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 : الملخص
 8625تشاول البحث مػضػع الصميعة الصالبية التقجمية ونذاشيا الدياسي الدخؼ في العخاق          

, وقج ُقدع البحث إلى مبحثيغ  , األول جاء بعشػان  المجشة العميا لصمبة الجسيػرية العخاقية   8638 –
  8633يغ األول تذخ  03ولغاية   8625تسػز  81بذكل سخؼ مشح قيام ثػرة  ا, وبجأت تسارس عسمي

, حيث مػعج تأسيذ الصميعة الصالبية التقجمية والتي قامت ىي األخخػ بإصجار البيشان الدخية  , 
,   8638تذخيغ الثاني  30فيي ُتعج امتجاد لدابقتيا المجشة العميا , واستسخت عمى ىحا الحال لغاية 
البعثي  , فيي دراسة سياسية حيث تسخس عشيسا تأسيذ االتحاد الػششي لصمبة العخاق ذو التػجو 

دز البحث بإضافة جسيع في وثائق سخية غيخ متشاولة إشالقًا في جسيع السرادر التاريخية , وقج عُ 
 البيانات الدخية كسالحق في خاتسة البحث مغ اجل التػثيق واألمانة العمسية ..

لصالبية التقجمية , الحخكات , الصميعة اشة العميا التحاد الصمبة العخاقيالمج)الكمسات السفتاحية : 
 . (الصالبية

The (secret) political activity of the progressive student 
vanguard in Iraq 

(1961-1958( )documentary study) 
dr. Manaf Gaseb Muhammad Ali 

 
Abstract :  

            The research dealt with the subject of the organization" AL taliea" for 

students and its secret political activity in Iraq from 1958-to 1961, The 

research was divided into two sections, the first came under the title of the 

Higher Committee for Students of the Iraqi Republic. And it began practicing 

its work in secret from the revolution of July 14, 1958, until October 30, 

1960, Where the date of the establishment of the organization" AL taliea" for 

students which also issued the secret statements, It is considered an extension 
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of its predecessor, the Higher Committee, and it continued in this state until 

November 23, 1961, As a result, the National Union of Iraqi Students, with a 

Baathist orientation, was established, It is a political study in secret 

documents that are not covered at all in all historical sources, The research 

was enhanced by adding all confidential data as appendices after the research 

for documentation and scientific integrity .  

 

Keywords: (Higher Committee for Students of the Iraqi Republic, the 

organization "Altaliea" for students movement the student).   

 
 :المقدمة   
, دورَا شميعيَا في مجسل  -في دول العالع الستقجم    -تحتل الحخكة الصالبية       

العسمية التاريخية لتصػر السجتسعات عبخ تفاعميا الجيشاميكي مع مختمف القػػ 
االجتساعية التقجمية , إذ تزيف رافجَا عمسيَا ونػعيَا لمقػػ الدياسية السحخكة لألوضاع 

, وبقجر متانة البشاء التشطيسي وصحة خصيا الدياسي الدياسية في السجتسعات 
ومػضػعية أىجافيا , تكػن الحخكات الصالبية مداىسة في التقجم االجتساعي , وبالتالي 
تػفخ الطخوف السػضػعية والحاتية لعسمية التغييخ الثػرؼ والدياسي لكػنيا شميعة مثقفة 

ى تذخيز األوضاع الديئة وتعبئة تستاز بالػعي االجتساعي والدياسي , وليا القجرة عم
الجساىيخ مغ اجل تغييخ األوضاع الدياسية واالقترادية واالجتساعية , بسا يتساشى 
واألىجاف األساسية لمحخكات الػششية التقجمية  , ولكغ الشذاط الصالبي في بمجان العالع 

ساسية التي الثالث وبالحات في العخاق في ىحه الحقبة قيج الجراسة قج تخك األىجاف األ
اشخنا إلييا وتحػل إلى صخاع مخيخ بيغ األحداب الدياسية التي سخخت الحخكات 

 الصالبية مغ اجل تحقيق أىجافيا الحدبية الزيقة والػصػل إلى الدمصة فقط.
تأتي أىسية البحث في كػنو لع ُيعالج في إشار البحػث األكاديسية لمجراسات      

ارة إلى البيانات الدخية التي شخحتيا ىحه الحخكة التاريخية , فزاَل عغ عجم اإلش
الصالبية في مختمف السرادر سػػ إشارة بديصة ججَا ال تتعجػ زمغ تأسيديا واسسيا 
فقط , وجاءت ىحه الجراسة بسثابة بحث في البيانات الدخية وتػثيقيا وتحميميا ونقجىا , 



 هـ4443-م  2022. لسنة  2الثاني ملحق  العدد /رابع المجلد ال / رابعةمجلة الدراسات المستدامة . السنة ال

 

 
 

1295 

سيع البيات الدخية كي ُتديل لمباحثيغ الػصػل إلييا بديػلة , ولحلظ ُوضعت ج
 كسالحق في نياية البحث .

حيث كانت  8625تسػز  81ُقدع البحث إلى مبحثيغ , األول مشح قيام ثػرة      
الصميعة الصالبية التقجمية تعسل تحت عشػان ) المجشة العميا لصمبة الجسيػرية العخاقية ( 

حيت تأسدت  , 8633تذخيغ األول  03, واستسخت بالعسل تحت ىحا السدسى لغاية 
الصميعة الصالبية التقجمية وأخحت ُترجر بياناتيا ىي األخخػ بذكل سخؼ أيزَا ولغاية 

 –, إذ تسخس عشيسا تأسيذ االتحاد الػششي لصمبة العخاق  8638تذخيغ الثاني  30
الحؼ استسخ عمى نفذ الشيج مغ الدخية في العسل وإصجار البيانات لغاية  –البعثي 
 , واستالم البعثييغ لمدمصة في العخاق . 8630شباط  5انقالب 
وفي خاتسة البحث تػسعشا في ذكخ االستشتاجات دون ذكخىا في متغ البحث كي      

ال تتمبذ األمػر وتتجاخل السفاهيع بيغ البيانات ونرػصيا واستشتاجات الباحث , وتمت 
حث , ونخجػ االستشتاجات وضع جسيع البيانات كسالحق لتعدز مغ األمانة العمسية لمب

 إن تحقق فائجة تاريخية لسغ أراد الخجػع إلييا .
 

-8625السبحث األول : الشذاط الدياسي الدخؼ لمجشة العميا لصمبة الجسيػرية العخاقية 
 )الشػاة األولى لمصميعة الصالبية التقجمية( 8633

ز تستتػ  81استتتقبمت الجستتاىيخ الصالبيتتة فتتي العتتخاق كبتتاقي شبقتتات الذتتع  األختتخػ ثتتػرة 
بالتأييج والحساس وعستت التطتاىخات الصالبيتة وىتي تيتتف لمثتػرة وعبتخت الحخكتة  8625

الصالبية عغ دورىا في اإلسيام السباشخ لتأييج الثػرة ومباركتيا, ولكغ ذلظ لع يجم شػياًل 
بدتتب  استتتئثار الحتتدب الذتتيػعي العخاقتتي وانفتتخاده بالسشطستتات الجساىيخيتتة ومشيتتا االتحتتاد 

خاق التتحؼ أصتتبج واجيتتة لمحتتدب الذتتيػعي وقتتج خمتتق ذلتتظ صتتخاعًا سياستتيًا العتتام لصمبتتة العتت
وجعميتا تذتعخ بالتبعيتة لمحتدب الذتيػعي مستا عستق  (8)بيغ أحداب جبية االتحتاد التػششي

الختتتالف بتتتيغ صتتتفػف الصمبتتتة وبقتتتي االتحتتتاد العتتتام لصمبتتتة العتتتخاق ذو الرتتتبغة الذتتتيػعية 
جم ستساحو بسذتاركة المجتان الصالبيتة يعسل بسعدل عغ مذيئة وإرادة الحخكة الصالبيتة وعت

التحزيخية التي تسثتل جبيتة االتحتاد التػششي فتي االنتخابتات الصالبيتة متغ اجتل االنفتخاد 
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بدعامتتتة االتحتتتاد العتتتام لصمبتتتة العتتتخاق, وبدتتتب  ىتتتحه السػاقتتتف الذتتتيػعية فقتتتج بتتتادر حتتتدب 
التقجميتتتة البعتتتث إلتتتى تذتتتكيل لجشتتتة عميتتتا كانتتتت الشتتتػاة األولتتتى لتأستتتيذ الصميعتتتة الصالبيتتتة 

(, وأختتحت  المجشتتة العميتتا التحتتاد الصمبتتة العخاقتتي العتتام وعسمتتت ىتتحه المجشتتة تحتتت استتع )
تشاضل مغ اجل إجخاء االنتخابات وتػجيو عسميا بعج ان أعمشت عجم شخعية وديسقخاشية 

 . (3)االنتخابات واندحبت مغ االتحاد العام لصمبة الجسيػرية العخاقية
الصمبتتة العخاقتتي العتتام بسسارستتة نذتتاشيا بذتتكل ستتخؼ بتتجأت المجشتتة العميتتا التحتتاد 

تذتخيغ األول  33وأصجرت العجيتج متغ البيانتات السشاىزتة لالتحتاد العتام الذتيػعي وفتي 
(, ذكتخ  نتجاء اتحتاد الصمبتة العخاقتي العتام أصجرت أولى بياناتيا الدتخية بعشتػان ) 8625

فتتتتتي ستتتتتبيل صتتتتتيانة تستتتتتػز  81فتتتتتي بجايتتتتتتو دور الحخكتتتتتة الصالبيتتتتتة ومشتتتتتح انصتتتتتالق ثتتتتتػرة 
سدتيا, وأشتار إلتى ان االتحتاد البعثتي ضتل يىكتج عمتى أىسيتة وحتجة الجسيػرية وتخصتيغ أُ 

الحخكتتة الصالبيتتة السعاديتتة لالستتتعسار والخجعيتتة وقتتج ختتاك مختمتتف السعتتارك وفتتي شتتتى 
السجتاالت متغ أجتل تقػيتتة الحخكتة الصالبيتة عمتتى أستذ ستميسة, وأضتتاف الشتجاء انتو ومتتع 

ي الججيج البج مغ التشبيو إلى وجػد ضالل االختالفات واالنقدامات في بجاية العام الجراس
الحخكتتتتتة الصالبيتتتتتة لتتتتتغ يفيتتتتتج ستتتتتػػ االستتتتتتعسار والعستتتتتالء والتتتتتخجعييغ الستدتتتتتتخيغ متتتتتشيع 
والسكذتتتتػفيغ مستتتتغ يشتستتتتػن لمعيتتتتج السمكتتتتي البائتتتتج, وان ميستتتتة الصمبتتتتة ىتتتتي التتتتجفاع عتتتتغ 

حكػمتتتة الجسيػريتتتة وتذتتتخيعاتيا الجسيػريتتتة الفتيتتتة ضتتتج خصتتتخ األعتتتجاء وإستتتشاد إجتتتخاءات 
اليادفتتتتة إلتتتتى اإلصتتتتالحات االقترتتتتادية واالجتساعيتتتتة والتخبػيتتتتة وان ىتتتتحه السيتتتتام تدتتتتتمدم 

ستتتتذ االتفتتتتاق والتعتتتتاون والتحتتتتخر متتتتغ األفكتتتتار الزتتتتيقة والسيتتتتػل الشفعيتتتتة البحتتتتث عتتتتغ أُ 
واالتجاىات االنقدامية, وأوضج الشجاء ان وجػد اتحاد شالبي عام مشبعث مغ انتخابات 

خة وفي ضخوف ديسقخاشية صحيحة يتصم  الدعي إلى رص الرفػف الصالبيتة وبعتث ح
بشتتتتتاة عمتتتتتى أستتتتتذ الحخيتتتتتة األكاديسيتتتتتة روح التتتتتتالف واالندتتتتتجام وخمتتتتتق حيتتتتتاة جامعيتتتتتة مُ 

البعثتي  –وديسقخاشية التعميع, وأشار الشجاء إلى ان تزحيات اتحاد الصمبتة العخاقتي العتام 
التي قجميا قج أفخزت أخيخًا مشطسة تتستع بالخوح وخالل مديختو الشزالية والتزحيات  –

الجيادية الفتية وان ىحا االتحاد يعمغ استعجاداه لمعستل متع كتل الصتالب والصالبتات دونستا 
استثشاء والعسل مع كل الجيات الصالبية دون تسييد, ثع أوضج الشجاء, بأن ىحا التعتاون 
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يغ االقتشتتتاع بػجيتتتات نطخنتتتا ال يعشتتتي االتفتتتاق فتتتي كتتتل األمتتتػر وال يتػجتتت  عمتتتى ا ختتتخ 
وسشطل نتعاون مع الجسيع برخف الشطتخ عتغ متػقفيع أو رأييتع متغ اتحادنتا وان الذتخط 
األساسي والػحيج لمتعاون ىػ معتاداة االستتعسار والخجعيتة والػقتػف بجانت  اإلصتالحات 
صًا الجيسقخاشيتتة التتتي تتصمبيتتا مرتتالج الجسيػريتتة والحيتتاة الجامعيتتة الحتتخة, وان اتفاقتتًا بدتتي

وتعاونًا أوليًا سيفدحان السجال التفاق اشتسل وتعتاون أعتع, وان واجباتشتا السقجستة تتجعػنا 
إلى االنزػاء تحت راية حخكة شالبيتة مػحتجة تشبثتق متغ رأؼ شالبتي عتام يحتجد أىتجافيا 
واتجاىاتيا مىتسخ شالبي عام يعبخ عغ مصسج كل الصمبة العامميغ في سبيل الجسيػرية 

 . (0)لجيسقخاشية وتػفيخ حياة جامعية حخة لمجسيعوحساية مكاسبيا ا
أثتتارت تمتتظ البيانتتات البعثيتتة حليطتتة الصمبتتة الذتتيػعيػن مستتا دفتتع بتتالبعس متتشيع 

التتحؼ أوعتتد  (1) احستتج صتتالج العبتتجؼ إلتتى تقتتجيع شتتكػػ إلتتى مقتتخ الحتتاكع العدتتكخؼ العتتام
ت الذتكػػ حتػل , وقتج تزتسش(2)محتي التجيغ عبتج الحسيتج بجوره إلتى وزيتخ التخبيتة والتعمتيع

قيتتام بعتتس الصمبتتة البعثيتتيغ فتتي السعاىتتج العمسيتتة بتتإعالن انتستتائيع إلتتى متتا يدتتسى باتحتتاد 
ذتاع عتغ الصمبة العخاقي الحؼ يقػم بفخك آرائو عمى الصمبة وان مثل ىتحا االتحتاد أختح يُ 

خوج لتتو جساعتتة متتغ السجرستتيغ والصتتالب الشاشتتئيغ, وأوضتتج وجتتػده فتتي كتتل الستتجارس وُيتت
خؼ العام بأن بيانات وتػجييات الحكػمة قج صتجرت صتخيحة بسشتع تأستيذ الحاكع العدك

أو تذكيل أؼ حدب أو جسعية أو اتحاد ميسا كانت أىجافو وان ذلظ يعتج مخالفتة قانػنيتة 
 . (3)لحا يتػج  حل مثل ىحه االتحادات وعجم الدساح بتأسيديا

قتج أثتارت حليطتة نالحع ان بيانات المجشة العميا لصمبتة الجسيػريتة العخاقيتة ىتحه 
الحتتدب الذتتيػعي والصمبتتة الذتتيػعييغ وأدت إلتتى نذتتػء صتتخاع ستتػف يدتتتسخ لغايتتة ستتقػط 
حكػمة عبجالكخيع قاسع التي كتان لمصمبتة البعثيتيغ التجور األكبتخ فتي التييئتة والتشفيتح فييتا 

 مغ خالل السطاىخات الصالبية الالحقة.
بيتتتتان  ن بعشتتتػان )أصتتتجرت المجشتتتتة العميتتتا بيتتتتا , 8625تذتتتخيغ الثتتتتاني 38وفتتتي 

(, مػجتتتتو إلتتتتى الصمبتتتتة والصالبتتتتات أوضتتتتج ان  االتحتتتتاد العتتتتام لصمبتتتتة الجسيػريتتتتة العخاقيتتتتة
االتحتتاد قتتام متتغ أجتتل التعبيتتخ عتتغ إرادة الصمبتتة الحيتتة فتتي تحقيتتق حيتتاة جامعيتتة كخيستتة 
وعمى أسذ ديسقخاشية بعج ان عاشت الحخكة الصالبية ضخوف شاذة غخيبتة متغ الزتغط 
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فتتي العيتتج السمكتتي الدتتتابق مستتا جعتتل الحخكتتة الصالبيتتة دون السدتتتتػػ والدتتجغ والتشكيتتل 
التتحؼ يىىميتتا متتغ استتتيعاب األىتتجاف الصالبيتتة عمتتى الػجتتو الدتتميع ولتتحا جتتاء تأستتيذ ىتتحا 
االتحتتتاد كسحاولتتتة ايجابيتتتة لمشيتتتػك بالحخكتتتة الصالبيتتتة إلتتتى مرتتتاف الحخكتتتات الصالبيتتتة 

س الشطتتخ عتتغ ميتتػليع واتجاىتتاتيع العالسيتتة فتتي القتتػة والتشطتتيع وليزتتع جسيتتع الصمبتتة بغتت
 1السحىبية والدياسية وبشاًء عمى ذلظ استجابت حكػمة الثػرة في تذكيل اتحاد عتام فتي 

 –البعثتتي  –, وقتتج استتتجاب اتحتتاد الصمبتتة فتتي الجسيػريتتة العخاقتتي 8625تذتتخيغ الثتتاني 
إلتتى ىتتحه الخوبتتة وأوقتتف جسيتتع نذتتاشاتو, فتتي الػقتتت التتحؼ استتتسخ الحتتدب الذتتيػعي فتتي 

صتتجار البيانتتتات متحتتتجيًا الحكػمتتتة فتتتي عتتتجم التتتتخويج لألحتتتداب وعمتتتى ان يكتتتػن االتحتتتاد إ
العتتام مدتتتقاًل عتتغ التػجيتتات الحدبيتتة, واألدىتتى واألمتتخ متتغ ذلتتظ ان بعتتس السىسدتتات 
الحكػمية وقفت صخاحة إلى جان  جبية دون أخخػ األمخ الحؼ يعج خخوجًا عمى ابدط 

رغتع عتجم  –حيع بيانتات اتحتاد الصمبتة العخاقتي العتام القػاعج الجيسقخاشية وأخحت اإلذاعة تت
اد لالتحاد الذيػعي وزجتت نفدتيا تػفخ صفتيا الذخعية وكحلظ انحياز رئاسة جامعة بغج

ي معتتخك الرتخاع الصالبتي مستا يجعمشتا نذتظ فتي ان االنتخابتات لتغ تكتػن حتخة وندييتتة فت
ى شق صفػف الحخكة ولغ تحقق األىجاف الصالبية السخجػة ومغ ثع سػف يىدؼ ذلظ إل

الصالبيتتتة التتتتي تعتتتج متتتغ أقتتتػػ األستتتذ فتتتي التتتجفاع عتتتغ مكاستتت  الجسيػريتتتة فزتتتاًل عتتتغ 
صتتتجور قتتتخار يسشتتتع الصمبتتتة العتتتخب متتتغ االشتتتتخاك فتتتي االنتخابتتتات وىتتتحا ختتتالف لجستتتتػر 
الجسيػريتة التتحؼ نتز عمتتى ان العتخاق جتتدء متغ األمتتة العخبيتة, وان االتحتتاد العتام لصمبتتة 

جعػ جساىيخ الصمبة لمػقػف صفًا واحجًا مع الصمبة العخب لالشتخاك الجسيػرية العخاقية ي
فتتي االنتخابتتات الصالبيتتة وان االتحتتاد يعمتتغ وبقتتػة وإصتتخار بتتان اشتتتخاكو فتتي االنتخابتتات 
الصالبيتة مخىتتػن باشتتخاك الصمبتتة العتخب وفتتي حالتة حخمتتانيع فدتػف يقتتاشع االتحتاد ىتتحه 

سخ بتحقيتق األىتجاف الصالبيتة بعيتجًا عتغ االنتخابات في جسيع كميتات بغتجاد وستػف ندتت
 . (4)التجخالت الحدبية والحكػمية

إن إصتتخار حتتدب البعتتث عمتتى اشتتتخاك الصمبتتة العتتخب فتتي االنتخابتتات متتغ أجتتل 
كدتتتت  العجيتتتتج متتتتغ األصتتتتػات التتتتتي ترتتتت  فتتتتي صتتتتالحيع وتحقيتتتتق الفتتتتػز عمتتتتى الصمبتتتتة 

 الذيػعييغ الحيغ يسثمػن مجًا جساىيخيًا واسعًا في حيشو. 
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ومسا يىكج صتحة االستتشتاج أعتاله صتجور تقخيتخ ختاص وستخؼ لمغايتة متغ وزارة 
تصتتتخق  يتتتو إلتتتى قتتتخار  8625تذتتتخيغ الثتتتاني  30مجيخيتتتة األمتتتغ العامتتتة فتتتي  –الجاخميتتتة 

الحكػمة مغ حخمتان الصمبتة العتخب متغ االشتتخاك فتي االنتخابتات الصالبيتة وبتيغ التقخيتخ 
ه التجيسقخاشيػن آثار ىحا القخار إذا ضيخت آراء ومػاقف وا تجاىات متبايشة تجاىتو فقتج عتجا

الذتتتتتيػعيػن أمتتتتتخًا شبيعيتتتتتًا أمتتتتتا القػميتتتتتػن والبعثيتتتتتػن فقتتتتتج استتتتتتشكخوا ىتتتتتحا القتتتتتخار وىتتتتتجدوا 
باالندتتحاب متتغ االنتخابتتات الصالبيتتة, وبتتيغ التقخيتتخ ان مػقتتف البعثيتتيغ والقتتػمييغ ىتتحا 

السحتتتع فتتي السعخكتتة  يتتجركػن قمتتة أعتتجادىع ومتتغ ثتتع فذتتميع إنيتتعنتتابع متتغ ستتببيغ أوليستتا 
االنتخابية والدب  الثاني فأن أغم  الصمبة العخب ىع مغ البعثييغ وان حخمانيع مغ حق 
االنتختتتتتاب يعشتتتتتتي إضتتتتتتعاف جبيتتتتتتة القتتتتتتػمييغ والبعثيتتتتتيغ ومتتتتتتغ ثتتتتتتع فذتتتتتتميع السىكتتتتتتج فتتتتتتي 

 . (5)االنتخابات
أصتتتتجرت المجشتتتتة العميتتتتتا لالتحتتتتاد العتتتتام لصمبتتتتتة  8625تذتتتتخيغ الثتتتتتاني  35فتتتتي 
انترتتار رائتتع يحققتتو االتحتتاد العتتام لصمبتتة الجسيػريتتة  العخاقيتتة بيانتتًا بعشتتػان )الجسيػريتتة 
بالسائة ندبة نجاح االتحاد  30 –بالسائة قاشعػا االنتخابات في الجامعة  32 -العخاقية 

 يتتتتتو البيتتتتتان عمتتتتتى مػقتتتتتف الصمبتتتتتة فتتتتتي مقاشعتتتتتة  أثشتتتتتى(,  فتتتتتي الثانػيتتتتتات والستػستتتتتصات
ًا ليتتتع وأضيتتتخت متتتجػ تالحسيتتتع وستتتسػ مبتتتادئيع االنتخابتتتات وعتتتجت تمتتتظ السقاشعتتتة نرتتتخ 

وأضيتخت عمتى حتتج تعبيتخ البيتان ميدلتتة االنتخابتات التتتي تستت عمتى حقيقتيتتا والتتي كتتانػا 
يحتتاولػن ختتجاع الشتتاس بيتتا وىتتي ال تعتتجو كػنيتتا عسميتتة رخيرتتة مفزتتػحة ىتتجفيا تدتتميع 

لذتتتتخعي زمتتتتام الحخكتتتتة الصالبيتتتتة لفئتتتتة حدبيتتتتة معيشتتتتة معخوفتتتتة وإعصائيتتتتا شتتتتابع التسثيتتتتل ا
والقانػني ولكشيع فذمػا وانكذفت حقيقتيع أمام كل فخد مغ أفخاد الذع , وأكج البيان بان 
حتتتتدب البعتتتتث قتتتتاشع االنتخابتتتتات فتتتتي جامعتتتتة بغتتتتجاد فقتتتتط وبمغتتتتت ندتتتتبة التتتتحيغ قتتتتاشعػا 

% وان مغ شارك فييا كان تحتت تتأثيخ ىتحا 52-12االنتخابات في الكميات تتخاوح بيغ 
متغ إلقتاء أوراق بيزتاء داختل الرتشاديق بدتب  عتجم ثقتتيع فتي اإلرىاب الحؼ لع يسشعيع 

االنتخابتتات السديفتتة, أمتتا االنتخابتتات فتتي الستػستتصات والثانػيتتات فقتتج حقتتق فييتتا االتحتتاد 
العتتام البعثتتي مقاعتتج ترتتل إلتتى الثمثتتيغ وىتتحا يثبتتت ان االتحتتاد العتتام يتستتتع بثقتتة الغالبيتتة 

النتخابتتات جتتاء تأكيتتجًا إلتتى ضتتخورة العطستتى متتغ مجستتػع الصمبتتة, وان مػقتتف مقاشعتتة ا
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مذاركة الصمبة العخب فييا لكػن العخاق جدء مغ األمة العخبية وُيعج أيزًا بسثابتة شتج  
قاشع لمسحاوالت العجيجة التتي ُبتحلت لرتالج جتدء صتغيخ ذوؼ االتجتاه الحدبتي السعتخوف 

ىتتتتىالء  ويعتتتج ذلتتتظ نرتتتخًا لمقػميتتتتة العخبيتتتة التتتتي حتتتاول –فتتتي إشتتتارة إلتتتى الذتتتتيػعيػن  –
اإلقميسيػن ان يتجاىمػا حقيقتيا الخالجة وأىجافيا الشبيمة, واختتع البيان القتػل بالتقتجم بعتجة 
مصالتت  لمسدتتىوليغ فتتي الحكػمتتة مشيتتا إعتتادة االنتخابتتات فتتي الكميتتات التتتي حتتجثت فييتتا 
السقاشعتتة عمتتى أستتاس إعصتتاء العتتخب حقيتتع الكامتتل فتتي التخشتتيج واالنتختتاب, وان تمتتتدم 

ذاعة والتمفديػن الحياد التام تجاه االنتخابات الصالبية, ومشتع أؼ تتجخل متغ الرحف واإل
قبل أؼ فتخد متغ السدتىوليغ فتي الجامعتة لمتتأثيخ عمتى نتتائج االنتخابتات, وصتيانة حخمتة 
الجامعة كاممتة وذلتظ بسشتع أؼ تتجخل ختارجي فتي شتىونيا الجاخميتة وخاصتة عالقتيتا متع 

االستتتسخار متتغ أجتتل تحقيتتق أىتتجاف الصمبتتة كاممتتة الصمبتتة, وعاىتتج البيتتان جسيتتع الصمبتتة ب
 .  (6)والسحافطة عمى حقػقيع

حقق الحدب الذيػعي العخاقي مغ ختالل اتحتاده الفتػز فتي االنتخابتات الصالبيتة 
بتتتأمخ متتتغ  8633 يستتتا ُأجمتتتت انتخابتتتات عتتتام  8626وعتتتام  8625التتتتي ُأجخيتتتت عتتتام 

انت تسخ بيا الحخكة الصالبية الدمصات الحكػمية بدب  ضخوف التشازع والخرام التي ك
 . (83)مابيغ الذيػعييغ مغ جية والبعثييغ والقػمييغ مغ جية أخخػ 

وحج الصمبة نزاليع تحت اسع الصميعة الصالبية التقجمية  8633وفي أوائل عام 
التتتتي دعتتتت جستتتاىيخ الصمبتتتة إلتتتى الشزتتتال متتتغ أجتتتل انتخابتتتات ديسقخاشيتتتة وحيتتتاة أفزتتتل 

 .(88)لجساىيخ الذع 
ا ستتػف نتشاولتتو فتتي السبحتتث الثتتاني التتحؼ ستتيخكد عمتتى بيانتتات الصميعتتة وىتتحا متت

 الصالبية التقجمية الدخية.
 

 8638-8633السبحث الثاني : الشذاط الدياسي الدخؼ لمصميعة الصالبية التقجمية 
 بعشتتتػان ) 8633تذتتتخيغ األول  0صتتتجر بيتتتان الصميعتتتة الصالبيتتتة األول بتتتتاري  

 ... يتا شمبتة العتخاق البػاستل ... يتا شميعتة شتعبشا الػاعيتة ةاألختػ  أييتا. .  األختػات أيتيا
(, حياتتت  يتتو الصمبتتة بسشاستتبة العتتام الججيتتج وتسشتتت ان تكتتػن بجايتتة ىتتحا العتتام بسديتتج متتغ 
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التتتػعي ومديتتتج متتتغ العستتتل متتتغ أجتتتل تستتتتيغ وحتتتجة الصمبتتتة وتحدتتتيغ أحتتتػاليع االقترتتتادية 
 واالجتساعية والجراسية.

الصمبة العسل مغ أجل مجستػع الصمبتة عمتى الدتػاء وذكخ البيان ان واج  اتحاد 
وان يعتتالج مذتتاكميع ويحقتتق أىتتجافيع الصالبيتتة وأن ال يكتتػن وقفتتًا لفئتتة معيشتتة وان يتعتتاون 
الصمبة  يسا بيشيع مغ أجل خمق جتػ شالبتي تدتػده األلفتة والسحبتة واالحتتخام, ومتغ اجتل 

ومتغ أجتل فدتج السجتال أمتام  جعل الكميات والسعاىج دورًا مرانة مغ االنتياك والتجخل,
 جسيع الصمبة وعجم احتكار العسل الصالبي لفئة سياسية معيشة.

وأوضتتج البيتتان دور الصمبتتة ومتتػاقفيع البصػليتتة فتتي العيتتج السمكتتي السبتتاد, مػاقتتف 
الشزال ضج اإلرىاب والتعدف ومتا القتػه متغ جتخاء ذلتظ متغ صتشػف التعتحي  والتذتخيج 

يذتتتكمػن جشاحتتتًا ثػريتتتًا يعتستتتج عميتتتو الذتتتع ,  إنيتتتعأجستتتع  صتتتسجوا واثبتتتتػا لمعتتتالع إنيتتتعإال 
 وشميعة واعية تحقق لمذع  أىجافو.

فتتي إشتتارة لالتحتتاد العتتام لصمبتتة العتتخاق التتحؼ  –وبتتيغ البيتتان بتتان االتحتتاد الحتتالي 
الصالبيتة  قج فذل في التجاوب مع الصمبة في تحقيق أىتجافيع –يديصخ عميو الذيػعيػن 
تػجييتًا شتعػبيًا يشبتع  جتاه حدبتي معتيغ مػجيتَا الحخكتة الصالبيتة وقج انتجفع االتحتاد فتي ات

مغ سياسة الحدب الذيػعي اليادفتة إلتى تفتيتت وحتجة نزتال الذتع  العخبتي, متجتاىميغ 
السشاسبات القػمية ومحاوليغ عتدل الصمبتة عتغ مذتاركة شتعبيع العخبتي فتي الشزتال ضتج 

 االستعسار والرييػنية.
لحخكتتة الصالبيتتة متتغ تتتامخ واضتتج يدتتتيجف إلغتتاء وأشتتار البيتتان إلتتى متتا تذتتيجه ا

التشطتيع الصالبتي الثتانػؼ وان ىتتحا التتامخ يجتخؼ تحتت ستتتار السرتمحة العامتة, متتتحرعيغ 
وتدييفتتو لسفيتتػم الحيتتاة الجيسقخاشيتتة, وان الدتتتمصات  –العتتام الذتتيػعي  –بجتتخائع االتحتتاد 

الحقيقي لسعارضتة  الحكػمية تخذى مغ تشامي وعي الجساىيخ الصالبية وىحا ىػ الدب 
التشطتيع الصالبتي فتي الثانػيتات, وعتج البيتان ان ىتحا اإلجتخاء ردة رجعيتة وىتػ يتشتافى متع 
أبدتتط مفتتاهيع الجيسقخاشيتتة وان ىتتحه الخصتتػة ُتعتتج تسييتتجًا لخصتتػة أختتخػ تمييتتا وىتتي إلغتتاء 

ة خف الحؼ تسخ بو الحخكتالعخاق وإيسانًا مشيع بحخاجة الط التشطيع الجامعي ... وان شمبة
التتحؼ كتتان السدتتىول  –االتحتتاد العتتام  –الصالبيتتة وإيسانتتًا متتشيع بتتأن دور االتحتتاد الحتتالي 
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األول عغ األعسال السىسفة الساضية فأن دورىع قج ذى  ولغ يخجع ثانية وان الػقت قتج 
حتتان لصمبتشتتا التتػاعيغ ليحتمتتػا مخاكتتدىع فتتي الرتتجارة وليدتتيخوا بالصمبتتة فتتي شخيتتق تحقيتتق 

 . (83)الشبيمة والتي لصالسا ُبحلت التزحيات في سبيميااألىجاف الصالبية 
 أخػاتشتتتتا , صتتتتجر بيتتتتان الصميعتتتتة الثتتتتاني بعشتتتتػان )8633تذتتتتخيغ األول  5وفتتتتي 
(, انتقتجت  يتو األوضتاع فتحكخت انتو وعمتى التخغع متغ  الصالب ... إخػانشاالصالبات ... 

لفػضتػية تحتاول مزي سشتان عمى ثػرة الخابع عذخ مغ تسػز ولكغ الخجعيتة السحميتة وا
تذتػيو السفتتاهيع الجيسقخاشيتة وتدتتمظ ستبل تدييتتف السكتدتبات التحخريتتة بحتخف السشطستتات 
واالتحتتتتادات الشقابيتتتتة والسيشيتتتتة عتتتتغ ىتتتتجفيا األستتتتسى فتتتتي تحقيتتتتق واقتتتتع ديسقخاشتتتتي, وقتتتتج 
استتتفادت القتتػػ الخجعيتتتة والعسيمتتة متتتغ الجتتخائع التتتي اقتخفتيتتتا بعتتس الفئتتتات بتتق الذتتتع  

ء عمتتى ىتتحه السكتدتتبات الػاحتتجة بعتتج األختتخػ متدتتتخة وراء حخصتتيا وراحتتت تحتتاول القزتتا
وأشتتتتار البيتتتتان إلتتتتى دور , و الكتتتتاذب عمتتتتى مرتتتتالج الذتتتتع  والعستتتتل عمتتتتى تحقيتتتتق أمانيتتتت

الصميعة الصالبية التقجمية في الػقتػف بػجتو كتل السحتاوالت الخجعيتة والذتعػبية وانصالقتًا 
بتتشفذ اإليستتان وبعديستتة أقتتػػ إلتتى  متتغ إيستتانيع بحقيتتع فتتي الحيتتاة الحتتخة, يشتتجفعػن اليتتػم

الػقتتتتػف بحتتتتدم وحتتتتحر متتتتغ ىتتتتحه التتتتخدة الخجعيتتتتة اليادفتتتتة إلتتتتى تحصتتتتيع ديسقخاشيتتتتة الحيتتتتاة 
وأضتاف البيتان انتو ع الشقتابي واتحتاد الصمبتة العخاقتي , الصالبية والقزاء عمى حق التشطي

... فعمتى  (80)وبعج أيام قالئل سيشعقج في بغجاد الستىتسخ الدتادس التحتاد الصمبتة العتالسي
ُنعمتتتغ ليتتتع ولمذتتتع  بتتتأن الصميعتتتة  إنشتتتاالتتتخغع متتتغ تخحيبشتتتا بتتتالػفػد القادمتتتة لمستتتىتسخ إال 

تعتتارك ىتتحا االتحتتاد العتتالسي وتذتتج  التتجخػل  يتتو ونتتجعػ أعزتتاء الػفتتػد العخبيتتة عمتتى 
وجو الخرػص إلتى الػقتػف بجانت  شمبتة العتخاق األحتخار التحيغ يذتجبػن اتحتاد الصمبتة 

التتتحؼ انحتتتخف عتتتغ أىجافتتتو كسشطستتتة شالبيتتتة لخجمتتتة اتجتتتاه  –ذتتتيػعي ال –العخاقتتتي العتتتام 
حسمتتة سياستتي معتتيغ, وأعصتتى السبتتخرات لمخجعيتتة السحميتتة والسشحتتخفيغ واالستتتعسار بذتتغ 

واستتتشكخ البيتتان ترتتخفات اتحتتاد الصمبتتة العخاقتتي العتتام ضالستتة عمتتى مكاستتبشا الصالبيتتة , 
عتتجائي واضتتج, فيتتػ  قػميتتة مػقتتفتجتتاه الصمبتتة والذتتع  ووقػفتتو متتغ القزتتايا ال العجوانيتتة

عمغ انزسامو إلى مشطسة اتحاد الصمبة العالسي يقتف متغ اتحتاد الصمبتة في الػقت الحؼ يُ 
كسشطستتتة شالبيتتتة تزتتتع جسيتتتع اتحتتتادات الصتتتالب فتتتي التتتػشغ العخبتتتي مػقفتتتًا  (81)العتتتخب
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 عجائيًا ال يجل إال عمى االنحخاف الحؼ انتيجو ىحا االتحاد وعسمو بػحي متغ جيتة تدتيخه
 وتجفعو لخجمة أغخاك معيشة.

وبتتتيغ البيتتتان بتتتأن شمبتتتة العتتتخاق بػصتتتفيع يذتتتكمػن القصتتتاع التتتخئيذ متتتغ مجستتتػع 
وعتتجم االنحيتتاز, نتتخػ متتغ واجبشتتا دعتتع ىتتحه  (82)الذتتع  الستتىمغ بدياستتة الحيتتاد اإليجتتابي

لمحخية والدتالم, وشتج   وأفخيقيا آسياالدياسة التي اجسع عمييا الذع  العخبي وشعػب 
البيتتتان االنزتتتسام إلتتتى ىتتتحا االتحتتتاد العتتتالسي بػصتتتفو يسثتتتل اتجاىتتتًا سياستتتيًا معخوفتتتًا كستتتا 
ورفتس التتجخػل فتي االتحتتاد العتالسي التتحؼ تدتيصخ عميتتو الحكػمتات الغخبيتتة االستتتعسارية 
وشالتت  باالنزتتسام إلتتى االتحتتاد العتتام لمصمبتتة العتتخب التتحؼ يسثتتل أصتتجق تسثيتتل الحخكتتة 

بية في الػشغ العخبي, وان تبشيشا ليحا السػقف ال يسشع مغ إقامة عالقات وثيقة مع الصال
واختتتع  وأفخيقيتا آستياجسيع االتحادات الصالبية في العالع وعمتى األختز اتحتادات شمبتة 
مازالتتت عشتتج  بأنيتتاالبيتتان القتتػل بتتأن الصميعتتة الصالبيتتة التقجميتتة ُتعمتتغ لجسيتتع الستتىتسخيغ 

 .(83)ة مػقفيا وصجق اتجاىيا لخجمة شمبة العخاق األحخارصالبة إيسانيا وقػ 
تذتتتتخيغ األول  03كتتتتحلظ أصتتتتجرت الصميعتتتتة الصالبيتتتتة التقجميتتتتة بيانتتتتًا آختتتتخ فتتتتي 

(, أشتارت  اإلختػان... أييتا  األختػات أيتيتابيان إلى جسيع الصمبتة ...  بعشػان ) 8633
يغ السشرتتخميغ متتغ  يتتو إلتتى التجخبتتة الحيتتة التتتي عاشتتيا الذتتع  بذتتكل عتتام ختتالل العتتام

 أمتتتامحخيتتتتو ووضتتتعتو وجيتتتًا لػجتتتو  أعتتتجاءعستتتخ الثتتتػرة فقتتتج أغشتتتت الذتتتع  وشخرتتتت لتتتو 
مدتتىوليتو, ولستتذ الصتتالب فتتي مجتتاليع الصالبتتي كيتتف ان االنتيتتاز الدياستتي واالنحتتخاف 
بالتشطيع الجيسقخاشي لع يػجو ضتج القتػػ الخجعيتة بتل وجتو لصعتغ القتػػ العخبيتة التقجميتة 

نعتتير ىتتحه التتخدة الخجعيتتة الستسثمتتة فتتي الشذتتاط السحستتػم التتحؼ تسارستتو ... واليتتػم نتتخػ و 
جيات عجيجة بأسساء مختمفة والتي تيجف إلتى تجخيتج الصمبتة متغ حقتػقيع السذتخوعة فتي 
التشطتتتيع الشقتتتابي وفتتتي مسارستتتة الشذتتتاط اليتتتادف لخفتتتع مدتتتتػػ الصمبتتتة ولخمتتتق الذخرتتتية 

ة فتي بيتان ستابق إلتى تتامخ رجعتي ضتج العمسية التقجمية ... وقتج أشتارت الصميعتة التقجميت
الحخكتتتتة الصالبيتتتتة ييتتتتجف إلتتتتى تجسيتتتتج التشطتتتتيع الصالبتتتتي وان الغتتتتخك متتتتغ وراء تأجيتتتتل 
االنتخابتتتتتات الصالبيتتتتتة ىتتتتتػ مقجمتتتتتة ُيتتتتتخاد متتتتتغ ورائيتتتتتا إلغتتتتتاء كافتتتتتة الدتتتتتسات الجيسقخاشيتتتتتة 

  الذيػعي -ق الذع . وقج قجم االتحاد العام والتشطيسات الشقابية  التي ىي حق مغ حقػ 
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كل السبتخرات واألستمحة لتمتظ القتػػ الخجعيتة التتي اتختحت متغ جخائستو وتدييفتو لمحيتاة   –
الجيسقخاشية مشفحًا أوصمت مشو سػاد الشاس إلى الخبط بيغ الذيػعية والجيسقخاشية رغع متا 
بيشيستتا متتغ تشتتاقس واضتتج, وخخجتتت تمتتظ القتتػػ الخجعيتتة بشتيجتتة مفادىتتا ىتتي ان محاربتتة 

وأضتتاف البيتتان إذا كتتان اتحتتاد رة محاربتتة الحيتتاة الجيسقخاشيتتة , زتتخو الذتتيػعية تعشتتي بال
الصمبتتة الحتتالي قتتج انحتتخف عتتغ أىجافتتو وشتتػه السفتتاهيع الجيسقخاشيتتة لكػنتتو واجيتتة لحتتدب 
معمتتتػم ولتشفيتتتح مخصتتتط االستتتتعسار والخجعيتتتة فتتتي العتتتخاق, فتتتال يعشتتتي ذلتتتظ ان السشطستتتات 

جميتة ... أو ان يعشتي ذلتظ ان لتيذ متغ الجيسقخاشية ليدت ستشجًا أميشتًا لمقتػػ الذتعبية التق
حق الذع  مسارسة ىحه الحقػق السذخوعة .. وححرت الصميعة الصالبية جساىيخ الصمبة 
إلتتى ان ىتتحه الخصتتػة التتتي يذتتجعيا أعتتتجاء الحخكتتة الصالبيتتة التحخريتتة ال تذتتسل القصتتتاع 

سيتتتع الصالبتتتي فحدتتت  وإنستتتا تتجتتتاوزه إلتتتى جسيتتتع القصاعتتتات الحياتيتتتة فتتتي السجتستتتع, والج
ون بعتتج محشتتة الجيسقخاشيتتة والعمتتع واألختتالق لمعستتل بججيتتة وايجابيتتة أكثتتخ, والجسيتتع  متتجعػا
مصتتالبػن لالنترتتار لمجيسقخاشيتتة ولمعمتتع واألختتالق وال مجتتال بعتتج اليتتػم لمحيتتاد بتتيغ حخيتتة 
اإلندان واضصياده, وبيغ صيانة حقػق الصمبة واحتخام كخامتيع وبتيغ ىتجر ىتحه الحقتػق 

إلى األمام في ستبيل تشطتيع شالبتي متتيغ ...  ت واختتع البيان بالقػل: ))وانتياك الكخاما
 .   (84)(( إلى األمام في سبيل حياة جامعية أفزل ...

صتجر بيتان آختخ عتغ الصميعتة الصالبيتة التقجميتة  8633كتانػن األول  84وفتي 
(,  شيتتةبيتتان إلتتى جسيتتع الصمبتتة ... ستتشسارس بعتتدم ونزتتالية حقػقشتتا الجيسقخا )   بعشتتػان 

 وعستتادات الكميتتات فتتي ا ونتتة األخيتتخة  أشتتارت  يتتو إلتتى نذتتاشات الجيتتات السدتتىولة و
قياميا باتراالت مخيبة, اليجف مشيا تدييف إرادة الصمبة ومدت  تشطيستاتيع الجيسقخاشيتة, 
ولع يكغ ىحا الشذاط السخي  مفاجئًا, بل جاء كحمقة متغ سمدتمة الستىامخات الخجعيتة ضتج 

يتتتة, ومتتتا انتخابتتتات بعتتتس نقابتتتات العستتتال واتحتتتاد الجسعيتتتات الفالحيتتتة الحيتتتاة الجيسقخاش
واالتجاه اليادف إللغاء التشطيع الشقابي في الثانػيات إال حمقات مغ تمظ الستىامخات التتي 
حتتتحرت الصميعتتتة الصالبيتتتة التقجميتتتة فتتتي بياناتيتتتا الدتتتابقة متتتغ خصخىتتتا, والتتتتي تػضتتتحت 

أخيتتتخًا, وان الصميعتتتة الصالبيتتتة التقجميتتتة  معالسيتتتا وبتتتخزت مالمحيتتتا فتتتي السجتتتال الصالبتتتي
تعمغ استشكارىا وشجبيا التجخل والتدييف مغ قبل السدىوليغ والبج مغ التػضيج ليع بأن 
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الجيسقخاشيتتة وتشطيساتيتتا حتتق وحيتتاة لمذتتع , ولتتغ تدتتتصيع آيتتة قتتػة قيتتخ الشتتدوع الػثتتاب, 
وإذا كتان التدييتف الحؼ تعيذو الجساىيخ الصالبية في سبيل حقيا مغ اجل حياة أفزتل, 

الدتتابق واالستتتيتار بحقتتػق الصمبتتة التتحؼ مارستتتو فئتتات معمػمتتة والتتحؼ جتتخػ بعمتتع وإستتشاد 
السدتتىوليغ, دافعتتًا التختتاذ مثتتل ىتتحه اإلجتتخاءات الالديسقخاشيتتة أو ان تكتتػن ىشالتتظ دوافتتع 
أختتخػ ليتتحا التتتجخل الحكتتػمي, فتتأن الصميعتتة تىكتتج ان اإلستتاءة إلتتى الجيسقخاشيتتة ال تعتتالج 

ارستتة األستتالي  الالديسقخاشيتتة أو بخشتتق متشفدتتاتيا الصبيعيتتة, ومتتغ جيتتة أختتخػ فتتأن بسس
التتتتحيغ أستتتتاءوا ويدتتتتيئػن إلتتتتى حقتتتتػق الصمبتتتتة فتتتتي التشطتتتتيع الشقتتتتابي ىتتتتع جيتتتتات معخوفتتتتة 

ستتػقيع  –ان أرادت  –وأشتتخاص معتتخوفيغ سيحاستتبيع الذتتع , وتدتتتصيع الدتتمصة ا ن 
صالتتتت  باإلستتتتخاع فتتتتي إجتتتتخاء االنتخابتتتتات إلتتتتى القزتتتتاء وان الصميعتتتتة الصالبيتتتتة التقجميتتتتة ت

الصالبيتتتة وتحتتتحر متتتغ أؼ تأجيتتتل أو إلغتتتاء ال يختتتجم ستتتػػ الذتتتيػعية والذتتتعػبية وان أؼ 
تدييف لرالج أؼ جية سيىدؼ إلتى مجتيء اتحتاد ال يسثتل إرادة الصمبتة وستػف ال يختجم 

ولتتى ستتػػ القتتػػ الخجعيتتة وان الصميعتتة الصالبيتتة ال تصالتت  بفتتػز مذتتػه بتتل ان الغايتتة األ
ىي تثبيت السبادغ والسثل الجيسقخاشيتة فتي كتل البعتاد الحياتيتة والتأكيتج عمتى حتق الصمبتة 
بسسارسة التشطيع الشقابي بكامل الحخية والحخص عمى ان ال يشتقز ىحا الحق وعمتى ان 
يعبتتتخ الصمبتتتة عتتتغ إرادتيتتتع الحتتتخة بالذتتتكل التتتحؼ يحقتتتق ويصستتتئغ مرتتتالحيع وان الصميعتتتة 

مبتة وتتجافع عتغ حقتػقيع  يستا إذا ولغتت تمتظ الجيتات السدتىولة سػف تعبخ عتغ إرادة الص
وفتي ختتام البيتان أىابتت الصميعتة بجسيتع تيا عمى تشطيستات الصتالب الشقابيتة , في مىامخا

الصمبة الحؼ ييسيع ان ال تشتقز حخيتاتيع بسسارستة تشطيستاتيع الشقابيتة والتحيغ ييسيتع ان 
جاع في إشار التشطيع ان يقفػا بحتدم وقتػة يحقق الصال  إندانيتو عغ شخيق مسارستو اإلب

وان يمتفتتتتتػا حتتتتتػل القتتتتتػػ الصالبيتتتتتة القػميتتتتتة التقجميتتتتتة لدتتتتتحق متتتتتىامخات القتتتتتػػ الخجعيتتتتتة 
والذتتتتيػعية الستدتتتتتخة وراء السرتتتتمحة العامتتتتة, أو مرتتتتمحة الصمبتتتتة واليادفتتتتة لتتتتػأد حقتتتتػق 

 .(85)الصالب السذخوعة
إلتتتى  خ بعشتتتػان )أصتتتجرت الصميعتتتة الصالبيتتتة بيتتتان آختتت 8638شتتتباط  81وفتتتي 

( تصخقتتتتتت  يتتتتتو إلتتتتتى قيتتتتتام  التتتتتدميالت ... أييتتتتتا التتتتتدمالء ... أيتيتتتتتاجستتتتتاىيخ الصمبتتتتتة ... 
الدمصات الحكػميتة ومشتح ستشة ونرتف بإلقتاء القتبس عمتى ثالثتة متغ الصمبتة وألقتت بيتع 
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وستتػط االستتتعسار السدتتخخ إلرىتتاب  (86)فتتي الدتتجػن بعتتج ان حكتتع عمتتييع جتتالد الذتتع 
حكسة صػرية لع تدتكسل أبدط األصػل القانػنيتة وبعتج أن حخمتػا الصمبة وإذالليع, في م

مغ مسارسة حق الجفاع عغ أنفديع ورد التيسة السػجية إلييع, وأوضج البيان ان الصمبة 
يػاجيتتػن أبذتتع عسميتتات  وإنيتتعالتتحيغ تعخضتتػا لالعتقتتال يدتتحقيع ا ن الدتتجغ العدتتكخؼ 

االنتقام وان الصمبة ىىالء قج أعمشػا اإلضخاب عغ الصعام مشتح ثسانيتة أيتام خمتت احتجاجتًا 
عمى السعاممة الالإندانية التي يػاجيػنيا ورغع ذلظ فقج سخخوا مغ كل أستالي  اإلرىتاب 
جد واالنتقتتام يتتجفعيع لتتحلظ وفتتائيع لمذتتع  وترتتسيسيع البصتتػلي لمشزتتال ضتتج الخػنتتة الجتت

ومغ اجل إنقاذ الذع  مغ التعدف واإلرىتاب ولقتج كتانػا أمشتاء لمسبتادغ التقجميتة الثػريتة 
التتتي يتتىمغ بيتتا شمبتتة العتتخاق, وشالتت  البيتتان متتغ جستتاىيخ الصمبتتة مدتتانجة السعتقمتتيغ فتتي 
محشتيع وان يخفعػا أصتػاتيع لسصالبتة الخػنتة وأعتجاء الذتع  ان يخفعتػا أيتجييع عتشيع وان 

يع االنتقاميتتتتة غيتتتتخ اإلندتتتتانية التتتتتي يسارستتتتػنيا بحقيتتتتع ويجتتتت  إعتتتتالن يكفتتتتػا عتتتتغ أستتتتاليب
يا ليتع كافتة شالتزامغ معيع والػقػف إلى جتانبيع متغ اجتل مصتاليبيع العادلتة التتي تزتس

أنطسة الدجػن الستعارف عمييا وشال  البيان بزخورة الػفاء ليع والدعي إلخخاجيع مغ 
 .  (33)خالل الزغط الجساىيخؼ 
, حيشستتا 8638شتتباط  34يعتتة الصالبيتتة التقجميتتة ذروتتتو فتتي يتتػم بمتتن نذتتاط الصم

احتجتتت ضتتج قتتخار الدتتمصة فتتي زيتتادة الزتتخائ  ورفتتع أستتعار البشتتديغ ووقفتتت بجتتخأة إلتتى 
جانتت  نتتجاء الجستتاىيخ الكادحتتة بالقيتتام باإلضتتخاب والسطتتاىخات التتتي عستتت مجيشتتة بغتتجاد 

ػم بتصػيتتتق مجيشتتتة االعطسيتتتة وأرعبتتتت الدتتتمصات وخمقتتتت لتتتجييا استتتتشفارًا واستتتعًا جعميتتتا تقتتت
عدكخيًا, وقامت بإشالق الشار عمى الستطاىخيغ حيث سقط في ىحه السشصقة سبعة قتمى 

 .(38)مغ الصميعة الصالبية
أمتتا آختتخ بيتتان صتتجر عتتغ الصميعتتة الصالبيتتة التقجميتتة بذتتكل ستتخؼ قبتتل تأستتيذ 

بعشتػان  8638تذتخيغ األول  08االتحاد الػششي لصمبة وشباب العخاق البعثي, كان فتي 
ن إلى جساىيخ الصمبة ... مغ أجل بشتاء وتصتػيخ وحتجة شالبيتة متيشتة ... متغ أجتل ابي )

الحفاظ عمى مكاس  الصمبة الجيسقخاشية وتعديدىا وتمبية مصالبيع وحل مذتاكميع ... متغ 
اجل الحفاظ عمى التالحع الثػرؼ الخائع لقصاعات شعبشا في نزالو البصتػلي ضتج الحكتع 
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جعيتتتتة واالستتتتتعسار ...(, وبعتتتتج ان حياتتتتت  يتتتتو الصميعتتتتة جستتتتاىيخ الصتتتتالب العدتتتتكخؼ والخ 
بسشاسبة العام الجراسي الججيج وججت نفديا ممدمة بتبيان حقيقتة أوضتاع الصمبتة والحخكتة 
الصالبية وكذتف السختاشخ التتي تيتجد بشدتف التشطتيع الصالبتي, مكدت  الصمبتة الجتػىخؼ 

وجيًا لػجو أمام مدىوليتيع التاريخيتة, الحؼ حققػه بعج نزال شاق شػيل ووضع الصمبة 
مدتتتىولية حسايتتتة وتعديتتتد مشطستتتتيع الصالبيتتتة وإنقاذىتتتا متتتغ الجستتتػد التتتحؼ يدتتتيصخ عمييتتتا 
وتشذتتيصيا ورفتتع فعاليتيتتا وتييئتيتتا لسسارستتة مياميتتا األساستتية فتتي مجتتال حفتتع مرتتالج 
الصمبة والجفاع عشيا وتحقيتق شتخوط حياتيتة أفزتل وفتي مجتال دعتع نزتال الذتع  عتغ 
شخيتتق تػستتتيع وتعسيتتق التتتتالحع الثتتػرؼ بتتتيغ قصتتاع الصتتتالب وقصاعتتات الذتتتع  األختتتخػ 
وتػفيخ أفزل الذتخوط لتحقيتق أعمتى مذتاركة نزتالية مسكشتة, وأشتار البيتان إلتى الشيايتة 
السىلسة التي حمت باالتحتاد العتام الذتيػعي, فقتج جتخدت الصمبتة متغ ستالحيع األكثتخ قتػة 

الحكتتتتع العدتتتتكخؼ السعتتتتادؼ  ىجستتتتاتحستتتتييع ضتتتتج والتتتتحؼ يحفتتتتع مكتدتتتتباتيع ويعدزىتتتتا وي
لسرتتالج جستتاىيخ الذتتع  الجيسقخاشيتتة وجعمتتت متتغ الصتتالب ىتتجفًا ستتياًل النتقتتام الخجعيتتة 
وربيبتيا الحكع العدكخؼ الجكتاتػرؼ, وان الصمبة ا ن يجركػن أكثخ متغ أؼ وقتت مزتى 

يتع ويتجافع برتجق عتغ مرتالج الصمبتة ويسثتل إرادت ُيعبخ أىسية وجػد تشطيع شالبي متيغ
عي االرتبتاط الػثيتق بتيغ قزتية الذتع  ومرتمحة الصمبتة كجتدء أستاس يعغ مرالحيع و 

وفعتتال متتغ ىتتحا الذتتع , ان قدتتط الصمبتتة متتغ اليجتتػم السػجتتو إلتتى قتتػػ الذتتع  التقجميتتة 
والتتتتحؼ يجتتتتتج لتتتتتو تعبيتتتتتخًا فتتتتي إخزتتتتتاعيع لطتتتتتخوف قاستتتتتية شتتتتاذة يقرتتتتتج قتتتتتتل مصتتتتتامحيع 

األختتتخػ وإضتتتعاف مذتتتاركتيع الشزتتتالية فتتتي الجيسقخاشيتتتة وعتتتدليع عتتتغ قصاعتتتات الذتتتع  
مقاومتتة السخصصتتات الخجعيتتة, وان ىتتحا اليجتتػم متتا كتتان ليطفتتخ بتتأؼ نجتتاح فتتي تيجيستتو 
الحخكتتة الصالبيتتة لتتػ كتتان ىشتتاك تشطيستتًا مشبثقتتًا عتتغ اإلرادة الػاعيتتة لمصمبتتة ومدتتتشجًا إلتتى 

ع الرتادق بتتان وحتجة شالبيتة ومحسيتتًا بالتفتاف الصمبتتة الستدايتج حػلتو والستتتأتي متغ شتتعػرى
االتحتاد إنستا يخرتيع جسيعتًا وإنستا قتام أساستًا لختجمتيع واالستتجابة لستصمبتاتيع, وكشتيجتتة 
لغيتتاب اتحتتاد كيتتحا, متتا يحتتجث اليتتػم متتغ اتدتتاع حستتالت اإلرىتتاب التتتي تدتتتيجف الصمبتتة 
والتتتتي متتتغ جخائيتتتا نجتتتج أعتتتجاد متدايتتتجة متتتغ الصمبتتتة نديمتتتة الدتتتجػن والسعتتتتقالت وخاضتتتعة 

جد واإلقامة اإلجبارية, فزاًل عغ إخزتاعيع إلجتخاءات قاستية وشتاذة متغ إلجخاءات الح
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قبتتل إدارة الجامعتتة فتتي حخمتتانيع متتغ امتحانتتات التتجور األول, إلتتى احتدتتاب متتجة اعتقتتاليع 
ر عمييتتتا فرتتتل عتتتجد متتتشيع ومشتتتع العتتتجد ا ختتتخ متتتغ  إبعتتادىعأو  عمتتتى أنيتتتا ويابتتتات وتقتتتخا

عغ خخق حخمة الجامعة والكميتات والسعاىتج االشتخاك في امتحانات الجور الثاني, فزاًل 
متتغ قبتتل ستتمصات األمتتغ واالنزتتباط العدتتكخؼ وتتتجخميع فتتي كتتل كبيتتخة وصتتغيخة وإرىتتاب 
الصمبة وتيجيجىع باستسخار, ثع أوضج البيان ان الحكع العدكخؼ الجكتاتػرؼ مازال ناشصًا 

صاعتتتات فتتتي استتتتكسال حمقتتتات تتتتامخه, فيتتتػ يعستتتل ا ن عمتتتى متتتج يتتتج أذرعتتتو إلتتتى شتتتتى الق
االجتساعية لخمق أوضاع عامة تشدجع مع شبيعة الحكع الفخدؼ وىحا ما يفدخ كل أنػاع 
الشذاشات التخخيبية التي استيجفت السىسدات االجتساعية والفكخية وىحا متا يفدتخ اتجتاه 
الحكػمة ونيتيا عمى وضع دستػر رجعي لمتشطيع الصالبتي والتحؼ يتزتسغ متغ جسمتة متا 

ػائع واشتخاط معجالت دراسة عالية كسا يىكج عمى ضخورة مػافقتة يتزسغ مشع التخشيج بق
العستتادات عمتتى أستتساء السخشتتحيغ وان الدتتمصات فتتي شخيقيتتا إلتتى إلغتتاء مجمتتذ الجامعتتة 
ومجتتالذ الكميتتات وتخكيتتد الرتتتالحيات فتتي أيتتجؼ رئتتيذ الجامعتتتة وعستتجاء الكميتتات بعتتتج 

لتتتتػزراء يحتتتتاول خمتتتتق التأكتتتتج متتتتغ إختتتتالص ىتتتتحه العشاصتتتتخ ووفائيتتتتا لمدتتتتمصة وان رئتتتتيذ ا
ىتتتحا الػاقتتتع, واقتتتع العبتتتث  وإزاءدكتاتػريتتتات صتتتغيخة تتتتجعع دكتاتػريتتتتو الكبيتتتخة وتكخيدتتتيا, 

بسرتتتالج الصمبتتتة وإرىتتتابيع وإخزتتتاعيع لتيجيتتتجات الدتتتمصة السدتتتتسخة ومالحقتيتتتا ووقتتتػف 
سجنة االتحتاد العتام الذتيػعي مػقتف الستفتخج تذتكمت الكثيتخ متغ الػفتػد الصالبيتة لسقابمتة 

ليغ فتتي الكميتتات والجامعتتة ووزارة السعتتارف لعتتخك السزتتايقات التتتي يتعتتخك ليتتا السدتتىو 
الصمبة ولتقجيع السصال  التي اجسع الصمبة عمى ضتخورة تحقيقيتا ولزتسان حتج أدنتى متغ 
الذتخوط الزتتخورية لتييئتة جتتػ دراستتي ستميع ولكتتغ الدتمصة لتتع تعتتط إذنتًا صتتاوية لرتتػت 

الحمتػل السالئستتة ليتتا, وبدتب  إصتتخار الدتتمصة الصمبتة ولتتع تفكتتخ بجراستة قزتتاياىع وإيجتتاد 
عمتتتى سياستتتتيا القسعيتتتتة وبدتتتب  مػاقتتتف االتحتتتتاد العتتتام الستخاذلتتتة أمتتتتام ضتتتغط الدتتتتمصة 
وتخمييع عغ ميسة الجفاع عغ الصمبتة وفذتميع فتي التعبيتخ عتغ إرادة الصمبتة فتي السحافتل 

ئتخ وُعستتان العخبيتة والجوليتة وعجتتدىع عتغ عتخك القزتتايا العخبيتة كقزتية فمدتتصيغ والجدا
وغيخىتتتا وعتتتجم اإلشتتتارة إلتتتى تعتتتاضع االتجتتتاه العدتتتكخؼ التتتجكتاتػرؼ فتتتي العتتتخاق, مستتتا دفتتتع 
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بالشتيجة إلى اندحاب أربعة أعزاء مغ عزػية االتحاد العتام واندتحاب عتجد كبيتخ متغ 
 أعزاء المجان السحمية لمكميات في بغجاد وباقي األلػية العخاقية. 

حتتتحر لكذتتف كتتل حمقتتتة ججيتتجة متتغ حمقتتتات وشالتت  البيتتان بسديتتتج متتغ اليقطتتة وال
التتتامخ وشالتت  شمبتتة العتتخاق ذات التػجتتو البعثتتي لمدتتعي لالستتتيالء عمتتى ستتمصة االتحتتاد 
الصالبتتي فتتي العتتخاق بػصتتفيع الجيتتة الػحيتتجة القتتادرة عمتتى حسايتتة حقتتػق الصمبتتة والتتجفاع 

ليو حيػيتو عغ جساىيخ الذع  والبج مغ اتخاذ السػقف الثػرؼ الحؼ يشقح االتحاد وُيعيج إ
الستػت ألعتجاء الحخكتة الصالبيتة,  وفعاليتو واختتع البيان القػل بعبارات تحخيزتية مثتل )

 .(33)( والشرخ لجساىيخ الصمبة بقيادة شميعتيع الصالبية التقجمية
تسختتتس نذتتتاط الصميعتتتة الصالبيتتتة التقجميتتتة أخيتتتخًا عتتتغ تأستتتيذ االتحتتتاد التتتػششي 

التحؼ يدتػف يكتػن لتو التجور األكبتخ فتي التييئتة لصمبة العتخاق التحؼ يقتػده حتدب البعتث و 
 .  8630شباط  5لإلضخابات الصالبية وإسقاط حكػمة عبجالكخيع قاسع في انقالب 

  
 :االستنتاجات 

 
نخػ ان المجشة العميا التحاد الصمبة العخاقي  8625تسػز  81مع بجاية ثػرة  -8

ومتتغ ختتالل بيانيتتا األول قتتج أعمشتتت االستتتعجاد لالنزتتػاء تحتتت إمتتخة االتحتتاد 
العتتام ميستتا كانتتت قياداتتتو, انصالقتتًا متتغ أجتتل تحقيتتق األىتتجاف الصالبيتتة, إال 

خورة قيام انتخابات في الػقت ذاتو إلى ض ودعاان ىحا اإلعالن كان ححرًا, 
 تحجد القيادات الصالبية وان ال تشفخد جية معيشة بقيادة االتحاد الصالبي.

أخحت بعج ذلظ تتراعج حتجة البيانتات وتػجتو االتيامتات برتػرة عمشيتة إلتى  -3
الحكػمة والحدب الذيػعي بتالػقػف ضتج مرتالج الحخكتة الصالبيتة ومعتاداة 

 القػمية العخبية.
ية ومشح تأسيديا بذكل ستخؼ ومشتح البيتان األول ليتا انتيجت الصميعة الصالب -0

ستتعػا إلتتى تدتتخيخ االتحتتاد  بتتأنيعبيجػميتتا ضتتج الحتتدب الذتتيػعي ووصتتفتيع 
العتتام ألىتتجافيع الحدبيتتة وحتتاولػا جعتتل العستتل الصالبتتي حكتتخًا ليتتع واالرتستتاء 
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بأحزتتان االتحتتادات العخبيتتة انصالقتتًا متتغ أىتتجافيع القػميتتة وأصتتبج الرتتخاع 
 دب البعث والحدب الذيػعي واضج السعالع.الحدبي بيغ ح

حاولتتت الصميعتتة التتجمج بتتيغ الخجعيتتة وىتتع أنرتتار العيتتج السمكتتي والفػضتتػية  -1
في إشارة إلى الذيػعييغ وإضيتارىع بسطيتخ الجيسقخاشيتة وىتحا يعتاكذ الػاقتع 
فال يػجج اتفاق أو تقارب بيشيسا حتى عمى السدتػػ الفكخؼ والسعخوف عتغ 

لمعيتتتج السمكتتي وأعػانتتتو وكتتل ذلتتظ متتتغ اجتتل االنتقتتتاص الذتتيػعييغ معتتاداتيع 
 مشيع وتذػيو صػرتيع في نطخ الذع .

يقفتػن وراء تعصيتل  بأنيعحاولت الصميعة الصالبية أيزًا ترػيخ الذيػعييغ  -2
االنتخابتتتات الصالبيتتتة بحجتتتة عتتتجم مقتتتجرتيع متتتغ تحقيتتتق الفتتتػز, وىتتتحا الكتتتالم 

إجخاء االنتخابتات متغ غيخ دقيق, وذلظ الن الدمصة ىي صاحبة القخار في 
عجميا, ثع ان الذيػعييغ أكثخ قاعجة جساىيخية شالبية وىع السدتفيجون مغ 
إجتتتتخاء االنتخابتتتتات لتتتتتغمغميع بذتتتتكل واستتتتع فتتتتي صتتتتفػف الصمبتتتتة وفتتتتي كافتتتتة 
السخاحتتل الجراستتية, وكانتتت غايتتة الصميعتتة متتغ وراء ذلتتظ تطميتتل التتخأؼ العتتام 

 ػاقع.بػجػد قاعجة شالبية واسعة ليع وىحا خالف ال
فتتي الػقتتت التتحؼ تصالتت   يتتو الصميعتتة الصالبيتتة باألستتالي  الجيسقخاشيتتة فتتي  -3

مسارستتتتتة االنتخابتتتتتتات نخاىتتتتتا تتتتتتتتيع الدتتتتتمصة وبذتتتتتتكل مدتتتتتبق بتتتتتتالتػاشى متتتتتتع 
الذتتيػعييغ بتتل وتتتتيسيع فتتي حتتال فتتػزىع بتتأن اتحتتادىع ال يسثتتل إرادة الصمبتتة 
ب وسػف لتغ يختجم ستػػ القتػػ الخجعيتة وىتحا يتجل عمتى حت  الصميعتة وحتد 

البعتتث إلتتى االنفتتخاد فتتي الدتتيصخة عمتتى االتحتتاد الصالبتتي بذتتكل مصمتتق, فأمتتا 
 يكػن االتحاد الصالبي بعثيًا أو سػف يكػن مذػىًا وغيخ ديسقخاشي.                   
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 اليػامر :
متتتغ عتتتجة أحتتتداب سياستتتية  8624تذتتتكمت عتتتام  . جبيتتتة االتحتتتاد التتتػششي  (8)

ضتتتتتست الحتتتتتدب الذتتتتتيػعي العخاقتتتتتتي وحتتتتتدب االستتتتتتقالل والحتتتتتدب التتتتتتػششي 
التتجيسقخاشي وحتتتد البعتتتث العخبتتتي االشتتتخاكي وبعتتتس السدتتتتقميغ وقتتتج أعمشتتتت 

بالتعاون مع الزباط األحخار والدعي إلستقاط  8624عغ أىجافيا في آذار 
لتتخزاق الحدتشي , الجبيتة الػششيتتة الحكتع السمكتي فتي العتتخاق . يشطتخ : عبتج ا

 . 8654في العخاق , جحورىا التاريخية وتصػرىا , بغجاد , 
االتحاد العام لصمبة وشتباب العتخاق , مكتت  الثقافتة واإلعتالم , لسحتات متغ  (3)

تاري  الحخكة الصالبية والذتبابية فتي العتخاق , مصبعتة دار القادستية , بغتجاد 
 .21-20, ص 8652, 

 33غ المجشتتتة العميتتا التحتتاد الصمبتتة العخاقتتي العتتتام , بيتتان ستتخؼ صتتادر عتت  (0)
 (.8. يشطخ السمحق رقع )8625تذخيغ األول 

. احتتج الزتتباط األحتتخار والحتتاكع العدتتكخؼ العتتام بعتتج  احستتج صتتالج العبتتجؼ (1)
, تخخج  8683, ولج في بغجاد  8630شباط  5لغاية    8625ثػرة تسػز 

, نتتال شتيادة الحقتتػق  8618, وكميتتة األركتان  8601فتي الكميتتة العدتكخية 
شتتتغل مشرتتت  الحتتتاكع العدتتتكخؼ العتتتام بعتتتج ثتتتػرة تستتتػز , اعتقتتتل ,  8623

. يشطتخ : محستػد فيستي  8631, ثتع أفتخج عشتو عتام  8630انقالب شتباط 
 8638, بغتجاد ,  8633دروير وآخخون , دليل الجسيػريتة العخاقيتة لدتشة 

 . 086-085, ص 
وتختتتتخج متتتتغ السجرستتتتة  8681محتتتتي التتتتجيغ عبتتتتج الحسيتتتتج . ولتتتتج فتتتتي بغتتتتجاد  (2)

, اشتتتخك  8628, ثتتع تختتخج متتغ كميتتة الحقتتػق ستتشو  8603العدتتكخية ستتشة 
,  األحتتتخارفتتتي العجيتتتج متتتغ التتتجورات العدتتتكخية ختتتارج العتتتخاق , متتتغ الزتتتباط 

 وأصتبج,  8625تستػز  81شغل العجيتج متغ السشاصت  العدتكخية بعتج ثتػرة 
 8630 – 8633, ووزيتخا لمرتشاعة  8633 – 8623وزيخَا لمسعارف سشة 

. يشطتتخ :  8631, تتتػفي عتتام  8630شتتباط  5أحيتتل عمتتى التقاعتتج بعتتج , 
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لصيتتتتتف حدتتتتتغ الدبيتتتتتجؼ , مػستتتتتػعة األحتتتتتداب العخاقيتتتتتة , مىسدتتتتتة العتتتتتارف 
 .  124, ص  3334لمسصبػعات , بيخوت , 

الجسيػرية العخاقية , وزارة الجفاع , مقخ الحاكع العدتكخؼ العتام , إلتى وزارة  (3)
. 8625تذتتتخيغ الثتتتتاني  5, فتتتي  1/332ستتتخؼ , التتتتخقع التخبيتتتة والتعمتتتيع , 
 (.3يشطخك السمحق رقع )

 38بيتتتان ستتتخؼ صتتتادر عتتتغ المجشتتتة العميتتتا التحتتتاد الصمبتتتة العخاقتتتي العتتتام ,  (4)
 (.0. يشطخ السمحق رقع )8625تذخيغ الثاني 

الجسيػريتتة العخاقيتتة , وزارة الجاخميتتة , مجيخيتتة األمتتغ العامتتة , تقخيتتخ ختتاص  (5)
. يشطخ 8625تذخيغ الثاني  30, بغجاد في  8104لعجد )سخؼ لمغاية( , ا
 (.1السمحق رقع )

 35بيتتتان ستتتخؼ صتتتادر عتتتغ المجشتتتة العميتتتا التحتتتاد الصمبتتتة العخاقتتتي العتتتام ,  (6)
 (.2. يشطخ السمحق رقع )8625تذخيغ الثاني 

 
لسديج مغ التفاصيل يشطخ : د. ك. و , وزارة التجفاع , السجمتذ العدتكخؼ  (83)

( , )خيخيتتتة ،( , وثيقتتتة رقتتتع 13,  106/33رقتتتع )العخاقتتتي الثتتتاني , ممفتتتة 
-8625؛ اوريل دان , العخاق في عيج قاسع تتاري  سياستي  23, ص 13

, تخجستتتة جتتتخجذ فتتتتج   السحتتتامي , دار نبتتتد لمصباعتتتة والشذتتتخ ,  8630
؛ مشتتاف جاستت  ، عمتتي , الحتتدب الذتتيػعي  138, ص 8656الدتتػيج , 
( , رستالة ماجدتتيخ غيتخ مشذتػرة , )دراسة تاريخية 8630-8625العخاقي 

 .824-828, ص 3388كمية ا داب , جامعة ذؼ قار , 
 .23االتحاد الػششي لصمبة وشباب العخاق , السرجر الدابق , ص (88)
تذتتتتخيغ األول  0بيتتتتان ستتتتخؼ صتتتتادر عتتتتغ الصميعتتتتة الصالبيتتتتة التقجميتتتتة ,  (83)

 (.3. يشطخ السمحق رقع )8633
تأستتتذ فتتتي بتتتخاش عاصتتتسة تذيكػستتتمػفاكيا عتتتتام  . اتحتتتاد الصمبتتتة العتتتالسي (80)

, وكتتان اليتتجف متتغ تأسيدتتو التتجفاع عتتغ حقتتػق الصمبتتة فتتي مختمتتف  8613
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بمتتجان العتتالع ومرتتالحيع والعستتل عمتتى تحقيتتق الدتتالم واالستتتقالل والحخيتتة , 
ويتكػن مغ تدتعيغ مشطستة تجستع كتل مشيتا ىيئتات شالبيتة فتي بمتج معتيغ , 

ي أقصار أمخيكا الجشػبيتة , وعذتخيغ فتي مشيا اتحادات شالبية ف 32وتسثل 
إفخيقيا , واثشا عذخ في الػشغ العخبي , وأربعة عذخ فتي التجول االشتتخاكية 
, وعذتتتخة فتتتي التتتجول األستتتيػية , وتدتتتعة فتتتي أمخيكتتتا الػستتتصى والذتتتسالية . 

 يشطخ : 
القتتتخن  أربعيشيتتتاتبذتتتكل غيتتتخ رستتتسي فتتتي  تأستتتذ.  اتحتتتاد الصمبتتتة العتتتخب (81)

و ويعتخف متغ ختالل نطامتو  8646ففي العتام  سيرسبذكل  أماالعذخيغ , 
مشطسة شالبية عخبيو ونقابية , ديسقخاشيتة , تقجميتة , مدتتقمة  بأنوالدياسي 

, معاديتتتتتة لالمبخياليتتتتتة والرتتتتتييػنية والخجعيتتتتتة واالستتتتتتعسار وذات شخرتتتتتية 
اعتبارية , وتزع السشطسات الصالبية العخبية وتعشي بقزايا الصالب العخب 

العخبيتتتة فتتتي  األمتتتة أىتتتجافع وتشاضتتتل متتتغ اجتتتل تحقيتتتق وتتتتجافع عتتتغ حقتتتػقي
التحتتتتخر والتقتتتتجم والػحتتتتجة وىتتتتي السسثتتتتل الذتتتتخعي والػحيتتتتج لمحخكتتتتة الصالبيتتتتة 

خمػد صابخ وآخخون العخبية داخل الػشغ العخبي الػاحج وخارجو . يشطخ : 
, الحقتتتتػق والحخيتتتتات الصالبيتتتتة فتتتتي ضتتتتػء التعتتتتجيالت القانػنيتتتتة األخيتتتتخة , 

 .  88 -4, ص  3335والتعبيخ , القاىخة ,  مىسدة حخية الفكخ
. وتدتتسى بحخكتتة عتتجم االنحيتتاز وىتتي حخكتتة قامتتت بتتيغ الحيتتاد االيجتتابي  (82)

عجد مغ دول العالع وتشتادؼ بالعجالتة والشتأؼ بشفدتيا عتغ الرتخاع بتيغ التجول 
الكبتتتخػ وبالتحجيتتتج بتتتيغ السدتتتكخ االشتتتتخاكي بدعامتتتة االتحتتتاد الدتتتػفيتي بعتتتج 

بدعامتتتة الػاليتتتات  الخأستتتساليوبتتتيغ السدتتتكخ  8612 ةالثانيتتتالحتتتخب العالسيتتتة 
, وان نقصة الخالف بتيغ الحتدب الذتيػعي وحتدب البعتث  األمخيكيةالستحجة 

يعتتتجه حتتتدب البعتتتث الػقتتتػف عمتتتى  إلتتتييتتتجور حتتتػل مفيتتتػم الحيتتتاد االيجتتتابي 
الحيتتاد ,  يستتا يعتتج الحتتدب الذتتيػعي ذلتتظ حيتتادا ستتمبيا وان الحيتتاد االيجتتابي 

والجول السطمػمتة ومدتانجتيا . لمتفاصتيل حتػل مفيتػم  ىػ الػقػف مع الحق
بتتخجذ حستتػد البتتخجذ , حخكتتة عتتجم االنحيتتاز مشتتح مػلتتجىا الحيتتاد يشطتتخ : 
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؛ ستتتعج  8650حتتتى انعقتتتاد الستتىتسخ الخابتتتع , مصبعتتتة الصميعتتة , الكػيتتتت , 
, بغتجاد ,  2حقي تػفيتق , مبتادغ العالقتات الجوليتة , السكتبتة القانػنيتة , ط

  . 032-030, ص  3383
تذتتتتخيغ األول  5بيتتتتان ستتتتخؼ صتتتتادر عتتتتغ الصميعتتتتة الصالبيتتتتة التقجميتتتتة ,  (83)

 (.4)   . يشطخ السمحق رقع 8633
تذتتتخيغ األول  03بيتتتان ستتتخؼ صتتتادر عتتتغ الصميعتتتة الصالبيتتتة التقجميتتتة ,  (84)

 (.5. يشطخ السمحق رقع )8633
كتتتانػن األول  84بيتتتان ستتتخؼ صتتتادر عتتتغ الصميعتتتة الصالبيتتتة التقجميتتتة ,  (85)

 (.6السمحق رقع ). يشطخ 8633
 في إشارة إلى رئيذ محكسة الذع  الذيػعي فاضل عباس السيجاوؼ. (86)
شتتباط . يشطتتخ  81بيتتان ستتخؼ صتتادر عتتغ الصميعتتة الصالبيتتة التقجميتتة ,  (33)

 (.83السمحق رقع )
غازؼ  يرل , لسحتات خالتجة متغ تتاري  االتحتاد التػششي لصمبتة العتخاق ,  (38)

 .84-83, ص 8640, , بغجاد  3دار الحخية , مصبعة الجسيػرية , ط
تذتتتخيغ األول   08 بيتتتان ستتتخؼ صتتتادر عتتتغ الصميعتتتة الصالبيتتتة التقجميتتتة , (33)

 (.88. يشطخ السمحق رقع ) 8638
 
 


