيم شؤون دوائر الوزارات  مما ساعد في الوقت نفسو تياورة مع مبلكالمبع

 . (2)وكفاءتياوعمى تطوير مستوى ادائيا   اأُلخرى ومياميا

                                                           

,  2, قرارات مجمس الوزراء,  رقم القرار205/188د. ك .و, مجمس السيادة, رقم  الممف  (8)
 . 28-20ص 

 .8595 نيسان 5, 880جريدة االىالي, العدد  (2)
 . 8595تموز  81بغداد ,, 859لعدد , ا جريدة صوت االحرار (2)
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قتراحات التي قدميا محمد سممان حسن الى رئيس االبعد و وعمى ىذا االساس    
الئحة قانونية اصولية لغرض تشريع  بأعدادالعدل ر وزارة يفقد كمف االخ الوزراء

التي اقرىا مجمس  ( الئحة قانون السمطة التنفيذية) سميت ب التي جديدةالالقرارات 
( لسنة 91صدر قانون السمطة التنفيذية رقم ) وعمى اور ذلك  اء بشكل نيائيالوزر 

لغي فضبل عن ذلك ا لو اعيد تنظيم األجيزة التخطيطية, والذي من خبل(8) 8595
اث مجمس التخطيط ووزارات التخطيط واستحد االعمار ووزارة االعمارمجمس 

 .(2)واالصبلح الزراعي والصناعة
الوزارة  محمد سممان حسن ليكون سكرتيرا في نقل بعد تأسيس وزارة التخطيطو    

العامة لمعمل واالجور وكيبل لممديرية نفسو الوقت  وفي8590نيسان  2اعتبارا من 
 .  (2) 8592شباط  1واستمر في عممو حتى انقبلب 

العديد من النشاطات  ديوتمك الوزارة فكانت لمحمد سممان حسن في وبوجود     
بدأت وزارة اذ  ةالخطط االقتصادية المؤقت والمقترحات والتي كان من ابرزىا  واآلراء

وىي ضرورة خمق األجيزة الفنية واالقتصادية  التخطيط بمعالجة اىم مشكمة لدييا
مستعينة بعدد من الخبراء والمتخصصين  المنوطة بيا باألعمالواالحصائية البلزمة لمقيام 

عدد من التقارير والدراسات التي أجريت عن واقع مستندة الى  من الدول االشتراكية
لبيان   قاعدتو االنتاجية وتركيب  وتشخيص العوامل االستراتيجية فيو  االقتصاد العراقي

 .(1)مختمف الوغرات فيو والعمل عمى معالجتيا
ط االقتصادي الى مجمس التخطي محمد سممان حسن خطة  ساس وضعالوعمى ىذا ا  

عمى ان تقتصر في ذلك  لتنمية الببلد  وضع الخطط االقتصادية ميمتيا ووزارة التخطيط

                                                           

 .8595آيار  1, 891جريدة الوقائع العراقية, العدد  (8)
 .228, ص 8591, دار الفارابي, بيروت, كاظم حبيب, دراسات في التخطيط االقتصادي( (2
 .8592شباط  80, 101جريدة الوقائع العراقية , العدد   ((2

وزارة التخطيط, الدائرة االقتصادية, تطور االقتصاد العراقي في ظل التخطيط, بغداد, د.ت,  (1)
 .29ص
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فضبل عن ذلك   مباشرا وقويا تأويراعمى المشاريع الرئيسة التي تؤور في االقتصاد الوطني 
وتحديد المشاريع التي   كشف المشاريع التي التزم بتنفيذىا مجمس االعمار بصورة شاممة

وذك لغرض وضع خطة اقتصادية  االقتصادية البالغة ألىميتيانظرا  تأخيرىايمكن  ال
  يا الصرف عمى المشاريع التي سبق وان اقرىا مجمس االعماريمكن في ضوئ  مؤقتة

فضبل عن معرفة المبالغ البلزمة لممشاريع  والنظر في االقتراحات التي تتقدم بيا الوزارات
 .(8)التي تضميا ىذه الخطة والمبالغ التي تحتاجيا

واالرتباكات  وعدم استكمال جيازىا االداري والفني  عمى الرغم من حداوة ىذه الوزارة  
منعيا من اصدار قانون الخطة االقتصادية يلم  التي تسود حسابات مجمس االعمار

, وقد اخذ بعين االعتبار في وضع الخطة االقتصادية (2) 8590( لسنة 818المؤقتة رقم )
تنظيم النشاط االقتصادي ودراسة المشاريع التي سبق لمجمس االعمار الممغى   المؤقتة
السيما تمك المشاريع التي سبق لمحكومة   مفيد وصالا لمبمد منيا ما ىوواقرار   دراستيا

تكون الخطة المؤقتة بداية لوضع خطة اقتصادية  أن  وفرض  السابقة ان تعاقدت عمييا
تكون عمى  وأن  تراعى فييا مشاريع الخطة المؤقتة أن عمى  تنفذ خبلل خمس سنوات

اسات اكور تفصيبل لمموارد واالحتياجات التي تتطمبيا شمل منيا مبنية عمى در نطاق أعم وأ
مسندة بالتجارب والدروس المستنبطة من تطبيق  النيضة االقتصادية في العراق الجديد

, واستيدفت الخطة المؤقتة تصفية الوضع الذي خمفو مجمس (2)الخطة االقتصادية المؤقتة
وتشديد   اختيار المشاريع وتنفيذىاوالقضاء عمى الفوضى واالرتباك في   االعمار واجيزتو

 كما توخت تشغيل االيدي العاممة  الرقابة عمى الصرف والتنفيذ من قبل الدوائر الرسمية
وتكويف حركة تبادل العممة وزيادة الدخل  والقضاء عمى البطالة وتنشيط االقتصاد الوطني

 اعة والزراعةالقومي ودخل االفراد, واستيدفت ايضا تشجيع القطاع الخاص في الصن
والمبادرات الفردية او الجماعية الستومار الرساميل الخاصة في مشاريع اقتصادية خارج 

                                                           

, مشروع الخطة االقتصادية ,رقم الوويقة 188/ 229د. ك .و, مجمس السيادة,  رقم الممف  (8)
 .2ص8590, 2

 .812ن ,ص سعيد عبود السامرائي, التطور االقتصادي الحديث في العراق, دت,م (2)
. 
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يحتاجو المجتمع من مواد استيبلكية صناعية  مسؤوليات الخطة االقتصادية لسد ما
بمواده االونتين والعشرين وجداولو   , اوضا قانون الخطة االقتصادية المؤقتة(8)وزراعية

ارسة صبلحيات كل من السمطات المختصة والطريقة الواجب اتباعيا في تنفيذ كيفية مم
لذلك فقد نصت المادة الوانية من القانون   المشاريع المبينة تفاصيميا في الجداول وتمويميا

  مميون دينار لسد نفقات المشاريع  (252, 812)  عمى ضرورة رصد مبمغ قدره المذكور
نص القانون في مادتو فيما   8592-8595الخطة االربع موزعة عمى سنوات تنفيذ 

يكون تنفيذ المشاريع الواردة في الخطة من مسؤولية الوزارات التي أن  الخامسة عمى
, وحددت (2)منحتيا المادة نفسيا صبلحية البت في جميع االمور المتعمقة بتنفيذ المشاريع

رضيا الوزارات عمى مجمس التخطيط القضايا التي يجب ان تع المادة السادسة من القانون
بما في ذلك طريقة   في سبيل تنفيذ المشاريع بشأنيااالقتصادي لمحصول عمى موافقتو 

 وما يخص وعقود تنفيذ المشاريع ومواصفاتيا الفنية  والشروط العامة لممقاوالت  التنفيذ
 باألموالفضبل عن حق التصرف   اعبلن المناقصات واحالتيا وتمديد آجاليا والغاءىا

والمصادقة عمى اكمال المشروع وفقا  مشروع محدد أليالمنقولة او غير المنقولة العائدة 
, كما حددت المادة الرابعة عشر من (2) لغاء القرارات النافذةوتعديل او أ لمقرارات النافذة

بحسابات كل مشروع منفصمة تحتفظ بأن   القانون ان تقوم كل وزارة بتنفيذ اي مشروع كان
ترفع الى وزارة التخطيط تقريرا مفصبل عن تقدم العمل في  وأن عن اي حساب آخر

الخامسة عشرة فقد الزمت وزارة المالية  اما المادة او المشاريع التي تقوم بتنفيذىا  المشروع
م باالحتفاظ بحسابات كل مشروع منفصمة عن اي حساب آخر تبين فيو المبالغ التي ت

وتضمنت الجداول الممحقة بالخطة االقتصادية المؤقتة المعمومات  صرفيا عمى المشروع
(, من ذلك موقع 818المحددة عن كل مشروع مقرر في ضوء مواد القانون رقم )

                                                           

 .918محمود فيمي درويش واخرون, المصدر السابق, ص  (8)
, 2,ج8591 -8591تاريخ الوزارات العراقية في العيد الجميوري جعفر عباس حميدي ,  (2)

 .291 – 299, ص 2009, بيت الحكمة, بغداد, 2ط
 .8595كانون االول  28, 218جريدة الوقائع العراقية, العدد  (2)
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خصص لممشاريع الواردة , (8) والدائرة المعنية بو مباشرة  المشروع, والوزارة التي تقوم بتنفيذه
اعات االقتصادية, كما ىو ( مميون دينار موزعة عمى القط252ر812)في الخطة مبمغ 

 مبين في
 (2رقم )جدول 

 :(2) 8592 -8595لممشاريع التي اقرب في الخطة المؤقتة  المخصصةبين المبالغ ي 

 القطاعات
المبمغ الالزم 

 إلكمال
 المشاريع

التخصيصا
 ت

 النسبة
 التخصيصات السنوية

8555 8561 8568 8562 

دائرة الىقل 

 والمىاصالث
388011 96949 1,52 55629 14398 54582 38332 

دائرة االسكان 

 والمصايف
94635 94635 1,58 9816 10381 55952 4128 

 33892 35610 36832 35984 31,6 28516 28606 دائرة المباوي العامت

 6889 33106 30316 36631 35,0 69910 69919 الدائرة السراعيت

 2228 38628 35240 9943 38,5 10159 10959 الدائرة الصىاعيت

 4028 0898 0424 2132 9,9 50093 19393 دائرة الثقافت العامت

 1998 0809 9598 1,640 4,2 56,292 56,292 دائرة الصحت العامت

مشاريع االتفاقيت 

 العراقيت السىفيتيت
38888 38888 5,9 1888 9888 - - 

 - - - - 3,3 6888 6888 االحتياط

 69,939 99,229 361,914 08,326  192,144 195,301 المجمىع

                                                           

, ص 2, مشروع الخطة االقتصادية, و229/188مجمس السيادة, الرقم الممف  د. ك .و, (8)
80 - 91. 

وزارة المالية, التقرير السنوي  وة اعتمادا عمى المصادر االتية :نظم الجدول من قبل الباح (2)
المالية,  8595لمديرية المحاسبات العامة عن حسابات الخطة االقتصادية المؤقتة لسنة 

كانون االول  28, 218؛ جريدة الوقائع العراقية, العدد  2,ص 8592, بغداد,مطبعة الحكومة
, بغداد, 8595؛ البنك المركزي العراقي, التقرير السنوي لسنة  29 – 22ص  8595
؛ محمد عمي زيني, االقتصاد العراقي الماضي والحاضر وخيارات 10 - 25,ص ص 8590

 . 95, ص2005والنشر, بغداد,, دار المبلك لمفنون واالداب 2المستقبل, ط 
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س المال االجتماعي لم تحقق اىدافيا, كما ان ان االستومارات في مشاريع رأ        
لتسيير عمميات  الخطة اخفقت ايضا في توفير الفنيين واالداريين والمتخصصين

اكور الدوائر المنفذة قد اخفقت  أن   ليذا نجد  التنفيذ وتخميصو من الروتين الحكومي
عجزت عن انجاز المشاريع المكمفة بيا ضمن الحدود الزمنية التي وردت في أو 

فان الخطة لم تستطيع توفير   وحتى اذا اكممت األجيزة المنفذة ىذه المشاريع  الخطة
وىذا يعني كما يبدو   اوالمدربة عمى اداراتي  االعداد الكافية من االيدي العاممة الفنية
الوزارات المختمفة لم تكمف نفسيا ميمة  أن   من دراسة الخطة ومدى تحقق اىدافيا

دراسة وتقويم مشاريع مجمس االعمار لكي تستفيد منيا في وضع وتنفيذ المشاريع 
   .  الواردة في ىذه الخطة

  السابقة ليذا تضمنت ىذه الخطة كل العيوب التي تضمنتيا المناىج االعمارية   
  الخطة االقتصادية المؤقتة عبارة عن تجميع لمشاريع مناىج مجمس االعمارأن   كما

وكذلك لم تضع الخطة االقتصادية المؤقتة   وبذلك يمكن عدىا استمرار ليذه المناىج
  وانما اكتفت بوضع قائمة بمشاريع قررت القيام بيا  اىدافا كمية تسعى لتحقيقيا

المشاريع اي تنسيق او ترابط لمتعرف من خبلليا عمى جدواىا  دون ان يقوم بين ىذه
 االقتصادية او منافعيا.

بوضع نظاميا رقم  وزارةالمت قا التخطيط ارةوز  بعد االخفاقات التي منيت بيا    
يعد وزير التخطيط الرئيس االعمى   وبموجب النظام المذكور (8)8595 لعام ( 90)

 كان محمد سممان حسن حين يساعده وكيل الوزارة في لموزارة والمسؤول عن اعماليا
مع لجنة  وتناقشومحضر مجمس التخطيط يكتب  (2) سكرتير مجمس التخطيط

  والية عمميا عمى اساس  وحدد النظام التشكيمة االدارية لموزارة  اعمالو وبتخويل منو
 ,والنقل ,والصناعة,يعتمد ىيكميا عمى دوائر قطاعية رئيسة ىي دوائر الزراعة  أن 

                                                           
  .100تموز ,ص 14ابراهٌم كبة , هذا طرٌق  ((1
 .200,ص 2016, عام200, ص(   محمد حدٌد , مذكراتً , دار الساقً , بغداد (2
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والصحة  ,والعمل واالجور,  والمباني العامة ,والمصايف ,واالسكان ,والموصبلت
 .(8)واالحصاء المركزي , والوقافة العامة العامة

الذي يرى بضرورة   التخطيط االقتصادي أكان محمد سممان من المؤمنين بمبد 
 ه ىذ وتفصل  التخطيطوجود جياز مراقبة التنفيذ الذي يكون جزاًء مكمبل لجياز 

حسن في سممان  االجيزة الرقابية عن االجيزة التنفيذية المختمفة لذلك وضع محمد 
 وىي كاالتي: بيا االسس والضوابط لمعمل مجمس التخطيط مجموعة من

يكون مسؤوال امام مجمس  أن  تكوين مجمس لمتخطيط االقتصادي عمى -8
الوزراء ومؤلفا من عدد محدود من الوزراء ذوي االختصاص المباشر كالتخطيط 

واالجتماعية العامة واقرار  ووظيفة ىذا المجمس تعيين االىداف االقتصادية والمالية
 .  (2)ة االقتصادية في مراحميا المختمفة الخط

وضع الخطة االقتصادية في وظيفتيا القيام ب تكون احداث وزارة لمتخطيط  -2
العامة التي قررىا مجمس التخطيط االقتصادي وعمى اساس تنسيق   ضوء االىداف

عمار اميم مشاريعيا واعداد الميزانية لؤلتص  مقترحات الوزارات المختمفة وتدقيق
 .(2)مراقبة التنفيذ بعد حصول عمى موافقة مجمس التخطيط و سنويا ولعدد من السنين 

 لى ذلك الجياز االداري من مديريةوزارة التخطيط , باإلضافة ا ينبغي تأليف -2
 عامة لمتخطيط االقتصادي وعدد من المديريات تختص كل منيا في تخطيط قطاع 

 .(1)معين من اقتصاديات الجميورية العراقية وىي
                                                           

 , مطبعة التمدن, 8590محمود فيمي درويش واخرون, دليل الجميورية العراقية لسنة  (8)
 .910-921,ص ص 8598بغداد, 

 .229دراسات في االقتصاد العراقي ,ص( محمد سممان حسن , (2
 . 880تموز ,ص 81ابراىيم كبة ,ىذا طريق (2)

غصون مزىر حسين المحمداوي , التطورات االقتصادية واالجتماعية في العراق الفترة  ((1
 , 2009(, اطروحة دكتوراه غير منشورة ,كمية التربية لمبنات و جامعة بغداد , 8595-8519)

 .  822ص 
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 مديرية التخطيط والتوازن االقتصادي  - أ
 ميزانية االعمار مديرية  - ب
 مدير التخطيط الزراعي  - ت
 الصناعي  طمديرية التخطي - ث
 مديرية التخطيط التجاري  - ج
 مديرية التخطيط المالي  - ح
 تخطيط المواصبلت مديرية  - خ
    البناء .و مديرية التخطيط  - د
 تتمخص ميام المديرية العامة لمتخطيط االقتصادية في -1

الزراعية والحيوانية والمعدنية و    تنسيق التحريات والمسوح عن الوروة الوطنية . أ
   الصناعية

ة واالنتاجية يالوروة الوطنية بموجب االسقي تنسيقلوضع الخطة العامة -ب
 . (8) العامة المقررة  لممشاريع المختمفة وحسب االىداف

 تقرير الشروط العامة , والجياز والتعديبلت المطموبة لنجاح الخطة  -ت
 .  وباالضافة الى مديرية التخطيط االقتصادي العامة , تشمل وزارة التخطيط-9
الغالب ان تركيب تشكيبلت ىذه المؤسسات الوبلث سيكون بصفة عامة , متناظرا   

 . (2)العامة شكيبلت مديرية التخطيط االقتصاديمع تركيب ت
    
 
 
 
 

                                                           
 .210,ص1050-1051محمد سمان حسن , دراسات فً ااقتصاد العراقً مابٌن  ((1

 . 8590,ايار  5وقافو الجديدة ,بغداد ,العدد ( ال(2
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 . 8561لخطة االقتصادية لعام ا ونقد محمد سممان حسن 
في كل  ر االقتصادي لمحمد سممان حسن دفعو الى التدخل وبيان رايوان الفك    

 شخص مواطن الخمل ياق انو كان الجوانب التي تتعمق بالحياة االقتصادية في العر 
او قرارات وتشريعيات لغرض وانين قتطويرىا والسيما عندما يتم اصدار  سبل

 .(8)العراق  في النيوض بالواقع االقتصادي
في قام بنشر مقالة  8590الخطة االقتصادية عام ع ضو وعمى ىذا االساس وبعد    

 :(2)بخصوصيا وىي كاالتي نقاط  عدة مبيناجريدة الموقف انتقد فييا تمك الخطة 
   وبلوة عوامل اساسية ىي تقرره في العراق  ان الوضع االقتصادي -8

مال النفطي االجنبي المستومر في الس الوطني الى الرأ استمرار خضوع االقتصاد -ا
 العراق. 

االجتماعي واستمرار المستوى   ضالة االنتاج والدخل الوطني وسوء توزيعو -ب
 صحة ووقافة اكورية الشعب العراقيالواطئ لمعيشة و 

البطالة   الوروة البشرية والطبيعية المتمومة في انتشار  انخفاض درجة استغبلل-ج
وبناء قسم كبير من الوروة الزراعية الحيوانية والمعدنية من دون   عمى نطاق واسع

 . (2)تطوير وال مساىمة في االنتاج 
  من خبلل  عدادىاألالصحيا   االقتصادية والطريقالمفيوم العممي لمخطة  -2
 
 
 

                                                           

, المؤسسة العربية  8590-8595عدنان الباجة جي, صوت العراق في االمم المتحدة  ((8
 ,  890,ص 2002لمدراسات , والنشر ,بيروت ,

 .8590ايار  22, بغداد , بتاريخ  5الموقف , العدد مجمة ( (2
 .225,  8091-8591المدة ما بين   محمد سممان حسن , دراسات في االقتصاد العراقي ( (2
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العممية  باألسس الذي يقتضي االخر انتياج اسموب التخطيط االقتصادي العممي ,
 :(8) االتية
   عوائد النفطو  توجيو الحد االقصى الممكن من مجموع مدخوالت الدولة واالفراد -ا

نحو االستومار  والدخول الفردية الرسمية ادات االعتيادية وارباح المؤسساتواالير 
 االنتاجي .

اطار الخطة االقتصادية الوطنية شامبل لجميع القطاعات االقتصادية  يكونان -ب 
 والخاص . بما في ذلك القطاع العام

قيام الخطة عمى اساس سياسة اقتصادية عامة تتضمن اىدافا محددة   -ت
 لئلنتاج العام واالنتاج القطاعي والتشغيل , واالستيبلك والتجارة الخارجية 

 تخصيص ما ىو ضروري من الموارد المالية لبلستومار االجتماعي  .-ث
االرجحية واالنتاجية   سالمشاريع االنتاجية داخل كل القطاع عمى اسا توزيع-ج

 النسبية لممشاريع االقتصادية المختمفة 
قيام الخطة عمى اساس تخمينات حقيقية لممكمف والمصروفات تدعميا ميزانية -د

ماىرة والفنية وميزانية اخرى لممواد المطموبة لتنفيذ اللؤليدي العاممة الماىرة وغير 
 . (2)الخطة

انتقادات عدة  سممان حسن كان لديوأن محمد ومما تجدر االشارة اليو   
 :والتي تضمنت  8598بخصوص  الخطة االقتصادية التي وضعت عام 

 8599الى  8598ان مجموع المبالغ المخصصة لبلستومار الحكومي لمسنوات من  .8
مميونا دينارا سنويا ومعدل  882مميون دينار عراقي , اي حوالي  999,2يعادل 

حكومي ىذا قائم عمى اساس توجيو حوالي خمس الدخل البة شالستومار الحكومي و ا

                                                           

 .  8592حزيران  25, 21جريدة المواطن البغدادية ,العدد   ((8
 .  المصدر نفسو ((2
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سنويا  80بما في ذلك عوائد النفط وذلك لتحقيق زيادة الدخل الوطني بمعدل  يالوطن
 .موع الدخل الوطني خبلل عشر سنواتولغرض مضاعفة مج

يزعم واضعو الخطة االقتصادية التفصيمية انيم وجيوا حوالي وبلوة ارباع مبالغ  .2
لمصناعة  %20كومي نحو القطاعات االنتاجية فخصصوا حوالي االستومار الح

لمقطاعات  %29لمنقل والمواصبلت ولم يخصصوا اال %  21لمزراعة  20%
 االخرى غير االنتاجية 

صادية التفصيمية لتمويل مشاريعيا ىو الخطة االقت لرئيس الذي اعتمدتان المصدر ا .2
من مجموع المبالغ المخصصة  %99حصتيا من عوائد النفط التي تمول حوالي 

العجز  يمول %29ية والباقي الذي يزيد عمى من القروض االجنب %82لبلستومار و
  .(8)المالي لمخطة 

ن شامبل لجميع كطار الخطة االقتصادية لم ي أن ي محمد سممان حسنفي رأ     
 القطاع الخاص ومعظم المؤسسات شبو نيا اىممت كمياأالقطاعات االقتصادية ال 

تخصيصاتيا نحو القطاع رسمية وكذلك لم توجو الخطة التفصيمية القسم االعظم من 
الكوير من المشاريع التي ادخمت ضمن ىذين  أن الصناعي وحتىالزراعي او 

  القطاعين لم تكن مدروسة دراسة اقتصادية كبل عمى حدة من جية االولوية
اىمال الخطة لمشروع  أن  اعين وقطوال من ناحية التكامل والتوازن بين الواالنتاجية 

القطاع  تخدم جميع مشاريعأن  المصمحة تقتضي أن االصبلح الزراعي في حين
الصناعي انجاح االصبلح الزراعي الن ذلك يزيد من االنتاج الزراعي وبالتالي يرفع 

 . (2) ةمستوى الشعب بصورة محسوسة ويدعم العبلقات الزراعية الجديد
ادية اغفاال تاما تجارة العراق الميمة التي اغفمتيا الخطة االقتصومن الحقول     
ور تنفيذ المشاريع الواردة فييا في الميزان التجاري وبالتالي ميزان المدفوعات ومن وأ

                                                           
 . 1062حزٌران 20, 24( جرٌدة المواطن البغدادي , العدد (1

, ص 8591- 8591( محمد سممان حسن ,د راسات في االقتصاد العراقي  المدة ما بين 2)
290 . 
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 أن يعالج انعكاسات التطور الذي سيطرأ اي تخطيط اقتصادي عممي البد أنالمعموم 
ئع لمراقبتيا والسيطرة عمييا ضمن اطار حركة البضا,(8) في القطاعات المختمفة عمى

الحطة المرسومة بالنسبة الى الميزان التجاري العراقي الذي يعاني العجز الكبير 
زمن ال بد ان يتدارك كل تخطيط سميم في االمد البعيد ليذا العجز .واشارت والم

 من كذلك الى احتمال توفير عممية اجنبية نتيجة التصدير المتوقع لقسم كبير
 .(2)لمنتجات الصناعية ا

توضع موازنة تقريبية لبلستيراد والتصدير مستندة الى دراسة عممية  أن لقد كان     
لتطور االنتاج الداخمي ولحاجة البمد المتطورة من البضائع االستيبلكية واالنتاجية 
وان تتضمن الخطة توجييات محددة وواضحة فيما يتعمق بالسياسة التجارية التي 

تنفيذىا من مصاعب ل سيعرق ما تبلفيول تتبناىا الدولة لخدمة االقتصادي يجب ان
ترك الحبل الى الغارب في حقل التجارة واحتمال تضخم العجز التجاري  بسبب

والحسابي فان المذكر التفسيرية تذكر احتمال تناقص االستيراد حسب االنتاج . وان 
  البمد  الشكل يؤدي الى استنزاف رصيداستمرار العجز في الميزان التجاري عمى ىذا 

من العمبلت االجنبية والذىب وبالتالي الى زعزعة مكانة العممة . كنتيجة من نتائج 
قياميا عمى اسس صحيحة في اختيار المشاريع االنتاجية الى تحقيق التوازن في 

مدة ممكنة وذلك عن طريق تقميص االستيراد وحصره  بأسرعالميزان التجاري 
شروط وامكانيات انتاجيا في  ال تتوافرائع الضرورية االنتاجية خاصة التي بالبض

المنتجات القابمة لمتصدير   الداخل في ىذه المرحمة وتوسيع التصدير وتنويع
 .  (2) االستيراد لخدمة عممية التصدير الى مختمف الدول  واستخدام

                                                           

 . 298(  محمد سممان حسن , دراسات في االقتصاد العراقي  , ص8)
  . 218المصدر نفسو , ص ((2
 . 292, ص  ( المصدر نفسو (2
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الوزارات التنفيذية ان المصمحة االقتصادية الوطنية تقتضي تقوية اجيزة      
بتأسيس ىيئة عامة لتنفيذ مشاريع القطاع   وتحررىا من القيود المالية الروتينية

الصناعي واخرى لمري والبزل ومحطات المكائن الزراعية والوة لمنقل والمواصبلت 
   .(8) واخيرة لممباني واالسكان الحكومي

االقتصادي العممي   طانتياج اسموب التخطي يرى ضرورة محمد سممان حسنكان   
باعتباره السبيل الوحيد لتعبئة جميع الموارد المالية الفائضة عن المصروفات 

  الوطني العام  المطموبة إلشباع الحاجات االعتيادية الضرورية من مجموع الدخل
اقتصادية وطنية شاممة لجميع القطاعات االقتصادية   وفق خطة ةوالخاص الستومار 

واالستيبلك   محددة لئلنتاج العام واالنتاج القطاعي والتشغيل وقائمة اساس اىداف
من مجموع االستومار الوطني   االقصى  بتوجيو الحد  والتجارة الخارجية وقاضية

نحو القطاع الصناعي والزراعي وتقميص قطاع النقل والمواصبلت الى الحد االدنى 
في تكاليف الوحدة وتخصيص ما ىو ضروري لبلستومار االجتماعي مع االقتصاد 

عمى اساس االنتاجية النسبية والتكامل   القياسية لممباني الوقافية والصحية والسكنية
تخمينات حقيقية لئليرادات والمصروفات تدعميا   والتوازن االقتصادي بين المشاريع

اصبلح جذري لؤلجيزة   مواد المطموبة لتنفيذىاملية لؤليدي العامة وميزانية اخرى ميزان
     .(2)قتصادية المسؤولة عن تنفيذ مشاريعيا اال

رد محمد سممان حسن يقول من ضروري وضع خطة اقتصادية تتناسب مع  لقد   
وروات العراقية وطموح الشعبة مع المحافظة عمى الواقعية في التخمينات وامكانيات ال

ما  سنويا اومميون دينار  820يبمغ مجموع االستومار الوطني   التنفيذ خبلصتيا ان
يتنفق حوالي وبلوة ارباع  أن  من الدخل الوطني في مستواه الحالي و 22يعادل 

                                                           

, دار بابل 8595-8590حافظ زكي جميل , مذكرات العراق في سنوات الستينات  ((8
 . 221,ص  2080لمدراسات واالعبلم , بغداد , 

 . 221محمد سممان حسن ,الدراسات في االقتصاد العراقي ,ص (2)
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س مال نتاجية وان يستيدف تحسين معامل رأالوطني عمى القطاعات اال االستومار
ؤدي الى نمو الدخل مما ي 8الى  9,2  المستومر الى االيراد الناجم عنو الى نسبة

 8590مميون دينار عام 990جموع الدخل الوطني لة سنويا فيرجع م الوطني بنسبة
%سنويا بنظر  2ويزيد معدل الدخل الوطني مع اخذ زيادة السكان  8598-

, اال انو من الضروري التأكيد عمى ان وضع  (8)دينار سنويا  50االعتبار الى 
اغراضيا االساسية   احسن الخطط ووفق احدث االساليب العممية ال يمكن ان تحقق

الشعب لتنفيذىا واخراج   جيود الحكومة مع جيود ضعي ن محمد سممان حسن, ا
مشاريعيا الى حيز الوجود وىذا ال يمكن ان يتم اال بالتعاون الوويق بين الشعب 

 .(2)ل نظام ديمقراطينية والحكومة بمختمف اجيزتيا في ظبمختمف فئات وقواه الوط
 حمد سممان حسن في وزارة التخطيطانجازات م

االقتصادية نتيجة  تموز تركة وقيمة تتعمق بالمشاكل 81وورة وروت حكومة     
ومنيا نواحي   عن تأخر الببلد في جميع النواحي فضبل خبلل العيد الممكي مساوئ

  الحياة االقتصادية واالجتماعية في الببلد  وكانت الوسيمة الوحيدة لتنمية  الصناعة
 وقد ساىم محمد سممان حسن الشاممةتنحصر في االخذ بسياسة ورسم الخطط 

بلزمة من خبلل التخطيط الصناعي العممي واجيزتو لفعالة في وضع اسس مساىمو 
  .(2)اشتراكو في جميع االعمال التي ادت الى انشاء مجمس التخطيط 

ىو الطبقة  صنيع في العراق كانت تعتمد عمى تيارين االولان سياسة الت الواقع   
  ت ضمانات كافية لتطوير قطاعيا الخاصيالوطنية التي تطمع في توب  البرجوازية

الى اجراء حركة  ين الذين يتطمعونيىو اصحاب الخبرة منيم اليسار  اما التيار االخر

                                                           

 . 8590اب  20, في 29الوقافة الجديدة , العدد ((8
 . 8598الواني , تشرين  952( الوقائع العراقية , العدد (2
ص  8599محمد سممان حسن , التخطيط الصناعي , مطبعة العاني , صيدا , بيروت , ( (2

229 . 
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ن ويبدو ان محمد سمما تصنيع واسعة يؤدي فييا القطاع العام دورا رئيسيا حاسما
  .(8)الصناعي القطاع في مجال راءه االقتصاديةمناصرا لمتيار الواني من خبلل ا

 محمد فيو الذي اصبا وتأسيس مجمس التخطيط مجمس االعمار عندما تم الغاء   
يرى  اذ كان جانب الصناعيالكويرا في  اىتم المجمسمنصب سكرتير سممان حسن وب
    .(2)  بأكممو لمقطاع االقتصاديضرورة قيادتو 

من  مجمس التخطيط وتم الموافقة عميوى ورفعو ال اعمى ىذا االساس كتب تقرير    
ان العوامل الرئيسة و  ومما جاء فيو,تطوير الخطة الصناعية  يةوىو كيف قبل المجمس

 االتي :التي تحدد مستمزمات التطور الصناعي ىي 
 الموارد الطبيعية . -8
 التقدم العممي والتكنولوجي . -2
 القوة العاممة . -2
 الموارد المادية.  -1
 .2))مواردلتمك الاالستخدام االمول  -9

االخرى التي طرحيا محمد سممان حسن في المجال الصناعي عندما ومن االفكار    
 أن كان في مجمس التخطيط ىي محاولة تطوير صناعة االسمنت في العراق وبعد

نو اقترح عمى مجمس ل التي تعاني منيا تمك الصناعة فأادرك المعوقات والمشاك
عمى المدى البعيد ر بعضيا قصيرة االجل وبعض االخالتخطيط اتخاذ عدة خطوات 

 :(1)من اجل تطوير تمك الصناعة ومن االجراءات التي اقترحيا في المدى القصير 

                                                           

 . 292,ص  8591-8591في االقتصاد العراقي مابين محمد سممان حسن , دراسات (8)
,دار  8590- 8590( فاضل عباس ميدي , التنمية االقتصادية والتخطيط في العراق (2

 .  808,ص 8599الطميعة بيروت 
 . 290حسن , التخطيط الصناعي , ص( محمد سممان (2
 . 220(  محمد سممان حسن ,  التخطيط الصناعي   , ص (1
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سمنت محميا يترتب الغاء رسم لغرض تشجيع استيبلك المزيد من اال -1
سمنت وفي الوقت نفسو يترتب عمى فمس عن الطن الواحد من اال 900المكس البالغ 

يجة لذلك فان سعر المنتجين ان يقوموا بتخفيض نفقاتيم واسعارىم بمبمغ مماول ونت
السمنت سينخفض بمقدار دينار واحد لمطن وىذا بدوره سيؤدي الى زيادة االقبال 

ىذا االمر يتطمب تدخل الحكومة في سوق السمنت عن طريق تحديد سعره  أن عمية
مفتوحا بصورة تامة ن ترك الباب وان مول ىذه الخطوة ىي في الحقيقة افضل م

نيا تحول دون انخفاض كمية االنتاج وعدد العمال المستخدمين في  لمسوق الحرة أل
 ىذه الصناعة 

ذا كان االجراء انف الذكر ليس كافيا لمعالجة مشكمة )فائض االنتاج( فأ -2
سمنت الى فعندئذ قد يستدعي االمر تخصيص مساعدة مالية لتشجيع تصدير اال

  تزيد عمى دينار واحد لمطن الواحد . خارج ال
ال بعد حصول زيادة العميل في االنتاج أسمنت حمام أعدم شروع معمل   -3

 ,(8)ى المجوء الى تحديد كمية االنتاجكبيرة عمى الطمب وقد يستدعي االمر ال
 -:االجراءات البعيدة المدى   

سمنت في وقد يكون مفيدا من الناحية االقتصادية تشجيع استعمال مادة األ    
ن ذلك قد يؤدي الى تقميل نفقات الصيانة ولكن ذلك يتوقف انشاء الطرق وخاصة أل
 وعمى ىذا فنحنبلزمة من الحصى والصخور المسحوقة عمى توافر الكميات ال

 المواد في العراق اوال . نوصي بضرورة التأكد من توافر ىذه
من االفضل اقتصاديا عن طريق توفير العممة االجنبية وايجاد العمل  وقد يكون 

ضع سمنت بدال من الحديد في انشاء الجسور وو لممزيد من العمال استعمال األ
 .(2) ايضاالدعامات وعوارض السكك الحديد 

                                                           

 .8590, بغداد ,  82( الوقافة الجديدة , العدد (8
 . 8592حزيران  21, في  209لوطن , العدد ( جريدة ا(2
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 (2 ) رقم جدول
وراس المال المستومر وااليدي  يبين مقترحات محمد سممان حسن حول السعة

   .   (8)العاممة في صناعة السمنت
 

 الوحدة 
 

السعة االنتاجية طن 
 8590 -8591بالسنة 

راس المال الدفوع 
  8599دينار 

المستخدمون 
8599 

 102 , 8,990,000 100,000 سمنت العراقيةشركة األ
 819 2,290,000 200,000 سمنت المتحدة ألشركةا
  292 8,900,000 200,000 الرافدين سمنتأشركة 
  102 2,000,000 200,000 سمنت الفرات أشركة 

سمنت في األمعمل 
  سنجار

800,000 2,900,000 219 

سمنت في معمل األ
 حمام العميل

800,000 2,900,000 00 

 2,215 82,900,000 8,200,000 المجموع
   
وكان محمد سممان حسن يرى ان الجانب الصناعي الذي لم يحظ بالتنمية    

االقتصادية فان مجمس التخطيط قام بتحديد مدى التوسع البلزم في حجم االنتاج اذا 
ما اريد تمبية تمك االحتياجات  المطموبة وكذلك العمل من اجل التوسيع في انتاج 

 انتاجية العمل وتوسيع القوة العاممة  المواد الخام ومصادر الوقود والطاقة وزيادة
                                                           

 220( محمد سممان حسن , التخطيط الصناعي , ص (8
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 المبحث الرابع
 8561حتى عام  ر محمد سممان حسن في قضية النفطدو 
 81شيدت العبلقة بين العراق والشركات النفطية االجنبية منعطفا جديدا بعد ويورة     

كونيييييا  المطالييييب ب السيييييما بعييييد ان ارادت الحكوميييية ان تظييييير نفسيييييا  8591تمييييوز 
مييين قبييل الشيييركات االجنبيييية وفيييي  ةمييين اجيييل اسييترداد حقوقيييو المسيييموب بحقييوق الشيييعب

الوقيييت ذاتيييو فقيييد تعميييدت الحكومييية تجنيييب المشييياكل ميييع تميييك الشيييركات وعيييدم حيييدوث 
ذليييك االمييير فيييي  ب بتسييييمواجيييية ميييع حكوماتييييا الن الويييورة كانيييت فيييي بيييدايتيا وربميييا 

   .( 8)افشاليا من قبل تمك الدول

بيانيييا اكيييد فييييو حيييرص  8591تميييوز  81قاسيييم فيييي  عبيييد الكيييريم فقيييد اصيييدر ليييذلك   
الحكومة عميى اسيتمرار اسيتخراج الينفط والعميل عميى حمايية المصيالا القوميية العمييا و 

احتيرام الوطنيية  وايضيا اكيد عميى  لصيناعة افيي  الميادةانو اكد عمى اىمية  تمك  كما 
ضيييخ    ىمنيييا ان نزييييد) ايضيييا قيييائبل  تصيييريا فيييي  وذكييير  ةالعيييراق لمعقيييود السيييابق

وانتيياج وتصييدير اليينفط  الييى العييالم عمييى اسيياس تجيياري مفيييد لمييببلد ولمييدول 
 . (2)التي تتعامل معنا (

   العراقيييييية  شيييييرعت الحكومييييية 8591تميييييوز  81وبعيييييد اييييييام قميمييييية مييييين قييييييام ويييييورة     
 تطبييييق منيييياج زييييادة االنتييياج اليييذي سيييبق بة شيييركات الييينفط العاممييية فيييي العيييراق مطالبييب
 وحيل العراقيية  خيبلل العييد الممكيي   الحكوميات  تميك الشيركات ميع  ان اتفقت عمييو و 

وازاء ذليك كيان محميد  امتييازات الينفط تطبييق حيول  يمالتي كانت قائمة بينالمشكبلت 

                                                           

 . 91,ص8599محمد سممان حسن , نحو تأميم النفط العراقي ,دار الطميعة ,بيروت , (8)
 8599عبيييد المطييييف الشيييواف ,حيييول قضيييية الييينفط فيييي العيييراق , المكتبييية العصيييرية ,بييييروت (2) 
 .18,ص
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سيييممان حسييين  قيييد بيييين المحييياور التيييي تمويييل اساسيييا فيييي الخبلفيييات المتعمقييية بتطبييييق 
 .)8 (ةالنقاط االتيب وبينيا امتيازات النفط

االيجار المطمق ويقصد بو المبالغ التي دفعتيا الشركات الى الحكومة قبل وصيول  -8
( دينييار سيينويا حتييى اسييتعيض 200,000االنتيياج الحييد االدنييى والبييالغ مييا قيمتييو )

عن االيجار المطميق بالعوائيد المقطوعية والتيي كيان لييا حيق اعتبارىيا مين عناصير 
 .  8592كمفة االنتاج سابقا المتياز 

فقات التحري والحفير :تعتبير الشيركات جمييع ىيذه النفقيات جيزءا مين كمفية االنتياج ن -2
( وتطرحييييا جميعيييا مييين قيمييية  8599دينيييارا فيييي عيييام  2,221,219)وقيييد  بمغيييت 

االنتيياج وبينمييا تطالييب الحكوميية بييالتمييز بييين نفقييات التحييري والحفيير لئلبييار غييير 
 وانية سنويا . المنتجة ذلك بتوزيع االولى عمى عمر البئر وطرح ال

 ( 2)مصاريف مكتب الشركات في لندن ونفقات الدعاية  -2
اب  20لشييركات االجنبييية فييي اونتيجيية لييذلك  بييدأت المفاوضييات بييين العييراق و     

الجانييييب  ول فييييي ديييييوان وزارة االقتصيييياد وحضيييير عيييينوعقييييد االجتميييياع  اال 8591
 محمييد سييممان حسيين وابييراىيم كبيية و محمييد حديييد واديييب الجييادر  كييل ميين العراقييي 

مييدير ادارة شييركة herridge) ) chىريييدج  ابيدى  .خيير كييل ميين واميا الجانييب اال
 ( 2,)الينفط فيي العيراقلشيركات ىيو الممويل العيام   graveeالنفط العراق , وكريفر 

تنيييازل الشييييركات عييين االراضيييي غييييير  االجتمييياع طاليييب العييييراق بضيييرورة وخيييبلل 
المسييتومرة واعييادة النظيير فييي حسييابات الكمفيية عمييى ان يييتم االتفيياق عمييى االسييعار 

حصية الحكومية مين االربياح  وتحديد التكياليف ونسيبيا وكيفيية حسيابيا وزييادة نسيبة

                                                           

 .   8591تموز  20,بغداد , 19جريدة الببلد, بغداد ,العدد ( (8
 . 91,ص 8515,لندن , 8592- 8591عبد اهلل اسماعيل , مفاوضات العراق النفطية ( (2
اسراء طالب توفٌق , دور النخب االكادٌمٌة وموقفها من القضاٌا المتعلقة بشؤون النفط ,  ((3

 .2016, بغداد ,  03, العدد22المجلد 
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ومساىمة  العيراق فيي رؤوس االميوال وادارتييا وتموييل العيراق تموييبل  فنصعمى ال
ارسة اعماليا اضافو اليى ذليك تسيميم الغياز الطبيعيي لمعيراق بيدال مين يمكنو من مم

حرقيييو واالشيييتراك فيييي ادارة وتموييييل العيييراق فيييي مجميييس ادارتييييا تموييييبل يمكنيييو مييين 
ج ييدسيبب تميك المطاليب اييدى ىر و  , (8) ممارسة حقو في االشراف عميى الشيركات

اويارة اييران ف ييؤدي اليى مخاوفة في ذلك االجتماع معميبل  ان اي اتفياق جدييد سيو 
 .  (2)واعتراضيا 

بعييدىا تقييدم    8595حزيييران  25وييم توالييت االجتماعييات مييع شييركات اليينفط حتييى      
وزير االقتصاد الى مجمس الوزراء بمذكرة بيين فيييا فشيل تميك المفاوضيات نتيجية عيدم 

 .(2)استجابة تمك الشركات لممطالب العراقية 

ونتيجيية لييذلك قييرر عبييد الكييريم قاسييم ان يتييولى بنفسييو االشييراف عمييى المفاوضييات     
  وعقييدت بعييد ذلييك عييدة  8595ايمييول  29وعقييد اول اجتميياع مييع ممومييي الشييركات فييي 

اجتماعيييات استعرضيييت فيييييا طمبيييات الحكومييية العراقيييية وخاصييية فيميييا يتعميييق بموضيييوع 
المتيييياز واليييذي اعطتيييو مييين منييياطق ا ومرةتخميييى الشيييركات عييين االراضيييي غيييير المسيييت

شيركات اخيرى لمعميل فيي  الحكومة في حينيا اىمية كبيرة لكي تعمل عمى التعاقد ميع 
قطيياع نفطييي وطنييي )شييركة نفييط وطنييية  لتأسيييسالمنيياطق التييي يييتم التخمييي عنيييا او 

ة واالميير الييذي ادى يييلكيين شييركات اليينفط لييم توافييق عمييى تمييك المقترحييات الحكوم  (1)(.
الييى ان يقتييرح وزييير االقتصيياد ابييراىيم كبيية عييدم جييدوى االسييتقرار بالمفاوضييات ونقييدم 

                                                           

 . 19عبد اهلل اسماعيل , المصدر السابق , ص ( (8
 . 99,ص  8591عبد الوىاب ,قضية النفط العراقي ,القاىر  (2)
 .   8598تشرين الواني  89, في  819( جريدة  العيد الجديد , بغداد , العدد (2
 ( عبد الوىاب السموم , االستعمار واالستعمار الجديد ومشكمة البترول العراقي , منشورات(1

 22,ص 8599المحامين العرب , القاىرة , 
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يطمييب فييييا رفييض  8590كييانون الويياني فييي عييام  81الييى مجمييس الييوزراء بمييذكرة فييي 
 . (8)المقترحات النياية التي تقدمت بيا الشركات 

حزيييران ميين 82ر بتيياريخ اذ صييد 8590المفاوضييات حتييى حزيييران  تولييذلك توقفيي    
العيام ذاتيو قيرار مين مجميس اليوزراء بتشيكيل لجنية لدراسية القضيايا المختميف عميييا مييع 

ايييام وقييد ضييمت  ةشييركات اليينفط وتقييدم توصييياتيا الييى مجمييس الييوزراء خييبلل مييدة عشيير 
المجنيية كييبل ميين ) العميييد الييركن طييو , الشيييخ احمييد والسيييد عبييد الفتيياح  والسيييد نيياظم 

يد زكي عبد الوىاب والسيد فتا اهلل (وعمى اوير تقريير المجنية قيرر مجميس الزىاوي والس
اليييوزراء تشيييكيل لجنييية جدييييدة لممفاوضيييات ميييع شيييركات الييينفط ضيييمت كيييل مييين طمعيييت 

 .  (2)الشيباني وزير التخطيط وناظم الزىاوي ومحمد حديد 

وقييد عقييدت المجنيية عييدة اجتماعييات مييع ممومييي الشييركات ولييم يييتمكن الطرفييان ميين     
الييى ان مموميييي شييركات الييينفط ابيييدو  باإلضيييافةلتفيياىم عميييى اسييموب واضيييا لمتفيياوض ا

فيييي المفاوضيييات  ز رغبيييتيم فيييي تقمييييص عيييدد اعضييياء الوفيييد العراقيييي ليتسييينى التركيييي
 . (2)والتوصل الى نتائج مقبولة لمطرفين 

اب  22بنيياء عمييى ذلييك فييان الوفييد المفيياوض قييدم تقريييرا الييى مجمييس الييوزراء فييي     
 . (4) خبلل االجتماعات تضمن لمنقاط التيخبلصة  تضمنت  8590

                                                           

, بيت الحكمة ,  2, ج 8595 -8591خميل ابراىيم حسين , العراق في الووائق البريطاني  ((8
 .22,ص  2000بغداد , 

, رسالة  8592 -8588عمي غافل حسين , ىاشم جواد ودوره الفكري والسياسي في العراق  ((2
 . 809, ص  2082ماجستير غير منشورة , كمية التربية لمعموم االنسانية , جامعة ذي قار 

 . 205عبد المنعم عبد الوىاب  ,المصدر السابق ,ص (2)
 .  9,ص29,و 8590اب  2في   288\229( د. ك. و, قرارات مجمس الوزراء , رقم الممفة  (1
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س الوفيد م تيولي المفاوضيات بنفسيو وحيين تيرأذلك قرر عبد الكيريم قاسي اور وعمى     
العراقي الذي يضم في عضويتو كبل من طمعت الشييباني وزيير الينفط بالوكالية ومحميد 

 بييدأتحديييد وزييير المالييية وعبييد المطيييف الشييواف محييافظ البنييك المركييزي العراقييي وقييد 
بعييييد ان  8598تشييييرين االول  88وحتييييى  8590ايمييييول  20جوليييية المفاوضييييات فييييي 
محمييد سييممان حسيين قييد  االشييارة اليييو أنلشييركات وممييا تجييدر فشييمت المفاوضييات مييع ا

عييين خييبلل تمييك المرحميية ميين المفاوضييات بييدال ميين الييدكتور طمعييت الشيييباني واصييبا 
 .(8)عضوا في الوفد

وبعييد فشييل تمييك المفاوضيييات قييرر مجمييس الييوزراء تشيييكيل لجنيية ضييمت كييل مييين      
ة ارجييمحمد حديد ومظفر حسين جميل اليذي كيان وزييرا لمماليية وىاشيم جيواد وزيير الخ

وكييييبل ليييوزارة الييينفط وعبيييد المطييييف الشيييواف  اضيييافة اليييى محميييد سيييممان حسييين بوصيييفو
محافظ البنك المركزي العراقي والعمييد طيو الشييخ احميد ميدير الخطيط العسيكرية حييث 

يييية ميمييية اعيييداد التوصيييييات الخاصييية التيييي عميييى الحكومييية اتخاذىييييا ناوكيييل لييييذه المج
المجنييية  أن ات وكيييان مييين نتيييائج ذليييك لمعالجييية الموضيييوع بعيييد اعيييبلن فشيييل المفاوضييي

لعيييام  10شيييركات الييينفط رقيييم ل ين منييياطق االسيييتومارييييمشيييروع قيييانون تع بأعيييدادقاميييت 
8590(2) . 

ان خيييبلل تميييك المرحمييية كيييان محميييد سيييممان حسييين قيييد  ييييو ومميييا تجيييدر االشيييارة ال     
التيييي كيييان  اآلراءفيييي طروحاتيييو وافكييياره مييين خيييبلل  ةاوليييى موضيييوع الييينفط اىميييية كبيييير 

والتييي  8590اب  80يقييدميا وميين ذلييك انييو قييدم محاضييرة فييي جمعييية الميندسييين فييي 
يجعميو فيي المجنية الخاصية التيي  بد الكريم قاسم االمر اليذي دفعيو  ألن اطمع عمييا ع

ع شييركات اليينفط االجنبييية  بعييد فشييل المفاوضييات ميي 8590شييكميا مجمييس الييوزراء عييام 

                                                           

 . 8590,تشرين الواني  102(  جريدة الشعب ,بغداد ,العدد (8
 .15عبد اهلل اسماعيل , المصدر السابق ,ص((2
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خطيورة االسيتعمار عميى القطياع النفطيي العراقيي     فيي تميك المحاضيرة ميدى  وقيد اوضيا
س المييييال  االجنبييييي المسييييتومرة  فييييي صييييناعة اليييينفط العراقييييي وذلييييك بسييييبب احييييتبلل رأ

ىذا مظيير رئيسيي مين  بعد لمجموعة راس المال المستومرة في العراق و  رئيسالمركز 
 . (8)مظاىر النظام شبة االستعماري الذي كان سائدا في العراق 

الخاضع يكون القطاع النفطي  أن محمد سممان حسن رأىفضبل عن ذلك فقد     
ضع ىذا القطاع في خدمة االقتصاد الوطني بو  لتطوير االجنبية لشركات النفط

االستعماري االجنبي القائم  الرأسمالبالدرجة االولى وليس لخدمة د العراقي االقتصا
 . (2)حد االقصى من االرباح االستقبللية االحتكارية عمى تحقيق ال

لحل القضية النفطية   استراتيجية ضع محمد سممان حسن خطة نتيجة لذلك    
   .(3)نى االمور االتيةتبت
مبدا المناصفة لتوزيع النفط يقرره في االساس توازن القوى بين الشركات  أن  -8 

 النفط وحكومات االقطار المنتجة .
موظف س المال الأرجحان اىمية ممكية المادة الخام الرئيسية لمنفط عمى ممكية ر  -2

في  استومار رأس المال نفسو يدر ىذه المادة البدون توافر  ألنوالستومارىا 
 القطاعات االقتصادية االخرى نسبة الربا التي يدرىا في انتاج النفط .

تعادل حوالي عشرة اضعاف س المال لصناعة النفط العراقية أن انتاجية رأ -2
بار النفط أ س المال لصناعة النفط االمريكية وذلك لضخامة انتاجية نتاجية رأا

 .العراقي

                                                           

 .  8590, 85( الوقافة جديدة ,بغداد ,العدد (8
دىرة والرىان عمى العسكر ,دار الرواد المز  8591تموز  81طو ناجي , وورة العراق المجيد  (2)

  .  281, ص  2005, 
 . 8590, بغداد , 85( وقافة الجديدة , العدد (2
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  لمالكةتكون حصة الدولة ا عن ذلك فقد فضل محمد سممان حسن بأنفضبل و   
وس االموال الموظفة في من حصة اصحاب رؤ كبر أ (النفط)لممادة الخام 

 .(8)االستومار
وعمى اية حال دارت المفاوضات بين الوفد العراقي الذي اصبا فيو محمد سممان   

وبصفتو مديرا لمييئة العامة لشؤون النفط والشركات االجنبية وقد تم عضوا حسن 
  .(2)ر االتية التركيز في تمك المفاوضات حول االمو 

السابقة  تخمي الشركات عن االراضي غير المستومرة بينما كانت المفاوضات -8
 تدور حول نسبة من االراضي يتفق الطرفان عمييا وعمى طريق اختيارىا .

 تنازل الشركات عن الغاز الطبيعي الفائض عن حاجتيا . -2
بالمئة  20الشركات بنسبة ال تقل عن  رأسمالوجود مساىمة العراق فعبل في  -2

 من المجموع العام .
 . وجوب زيادة حصة العراق من ارباح النفط– 1
 ضمان استخدام الناقبلت العراقية في نقل النفط العراقي  -9
 .متحويل لدفع العوائد بعممة قابمة  -9
 محمد سممان حسنوقد عمق  انتيت تمك المفاوضات دون الوصول الى نتيجة  

عمى ذلك مبينا ان اسموب المفاوضات مع الشركات االجنبية لم يعد مجديا ونافعا بل 
وتشبت تمك الشركات  حقوقو في ورواتو النفطيةلانو غير فعال في نيل العراق 

يتم  أن ونتيجة لذلك اقترح محمد سممان حسن 8591قبل عام  بامتيازاتيا المعقودة

                                                           

( محسن الموسوي , النفط العراقي دراسة ووائقية من منا االمتياز حتى التأميم , دار دن , (8
 . 99, ص 8592بغداد , 

 . 99, ص 8599محمد سممان حسن , نحو تأميم النفط العراقي , دار الطميعة , بيروت ,  (2)
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التي تستطيع استخراج  قيع اتفاقيات مع الدولوطنية مباشرة بتو الشركة النفط  تأسيس
 .(8) ويقوتسو  النفط ونقمو

 اإليكونيميستسيا مجمة وعمى رأرضة لمعاا الصحف االستعمارية كان يرى أن  
تايمز بقيام شركات النفط الحالية باستومار ىذه االراضي غير المستومرة  والفايننشال

االمتيازات الجديدة لنفس شركات النفط وىذا يعني ان تنطوي عمى وفق شروط العراق 
% من رؤوس االموال التي ستستومر في ىذه 29القائمة عمى حق في المساىمة 

 اتجاه الحكومة أن % 90تزيد نسبة حصة العراق من عوائد النفط الى  االراضي
ن يختمف عن ىذه الدعوة في كونو يحتفظ لمحكومة عمى ىذا قدر ما ىو واضا األ

ق اخرى وجيات اخرى غير الشركات القائمة الستومار االراضي بحق اختيار طر 
 .(2)النفطية المطموب انتزاعيا من شركات النفط 

تمك  كان اتجاه الحكومة عمى قدر ما ىو واضا ان يختمف عن ونتيجة لذلك   
اختيار طرق اخرى وجيات اخرى غير  الدعوة في كونو يحتفظ لمحكومة بحق

من الشركات النفط الشركات القائمة الستومار االراضي النفطية المطموب انتزاعيما 
اال ان جوىر االتجاه الحكومي ينصب عمى صرف كفاح العراق شعبا وحكومة عن 
طريق مجابية الحقول النفطية والشركات المستغمة ليا وجيا لوجو الى طريق 

الكفاح من مكسب اكيد الى  استكشاف واستخراج النفط من غير ىذه الحقول صرف
امام  االستخفاءي ال تعدو ن كان ىناك ميزة ليذا االتجاه فيمكسب مجيول ولئ

    .ت شركات النفط والدوران في فمكيامناورات وتسويفا
ىذا االقتراح عن اتجاه الحكومة في في اختمف محمد سممان حسن قد  وكان    

 تأميمالان قضية تأميم حصة فرنسا التي ال تخمو من بعض المصاعب والمحاذير 

                                                           

 . 8595كانون االول  22, في  9129( جريدة الزمان , العدد (8
(عبد اهلل شاتي عبيول , دراسات تحميمية في تاريخ العراق المعاصر , مطبعة جعفر العصافي (2

 . 228, ص 2005, القاىرة , 
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اطرافو فرنسا سوف   عمى اساس امكانية تجزئة االستعمار وفرضية ان مياجمة احد
 .(8)ال يؤدي الى االطراف االستعمارية االخرى 

ناحية العممية فمن الصعوبة بمكان تجزئة حصة الىذا من ناحية المبدأ اما من     
 وعزليا عن االجزاء االخرى غير المؤممة بحيث يستطيع العراق ان  المؤممةفرنسا 

 .(2)عمى حصة عضوية واحدة يييمن 
محمد سممان حسن ان صعوبات قانونية تتصل بقضية امكانية تأميم الجزء  عدوي   

االمتيازات الوبلوة برمتيا  ألحكام خرقايصل الى اعتبار ىذا العمل  أن من دون
ولشعار تأميم حصة فرنسا مزية سياسية وىي الرابط الواضا بين قضية النفط 

  .(3)العراقي وقضية استقبلل الجزائر العربية 
شركات  مع  وعندما كان محمد سممان حسن من ضمن الوفد العراقي المفاوض     
يتم عن غير ىذين  المطالب الرئيسة يمكن أنىم عمى تحقيق رفعوا تقرير   النفط

 .(4)الطريقين المذكورين 
 الطريق الحكومي وانصاره . -8

طريق جناح من اجنحة المعارض تحقيقا تطوريا يخمو من النواقص والصعوبات -2
 الطريقين المذكورين. تعتريالتي 

   وخبلصةان اشترك معيما في انطوائو عمى نفس الدرجة من المغامرة تقريبا -2
ىذا السبيل يضمن جميع  أن , االشركة نفط البصرة فقط  تأميمذا االقتراح ىو ى

مطالب العراق بشكل عضوية يمكنو من الييمنة عمى جزء معين من صناعة النفط 
 العراقية ويمكنو ان يتحول الى االساس االكيد لبلنعتاق النفطي الكامل .

                                                           

 . 9,ص 8592ر الوطنية والووائق , ممان حسن , النفط كسبلح , دا( محمد س(8
 .  . 820, ص 2002( اسامة عبد الرحمن نعمان ,تطور سياسة العراق النفطية , بغداد , (2
 . 280, ص 8591-8591( محمد سممان حسن , دراسات في االقتصاد العراقي مابين  (2
 .8590, بفداد ,  85وقافة الجديدة, العدد  (1)
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يجب انتياج اسموب التأميم نو بأمحمد سممان حسن  اوضاوعمى ىذا االساس    
 : (8) ألتيةاة الوبلوة رار لممبادئ الرئيسىو في الحقيقة اقو الجزئي 

 المساىمة في رؤوس اموال الشركات  -ا 
انتزاع االراضي غير المستومرة والغاز الطبيعي انتزاعا عمميا قاببل لتحقيق  -ب

 منافع ممموسة .
العراق من عوائد النفط ولكنو طريق عضوي عممي يتماز زيادة نسبة حصة  –ج 

 :(2)ريق السابقين في الخصائص االتيةعن ط
س المال المدفوع % رأ20ع لشركة نفط البصرة اقل من س المال المدفو يمول رأ -8

لشركات النفط الوبلث العراق والبصرة والموصل التي يبمغ مجموع رساميميا 
مميون  82,1شركة نفط البصرة  رأسمالما يبمغ بين باوندمبليين  801,9المدفوعة 

 % . 82اي اقل من  باوند
مساحة امتياز شركة نفط البصرة ىي اقل بكوير من مجموع مساحة أن    -2

 االراضي غير المستومرة .
نسبة حصة العراق من نفط كركوك والموصل ستبقى عمى حاليا اي  أن  -2

 %كما ستبقى مساحة ىذين االمتيازين عمى حاليما .90
انتاج حقول نفط البصرة ىي ال تزيد عمى  إلدارةالمستمزمات الضرورية  أن  -1

تعريق مصفى الدورة وشركة نفط خانقين من الناحيتين  افتضاىاالمستمزمات التي 
 لفنية .االدارية وا

بمورة حقوق العراق وتجسيدىا في منطقة واحدة الحدود قريبة من الميناء  أن  -9
 ومقتصرة عمى نقل البحري تجعل المخاطرة في حدىا االدنى .

                                                           

 .22( محمد سممان حسن ,نحو تأميم النفط  العراقي , ص (8
 .  22, ص  8592( محمد سممان حسن , النفط كسبلح , د,ت , بغداد , (2
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مبليين طن سنويا ميمة غير  80تسويق انتاج نفط البصرة الحالي البالغ  أن  -9
 مستحيمة .

يع البمد باالستناد الى حقوق تمكن العراق من بناء االساس البتروكيمياوي لتصن -9
 نفط البصرة .

 نالدول المنافسة لدول شركات ايطاليا والمانيا واليابا أن محمد سممان حسن ىرأ   
وتوافر ناقبلت النفط لدييا تجعل ذلك ممكنا وان حاجة بعض الدول العربية والدول 

وان سوق العالم االشتراكي من جية اخرى  .(8)ايدة النامية وخاصة اليند وسيبلنالمح
ىذه الكمية الضئيمة نسبة الى مجموع انتاجو واستيبلكو والسيما استيعاب  بإمكانو

 (.2)سوق الصين الشعبية والمانيا الديمقراطية 
المخاطر السياسية واالقتصادية والقانونية التي ينطوي عمييا اقتراح انتزاع  أن   

االراضي غير المستومرة كميا واستومارىا جديا عن طريق عقد اتفاقية تعاون نفطي مع 
لم تزد عن اقتراح  أن المعسكر االشتراكي مخاطر سياسية واقتصادي وقانونية ال تقل

     .(3)شركة نفط البصرة العالمي  تمول في تأميمالتأميم الجزئي الم
واندفاعا من اجل التوحيد  وكان العراق اكور الدول في الشرق االوسط تحمسا  

ة النفطية بعد ان نادى محمد سممان حسن في انشاء جبية موحدة من البمدان السياس
 لشركات الموحدة عمى النطاق العربياالمتحررة المنتجة لمنفط لمواجية سياسة 

   .(4) ميوالعال
الدول  وإلدراكشركات النفط واستمرارىا في تخفيض اسعار النفط لتعنت  ونتيجة   

المنتجة لمنفط ضرورة توحيد مواقفيا فقد بادرت الحكومة العراقية بتوجيو الدعوة الى 
                                                           

 عبد المطيف الشواف , حول قضية النفط في العراق ,  (8)
 .  8595تشرين االول  2, في  282جريدة اتحاد الشعب , العدد  (2)
 ,  82, ص 2خميل ابراىيم حسين , العراق في الواوق البريطانية , ج (2)
 . 22( محمد سممان حسن , النفط كسبلح , ص(1
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والكويت وفنزويبل لعقد اجتماع في بغداد في كل من ايران والمممكة العربية السعودية 
 لؤلقطارسيق السياسات النفطية لتدارس الوضع والعمل عمى تن 8590 ايمول 80

      .(8)المجتمعة بشكل يحقق مصالا شعوبيا 
طار المصدرة قاالمنظمة  تأسيسجتماع االعبلن عن لذلك اال نتيجةكان و      

البمدان المؤسسة  ىي اعتبار البمدان الخمسة التي حضرت االجتماعاوبك لمنفط 
لممنظمة وتقرر ايضا في ذلك االجتماع ان يعقد االجتماع الواني في كراكاس 

 89 -82 وفي نياية االجتماع االخير الذي عقد في فنزويبل لممدة  فينزويبلعاصمة 
ة ظمتم اعبلن عن اختيار جنيف عاصمة سويسرا مقرا لممن 8598كانون الواني 

ومن ىذا الموقف ايضا  ,(2)امين عام ليا  كأولي ناي فواد روحن ممول ايرانيوتعي
يا الداخمية التي حددت شروط االنتساب تالمصادقة عمى دستور المنظمة وانظم تمت

 الى عضوية المنظمة وانواع العضوية وانواع االجتماعات التي تعقدىا المنظمة 
 . (3)وكيفية اتخاذ القرارات فييا 

 بعد حضورمع الدول العربية سعي محمد سممان حسن الى تطوير العبلقات و     
 فأبدى  الوفد الى بغداد وكانت الدول المشتركة حول مسالة تخيض االسعار النفطية

السعودية في بحث القضايا النفطية وكذلك تعاون تعاونو مع حكومة المممكة العربية 
يما يتعمق بالمفاوضات التي يجرييا ع حكومة الكويت ولبنان وتبادل المعمومات فم
محمد سممان  فييا شركات النفط وعمى ىذا االساس تم تشكيل لجنة وكان عراق مع ال

 ةبحث حول قضية اسعار النفط وضرورة المحافظة عمى اسعار وابتة وبعيدحسن 
   .(4)عن التذبذب

                                                           

 . 29عبد اهلل اسماعيل , المصدر السابق , ص ( (8
 .     8598كانون الواني  29, في 8081جريدة الببلد ,العدد  (2)
 .21عبد اهلل اسماعيل ,المصدر السابق , ص ((2
 . 220,  ص8591-8591محمد سممان حسن , دراسات في االقتصاد العراقي ما بين  ((1
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زيادة نسبة االرباح والمساىمة قد ساعد في  سممان حسنمحمد  أن ويبدو مما تقدم  
فمن   الشركات النفطية ىما الجوىر االساسي لمسياسة النفطية الوطنية رأسمالفي 

% ال يمكن  20- 20شركات النفط بمقياس  رأسمالدون المساىمة الكبيرة في 
الحصول عمى المراكز التنفيذية والخبرة العممية في ادارة صناعة النفط والمشاركة في 

ستيا النفطية واالشراف عمى تنفيذىا اشرافا فعميا من الداخل ال اشرافا شكميا وضع سيا
شركات النفط العاممة في العراق تؤدي  رأسمالفي  ةمن خارج والمساىمة الكبير 

مباشرة الى زيادة نسبة حصة العراق من االرباح اذ تصبا لو حصة من الربا 
توفير المال البلزم  أن لنفط ذاتيا االالى كونو مالكا لمادة ا باإلضافةبوصفو مساىما 
زيادة حصة العراق من  الشركات ينبغي ان يتم عن طريق رأسماللممساىمة في 

رأسمال  مالكا لمادة النفط ذاتيا وتخصيص ىذه الزيادة لممساىمة في ارباح بوصفو
 الشركات النفطية .
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 الولاالمبحث 
 3691 -3691ة السياسيمواقفه 

 وظروف اعتقاله 3691شباط  1 انقالب

,  الكريـ قاسـوسقوط نظاـ حكـ عبد ,  (3)3991شباط  8عند حصوؿ انقالب   
وذلؾ بسبب صدور امر قبض  اف حسف في صباح ذلؾ اليـو في بيتوكاف محمد سمم

 . (2) بحقة
 دار محمد سمماف حسف,  (1)ىاجمت قوات الحرس القومي 3991اشباط  9في   

 الدار بعد اف  ةساعات مف مداىمالدبابات مستصحبيف معيـ االليات العسكرية و 
                                                           

: انقالب عسكري قاده حزب البعث العربي االشتراكي عمى حكومة   3991شباط  8( انقالب 3)
نشط الحزب  3992وبعد عاـ  , 3999عبد الكريـ قاسـ بعد اف بدأ بالتخطيط إلسقاطو منذ عاـ 

بشكؿ كبير حيث استطاعت قيادتو تشكيؿ لجنة أوكؿ ألييا تنسيؽ النشاط العسكري بدأ تنفيذ  
الساعة التاسعة صباحًا قصفت طائرتاف وزارة الدفاع ,وتـ إذاعة البياف األوؿ لزعماء  االنقالب

االنقالب موقعًا مف )المجمس الوطني لقيادة الثورة( أعمف فيو اف الحركة قامت الستمرار المسيرة 
شباط 9تموز وانجازات الوحدة الوطنية لمشعب ,كما تـ اعتقاؿ عبد الكريـ قاسـ يوـ  31لثورة 

كاف معو فاضؿ الميداوي وطو الشيخ احمد وبعد مواجية قصيرة مع أعضاء مجمس قيادة الثورة و 
تـ الحكـ عمى عبد الكريـ قاسـ باإلعداـ ونفذ فورًا , وتـ تعييف عبد السالـ عارؼ رئيسًا 
لمجميورية وتشكيؿ حكومة برئاسة احمد حسف البكر ينظر: احمد مريح المنصوري , المصدر 

 399السابؽ , ص
 .  2139تشريف الثاني  21مقابمة عممية مع يسار محمد سمماف حسف , بغداد ,  ((2
( الحرس القومي :ميميشيا شكميا حزب البعث العربي االشتراكي ,وكانت نواتيا )لجاف اإلنذار( 1)

الستخداميا لمطوارئ والميمات الخاصة ,وكانت تضـ الطالب=  3992التي شكميا الحزب عاـ 
ُأعمنت لجاف اإلنذار حرسًا قوميًا ,ونزؿ أفرادىا قبؿ إذاعة البياف  3991شباط  8البعثييف ,وفي 

األوؿ لالنقالب واحتموا بأسمحتيـ مراكز الشرطة والمآذف والجوامع ,قاموا باغتياؿ عدد مف 
الشخصيات منيـ جالؿ االوقاتي ,كانت القيادة العامة لمحرس القومي لمعقيد الركف مصطفى 
نصرت ثـ استبدؿ بالمقدـ منذر الونداوي , تحوؿ الحرس القومي إلى قوة كبيرة وبعد الصراع 
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, بعدىا اخذ  (3)مكتبتو واوراقو الخاصة تعبثوا بمحتويااف اعتدوا عميو بالضرب و 
معتقالت وسجوف شرطة المأموف وسجف بغداد المركزي وسجف معسكر يتنقؿ بيف 

,وفي مركػػػػػز  (1) نقؿ إلى معتقؿ نقرة السمماف فػػػػػي بادية السماوةواخرىا  ,(2)الرشيد
المركزي كاف معو زميمو  شرطة المأموف شيد إعػػػػػػداـ اصدقاءه وفي سجف بغداد

 . (9),حيث قضى برفقتو مدة مف حكمو(1) الطالباني وصديقو الوزير مكـر
رغـ انو كاف   إلى التعذيب واالىانة داخؿ السجف تعرض محمد سمماف حسف   

 وحكـ نيو ومف اثر التعذيب فقد احد اذ,  (9)يمتمؾ شخصية قوية ومكانة عممية متميزة
 

                                                                                                                                                                      

وسيطرة عبد السالـ عارؼ عمى السمطة كاف  3991تشريف الثاني  38البعثي في  –=البعثي 
الحرس القومي قد انتيى بصورة عممية .لمتفاصيؿ ينظر : احمد مريح المنصوري المصدر 

 .  399السابؽ ,ص 
 .   391( احمد مريح المنصوري , المصدر  نفسو, ص 3)
 .  2118وؿ أيم 29,في  18( جريدة طريؽ الشعب , العدد 2)
 .  2139شباط 21( مقابمة عممية مع فواد امير , بغداد, بتاريخ 1)
في كركوؾ , انتمى إلى الحزب الشيوعي العراقي وأصبح  3921( مكـر الطالباني : ولد عاـ 1)

,تولى  3918,ومارس مينة المحاماة عاـ  3919عضوًا بارزا فيو , تخرج مف كمية الحقوؽ عاـ 
أماـ المحكمة ,قدـ إلى المجمس العرفي وحكـ  –يـ الحزب الشيوعي العراقي زع –الدفاع عف فيد 
عيف مديرًا عامًا  3998تموز  31سنوات وبعد ثورة  1سنوات واإلقامة الجبرية  7عميو بالسجف 

شباط  8النحصار التبوغ ثـ مفتشًا عاما لوزارة الزراعة اعتقمتو قوات الحرس القومي بعد انقالب 
بالسجف لمدة ثالث سنوات قضى منيا سنتيف ثـ أطمؽ سراحو عيف وزيرًا لمري  وحكـ عميو 3991
اختير  3971,حصؿ عمى الدكتوراه مف االتحاد السوفيتي في العموـ االقتصادية عاـ 3972عاـ 

. ينظر: احمد عمي سبع الربيعي , 3979آيار  31وقدـ استقالتو في 3978وزيرا لمنقؿ عاـ 
 .   11, ص 2139,  بغداد,  3979 -3921ياسي والفكري في العراؽ مكـر الطالباني ودوره الس

 .    391( احمد مريح المنصوري , المصدر السابؽ , ص  9)
 . 2131شباط  31( مقابمة  عممية  مع  فواد امير , بغداد, بتاريخ 9)
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ولعؿ السبب في  انو ينتمي الى الحزب الشيوعي ةفي السجف بتيم اعواـ عميو خمس
 .(3) ىذه التيمو لقربو مف بعض االصدقاء الشيوعييف السيما ابراىيـ كبة

التي تشكمت  ,(2)الى محكمة الثورة  3991شباط  1احيؿ محمد سمماف حسف في    
والعقيد  ميية كؿ مف الزعيـ خالد رشيد الشيخبرئاسة عبد الرحمف التكريتي وعضو 

احمد محمود النعيمي ومثؿ االدعاء العاـ العسكري المالـز االوؿ الحقوقي راغب 
 .(1)الفخري 

القيت  , (1)وخالؿ المحاكمة وجيت اليو التيـ انو ينتمي الى الحزب الشيوعي   
مطالعة االدعاء العاـ في الجمسة االولى فظير منيا باف مواد االحالة بموجب مرسوـ 

( مف 13ابدلت بمواد اخرى بموجب قانوف العقوبات البغدادي المادة)لمطبوعات ا
الغرض مف ىذا  أف حاكـ االحالة المختص وتبيف أي( المعدؿ بدوف ر 32الباب )

االجراء ىو رغبة السمطات في رفع العقوبة الى االشغاؿ الشاقة ومحاكمة ثالث 
ـ ترد في قرار المحكمة دعاء العاـ تيمة جديدة في مطالعتو لالاكما اورد   سنوات )

االخير  ىاىي نشر الفوضوية والدفاع عف الماركسية لكف المحكمة اىممتيا في قرار 
عمى سالمة  الدولة وافساد نظاـ الحكـ  بالتآمرقررت استبعاد المواد المتعمقة  أفبعد 

وعدت الجريمة السياسية وقصرت التجريـ عمى عضوية حركة  انصار السمـ عمى 
 .     (9)وبة االعداـ بحؽ الميتميف السياسييف طمب الغاء عق

                                                           

 . 2139اذار  29( مقابمة عممية مع يسار محمد سمماف حسف , بغداد , بتاريخ (3
سمير كامؿ , في الذكرى الخامسة والعشريف لرحيؿ محمد سمماف حسف , الثقافة الجديدة ,  ((2

 .79, ص 2131, بغداد, 198العدد 
 .77( المصدر نفسة , ص(1
 .  2139ايار 29(مقابمة  عممية مع ماجد عالوي , بغداد , بتاريخ (1
 . 2139ايار  29( مقابمة عممية مع فواد امير , بغداد , بتاريخ (9
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حزب الشيوعي المف انتماءه الى  توحكمت عميو المحكمة ببراء3999وفي عاـ    
حزب الشيوعي ونتيجة لذلؾ قدـ طمبا الى الوسبب اتيامو انو كاف لديو اصدقاء مف 

الحاكـ العسكري العاـ لرفع الحجز عف اموالو والذي شمؿ حتى راتبو التقاعدي وذلؾ 
لزواؿ اسباب الحجز بعد صدور قرار التجريـ الذي عد جريمة سياسية فاصدر الحاكـ 

و السجف وىايار اوامره برفع الحجز عف اموالو  عندما خرج مف  23العسكري في 
 .(3)لحؽ بو خالؿ مدة سجنو أمعاؽ بسبب الضرب الذي 

   3699قاعد عام تنشاطه السياسي حتى احالته عمى ال

لـ يتعظ مف طرح افكاره أطمؽ سراحو عف محمد سمماف حسف و فرج أ أفبعد      
التي تسببت في اعتقالو سابقا بؿ انو عاد مره اخرى ليمارس نشاطو السياسي مف 

 والتي يؤمف بيا ولذا عمؿ عمى تقديـ مذكرة مع مجموعة مف رفاقخالؿ طرح االفكار 
مجموعة مف ابرزوا فييا 3999الى رئيس الوزراء العراقي ناجي طالب في أيموؿ 

كيفية و والمشكالت التي يعاني منيا  العراقي  الواقع وتشخص المعمومات التي تخص
لوضع العاـ في العراؽ بعد ا المسألة األساسية في أف وقد بينوا في تمؾ المذكرةحميا 
أي مسالة الثورة  حوؿ المسألة االجتماعيةتمحورت قد  تكان 3998تموز  31ثورة 

التي نضجت مستمزماتيا الموضوعية أي ديناميكية الصراع الطبقي االجتماعية 
المسألة  المحور قبؿ ثورة تموز يدور حوؿف واالجتماعي وبالتالي السياسي بعد أف كا

تموز يعود إلى تمزؽ جبية االتحاد الوطني ثورة واف تردي األوضاع بعد (2) الوطنية

                                                           

 .2139اب  11(  مقابمة عممية مع يسار محمد سمماف حسف , بغداد , بتاريخ (3
, 32محمد سمماف حسف , مسألة الحكـ في العراؽ ,مجمة دراسات عربية , بيروت ,العدد (2) 

 .88, ص3999السنة الثانية, تشريف األوؿ 
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الخاصة عمى وعجزىا عف مواجية مياـ مرحمة البناء لمثورة بسبب تغميب أىدافيا 
 .(3)  مصمحة الثورة بوجو عاـ

 ومف الحقائؽ األخرى التي تناولتيا المذكرة انو ال يمكف ألي فئة تقدمية وحدىا     
تنجز مياـ الثورة لتعدد الطبقات الثورية وىذه مف أىـ الحقائؽ التي تمخضت  أف

لوضع السياسي ف الشرط الجوىري إلنجاح اأتموز لذلؾ ف31ثورة عنيا أحداث ما بعد 
ف استبعاد أي قوة سياسية التحوالت الثورية إذ أنجاز ال اتحاد جميع القوى التقدمية وى

 .(2) المستقيـنما ىو انحراؼ عف الخط إتقدمية 

رأي مقدمي المذكرة اف أي حؿ جدي لممشكمة االجتماعية وانعكاساتيا السياسية كاف  
 .: (1)االتية ,يجب اف يتضمف الخطوات األربع 

ارباحيا  عد المشاريع التي تـ او سيتـ انجازىا وت ممكية جميعالتعود الى خزينة  -1
عيا مستممكو الدور مف مدخالت الميزانية العامة وكذلؾ حصيمة االقساط التي يدف

 خطة االقتصادية ألغراض االسكاف الب التي انجزت حس

تأليؼ )جبية اتحاد تقدمي( مف القوى السياسية التي تمتـز بالمنياج, كحد أدنى   -2
 مرحمي لمتحوؿ االجتماعي .

                                                           

 . 89(  محمد سمماف حسف , مسألة الحكـ في العراؽ , ص (3
يسار محمد سمماف حسف , سيرة مختصر عف حياة األستاذ محمد سمماف حسف , مخطوط ( (2

 . 33غير منشور , مكتبة ياسر , ص 
( , تفاصيؿ 1308817117( ـ. ت .و , اضبارة محمد سمماف حسف التقاعدية المرقمة ) (1

 38المؤرخ    3913خدمات السيد محمد سمماف حسف,  كتاب مديرة التقاعدية العامة , المرقـ   
 .311., بنظر : احمد مريح المنصوري , المصدر السابؽ , ص 3971 -نيساف –
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حكومة التقدـ خالؿ ثالثة اشير مف تاريخ نفاذ القانوف الى  أف عمى الشركات  -1
مجانا جميع المواد والمعمومات الجيولوجية وجميع المعمومات واالمور المتعمقة 

 باليندسة النفطية . 

فة والحريات النقابية العامة وبخاصة حرية األحزاب والصحاأطالؽ الحريات  -1
 والمينية.

أشخاص مف  استفزاز كومة الشخصية( القائمة عمىوأخيرًا أكدوا عمى فشؿ )الح   
ومف دوف موافقة القوى السياسية التي تجاىات سياسية عمى األساس الشخصي ا

يمثمونيا وقد دلت تجربة الحكـ في العراؽ منذ تموز حتى وقت كتابة المذكرة ,عمى 
  . (3)تموز عقـ جميع ىذه الصيغ السياسية وعجزىا التاـ عف تحقيؽ أىداؼ ثورة 

ف عميو و والقائم الماركسي وُيعتقد أيضًا أف الموضوعات التي يتناوليا ىذا الفكر   
,يشمؿ كؿ الموضوعات المتصمة بالصراع الطبقي مف قريب او بعيد تشمؿ الماضي 

الوضع الداخمي والعربي والدولي ,المسائؿ النظرية والتطبيقية,  والحاضر والمستقبؿ
 31مف خالؿ حممة المسخ والتشويو لتاريخ العراؽ السياسي والسيما أحداث ثورة 

تموز لتجريدىا مف أىدافيا المرسومة, كالتحرر السياسي واالقتصادي وتحقيؽ 
 31عنيا وثائؽ  الديمقراطية ووضع األسس المادية لمتحوؿ االجتماعي كما عبرت

                                                           

( , تفاصيؿ 1308817117,اضبارة محمد سمماف حسف التقاعدية المرقمة ) ع ـ. ت . (3)
 38المؤرخ    3913خدمات السيد محمد سمماف حسف,  كتاب مديرة التقاعدية العامة , المرقـ   

 . 3971 -نيساف –
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تموز وبيانات جبية االتحاد الوطني , ناسبًا إلييا أىدافًا وىمية كإقامة النظاـ 
 .(3)االشتراكي فورًا وغير ذلؾ

ورفاقو مذكرة إلى  قدـ 3997مف شباط ـو األوؿ ففي الي محمد سمماف حسفكاف    
والمبادئ التي ف األسس أموضحيف ب اء ناجي طالب أعمنوا فييا رفضيـرئيس الوزر 

ما  لحد مف الحريات االذي فرضيا عبد الرحمف عارؼ  استندت عمييا الئحة القانوف
يصطدـ بالحقائؽ المعروفة عف الوضع  ومايتعارض وأوليات النظاـ الديمقراطي 

قائمة عمى تسميـ  -باختصار–ف ىذه األسس أو  االجتماعي والسياسي في البالد ,
ف المبادئ التي كرستيا الالئحة ,مبادئ أو الحزبية و أدية زماـ الشعب لمدكتاتورية الفر 

رجعية تتناقض مع اتجاه التطور التاريخي وترجع في حقيقتيا إلى التقاليد المنافية  
لمديمقراطية في الدساتير الفردية, كما أناطت الالئحة باألجيزة الحكومية مجموعة مف 

ضمانات الحرية التامة ومنيا الصالحيات االعتباطية ومنحيا سمطات تعسفية بدؿ 
 . (2)تخميد لػ)فترة االنتقاؿ( بدؿ إنيائيا وانتياؾ لمبادئ وأىداؼ ثورة تموز

 , (1)اتصؿ احمد حسف بكر 3998وبعد التحوؿ السياسي الذي حصؿ في العراؽ      
بسبب تعرضو الى انتياكات مف قبؿ  بمحمد سمماف حسف الذي كاف خارج العراؽ

                                                           

 . 171( عمي المشيداني ,المصدر السابؽ,ص3) 
 .   319(  احمد مريح , المصدر السابؽ , ص 2 (

ودخػؿ دار المعممػيف وتخػرج منيػا معممػا عػاـ  3931احمد حسف بكر :ولػد فػي تكريػت عػاـ   ((1
وبعدىا تدرج في المناصػب العسػكرية حتػى وصػؿ  3918, التحؽ بالكمية العسكرية  عاـ  3912

اكمػػؿ انػػو كػػاف عضػػوا فػػي حػػزب البعػػث وفػػي المجنػػة العسػػكرية التػػي  3998الػػى رتبػػة عقيػػد عػػاـ 
اصػبح رئيسػا لمػوزراء وبعػد حػدوث  3991د الكريـ قاسػـ , وفػي شػباط خططت لالطاحة بحكـ عب

اذا اطػػػاح بػػػو صػػػداـ حسػػػيف ,  3979تمػػػوز  39اصػػػبح رئيسػػػا لمجميوريػػػة حتػػػى  3998انقػػػالب 



دية  و نتاجاته الفصل الثالث : مواقفه  السياسية ونشاطاته االقتصا

 3696 - 3691 الفكرية 
 

 
134 

لغرض تكميفو بوزارة النفط طالبا منو العودة الى البالد  ,3991الحكومة في عاـ 
بالبكر اشترط عدة شروط عمى االخير منيا  ىقتلاعاد محمد سمماف حسف و وحالما 

,  ةاالجتماعي,ف وحؿ المشاكؿ االقتصادية ياصدار عفو عاـ عف السجناء السياسي
واالىتماـ , وتطوير المناىج ,تعميـ لواالىتماـ با ,وتحقيؽ الوحدة الوطنية في البالد

فضال عف ذلؾ العمؿ عمى تطوير الجانب الزراعي وتطوير الصناعة في , بالثقافة
 ,بالخبراء ةنبية في القطاع النفطي واالستعانتدخؿ الدوؿ االجبوعدـ السماح  ,البالد

 .(3)ادارة مؤسسات الدولة في والكفاءات العممية 

محمد سمماف  أف الإ االحق يناقشياعمى تمؾ المطالب بأنو  رد احمد حسف بكر   
اف يكوف وزيرا لمتخطيط لكنو رفض عميو  طرح نفسو الوقتوبحسف رفض وزارة النفط 

يعمؿ مستشارا  أفالوزير الرافض وفضؿ  ويطمؽ عمي أف ايضا االمر الذي ادى الى
عرفتو بتاريخ حزب البعث منذ عاـ لم وكاف سبب رفضو, (2)يستمـ وزارة  أف دوف

الشرعية لسمطتيـ ,  وصفاضافو وعد طمب الحكاـ الجدد ليس سوى محاولة  3991
الحكاـ الجدد اف أرادوا حقًا تحقيؽ وعودىـ المقطوعة  أف فقد كاف محمد سمماف يرى

واالستفادة مف عبر التاريخ القريب والخروج مف دوامة االنقالبات العسكرية  لمشعب
التي يعرضيا ال األخذ بالفكرة إ المدمرة وتجنب الطريؽ المسدود تاريخيًا فما عمييـ 

 نقالبيمرحمة الحكـ األ وىي فكرة المراحؿ الثالث لحؿ أزمة الحكـ في العراؽىنا 
ة المؤقتة ثـ أخيرًا مرحمة حكومة االتحاد التقدمي مرحمة الحكومة االئتالفي,  الحالي

                                                                                                                                                                      

-3919ينظػػر : خرسػػاف صػػالح , الحركػػات واالحػػزاب الكرديػػة فػػي العػػراؽ  3982وتػػوفي عػػاـ 
 .  373, ص  2118, مؤسسة البالغ ,2113

 . 2139اذار  29ممية مع يسار محمد سمماف حسف , بغداد ,( مقابمة ع(3
(سعد ناجي جواد , مستقبؿ القضية الكردية في الشرؽ االوسط , مركز دراسات الشرؽ (2

 19,ص 2113االوسط ,
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وذلؾ بإطالؽ تمكؤ بأداء مياـ المرحمة األولى يباشروا عمى الفور ودوف  أف وعمييـ
الحريات الديمقراطية وعمى رأسيا حرية النشاط الحزبي لمقوى السياسية الفّعالة في 

القائد والتخمي عف والتخمي نيائيًا عف مفيـو الحزب الواحد او الحزب  المجتمع
 .(3)أسطورة الوصاية عمى الجماىير او االنفتاح الصوري عمى بعض القوى األخرى

أجؿ صياغة منياج مف  ع جميع القوىوذلؾ تمييدا لعقد حوار حقيقي ومفتوح م      
جية اتحاد تقدمي ( تنبثؽ عنيا ) او تقصد لتألؼ ؼيلتألساسا عاـ مشترؾ ليكوف أ
ومف ثـ تشكيؿ )حكومة االتحاد التقدمي (لتتصدى لحؿ المشاكؿ االنتخابات العامة 

حكومة البعث تعرؼ  أف ممية التطور االجتماعي والسياسي االساسية لمبالد وتقود ع
عميو حربًا  نتلذا ش شخصية محمد سمماف حسف المدافع عف الحرية والديمقراطية

وأرسمت لو 3998وبذلت الجيود لتحجيمو منذ عاـ  الضغوط ومورست عميو مختمؼ
الحكومة لكنو رفض ذلؾ  فيآ الستمالتو وتعينو مستشار  الوفود واألفراد في محاولة

   .(2)بمبادئو االشتراكية والديمقراطيةوظؿ مؤمنا 

وفي سػياؽ التػوتر بػيف محمػد سػمماف والسػمطة , عنػدما أطمقػت السػمطة الحاكمػة فػي   
السياسػػػػػػة االقتصػػػػػػادية القػػػػػػرف الماضػػػػػػي بعػػػػػػض الشػػػػػػعارات التػػػػػػي توضػػػػػػح  سػػػػػػبعينيات

 واالجتماعية التي ينادي بيا النظاـ ومنيا )مف ال يعمػؿ ال شػرؼ لػو( و )مػف ال يعمػؿ
مػػف قبػػؿ األسػػاتذة حممػػة األفكػػار التقدميػػة فػػي  ال يأكؿ(وغيرىػػا, جػػرت مناقشػػتيا ونقػػدىا
وفػي النػدوة التػي ُعقػدت بعنػواف )العوامػؿ  ,(1) كمية اإلدارة واالقتصاد في جامعة بغػداد

والتػػػي حضػػػرىا نائػػػب رئػػػيس  3979مؤديػػػة الػػػى انخفػػػاض اإلنتاجيػػػة(في بغػػػداد عػػػاـ ال
                                                           

 . 31( يسار محمد سمماف حسف , المصدر السابؽ , (3
 .  317احمد مريح المنصوري , المصدر السابؽ ,ص  ((2

 نفسو .المصدر    (1)
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وقؼ محمد سمماف حسف  وناقشو بكؿ جػراءة ,(3) مجمس قيادة الثورة في حكومة البعث
 .(2) ( وؿ دعواتيـ )مف ال ينتج ال يأكؿ,ح التمفاز وأماـ شاشة 

تػي قامػت يواجو ردة فعػؿ السػمطة ال أف وبطبيعة الحاؿ فإف موقفو ىذا فرض عميو    
تشػػريف الثػػاني  9زمالئػػو بقػػرار مػػف مجمػػس قيػػادة الثػػورة فػػي  بإحالتػػو عمػػى التقاعػػد مػػع

النظاـ شممت مجموعة مف خيرة األسػاتذة  وكانت بداية لحممة تعسفية شنيا ,(1)3979
الجػػامعييف فػػي العػػراؽ , ووصػػمت ذروتيػػا إلػػى حػػد نقػػؿ احػػد أسػػاتذة الفمسػػفة فػػي كميػػة 

 (.1) اآلداب إلى النقؿ البحري وأستاذ في مادة األدب العربي إلى وزارة الصحة

وفي اطار سعي السمطة لإليقاع بو وبزمالئو الذيف اطمقوا عمييـ اسـ )الحاقديف(     
 قامت قوات االمف باعتقاؿ الدكتور طالب البغدادي, وتعرض إلى  التعذيب الشديد 

مت عميو بثالث سنوات سجف بتيمة عقده حمقات ثـ قدـ إلى محكمة الثورة التي حك
 (.9) وقد ُذكروا باالسـ ومف بينيـ محمد سمماف حسف الدرس مع أساتذة آخريف

                                                           

 . .3979تشريف الثاني  29,في 2991جريدة الوقائع العراقية , العدد  ((3
 .317احمد مريح المنصوري , المصدر السابؽ , ص ( (2

,  3979تشريف الثاني  9, في  (3233وذلؾ بموجب قرار مجمس قيادة النواب المرقـ (1) 
, 9ينظر : ممحؽ رقـ  3997 تشريف الثاني 29, في  2991جريدة الوقائع العراقية , العدد 

 . 9رقـ
  . 318(  احمد مريح المنصوري , المصدر السابؽ ,ص  (1
, 91, ص 2131طالػػػب البغػػػدادي , حكػػػايتي مػػػع صػػػداـ , بيػػػت الػػػوراؽ لمطباعػػػة ,بغػػػداد , ((9

وحيث ذكر طالب البغدادي أف محمد سمماف حسف حرؽ مكتبتو  وفي تصحيح التعبير لقد سرقت 
يا درع ىدية مف قبؿ رئيس اليمف وكذلؾ سرؽ مع أموالو وبيوتو , مقابمة عممية المكتبة , وكاف في

 .  2139اب 22مع يسار محمد سمماف حسف , بغداد , 
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نظاـ ك ولرفض وجاءت نتيجقد  مما تقدـ باف مواقؼ محمد سمماف حسف ويتضح   
 3991المتعاقبة  منذ عاـ العراقية الحكـ العسكري ودعواتو المتكررة إلى الحكومات 

بضرورة العمؿ في جبية وطنية تضـ كافة األطراؼ السياسية مف دوف استثناء 
نظاـ تعددي ديمقراطي يسمح بمشاركة الجميع االمر الذي يؤدي الى  بإقامةوالسماح 

    االستقرار السياسي في البمد والتخمص مف مرحمة االنقالبات العسكرية .

    3691من القضية الكردية حتى عام  هموقف

 شؤونو في البريطاني التدخؿ انياء الى العراؽ في 3998 تموز 31 ثورة قياـ ادى   
ة اعمف وخالؿ تمؾ المرحم (3) لمبالد السياسي االستقالؿ تحقيؽ عمىالعمؿ و  الداخمية
 مناصب  ةثالث منحيـ عمى الثورة حكومة عممت وبالمقابؿ الثورة لتمؾ تأييدىـالكرد 
  .(2) والمواصالت والصحة العدؿ وىي وزارية

 تخمصالىو ثورة كاف ىدفيـ لتمؾ ال تأييدىـالكرد في  أف وومما تجدر االشارة الي   
, (1)البارزاني مصطفى المال عودة بعدو  ,(1)مف النظاـ الممكي الذي كاف يحكـ العراؽ

                                                           

تموز اسرارىا, احداثيا ,رجاليا حتى نياية عبد  31جاسـ كاظـ العزاوي , مذكرات ثورة ( 3) 
 .313,ص3991,الكريـ قاسـ ,شركة المعرفة لمنشر والتوزيع بغداد 

دراسة تاريخية ,  3998-3998عمي حمزة سمماف الحسناوي ,النظاـ السياسي في العراؽ  (2) 
 .71,ص3998اطروحة دكتوراه غير منشورة كمية اآلداب ,جامعة الكوفة ,

رسالة  3991-3998تموز  31قحطاف احمد سميماف , السياسة الخارجية العراقية مف (1) 
 . 319,ص3978جامعة بغداد , –ة التربية ماجستير غير منشورة  كمي

في قرية بارزاف شماؿ العراؽ ,  3911ولد المال مصطفى البارزاني عاـ مصطفى المال :1) )
حركة مسمحة ضد الحكومة اال انيا قد فشمت  3911وقد تمقي تعميمو الديني في قريتو , قاـ عاـ 

اال انو عاد  3917د السوفيتي عاـ ومف ثـ الى االتحا 3919لذلؾ اضطر لمجوء الى ايراف عاـ 
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 اذ الحكومة قبؿ مف كبيرا ترحيبا لقي 3998 الثاني تشريف 9 في العراؽ الى
مبمغا قدرة  خصصت فيما وظائؼ عدة ومنحتيـ شيريو رواتب واتباعو لو خصصت

 حؿ ايجاد في مخمصا قاسـ الكريـ عبد وكاف بارزاف ومنطق الى دينار الؼ (921)
 .(3) الكردية لممسالة

 تموز 31 ثورة بعد الكردية القضية لحؿ اومساند مؤيدا حسف سمماف محمد كاف   
 المصير تقرير في وحقو الكردي لمشعب القومية الحقوؽ احتراـ عمى كدؤ ي وكاف

 اجؿ مف تيـياوتضح الكرد بقدرة واشاد العرب مع المساواة قدـ عمى معاممتو ووجوب
كرد ال السجناء جميع عف عفوا بإصدار قاسـ الكريـ عبد حكومة وطالب البالد حماية

 . (2) الموجوديف في السجوف العراقية

 احداث بعد قاسـ الكريـ عبد وحكومة الكرد بيف ما العالقة ـزتأ فم عمى الرغـ   
 اركيفالمشو  المسؤوليف معاقبةو وانقالب الشواؼ 3999تموز 31 في  الدامية كركوؾ

 تمؾ  ضدكاف  حسف سمماف محمد فعؿ ردولكف  االنقالبلذلؾ  والمحرضيف
  مف مطالبةالو  الكردية مشكمةال حؿبضرورة ,  (1) الكرد بحؽ خذتتا التي االجراءات

                                                                                                                                                                      

وىو سياسي كردي ىو قادة القضية الكردية وكاف  3998الى العراؽ بعد انتصار ثورة تموز =
عاـ . ينظر مسعود البارزاني , البارزاني والحركة 3979مف اصدقاء محمد سمماف حسف توفي 

 . 139,ص 3الكردية , بيروت ,ج
 . 2139اب,  21ف حسف , بغداد, مقابمة عممية مع يسار محمد سمما (3)
 ( المصدر نفسة. (2
 حنا بطاطو , الشيوعيوف والبعثيوف والضباط االحرار ,ترجمة: عفيؼ الرزاز ,دار الحياة (1)

 .331,ص 2119,القاىرة ,
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  .(3)البالد في الديمقراطيةفرض  اجؿ

تستخدميا حكومة عبد الكريـ قاسـ و ير ؾ اجراءات قسالواقع انو كمما كانت ىنا   
االوؿ مف نيساف  في ومنيا ما حصؿ رأيا فييا  محمد سمماف حسفلتجاه الكرد كاف 

 فتـ (,2) البارتي لحزبضد ا عندما قاـ عبد الكريـ قاسـ بعدة اجراءات 3991
 طالب ذلؾ مع فروعو معظـ واغمقت 3991 االوؿ في,(1) بات وخ  جريدة اغالؽ
 اسباب تدارؾ والى السياسية المشاكؿ حؿ في السميمة الحموؿ في حسف سمماف محمد

 يثيرىا التي الدسائسو  الفتف مف وحذرىـ لمبمد المضطربة االوضاع تدىور لمنع توترال
 .(1) النفط وشركات االستعمار

 3993 ايار في لو بياف في الشيوعي الحزب مع حسف سمماف محمد مشاركة تكان  
 وتيديد ايقاؼ الى فيو دعا كردستاف( في الراىف الوضع تفاقـ حوؿ(عنواف حمؿ

 الحكومة ونبو الكردي لمشعب الديمقراطية الحقوؽ عف الدفاعو  البرزانييف المواطنيف
 بتحريؾ قاسـ الكريـ عبد رد كاف لمسالـ المتكررة لمنداءات اصغائيا عدـ تبعات مف

 المناطؽ عمى النطاؽ واسع ىجـو لشف 3993 العراؽ شماؿ الى عسكرية قطعات
                                                           

-3919ودوره العسكري والسياسي في العراؽ  ناظـ الطقجمي, كاظـ محسف احمد (3)
 .  31, ص 2112,الدار العربية لمموسوعات , 3999

اب عام  16الحزب البارتً : وهو الحزب الدٌمقراطً الكوردستانً  تاسسس الحزب فً  ((2

بقٌادة مصطفى بارزانً , كان الحزب ٌدعوا الى الحكم الذاتً الكراد العراق  1946
.ٌنظر : دٌفٌد اخذ ٌطالب بدولة مستقلة الكراد العراق  1990ق , ولكنه فً والدٌمقراطٌة للعرا

 .  253, ص1993مكدول , تارٌخ االكراد الحدٌث , راج ال محمد ,دار الفرات , العراق , 
,وانها الناطقة باسم الحزب الدٌمقراطً  1959: وهً تعنً النضال تأسست عام خه بات  ((3

الكردستانً, وهً احدى ابرز الصحف العراقٌة , وعبرت عن موقفها الدٌمقراطً واولت 
الجرٌدة اهتماما كبٌرا بنقل وتحلٌل وابداء الراي حول مختلف التطورات السٌاسٌة والعسكرٌة 

, 1968, 1958د حبٌب, تطور المشكلة الكردٌة فً العراق مابٌن :ٌنظر .  عبد السمٌع خف عب
  .    49, ص 2017اطروحة دكتوراه غٌر منشورة كلٌة االداب , جامعة االنبار , 

 .393حنا بطاطو , المصدر السابؽ , ص(1) 
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 حسف  سمماف محمداكد  نفسو في الوقت العراؽ كردستاف في البارزاني يحتميا التي
كاف غير  العراؽ وضع الف الكردي والشعب الحكومة بيف ما تصادـ اي ضدانو 

 ومشاكميا وحؿ االعمار بمشاريع كردستاف شموؿب فانو طالب فضال عف ذلؾ مستقر
 اسس عمى الوطني الحكـ رساءإل السريع الجدي والعمؿ والمعاشية االقتصادية
 .(3)ديمقراطية

 االحزاب قبؿ مف بذلت التي المساعي كؿ مف قاسـ الكريـ عبد تمسؾ ولكف  
 فتمس الرياح  ادراج ذىبت والتي العراؽ شمالي في التوتر  تيدئة لغرض الوطنية

 ايجاد محاولتو وعدـ الميمة القرارات اتخاذ مف فرديتو السمطة بكامؿ قاسـ الكريـ عبد
 .(2)الكردية لمقضية شامؿ حؿ

محمد سمماف حسف كتابا الى عبد الكريـ قاسـ وكاف تحت  ذلؾ فقد رفعومع    
مجموعة مف رجاؿ الفكر  و العراؽ ( والذي وقعـ في كردستاف عنواف )نداء السال

طريؽ  عف الى حؿ المسالة الكردية سمميا والثقافة واساتذة الجامعات الكرد دعوا فيو
المفاوضات وتمبية مطالب الشعب الكردي وحقوقو القومية المشروعة لكف ذلؾ لـ 

 . (1) ايضآ ينفع

                                                           

,رسالة ماجستير غير منشورة كمية  3993-3999بات النضاؿ  فرىاد محمد احمد ,خة (3)
 . 98,ص 2119اآلداب ,جامعة الموصؿ ,

والرىاف عمى العسكر ,دار الرواد المزدىرة  3998تموز  31طو ناجي ,ثورة العراؽ المجيدة (2) 
 .377,ص2119,بغداد ,

 . 111ص ,  3988الطمية , بيروت ,  محمود الدرة , القضية الكردية , دار (1) 
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غيير الظروؼ بت غيرتتاو يبدؿ   ومواقؼ محمد سمماف حسف لـ ءار الواقع اف ا    
فبعد سقوط حكومة عبد بيا ولذا  ؤمفبالمبادئ التي كاف ي ووقناعت إليمانووذلؾ 

 3998الكريـ قاسـ وسيطرة نظاـ البعث عمى السمطة في العراؽ ال سيما بعد عاـ 
منح بضرورة قى عمى نفس اراءه السابقة وب فو تجاه القضية الكردية لـ يتبدؿفاف موق

وبعد  ,(3) ء في البالداليدو يعـ االستقرار و  وذلؾ مف اجؿ أفالقومية  الكرد حقوقيـ 
 أف عندما الحظة تفاجا ايضا يكوف العيد الجديد ليس كسابقو لكناف كاف يأمؿ بأف 

 أف حكومتو ديمقراطية بؿ واالكثر مف ذلؾ  تشكيؿ الحكـ جديد ليس لديو نوايا
قررت اضعاؼ الحركة الكردية بأي  3998ة عاـ حكومة البعث التي وصمت السمط

وعدـ السماح لمكرد  اعطاء اية تنازالت جوىرية في الحكـ  طريقة كانت وعدـ
بالمشاركة في ادارة البالد االمر الذي دفع محمد سمماف حسف بأف يناصر القضية 

 .(2) الكردية 

 طبيعةل مدركة كانت البارزاني مصطفى المال بزعامة الكرديةالقضية ف أالواقع    
 البعثيوف االخروف  كاف وقت في شديد بحذر البعثييف مع تعاممت لذا الجديد الحكـ
 ةنيتطمي رسائؿ بأرساؿ و ؤابد لذا الكرد مع حرب في دخوليـ خطورة يدركوف
  .(1)لألكراد

 المالحقيف العسكرييف عف العفو تضمف بيانا 3998 اب في الحكومة صدرتأ اذ   
وعمى ىذا  حسف سمماف محمد طمبوكاف ذلؾ بناء عمى  الشماؿ احداث بسبب

                                                           

 .111المصدر السابؽ , ص ,محمود الدرة (3)
  .381, ص  3قصة العراؽ , بيروت, ج سعد عبد القادر ماىر , تراتيؿ عمى شاطئ البحر (2)
 . 3991اب ,  29,  218الفجر الجديد , العدد  (1)
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 الى البياف اشار ,كما الثورة قيادة بمجمس الشماؿ شؤوف مكتب تشكؿ تـ  االساس 
 .(3) كردال  حقوؽب الحكومة اعتراؼ

 كرد طمب احمد حسف بكر منو افقبولية محمد سمماف حسف لدى الونتيجة لم   
س وفدا لمتفاوض مع الكرد حوؿ المشاكؿ العالقة بينيـ ويف السمطة وعمى ىذا أيتر 

مف بغداد الى كردستاف لغرض التفاوض مع  وفدا االساس قاد محمد سمماف حسف 
    .(2)الكرد تمؾ المفاوضات التي استمرت اكثر مف عاـ ونصؼ 

 بيف ما تفاقيوا عقد الى مفاوضاتالتمؾ  اثر عمى حسف سمماف محمد توصؿ   
      البياف ىذا نص  ( 3971اذار 33 )بياف ب سميت  التي حسف سمماف ومحمد الكرد
 ذات المناطؽ في العربية المغة جانب الى رسمية لغة الكردية المغة اعتماد عمى

 عف والعفو  ةيوالصناع يةواالقتصاد الزراعي االصالح ؿيوتفع الكردية االغمبية
 العربية القرى سكاف واعادة  دوائرىـ الى المفصوليف واعادة والمعتقميف السياسييف
 أف اساس عمى الدستور تعديؿ يتـ أف عمى اتفؽ كما السابقة اماكنيـ الى والكردية
 الى الثقيمة واالسمحة االذاعة واعادة وكردية عربية قوميتيف مف يتكوف الشعب
 يساىـ واف كرديا الجميورية رئيس نواب حدأ يكوف أف اشتراط عف فضال الحكومة
  . (1) العراؽ سكاف الى سكانو ةبنس وبحسب التشريعية السمطة في الكردي الشعب

                                                           

 .3997ايموؿ  39,  3138الجميورية , العدد  (3)
 .  3971, بغداد ,  131طريؽ الشعب , العدد  ( (2

 – 3919عبد الفتاح البوتاني , موقؼ االحزاب السياسية العراقية مف القضية الكردية  (1)
 . 319, ص  2117. دىوؾ  3971
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 االحصاء تأخر بسبب والحكومة الكرد بيف ما3973 عاـ فيساءت العالقة    
 في العرب بتوطيف الحكومة بدأتو  الكردي العربي التواجد ذات المناطؽ في السكاني

 اياىـ ةوصفأ ايراف الى هكبير  آاعداد ىجرت كما فييا لعربا نسبة لتزيد المناطؽ تمؾ
 الذيف االكراد بعض بسبب السوفييتمع  لعالقةا تطور الى ىذا ادى االيرانية بالتبعية

الى  العالقة بيذه تتحس الحكومة بدأت ذلؾ تيجةون,  ايراف الى اىاجرو  دماحاولوا عن
والحكومة وىو في  التاسع  الكردى الى توتر العالقة بيف دب ذلؾ حصؿ حدث اجان

 البارزاني مصطفى لممال اغتياؿ ةمحاول حدثتعندما  3973 ايموؿ مفوالعشروف 
 الى الوطنية القوى 3973تشريف الثاني  39 البكر حسف احمد دعا ونتيجة لذلؾ

 . (3)  الكرد مف تخمصلم عمؿتو  البعث حزب قيادة تحت وطنية جبية تشكيؿ

 الحكومة بيف ما تظير الخالفات اخذت 3972 عاـ في ساساال ىذا وعمى  
 نجاح اجؿ ومف القضية هىذ في خارجي تدخؿال مما ادى الى   ةرديالكلحركة او 

 حسف سمماف محمد اخذالقوات االمريكية ,  مصطفى مال مناشدة بعد الكردية القضية
 انيا بياف فيالعراقية  الحكومة اعمنتوعمى ىذا االساس  ر بكال حسف  احمد يحذر

        (2) 3971 كردستاف منطقة في الذاتي الحكـ ستطبؽ

 الذاتي الحكـ لصيغة  تقبؿ اجؿ مف لمموافقة يوميفالوفد الكردي  الحكومة منحت   
    والذي حصؿ الكردستاني الديمقراطي الحزب مف السالح سحب  الحكومةكما طمبت 

 االمور تمؾ عمى يوافقوا لـ دالكر  افاال ,  (1)الواليات المتحدة االمريكية مف  وعمي
                                                           

, ص  3991عزيز الحاج , القضية الكردية في العراؽ ,المؤسسة العربية , القاىرة ,  (3) 
318 . 
  291ر العامري , المصدر السابؽ , ص ( عبد الخالؽ ناص(2
 . 3998اذار  31,  2131( صحيفة الجميورية , العدد  (1
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الذي عده  الذاتي الحكـ لقانوف النيائية الصيغة رفضب الوفد قاـ فأففضال عف ذلؾ 
 الطرفاف وصؿ قد ساسالا ىذا وعمى طموحيـ وسمب االكراد حرية الى معاديبانو 
 .(3) مسدود طريؽ الى

 تعديال 3971 اذار مف عشر الحادي في الثورة قيادة مجمس اصدر ذلؾ ونتيجة    
 التي المنطقة تتمتع ) التالية الفقرة والي تضاؼ فأب وذلؾ قتؤ الم الدستور عمى
 .(2) (ر عمى اقميـ كردستاف فقطتقتصولـ  الذاتي بالحكـ االكراد مف سكانيا غالبية

 القومية والحريات الحقوؽ تكوف أف في مطالبو عمى اصر حسف سمماف محمد وكاف 
 والقرارات والقوانيف الدستور احكاـ وفؽ مصونة المنطقة في واالقميات والكردية العربية
 المادة اشارت كما ,ممارستيا بضماف الذاتي الحكـ ادارة وتمتـز بشأنيا الصادرة
 الحكـ ىيئات جميع واالقميات العربية القومية ابناء يمثؿ أف ضرورة الى المذكورة
 العامة الوظائؼ تولي في يشاركوا وأف  المنطقة سكاف الى عددىـ بنسبة وذلؾ الذاتي
 .(1) ليا المنظمة والقرارات لمقوانيف وفقا

  بسبب عنو ينيب أف جؿأ مف حسف سمماف محمد البكر حسف احمد الرئيس ارسؿ   
 رو بد يقوـ وأف الكردية القيادة ىلد الثقات مف وىو الكرد مع ودية بعالقو ارتباطو
 تشريف 21 في  كردستاف الى فوصؿ الكردية والحركة العراقية الحكومة بيف الوساطة

                                                           

( محمد عبود الطاىر , موقؼ الواليات المتحدة االمريكية مف القضية الكردية في العراؽ (3
, رسالة ماجستير غير منشور , كمية اآلداب , الجامعة االسالمية في لبناف ,  3998- 3998
 . 119, ص  2132

 .  111, ص  2139( محمد سيؿ طقوش , تاريخ االكراد , بغداد , (2
- 3998( ايوب البارزاني , الحركة التحررية الكورية وصراع القوى اإلقميمية والدولية , (1

 . 119, ص 2133, دار نشر حقائؽ المشرؼ , جنيؼ ,  3997
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 في  العراقية الحكومة رغبة وابمغو البرزاني مصطفى بالمال واجتمع 3979 االوؿ
 كردستاف منطقة في لمنيوض تفاوضوال, (3)سممي لحؿ لمتوصؿ بحوار الدخوؿ
 الجوانب  كافة في المختصيف مف لجنة تشكيؿ العراقية الحكومة اقرت العراؽ

 الحكومة خصصت كذلؾ االعمار إلعادة كافية ميزانية تخصص فا عمى المجاالتو 
 في االسراعو  والمشرديف  العمؿ عف والعاطميف  الكرد الشيداء لعوائؿ تقاعدية آرواتب
 الى والكردية العربية القرى سكاف بإعادة الحكومة سمحت ماك سكنية دور انشاء

فيتـ الى تمؾ القرى   رجوع يتعذر ومف حسف سمماف مدمح اكد وكذلؾ السابقة اماكنيـ
    .(2) االراضي تمؾ الى ولةالد اجةحبسبب وتأخذ االرض   تعويضو

 الضرائب مف واعفائيـ الكرد لمفالحيف راضيالا توزيع حسف سمماف محمد اكد   
 يكوف كاالتيل العراقي الدستور تعديؿ تـ كما,  (1) الماضية سنواتال خالؿ ةمالمتراك
 الكردية والقومية العربية ةالقومي ىما رئيستيف قوميتيف مف العراقي الشعب يتكوف
 الوحدة ضمف كافة االقميات وحقوؽ القومية الكردي الشعب حقوؽ الدستور ىذا ويقدر
 .(1) العراقية

                                                           

ي وحركة التحرر القومي الكورية في ( شيركو فتح اهلل عمر , الحزب الديمقراطي الكردستان(3
, ص  2138,  2111, دار النشر حكومة اقميـ كوردستاف وزارة الثقافة  3979-3919العراؽ 
311 . 
( صبا حسيف مولى , موقؼ االتحاد االوربي مف القضية الكردية في العراؽ , مجمة مركز (2

 . 82, ص 2119,  39المجمد  7المستنصرية لمدراسات العربية والدولية , العدد 
, مجمة مداراؾ 3998( ىادي حسف عميوي , القواسـ المشتركة ألحزب المعارضة العراقية (1

 .2131اب  11,  9العدد 
 . 3971اذار  39,  717( جريدة الجميورية , بغداد , العدد , (1
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 عمى العراقية الحكومة توافؽ اف حسف سمماف محمد مف كردال طمب لذلؾ ونتيجة 
 :(3)  التيك وىي شروطيـ

 حرس بعنواف مقاتؿ االلؼ ستة قواميا عسكرية بقوة االحتفاظ كرادألل يسمح -3
  المركز في العراقية الحكومة تموليـ الحدود

  العراؽ كردستاف في الطبيعية مواقعيا مف العراقي الجيش قوات تنسحب -2
  الكردية المنطقة في العمني بالنشاط يالكردستان يمقراطيدال لمحزب القوات حؿ  -1
  محكومةل الموالية الديف صالح قوات حؿ  -1
 المناطؽ تحديد بيدؼ واحد عاـ غضوف في , عاـ سكاني تعداد اجراء يتـ أف  -9

  الكردية االغمبية ذات

والذي 3979 عاـالثامف  الكردستاني الديمقراطي الحزب مؤتمر وخالؿ انعقاد     
 ذلؾ  وعقد الوطنية الوحدة بمؤتمر  القادة اعضاء وبعض حسف سمماف محمد حضر
مف  لتنفيذىا التعاوف وطمب باالتفاقية واشاد البارزاني مصطفى المال وحضر الشعار

  .(2) الماضي سمبيات اجؿ القضاء عمى

 في المساواة الكرد منح ةضرور  عمى اكد حسف سمماف محمد فأف ىذا مع لكف    
 التي الدستور مف الخامسة المادة مقدمة اف اال , العربية القومية مع الحقوؽ بعض
 اف اذ الكرد الييا سعى مثمما  تكف لـ , العربية االمة مف جزء العراؽ اف عمى نصت

                                                           

 . 3971, اذار 39,  717( جريدة الجميورية , بغداد , العدد , (3
,  2118كتابات في المسالة الكردية , مطبعة بنكة س زيف , السميمانية ,( رفيؽ صالح , (2

 . 279ص 
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 العراؽ في الكرد تياآل بالشكؿ اعادة   ىذه صياغة تثبيت الى سعوا قد كانوا الكرد
 .  العربية االمة مف جزء ىـ
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 المبحث الثاني

 3696العراق حتى عام خارج الفكري واالقتصادي نشاطه 

اخذ يتنقؿ في عدة دوؿ  3999بعد اف تـ االفراج عف محمد سمماف حسف عاـ    
لكف ذلؾ ال يعني عدـ عودتو الى العراؽ خالؿ لتمؾ المدة بؿ  لغرض الراحةوذلؾ 

عيف خبيرا منتدبًا  3998كانوف الثاني  28وفي كاف يعود الى بالده بيف مدة واخرى 
لمتدريس في معيد الكويت لمتخطيط االقتصادي واالجتماعي في الشرؽ االوسط 

وانتدب في ذلؾ الوقت ايضًا ولمدة  3999كانوف الثاني  27واستمر بعممو حتى 
  . (3)ثالثة اشير لوضع خطة صناعية لجميورية اليمف الديمقراطية الشعبية 

إلنجاز  3998اب  33يجة لذلؾ توجو محمد سمماف حسف الى عدف فيونت   
 , (1)وخالؿ تواجده في اليمف اختاره الرئيس اليمني سالـ ربيع عمي ,  (2)ميمتو

التطور  اف وعمى ىذا االساس رأى محمد سمماف حسف,  (1)ليكوف مستشارا لو 
ثـ مسحا دقيقا لجميع  -3 االقتصادي السريع المتوازف في اليمف يستمـز دراسة عامة 

 . ة والمعدنية والبترولية وغيرىا امكانيات الثروة الوطنية البشرية والزراعية والحيواني
                                                           

 . 2131,   331, العدد ,بغداد جريدة المدى ( (3
 . 2139نيساف  39( مقابمة عممية مع يسار محمد سمماف حسف , بغداد , (2
جبية التحرير في اليمف وكاف قائد الجناح اليساري في  3911( سالـ عمي ربيع : ولد عاـ (1

الوطني اليمنية والتي اجبرت قوات االحتالؿ البريطاني عمى االنسحاب مف الجنوب العربي عاـ 
عيف رئيس جميورية اليمف الديمقراطية  3999, وعمى اساس ىذا قياـ  الثورة اليمف  3997

وثائقية في  ينظر : عبد الوىاب ادـ العقاب , الوحدة اليمنية دراسة  3978الشعبية ,  تـ اعدامو 
 . 319, ص 2119تاريخ اليمف المعاصرة , دراسات عربية , عماف , 

 . 3971 بغداد , , 32مجمة الثقافة , العدد (4) 
  



دية  و نتاجاته الفصل الثالث : مواقفه  السياسية ونشاطاته االقتصا

 3696 - 3691 الفكرية 
 

 
149 

ال ويتطمب ثانيا وضع خطة اقتصادية تيدؼ الى استغالؿ ىذه الثروة الوطنية استغال -2
 ويرفع مستوى معيشة الشعب وىذا يقتضي تكويف جياز. يكفؿ بناء كياف اقتصادي رصيف

اقتصادي كفوء يقـو عمى أساس الفصؿ بيف التخطيط والتنفيذ ويراعي مبدأ التخصص او 
التوزيع الوظيفي لتشكيالت الدولة واف مف اىـ الخصائص االساسية لبناء اليمف اقتصاديًا 
, ىي معرفة نقاط اختالؿ البنية االقتصادية واالجتماعية , والتي تمثمت في اعتماده 

نفط الخاـ , فضاًل عف اعتماده اساليب انتاجية متخمفة في الجانب الواضح عمى تصدير ال
الزراعي , أّما القطاع الصناعي فتميز بضعؼ مساىمتو في النشاط االقتصادي , الى 

البنية االجتماعية والثقافية السائدة غير مالئمة لما يممكو اليمف  تجانب ذلؾ كمو فقد كان
ولقد ,  مف موارد تؤىمو لمسير في طريؽ تحقيؽ تنمية اقتصادية واجتماعية شاممة ومتوازنة

استطاع محمد سمماف حسف وضع الخطوط العريضة لصياغة السياسة والخطة 
استشاري في اليمف ومستشار الصناعية لجميورية اليمف الجنوبية الشعبية بصفتو 

   .(3)التخطيط الصناعي في االمـ المحتدة 

ألوضاع االقتصادية اعف ونتيجة لذلؾ قاـ محمد سمماف حسف بوضع دراستو     
  لتطوير االقتصادي التي , مف خالؿ خطة ا(2) 3999عاـ في اليمف  واالجتماعية 

 الزراعية ضرورة توسيع مساحة االراضي توالتي تضمن ,(1) سالـ عميالى سمميا 
 ,  واف تمؾ الخطة كانت تقـو عمى اساس(1)مف خالؿ تطوير ابار المياه االرتوازية

                                                           

 .3998تشريف االوؿ  31, بتاريخ  97( مجمة الصناعة , العدد (3
مدبولي ( عبد الوىاب محمد الروحاني , اليمف خصوصية الحكـ والوحدة والديمقراطية , مكتبة (2
 .11ص  ,2111اليمف , ,

 .99( المصدر نفسو ,ص(1
 . 72, ص 3989حزيراف  39, جامعة عدف , 33مجمة سبا , العدد   ((1
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اقتصاد الخدمات الى اقتصاد وطني مف خالؿ اعادة بناء قطاعات الخدمة  ؿتحوي 
الموجودة لتفي بمتطمبات التنمية ولالستفادة التامة مف القطاعات االنتاجية في 

 .(3)الزراعة والصناعة وتنميتيما معا 

ينة عدف ويتضح ويبدو اف ىناؾ امكانات اقتصادية جديدة في مجاؿ السكف في مد  
فضال عف عدد مف القواعد العسكرية  , دار سكنية( 3111)ذلؾ مف خالؿ وجود 

مستشفى العسكري  لـ يتـ الكما يوجد  ,التي تحتوى عمى  التسييالت السكنية 
قاعدة العسكرية الكبيرة في منطقة فقـ وىي الاستخدامو  بعد ومف جية اخرى  وجود 

الماء  وتموينياتلكف في قبالة ىذا الفائض في مجاؿ السكف  مأىولوغير ما 
مميونا مف الجنييات  (21) والكيرباء فاف اليبوط في الناتج االجمالي القومي

 .(2) سترلينياإل

الماء  تموينياتاستخداـ الدخؿ القومي وعدـ االستفادة مف بسبب اليبوط ىذا وكاف   
والكيرباء والبنايات وغيرىا مف الخدمات مقترنا بأمر اخر ىي عدـ استغالؿ االنتاج  
 )الصناعي بشكؿ تاـ ويتضح ذلؾ مف ضعؼ قدرة انتاج معظـ المصانع التي بمغت

وذلؾ ما ادى الى عجز مالي كبير جدا في  مف كامؿ طاقتيا االنتاجية (31-21%
 ػب (3999 -3998)الواردات المالية عاـ ميزانية الحكومة اذ تقدر اجمالي 

استرليني بينما كانت المصروفات مف شير نيساف الى شير ايموؿ  ومميوف جني(809

                                                           

 . 11عبد الوىاب محمد الروحاني , المصدر السابؽ , ص ( (3
 . 3998كانوف الثاني  28, بغداد , بتاريخ  79( مجمة الصناعة , العدد (2



دية  و نتاجاته الفصل الثالث : مواقفه  السياسية ونشاطاته االقتصا

 3696 - 3691 الفكرية 
 

 
151 

ؼ الدخؿ عاف الصرفيات ىي ض اليني بما معناىمميوف استر  801ما يقارب  3998
 . (3)الحكومي 

ة التي تواجو اقتصاد جميورية اليمف الجنوبية الشعبية فتقسـ الى المشكمة الرئيساما   
اليبوط الكبير في  مما ادى الى قسميف القسـ االوؿ ىو مواجية التدىور الناجـ

, والقسـ الثاني يكمف في عجز في الميزانية اعتبر مف امور التي سببت  المناجـ
االقتصاد عمى االمد الطويؿ عمى صعيد تطوير االنتاج الزراعي المشكمة التي تواجو 

والصناعي حتى يتحوؿ اقتصاد الخدمات الى اقتصاد وطني ويرى محمد سمماف اف 
السبيؿ لمواجية المشاكؿ االقتصادية ىو في زيادة الدخؿ واستغالؿ الموارد 

لقروض والمعونات ركية واوالتسييالت االنتاجية بشكؿ كامؿ ال سيما في العوائد الجم
, يقابميا تقميؿ في النفقات عف الطريؽ الحد مف االستيالؾ غير الضروري الخارجية

  .(2)وزيادة المدخرات واالستثمار

ومف االفكار االخرى التي طرحيا محمد سمماف حسف ىي تطوير الجانب     
الصناعي في اليمف فانو كاف يرى اف ذلؾ التطوير يجب أف يقـو عمى مسح شامؿ 

االنتاجية لمصناعات القائمة ة لمصناعات الموجودة لغرض معالجة واستغالؿ السع
اجي الصناعي المحمي , وأتاح استغالاًل  كاماًل , وعمى ىذا األساس يمكف زيادة االنت

البرنامج الذي وضعو محمد سمماف فرصة العمؿ الدائـ لحوالي الفيف مف العماؿ , 
                                                           

  راطية , دار ابف خمدوف , بيروت ,جربة في اليمف الديمق( فتحي عبد الفتاح , ت(3
؛ عمي وىب ,  مقومات االنتاج االقتصادي , دار الفكر المبناني , بيروت ,   98, ص 3971,
 .  99, ص 3998, 

(2) Mohamed Salman Hassan, guidelines for industridl planning and 
polig  people republic of southern Yemen  ( 1.ينظر ممحؽ رقـ,)                   
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كما أكد مف جانب اخر عمى وجوب مشاركة القطاعات االقتصادية االخرى مع 
مف خالؿ زيادة التوسع في المشاريع الزراعية طاع الصناعي مثؿ قطاع الزراعة ,الق

 .(3)لتي ستوفر فرص عمؿ وربح وطني والسيما القطف ا

وكذلؾ القياـ بمسح شامؿ ودقيؽ لمصادر الثروة النفطية في مناطؽ معينة حتى  
( أمريكافيتسنى وضع تقييـ مستفيض , ومتابعة األعماؿ التي قامت بيا شركة )باف 

وكذلؾ مصادر الثروة المعدنية االخرى نقيب عف النفط في منطقة حضرموت ,لمت
كالنحاس والذىب وخاـ الحديد وصخور جير االسمنت واحجار البناء وعمى وجو 

 . (2)الخصوص خامات الرخاـ 

وألجؿ حماية الموارد المعدنية واستغالليا بالشكؿ االمثؿ وضعت سياسة خاصة    
 ,(1)قائمة عمى ما يأتي : 

وضع سياسة خاصة بالتنقيب عف الموارد المعدنية ميما كانت اداة تمؾ   -3
السياسة , سواء مشاركة بيف الحكومة ومؤسسة اجنبية أو عقد لمعمؿ بيف 

 الحكومة ومؤسسة اجنبية .
 أف كؿ ما يكتشؼ مف معادف ىو ممؾ لمدولة .  -2
التنقيب , االمواؿ التي تنفؽ الستخراج المعادف تتحمميا الشركة التي تقـو ب  -1

واذا اسفرت عممية التنقيب عف اكتشاؼ معادف فإف تكميؼ استخراجو تتحمميا 

                                                           

 . 99عمي وىب , المصدر السابؽ , ص (  (3
 . 89,ص  3998تشريف الثاني  31, بغداد , 79( مجمة الصناعة , العدد 2)

(3)Mohamed Salman Hassan,op,cit, P. 24  . 
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كؿ مف المؤسسة او الشركة االجنبية والحكومة حسب النسب التي تـ االتفاؽ 
 عمييا مسبقاً 

يمكف تطبيؽ اي مف الوسائؿ الثالث المذكورة في استغالؿ المعادف بعد   -1
ؽ احدى ىذه الوسائؿ تعتمد عمى الجوانب اكتشافيا , ولكف االفضمية في تطبي

 االيجابية والسمبية لكؿ منيا وفؽ معطيات الوضع القائـ .

االسماؾ الموجودة بكثرة صيد الى جانب ذلؾ تطرؽ محمد سمماف حسف الى     
في السواحؿ اليمنية , وضرورة تطوير الطرؽ والوسائؿ البدائية القديمة لصيد 

, وكذلؾ تطوير وسائؿ خزنيا ونقميا لكي تجد  حديثةاالسماؾ واستبداليا بوسائؿ 
ات في النسب اصالح االسواؽ , فضال عف ذلؾ يجب اجراءرواجا ليا في 

المخصصة لمصياديف فيما يخص االجور التي يتقاضونيا عف عممية صيد السمؾ 
قادمة قد تجد حكومة جميورية الوفي المرحمة  (3)بدال مف استغالليـ مف قبؿ التجار

اليمف الجنوبية الشعبية انو مف الضروري القياـ بمشروع إيضاحي في مجاؿ 
صناعة االسماؾ بغية انتشار الطرؽ والوسائؿ الحديثة بيف ارباب صناعة السمؾ 

 .      (2)االىمية 

ذ كما يرى اف تطور االقتصاد في جميورية اليمف الجنوبية الشعبية يجب اف يأخ   
بنظر االعتبار صعوبة استخداـ الوسائؿ المتقدمة في البرامج الصناعية لكف ذلؾ 

                                                           

 .  88,, ص3998تشريف الثاني  31, بغداد , 79مجمة الصناعة , العدد (3)
درسو في جامعة بغداد كمية 3991( مقابمة  عممية  كامؿ صالح ولد في بغداد 2)

 . 2139ايار  29, ىو احد اصدقاء محمد سمماف حسف , بغداد , بتاريخ ,  3977اليندسة
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التنمية لمدينة عدف ال يعني عدـ ادخاؿ تحسينات عمى خطط التنمية لكوف خطط 
 كانت مقصورة عمى قائمة  (3991 – 3991) - (3991 -3999)لمسنوات 

 .(3)ي لممصروفات عمى مشاريع الخدمات ولـ تشمؿ اي مشروع صناع

وبة بميزانية س الماؿ الصناعي مصحأالضروري ايضا اف تكوف ميزانية ر  ومف   
الميزانية المذكورة انفا عمى الميزانيات الفرعية لمتكاليؼ  ستحتويلميد العاممة و 

بالعممة االجنبية لمتوفير منيا وموازنات اولية لمموارد المالية )الموارد االساسية 
 .(2)المطموبة لممشاريع الصناعية( 

برنامج االستثمار الصناعي يجب اف يشمؿ   أف واكد محمد سمماف عمى    
, وما يميز (1)القطاعات الصناعية الخاصة والمختمطة والعامة لالقتصاد الوطني 

ىذا البرنامج ىو انو يشمؿ االستثمار الصناعي , ال سيما الصناعات التي تقوـ 
كوف عمى الموارد المتوفرة واالسواؽ الموجودة في وقت واحد  , وبقدر االمكاف اف ت

مؿ الكثيؼ بحيث تكنولوجيا الصناعات الداخمة في االستثمار , قائمة عمى الع
 ,(1)عمى مف رأس الماؿ أتكوف نسبة العمؿ 

                                                           

  32. ص 3999( مجمة الدراسات العربية , بيروت , 3) 
 , 2139ايار ,  21( مقابمة عممية مع يسار محمد سمماف حسف , بغداد , بتاريخ (2
 , 89, ص  3998تشريف الثاني  31,  8( مجمة الصناعة ,عدد (1

(4)Mohamed Salman Hassan,op,cit, P. 31  . 
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لـ يقتصر محمد سمماف عمى وضع برنامج االستثمار فقط , إنما سعى إليجاد    
 ,(3)بيئة مشجعو , لذا فقد رسـ سياسة تشجيع االستثمار وفؽ ما يأتي : 

جنيو استرليني وتساىـ  (2111)نشآت الصناعية التي يبمغ رأس ماليا الم أف  -3
وتساىـ  (%79)مف رأس ماليا , ونسبو العماؿ اليمنيف فييا (%91الدولة ب

% مف مجموع القيمة النيائية , فإنيا تعفى 29عوامؿ االنتاج الوطنية بنسبة 
 مف ضريبة الدخؿ .

  اعواـ  أو خمس األرباح لمدة ثالثورة مف ضريبة تعفى أرباح المنشآت المذك  -2
 يعفى االحتياطي مف رأس الماؿ المعاد استثماره مف ضريبة الدخؿ .  -1
 تعفى الممكيات الخاصة مف الضرائب .   -1
تعفى المستوردات مف المعدات والخامات الخاصة بيذه المنشآت مف العوائد   -9

 الجمركية .
غية إقامة مشاريع مختمفة تكوف الدولة ممزمة بتوفير اراضي ليذه المنشآت ب  -9

 بعقود ايجار طويمة االمد وايجار رمزي .
اعادة النظر بالتعرفة الجمركية بما يوفر الحماية لمصناعات الوليدة مف   -7

منافسة الصناعات االجنبية , ألجؿ ذلؾ يجب تحويؿ ميناء عدف مف ميناء 
 حر الى منطقة حرة . 

ألي عممية استثمار , يرى محمد  وعمى صعيد جذب رؤوس االمواؿ الميمة جدا    
سمماف حسف بانو البد مف اجراء اصالح في الجياز المصرفي واالىتماـ باالستثمار 
التجاري عمى حساب االستثمار الصناعي وانو ينبغي العمؿ عمى جذب رؤوس 

                                                           

؛ مقابمة شخصية مع ىاني اسد  3998كانوف الثاني , بغداد ,  79( مجمة الصناعة , العدد (3
 .  2139حزيراف  22, بغداد , بتاريخ 
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االمواؿ االجنبية بدال مف استغالؿ الودائع المصرفية المحمية عف طريؽ السحب عمى 
 . (3)ي يؤدي لمضايقات مالية لرجاؿ الصناعة الوطنية  المكشوؼ الذ

ة االقتصادية عمى توجيو عدة توصيات في السياس عمؿ محمد سمماف حسف      
التي اكدت عمى ضرورة انتشاؿ االقتصاد الوطني مف الكساد االقتصادي وتحويمة 

عمى االنتاج واف يتـ اتخاذ  ت الى اقتصاد وطني يرتكز في جوىرمف اقتصاد خدما
صيغة لبرنامج  رد ذكرىا في ذلؾ التقرير ووضعاخطوات سريعة لتنفيذ المقترحات الو 

 .  (2) اعواـ تتراوح ما بيف ثالث الى خمس لمدة االستثمار الصناعي

والمقترحات والحموؿ التي وضعيا محمد سمماف حسف في  واآلراءكما اف االفكار    
الى  وة االقتصادية في اليمف قد تـ رفعكيفية تطوير الحياتقريره المفصؿ عف 

المجمس االعمى لمتخطيط في دولة اليمف لغرض دراستو واقراره وبالفعؿ تمت 
التقرير بمثابة الخطوط العريضة لمسياسة  وعدالمصادقة عمية مف قبؿ ذلؾ المجمس 

الستثماريف لتنفيذ االقتصادية في اليمف  وعمى ضوئيا  تـ اختيار الخبراء والفنيف ا
ينو مدرسا في كمية يعاد محمد سمماف بعد ذلؾ الى العراؽ ليتـ تع,(1)ذلؾ البرنامج  

االقتصاد والعمـو السياسية , ثـ تمت دعوتو مرة اخرى مف قبؿ الحكومة اليمنية في 
 . (1)لغرض تعينو في مجمس مؤسسة النقد اليمني  3973عاـ 

                                                           

)1))Ibid, P. 31  .  .  
 . 87, ص  3998تشريف الثاني  31, بغداد , بتاريخ  97( مجمة الصناعة , العدد (2
االدارة كمية  –( عمي الراوي , القطاع الصناعي ومشكمة التمويؿ , مجمة العموـ االقتصادية  (1

 22,ص 2113, 29,العدد 8واالقتصاد, مجمد 
( ,تفاصيؿ خدمات , 11891113/13ـ. ت .ع, إضبارة  محمد سمماف حسف المرقمة) ( (1

 محمد سمماف حسف 
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وبالفعؿ توجو الى اليمف وتـ تعيينو عضو في مجمس مؤسسة النقد اليمني     
 (3) 3973سبتمبر لعاـ 29والصادر في 23بموجب قرار مجمس الوزراء اليمني رقـ 

وشارؾ اثناء شغمو لمنصب عضو مجمس مؤسسة النقد بتأسيس مصرؼ اليمف  ,
لذي صدر عف , وساىـ في اصدار عممة الدينار اليمني ا 3972الجنوبي سنة  

, ومف بيف نشاطو االقتصادي في اليمف ىو عقد (2) 3972مؤسسة النقد اليمني سنة 
ندوة مع عدد مف قادة اليمف الجنوبية الديمقراطية تمحورت حوؿ موضوعات مف 

 .(1)شأنيا تطور االقتصاد اليمني

يرا في عممو باليمف مف خالؿ يتضح مما سبؽ اف محمد سمماف حسف قدـ نتاجا كب 
االراء والدراسات التي قدميا الى الحكومة اليمنية والتي عمؿ مف خالليا عمى 
توضيح المعوقات والمشاكؿ التي يعاني منيا االقتصاد اليمني وفي الوقت ذاتو مبنيا 

 الحموؿ التي يمكف مف خالليا معالجة تمؾ المشاكؿ . 

  

 

 

 

                                                           

تشريف االوؿ  37,  11الجريدة الرسمية , جميورية اليمف الديمقراطية الشعبية , العدد ( (3
 .  2, ص 3973

 . 2139/ آب / 29محمد سمماف حسف , بغداد , بتاريخ  ( مقابمة عممية , يسار(2
( محمد سمماف حسف , الجديد في ثورة اليمف الوطنية الديمقراطية , مجمة الدراسات العربية , (1

 .1, ص 3971  , تشريف االوؿ, بيروت32العدد 
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 الثالث مبحثال 

 9191  عام وفاتهو اعتقاله حتى الفكري ونتاجه االكادٌمً عمله

  منذ الجامعي التدريس مينة ممارسة في اعواـ حسف سمماف محمد امضى         
 قسـ اآلداب كمية في تدريسياً  عمؿ ذلؾ وبعد لندف جامعة في كمدرس3997  عاـ

 السياسية الظروؼ بسب متقطعة كانت المدة هىذ فأ إالّ  التجارة وكمية االقتصاد
  في  يدرسيا التي المواد وكانت بغداد جامعة في محاضرات القى كما,  المختمفة
  كمية في قسـ رئاسة ايضا وتولى,  االقتصاد مبادئ االقتصادية التنمية ىي الجامعة
  (3)    3979  عاـ تقاعدلا عمى احالتو حتى 3999  عاـ السياسية  والعمـو االقتصاد

 الجامعي  الوسط  الى افكار مف بو يؤمف ما نقؿ حسف سمماف محمدالواقع اف     
 المواد جميع  في  العممية  لممادة وطرحو التدريس في اسموبو اف اذ فيو عاش الذي
 .(2)تحميالتو  بجميع  الماركسي التقدمي الفكر وفؽ كانت  الجامعة في درسيا التي

 دماثةب امتازو  قوية وشخصية حضور ذا وقورا بكونو اكاديمية كشخصية واتصؼ  
 والفمسفة والديف تاريخ الى الجغرافية مف ادواتو كؿ يمتمؾ كافحدث تي وعندما,  قومُ خُ 
 الموضوعات اعقد في يتوغؿ كما ومعموماتو بحججو ويؤثر واالقتصاد االجتماع الى

 وتميزت ,(1)ومناقشا محمال بؿ فحسب ليا عارضا ليس يأالر  في تنوعا واشدىا
 مف ةالطمب انشداد يضمف كاف مما ايضا الشيؽ و بأسموبو التفاصيؿ بكثرة محاضراتو

                                                           

( سناء عبد القادر , لنجعؿ مف سيرة محمد سمماف حسف خطوة لتصحيح االقتصاد الوطني , 3(
 .  2131, بغداد , ايموؿ  19مجمة الثقافة الجديد , العدد 

 .   2139اب  29( مقابمة عممية مع يسار محمد سمماف حسف , بغداد , بتاريخ 2)
 31,  91مجمة الثقافة جديد , العدد  (عبد العزيز وطباف , محمد سمماف حسف ال يزاؿ حيآ,(1

 . 2111ايار 
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 يقتصر ولـ الوقت بمرور احساس ودوف ضجر دوف نيايتيا حتى المحاضرة بداية
 مف الطمبة مف كبير عدد يحضرىا وانما فقط  طمبتو عمى محاضرتو في الحضور
 لدى التدريس طريقة تميز ما ىي والموضوعية الشمولية وكانت وخارجيا الكمية داخؿ
 .(3) حسف سمماف محمد االستاذ

 وصؿ مما الرغـ عمى العممية شخصيتو لتطوير باستمرار يسعى كاف انو ويبدو    
 اسعو  بشكؿ ومطمعا القديمة لممصادر جيداً  متابعا كاف فقد , اكاديمية مكانة مف ليوإ

 الرغبة لديو وكاف , االسالمية العربية المصادر وكذلؾ واراء افكار مف فييا ما عمى
 الجامعة في بريده وكاف االقتصاد عالـ في جديد ىو ما كؿ عمى لالطالع الجامحة
 .  المجالت مف اعداد تحوي التي الطرود مف عدد مدة كؿ يصمو حيث جدا ضخـ

 الطمبة واراء افكار مع جيد بشكؿ متفاعالً  كاف انو االخرى مميزاتو ومف     
 يخالؼ رأياً  احدىـ يطرح عندما ينزعج ال فيو , نظره وجية خالفت إف حتى المتباينة

 .(2) ديمقراطية وبروح بعممية يناقشو الف مستعداً  كاف بؿ , بو يعتقد وما آرائو

 محاضراتو كانت فقد , المعروفة السياسية آرائو مف الرغـ وعمى اخرى جية مف   
 عندما األحياف بعض في لكنو , فييا الخوض ويتجنب السياسية المواضيع عف بعيدة
 بمستواه فو المعجب الطمبة احد سألو فعندما , رأيو يبدي فانو ما بقضية األمر يتعمؽ
 تموز 31 ثورة بعد الزراعي القطاع إنتاجية انخفاض أسباب عف العالي العممي
 األسباب احد اف وقاؿ سياسياً  ىدفاً  كاف الزراعية الممكية تفتيت بأف أجابو 3998
 أدائيا في واحد خط عمى سوية جميعيا تسير ال العراقية الوزارات اف ىو األخرى

                                                           

 . 22ص سناء عبد القادر , المصدر السابؽ ,  ( (3
 .99ص عبد العزيز وطباف , المصدر السابؽ ,   (2)
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 بعضيا يكوف الذي الوقت في المقدمة الى احدىا يصؿ التي السباؽ بخيوؿ ,وشبييا
 .(3)  الركب مؤخرة في

 منيا اليدؼ متميزة بطريقة االسئمة تكوف عمى يحرص كاف االمتحانات في حتىو    
 التي اإلجابة مستوى عمى فيعتمد لإلجابة تقييمو أما الحفظ وليس الفيـ مف التحقؽ
 آاثر  سمماف محمد وترؾ , اإلجابة في اإلسياب وليس السؤاؿ مف اليدؼ في تصب
 العربية الجامعات في 2))  األساتذة كبار مف منيـ يـبعض أصبح الذيف طمبتو في كبيراً 

 ودراسات بحوث مف العممية المجالت في ينشره وما الفكري نتاجو وتابعوا والعالـ
   واالعالمي والباحث الكاتب بو تأثر وممف التقدمي بفكره إعجابيـ يخفوف وال عربية
 إذ والنظري الفكري نيجو في كثيراً  توأثر  حسف سمماف محمد مؤلفات جميع قرأ الذي

                                                           

مػػاىر موسػػى العبيػػدي , محمػػد سػػمماف حسػػف المفكػػر البػػارع واالقتصػػادي المتميػػز, ممحػػؽ   ((3
  . 39, ص 2131تموز 3,  3819عراقيوف مف زمف التوىج , مؤسسة المدى , بغداد, العدد

مف طمبتو الدكتور مظير محمد صالح )مستشار االقتصادي ( ,الػدكتور عصػاـ داود )أسػتاذ ( (2
االقتصاد في جامعة ليكي ىيد/كندا( ,الدكتور حسػف بػدر )اسػتاذ فػي جامعػة عػدف مسػاعدة محمػد 
سػػمماف حسػػف سػػاعده فػػي مسػػألة تعينػػو يقػػوؿ اوصػػي عمػػي تعػػامموا معػػو واعتبػػروا توصػػيتو كوثيقػػة 

سػػػف فيػػػاض )عميػػػد كميػػػة العمػػػـو السياسػػػية /جامعػػػة بغػػػداد( ,والػػػدكتور عصػػػاـ (,الػػػدكتور عػػػامر ح
الخفػػػػػاجي )أسػػػػػتاذ االقتصػػػػػاد جامعػػػػػة ماسيجوسػػػػػتس/الواليات المتحػػػػػدة األمريكية(الػػػػػذي قػػػػػاؿ عنػػػػػو 
))كانمشخصيتو ومنيجو العممي ابمغ األثر في توجييي نحو إكمػاؿ دراسػتي العميػا , دكتػور فاضػؿ 

قػػي مػػدير لقسػػـ التحميػػؿ االقتصػػادي فػػي االمػػـ المتحػػدة ( , اف عبػػاس ميػػدي )خبيػػر اقتصػػادي عرا
كؿ ما اعرفو وتعرفو أجياؿ كثيرة مػف زمالئػي االقتصػادييف العػراقييف عػف ىيكػؿ وديناميكيػة الفكػر 
االقتصادي الرأسمالي والماركسي يعود بالدرجة األولػى إلػى تػأثير محمػد سػمماف حسػف ,فيػو الرائػد 

لحقؿ مف المعرفة في العراؽ خصوصًا والوطف العربي عمومًا عنػدما األوؿ الذي سبر أغوار ىذا ا
,  9113.جريػػػدة الزمػػاف ,العػػػدد 311ينظػػر:  احمػػد مػػػريح المنصػػوري , المصػػػدر السػػابؽ , ص 

؛جريػػػدة طريػػػؽ الشػػػعب 2131تمػػػوز  1, 3817؛ جريػػػدة المػػػدى , العػػػدد 2139اذار  1بغػػػداد , 
 .2131كانوف الثاني 7, 311,العدد
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 وطروحات الماركسي الفكر بيف  التعايش باإلمكاف اف واعتقد التقدمي بالفكر آمف
 في  رةكثي وبحوث مقاالت الموضوع ىذا حوؿ نشر )وقد الديمقراطي العربي الفكر
 احد ويصفيا منيا كثير اؿ طبع فقد لمحاضراتو بالنسبة أما مجالتال مف كبير عدد
 في محاضراتو كانت بقولو(3)  يالعبيد موسى ماىر الدكتور األستاذ وىو طمبتو

 االقتصادي المفكر كتاب مف أفضؿ  صفحة المائة األولية الجامعية الدراسية المرحمة
 بولونيا في درستو والذي صفحة ثمانمائة عمى يحتوي كاف الذي البولوني)مشنيفسكي(

 طمبتو عمى ألقاىا التي محاضراتو أف بالذكر والجدير الدكتوراه مرحمة دراستي خالؿ
 .((2عممي مؤلفات تكوف اف تصمح كانت

 عادة مف كاف بأنو أوربا في العميا دراستو أكمؿ ممف أيضاً  طمبتو احد وأشار   
 الكتاب في األفكار أىـ تحت تأكيدية خطوط يضعوف المادة يدرسوف عندما الطمبة
 محمد  لألستاذ (النقدية النظرية مادة) دراسة عند أنفسنا وجدنا لكننا يقرؤونو, الذي
 ليا ممةج كؿ كانت فقد األسطر جميع تحت الخطوط تمؾ نضع أننا حسف سمماف
   العرب والمفكريف الكتاب غالبية عند توجد ال ميزة وتمؾ تجاىميا يجوز وال موقعيا

 فييـ بما منيـ العظمى لمغالبية مالزمة صفة الموضوع عف والخروج اإلطناب مف
 صح اف– األوربي التأليؼ في فتوجد المكثفة والفكرة الجممة أما ف,يالمعاصر  الكتاب
 كاف انو عمى تدلنا  اف إلى انتبو بدأت أوربا في الدراسة فم اعواـ وبعد -التعبير

                                                           

في كمية التجارة  3992سى العبيدي :احد طمبة األستاذ محمد سمماف حسف عاـ ماىر مو  ( (3
واالقتصاد , جامعة بغداد , حاصؿ عمى الدكتوراه في االقتصاد مف بولونيا , معاوف عميد كمية 

,مستشارًا في وزارة التعميـ العالي والبحث العممي عاـ  2119-2111اإلدارة واالقتصاد 
. ينظر : احمد مريح المنصوري , المصدر السابؽ , 2119الثاني  كانوف 29,توفي في 2118
 .322ص
  21( عصاـ الحافظ , المصدر السابؽ , ص (2
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 والجمؿ والحشو األطناب عف مبتعداً  -ذلؾ صح اف– أوربية بعقمية يفكر
 وتضيع األكاديمية الكتابة تضعؼ التي األساليب مف وغيرىا والشعارات االستعراضية

 .(3)ىدفيا

 قضى  حسف سمماف محمد فاألستاذ  صحيحة ىذه النظر وجية اف لنا ويبدو    
 تواصؿ عمى وكاف ةبريطانيال الجامعات مختمؼ في لمدراسة بريطانيا في عدة سنوات

 الترجمة في وعممو أجنبية لغات عدة إتقانو عف فضالً  يفبريطانيال المفكريف نتاج مع
  .البريطانييف والمفكريف الكتاب وأسموب بطريقة معينة بنسبة ولو متأثرا تجعمو

 اعضائيا اىـ احد حسف سمماف كاف لجنة تشكيؿ تـ 3973االوؿ تشريف 7 فيو 
 الدوؿ تنمية في الحديثة والتقنيات العمـو دور عف الالزمة الدراسة عداد ميمتيا
 الصالحيات عمى بناء وعمؿ(2)  والعممي االقتصادي التعاوف لتقوية والحاجة
 :  (1)بالتالي والمتمثمة لو الممنوحة

 . الجامعية الدروس ساعات وتحديد الدراسة مناىج وضع -3
 . الخدمة موظفي مف التدريس يتولوف مف اختيار  -2

                                                           

 .29عصاـ الحافظ ,المصدر السابؽ , ص  (3)
( , تفاصيؿ 1308817117ـ. ت .و , اضبارة محمد سمماف حسف التقاعدية المرقمة ) (2)

– 38المؤرخ  3913ة التقاعدية العامة , المرقـ  خدمات السيد محمد سمماف حسف, كتاب مدير 
 .3971 -نيساف 

( , تفاصيؿ 1308817117ـ. ت .و ,اضبارة محمد سمماف حسف التقاعدية المرقمة ) ( (1
 – 37المؤرخ  8978خدمات السيد محمد سمماف حسف, كتاب مديرة التقاعدية العامة , المرقـ 

 . 3971اذار 
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 المؤىالت فييـ فراتتو  ممف الطالب نتقاءو أل لمقبوؿ التفصيمية الشروط تعييف -1
  . القانوف ىذا مف الخامسة المادة في عمييا المنصوص

  عاـ كؿ المقبوليف عدد تحديد -1
  . نتائجيا واقرار االمتحانات شؤوف تنظيـ  -9
 عف فيو لمدراسة عالي مستوى لضماف المركزي امور لتنظيـ الخبرة استشارة  -9

  . استشارية لجاف طريؽ
 التخطيط اجيزة في لمعامميف قصيرة لمدة التدريب إلعادة مركزه دورات فتح  -7

 عدد بنسبة الدورات ىذه نفقات بدفع  الوزارتاف ىاتاف تقوـ اف عمى وغيرىا
 في االخرى الوزارات وتسيـ الوزارتيف منتسبي مف الدورات في المشتركيف
 وزارة في سكرتير سابقا حسف سمماف محمد وكاف منتسبييا عدد النفقات
 . التخطيط

 ,  القانوف ىذا احكاـ تنفيذ لتسييؿ وتعميمات  انظمة بإصدار التوصية  -8

 الدوؿ بعض انظار محط منو جعمت عممية بشخصيةمحمد سمماف حسف  تمتع    
  لو الدعوة بتوجيو الدوؿ بعض قامت لذا , االقتصادية خبرتو مف لالستفادة العربية

 خبراتو مف لإلفادة سعت التي  الشعبية الديمقراطية اليمف ومنيا,  (3) الغرض ليذا
 . (2) االقتصادي المجاؿ في

 المتحدة الواليات مف دعوة بغداد جامعة تمقت  3971حزيراف  21 وفي    
 الدولي االقتصاد حقؿ في دراسية حمقة لحضور سمماف محمد إليفاد االمريكية

                                                           

 . 39المصدر السابؽ , ص( عبد العزيز وطباف , (3
 .38المصدر نفسو, ص ( (2
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 والتنمية لمتجارة المتحدة االمـ مؤتمر في دورات يعطي وكاف والتنمية الدولية والتجارة
 .((3مستمرة ةدعو  في

 مؤتمر لحضور  فرنسا قبؿ مف 3971 عاـ االوؿ كانوف 22في  ةدعو  وجاءتو     
  (2) . النفط مجاؿ في وتحديداً  العراقي االقتصاد يخص  بحث بإلقاء فيو قاـ , عممي

 الصيفية العطمة تشيد فقد الرسمي الدواـ ياـأ عمى قتصرت لـ نشاطاتو اف ويبدوا   
  اليمف في ليا انتدب تيال بميمتو استمراره المثاؿ سبيؿ عمى منيا لو آممحوظ آنشاط
 الصيرفي النظاـ ادارة لمجمس المؤسس الصيرفي النظاـ قانوف داعدإ في ساىـ ذا

 اليمف في جيوده وكانت اليمني المركزي البنؾ وسياسة االدارة عمى يييمف الذي
  .الوطني االقتصاد بناء في منو مساىمة مقابؿ دوف مجانية

 مخصصات اي عف وتنازؿ مقابؿ اي دوف العربي االقتصادي التعاوف وتحقيؽ  
 دارةا مجمس في ولمشاركتو الفاعمة,  (1)اليمني النقد مؤسسة ادارة مجمس في عضوية
 ادارة في المؤسسة ىذه تواجي التي العقبات تذليؿ في الفعاؿ وأثره النقد مؤسسة
 رئاسة الى الثقافية العالقات مديرية قبؿ مف وتقدير شكر كتاب ناؿ فقد اعماليا
 . (1)بغداد جامعة

                                                           

   29عبد العزيز وطباف, المصدر السابؽ ,ص   (3)
 .  2139اب  22مقابمة  عممية مع يسار محمد سمماف حسف , بغداد .  (2)
( , تفاصيؿ 1308817117, اضبارة محمد سمماف حسف التقاعدية المرقمة ) ع ( ـ. ت .(1

 – 37المؤرخ  8978خدمات السيد محمد سمماف حسف, كتاب مديرة التقاعدية العامة , المرقـ 
 .  3973ايار  31, والمؤرخ في  99819, كتاب جامعة بغداد , المرقـ  3971اذار 
 . 29,ص زيز وطباف, المصدر السابؽ عبد الع ((1
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 في يتردد ولـ العربية الدوؿ بشؤوف آميتم سمماف محمد كاف فقد اخرى جية مف  
 تمقت , فقد عربي بمد أي في واالستشارة المساعدة سبيؿ في لو ينتدب ما قبوؿ

 ألجؿدولة الكويت  مف دعوة 3979 عاـ الثقافية الشؤوف مديرية - بغداد جامعة
 ( العربية البالد في التنمية في العاـ )القطاع ندوة في ومشاركة محاضرة اعطاء
 العاـ القطاع )خصائص بعنواف آبحث والقى الندوة ىذه في الجامعة حسف محمد ومثؿ
 . (3)المؤتمر وقائع مف ءآجز  ليكوف  العراؽ( في

خارج اجتماعات العممية في  جيود محمد سمماف حسف في المشاركةاستمرت   
 بغداد جامعة رئاسة طريؽ عف ىنغاريا قبؿ مف لو الموجية دعوةال خالؿ مفالعراؽ 

 ـ , والقى3979حزيراف  8في  استمرت اعمالو لمدة اسبوع مؤتمر حضور اجؿ مف
  االقتصاد يدمع بزيارة قاـ كما,  االقتصادية التنمية مجاؿ في آوبحث محاضرةفيو 

 .  (2) لينغاريا  العالمي

 مف آكبير  آعدد 3981 عاـ حتى3999 عاـ منذ حسف سمماف محمد وضع  
 اثرٌ  ليا وأصبح العربية المكتبة في فراغاً  سدت التي الميمة والترجمات المؤلفات
 لمنظريات انتقاد ىي الكتب ىذه وجميع (1)والمثقفيف الدراسييف أوساط في واضح

يضاح االشتراكية النظريات عف وودفاع الرأسمالية واالجتماعية االقتصادية  لمترابط وا 
 بغنى كتاباتو تميزت ,كما(1) الديمقراطيةو  التحرر وقضايا االشتراكية قضية بيف

                                                           

 .  3973تشريف الثاني  28( مقابمة عممية  مع يسار محمد سمماف حسف , بغداد , بتاريخ (3
 . 2139اب ,  21( مقابمة عممية مع فواد امير , بغداد , (2
 .  2119شباط  8,في  991( جريدة المنارة ,العدد(1
, مطبعة دار الطميعة  3,االقتصاد السياسي ,ترجمة محمد سمماف حسف , ج ( اوسكار النكو(1

  31,ص  3997,بيروت ,
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 االقتصادي والبحث والوقائع لألحداث الدقيؽ العممي والتحميؿ النقدي والفكر المعرفة
     .(3)والبساطة والوضوح بالعمؽ المتسـ

 في يساعده مف عمى مباشرة ويمميو النص يقرا كاف فانو الترجمة في طريقتو اما  
 كتابمنيا  اجنيو كتب عدة ,وترجـ(2) متميزة فمسفية وبمغة سريعة بطريقة الكتابة
والذي اعطى منو مقدمة ,  (1) بالوؾ لتوماس العراؽ( في االقتصادي االعمار )سياسة

 اقتصاد نحو العراؽ مؤثرا في ة االعمار االقتصادية سياسببيف فييا كيفية القياـ 
 خاصة وبصورة , بمد ألي السميمة االقتصادية السياسة رسـ عممية اف موجو وطني
 مؤخرا والفكري واالقتصادي السياسي تحرير نحو طريقيا شقت التي لمبالد

 الفقر مف الشعب انتشاؿ شيء كؿ قبؿ رصيف اقتصادي كبناء , العراقية كالجميورية
 المرافؽ عف واالحصائيات الحقائؽ لجميع دقيقا استقصاء ويجري وقت, بأسرع المدقع

 مراحؿ ثالث في , العراؽ مر فقد  , الحالي االقتصادي والواقع الكامنة االقتصادية
 االستثمار ومرحمة , الخارجية التجارة مرحمة وىي : الحديث االقتصادي تطوره مف

 (111مف) الكتاب ىذا يتألؼ ( ......  الذاتي االقتصادي التطور ومرحمة , النفطي
 اقتصادية سياسة لرسـ كأساس احصائي جدوؿ (11و) فصوؿ (31و) فقرات
 وبرامج العراقي االقتصاد في والضعؼ القوة نقاط تحميؿ في اىميتو وتكمف(1)جديدة

                                                           

 . 2139تموز  22( مقابمة عممية مع مظير محمد صالح , بغداد , بتاريخ (3
( , تفاصيؿ 1308817117, اضبارة محمد سمماف حسف التقاعدية المرقمة ) ع ( ـ. ت .(2

– 38المؤرخ  3913حسف, كتاب مديرة التقاعدية العامة , المرقـ  خدمات السيد محمد سمماف 
 .3971 -نيساف 

 . 32( توماس بالوؾ : , المصدر السابؽ , ص (1
 . 2117حزيراف  31, بغداد , بتاريخ  211( جريدة االنسانية , العدد 1)
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 لكريـا عبد الى  إىدائو عمى واصر , العربية لمغةا الى نقمو والذي المطموبة االعمار
  .  (3)خوؼ ينتابو اف دوف مف قاسـ

 التجارة )دور ماجستير رسالة ىي العربية الى ترجميا التي االخرى االعماؿ ومف   
 بمجمة االنكميزية بالمغة نشرىا قد وكاف العراؽ( في ياالقتصاد التطور في الخارجية

oxford (2)  ,الخارجية التجارة,  العراؽ في االقتصادي )التطور كتاب وضع كما  
 التجارة تطوير دراسة منو ييدؼوالذي كاف  (3998-3891 , االقتصادي والتطور
 في يتجمى كما االقتصادي التطور في ودورىا الرأسمالي والعالـ العراؽ بيف الخارجية

 , واالستيالؾ االستثمار وفي والتجارة االنتاج في االمد الطويمة االتجاىات
 والتي الكتاب ىذا في رؤيتو ويقدـ العراقي لالقتصاد االقتصادي والنشاط واالستخداـ

 قطاع في  والوطنية  االجنبية الخاصة الرأسمالية المشروعات وتطور نشوء في تكمف
 االخرى االقتصادية القطاعات في متزايدة وبدرجة االولى بالدرجية الخارجية التجارة

 اىـ يمثؿ الخارجية التجارة نمو كاف فبينما 3998- 3919 المدة خالؿ سيما وال
 اصبح , الحديث العراؽ في االقتصادي التطور في  الديناميكية االقتصادية العوامؿ

 اىمية يكتسباف الوطنية السوؽ وتطور منو النفطي سيما وال االجنبي االستثمار
 االقصى االنتاجي االستثمار تحقيؽ الى باإلضافة االقتصادي التطور في متزايدة
 الى الوطني باالقتصاد يفضي  تطويراً  والصناعي الزراعي االنتاج اسموب لتطوير

دراسات ) وكتاب كتب وكذلؾ (1) المستقبؿ  االقتصادي التطور طريؽ في االنطالؽ

                                                           

عتيد , الثقافة  ( حاكـ محسف محمد الربيعي , محمد سمماف حسف اقتصادي بارزوماكسي(3
   . 91,ص 2131, بغداد ,  199الجديدة , العدد 

 .  99المصدر نفسو , ص (2)
 .319محمد سمماف حسف , الدراسات في االقتصاد العراقي , ص ( (1
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 وىو3997في بيروت  صدروالذي  3991 3998في االقتصاد العراقي ( في المدة 
 األكاديمية الفكرية جيوده ضمفمف و , االقتصادية الدراسات مف مجموعةعف  عبارة

 البحثي بالواقع النيوض منيا ,ىدفو والترجمات المؤلفات مف عددكاف ىناؾ 
 االقتصاد طالب عمى محاضرات القى كما , لمطمبة العممي المستوى ورفع األكاديمي

 في جمعيا , 3992-3998 الفترة خالؿ واالقتصاد والتجارة اآلداب كميتي في
 لو عمؿ أىـ يعد الذي , (3)  ( االوسط الشرؽ في االجتماعي لتطورا )في محاضرة 

 شخصية يميز الذي والتبويب والدقة بالصرامة فيو أفكاره اتسمت إذ الجانب, ىذا في
 المذاىب أصحاب كبار نيج عمى ىذه دراستو في وسار , العميقة ونظرتو المؤلؼ

 , محمود الوىاب عبد مثؿ االجانب والخبراء العراقييف واالدارييف الكبرى االقتصادية
 , وغيرىـ وماركس و سفر سامية الفخري سالمة , خيري زكي , عمي مصطفى
 تذىب الذي والخمط االقتصادي والسياسي االقتصادي الفكر بيف العالقة فيو وأوضح

 السياسي أف إلى فأشار , العمميف ىذيف بيف األكاديمية المؤلفات بعض اليو
 الصياغة ىو االقتصادي الفكر حيف في االقتصادية لمعممية  عمـ ىو االقتصادي

 نظرية( –)فكر االقتصادية لمعممية النظري والوجو االقتصادية لمقوانيف النظرية
 فكر كؿ وراء واف االقتصادي الفكر المادي األساس ىو االقتصاد أف رأيو وبحسب
  الكبيرة العممية ومرتبتو الكتاب ,وألىمية(2) اجتماعية فمسفة وحديث( )قديـ اقتصادي

 .  (1) االجنبيةو  العربية الجامعات مف عدد في ُدّرس فقد

                                                           

,   بيروت 3991 3998دراسات في االقتصاد العراقي  المدة ( محمد سمماف حسف , (3
 .  22, ص 3997

 11المصدر نفسو  , ص  ( (2
  .2131كانوف الثاني 7,في 311( جريدة طريؽ الشعب , العدد (1
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 و نكو ال )وسكار بعنواف فصوؿ اربعة مف ونةعالم لمدكتوراه اطروحتو جاءت ثـ   
 انتاج فائض مشكمة بحث ) 3998 عاـ حزيراف  في ووضع  ( اسييالس االقتصاد

 المتحررة االقطار في االقتصادي التخطيط )اجيزة العاـ نفس في وكتب  ( سمنتاال
 يخمو وال  ( الوزارات وتشكيالت االقتصادي التخطيط عف تقرير ) كتب وكذلؾ  (

 إشارتو ,فعند العراؽ في السياسية لألوضاع مباشر نقد مف أيضاً  لمكتاب عرضو
 االقتصاد في الحساسة المراكز عمى المسيطر الرجعي اليميف)  قاؿ الكتاب لحسنات
 حضرىا الكتاب حوؿ بغداد جامعة في حادة مناقشة جرت وقد .(3) ((العراقي الجامعي

 النظاـ تخص التي الموضوعات بيف النقاش ربط وقد والطمبة, األساتذة مف كبير عدد
 مف عػػػػدد ,وكػاف االمبريالية( ىي )ما السابقة كبة إبراىيـ ومؤلفػػػػػػات الرأسمالي
 مختمفة جامعات مف العممي تحصيميـ تمقييـ بحكـ فكرياً  معو يختمفوف األساتذة
 . (2) وحازماً  شديداً  األحياف مف كثير في كبة األستاذ رد ,وكاف ومتباينة

 في االقتصادي والتطور الوطنية )الحركات عف المقالة كتبيا التي مقاالتمف الو     
 . ,(1)وكتب عديده انكميزية مجالت في االنكميزية بالمغة ونشرىا االوسط( الشرؽ

 توزيع )خطة منيا سممية بطريقة العراقي الشعب وتطور صالحا قضايا عف وكتب   
 مف العراقية الجميورية في المستحقيف الفالحيف عمى الزراعي االصالح اراضي
  العراقية الزراعة لتطوير ايضا)خطة (3991 نيساف الى 3999 الثاني تشريف
 في واالقتصاد االجتماعية لألوضاع مباشر نقد مف ايضا ( وجاء  3999 - 3991
 العراؽ في االرض استغالؿ تخمؼ )اف قاؿ الكتاب لحسنات اشارتو فعند العراؽ

                                                           

 . 22اوليفرس كوكس ,المصدر السابؽ,ص (3)
  . 38-37عبد العزيز وطباف , المصدر السابؽ,ص ((2
 .2131كانوف الثاني 7,في 311جريدة طريؽ الشعب , العدد ( (1
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 االرض مساحة نصؼ اف يعني الذي والنير النير نظاـ ىاالول ناحيتيف في يظير
 تعدو ال الزراعية االرض مساحة اف والثانية الواحد الموسـ في بالفعؿ يزرع  الزراعية

 (زراعيةلم االرض القابمة االرض مجموع مف خماسأ  الثالثة الى الثمثيف بيف ما
 ينظر وكاف  العراقييف االقتصاديف جمعية مف الشعب قاعة في مناقشتو جرت

 بعضيا فصؿ يمكف وال مترابطة جوانب ثالثة ليا  واحدة كعممية الزراعية لمقضية
   , (3) الزراعية واالنتاجية االرض نظاـ و الفالحية القضية وىي بعض عف

 التفصيمية االقتصادية لمخطة العريضة الخطوط مسودة عف )تقرير كتب كما  
 توزيع )طريؽ تضمفت توكان البغدادية( )المواطف جريدة في نشرت التي المقبمة(

 تكوف اف عمى االخرى التنفيذية والوزارات التخطيط وزارة اجيزة بيف التنفيذ صالحيات
 فقد,  (2) االقتصادي التخطيط بمجمس واصؿتالم لمتنفيذ والكمية النيائية السمطة
 نفسو التفصيمية الخطة قانوف قوة ليا وقراراتو الحكمية الشخصية ىو االخير اصبح
 االعمار مجمس جوىر التفصيمية االقتصادية الخطة قانوف اعاد االساس ىذا وعمى

 الخ( والمواصالت والزراعة , )الصناعة التنفيذية الوزارات فوؽ التخطيط وزارة ونصب
 الوطنية االقتصادية المصمحة اف مسؤوليات وحمميا التنفيذ صالحيات مف وجردىا
 بتأسيس والروتينية المالية القيود مف وتحريرىا التنفيذية الوزارات اجيزة تقوية تقتضي
 في التنفيذ اعماؿ مركزية ليدؼ وكاف الصناعي القطاع مشاريع لتنفيذ عامة ىيئة

 ليذه نقده مف يريد كاف ,(1)التصرؼ( سوء مف لمتقميؿ االقتصادي التخطيط مجمس

                                                           

 .  99(حاكـ محسف محمد الربيعي , المصدر السابؽ , ص(3 
 . 2139اب  29مع مظير صالح , بغداد عممية  مقابمة( 2)
   .  29( عصاـ الخفاجي , المصدر السابؽ , 1)
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 البمد لصناعة مدروسة خطة بوضع الوطني االقتصادي النظاـ اصالح ىو الخطة
 .( (3الوطني االقتصادي نواحي في المتخمفة االنتاجية الكفاءة ورفع

 عاـ سياسية ألسباب التخطيط وزارة في وعمم مف سمماف محمد فصؿ بعد    
 البحثية اعمالو خالؿ مف االقتصادي الفكر خدمة في بإسياماتو, استمر  ـ3991

- 3891لممدة مابيف  العراؽ في ياالقتصاد )التطورالمعنوف  قاـ بتالؼ كتابو  فقد
 النفط تأميـ )نحو بعنواف  كتاب بتالؼ قاـ كما ,توىي بثالث مجمدا  ( 3998
الف المفاوضات  النفط شركاتالعراقي  مف  النفط تأميـ اف فيو يؤكد الذي العراقي(
المماطمة والتسويؼ دوف اف و  مكؤتالكثير مف الالعاممة فيو  مع ىذه الشركات العراؽ
 .(2) مف حقوؽ البالد النفطيةمكاسب حقيقية لمشعب العراقي تحقؽ 

النفط  تأميـومف االفكار الذي طرحيا محمد سمماف حسف بخصوص ضرورة   
اسموب المفاوضات مع الشركات االجنبية وايضا فشؿ  العراقي والسيما بعد فشؿ

قانوف رقـ  بإصدار 3993مف عاـ  أالعراقية بدالذي انتيجو الحكومة اسموب التشريع 
اذ  التأميـسوى المجوء الى اسموب  هلذا لـ يبؽ اماـ العراؽ وحسب وجية نظر  81

نو اقدـ أل  هاكثر مف غير  التأميـكاف يرى اف بمدا مثؿ العراؽ توافر فيو شروط نجاح 
نية وتوافر موارده مالكاتو االدارية والفعربية المنتجة لمنفط وايضا تطور البمداف ال

, التي تؤثر في العمؿ والتضحية الوطنية  ةشعبيالاالقتصادية االخرى وكذلؾ ثوراتو 

                                                           

 .71(عصاـ الخفاجي , المصدر  النفسة , ص 3)
( , تفاصيؿ 1308817117, اضبارة محمد سمماف حسف التقاعدية المرقمة )  ع (ـ. ت .(2

 –22المؤرخ  3913خدمات السيد محمد سمماف حسف, كتاب مديرة التقاعدية العامة , المرقـ  
 . 3971 -اذار 
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الصناعي لالستثمار  التأميـمحمد سمماف حسف شروط  اجمع وفضال عف ذلؾ فقد
 (.3)االجنبي النفطي في اربعة عوامؿ رئيسية وىي 

يكوف معو خطرا جديا عمى بموغ التركيز االقتصادي لالستثمار االجنبي حدا  -3
 سيادة الدولة االقتصادية والسياسية ويتضح ذلؾ مف خالؿ الحقائؽ االتية :

تمثؿ قيمة انتاج النفط العراقي نصؼ قيمة مف الناتج الجغرافي العراقي )اي  -ا
مف كاف ما ينتج داخؿ الحدود العراقية ( وىو يمثؿ ربع قيمة الناتج او الدخؿ 

 ....(2) تقريباالوطني 
 تمثؿ ايرادات النفط معظـ ميزانية الخطة االقتصادية الفعمية  -ب
 .تمثؿ ايرادات النفط نصؼ ايرادات الميزانية االعتيادية  -ج

شركات النفط العاممة في العراؽ عف تطوير الموارد النفطية العراقية  عجز  -2
 لي النفط والغاز والتصنيع البترو وحجزىا عف القياـ بتطوير صناعة تصفية 

يجعمو  منتوجاتوواسعار  وجنبي عمى نمط مف االنتاج ومراحمقياـ االستثمار اال  -1
ؽ مصالح وعوامؿ اقتصادية سياسية فصادية مستقمة داخؿ الدولة تعمؿ و دولة اقت

لة وبالتالي تحوؿ دوف امكاف اخارجة ال تمت الى الوطف والشعب واالمة باي ح
مف حيث النتيجة الى تصفية االستثمار قياـ التخطيط االقتصادي العالمية الذي 

 .(1) االجنبي
ارباحا  اريا يحقؽكامتيازيآ احتكوف االستثمار االجنبي في تطوير الثروة النفطية عمال  -1

الى  واقي ويجب تحويمس الماؿ العر أكـ ر الرئيس لترااستغاللية تستوعب المصدر 
                                                           

 .99- 98( محمد سمماف حسف , نحو تأميـ النفط العراقي ,  ص(3
 .98المصدر نفسه, ص ((2

, 1963 -1958محمد سلمان حسن , دراسات فً االقتصاد العراق فترة مابٌن المدة   (3)

 .222ص
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الثانوي وعممية التفاعؿ عف االقتصاد الوطني كؿ المناىج االستثمار ,  خارج البالد
 تأثرباقتصاديا  بيف االستثمار المحجوب ومستوى االستخداـ والدخؿ او ما يسمى

خؿ الحجوب ومستوى االستثمار التكميمي او ما يسمى دالمضاعؼ مف جية وبيف ال
 .(3)اقتصاديا ب المعجؿ مف جية اخرى 

االولى تقوـ عمى اساس  الصيغة , اربع صيغ فؽالنفط العراقي و  تأميـ اف وبذلؾ
الصيغة  في العراؽ وىذه ممةلمجموع رؤوس امواؿ شركات النفط العا الكمي التأميـ
تحممو الشعب خالؿ درجة عالية مف التقشؼ االقتصادي الذي ينبغي اف ي تستمـز

ؿ الدولي لو اما الصيغة الثانية مقاولة احتكار البترو  ةالكمي وادار  التأميـاولى مراحؿ 
 رؤوسوىذا يشمؿ جميع  حدجزئي غير المو ميـ الالتأفيمكف تسميتيا بالنفط   لتأميـ

مساىمة رؤوس االمواؿ  طقوالبريطانية واليولندية ويستثنى فاالمواؿ االمريكية 
احدى  تأميـفي ينحصر  الجزئي الموحد وىذا التأميـىي الثالثة  الصيغةاما و الفرنسية 

شركة نفط البصرة او شركة نفط  كتأميـالعاممة في العراؽ  شركات النفط الثالث
 .(2)العراؽ كركوؾ 

 تقوـ عمى اساس استيعاب فإنياالنفط العراقي  لتأميـبالنسبة لمصيغة االخيرة اما   
عمى حصة رؤوس االمواؿ  التأميـتقصر الطبيعة السياسية لممعركة الحاضرة وعمية 

 .(1)االمريكية واالنكميزية لشركات النفط العاممة في البالد 
 ميـ حصتيأؿ محمد سمماف حسف اف يتـ تضّ ف   , فقد ووفقا لما طرح اعاله   

في وبريطانيا مف رؤوس امواؿ شركات النفط العاممة الواليات المتحدة االمريكية 
                                                           

   .221المصدر نفسو , ص ((3
,  3979عبد المطيؼ , حوؿ القضية النفط في العراؽ , المكتبة العصرية , بيروت ,  ((2
 .  91ص
 . 311(محمد سمماف حسف , نحو التأميـ النفط العراقي , ص(1
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مف حقوؽ حؽ   ألنو التأميـيحوؿ دوف ذلؾ  يالعراؽ السيما بعدـ وجود مانع قانون
قرار ىيئة االمـ المتحدة وحكـ  قؼسيادة الدولة واشرافيا عمى مواردىا االقتصادية و 

 أقيـ الذي المؤتمر في لندف جامعة مف بدعوة ساىـ وكذلؾ,(3)محكمة العدالة الموالية 
حوؿ  ـ 3997 تموز في االوسط الشرؽ ومعيد واالفريقية الشرقية المغات مدرسة في

 في ألقيت بحوث بإعداد قاـ إذا , واالوسط االدنى الشرقيف في االقتصادي التطور
 ز((2المؤتمر

, قاـ بتدريس )التخطيط  3999و الى  3998وخالؿ المدة الممتدة ما بيف     
( استمر في عممو اتو )محاضرات في التخطيط الصناعي( وطبعت محاضر الصناعي

األكاديمي وأشرؼ عمى بحوث لسبعة مف طالب في الدبمـو العالي  لمتخطيط في 
والعراؽ  جوانب مختمفة مف االقتصاد في البمداف العربية كالجميورية العربية المتحدة 

 مف الكثير الذي افاد والسوداف واالردف الكويت كما أّلؼ كتاب )االقتصاد السياسي(
  النظاـ ليا يتعرض التي لألزمات الدوري الطابع لفيـ  المجاؿ ىذا في الدارسيف
 االزمات ىذه اف واوضح ,(1)االنييار منع في والتوجيو التنظيـ قدرة ومدى الرأسمالي

 وسياستو باقتصاده العالمي مالي سأر ال  النظاـ لمجموع شاممة ازمة نتاج إالّ  ىي ما
   (1) السواء عمى

                                                           

 . 28سمماف حسف , دراسات في االقتصاد العراؽ حوؿ السياسة النفط , ص(محمد (3
 . 2111اذار  22, بغداد , بتاريخ  997( جريدة المدى , العدد (2

( , تفاصيؿ 1308817117, اضبارة محمد سمماف حسف التقاعدية المرقمة ) عـ. ت . (1)
– 38المؤرخ  3789خدمات السيد محمد سمماف حسف, كتاب مديرة التقاعدية العامة , المرقـ  

 . 3971 -حزيراف
 .  2117اب , 29, بغداد , بتاريخ  911حوار المتمدف , العدد  (1)
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 الثاني الجزء السياسي االقتصاد االوؿ زءجال النجو ألوسكار سمماف محمد وترجـ  
 كتب ما ادؽ نوأب وبيف , واالشتراكية الرأسمالية الثالث والجزء االجتماعية األنظمة

و يرج وكاف , الثانية العالمية الحرب بعد االستعمارية لمحرب الماركسي التحميؿ عف
 العالـ ياييواج مشكمة اىـ عمى الضوء بعض لقاءأ في يساىـ اف العربية الى ونقم مف

 .( (3والسالـ الحرب مشكمة وىي المعاصر

مف المؤلفات  آالفكرية االكاديمية وضع محمد سمماف حسف عدد هوضمف جيود   
والترجمات ىدفو منيا النيوض بالواقع البحثي االكاديمي ورفع المستوى العممي 

 .(2) نمية االقتصادية(الت ) ةبتمحاضرات كاف يمقييا عمى طالوىي لمطمبة , 

   االقتصادية,(1) والدراسات البحوث مف عددا نشر أنواالخرى  العممية نشاطاتو ومف  
 بعض بعرض ايضا وقاـ,(1)عالميةالو  محميةال مجالتالو  صحؼعدد مف ال  في

 التي )االقتصادي( مجمة صفحات عمى العالـ في المفكريف كبار مف عددل الكتب
 وقد وغيرىا المستنصرية( )الجامعة ومجمة العراقييف االقتصادييف جمعية عف تصدر
ومف االفكار ,  (9)رينش ما حوؿ بغداد جامعة في االساتذة بيف مناقشات دارت

                                                           

 . 2119حزيراف  23د , بغدا319( جريدة المدى , العدد 3)
 . 221(  محمد سمماف حسف , دراسات في االقتصاد العراقي , ص2)
 .  2118اب  21, بغداد ,  211( جريدة المدى, العدد 1)
 ( المصدر نفسو .1)
 .79سمير كامؿ , المصدر السابؽ , ص( 9)
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يا واطمؽ الوثيقة التي كتبعرؼ ب طرحيا محمد سمماف حسف كاف مااالخرى التي 
      .(3) 3981( والتي كتبيا عاـ عمييا )الدستور العراقي

احتوى , (2)وتضمنت وثيقة الدستور التي كتبيا محمد سمماف حسف عدة ابواب   
ديدة تبشير والدعوة لقياـ دولة عراقية جالالعريضة في  الباب االوؿ وضع الخطوط

وكاف محمد سمماف حسف في ىذا , وازالة النظاـ الدكتاتوري القائـ  ديمقراطية اشتراكية
مف االتحادية وحتى وتحوليا دولة العراقية  بنائيا الكيفية بناء ,  (1)الباب يدعو لمثورة 

 آبمد جعؿ العراؽأف يىذه  محمد سمماف حسف مف خالؿ كتابتوواراد  االقميـ الذاتي
لعراقييف االذي يساوي بيف حقوؽ المواطنة مف خالؿ قانوف الجنسية  مفيؤ  آديمقراطي

 .(1) ةواديانيـ وطوائفيـ ومراتبيـ االجتماعي عف قومياتيـ بصرؼ النظرو 

بالتفصيؿ حوؿ السمطة التشريعية   اختصت فصوؿ  تناوؿ عدة اما الباب الثاني     
الدولة العراقية االشتراكية أف ر الدستور ييشو االتحادية  ةتركيب الدولة العراقية الواحدو 

والديمقراطية العممية المكوف شعبيا مف القوميتيف الرئيستيف العربية والكردية 

                                                           

مادة , وتتكوف خمس ابواب و اثناف وعشروف فصؿ وتـ  281الدستور العراقي : يتألؼ مف  ((3
ادراج ىذه الوثيقة وبصورة رسمية ضمف الوثائؽ والمسودات المقدمة لالستفادة مف مضموف العديد 
مف مسودة الدستور الجاري اعداده وىو )البياف الدستوري ( ينظر : شاكر موسى عيسى , مسودة 

, ينظر ممحؽ 2131,  198بقمـ محمد سمماف حسف , الثقافة الجديدة , العدد  3981دستور 
 . 7رقـ

( محمد سمماف حسف , دستور السعب العراقي, كتاب مخطوط ,مكتبة ياسر محمد سمماف (2
 حسف .
 .11( شاكر موسى , المصدر السابؽ , ص  (1
 .11( شاكر موسى , المصدر السابؽ , ص (1
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المشتركيف في االرض والتاريخ والمصير الكفاحي المشترؾ الى اف يكوف نظاميا 
القوميات القائمة عمى مبدأ االتحاد االشتراكي  ةعددتالدستوري نواة لمدولة االتحادية م

لديمقراطي العممي الناجـ عف تقرير مصير االمـ الحر الذي تقوميو الرابطة وا
 .           (3)االختيارية لجميوريات اشتراكية وديمقراطية متكافئة عربية وكردية غيرىما 

ذية ودور ومياـ مجمس جوانب السمطة التنفيطرح الدستور ف اما الباب الثالث    
في الجميورية  العمياقاـ الدستور بطرح ىيئات سمطة الدولة واالدارة الوزراء ثـ 
في الجميورية الذاتية وفي الفصؿ  العمياىيئات سمطة الدولة واالدارة , االتحادية 

 13السابع عشر يطرح دور الييئات المحمية لسمطة الدولة واالدارة بمواد مجموعيا 
 . (2)مادة  

السمطة القضائية فيختص بدور المحاكـ والتحكيـ ثـ  بعالباب الرافي حيف تناوؿ      
مادة توضح ىذه المواد مياـ  39مياـ مكتب االدعاء العاـ ويشممو بفصميف فييما 

اداء العدالة وتشكيؿ المحاكـ في الدولة والتي يجري اختيار الحكاـ وقضاة الشعب 
الدقيؽ عمى تطبيؽ جميع القوانيف مف  شراؼتقـو باألالسمطة العميا و  , فييا باالنتخاب

قبؿ جميع الوزارات ومؤسسات ولجاف الدولة وىيئاتيا فمنوطة برئيس ىيئة االدعاء 
يف رئيس الييئة مف قبؿ مجمس اتحاد يالعاـ في االتحاد ونوابو والتابعيف لو ويتـ تع

 . (1)الشعب االعمى 

                                                           

 .2139اب  29عممية مع شاكر موسى , بغداد, بتاريخ (  مقابمة  (3
 محمد سمماف حسف , الدستور الشعب العراقي . ((2
 . 11موسى المصدر السابؽ , ص عيسى (  شاكر(1
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ؿ عمى متشاجبية الشعب و د كاف تحت عنواف الباب الخامس واالخير فقاما      
الية عمؿ جبية الشعب ومحتواىا وبمواد قدرىا و الشعب  مجمسجبية فصميف ىما 

اىمية واضحة سواء  اعطاهرا في تفصيالت ىذا الباب مما كثي مادة وقد توسع 38
 . (3)في الصياغة او في تحديد مياـ ومكونات جبية الشعب 

 الحقوؽ والوجبات اذ يؤمف نظاـ و تناوؿ الدولة والمواطف تالفصؿ السابع ف وفي   

حؽ العمؿ , اضافة الى تحديد اسبوع عمؿ ال يتجاوز و  ,االشتراكية والديمقراطية 
اربعوف ساعة ويستيدؼ تحسيف مستوى الخدمة الطبية وتطوير اجراءات و ثمانية 

ؼ المعيشة عند السالمة والصحة في الصناعة ولممواطنيف حؽ الحد االدنى مف تكالي
الشيخوخة وحيف المرض وفي حالة العجز ولممواطنيف حقوؽ السكف التربية والتعميـ 

ثقافي واالجتماعي الثقافة واف حرية الكالـ والصحافة واالجتماع والتنظيـ السياسي وال
, والرجؿ متساوياف في الحقوؽ  المرأة)تتضمف  19مادة كانت الو  والميني مكفولة
ميف ىذه أاكية والديمقراطية العممية يتـ تالعراقية الواحدة االتحادية االشتر وفي الدولة 

في  ةمتساوي آة في التدريب الحرفي والميني فرصفرصة متساوي المرأةالحقوؽ بمنح 
االستخداـ والدخؿ والترفيو وفي النشاط االجتماعي والسياسي والثقافي ومف خالؿ 

شغؿ بواسطة الحماية القانونية والدعـ االجراءات الخاصة تمكف االميات مف ال
واالطفاؿ بما في ذلؾ االجازات يراتب تاـ والعالوات  لألمياتالمادي والمعنوي 

           .(2)في بريطانيا ىذه المادة طبقت , وقد  رخرى االميات ذوات االطفاؿ الصغااال
ف وعمى يعاقب القانوف عمى كؿ تقييد مباشر او غير مباشر لحقوؽ المواطني ماك

                                                           

 .13 موسى المصدر السابؽ , ص عيسى شاكر( (3
لعدد ( سمير كامؿ , في الذكرة الخامسة والعشريف لرحيؿ محمد سمماف حسف , ثقافة جديدة , ا(2

 .   79,بغداد, ص  199
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او غير المباشر عمى اسس القومية او اي دعوة االستعالء  اقامة االمتيازات المباشر
 ,(3)القومي او النعرات العدوانية او االحتقارية 

وفي الواجبات فالمواطنوف ممزموف بتطبيؽ دستور الشعب العراقي وحيث اف    
العمؿ واجب وشرؼ لكؿ مواطف فالتيرب مف العمؿ مخالؼ لمبادئ الماركسية 

 .االشتراكية والديمقراطية العممية 

 سنوات حياته األخيرة :

الى ضغوطات 3979تعرض محمد سمماف حسف بعد احالتو الى التقاعد عاـ     
لفاتو شبو , وكانت مؤ المراقبة واالمنية لمنظاـ الحاكـ وشددت عميمستمرة مف االجيزة 

 .(2)ايضا الى المراقبة  تومحظورة كما تعرضت عائم

, الفكري لـ يتوقؼلعة , اما نتاجو فانصرؼ الى ممارسة ىوايتو في القراءة والمطا   
فقد اعد كتاب ) تنمية اقتصاد دوؿ الشرؽ ( اراد ترجمتو الى المغة العربية  لكف ذلؾ 

عممية الطباعة والنشر تتطمب موافقات رسمية  اذ اف,يتـ بسبب الظروؼ االمنية لـ 
 (1) .واجراءات معقدة  

مف  اقتحاـ  تـ ه في دار ينما كاف محمد سمماف حسف بونتيجة لتمؾ الشائعات و     
وكؿ الممفات  توومكتب ةقبؿ رجاؿ االمف واعتقالو وبنفس الوقت قاموا بمصادرة مؤلفات

والبحوث التي كاف قد انجزىا وتـ  قيادتو الى جياز المخابرات العامة وكاف مف ابرز 

                                                           

 .11شاكر موسى , المصدر السابؽ , ص (3)
 2119, بغداد ,  31( طريؽ الشعب , عدد(2
 .2119اب  38, بتاريخ  29جريدة االنسانية  , بغداد, العدد ) (1
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يعمؿ عمى كاف محمد سمماف  ىو كتابالمف االوثائؽ والكتب التي عثر عمييا جياز 
 .(3)لمجميورية العراقية   ة دستورالدستور في محاولة منو لكتاب وعميتأليفو واطمؽ 

 اذبحوزتو  ونتيجة لذلؾ اجري التحقيؽ معو عمى اساس تمؾ الوثائؽ التي وجدت    
 خط يده وىو يتحمؿ مسؤولية تمؾ مف افكاره وانيا ب أف اف حسفمحمد سمم اكد 

 .(2)ومستعد لمدفاع عف محتوياتيا 

مف , وتـ نقمو بصالبة وشجاعة  االمر وواجوو ساس تـ التحقيؽ معالوعمى ىذا ا    
جناح ابف الييثـ في مدينة معتقؿ المخابرات العامة الى معتقؿ االمف العاـ ثـ 

 .(1)الرشاد

بمياـ التثقيؼ  افكاره واضطمع وعبر عفـ محمد سمماف موفي ىذه المعتقالت تك    
مف الحركة الطالبية في  داءابتنضاؿ السياسي الطويؿ الر الى االسياسي الثوري واش
تواصؿ النضاؿ ضد الدكتاتورية إذ تموز  31ثورة  دوره بعدالداخؿ والخارج ثـ 

المتعاقبة وحتى تاريخ اعتقالو وكذلؾ اشارة الى دوره في دعـ ثورة اليمف الجنوبي 
وفي  الديمقراطيةي لجميورية اليمف وفي وضع اسس البناء االشتراكي العمم ودوره

الذي العالج االضراب عف اخذ  الىمحمد سمماف حسف  لجأظؿ ىذه االوضاع 
ـ اضرب عف ومف ثنصحو االطباء بعدـ تركو لكونو يحمؿ كمية واحدة مزروعة , 

ال سيما  وتوقؼ عمؿ اجيزة جسميوما مما ادى الى  (21)الطعاـ والشراب ولمدة 
لعقمية  حيث اب في مستشفى االمراض الكمية واليضـ والضغط مع اضطراب القم

                                                           

 .  2139اب  29مقابمة عممية مع عباس كاظـ , بغداد ,بتاريخ  ( (3
 .  2139اب 22مقابمة عممية مع يسار محمد سمماف حسف , بغداد ,بتاريخ ( (2
 . 11, دت ,دـ,ص3باسـ وحيد جوني , الخطاب االعالمي البريطاني ,ط ( (1
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ؾ بشكؿ مستمر ويومي عمى يد بعض طمبتو الذيف درسيـ وىو لتعرض لمتعذيب ىنا
تحت وطأة الضغوط الناتجة مف  وغير أنو اخمي سبيم , (3) ما يعد أشد إيالمًا لو
, فتـ اخالء سبيمو  (غاندي العراؽ)واطمقوا عميو لقب  كما,  ـاضرابو عف الطعا

 .  (2)3981بنفس العاـ 

الذي كاف  ,(1)محمد سمماف باغتياؿ ابنو عمار وتـ تيديد عائم 3981وفي عاـ   
حيف كاف  3989وبالفعؿ تـ تنفيذ التيديد عاـ   بصرةالطالبا في كمية الطب بجامعة 

عمى ه حتى سقط مف وضربو ألفي مطعـ بالعشار , فدخؿ عميو رجاؿ امع صديؽ لو 
وتـ قتمو بسبب االبر والجرعات إذ  آالمستشفى وبقي فييا اسبوع األرض ثـ نقؿ الى

, ولـ يعمـ محمد سمماف بمقتؿ ولده حتى فوجئ  (1)بعد اسبوعيف مف الحادثة  توفي
 ر فقد سحب جواز سفره العراقياستـ اغتياؿ ابنتو أروى أما ولده يوكذلؾ  بجثمانو

(9).  

اصابتو ببعض  بسبب  حسف  عانى محمد سمماف هاالخيرة مف عمر  االعواـ وفي    
 باإلضافةمف كؿ حدب وصوب ,  الضغوط المفروضة عميوعف مراض فضاًل اال

, عمار في حينيا بالتبرع لو بكمية مف عجز في الكميتيف وقاـ ابنو  ىلكونو عان
 واصيب بتصمب في الشراييف ومرض السكري والضغط ودخؿ لممستشفى عدة مرات 

في  3989تشريف الثاني  37 يوـ صباح بعد صراع مع المرض توفى أفاال 
                                                           

 199عصاـ الخفاجي , محمد سمماف حسف مناضال ومفكرا وانسانا , الثقافة الجديدة , العدد  (3)
 ,2131 . 

 .  2139اب  29مقابمة  عممية مع مظير محمد صالح , بغداد , بتاريخ  (2)
  .  9ينظر في الممحؽ رقـ (1) 

 . 2139تشريف الثاني  21( مقابمة عممية مع ماجد عالوي , بغداد , بتاريخ (1
 . 2139تشريف الثاني ,  22, بغداد , بتاريخ  مع يسار محمد سمماف حسف (  مقابمة عممية (9
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 ومؤلفاتو وفي كتب آووطني آاكاديمي آعممي آفكري آ, تاركا وراءه تراثبغداد المنصور
وافكاره وطروحاتو التي حاوؿ مف خالليا معالجة المشكالت الموجودة في العراؽ 

 .بكافة مجاالتيا السياسية واالقتصادية واالجتماعية  
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 خلامتةا
 تسجيل النتائج اآلتية: تم , من خالل دراستي لشخصية محمد سممان حسن     
    نوكيا مكانيه محدودة فيي الريرا ا ذات محمد سممان حسن هو سميل اسرة  إن  -1

شيي  يريقييه ,ريييدار فقييد  نفسييه فيمييا ,رييد ,لنشييهته يتيمييار دور فييي ا تميياد   ميي  أن 
يتمتي  ,يذكام ميا أهميه  اخير  , لكنيه مين ج ية ن المحيي اليذ  تر يرو ونشيه فييه

وحيياول  صيي ر سيينه منييذترمييم الاقافيية ايور,ييية شخصييية مرمو يية , إذ  ألن يصيي, 
 .  أن يوظف ا لخدمة ,مد 

  ميييدافرار  ييين حرييييات وحقيييو فيييي  الر يييد الممكيييي اتجيييه الييي  مراركييية الحكومييية  -2
و د اكس,ه ذلك و يار سياسيار م,كرار وحرصار واهتماميار ,القكيايا  الشرب الررا ي ,

 الوينية
فييي  اتجييه نحييو الفكيير اليسييار فقييد  تو ييف فييي حياتييه الفكرييية ,محيييات  ييدة ,  -3

أد  انييييديو كمييييا   نييييدما كييييان يال,ييييار فييييي الاانوييييية ,, ,ييييواكير حياتييييه السياسييييية 
صياح,ت ا إلي  تييور فيي ذهنيتيه وتفكيير  الحرب الرالمية الاانيية واألحيداث التيي 

 كيييف  مييي  دراسييية الفكييير  دراسيييته, و,ريييد ان سيييافر إلييي  خيييارج الريييرا   كميييال 
ايشيييتراكي دراسييية مرمقييية فوجيييد نفسيييه مؤمنيييار ,األسيييموب ايشيييتراكي الرمميييي فيييي 

   . ال,حث و,تحميالته الجديدة في اي تصاد
لظميم  ادة حركة اليالب في ,رييانيا كد الي يان وام   1948 ام  منذ و ف -4

حتيييي  ن اييييية حياتييييه مؤمنييييار , واسييييتمر  الييييذ  كييييان يريييياني منييييه الشييييرب الررا ييييي
والمميز فيي ذليك انيه تيرك فيي كيل مرحمية مين ومدافرار  ن )النظرية الماركسية( 

 جميرار في الماركسية .مراحل تيور  الفكر  اارار  مميار يدل  م  انه تفحص ا 
دخييل محمييد سيييممان حسيين مييييدان الحييياة السياسيييية ميين ميييدخل فكيير  صيييرف,   -5

 مييل  ميي  نشيير  ف,رييد  ودتييه إليي  الرييرا  ومزاولتييه م نيية التييدريس الجييامري  ,
انتقيد في ييا سياسيية النظيام الممكييي خييالل تمييك والتييي آرائيه فييي  ييدد مين المؤلفييات 

)الاقافيييية مجميييية فييييي    يييين نشيييير  كييييالر لتييييي ميييير , ييييا تيييياري  الرييييرا  , فالمرحميييية ا
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ولكون األفكار التي يؤمن , يا  , الجديدة( التي ساهمت في إارام الاقافة الررا ية
محرمة فيي ذليك الر يد فقيد ترير  إلي  أصيناف القمي  مين اكيي اد سياسيي و 

,  مل ,ردها و,حماس في الحركة الوينيية ولمي  فيي صيفوف ا  فصل من ال,راة
 .1958ستقمين  ام مماالر  ن الوينيين الم

فيييي التييييورات اي تصيييادية وايجتما يييية التيييي  محميييد سيييممان حسييين دورلكيييان  -6
فقيد أسي م فيي رسيم السياسية اي تصيادية الجدييدة,  تموز , 14حصمت ,رد اورة 

 وا د وأسس لكيفية  ,نيام  والن و  ,الوا   اي تصاد  لم,الد من خالل إرسائه
  التجارييييية واي تصييييادية ميييي  الييييدول لمصيييينا ة الاقيميييية وتيييييوير  ال ييييات الرييييرا

األخييير  , كميييا سييير  جاهيييدار إلييي  انتيييزاو حقيييو  الشيييرب الم تصييي,ة مييين أييييد  
, وفيييي ا صيييالح الزرا يييي كيييان  شيييركات الييينفي األجن,يييية فيييي مفاوكييياته مر يييم

, لمييا فيييه ميين إنصيياف  م تمييار ,ييز,راز الجانييب ايجتمييا ي واي تصيياد  لمقييانون
 صاد  وايجتما ي .لمفالحين ورف  لمستواهم اي ت

نتيجة ييمانه ,الفكر ايشتراكي وا,تراد   ين الفكير الرأسيمالي فهنيه  مميه  مي    -7
تقريييب الرييرا  إليي  الكتميية الشيير ية ,رييد ان كييان مرت,يييار و,شييكل  محاوليية تقريييب

واييي  ميي  ال ييرب وكييان ذلييك ,ييداف  حرصييه  ميي  مصييال  الرييرا  ون,ييذ  لمنظييام 
 د لسنوات يويمة . ايسترمار  الذ   انت منه ال,ال

أايرت حول شخصيته الرديد من الشيكوك والمال,سيات سي,,ت ا  قيدتيه الفكريية,   -8
فكان من الس ل  م  ال,ر  ات امه ,هنه يمال الشييو يين فيي الحكومية, او ان 
لييه ارت,يياي ميي  ايتحيياد السييوفيتي خاصيية ,رييد تو يرييه ايتفا ييية اي تصييادية  ييام 

الظييروف السياسييية اييير المسييتقرة التييي ميير , ييا , وجييام ذلييك متزامنييار ميي  1959
الريييييرا ,  فكيييييالر  ييييين السياسييييية الجدييييييدة لمحكومييييية وانفتاح يييييا  مييييي  المرسيييييكر 

 ايشتراكي .
فيي الحكيم الجم يور   شّخَص محمد سممان حسن في و ت م,كر مراكز الخميل  -9

إليييي  الترجيييييل فييييي إن ييييام مرحميييية اينتقييييال والرييييودة إليييي  الحييييياة  الجديييييد , ود ييييا
ييييال  الحرييييات الرامييية مييين اجيييل تي,يييي  أهيييداف الايييورة ,شيييكم ا الديمق راييييية واق

وكيييييان ايخيييييتالف واكيييييحار وال يييييوة ك,ييييييرة ,يييييين شخصيييييية الرسيييييكر   الصيييييحي  ,
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المتمامة ,الز يم  ,د الكريم  اسم ورؤيته لموا ي  السياسيي و,يين شخصيية المفكير 
يمانيييييه ,الحيييييياة الديمقراييييييية ل , فكيييييان ي,يييييد ان يحصييييي محميييييد سيييييممان حسييييين واق

 ايصيدام الذ  انت   ,خروجه من  ممه الوظيفي ,س,ب القكية الكردية. 
واتك  أيكار زهد  في المناصب الوزارية التيي  رركيت  مييه ,ريد ذليك  -11

كون ا ي تم,ي اليموحات الوينية التيي يسير  لتحقيق يا , وليم يتميون ت,ريار لت يير 
نميييا حييياألشيييخاص والظيييروف ا رص  مييي  ان لتيييي ميييرت , يييا الدولييية الررا يييية , واق

,نفسييه ,ريييدار  يين القييرار وي يكييون جييزم ميين أداة ي تخييدم الشييرب وتحقيي   ينييه 
 مصالحه . 

 مييي  اليييرام ميييين ذليييك فانيييه اسييييتمر فيييي تقيييديم مشييييرو ه السياسيييي ميييي   -11
مجمو ة من رفا ه إل  الحكومات المترا ,ة  م  الي,الد وفييه شيكل الحكيم اليذ  

 يمكن ان يحق  ايستقرار السياسي لمررا . 
نفسيه فيي الوسيي األكياديمي اليذ  حياول مين خالليه  محمد سممان جدو   -12

, إي ان السييييميات لييييم يييييرر  ل ييييا ذلييييك ورأت  التييييهاير  ميييي  يم,تييييه ونشيييير أفكييييار 
جييية لو و أيدي,وجييود  فييي هييذا المكييان خيييرار  ميي  النظييام الييذ  يسيير  ألن تسييود 

 مكن يييا مييين إيقييياف نشيييايه,, ولميييا أتكييي   يييدم ت واحيييدة فيييي كيييل مرافييي  الحيييياة
خراجييه ميين ذلييك الوسييي و يرييت  ميييه آخيير يرييي  كييان يوصييمه سييار ت فييي إ
 ,المجتم  . 

 ك  سنوات حياته األخيرة متر ,ار  يودة الحيياة الديمقراييية فيي الريرا   -13
اايار فيي تمال ,ه ماله الفكرية الك,ييرة التيي سيدت فر  آامين آفكري آوتاركار ورام  تراا
 .    ةلرالمياالمكت,ة الرر,ية و 
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 (1الملحق رقم )                                    

 (1شهادة الدكتوراه الصادرة من جامعة اكسفور )

                                                               

 

 

 

 

 

                                                           
 ( . 1118871881جامعة اكسفورد , كلٌة االقتصاد لندن , م .ت. ع  اضبارة التقاعدٌة , المرقمة  ) (1)
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 (7حق رقم )المل                                             

ع مابٌن محمد سلمان حسن االى الوزارة الخارجٌة البرٌطانٌة بعد اجتمة السفارة ابرٌطانٌة رفعت التقرٌر  الذي 

بغداد  حول قانون االصالح الزراعً فً  رٌفرٌن وابراهٌم كبة  و الخبٌر االقتصادي البرٌطانً الزراعً 

 ( 1) 1191 تشرٌن الثانً  بتارٌخ

 

 

 

   

                                                           
1
)  ) (  (F.O.,371/1 41050 ,From Britsh Embassy ,Baghdad ,to F.O.2 NO 

.58/93/1013W,12August 19 59 
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 (1الملحق الرقم )                              

1) التقرٌر الذي اعده محمد سلمان حسن بخصوص تطوٌر االقتصاد الٌمنً 

( 

 

 

                                                           
1
 ر محمد سلمان حسن اسمكتبة ٌ(  (
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 (4 الملحق المرقم )                         

كتاب تعٌن محمد سلمان حسن فً مجلس النقد الٌمنً )
1

)  

 

 

                                                           
 (1118871881م. ت. ع , اضبار التقاعدٌة المرقم )  ((1
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 (9الملحق الرقم)

 (1االمر الوزاري الخاص بإحالة محمد سلمان حسن الى التقاعد )

 

 

 

                                                           
1
   ( .                            1118871881م. ت. ع, اضبارة محمد سلمان حسن التقاعدٌة المرقمة )   ( (
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 (6ملحق رقم )

احالة محمد سلمان حسن الى التقاعد )
1

) 

                                    

 

 

 

 

   

 

 

                                                           
   ( .                            1118871881م. ت. ع, اضبارة محمد سلمان حسن التقاعدٌة المرقمة )  ( (1
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 (1الملحق رقم )

 (1الشعب العراقً )الدستور المقترح من قبل محمد سلمان حسن والذي اطلق علٌة دستور 

 

                                                           
1
  مكتبة  شاكر موسى عٌسى  (  (
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 ( 8 ) ملحق رقم 

)جواز سفر محمد سلمان حسن  
1

)     

 

 

                                                           
 ر محمد سلمان حسن .اسمكتبة ٌ ((1
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 (9 ) ملحق رقم 

عمار محمد سلمان حسن )سفر ز اجو 
1

) 

 

 

 

 

 

                                                           
 ر محمد سلمان حسن .اسمكتبة  ٌ (  (1
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 ( 11ملحق رقم ) 

ٌاسر محمد سلمان حسن )
1

) 

 

 

محمد سلمان حسن مع زوجته اٌسر الخفاف ) 
2

) 

        

                                                           
 ر محمد سلمان حسن .اسمكتبة ٌ (  (1
  المصدر نفسه ( (7
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 (11 رقم )ملحق 

مع رئٌس البنك الدولً العادة االعمار والتنمٌة فً واشنطن محمد سلمان حسن  

بعد حصوله على دعوه من رئٌس البنك هاري ترومان ) 1992اب 2
1

) 

 

 

 

                                                           
  ر محمد سلمان حسن .اسمكتبة ٌ  ((1
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 (12 رقم ) ملحق 

 .(1)ابراهٌم كبة برئاسة  1999مع محمد سلمان حسن الى موسكو عام  وفد االقتصاديال

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 مكتبة سالم ابراهٌم كبة .  ((1
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 (13) ملحق رقم 

)الى الصٌن مع ابراهٌم كبة للتوجٌه محمد سلمان حسن    
1

) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                           
 مكتبة سالم ابراهٌم كبة . (  (1



 قائمة المصادر .............................................  
 

 
203 

  الوثائق  -اوال 
 الوثائق غير المنشورة .1

  رمحاضااار رمااااررات مولاااس اطااارزرا  866/133ملفاااات اطاااملط اطمللاااة ر اطملفااا  ر ااام
3591 . 
  رمنيج ولسات مولس اطرزرا   133 \ 86ملفات مولس اطسيادة ر اطملف  ر م  
 395اطرزرا ر رر منياج مولس 161/133رمولس اطسيادةر تسلسل اطملف  اااااااااااااااااااااااااااا. 
 ر منياج مولس اطرزرا . 161/133رمولس اطسيادةر تسلسل اطملف  اااااااااااااااااااااااااااا 
 ر  رارات مولس اطرزرا 605/133رمولس اطسيادةر تسلسل اطملف  اااااااااااااااااااااااااااا . 

 133/ 668رمولس اطسيادةر تسلسل اطملف  اااااااااااااااااااااااااااا. 

 133/ 65رمولس اطسيادة راطملف  ر م  اااااااااااااااااااااااااااا . 

  ر ماررات مولس اطرزرا  65/133اااااااااااااااااااااااااااا راطملف  ر م 

     3591ر مولس االعمار  5ملفات مولس االعمار ر اطملف  ر م .   
  ر مولس االعمار . 31اااااااااااااااااااااااااااار اطملف  ر م 
 3599   
  3599ر مولس االعمار  31اااااااااااااااااااااااااااار اطملف  ر م. 

 3598( ر تارير طون  اطترويو اال تصادير ر36راطملف  ر م ) اااااااااااااااااااااااااااا . 

 3598آيار 5 -(ر لانرن اطثانة  38اطملف  ر م ) ااااااااااااااااااااااااااار 
 3598ايلرل  3 -آيار 35( 68ر م اطملف )  اااااااااااااااااااااااااااا.      
 (  3596نيسان  36 –لانرن اطثانة  1() 13ر م اطملف  ) ااااااااااااااااااااااااااار 
 (  16ااااااااااااااااااااااااااار ر م اطملف )(3596لانرن االرل  66 –اب  6) 

   اب  9طونا  اطتروياو اال تصاادي  اطمر ارع متااري   رزارة االعماار ر تارياراااااااااااااااااااااااااااا راطملفا
3596 . 
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 تارياار عاان تااادم م اااري  19رد مولااس االعمااار ررزارة االعمااارر ر اام اطملفاا   اااااااااااااااااااااااااااااا )
 .3595االسلانر مغدادر 

 ( ولس  يرم 33ماررات مولس اطرزرا  رر م )3596ت رين االرل  60 . 
 3596ت رين األرل  36(ر ولس  يرم 31رار ر م ) رارات مولس اطرزرا ر اطا  . 

  ( ر ولس  يرم 6اااااااااااااااااااااااااااار اطارار ر م)3595اب  10. 

 (ر ولس  يرم 3اااااااااااااااااااااااااااار اطارار ر م)3595آذار  69. 
 (رولس  يرم 61اااااااااااااااااااااااااااار اطارار ر م )3595آب  60. 
 3580لانرن اطثانة  31(ر ولس  يرم 31اااااااااااااااااااراطارار ر م )اااااااا    

 (ر ولس  يرم 16اااااااااااااااااااااااااااار اطارار ر م)3581آذار  13. 

 (ر ولس  يرم 16اااااااااااااااااااااااااااار اطارار ر م)3581آذار  13  . 

 31طت طااايط اال تصاااادي )(  ااارارات مولاااس ا3اطاااارار ر ااام ) ملفااا  مولاااس اطت طااايط ر 
 (.3595لانرن االرل  61 –تمرز 
  (3580نيسان 36 –لانرن اطثانة 1)6اطارار ر م 
 
   (3580حزيران 31 –نيسان  36)  1اااااااااااااااااااااااار ر م اطملف 
 (3580حزيران 63 –نيسان  68) 1ر ر م اطملف  ااااااااااااااااااا. 
 3583آيار  38 –اذار  66) 9ف  ر م اطمل ااااااااااااااااااااااار. 
  (.3583تمرز  1 –آيار  38) 8ر م اطملف  اااااااااااااااااااااااا ر 
 (.3583اب  65 –اب  30) 1ر ر م اطملف  اااااااااااااااااااااااا 
 (.3583ايلرل  9 –اب  65) 31رر م اطملف  اااااااااااااااااااااااا 
 38 –ت ااارين اطثاااانة 63 ااارارات مولاااس اطت طااايط اال تصاااادي )36رر م اطملفااا  ااااااااااااااااااااااااااا 

 (.3586لانرن اطثانة 
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  محماااااد سااااالمان حسااااان طاالضااااامارة اطتااعديااااا   ) لليااااا  ا دارة راال تصااااااد/وام   مغاااااداد
 ( .  13/ 01650003ر م ) إضمارةر

  ااارلت اط فااااف اطتااعديااا  االضااامارة اطتااعديااا  ايسااار ) ملفاااات مديريااا  اطتااعاااد اط امااا 
 (12701/13م ) اطمر 
 
 الوثائق المنشورة 
  .اطمطمرعات اطحلرمي  أ 
  3581رزارة ا ر ادر اطلتاب األسرد )اعترا ات اط يرعيين(ر مغدادر. 
   حاارل ن اااط اطر ااد اال تصااادي اط را ااة  ااة اطاادررة اط امساا  طلمولااس اال تصااادي طوام اا

 .3595اطدرل اط رمي  ر مطم   اطرامط  ر مغدادر 
  ز  ة  طب اطزعيمر مطم   اطويش ر مغداد رد.ت.تمر  31ممادئ ثررة 

   6تمرز  ة  طب امن اط  ب اطماار ر ج 31اطزعيم عمد اطلريم  اسم ر ممادئ ثررة  .
 . 3595ر مغداد 

 رزارة اطت طيطر اطدائرة اال تصادي ر تطرر اال تصاد اط را ة  ة ظل اطت طيطر مغاداد 
             

 ت طاايط راطمتام اا  اط اماا  راالتواىااات اطحديثاا   ااة رزارة ا صاالح اطزراعااة رمديرياا  اط
 .  3516ا صلح راطت ارن اطزراعة  ة اط راق رمغداد ر

   رزارة اطماطيااااا ر اطتاريااااار اطسااااانري طمديريااااا  اطمحاسااااامات اط امااااا  عااااان حساااااامات اط طااااا
 .3581اطماطي ر مطم   اطحلرم ر مغدادر 3595اال تصادي  اطمؤ ت  طسن  

   .اطلتب اطرثائاي ب 

  ر 1رج1ج ر6ر ج 3595-3596إمااراىيم حسااينر اط ااراق  ااة اطرثااائق اطمريطانياا   ليال
 .   6006ميت اطحلم  ر مغدادر 

  اة ملفاات اطحلرما  اطمريطانيا ر دار  3596مؤيد إماراىيم اطرناداري ر رثاائق ثاررة تمارز 
   .3580ر  اط ؤرن اطثاا ي  اط ام  ر مغداد
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 ثانيا : المخطوطات 
  ب رملتم  ياسر محمد سلمان حسن ردسترر اط  
 ر محمااد ساالمان حساان ر ساايرة م تصاارة عاان حياااة محمااد ساالمان حساان ر ملتماا  اسااي

 ياسر .

 اعية  اجل: الرسائل واالطاريح ثالثا 
  احمد مريح المنصوري , ابراهيم كبت ودوره السياسي والفكري في العراق ما بين

ي قار , , رسالت ماجستير غير منشورة , كليت التربيت , جامعت ذ9191-4002

4090 . 
 ر  3586- 3581راق حمياااااد  وااااار ذيااااااب اطااااادطيمةر اطتطاااااررات اال تصاااااادي   اااااة اط ااااا

 .3555غير من ررة ر للي  اطترمي  اطمستنصري ر اطررح  دلترراه

   سااااتار علااااك عمااااد اطلاااااظم اططفيلااااة راطتطااااررات اطسياساااا   ااااة اط ااااراق رمر ااااف اطن ماااا
ر من اااررة ر وام ااا  مامااال لليااا  ر رسااااط  ماوساااتير غيااا3596-3515اطسياساااي  اطمرطمانيااا  ر

 .6001اطترمي  ر

 3596  اطراليات اطمتحدة االمريليا  توااه اط را اة سنان صادق حسين اطزيدي ر سياس 
 .6009وام   مغدادر  امن ر د للي  اطترمي  غير من ررةر ر اطررح  دلترراه  3581

  ر يااغاطصاااحب ناااوة ر اايد ر مرلااز اطت طاايط اطحضااري راال ليمااةر رساااط  ماوسااتير
 . 3566وام   مغداد ر ر للي  اطترمي  امن اطر د من ررة 

  ر رساااط  ماوسااتير غياار  3519- 3516صاافا  لاااظم عماااس ر تاااميم اطاانفط اط را ااة
 . 6031راسط ر وام    للي  اطترمي ر من ررة 

  دراساااا   3586-3596علاااة حمااازة سااالمان اطحساااناري راطنظااااام اطسياساااة  اااة اط اااراق
 .  3556االداب روام   اطلر   ر رللي ه غير من ررة تاري ي  ر اطررح  دلتررا
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   علااة ناصاار اطاارائلة ر عمااد اطساالم عااارف ردرره اطسياسااة راط ساالري  ااة اط ااراق حتاا
اط اطة طلدراسات اطدرطي  راطسياسي   اة اط اراق ر غير من ررة ر ر رساط  ماوستير3588عام 

 .6009مغداد ر اطوام   اطمستنصري  ر 

  اطسياساااااة راطفلاااااري  اااااة اط اااااراق  هر عاااااامر عماااااد ا  ردرر  غاااااادة  اااااائق محماااااد علاااااة
 .6001( ررساط  ماوستير غير من ررة رللي  االداب روام   مغداد ر3561-600)

 اط راق طفتارة  طررات اال تصادي  راالوتماعي   ةغصرن مزىر حسين اطمحمداري ر اطت
وام ااا  مغاااداد ر  ر (ر اطررحااا  دلتااارراه غيااار من اااررة رلليااا  اطترميااا  طلمناااات3595-3568)

6009  . 

   ر رسااااط   3591 اطماا  صاااادق عمااااس اطسااا دي ر صااااطس ومااار ردرره اطسياساااة حتااا
 .  6008ماوستير غير من ررة ر للي  اطترمي  ر اطوام   اطمستنصري  ر

  ررساااط  ماوسااتير رللياا  االداب  3583-3595 رىاااد محمااد احمااد ر ااو مااات اطنظااال
 .6008روام   اطمرصل ر

 3581-3596تمااارز  31ر اطسياسااا  اط ارويااا  اط را يااا  مااان   حطاااان احماااد ساااليمان 
 .3516للي  اطترمي  وام   مغداد رررساط  ماوستر غير من ررة 

  محماااد عمااارد اططااااىر ر مر اااف اطرالياااات اطمتحااادة االمريليااا  مااان اطاضاااي  اطلرديااا   اااة
 ر رساط  ماوستير غير من رر ر للي  األداب ر اطوام   االسالمي  3586- 3596اط راق 

 6036 ة طمنان ر 

 ( 3596مظفاااار نااااذير اططاطااااب ر اطسياساااا  اط اروياااا  اطساااار يتي   ااااة اطاااارطن اط رمااااة-
 .3566( ر رساط  ماوستير غير من ررة ر للي  اطاانرن راطسياس ر وام   مغداد ر3581

   يحي  لاظم حمرد اط مرري رطو اطيا امة ردرره اط سالري راطسياساة  اة اط اراق حتا
 3565ر غير من ررة ر للي  اطترمي  امن ر د ر وام   مغداد ررساط  ماوستي 3596عام 

 : الكتب اليربة  وامليرب   رابيا 
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  6036. امراىيم س يد راحمد  تس ا  ر رؤى الاديمي  طاضايا اعلمي  ر مغداد ر . 

  ردار  6001-3513امااراىيم اطساااامرائة راط ااراق اطملاااد اط رماااة اطااذي ن ااارة اطسياسااايرن
   6009اطمفترة ر

 -ردار اط ااااؤرن  6مااااراىيم عمااااد اطغنااااة اطاااادررمة ر اطمغااااداديرن ا مااااارىم رمواطساااايم رطا
 . 6003اطثاا ي  االسلمةر مغداد ر 

 - امراىيم  يصس صمغ  ا  اطحيدري ر عنران اطمواد  اة احارال مغاداد راطمصارة رنواد ر
 . 3555ر ملتم  مدمرطة راطااىرة ر  6ط

 ربر دار اطلتااااب اط لمياااا  ر ميااااررت امااااة اط ماااااس احمااااد ماااان علااااةر م ر اااا  انسااااام اط اااا
3513. 

  6003ر ر اط راقاحمد تاج اطدين رااللراد تاري    ب ر ضي  رطن ر اطدار اطثاا ي. 

 -راطت لايم اطواام ة ر مصار لي  رميداني  ر مطم   داراحمد محة صار ر دراس  تحلي 
3510 . 

  اط ياد اطمللاة احمد م تار مامان ر مذلرات احمد م تار مامان ا ر رئايس طلارزرا   اة
ر  راط ااااراق  ااااة اط ااااراق رتروماااا  لاماااال مظياااار احماااادر اطمؤسساااا  اط رمياااا  طلدراسااااات راطن اااار

3555.   

   اديااااث راي اف مينااااررز ر اط ااااراق دراساااا   ااااة عل ااااات اط اروياااا  رتطرراتااااو اطدا لياااا
ر ترومااااا  عماااااد اطموياااااد حساااااين اطايساااااةر دار اط رميااااا  طلمرسااااارعات ر 3ر ج3519- 3539
 . 6000ر ميررت

 ا يس ر ماذلرات درطا  اطسياسا  راطتااري  راطيريا  اطوماعا   اة اط اراق اطحاديث ر اريك د
 .   6006تروم حاتم عمد اطيادي ر ميررت ر مؤسس  اط رمي  طلدراسات راطن ر ر 
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 - اطمؤسسااا  اط رميااا  طلدراساااات ر اساااماعيل احماااد يااااغة رحرلااا  ر ااايد عااااطة اطليلناااة
 .  3516رميررت ر راطن ر

 -االحااااازاب اطسياساااااي   اااااة اطممللااااا  اطمتحااااادة حااااازب اط ماااااال  ايمااااان زلرياااااا اطدسااااار ة ر
 . 6003اطااىرةر اطمريطانة ر

 - ردار عااااادنان ر مغاااااداد ر  3536- 3696اينااااااس سااااا دي عماااااد ا  ر تااااااري  اط اااااراق
6031 . 

  3596اياارب اطمااارزانة ر اطحرلاا  اطتحررياا  اطلررياا  رصااراع اطااارى اال ليماا  راطدرطياا  ر 
 .6033ر ونيف ر  ر دار ن ر حاائق اطم رف 3591-

   ار ااااي ترياااا ة ارغلااار ر اطسااالطان ساااليم  اااان االرل يااااررز اطسااالطان اطاااااط  ر ترومااا
 .6031ر ر ميررتمصطف  حمزه ر اطدار اط رمي  طل لرم 

 اطمؤسساااا  اط رمياااا  طلدراسااااات  ماساااام رحيااااد واااارنة ر اط طاااااب االعلمااااة اطمريطااااانة ر
 .  6035ر  رميررتراطن ر

 ر . 3516طحديث ر مطم   اطمينا  رمغداد ر ما ر امين ر اعلم اط راق ا 


اطمؤسساا  اط رمياا  ر ماارريس رات االرف ر اطاانفط راطسياساا  اطدرطياا  ر تروماا   ضاار زلريااا 
 .3511ر دم ق ر  طلدراسات راطن ر

   ت ااااااارطزتريب رصاااااافحات ماااااان تاااااااري  اط ااااااراق رتروماااااا  زيناااااا  وااااااامرر اطاااااادار اط رمياااااا
 .6008طل لرمرميررتر

 دار  3 ااار االطلتررناااة  اااة اطوام اااات اطمصاااري  رطتغرياااد نصاااطف  علاااة وم اااو ر اطن
 .  3555ر اط لرم ر اطااىرة

 -(  3595تر يااااق  لااااف اطسااااامرائة ر اطمساااااعة اط رمياااا  طترحيااااد اطسياساااا  اطنفطياااا -
 . 6000(رد.نر مغداد ر3516
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 توماا بلوكااوسلالة  ةااال االماا دل ايتااا اقل,اارل ة ااد  لالتد مااالم مااال
ل              .ل8551لةكم نل ةنلالمطو ال ة  نرلالوغا الا

  3556ثامر عمد اطحسنر مرسرع  اط  ائر اط را ي  ر دار اط ؤرن اطثاا ي  اط ام  ر  . 

 -3581وامر عمر راالعمار رم اري و  ة اط راقر مطم   اطم ارفر مغدادر  . 

  تماارز اساارارىار احااداثيا ررواطيااا حتاا  نياياا   31واساام لاااظم اط اازاري ر مااذلرات ثااررة
 .3550م ر رل  اطم ر   طلن ر راطترزي  مغداد رعمد اطلريم  اس

 3566وان ارنست حليم ر اطت طيط اال تصادي رميررتر. 

     رمطم اااااااا  3586-3531رتاااااااااري  اط ااااااااراق اطم اصاااااااار ررو فاااااااار عماااااااااس حمياااااااادي
 . 6039مغدادر

     3518راطتطررات اطسياسي   ة اط راق راطنوف رااااااااااااااااااااا . 

 - يا  اطوديادة  اة اطفلار اط رماة ر اطمرلاز اطدراساات اط رميا  ولل محمد ن مان ر اطرا 
 .   6001ر ميررت

  عمااد اطلااريم اطااساام اطمداياا  ر اطسااارط ر دار اط اار ي  ر مغااداد ومااال مصااطف  مااردان ر
 رد ت .

 3550ططماع  رمغداد ر اعمد اطناصر راط راق ر اطدار اط رمي   رااااااااااااااااااااا. 

 ر اطنواافر اد اطااارمة  ااة اط ااراق مااين اطت صاايص راطتنفيااذوااراد ىا اام رت طاايط اال تصاا
 .3550اط راق ر 

  واررج طرنزرساالة راطمتاررل راطدرطاا   اة اط اارق األرساط رتروماا  نوادة ىاااور ر إمااراىيم
 .   3583عمد اطستار ر اطملتب اطتواري طلطماع  ر ميررت ر

 تروماا   وينااة ساانغلترن راطحاازب اطاارطنة اطااديماراطة  ااة اط ااراق  ااة اط يااد اطمللااة ر
 3555 اضل اط زاري ر ميررت ر
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  ردار مامااال 3585-3580حاااا ظ زلاااة وميااال رماااذلرات اط اااراق  اااة سااانرات اطساااتينات
 .6003طلدراسات راالعلم رمغداد ر

  حامد محمرد عيس  ر اطاضي  اطلردي   اة اط اراق مان االحاتلل اطمريطاانة اطا  اطغازر
 . 6009ر ملتم  مدمرطة ر اطااىر ر  6001 -3513االمريلة 

  ر دار اط ؤرن اطثاا يا  ر  6ر ط 3596 3506حسن  مر ر اط مل اطحزمة  ة اط راق
 .6033رمغداد 

 - ردراس    طمرا فياا     3586- 3563حسين وم   ر االحزاب اطسياسي   ة اط راق
 .6033من اطرحدة اط رمي  ر يغداد ر 

  ي  رمطم اا   اافيق حسااين محمااد اط ااميم ر اطومياا  اطرطنياا  اطمرحاادة طريانااا راومنااا اطتااار
 .3595رمغداد ر

 ردار اط اؤرن اطثاا يا  1حميد اطمطم اةر مرسارع  أعالم اط اراق  اة اطاارن اط  ارين رج
 .  3556اط ام  رمغداد ر 

  حناااا مطااااطر ر اط ااايرعيرن راطم ثيااارن راطضاااماط االحااارار رترومااا   عفياااف اطااارزاز ردار
 .6009اطحياة راطااىرة ر

  ره اط ساالري راطسياسااة  ااة اط ااراق حتاا  عااام حياادر حناارن اط تااامة رناااوة طاطااب ردر
 .6036رمغداد ر 3586

 - اطااد حمياابر تاااري  اطصااحا   راالعاالم  ااة اط ااراق منااذ اط يااد اط ثمااانة حتاا  حاارب 
 . 6001( ر دار صفحات طلدراسات راطن ر ر سرري  ر  3553-3630اط ليج اطثانة )

 3588اىرة ر يري اط مري ر حلايات سياسي   ة تاري  اط راق اطحديث راطا. 

  3518مغداد رر راقرزاق امراىيم حسن ر تاري  اططما  اط ام   ة اط. 



 قائمة المصادر .............................................  
 

 
212 

   رسااارل  رىااارد ىاااانة اطحسااانارير اال طااااع رحيااااة االريااااف  اااة اطفااارات االرساااط دراسااا
 .    6031عام  ر مؤسس  اطنمراس طلطماع  راطن ر راطترزي  ر اطنوف اال رف ر

  االريااااف  اااة اطفااارات االرساااط دراسااا  رسااارل  رىااارد ىاااانة اطحسااانارير اال طااااع رحيااااة
 .   6031عام  ر مؤسس  طنمراس طلطماع  راطن ر راطترزي  ر اطنوف اال رف ر

  ر مطم   مدارك ر اط راق ر د.ت  . 6ر يد اط يرن ر اماطة طاطب اطر اعة ر ط 

   ر يااااق صاااااطس ر لتامااااات  ااااة اطمساااااط  اطلردياااا  ر مطم اااا  منلاااا  س زياااان ر اطسااااليماني
 .6006ر

 يد  رج رمسيرت االصلح اطزراعة رمغداد ردت .سامال مو 

  ساااااااا د عمااااااااد اطاااااااااادر رتراتياااااااال علاااااااا   اااااااااط  اطمحاااااااار ردار اطن اااااااار مطم اااااااا  اط ااااااااانة 
 .6005ررميررت

   ر ر مياااااررت طنااااادن  دارر 3510- 3569سااااا د نااااااوة ر اط اااااراق ر راطمسااااااط  اطلرديااااا
3550. 

  ر ادر اط اااراقر مغااادساا يد عمااارد اطسااامرائة راطتطاااررات اال تصاااادي   ااة اط اااراق اطحااديث
3580. 

 6008ر مرص تحاطف اطدرطي   ة اط رق االرسطسليم محمد اطزعنرن ر اط. 

   ر3568-3518اال تصاااااادي   اااااة اط اااااراق  اااااالر مرسااااا  عيسااااا  ر اطتواااااارة راطتنميااااا 
 . 3511راب  ر مغدادمطم   اطزىرا 

   يرلر  تس ا  عمر ر اطحزب اطديماراطة اطلردساتانة رحرلا  اطتحارر اطاارمة اطلرريا 
رزارة اطثاا ااااا  ر مغاااااداد ر دار اطن ااااار حلرمااااا  ا لااااايم لرردساااااتان  3519-3518 اااااة اط اااااراق 

              .  6036ر  6001
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  3580ر اطااىرة صادق حنينر اطت ارن   ة اطزراعة رمطم   اطم ارف ر. 
  3586صماح اطدرة ر اطتطرر اطصناعة  ة اط راق ر مطم   اطنورم ر مغدادر . 

 يفااة ر سياساا  اط ااراق اط اروياا   ااة عيااد اطاارئيس عمااد اطاارحمن صاادام يرسااف عمااد اطوغ
 . 6006ر ر اط راقر دار اطلتاب اطثاا ة  3586 31 – 3588نيسان  31محمد عارف 

  رحياتاو ردرره  3596-3515طارق اطناصري رعمد االط  اطرصة عل  اط رش اط اراق
 .  3565ر اطسياسة رمغداد

 ( 3596-3500طاطب م تاق ر ارراق اياامة  )ر اطادار اط رميا  طلطماعا   6ر ط3ر ج
 .3550ر مغداد ر 

  3581طو اطيا مةر مذلرات ط  اطيا مة رميررت ر . 

  راطرىااان علاا  اط ساالر ردار اطاارراد  3596تماارز  31طااو ناااوة ر ثااررة اط ااراق اطمويااد
 .6005 ر اطااىرةاطمزدىرة ر

  يم  اسام رثاائق عادل تاة عمد محمد اطملداري رنمض اط ارع اط را ة  ة عيد عمد اطلار
   6009أمني  وديدة ردار اطمحرر رمغداد ر

 -  عادل رؤرف ر اط مل االسالمة  اة اط اراق ماين اطمرو يا  راطحزميا  ر ر ار اه اطناديا
ر اطمرلااااز اط را ااااة طلعاااالم راطدراسااااات ر مغااااداد 1ر ط6000- 3590طمساااايرة نصااااف  اااارن 

6009. 

  ر مغاداد ر  3596- 3536عادل غفرري  ليل ر احزاب اطم ارض  اط لني   ة اط راق
3516. 

  ر مغااااداد ر  3591عماااااس اطساااا دي ر صاااااطس وماااار ردررة اطسياسااااة  ااااة اط ااااراق عااااام
6006   . 

   3565رطندنر  3596-3586عمد  ا  اسماعيل رمفارضات اط راق اطنفطي . 
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 ر مغااداد  3596-3518سااتالل اط را ااة عمااد االمياار ىااادي اط لااام ر تاااري  حاازب اال
3568. 

 - عمااااد اط اااااطق ناصاااار اط ااااامري ر اطمرزانااااة مصااااطف  راطاضااااي  اطلردياااا   ااااة اط اااااراق
 .ر دار اطوراىري طلن ر راطترزي  ر مغداد 3ر ط 3519 -3513

  3581رعمد اطرحمن اطمزاز راط راق من االحتلل حت  االستالل رمغداد. 

  3516ر ميررتر 9رطا1ت اط را ي روازاراعمد اطرزاق اطحسنةر تاري  اطر. 

  عمد اطرضا اطحمياري ر نظاام اال طااع  اة اط اراق ماين مؤياد رم ارضايو ر دار اط اؤرن
 .6031اطثاا ي  رمغداد ر

 3560ر ميررت ر 6عمد اطغنة اطملح ر تاري  اطحرل  اطديماراطي   ة اط راق ر ط. 

  3518  ماان اطاضااي  اطلردياا  ا يااعمااد اطفتاااح اطمرتااانة ر مر ااف االحاازاب اطسياسااي  اط ر 
 .6001 ردىرك ر3510 –

  عمااد اطلطيااف اط ااراف رد. ن .مرياات ر ضااي  اطاانفط  ااة اط ااراقر مطم اا  اطااررادر مغاادادر
3511  . 

 -3551عمد ا  اط تة ر م وزة اط راق ردار االيام ردم ق ر. 

   6رط 3581 اماط  6-3511عمد اطمناف  لر واسم ر اط ل ات اط را يا  اطسار يتي 
 . 3560رمطم   وميل رمغداد ر

  عمااد اطماان م عمااد اطرىاااب راطاانفط مااين اطسياساا  راال تصاااد راطرلاطاا  اط اماا  طلمطمرعااات
 .3511راطلريت ر

 رمنايااا  مااارج ( 3596- 3515ماااد االطاااو مااادة عاااام )عماااد اطياااادي اطحماساااة ر االميااار ع
 .6003اطلارطترن ر ميررت 



 قائمة المصادر .............................................  
 

 
215 

  3586عمد اطرىاب ر ضي  اطنفط اط را ة راطااىر. 

  عمااااد اطرىاااااب اطساااالرم ر االساااات مار راالساااات مار اطوديااااد رم اااالل  اطمتااااررل اط را ااااة ر
 3581من ررات اطمحامين اط رب ر اطااىرة ر 

 اطمؤسساااا  اط رمياااا  طلدراسااااات  ر6ر طااااا1عمااااد اطرىاااااب اطلياااااطة راطمرساااارع  اطسياسي روااااا
 . 3551راطن رر ميررتر

  ي  اط رميا  ر مطم ا  اطارراد  تصاادسات  ة اط ل اات االادر اطعمد اطرىاب حميد ر يد ر
 .3511ر مغداد ر

  عمد اطرىاب محماد اطررحاانة ر اطايمن  صرصاي  اطحلام راطرحادة راطديماراطيا  ر اطايمن
    .3559ر ر ملتم  مدمرط 

  عمااد صاااحب اط لااران ر دراسااات  ااة االصاالح اطزراعااة ر مطم اا  االسااراق اطتوارياا ر
 .3583مغداد ر 

 ر اطمؤسسااا   3580-3595ق  اااة االمااام اطمتحااادة عااادنان اطماوااا  واااةر صااارت اط ااارا
 اط رمي  طلدراسات ر راطن ر رميررت .

 3551مؤسس  اط رمي  ر اطااىرة ر عزيز اطحاج ر اطاضي  اطلردي   ة اط راق ر اط  

 - عزيااااز اطساااايد واساااام راالصاااالح اطزراعااااة راطمساااااط  اطفلحياااا  ردار االديااااب اط را ااااة
 .3585رمغداد 

 3556د رول اطدرط  راالنسانر طندنرعصمت اطس يدر نرري اطس ي   

  عل  واسم محمد اطحرمة ر  صرل من تاري  اط راق اطم اصر ر دار اطلتب راطرثاائق
 . 6008رمغداد ر

    6006رمغداد ر 3رط 3596-3519ر اط ل ات اط را ي  اطمريطاني  ر ااااااااااااااااااااا. 
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 -ر دار اطرا اااد ر  9يثرجدعلاااة اطااارردي ر طمحاااات اوتماعيااا  مااان تااااري  اط اااراق اطحااا
 . ميررت ردت

  مااان حااارار اطمفااااىيم إطااا  حااارار اطااادم ردار  3581 اااماط  6علاااة لاااريم سااا يد رعاااراق
 .3555اطلنرز األدمي  رميررت ر

 3586ر ر ميررت علة رىب ر مارمات االنتاج اال تصادي ر دار اطفلر اطلمنانة. 

  من اررات ملتما  اطمثنا  عماد عمد اطسلم رؤرف راالصرل اطتاري ي  طمحلت مغاداد ر
 . 6001ر مغداد ر

 رميااات 3550-3563عمااااد عماااد اطلطياااف سااااطمر اطدرطااا  راطاطااااع اط ااااص  اااة اط اااراق
 .6003اطحلم رمغدادر

  3559راطمرلز اط رمة رمغداد ر3591 -3596عمار علة سمر ر  مال اط راق. 

  ر  عااارنة عماااد اطياااادي ر ماااذلرات عااارنة عماااد اطياااادي ر تااااديم رتحاياااق  يريااا   اسااامي
 .6006مرلز دراسات اطرحدة اط رمي  ر ميررت  

  صاااة علااا  عااارش غااازران محمااارد غنااااري ر االميااار عماااد االطاااو مااان علاااة اطيا ااامة اطر
 .6000رر اط راقاط راق ر دار زىران 

   3550اطمريطاني ر مغداد ر  – ارق صاطس اط مري راطم اىدات اط را ي. 

 3581در اضل حسين رتاري  اطحزب اطرطنة اطديماراطة رمغدا. 

 3511 اضل حنين ر سارط اطنظام اطمللة  ة اط راق ر مغداد ر 

  ردار اططلي ااا  3510-3580 اضااال عمااااس ميااادي ر اطتنميااا  اال تصاااادي   اااة اط اااراق
 .3511رميررت ر

 6033 راق ر دار اطمدى ر دم ق ر  ائق مطة ر اطمرسرع  اطصحفي  اطلردي   ة اط  
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 -اصااااي  ر دار اماااان ط لاااادرن ر ميااااررتمار  تحااااة عمااااد اطفتاااااح ر تورماااا   ااااة اطاااايمن اطدي 
 .3511ر

 3566 ليس حسن  لفر اطتنمي  راطت طيط اال تصادي  ة اط راقر مطم   اطر ادر مغدادر. 

    6001ر ثلثي  اطنفط اط را ة ر دار اطغد طلن ر ر مغدادرااااااااااااااااااااا. 

 ط ملت اال ارى ردرر  راد  اسم اميرر اطدرالر دررة رتاثيرة  ة اس ار اطذىب راطنفط را
 . 6031اط راق اطمامل  ة تس ير اطنفط ر دار اطغد ر مغداد ر 

  3560اط اطم اط رمة ر ماريس ر  اسم سلم ر اطم ث راطرطن اط رمة ر من ررات. 

  حطان حميب اطملك ر ذرات من تااري  وم يا  اططلما  اط ارا ين  اة اطممللا  اطمتحادة 
 6031 رراطن ر ر مغدادردار اطن ر اطملك طلفنرن راالداب 

 -  3656 يس وراد علة اطغريرير ر ايد عااطة اطاليلناة ردرره  اة اطسياسا  اط را يا- 
 .  6008طحررا  طلتوارة راططماع  ر مغدادر  ر دارا3589

 ردار اطلتاب اط لميا  رمياررت ر  3اطايس سليمان صاائ  اطمرصالة رتااري  اطمرصال رج
3513 . 

 ترومااا  محماااد حاماااد اططاااائة ر طااااب صااالار اط اااانةر ملتمااا   لااااثلين ام.النللاااةر تصاااني  اط اااراقر
 .3581دار اطمتنمةر مغدادر

  لارالتالرس ر ثررة اط راقر تروم   يري حماد ر من اررات اطملتاب اط ااطمة ر مياررتر
 د.ت. 

  3511لاظم حميبر دراسات  ة اطت طيط اال تصادير دار اطفارامةر ميررتر. 

  اطلتااب اط لمياا  ر ميااررت ر  اطفيلساارف ر دارلاماال محمااد  عريضاا  ر اطواااحظ االديااب
 دت.
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تمرز  ة عاميا األرلر مطاام  دار ا  ماار ر مغادادر  31تمرز ر ثررة  31طون  لتاب ثررة  
3595   . 

  ططفة و فر  ارج رعماد اطمحسان اطسا درن ردرره  اة تااري  اطسياساة اطم اصار رمغاداد
3516. 

    3566طحياة اطسياسي  اط را ة رمغدادر اااااااااااااااااااااراطملك غازي ردرره  ة ا. 

  اااة اط اااراقر دار اطر ااايدر مغااادادر  3596تمااارز  31طياااث عماااد اطحسااان اطزميااادير ثاااررة 
3515. 
  م ر سر الزاريااف راال ااررن ر اطحرلاا  اطلرردياا   ااة اط صاار اطحااديث ر تروماا  عماادي

 . 6036حاوة ر  انة ر دىرك ر 

   تاا  اطتاااميم ردار ماان ماانس االمتياااز حمحساان اطمرسااري ر اطاانفط اط را ااة دراساا  رثائاياا
  .  3511 ررمغداداطحري  طلطماع 

  3550مغدادر ر اع من اول اطديماراطي   ة اط راقمحمد حديد رمذلراتة راطصر  .  

  محمد حسن سلمان حسنة ر اطاديم من محلت مغاداد  اة رصاا   مغاداد ردار اط اؤرن
 تر . اطثاا ي  اط ام  رمغداد رد

  3566ر مغداد ر 3596تمرز  31ر ثررة محمد حسين اطزميدي . 

 ر مرلااز االىاارام طلتروماا  راطن اار ر اطااااىرة  3محمااد حسااين ىيلاال رساانرات اطغليااان رج
 ر .3566ر

 3681ة مااامينمحماد ساالمان حساان راطتطاارر اال تصاادي  ااة اط ااراق مااد-
  . 3595ر صيدرميررتر 3596

 ةااا دلتد مااالااتاا قل ايتااا اقل ةة  ةاارالةكموةاا ل وم مااالةااكم نل ةاانل
 اناالو  ز ئال ةثالثال
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 الا دلل2ةااا دلاناااالال  ةا اا   ل ة  مااالالتد مااالم مااالةااكم نل ةاانلط و
 .ل8561الل3اج2اج8 ةطك  الالو دوتلالج

 ل8514الو دوتلال الا اال ةتخط طل ةان الرلـــــــــــــــــــــلل 

 الللل–ل8551الاد ة تل,رل ايتا ال ة د يرلالماةلم لو نلـــــــــــــــــــــلل
 .8566الو دوتلالل ا ا

  محماااد سااالمان حسااان ر طلئااا  اطثاااررة اط را يااا  ) اط امااال اال تصاااادي  اااة
  3596رمطم   اط انة ر مغداد ر  اطثررة اط را ي  االرط  (

 ل8561الن ولتأم مل ةنفطل ة د يرلالا دل ةطك  الالو ادوتلالـــــــــــــــــــــل
ل.

 ل.ل8512الا دل ةوطن الاللاةالحلا ةنفطـــــــــــــــــــــللل

 ل. 6039محمد سيل طارش ر تاري  االلراد ر مغداد ر  ل

  محمااد عمااد حمااادي ر اطنظااام االنت ااامة رمنااا  اط لمياا  اطديماراطياا  ر مغااداد ر دراسااات
 .6035اط رمة طلن ر ر 

  محماااد علاااة رضاااا ال واسااام ر دراسااا  حااارل اتفا يااا  اطت اااارن اال تصاااادي راطفناااة ماااين
 .3583اط را ي  راتحاد اطوميرريات اطسر يتي  ر مطام  دار اطتضامن ر مغداد  اطوميرري 

 3561محمد  اضل محمد ر اطتنمي  اال تصادي  مطم   اطحرادث رمغداد ر . 

   محماااد لااااظم علاااة راط اااراق  اااة عياااد عماااد اطلاااريم  اسااام دراسااا   اااة اطاااارى اطسياساااي
 . ردت ر اط راق3581- 3596راطصراع االيديرطروة 

  مظياار االدىمااة ر اطمولااس اطتاسيسااة اط را ااة دراساا  تاري ياا  سياسااي  ر مغااداد محمااد
3518   . 

 3553ردار اطرا دين ردم قر 6محمد ميدي اطوراىري رذلريات رج. 



 قائمة المصادر .............................................  
 

 
220 

   3566ر ميررت ر  اططلي  محمرد اطدرة ر اطاضي  اطلردي  ر دار . 

    طم اااا  ر م3580محماااارد  يمااااة درريااااش را ااااررنر دطياااال اطوميررياااا  اط را ياااا  طساااان
 . 6009ر اطتمدنر مغداد

  رمااة  ااة اطحواااز رساارريا مااذلرات ناارري اطساا يد ر عاان اطحرلااات اط ساالري  طلواايش اط
 .   3561ر اطدار اط رمي  طلمرسرعات ر ميررت 3536 -3538

 6001ميررت ر  اط لرم اط رمي رر3مس رد اطمارزانة ر اطمارزانة راطحرل  اطلردي  رج . 

   3588ة اط راق رمطم   رزارة اطترمي  رمغدادرم  ل حمردات ر صناع  اطنفط . 

  م ااز اطاادين محمااد اطمياادي اطحسااينة ر اسااما  اطامائاال رانساااميا ر دار اطلتااب اط لمياا  ر
 .  6030ميررت ر 

  رمغااداد  3596-3563اطسياساايو  ااة اط ااراق مينااد عمااد اطلااريم اماار رغيااف ر االحااداث
 . 6031ر

 3511ر دار اطنيض  اط رمي ر ميررت ناوة اطمصام رادارة اطتنمي   ة اط راق رمصر. 

  ر ملتما  اطياظا  اط رميا   3511 – 3651ناوة  رلت ر سيرة رذلرياات ثماانين عاماًا
 .3550ر مغدادر 

   ناىض حسن وامر اطراري رمفيرم اطسلط   ة  لار االحازاب اطسياساي  اطلرديا  اط را يا
 .6008اطم اصرة ر مطم   ىررامة رلرلرك ر

   تماااارز  ااااة اطسياساااا  اطدرطياااا ( ر  31مغااااداد ) ثااااررة  –ماااارطين نواااام محماااارد راطماايضاااا
 .3553من ررات اطغد ر طندن ر 

  نااازار تر ياااق سااالطان اطحسااار ر اطصاااراع علااا  اطسااالط   اااة اط اااراق اطمللاااة ر دار آ ااااق
 .  3561عرمي  ر مغدادر 

  3596ري اااااااااااااااااااااارتاري  اطارزارات اط را يا   اة اط ياد اطوميار نرري عمد اطحميد اط اانة – 
 .  6009ر ميت اطحلم  ر مغدادر 6ر ط1رج 3586
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  ناارري عمااد اطحميااد اط ااانة رعاال  واساام محمااد اطحرمااة ر تاااري  اطاارزارات اط را ياا   ااة
 .  6009ر ميت اطحلم  ر مغدادر 3رج 3586 – 3596اط يد اطوميرري 

  6003ىادي حسن عليري راالحزاب اطسياسي   ة اط راق اطسري  راط لني   ر . 

  ردت ام عمد اطلريم اطمدرانة ر وذرة اطفلر اطنيضري طلصلح راطتغييرر دنى    . 

 3591رادي اط طي  رتاري  اطديراني   ديما رحديثا راطمطم   اطحيدري ر  اطنوف ر. 

  3515ر  رمغداد ياسين اط مري ر محاسن مغداد ر دار اطلتب اط لمي. 

 :حبوث وعقاالت عنشورة  خاعسا 

  ر مولااا  3596-3518ن ااااط االحااازاب اطسياسااي  مااادة ماااا ماااين اسااام صااااحب مااان م ر
 .  6راط دد 6039ر (. 9مولد ) مامل

  حااالم محساان محمااد اطرمي ااة ر محمااد ساالمان حساان ا تصااادي مااارز رمارلسااة عتيااد ر
 .  6031ر مغداد ر ايلرل  186اطثاا   وديد ر اط دد 

 اطثاا يا   اط اؤرنردار 1حميد اطمطم اةر مرسارع  أعالم اط اراق  اة اطاارن اط  ارين رج
 .3556اط ام  رمغداد ر 

   ساانا  عمااد اطاااادر ر طنو اال ماان ساايرة محمااد ساالمان حساان  طاارة طتصااحيس اال تصاااد
 . 6031ر مغداد ر ايلرل  15اطرطنة ر مول  اطثاا   اطوديد ر اط دد 

    صما حساين مارط  ر مر اف االتحااد االررماة مان اطاضاي  اطلرديا   اة اط اراق ر مولا
 .6009ر  1ر اط دد (.38مولد ) ري  طلدراسات اط رمي  راطدرطي  مرلز اطمستنصر 

 مولاا  اطااانفط 3560-3590ضاايا  مااا ر اطمرسااري ر طااط رمنااااىج اطتنمياا   ااة اط ااراق
 3563رر اط راق8 راطتنمي ر اط دد
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 طتورماااااا  اط را ياااااا ر مولاااااا  ا -ت طاااااايط االنمااااااا  اال تصااااااادي طاااااااىر حماااااادي لن ااااااانر
 .3511اذار مغدادرر م   ع رةر اط دد االرلر اطسن  اطرااال تصادي

   عمااد اطاارحمن إسااحاق  لاار ر اارلات اطاانفط األونمياا  راطراحاال إمااراىيم لماا  رمولاا  دولاا  
 .6009رآيار رمغداد  31راط دد 

 عمااد اطاارحيم ذر اطناارن زريااد رمولااس االعمااار اعماطااو رم ااررعات رمولاا  االمحاااث ر 
 .3599ر اطسن  اطثامن  راذار 3اط دد

  80محمد سلمان حسن ال يزال حيآر مول  اطثاا ا  ودياد ر اط ادد عمد اط زيز رطمان ر 
 . 6001ايار  31ر 

    ااااررق صااااطس اط ماااري ر مااان االحااازاب اطتاليديااا   اااة اط اااراق حااازب اطرحااادة اطرطنيااا 
 . 3515ر  ر وام   اطمصرة3راط دد. مول  للي  اطترمي  3511

 دي اطمتميازر ملحاق ماىر مرس  اط ميدي رمحمد سلمان حسن اطمفلر اطماارع راال تصاا
 .  6030تمرز 3ر  3618عرا يرن من زمن اطترىج رمؤسس  اطمدى ر مغدادر اط دد

 زراعاااة ر مولااا  اطزراعااا  اط را يااا  ر محياااة اطااادين ايااارب ا تراحاااات م اااان االصااالح اط
 .3595ر 31اطمولد 

  5نحااار ويااااز ا تصاااادي ثااارري رمولااا  اطثاا ااا  اطوديااادةر اط اااددمحماااد سااالمان حسااان ر  
 .3595ايار

 3580ر  38اطمساط  اطزراعي   ة اط راق ر مول   يريو ثاا و عامو راط دد  رااااااااااااااااااااا . 

 3596لانرن االرل  1راطمثاف  راويزة اطت طيط اال تصادي رااااااااااااااااااااا . 
 3595لانرن ثانة  8اطثاا   اطوديدة  رازم  صناع  اطسمنترااااااااااااااااااااا    . 
 3595اذار 5اطثاا   اطودي   رنحر وياز ا تصادي ثرريرااااااااااااااااااااا  . 
 3595ت رين االرل  36اطثاا   اطوديدة  راط  ب اط را ة نمر رترليمورااااااااااااااااااااا. 
 3580نيسان  38اطثاا   اطوديدة راطاضي  اطزراعي   ة اط راق رااااااااااااااااااااا  . 
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 3580حزيران  38اطثاا   اطوديدة ر طمساط  اطزراع   ة اط راقارااااااااااااااااااااا 
 3580اب  60اطثاا   اطوديدة راطسياس  اطنفط اطرطني  رااااااااااااااااااااا   . 
 3586حزيران  61 رناد اط ط  اال تصادي  اطرطن رااااااااااااااااااااا    
 3586 رين اطثانة ت 66 روميرري  اطيمن اطونرمي  صناع رااااااااااااااااااااا    . 
 3516اذار  9دراسات اط رمي  ردرر اط  ب  ة اطتنمي  رااااااااااااااااااااا . 
 3516 9 1دراسات اط رمي   رتحاداال تصادي  اط ط  االرااااااااااااااااااااا . 

  1972تشرين الثاين   4دراسات العربية  ,النفط كسالح .     
  1974تشرين االول  12 ية دراسات العرب,ثورة اليمن الشعبية         
  6791ايار    33 الثقافة الجديدة ,االقتصادية واالدرية  القوة الشرائية الجور                 
  6799تشرين االول  61دراسات العربية   ,العام خصائص القطاع           
  6791اذار  5 دراسات العربية  ,مايكل كاليتكي  .         

  

 صحف واجملالت:ال دساسا

  3580ر 3595ر  3596اتحاد اط  ب ر مغداد ر . 

  3581اال مار ر مغداد ر . 

  6006ر مغداد ر اال ق وديد . 


 .  3581اال تصاد ر مغداد ر  

  6001ر 3580ر  3595االنساني  ر مغداد ر . 

   6033ر 3595االىاطة ر مغداد ر . 

   3581اطمتررل رمغداد ر . 


 . 3595ر  3596اطملدر مغداد ر  
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  3586اطميان ر مغداد ر   . 


   3581ر  3586ر  3583ر  3580ر  3596ر مغداد ر ثاا   وديد  


 . 3595ثررة ر مغداد ر  


 .   3581وماىير ر مغداد ر  

  3510ر 3586,3581ر 3596اطوميرري  ر مغداد ر . 

   3581حري  ر مغداد ر   

  3580حرار اطمتمدن ر مغداد ر  . 

   3588ر اطدراسات اط رمي  ر ميررت  

   3580ر  3596زمان ر مغدادر . 

   3565سما رمغداد ر. 

 6006ر 6009صماح وديد ر مغداد ر . 

   3586اطصناع  رمغداد ر . 

   3595صرت االحرار ر مغداد ر . 

  6003ر  6030ر  3511طريق اط  ب ر مغداد ر . 

  3580اط يد اطوديد ر مغداد ر . 

   3581 ور اطوديد ر مغداد ر  

  3580ر 3569اد ر اطمثاف رمغد . 


   3589ر  3581ر  3580ر  3595 3596ر  3599اطر ائ  اط را ي  ر مغداد ر  
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-
 المجالت  

  3566مول  ا اق عرمي  ر مغداد ر. 

  6009ر  6003ر  6001ر  6031اطمدى ر مغداد ر. 


 
 . 3581ر  3595اطمنار ر مصرة ر 

  3586اطرطن ر مغدادر  . 
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Abstract 

 

          The circumstances that surrounded the luxury of 

Muhammad Salman Hassan to draw the features of his  personal  

policy and crystallize its intellectual dimensions. He was born in 

a family or a limited place in Iraq.  as an orphan, he  played a 

role in his self-reliance later on and made his way away from the  

surrounding  environment  in which he grew up and lived, but he 

was With scientific  and brilliant personality and learned 

European culture despite his young age.   In the monarchy,  he 

was an opponent, and this has earned him early political 

awareness, care and interest in national issues.  

        He stopped in his intellectual life in several stations, as the 

left began early in his political life when he was a high school 

student, after the outbreak of the Second World War and the 

events that accompanied it led to a development in his mind and 

thinking. After he traveled outside Iraq to complete a bachelor 

and graduate studies, he worked on studying  the  Socialist 

thoughts deeply  and found himself a believer in the socialist 

scientific method in research and  its new analyses in the 

economy.   Then,   in  1948, he  led   the student movement in 

Britain against tyranny and injustice  which was meant by him 

and the Iraqi people until the end of his life, believer and 

defender of Marxist theory).   

         distinguished in this at every stage of his intellectual 

development,  he left a scientific impression that indicates he 

examined all of them in Marxism.  Muhammad Salman Hassan 

entered the field of political life from a purely intellectual 

entrance. After returning to Iraq and practicing the profession of 

university teaching, he worked on disseminating his views in a 

number of books in which he criticized the policy of the 

monarchy during that stage in the history of Iraq, as well as 

published in (The New Culture magazine)  That enriched the 

culture Arabic (Iraq).Promoting the economic reality of the 

country through laying a base for heavy safety and developing 

Iraq’s commercial and economic relations with other countries, 

as he strived to extract the rights of the people usurped from the 
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hands of foreign oil companies in his negotiations with them, 

and in agricultural reform, he was interested in highlighting the 

social and economic aspects of the law, because of its  Equity to 

the peasants and raising their level of economic and social - as it 

contributed to bringing Iraq closer to the eastern bloc after it was 

closely linked with the West.   

        This was motivated by his keenness on the interests of Iraq 

and his rejection of the colonial regime that the country suffered 

from for many years.  There are many doubts and circumstances 

about his personality caused by his intellectual belief, so it was 

easy for some to accuse him of representing the Communists in 

the government, or that he was with the Soviet Union, especially 

after the signing of the economic agreement in 1954, and this 

came in conjunction with the continuous political circumstances 

that Iraq has gone through.   

         The new policy of the government and its openness to the 

socialist camp,   Muhammad Salman Hassan identified in the 

early centers of imbalances in the new republican rule, and was 

called to accelerate the end of the transition and return to 

democratic life and the release of public freedoms in order to 

properly implement the goals of the revolution. The difference is 

clear and there is a big gap between the military figure 

represented by the leader Abdul- Kareem Qassim, his vision of 

political reality and the personality of the thinker Muhammad 

Salman Hassan and his belief in democratic lif   I am astonished 

by the flowering of its time, its first time, the reason for the 

return of the democratic life in Iraq  
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