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 الممخص:

 الشخصتتتي ت عتتتدت التتتت  الجهتتتود تمتتت  توثيتتت  إلتتت  األخيتتترة اآلونتتت  فتتت  التأريخيتتت  الدراستتت ت اتجهتتتت    
 الوصول أجل من والتقص   لبحثب قي مه خالل  من إنس ن  فكر من تحممه لم  أهمي  ذات األك ديمي 

 مطمتت    التترزا  عبتتد)شخصتتي  وهتت إال  أك ديميتت  شخصتتي  هتتذا البحتتث تن ولتتت ،التأريخيتت  الحقيقتت  إلتت 
 وانعكتس بهت  وتأثر االجتم عي  وتحوالته  الفكري  العرا  ظروف ع ش مع صر عراق  مؤرخفهو  (الفهد
 لدراستتت  طمبتتته توجيتته عمتت  يعمتتل ومح ضتتراته دراستت ته فتتت  وشتترع لمتتتأري ، ورؤيتت   منهجتته عمتت  أثرهتت 
 ب ستتتخدا  الالتينيتت  وأمريكتت  ،أفريقيتت  ،آستتي  ،العربتت  الخمتتي  ،العتترا  فتت  الوطنيتت  الحركتت  تتت ري  قضتت ي 
 .التأري  فه  عم  الب حث تس عد الت  الحديث  والعمو  الوث ئ  مقدمته  وف  العممي  الوس ئل

 الفهد(. مطم    الرزا  الكمم ت المفت حي : )المرجعي  الفكري ، فمسف  الت ري ، عبد
The intellectual reference and the philosophy of history for Prof. Dr. 

Abdul Razzaq Mutlaq Al-Fahd 

  Dr. Ghanem Najib Abbas,          Suhad Hassan Ajeel 

College of Education for Human Sciences/University of Al-Muthanna, 

Directorate of Education, Al-Muthanna 

Abstract: 

    Historical studies have recently tended to document those efforts that 

academic personalities considered important because of the human thought 

they carry through their research and investigation in order to reach the 

historical truth. He lived Iraq's intellectual conditions and their social 

transformations and was affected by them، and their impact was reflected on 

his approach and his vision of history. In his studies and lectures، he began 

working to direct his students to study the issues of the history of the national 

movement in Iraq، the Arab Gulf، Asia، Africa، and Latin America using 

scientific means، foremost of which are documents and modern sciences that 

help Researcher to understand history. 

Keywords: (the intellectual reference, the philosophy of history, Abdul 

Razzaq Mutlaq Al-Fahd). 
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 المقدمة:
 عتتدت التتت  الجهتتود تمتت  توثيتت  إلتت  األخيتترة اآلونتت  فتت  التأريخيتت  الدراستت ت اتجهتتت    

 ب لبحتث قي مهت  ختالل من إنس ن  فكر من تحممه لم  أهمي  ذات األك ديمي  الشخصي ت
 أك ديمي  شخصي  البحث هذا تن ولت, التأريخي  الحقيق  إل  الوصول أجل من والتقص 

 مع صتر عراقت  متؤرخ فهو (0206_6996)(الفهد مطم    الرزا  عبد)شخصي  وه  إال
 منهجته عم  أثره  وانعكس به  وتأثر االجتم عي  وتحوالته  الفكري  العرا  ظروف ع ش
 قضتت ي  لدراستت  طمبتتته توجيتته عمتت  يعمتتل ومح ضتتراته دراستت ته فتت  وشتترع لمتتتأري ، ورؤيتت  
 الالتينيتتتت  وأمريكتتتت , أفريقيتتتت , آستتتتي , العربتتتت  الخمتتتتي , العتتتترا  فتتتت  الوطنيتتتت  الحركتتتت  تتتتت ري 

 الب حتتتث تستت عد التتتت  الحديثتت  والعمتتو  الوثتتت ئ  مقتتدمته  وفتت  العمميتتت  الوستت ئل ب ستتتخدا 
 . التأري  فه  عم 
 اهتتتتت  تضتتتتتمنت خ تمتتتتت  وتتموهمتتتتت  مقدمتتتتت  تستتتتتبقهم  مبحثتتتتتين التتتتت  البحتتتتتث هتتتتتذا قستتتتت    

 الفكريتتت  المرجعيتتت  األول المبحتتتث درس إذ ،الب حثتتت ن اليهتتت  توصتتتمت التتتت  االستتتتنت ج ت
 عم  أكدت الت  إليه  ينتم  الت  الفكري  والمدرس  الفهد، لدى ومفهومه  التأري  وفمسف 
 الم دي التفسير مفهو  ن قش كم  التأريخي ، األحداث صن ع  ف  االجتم عي  القوى دور

 فستتتمط الضتتتو  الثتتت ن  المبحتتتث امتتت  اليستتت ري، الفكتتتر تبنيتتته فتتت  أستتتهمت التتتت  والعوامتتتل
 ف  الفرد بدور وابح ثه كت ب ته ف ( البطل)الفرد نظري  تطبي  شمل كم  الفردي، التفسير
 . التغيير ق ئد وهو الحدث ص نع هو الفرد ان عم  أكد اذ التأريخي ، األحداث

 وق ئمتت  الهتتوامش فتت  مالحظتهتت  يمكتتن التتت  المصتت در متتن العديتتد عمتت  البحتتث استتتند   
 ،الفهتد مطمت    الترزا  عبتد الدكتور االست ذ مؤلف ت تأت  ف  مقدمته  ،والمراجع المص در

 هتت ااجر  التتت  الشخصتتي  المقتت بالت شتتكمت كمتت  فضتتاًل عتتن كتتتب متتنه  البحتتث التتتأريخ ,
االستت ذ التدكتور عبتدام حميتد مترزو  العتت ب )رئيس قست  التتأري  فت  كميت   مع الب حث ن

 .البحث هذا إلنج ز مكمالا  عنصراً التربي  لمبن ت ف  ج مع  بغداد( 
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 الفهد عند ومفهومها التأريخ وفمسفة الفكرية المرجعية :األول المبحث
ف   صعوب نجد  ,مؤلف ته ف  الفهد درسه  الت  الموضوع ت سع من خالل مالحظ  

 إلت  الب حثت  ستعمد لذا المؤلف ت، تم  بحثته  الت  المواضيع كل ف  منهجي  دراس  إجرا 
 . ري أالت كت ب  ف  منهجه لمعرف  حجرًا اس سي ً  لتكون ه بعضتحميل 

 وان, (6)األمت  عم  نحتو متقتد  إلت   سيري ري أالت بأنالفهد  آمن, الت ري  فمسف  بشأن
 المصت ل  تبت دل: منهت  عتدة عوامتل المستير يمكتن إرج عته إلت  ذل ف   تراجع أي حصول

 الفهتتد لتتدى ري أالتتت ومفهتتو  الع لميتت ، الستت ح  عمتت  المهيمنتت  والغربيتت  الرجعيتت  القتتوى بتتين
 تعمتتلالتتت   جتم عيتت الا قتتوىال بتتين صتتراع هتتو نمتت , إالحكتت  يتولتتون أفتتراد بتتين صتتراع لتتيس
 فتت  الفتت تحين القتت دة دور عمتت  يركتتزون القوميتتون فمتتثالً  ,رؤاهتت  بمتتون المجتمتتع تمتتوين عمتت 
 دور عمت  أكتدت الفهتد إليهت  ينتمت  التت  تأريخيت ال المدرست  أمت , الشخص  والمجد ري أالت

 (9)"المتت دي التفستتير"  إلتت  يميتتل بتتذل  هتتو, و (0)األحتتداث صتتنعت التتت  االجتم عيتت  القتتوى
 بستتتبب ينشتتتأ التتتذي الطبقتتت  الصتتتراع عمتتت  تعتمتتتد ري أالتتتت حركتتت  أن أصتتتح به يتتترى التتتذي

 .(4)وعالق ته اإلنت ج قوى بين التن قض
 لممجتمعت ت الم دي  الظروف أن ونير  (5)(م ركس ك رل)مث لأ التفسير ذل  واصح ب

 األوضتتت ع إلتتت  أستتتب به  تعتتتود واالنقالبتتت ت الثتتتوراتوان أغمتتتب  ,ري أالتتتت تحتتتر  التتتت  هتتت 
 أو التتدين أو الفكتتر دور ينكتترون المتت دي التفستتير صتتح با أن يعنتت  ال وهتتذا االقتصتت دي ،

 األوضتت ع عتتن ن تجتت  نهتت إ يتترون لكتتنه  ,بتتدوره النهتت  اعترفتتوا  ري أالتتت توجيتته فتت  الوطنيتت 
 ت بعت  والوطنيت  والروحيت  الفكريت  العوامتل أن الم دي التفسير صح با ىرأ وعميه الم دي ،
 . (6)وحد  التفسير هذا عم  ق ئم  ري أالت حرك  وأن ,االقتص دي  لمعوامل
 الح ضتتتر فهتتت  إلتتت  تهتتتدف متتت  بقتتتدر الم ضتتت  تحميتتتل فقتتتط ليستتتت التفستتتير غ يتتت  إن 
 ,عصر  ف  الس ئد الرأسم ل  النظ   تن قض بي ن هو م ركس هدف وان ,ب لمستقبل والتنبؤ
 .(7)الالطبق  والنظ   ب لشيوعي  والتبشير انهي ر  وحتمي  ته فته ث  ومن

 الفهتتد تبنتت  فتت  أستتهمت التتت  العوامتتل معرفتت  متتن البتتد كت ب تتته عمتت  االستتتدالل وقبتتل
 الخمسيني ت مرحم  السيم  ,اذه نه فيه  تفتحت الت  مرحم ال طبيع : ومنه  اليس ري الفكر

 لكنته ,اليست ري التيت ر هتوهت  في األبترز الفكتري التيت ر وك ن العشرين، القرن من والستيني ت
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 سنوضتتحه متت  وهتتذا) التتدين  االيمتت ن صتتعيد عمتت  التيتت ر ذلتت  طروحتت ت بعتتض متتع اختمتتف
 بتتت لفقر متمثمتتت  ع شتتته  التتتت  الصتتتعب  االجتم عيتتت  الصتتتعوب ت ختتتراأل والع متتتل ,(بعتتتد فيمتتت 

 اليست ري  الكتتب أمهت ت شتكمت فقتد ,القترا ة فت  ورغبتته الذات  تثقيفه عن فضالً  ,والحرم ن
 هتت  الكتتتب لتمتت  قرا تتته ستتبب أن الفهتتد بتتي نقتتد و , (8)التتتأري  بتحميتتل الختت ص لوعيتته بدايتت 
 وعمميتتت ت صتتتعب  مع شتتتي  ظتتتروف متتتن ستتتك نه  يع نيتتته كتتت ن ومتتت  ,فيهتتت  عتتت ش التتتت  البيئتتت 

 فتت  أثتتر حكوميتت  ومؤسستت  مدينتت  متتن أكثتتر فتت  لتنقمتته وكتت ن الطبقيتت ، والفتتوار  استتتغالل
 رواد أحتتد وهتتو ,أنتتيس محمتتد بأستتت ذ  تتتأثر  هتتو األهتت  الع متتل أمتت  ،(9)الفكتتري وعيتته نضتت 

 تتتأثر متتدى ولبيتت ن ,التقتتدم  وفكتتر  االشتتتراكي  بعقيدتتته امتتت ز التتذي (62)(المصتتري  المدرست )
 يستتت ري  طروحتتت ت متتتن كت ب تتتته فتتت  بمتتت  استتتت ذي، بكت بتتت ت تتتتأثرت :"بتتت لقول بكت ب تتتته الفهتتتد

ختتتالص بدقتتت  بحثتتتهو   لمصتتتراع وتن ولتتته المستتتحوق  والجمتتت هير والفالحتتتين العمتتت ل لقضتتت ي  وا 
 إذ ,المصتري  الك تتب مجمت  فت  المقت الت سمستم  فت  وذلت  المصتري، المجتمع ف  الطبق 
 فتتت  كتبتتته ومتتت  ,(الطبقتتت ت صتتتراع_المصتتتري المجتمتتتع) عنتتتوان تحتتتت مقتتت الت عتتتدة كتتتتب

 القتتوى لجبهتت  وانحيتت ز  العربيتت  القضتت ي  عتتن ودف عتته ألفهتت  التتت  والكتتتب المصتتري  الصتتحف
 فتت  مصتتر فتت  6950 تمتتوز 05 ثتتورة , أثتترت(66)"لإلمبري ليتت  ومع داتتته العتت ل  فتت  القوميتت 
 عمت  أثرهت  وانعكتس بهت ، وتتأثر االجتم عيت  وتحوالتهت  الفكريت  ظروفهت  فع ش أنيس محمد
 لدراستت  طمبتتته توجيتته عمتت  يعمتتل ومح ضتتراته دراستت ته فتت  وشتترع لمتتتأري ، ورؤيتت   منهجتته
 .(60)واالقتص دي االجتم ع  الت ري  قض ي 

 الفهتد أن: منهت  اليست ري، فكتر  عمت  تؤكد الفهد كت ب ت من أمثم  إعط   ل إ عمدوسن
 شتتتديد الشتتيوع  الحتتزب تتتت ري  أن" :بتت لقول فأكتتد الشتتتيوع  الحتتزب إلتت  كت ب تتتته فتت  يميتتل

 فتتتت  االستشتتتت ري  مشتتتت ريعه  وفضتتتت  ,بسي ستتتتته  والتنديتتتتد بريط نيتتتت  مه جمتتتتته فتتتت  الصتتتتالب 
 ,نق بتت ت فتت  العمتت ل تنظتتي  فتت  كبيتتر بتتدور قتت   الحتتزب أن :"قتت ئالً  الفهتتد واضتت ف ,"العتترا 
 من وك ن المهدورة، حقوقه  إل  وتنبيهه  الع مم  الطبق  ف  الوطن  الوع  بث عن فضالً 
 الحكومت  وجهتهت  التت  العنف سي س  من لرغ عم  ا بحقوقه  العم ل ط لب أن ذل  نت ئ 

 وأكتتد أجتتوره ، زيتت دة ومنهتت  حقتتوقه  إعطتت   إلتت  اضتتطرت فأنهتت  وب لتتت ل  ,آنتتذا  العراقيتت 
 والستبب ,بينه  الوع  النعدا  قميالً  الفالحين صفوف ف  الشيوع  الحزب تغمغل أن الفهد
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 اهتمت   متن الترغ  وعم  بينه ، تدب حرك  ي أ يراقب أخذ الذي االقط ع سيطرة هو اآلخر
 الشتتتتيوع  الحتتتزب إخفتتتت   أستتتب ب بيتتتت ن فتتت  يتتتتوان  لتتتت  أنتتته الإ ,الشتتتتيوع  بتتت لحزب الفهتتتد

 وفتتت  تستتتير الخ رجيتتت  العراقتتت  الشتتتيوع  الحتتتزب سي ستتت  أن األستتتب ب تمتتت  واهتتت  ,العراقتتت 
 رجتتوعال دون ب ستتتمرار السي ستت  تمتت  الحتتزب ويؤيتتد ,الستتوفيت  االتحتت د فتت  الحتتزب سي ستت 

 معصتومين ليستوا والحكومت  الستوفيت  الشتيوع  الحتزب سي س  أن مع ,الحقيق  معرف  ال 
 االتحتتتت د ه جمهتتتت  التتتتت  المشتتتت ريع ينتقتتتتد تجتتتتد  العربيتتتت  الحتتتتزب سي ستتتت  ففتتتت  الخطتتتتأ، متتتتن

 االتحت د موقف من واضح ً  ذل  برز ,السوفيت  االتح د يده أ الت  المش ريع يدوأ السوفيت 
 فتتت  ديمقراطيتتت  دولتتت  تكتتتوين إلتتت  االتحتتت د دعتتت  األمتتتر بتتت دئ ففتتت  ,فمستتتطين قضتتتي  متتتن

 كمتتت  فتت  العراقتت  الشتتيوع  الحتتزب وايتتده  فمستتطين تقستتي  إلتت  دعتت  ذلتت  بعتتد ثتت  ,فمستتطين
 متتتن كثيتتتر عنتتته أبعتتتدتف ,العراقتتت  الشتتتيوع  الحتتتزب عمتتت  أثتتترت السي ستتت  تمتتت  ,الحتتت لتين
 ايتت  سي ستت  تكتتون أن الضتتروري متتن بأنتته تتترى ك نتتت التتت  القتتوم  الحتتس ذات العن صتتر
 الشت ب  العن صتر من كثير فإن وب لت ل  ,والوطني  القومي  الوطن مص ل  مع تتف  منظم 
 العربتتت  البعتتث حتتزب منهتت  ,أختترى أحتتزاب إلتتت  وانضتتمت ,الشتتيوع  الحتتزب عتتن ابتعتتدت

 ب لدرجت  الجمت هير مص ل  مع تتف  سي سته وجعل ,االشتراكي  شع ر رفع الذي االشتراك 
 تعمت  وان ,وقوميت  يست ري  ميتوالً  يحممتون كت نوا التذين الشتب ب متن كثيتر فأستقطب ,األول 
 السبب يعود ك ن به  يقو  ك ن الت  والخطوات السوفيت  االتح د بسي س  الشيوع  الحزب

 معته التعت ون وعتد  ,العراقت  الشتيوع  الحزب عن األحزاب ك ف  ابتع د ل إ أيض  ذل  ف 
ق تتد   االبتعتت د وذلتت  الستتمط ، بطتتش متتن خوفتت ً   جعمهتت  متت  حتتد التت  الشتتيوع  الحتتزب قتت دة ع 

 عتن فيفتتش الواقتع ف  يفشل بمن أشبه وهذا معه  لمتع ون العرا  خ رج قوى إل  يتطمعون
 أنتتتته عمتتتت  داللتتت  الشتتتتيوع  لمحتتتزب والضتتتتعف القتتتتوة نقتتت طل الفهتتتتد ن بيتتت, ويعتتتتد (69)"الخيتتت ل

  .طروح ته ف  موضوع 
 يهتتتت  لتتت و , ذكرهتتت  التتتت  األحتتتزاب أغمتتتب فتتت  والفالحتتتين العمتتت ل دور عمتتت الفهتتتد  أكتتتد
 جتذوره  فتتبتع عميهت ، ق متت التت  القتوى بدراس  اهتم مه بقدر السمط  إل  حزبال بوصول
 اختتتت ر اهتم متتته فتتت  ذلتتت  استتتتئث ر متتتن بمتتت  وقتتتد السي ستتت  وعيهتتت  ودرجتتت  تطورهتتت  ومراحتتتل
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 يتتتؤرخ هنتتت  فهتتتو( 6958_6900العتتترا  فتتت  العم ليتتت  الحركتتت  تتتت ري )ألطروحتتتته موضتتتوع
 . (64)مهم  واقتص دي  اجتم عي  فئ  إل  يشير عنوانه  ك ن وان العراقي  الوطني  لمحرك 

 دراس  واستط ع ,واالجتم عي  االقتص دي  العم ل أحوال عم  أطروحته ف  الفهدركز 
 عتتدد ضتت  التتذي العراقتت  الشتتيوع  الحتتزب الستتيم  لهتت  المؤيتتدة واألحتتزاب العم ليتت  الحركتت 
 النق بتت ت ن ضتتمت التتت  العم ليتت  والمط لتتب العم ليتت  الحركتت ت قتت دة وأبتترز العمتت ل متتن كبيتتر
 قبتل متن حقتوقه  وتنظتي  الشتيوعيين العم ل لحم س ك ن أنه الفهد ىأر و  ,تحقيقه  أجل من

 كت ن كمته ذلت  ,المتزو  عنتد م دي ً  ومس عدته  معنوي ته  وتقوي  ,بينه  الوع  وبث ,الحزب
 المثتت ل ستتبيل فعمتت  ,الشتتيوع  الحتتزب بهتت  قتت   ه متت  عم ليتت  اضتتراب ت قيتت   فتت  األثتتر لتته

 ،6946 تمتتوز فتت  (65)( كوربتت غ ح دثتت ) إليتته آلتتت ومتت  كركتتو  فتت  التتنفط عمتت ل اضتتراب
 الشتتيوع  الحتتزب أن" :بتت لقول االضتتراب هتتذا فتت  الشتتيوع  الحتتزب دور الفهتتد فيهتت  وضتت 
 ,العمتت ل بتتين ستتري  تنظيمتت ت لتته وك نتتت الشتترك  عمتت ل بتتين واضتت  نشتت ط لتته كتت ن العراقتت 

 مركتز متن مستؤول إلت  (66)(وداللمشم)س سون  يدع  شيوع  قي دي من بوثيق  ذل  وأكد
" اال " االحتكتتتت رات متتتتن هتتتتو التتتتنفط ان الرفيتتتت  ايهتتت : فيهتتتت  قتتتت ل ,كركتتتتو  لتتتتوا  فتتتت  الحتتتزب

 اال  المركتتز فتت  التنفط يكتتون لكتت  عظيمت  جهتتوداً  تركتتز أن فينبغت  ,بالدنتت  فتت  لالستتعم ر
 .(67)"البروليت ري  لمحرك 

 تمتت  توك نتت ,كركتتو  فتت  الحتتزب منظمتت  إلتت  فهتتد تعميمتت ت متتن كتت ن:" قتت ئالً  وأضتت ف
 عمت  تعميم تته فت  أكتد وقتد ,الحتزب أعضت   أحتد بوست ط  يد  بخط يومي ً  تصل التعميم ت
 ختتتتتالل الع ممتتتت  لمطبقتتتتت  تأييتتتتداً  واألكثتتتتر المخمصتتتتت  الثوريتتتت  العن صتتتتر أكثتتتتتر لتتتتف ضتتتترورة
 .(68)"اباألضر 

ضتتتراب كركتتتو  عمتتت ل إضتتتراب بتتتين الفهتتتد ربتتتط ذلتتت  ضتتتو  وفتتت   فتتت  التتتنفط عمتتت ل وا 
 بينهت  فيمت  الشتيوعي  األحتزاب تعت ون أن:" بت لقول ذلت  عمت  وأكتد ,نفسه  المدة ف  عب دان

 عالقت ت أن كمت  المتشت به ، أو الواحتدة االيدلوجيت  ذات األحتزاب ككل ومتوقع بديه  أمر
 بتين مستمراً  البمدين بين السفرجعمت  ديني  وعالق ت جوار عالق ت وه  العرا  مع إيران

 عالقتتت ت أن كمتتت  البمتتتدين، كتتتال فتتت  المقدستتت  العتبتتت ت زيتتت رات مواستتت  فتتت   مستتتيال ,الستتك ن
 زيتتت رات يتخممهتتت  قتتتد الزيتتت رات وتمتتت  األحيتتت ن متتتن كثيتتتر فتتت  البمتتتدين بتتتين تحصتتتل تج ريتتت 
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 السي ستتت ، الطتتت بع ذات الزيتتت رات تمتتت  ب لفعتتتل حصتتتمت وقتتتد التتتبعض، لبعضتتته  السي ستتتيين
 طترد ث  الزمن، من مدة العرا  جنوب ف  وع ش ةتود حزب أعض   أحد ج   أن وحصل

 بأنته ذكترت نفسته  الشترط  أن متع روسيً ، ض بط ً  اعدو  الذين العراقي  الشرط  ج نب من
" وقد ك ن ذل  الرجل من  أض ف الفهد ق ئاًل: ث  ,"العرا  جنوب بمهج  العربي  يتكم  ك ن

 إلت  6946 عت   الشتيوع  الحتزب أعضت   أحتدأه ل  عب دان, ومتن اعضت   حتزب تتودة, 
 ,حقيقتت  إلتت  الفهتتد اشتت ر ثتت  ,"اإليرانتت  تتتودة حتتزب أعضتت   بتتبعض هنتت   والتقتت  ,طهتتران
 تعنت  ال  ليت مالع اإلضتراب ت تم  اعتب ر هو الغربيون الكت  ب يريد  م  صممخ أن:" وه 
 متتن أو ,االحتك ريتت  الشتترك ت قبتتل متتن لالستتتغالل معرضتتين مضتتطهدين عمتت الً  هنتت   أن
 متن) اإلضتراب ت تمت  أن تعنت  بتل بهت , المط لبت  حقهت  ومتن وشترعي  حقيقيت  مط لتب لهت 

 سي ستتتتي  وألغتتتتراض الشتتتتيوعي  األحتتتتزاب متتتتن بتوجيتتتته حركتتتت ت إال هتتتت  متتتت ( نظتتتتره  وجهتتتت 
 متتتن وجهتتتت وان راب تاإلضتتت تمتتت  أن:" بتتت لقول أكتتتد الفهتتتد نظتتتر وجهتتت  , ومتتتن(69)"روستتتي 
 عميه  تسير ث بت  سي س  ه  تم  فإن ,البريط ني  المص ل  ضد الشيوعي  والقوى األحزاب
 المستتتتعمر ضتتتداإلضتتتراب ت  تمتتت  تعمتتتل ع متتت  بصتتتورة الوطنيتتت  والقتتتوى التقدميتتت  األحتتتزاب
 ,آني  اهداف ذو وقت  اسموب وليست الظروف تبدل مع تتبدل ال السي س  وتم  المستغل،

 بعتض ظمتت أو ,المنطقت  فت  مصت لحه بقيتت أو االستتعم ر بقت  ط لمت  ب قيت  سي س  وه 
 أو تعتت ونمتتن  حتتدث متت  اذا:" مف دهتت  نتيجتت  إلتت  الفهتتد ويصتتل رك بتته فتت  تستتير الحكومتت ت

 غبت ر وال حستن أمر الواقع ف  ذل  فإن ,األجنب  النفوذ ضد التقدمي  األحزاب بين تنسي 
 وبتتين التتوطن أبنتت   بتتين صتتراع ً  تشتتهد التتت  المنطقتت  فتت  متتواطن اي يستتر أمتتر وهتتو ,عميتته
 .(02)"ب لمنطق  بمص لحه التشبث يح ول الذي األجنب  النفوذ

 البطول  الموقف أن:" ب لقول اإلضراب ذل  ويصف اليس ري  كت ب ته ف  الفهد ويسير
 دكت توريتتت  عتتتن كشتتتف االستتتتعم ري  ولمشتتترك  لمستتتمط  والتحتتتدي الصتتت مدة والوقفتتت  لمعمتتت ل
 كشتتفوا العمتت ل لكتتن ,محنتته  فتت  بجتت نبه  وقوفهتت  وعتد  العمتت ل بتتأرواح واستتتخف فه  الستمط 
 عتتن والبعيتتدة الجمتت هير بتتإرادة  المستتتهين العمتتري أرشتتد لتتوزارة الستت فر الوجتته عتتن بمتتوقفه 
 .(06)"األمور مع لج  ف  الديمقراطي  أسس
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 التتدور متتن اإلنستت ن تطتتور منتتذا  وجتتد قتتدي  صتتراع الطبقتت  الصتتراع أن عمتت  الفهتتد أكتتد
 يق بمهت  المال  طبق  فمثالً  ,الطبق ت ظهور بداي  ذل  ك ن ،(00)الممكي  دور إل  المش ع 

 عميته االستتحواذ يمكتن مت  كبترأ عمت  االستتحواذ نزعت  اإلنس ن لدى وبدأ ,المعدومين طبق 
 وتقتدي  والمست واة العدالت  أجتل متن دعواتالت بتدأت وعميته ,اآلخترين حست ب عم  الثروة من

 العنتتتف طتتت بعتأختتتذ  وأحي نتتت ً  ,بجتتت نبه  العتتتيش لمفقتتترا  يبقتتتوا بتتتأن لألغنيتتت   واالرشتتت د التتتوعظ
 والممكيت  الستمط  أصتح ب تعتد آرا  هن   أن:" ق ئالً  الفهد واض ف المستغمين عم  والثورة
 امتيتت زات، متتن عميتته هتت  لمتت  يؤهمهتت  متت  الشخصتتي  المميتتزات متتن تمتمتت  مختتت رة نخبتت  هتت 
 المستتقل لمفترد تحتذير بمث بت  وأنهت  المستضتعفين، انتف ضت ت عمت  الترد بمث بت  اآلرا  وتم 
 طتتت لبوا مفكتتترين وجتتتود متتتن يمنتتتع لتتت  ذلتتت  ولكتتتن بواقعتتته، ويرضتتت  الهتتتدو  إلتتت  يتتتركن كتتت 

 .  (09)"اصالح دع ة أو دين كدع ة والعدال  ب لمس واة
 هت  األفتراد بتين الطبقيت  الفتوار  بتقمتيص والمط لبت  النت س بتين المست واة أن الفهد أكد
 عمتتت  والقضتتت   اإلنستتت ن بحقتتتو  متعمقتتت  القضتتت ي  وتمتتت  ,العتتت ل  فتتت  جديتتتدة ليستتتت قضتتت ي 
 ب لمستت واة والمط لبتت  االجتمتت ع  الفكتتر طتترح فتت  مستت هم  لمعتترب وكتت ن ,الطبقيتت  الفتتوار 
 التتبالد أنحتت   متتن أجتتزا  إلتت  االستتال  مبتت دئ المستتممون العتترب حمتتل أن منتتذ ظهتتر التتذي

 ضتتتريب  بفتتترض الطبقيتت  الفتتتوار  متتن التقميتتتل مح ولتت  المبتتت دئ تمتت  تضتتتمنت إذ المعمتتورة،
 العدال  تضمنت قرآني  بآي ت الفهد واستشهد الفقرا ، عم  توزع المجتمع ف  األغني   عم 

 والفضت  التذهب يكنتزون والتذين:" تعت ل  بقولته المت ل كنز من اإلله  والتحذير االجتم عي 
 صتتريح ً  أمتتراً  الكريمتت  اآليتت  متتن وأوضتت  ,"ألتتي  بعتتذاب فبشتتره  ام ستتبيل فتت  ينفقونهتت  وال

 وآلته عميته ام صتل)محمتد متيناأل الرستول وقتول قميمتين، أفتراد قبتل من الم ل احتك ر يمنع
 اإلمت   إن قت ئالً  أضت ف ثت  ,"بته يعمت  وهتو ج ئع وج ر  شبع ن ن   من ب  آمن م (:" وسم 
 اغتنت  مت :" بقولته تعبيتر أد  ذلت  عتن عبر وقد الطبق  التف وت أدر ( السال  عميه)عم 
 عمت  يتدل وهتذا, (04)(لقتمتتها  رجتالً  الفقتر كت ن لو) الفقر مه جم ً  ق ل ث " فقير بفقر اال غن 
 ري أالتتتتت متتتتن استتتتتمد فقتتتتد اإللحتتتت د يشتتتت طره  ال لكتتتتن ,العمميتتتت  ب الشتتتتتراكي  نأمتتتت الفهتتتتد أن
  . والمس واة العدال  مب دئ سالم اإل
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  أن يؤكتدون النت س تجعل طبقي  فوار  من الع ل  ف  يحصل م  أن:" ق ئالً  أض ف ث 
 الهنتد فت  يحصتل مت  منهت  ,ذلت  عمت  أمثمت  وذكتر االشتتراك ، النظت   غيتر منقتذ له  ليس
 الهتتال ، إلتت  يتتؤدي التتذي والجتتوع التخمتت  حتتد غنتت  فيهتت  يوجتتد إذ ,طبقيتت  فتتوار  وجتتود متن

 الستتك ن متتن نستتب  هنتت   بينمتت  ,معتتدومين جيتت ع يوجتتد إذ ,العتترا  فتت  يحصتتل عمتت  فضتتالً 
 العممتتتتتت  التطبيتتتتتت  هتتتتتتو األمثتتتتتتل الحتتتتتتل أن:" قتتتتتت ئالً  وأكتتتتتتد والرفتتتتتت  ، البتتتتتتذخ حيتتتتتت ة يعيشتتتتتتون
 .(05)"االشتراكي 
 الع ممتت  الطبقتت  عمتت  اعتمتتدت قتتد الالتينيتت  أمريكتت  فتت  الثوريتت  الحركتت ت أن الفهتتد أكتتد

 الستيم  ,القت رة فت  األمريكت  النفتوذ ومق ومت  الرجعيت  الحرك ت ضد كبير بدور ق مت الت 
 إلت  يميتل الفهتد أن يالحتظ ذل  خالل ، ومن(06)العشرين القرن من الخمسيني ت نه ي  ف 

 الطبقت ت دور عمت  وأكتد لمثتورات المحتر  هتو االقتصت دي الع مل أن وأكد الم دي التفسير
 االجتمت ع  التفت وت فت  موضتع أختر أن وقتد أكتد األجنبت , االستتقالل مق وم  ف  الع مم 

 اتست ع عتن فضتالً  غيرهت , دون المتخمفت  األقطت ر بهت  تختتص الت  األس سي  الصف ت من
 وذلتتت  الستتتك ن، متتتن العظمتتت  الغ لبيتتت  وبتتتؤس الصتتتغيرة األقميتتت  غنتتت  بتتتين القتتت ئ  التنتتت قض
 االجتم عيتت  الفتترو  عنتتف عنتته يتتنج  التتذي المتخمفتت  االقطتت ر واقتتع يؤلتتف العنيتتف التفتت وت

 ممكت ً  تكتون لمزراعت  الصت لح  األراضت  متن كبيترة نستب  وأن ,المتخمفت  األقطت ر يميز الذي
 .(07)المالكين كب ر من محدود لعدد

 اليستتت ري تجتتت  اال عتتتن خيتتتراأل دافتتتع الفهتتتد، كت بتتت ت فتتت  اليستتت ري االتجتتت   بيتتت ن وبعتتتد
 ويمنتع النت س بين والمس واة العدال  يقد  نظ م ً  بأنه  ومقتنع ً  ب الشتراكي  أؤمن أن " :ب لقول

 عمتتت  الت متت  الستتتيطرة حتت  لمدولتتت  تعطتت  التتت  العمميتتت  ب الشتتتراكي  مقتنتتتع انتت  ,االستتتغالل
 االتحتت د تجربتت  عتتدوب لإلنستت ن، االقتصتت دي  ب لنشتت ط ت المتعمقتت  الفع ليتت ت وكتتل االقتصتت د
 لكن تتت  ,ب الشتتتتراكي  إيمتتت ن  يتزعتتتزع لتتت  االشتتتتراكي  تطبيتتت  فتتت  ستتتمبي ت ووقتتتوع الستتتوفيت 
 الخت ص لمقطت ع حريت  ومتن  الدولت  فت  لمع ممين حوافز إيج د من البد أنه اعتقد أصبحت

 أن األفضتتتل فمتتن ولهتتتذا لمدولتت ، والمب شتتتر التتت   اإلشتتتراف تحتتت يكتتتون أن عمتت  يعمتتل أن
 تصتب  لكت  المت ل رأس متن: 56 الدولت  وتمتمت  ,واالفتراد الدولت  متن مختمفت ً  قط ع ً  يكون
 .(08)"المرف  ذل  إدارة صالحيته  من
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 قيت دة فت  الجمت هير دور عمت  عديتدة مواضتيع فت  وأكتد بين الفهد أن يتبين سب  مم 
 ,التتتأري  فتت  الفتترد دور عمتت  أختترى مواضتتيع فتت  أكتتد حتتين فتت  ,والطبقتت  التتوطن  النضتت ل

 .الت ل  الموضوع ف  سنالحظه م  وهذا
 نظرية الفرد)البطل( في كتاباتهالمبحث الثاني: 

 المتتؤرخين، بتتين جتتدالً  التأريخيتت  األحتتداث صتتنع فتت  وأهميتتته الفتترد دور موضتتوع أثتت ر
 المجتمعتتت ت  ا  األفتتراد مستتت ر ، فتت  ويتتتؤثر التتتأري  يصتتتنع التتذي متتتن بعضتته  تستتت  ل فقتتد

ذا الشتتتعوب  ا  القتتت دة  بمتتت  التتتذي الفتتترد ان فهتتتل ،األفتتتراد صتتتنع متتتن التتتتأري  ان افترضتتتن  وا 
 . (09)ومجتمعه  عصر  ص نع انه ا  ,ومجتمعه عصر  ابن هو زم نه ف  البطول  مرتب 

 الظتروف أهميت  عمت  أكتدت م  منه  التس ؤالت، تم  عم  تجيب نظري ت ظهرت وقد
 الفتترد أهميت  عمت  أكتدت وأخترى متؤثر، كق ئتد الفترد بتروز إلت  أدت والتت  ,بت لفرد المحيطت 

 إال هتت  متت  بتته المحيطتت  الظتتروف وعتتدت ,ونفستت  فكتتري بنتت   متتن يحممتته متت  بكتتل كق ئتتد
 إلتت  كت بتت ته  فتت  منحتت زين كتت نوا المتتؤرخين غ لبيتت  أن ويبتتدو, (92)لظهتتور  مستت عدة عوامتتل
 وعبت دة اإلبطت ل)كت بته فت  (90)(ك رليتل توم س) ومنه  ,التأري  ف  البطول (96)الفرد تفسير

 عنتتد معروفتت ً  كتت ن وقتتد إلهتت ً  بوصتتفه البطتتل وهتت  لمبطولتت  نمتت ذج ستتت  درس فقتتد ،(البطولتت 
 عميتته ام صتتل  ) محمتتد النبتت  النمتتوذج لتتذل  قتتد  وقتتد نبيتت ً  بوصتتفه والبطتتل القتتدم  ، االقتتوا 
 والبطتل ك تبتً ، بوصتفه والبطل قسيسً ، بوصفه والبطل ش عرًا، بوصفه والبطل ،(وسم  واله

 .  (99)ممك ً  بوصفه
 متتتن رئيستتتيتين فئتتتتين بتتته اجتمعتتتت التتتذي المفهتتتو  بتتتذل  األبطتتت ل إن تومتتت س رأى لقتتتد
 الحقيقيتتتتون الصتتتتن ع هتتتت  والمفكتتتترون الروحيتتتتون والقتتتت دة السي ستتتتيون القتتتت دة وهتتتت  ,األبطتتتت ل
  .(94)لمتأري 

 ان المعتتروف فمتتن يستت ري ، صتتيغ  أتختتذت التتت  الفهتتد بكت بتت ت األمتتر تعمتت  قتتدر وان
 تتتت بع الم ركستتتي  الرؤيتتت  وفتتت  فتتت لفرد المجتمتتتع، فتتت  اس ستتتي ً  دوراً  لمفتتترد تعتتتط   ال الم ركستتتي 
 بنيت  فت  رئيستي ً  دور تمثتل الطبقت  ان" قت ئالً  الصتدد بتذل  مت ركس كت رل عبتر وقد لطبقته،

 فت  االنتت ج نظت   عميهت  يقتو  التت  الم ديت  االستس نتت ئ  هت  الطبقت  الن وذل  المجتمع،
  (95)"الطبق  هذ    ف  عضو كونه إل  خ ص  بصورة ترجع أهميته فأن الفرد ام  المجتمع،
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 عمت  اعتمتدت التت  الفهتد كت بت ت فت  إشتك لي  هنت   ان ذلت  ختالل من يالحظ وربم 
 . التأري  ف  الفرد نظري  عم  اعتمدت نفسه الوقت وف  الم دي، التفسير
 فت  التوطن  النض ل قي دة ف  الجم هير بدور الفهد إيم ن ان األمر حقيق  ف  انه إال

 ان كت ب تته ختالل متن أكتد النته التأريخيت ، األحتداث فت  الفترد دور أهمتل انه يعن  ال ذل 
 أثتراً  تركتت شخصتي ت عتن كتب انه نرى لذل  بير،غالت ق ئد وهو الحدث ص نع هو البطل

 وجيفتتت را وغ نتتتدي ومبتتت ولوم تيتتتتو أمثتتت ل الشخصتتتي ت وتمتتت  التقتتتدم ، النضتتت ل فتتت  واضتتتح ً 
 تمت  عتن الكت بت  ان والتقصت  البحتث متن أعتوا  عبتر لديته ترستخت لقن ع  وذل  وغيره ،

 ,الكت بتت  فتت  خطتت   عمتت  الفهتتد ستت ر التتذي الم ركستت  المتتنه  متتع تتعتت رض لتت  الشخصتتي ت
نمت  ع ديت ، شخصتي ت تكن ل  ألنه   منت ه  تبنتت يست ري  توجهت ت ذات شخصتي ت هت  وا 
 وايكونت لت  العظمت   الرجت ل وان, (96)له  التأري  يحفظه  اشتراكي  بإنج زات وق مت ,تقدمي 
 بقتوة فتيه  وأثتروا تعبيتر أفضتل الجمت هير ميتول عتن وعبتروا جتيمه  نتت ج انهت  لتوال مبدعين
 .(97)عبقريته 
 دور عمت  أكتد الفهتد متنه  ان عمت  تؤكتد أمثمت  إعطت   إلت  سنعمد المقدم  تم  وبعد

 رست لته فت  الشتيوع  الحزب عن الفهد كتب فحينم  التأري ، ف  الق ئد او الزعي  او البطل
 عنته بت لقول وأكتد العترا  ف  الحزب نشأة ف  القي دي دور  موضح ً  ،(فهد)سيرة عند توقف
 (99)(إبتتتراهي  الفتتتت ح عبتتتد) حيتتت ة عتتتن تكمتتت  ذلتتت  عتتتن فضتتتالً  ،(98)(الشتتتيوعيين زعتتتي ) ب نتتته

 .  (42)الحزب منه ج عن تكم  مم  أكثر الوطن  االتح د حزب مؤسس
 أمثتت ل العم ليتت  النق بتت ت مؤسستت  عتتن كتت مالً  فصتتالً  أفتترد فقتتدلنيتتل  أطروحتتته فتت  امتت 
براهي  سمم ن، فرج السوادي، طعيمه ه دي زاز،الق ص ل  محمد  عبت س، أحمتد منصور، وا 
 حستن عبتد، حميتد حستن، جنجتون جت دور، اراخت  ام، عبتد حستن ج س  ،هيم  عم  أحمد

  .(46)وغيره  الفالح  جعفر ص د  سمم ن،
 زعتتتتي ) ب نتتته (40)(الجتتتون أبتتتو شتتتعالن) وصتتتف فقتتتتد االشتتتتراك  الفكتتتر كت بتتته فتتت  امتتت 
 متتؤتمر) انعقتت د ختتالل صتترح إذ البتت رع، التتوطن  ب لق ئتتد (44)(لومومبتت ) ووصتتف ،(49)(الثتتورة

  حت  ستستمر االستعم ر مع الشعوب معرك  بأن6958ع    (45)األول( االفريقي  الشعوب
 . (46)النصر احراز
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 غ نتدي وانتديرا ،"اإليرانت  النفط تأمي  بطل" ب نه مصد  محمد عن رأيه عن عبر وقد
 الل جتتواهر العظتتي  الرجتتل ووريثتت  العتت ل  فتت  الحيتت د وبطمتت  المعروفتت  الهنديتت  الزعيمتت  هتت 
 . (47)نهرو

 شتعبه د وخت لشتبون  ج معت  فت  الطب درس" بقوله (48)(تيتو) وصف أخر مك ن وف 
ختالص بكفت  ة وق د سي سي ً  نض الً  م رس ث  أواًل، المج ل هذا ف   خ ضته مستمح ً  كف حت ً  وا 

 شتتعبه متع كف حته فت  وكت ن افريقيت ، فتت  البرتغ ليت  المستتعمرات شتعوب ومعته انكتوال شتعب
 قتت د التتذي االستتتقالل وبطتتل الثتت ئر ب لق ئتتد بوليفتت ر وصتتف كمتت , (49)"اإلنستت ن  البطتتل نعتت "

 . (52)االسب ني  السيطرة ضد قوي ً  نض الً 
وقت د  عصت ب ت بحركت  الفتردي(ارتكت ز جوس ) البطل ق  " ب لقول أكد أخر مك ن وف 

 رودي) بتتتتإقمي  جمهتتتتوري نظتتتت   إلق متتتت  خطتتتت  ووضتتتتع ,الكتتتت دحين العمتتتت ل متتتتن كبيتتتتر عتتتتدد
 . (56)والتقد  لمنض ل ق عد  الريف وجعل ديمقراط ، وحك  ,(البالت 

 عستكري ً  كت ن (50)(كت ربرا ميغيتل خوستيه)التشيم  التحرير( بطل) ان ب لقول الفهد واكد
 ختتتوض أجتتتل متتتن الشتتتعوب وتحتتتريض التحريتتتر أجتتتل متتتن العمتتتل إمك نيتتت  ويمتمتتت  سي ستتتي ً 
 . (59)النض ل

 بقيتتت دة 6782 عتتت   البيتتترو فتتت  ق متتتت ثتتتورة أهتتت  ان الفهتتتد وصتتتف أختتتر موقتتتف وفتتت 
 تنميت  فت  نجت  انته إال البطتل، إعتدا  متن الترغ  عمت  انته وذكتر ل غ بري  جوزيه( البطل)

 حركتته واستتط عت ,رةالقت  فت  االستب ن  الحكت  إنهت   استتط عوا الذين لمثورين ق عدة أوسع
 عمت  يعتمتد سي ست  برنت م  وضتعه بفضتل وذل  المضطهدين الفالحين تتعدى ان الثوري 
 لوائتتته تحتتتت يستتتتقطب ان لتتته اتتتت ح ممتتت  ,العنصتتتري  ومق ومتتت  والحريتتت  االجتم عيتتت  العدالتتت 
 .(54)والزنوج االسب ن المتمردون إليه وأنض  ,الهنود

 الحكومتت  فتت  عضتتواً  جيفتت را( البطتتل) وجتتود كتت ن" بتت لقول ,(55)(جيف رابتتت) الفهتتد اعجتتب
 التض من نحو الجم هير حث وف  ,الحكوم  دع  ف  المه  الدور لمصن ع  ووزيراً  الكوبي 

 الشتتتعب جمتتت هير لخدمتتت  الجتتت د العمتتتل فتتت  الرستتتميين المتتتوظفين ودفتتتع الثتتتورة، خدمتتت  فتتت 
 حركتت ت مست عدة فت  رغبت ً  ممتمتت  هتو جيفت را الثت ئر البطتتل ان"  قت ئالً  أضت ف ثت  الكتوب ،
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 بوليفيت ، فت  الثتوار بين المفضل مك نه اخت ر انه بل كوب ، ف  العمل يواصل ول  التحرر،
 . (56)لمثوار وأنظ  كوب  تر  إذ

 دوراً  وأدى افريقيت ، فت  حي تته من طويم  مدة غ ندي الهندي الزعي  ع ش" ق ئالً  وذكر
 بعتتتض ستتت ر فقتتتد فيهتت ، واضتتتح  بصتتتم ت ألفكتت ر  وك نتتتت فيهتتت ، السي ستت  التتتوع  بتتتث فتت 

 .(57)غ ندي به  أمن الت  الألعنف سي س  عم  األف رق  الزعم  
 اتحتتت د عقتتتد  التتتذي الموستتتع المتتتؤتمر فتتت  وريستتتيكوت أحمتتتد التتتزعي  شتتت ر " قتتت ئالً  وأكتتتد
 بريط نيتت  ان إال متميتتز كق ئتتد بتترز إذ فعتت ل، دور لمشتت ركته وكتت ن االفريقتت ، العتت   العمتت ل
 النق بت ت اقنت ع متن متدة ونجحت ,االتح د ذل  فع لي  شل أجل من جهوداً  بذلت قد وفرنس 

 .(58)االتح د اضع ف إل  أدى م  من المؤتمر من االنسح ب من المح فظ 
 الوطنيتتتت  الحركتتتت  قيتتتت دة لتتتته قتتتتدر التتتتذي (59)(منتتتته هوشتتتت ) التتتتزعي  بتتتترز" قتتتت ئالً  وذكتتتتر
 ثتتت  ,االستتتتقالل حتتتت  التتتوطن  ونضتتت له  فيتنتتت   تتتتأري  تأريختتته مثتتتل وقتتتد بجتتتدارة، الفيتن ميتتت 
 .  (62)"6975 ع   توحيده 
 التحتترري الكفتت ح النظيتتر منقطتتع بنجتت ح قتت د نيكرومتت  الق ئتتد ان" أختتر مكتت ن فتت  واكتتد

 ثتتت  مستتتتقرة، حكومتتت  دعتتت ئ  وارستتت ( بغ نتتت ) بعتتتد فيمتتت  عرفتتتت التتتت  التتتذهب ستتت حل لتتتبالد 
 كمحت رب ي مأست و  نه يت  ك نتت نيكرومت  حيت ة نه يت  ان القتول يمكتن ال انته"  قت ئالً  أض ف
 بواقتع اصتطدمت جهتود  ان إال ألفريقيت ، أفضتل مستتقبل بنت   أجتل من حي ته فن ا عظي 
 ومتن الغت نيين مواطنيته متن لمسته التذين التعت ون عد  عن فضالً  السمبي ، عم  بن  صمب
  .(66)األف رق  الق دة زمالئه

 اليست ري ، اتج ه تته حتول تمحتورت التت  الفهتد كت بت ت متن نم ذج عم  االطالع وبعد
ه كت ب تتت معظتت  ان ذلتت  ورا  الستتبب وربمتت  التتتأري ، فتت ( البطتتل) الفتترد بتتدور إيم نتته وعمتت 
 العتتت ل  دول معظتت  لهتت  تعرضتتت التتت  االستتتتعم ري  الظتت هرة عمتت  اس ستتي  بصتتورة تركتتزت
 تحتتدً  امتت   نفستته  الشتتعوب تمتت  ووجتتدت االستتتعم ر، إلتت  التتدول تمتت  خضتتعت فقتتد الث لتتث،
 إلت  أخترى مواقتف وف  الشعب ، النض ل إل  الدول تم  فمجأت مواجهته، من البد خطير
 يكتون ال الكفت ح او النضت ل ذلت  والن ,االستتقالل عمت  حصتوله  أجتل متن المسم  الكف ح
 الزع متت ت متتن مجموعتت  بتترزت لتتذا التنظتتي  متتن بنتتوع يقتتترن لتت  إذ ،االستتتعم ر امتت   مجتتدي ً 
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 بتين الق ئتد او التزعي  منصتب القيت دة تمت  منحته  المق بل وف  الوطن  النض ل ق دت الت 
 الفترد دور عمت  الفهد تأكيد وان السمط ، إدارة عم  وقدرته  بخبرته  أمنت الت  الجم هير

 . إليه  ينتم  الت  المسحوق  الفئ  تطمع ت عن التعبير عم  بقدرته مرتبط
 

 الخاتمة:
 لت إ توصتمن  الفهتد مطمت  عبتدالرزا لممرجعي  الفكري  عند التدكتور  ستن ادر  خالل من
 :ابرزه  النت ئ ، من جمم 

نشتأت فت  بيئت  ريفيت  كت ن لهت  دور كبيتر فتت   عصت مي  شخصتيته الفهتدتعتد شخصتي   _6
 بن   شخصيته, وتركت أثرًا واضحً  عم  كت ب ته .

_ تحتتددت توجه تتته الفكريتت  والثق فيتت  منتتذا دراستتته االعداديتت , إذ كتت ن العتترا  يمتتر بمرحمتت  0
 من التغيير واشتداد الحرك ت الوطني  مم  دفعه إل  تبنيه االفك ر اليس ري  .

المتنوعتت  الذاتيتت , فضتتاًل عتتن تنقمتته فتت  أكثتتر متتن مدينتت  ومؤسستت  تربويتت   _ كتت ن لقرا تتته9
 األثر األبرز ف  تنوع معموم ته, فقد الحظ االختالف بين حي ة الريف والمدين .

 الهوامش
 

                                                           

 العمميتت ، الكتتتب دار التتت ري ، فمستتف  فتت  المفصتتل المتتالح، يحيتت  ه شتت : يراجتتع ري أالتتت حركتت  عتتن (6)
  .069 _048صص  ،0227 بيروت،

 حزيران 6 , المكتب  المركزي _ج مع  بغداد, ف مب حث ل مطم , مق بم  شخصي   الرزا  عبد عال  (0)
0200.  

( هو اتج   تأريخ  يفسر حرك  التأري  بطريق  م دي , أي ان كل م  موجود م دي او يعتمد كميً  عم  9)
شتت   ستتوى المتت دة . لممزيتتد, يراجتتع: إ.  بوشنستتك ,  وجتتود المتت دة, وذلتت  االتجتت   يتترى انتته ال وجتتود ألي

  . 76_69ص , ص6978الفمسف  المع صرة ف  أوروب , تر: عزت قرن , ع ل  المعرف , الكويت, 
 ودراستتتتت ت لألبحتتتتت ث العربتتتتت  المركتتتتتز منتتتتت ه ،_متتتتتدارس_اتج هتتتتت ت التتتتتتأري  تتتتتت ري  كتتتتتوثران ، وجيتتتتته (4)

  .686ص ،0260 بيروت، السي س ت،
 الجدليتت  الم ديتت  والفمستتف  العمميتت  الشتتيوعي  مؤستتس وهتتو6868االلم نيتت   عتت    تريتتف مدينتت  فتت  ولتتد (5)

 بتتين يميتز ان مت ركس استتتط ع الجدليت  الم ديت  وبفضتل الفكتتر، وجتود مثتل المت دة وجتتود عمت  تؤكتد والتت 
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 عمتت  وأكتتد ,الرأستتم لي  متن قضتت ت العممتت  ب لتحميتتل وبتتين البشتتري ري أالتتت فتت  المختمفتت  االستتتغالل مراحتتل
 م هيتتتته التتتت ري  عمتتت  فتتت  دراستتت  .والمؤرختتتون التتتت ري  متتتؤنس، حستتتين: يراجتتتع ,لممزيتتتد. انهي رهتتت  حتميتتت 

؛ 604_609صص  ،0226 القتتت هرة، الرشتتت د، دار الغتتترب، أهتتتل عنتتتد ومدارستتته ومذاهبتتته وموضتتتوع ته
روزنتتت ل ويتتودين, الموستتوع  الفمستتفي , تتتر: ستتمير كتتر , متتر: صتت د  جتتالل العظتت  وجتتورج طرابيشتت , دار 

 .   442_498, ص ص0268الطميع , بيروت, 
 المعرفتتتتت ، دار ،0ط التتتتتت ريخ ، البحتتتتتث متتتتتنه  فتتتتت  حجتتتتتر، محمتتتتتود وجمتتتتت ل ,غنتتتتتي  حستتتتتن عتتتتت دل (6)

  .72ص ،6990 االسكندري ،
 ،6975 اإلستتتكندري ، الج معيتتت ، الثق فتتت  مؤسستتت  ،6ج التتتت ري ، فمستتتف  فتتت   ،صتتتبح محمتتتود أحمتتتد( 7)

 .096ص
 االلمتتتت ن  لممتتتتؤرخ والختتتتوارج الشتتتتيع  ،(متتتت ركس لكتتتت رل)المتتتت ل رأس كتتتتت ب: قرأهتتتت  التتتتت  الكتتتتتب بتتتترز( أ8)
 المبنت ن  لمك تب الروح جسد المرأةو  ،(ب ر شيريل)فرنسي  لمؤلف  المس عدات وامبري لي  ،(فمه وزن يوليوس)
 متتن وغيرهتت  ,الغطت   ك شتتف حستتين محمتد لمشتتي  بحمتتدون الفت  ستتال اإل فتت  العميت  والمثتتل ،(حنتت  جتورج)

  .0200 حزيران 9 ف  لمب حث رس ل   ,العت ب  حميد ام عبد .د .الكتب
 .0200 حزيران 6 مطم , المصدر الس ب , ف  الرزا  عبد عال ( 9)
 المستتوى عمت  ري أالتت بكت بت  تهتت  تأريخيت  متدارس العشترين القرن منتصف قبل مصر ف  ظهرت (62)

 المصتري ، الج معت ت متن أو األوربيت  الج معت ت من متخرجين ك نوا سوا  مصريين أس تذة تبن ه  الوطن 
, ومن تم  وقوم  ووطن  واقتص دي اجتم ع  توجه ذات تأريخي  مدارس تكوين ف  األس تذة أولئ  أهت 

 حتتت ول المتتتدارس مدرستتت  التتتتأري  االجتمتتت ع  واالقتصتتت دي فتتت  مصتتتر تبن هتتت  التتتدكتور محمتتتد أنتتتيس التتتذي
ووجتتته طمبتتتته لدراستتت   الشتتتعبي  المق ومتتت  دور بتتتإبراز مصتتتر فتتت  التأريخيتتت  الحركتتت  ربتتتط المدرستتت  طريتتت 

 ابتراهي  المنع  عبد: يراجع ,لممزيد ف  الع ل  ودراس  القوى االجتم عي . الحرك ت الوطني  وثورات التحرر
 ،فت  القترنين الت ستع والعشترين والمع صتر الحتديث مصتر تت ري  فت  التأريخيت  الكت ب  اتج ه ت الجهيم ،

  . 94 _76صص  ،6994عين لمدراس ت والبحوث اإلنس ني  واالجتم عي , الق هرة, 
  .0200 حزيران 9 ف  ,لمب حث رس ل   ,العت ب  حميد ام عبد .د (66)
 مطمتت    التترزا  عبتتد ،فتت  كتتت ب أنتتيس، محمتتد شخصتتي  عمتت  تعميقتته فتت  رؤوف الستتال  عبتتد عمتت د (60)

  .695ص, 0229 بغداد،, مط. د ،6986_6906أنيس أحمد محمد الكبير العرب  المؤرخ الفهد،
 غيتتر) م جستتتير رستت ل  ،6958_6946 العتترا  فتت  السي ستتي  األحتتزاب الفهتتد، مطمتت    التترزا  عبتتد (69)

  .929 _920ص, ص 6972 الق هرة، ج مع _اآلداب كمي  ،(منشورة
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 02 فتت  ,(لمبنتت ت التربيتت  كميتت )بغتتداد ج معتت , لمب حثتت  شخصتتي  مق بمتت  العتتت ب ، حميتتد ام عبتتد .د (64)
  . 0200 شب ط

 فت  حتدثت العراقيت ، التنفط شترك  عمت ل ومتنه  التركمت ن، بحت  أرتكبتت التت  المجت زر أحتدى وه  (65)
 ،(كوربت غ  يستم  زيتتون بستت ن) وهتو الحت دث، مكت ن إلت  نستب  االست  بهتذا وسميت ،6946 تموز/69
 ستتكن دور وتتوفير أجتتوره ، كزيت دة بحقتتوقه  لممط لبت  بأضتتراب قت موا التتنفط شترك  عمتت ل فتأن استتب به  امت 

 وقتتوع ستتبقت بمظتت هرات العمتت ل وقتت   وبتت لعكس، الشتترك  إلتت  المدينتت  متتن لهتت  نقتتل وستت ئط وتتتوفير لهتت ،
 الشتوارع إلت  بمظت هرة لمختروج كوربت غ  إلت  العمت ل توجته تموز 69 يو  وف  جدوى، دون لكن الح دث ،
 لتركمت ن السي ست  التت ري  الصتم نج ، قت در عزيتز: يراجتع لممزيتد،. الشترط  قتوات متع اشتتب ك ت فحدثت
  .  696_604ص ص ،6999 بيروت، الس ق ، دار العرا ،

فتتت  بغتتتداد لع ئمتتت  يهوديتتت  امتهنتتتت تجتتت رة الحديتتتد, ارتتتتبط ب لحركتتت  الشتتتيوعي  عتتت    6907( ولتتتد عتتت   66)
, تميتزت قي دتته 6949شتب ط  9إلت   6948, شتكل لجنت  مركزيت  استتمرت متن كت نون األول عت   6946

 ستتت  متتتن حكتتت  اإلعتتتدا , تمكنتتتت ب لثوريتتت  والتتتدعوة إلتتت  االضتتتراب والتظتتت هر إلنقتتت ذ اعضتتت   المكتتتتب السي
. لممزيتتتد, يراجتتتع: حستتتن لطيتتتف 6949نيستتت ن  07الستتتمط  متتتن القتتتبض عميتتته وحكتتت  ب إلعتتتدا , نفتتتذ فتتت  

 .  089, ص0269 بيروت، لألعم ل، الع رف شرك  ،0ط العراقي ، السي س  موسوع  ،الزبيدي
 كميت  ،(منشتورة غيتر) دكتتورا  أطروحت  العرا ، ف  العم لي  الحرك  ت ري  الفهد، مطم    الرزا  عبد (67)

  . 652ص, 6977 الق هرة، ج مع _اآلداب
  .652ص نفسه، المصدر (68)
, بغتتداد, د.متط ,6958_6900العراقيتت  الوطنيت  الحركت  فتت  العمت ل دور الفهتد، مطمتت    الترزا  عبتد (69)

  . 662ص, 0225
  . 666ص نفسه، المصدر (02)
 .654ص نفسه، المصدر( 06)
 التطتور مثمت مراحل  بخمس مر البشري  ت ري  أن رأت الت  التأريخي  الم دي  عميه أكدت م  وهذا( 00)

 االقط عيتت ، المرحمتت  العبوديتت ، مرحمتت  البدائيتت ، المشتت عي  مرحمتت : وهتت  اإلنتتت ج ألستت ليب الحتمتت  المطتترد
) التتتت ري  فمستتتف  النجتتت ر، موستتت  جميتتتل: يراجتتتع ,لممزيتتتد. االشتتتتراكي  المرحمتتت  وأخيتتتراً  الرأستتتم لي  المرحمتتت 
 .009 _000صص  ،0227 بغداد، المستنصري ، الج مع  ،(نظري  مب حث

 دار ،0ط ،6999_6967 وتطتتور  بدايتتته العتترا  فتت  اإلشتتتراك  الفكتتر الفهتتد، مطمتت    التترزا  عبتتد (09)
  . 65ص, 0269 بغداد، الحداث ،

 .660ص ،( المصدر نفسه04)
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  .656ص ,نفسه المصدر (05)
 حتت  االستتعم ري  الستيطرة بدايت  متن الالتينيت  امريكت  فت  الوطنيت  التحرر حرك  الفهد، الرزا  عبد (06)

  . 66ص ،0220 بغداد، األدب، مكتب االستقالل،
 .08ص, 6989د.مط, بغداد,  الث لث، الع ل  ت ري  الفهد، مطم    الرزا  عبد( 07)
 .0200 حزيران 65 ف  ,مب حث لرس ل   ,العت ب  حميد ام عبد .د( 08)
  . 64_60ص ص الس ب ، المصدر صبح ، محمود أحمد (09)
 الزع متتت  فتتت  ت ريخيتتت  دراستتت . المع صتتتر التتتت ري  فتتت  السي ستتت  الق ئتتتد طتتتويرش، آل محمتتتد موستتت  (92)

  . 65_69ص ص ،0226 دمش ، صفح ت، دار ظهوره ، وعوامل
 ينهضتتون التتذين وهتت  التتتأري ، يحركتتون التتذين هتت  الرجتت ل عظمتت   ان التفستتير ذلتت  أصتتح ب رأى (96)

: يراجتع ,لممزيد.  واجتم عي  واقتص دي  سي سي  قوى من به  يحيط م  عم  سيطروني الذين وه  بأممه ،
 البحتث ومنت ه  تفستير  ومتذاهب وكت بتته التت ري  م هيت  فت  دراست . والتتأري  التت ري  مهران، بيوم  محمد
  . 42_99ص ص ،6990 اإلسكندري ، الج معي ، المعرف  دار فيه،
 والدتته امت  ,بنت   ع متل كت ن والتد  اسكتمندا، جنوب  اف ندال بإقمي  اكمفك ن قري  ف  6795 ع   ولد (90)

 وبعتتد ادنبتترج ج معتت  دختتل ثتت  فيهتت ، ولتتد التتت  القريتت  مدرستت  فتت  تعميمتته تمقتت  اينكتتين، م رغريتتت استتمه 
 وتتت ري  كرومويتتل وستتيرة المالبتتس فمستتف  أو ورزاوتتتوس ستت رتور مؤلف تتته أهتت  التتتدريس، فتت  عمتتل تخرجتته
 تومتتت س: يراجتتتع ,لممزيتتتد.  6886 عتتت   تتتتوف  البطولتتت ، وعبتتت دة األبطتتت ل وكتتتت ب بروستتتي ، ممتتت  فردريتتت 
  .66_5ص ص ،0267 بيروت، العرب ، الك تب دار السب ع ، محمد: تر األبط ل، ك رليل،

ص  ،نفسته المصتدر:  يراجتع( . وممكت ً  وك تبت ً  وقسيستً ، شت عراً ) ك رلين توم س وصفه  من لمعرف  (99)
  . 040_ 5ص
  . 009_006ص ص الس ب ، المنظر المالح، يحي  ه ش  (94)
  . 096ص  ،نفسه المصدر (95)
  . 0200 حزيران 9 , ف لمب حث  رس ل  العت ب ، حميد ام عبد. د (96)
 القتت هرة، المطبوعت ت، لتوزيتع المصتري المكتتب التت ري ، فتت  البحتث متنه  الحتويري، محمتد محمتود (97)

 .  655ص ،0226
 . 99ص العرا ، ف  السي سي  األحزاب ت ري  الفهد، مطم  الرزا  عبد (98)
 البصرة، ف  االبتدائي  دراسته أكمل الن صري ، ف  6924 ع   ولد الوطن ، االتح د حزب مؤسس( 99)

 وبعتد األمريكيت ، الج معت  فت  لمدراست  بيتروت إل  س فر نفسه الع   وف  ،6904 ع   بغداد ف  والث نوي 
 المتحتتدة الواليتت ت إلتت  ستت فر ثتت  التعمتتي ، مجتت ل فتت  ليعمتتل 6908 عتت   العتترا  إلتت  عتت د دراستتته إكمتت ل
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 قتتد  6946 عتت   السي ستتي  لألحتتزاب العمتتل أجيتتز وعنتتدم  العميتت ، دراستتته إلكمتت ل 6992 عتت   األمريكيتت 
 الداخميتت  وزارة إلتت  وغيتتره ( كبتت  وجميتتل الجتتواهري، مهتتدي محمتتد)أمثتت ل زمالئتته متتن مجموعتت  متتع طمبتت ً 

 وتتت  ،6946 نيستت ن 09 فتت  األول متتؤتمر  الحتتزب وعقتتد ،6946 نيستت ن 0 فتت  فتتأجيز الحتتزب، بتأستتيس
 صتتراع فتت  الطالبيتت  الحركتت  الحستتن وي، نعتتي  رزا  أثيتتر: يراجتتع لممزيتتد،. لتته رئيستت ً  الفتتت ح عبتتد انتختت ب
 ذي ج معتتت _اآلداب كميتتت  ،(منشتتتورة غيتتتر)م جستتتتير رستتت ل  ،6969_6948 العراقيتتت  السي ستتتي  االحتتتزاب

 . 05_69ص ص ،0265 ق ر،
   . 696_606ص صالمصدر نفسه,  (42)
  . 667_568ص ص العرا ، ف  العم لي  الحرك ت ت ري  الفهد، مطم  الرزا  بدع (46)
 شي  وليس الظوال  لعشيرة الت بع  جمع  آل قس  وزعي  الظوال  عشيرة إل  ينتم  ،6864 ع   ولد (40)

 البريطتت ن  االحتتالل مق ومت  فت  واشتتر  بتدايته ، منتذ العراقيت  الوطنيت  الحركت  فت  عمتل الظتوال ، عشتيرة
 ثتورة أعتال  متن ويعتد الستري التوطن  الحزب إل  وانض  الشعيب ، معرك  ف  المج هدين ضمن من فك ن

:  يراجتع ,لممزيتد.  يتومين ستوى يمهمته لت  مفت ج  مترض بعد 6992 شب ط من األول ف  توف  العشرين،
 تربيت  مديريت  ،9ع ،6مت  الق دسي ، مجم  ،6992_6864 الجون ابو شعالن الشي  ج بر، خمف متعب

  . 87_82 ص ،0226 المثن ،
  . 46ص العرا ، ف  االشتراك  الفكر الفهد، مطم  الرزا  عبد (49)
 ف  الديني  لمدروس معمم ً  والد  التدين، شديدة أسرة ف  ،(ح لي ً  زائير) الكونغو ف  6905 ع   ولد (44)

 مشتت رك  أول ك نتتت لبمتتد ، البمجيكتت  لالستتتعم ر وبعدائتته الشتتديد بكرهتته لومومبتت  عتترف المحميتت ، المتتدارس
 بصتفته 6958 عت  ( غ نت ) ع صم  اكر ف  عقد الذي األفريقي  الشعوب مؤتمر حضور  ه  له سي سي 
 فتت  استتتقالله  عمت  الكونغتتو حصتمت وبعهتتد  6962 عت   أيتت ر ب نتخ بت ت فتت ز الكونغوليت ، الحركتت  رئتيس
/  64 فتت  عستتكري بتت نقالب القيتت   الجتتيش ق ئتتد( موبوتتتو)استتتط ع التتت ل  العتت   وفتت  ،6962 حزيتتران 92

 اشتتهر ظتت هر، تركتت : يراجتتع لممزيتتد،.  6966 األول كتت نون فتت  وأعتتد  لومومبتت ، واعتقتت ل 6966/ أيمتتول
 ص ،6990 بيتتروت، الحست  ، دار ،0ط الن صتتر، عبتد جمتت ل إلت  قيصتتر يوليتوس متتن السي ستيين  دةالقت
 . 698_696ص
 األول كتت نون شتتهر متتن عشتتر التتثالث إلتت  الختت مس متتن المتتدة ختتالل غ نتت  ع صتتم  اكتتر فتت  عقتتد (45)

 التت  لالنتصت رات وكت ن أفريقيت ، ف  شعبي  هيئ ( 60)يمثمون مندوب ثالثم ئ  من أكثر وحضر  ،6958
 مشتكم  المتؤتمر نت قش المؤتمر، لنج ح ح فزاً  الس بق  السنوات خالل كف حه  ف  األفريقي  الشعوب حققته 
 وانكتتوال الجزائتتر فتت  الوطنيتت  الحركتت ت مستت ندة عتتن فضتتالً  األف رقتت ، منهتت  يعتت ن  التتت  العنصتتري  التفرقتت 
 فت  دائمت  ستكرت ري  لممتؤتمر يكتون ان وتقتدر حريتهت ، أجتل متن ح ربتت التت  األفريقيت  التبالد من وغيره 
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 الحتديث أفريقيت  تأري  إبراهي ، الرزا  عبد وعبدام الجمل شوق : يراجع لممزيد،. قرارته تنفيذ تت بع( اكر)
 . 456_496ص ص ،0220 الري ض، الزهرا ، دار ،0ط والمع صر،

  .62ص, 0228د.مط, بغداد,  االفريقي ، التحرر حرك  ق دة الفهد، مطم  الرزا  عبد (46)
  . 0ص, 0227 بغداد، مط،.د آسي ، من سي سيون ق دة الفهد، مطم  الرزا  عبد (47)
 متتدة العتتزب بمدرستت  التحتت  ،(اوغشتتينو انطونيتتو)لتتت الثتت ن  األبتتن وهتتو ،6900 أيمتتول/ 67 فتت  ولتتد (48)

 وعممت ، هت دئ إنست ن تيتتو كت ن الكنت ئس، فت  منتستب ً  عاين ان بعد( لواندا) إل  ع ئمته انتقمت ث  قصيرة،
 ثق فيتت  جمعيتت  معهتتد بعتتده  دختتل ،6944 عتت   منهتت  وتختترج الث نويتت  إلتت  انتقتتل االبتدائيتت  أكمتتل ان وبعتتد
 ثالثت  لمتدة الحكوميت  الصتحي  الخدم  ف  عمل تخرجه وبعد ،(لواندا) ف ( كوري  سمف دور) جمعي  تدع 
 الطمبتتت  عقتتتده  التتتت  االجتم عتتت ت فتتت  اشتتتتر  ،6947 عتتت   دراستتتته إلكمتتت ل البرتغتتت ل إلتتت  ستتت فر أعتتتوا ،
 الحركتت  قتت د االنكوليتت ، التحتترر حركتت ت فتت  شتت ر  الكفتت ح، إلتت  تتتدعو التتت  قصتت ئد  تيتتتو والقتت  هنتت  ،
  ،(6979_6975) النكتتتتوال األول التتتترئيس منصتتتب شتتتتغل ،6974_6966 عتتتت   انكتتتوال لتحريتتتتر الشتتتعبي 

, تر: عبد انكوال جمهوري  رئيس, اوغستنيونيتو الثوري الق ئد خ زانوف،: يراجع لممزيد،. 6979 ع   توف 
  . 690_6ص ص, 0228 ،بغدادالرزا  مطم  الفهد, د.مط, 

  .9ص ،نفسه المصدر (49)
 . 99ص الالتيني ، أمريك  ف  الوطني  التحرر حرك  الفهد، الرزا  عبد (52)
  . 89ص نفسه، المصدر (56)
 حصتل تشتيم ، فت  نفتوذ واكثرهت  العت ئالت أغنت  متن واحتدة فت  6785 األول تشترين 65 فت  ولد (50)

 ،6866 عتت   تشتتيم  إلتت  وعتت د 6828 عتت   استتب ني  إلتت  أرستتل دراستتته اكمتت ل وبعتتد تعمتتي ، أفضتتل عمتت 
 أخوتته متع انقالبت ً  خوستيه خت ض الحقيقت ، االستتقالل نحتو خطتوات أتختذ حينهت  العستكري المجمس وك ن
 رئ ستتت  منصتتب شتتغل نفستته، العتت   متتن األول كتت نون فتت  ثتت ن   وانقتتالب ،6866 الثتت ن  تشتترين/ 65 فتت 

 :يراجع لممزيد،.  هيجنز ضد التآمر بتهم  6806 ع   اعد  الحكوم ،
https://eferrit.com               

, 6985د.متط, الموصتل,  الث لث، الع ل  ف  التحرر حرك ت ف  دراس ت الفهد، مطم  الرزا  عبد (59)
  . 095ص
  .070ص نفسه، المصدر (54)
 ج معتت  متتن 6959 عتت   العمميتت  حي تتته بدايتت  فتت  طبيبتت ً  تختترج المولتتد، أرجنتينتت  ،6908 عتت   ولتتد (55)

 ب لتجربت  تتأثر كوبت ، فت  لمثورة يهيأ ك ن الذي ك سترو فيديل عم  تعرف 6955 ع   وف  ايرس، بيونس
 متن العديتد كستب واستتط ع ه مت  انتصت رات البدايت  فت  حقت  األمريكت ، االستعم ر مق وم  ف  الفيتن مي 

https://eferrit.com/
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 تركت : يراجتع لممزيتد،. نفسته العت   فت  واعد  6967 األول تشرين/ 8 ف  عميه القبض والق  البوليفيين،
 . 646_698ص ص الس ب ، المصدر ظ هر،

  .  949_948ص ص نفسه، المصدر (56)
  . 65ص الث لث، الع ل  ت ري  الفهد، مطم  الرزا  عبد (57)
  . 85ص نفسه، المصدر (58)
 دراستتته إكمتت ل بعتتد ريفتت ، أصتتل متتن منحتتدرة مثقفتت  ع ئمتت  وستتط ،6892 عتت   ولتتد فيتنتت م  زعتتي  (59)

 الستتتتنوات ختتتتالل الغتتتتربيين ضتتتتد الفصتتتت ئل توحيتتتتد فتتتت  دور لتتتته كتتتت ن ،(هتتتتو  كتتتتو ) كميتتتت  دختتتتل األوليتتتت 
 ،(منته الفيتت)جبهت  أسس 6946 ع   وف  الفيتن م ، الشيوع  الحزب وترأس أسس إذ ،6992_6902
: يراجع لممزيد. البالد توحيد قبل أي 6969 ع   توف  ،6945 ع   الديمقراطي  لمجمهوري  رئيس ً  وأصب 
, بيتروت, والنشتر لمطب عت  الطميعت  دار, شتفي  منيتر: تتر, الفيتن ميت  التحريتر حترب مختت رات, منته هوش 
 م جستير رس ل  ،6968_6958 الفيتن مي  القضي  من العرا  موقف الكعب ، بدن صب ح هدى؛ 6968

  . 65_64ص ص ،0265 المستنصري ، الج مع _ االس سي  التربي  كمي  ،(منشورة غير)
  . 426 ص الث لث، الع ل  ت ري  الفهد، مطم  الرزا  عبد (62)
  . 60ص فريقي ،الوطني  األ التحرر حرك  الفهد، مطم  الرزا  عبد (66)
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 قائمة المصادر والمراجع
 أواًل: الرسائل واألطاريح الجامعية

 العراقيتت  السي ستتي  االحتتزاب صتتراع فتت  الطالبيتت  الحركتت  الحستتن وي، نعتتي  رزا  أثيتتر _1
  .0265 ق ر، ذي ج مع _اآلداب كمي  ،(منشورة غير)م جستير رس ل  ،6969_6948

  الفهد، مطم    الرزا  عبد_0
 ،(منشتتورة غيتتر) م جستتتير رستت ل  ،6958_6946العتترا  فتت  السي ستتي  االحتتزاب تتت ري  _أ

 .6972 الق هرة، ج مع _اآلداب كمي 
 ،(منشتورة غيتر) دكتتورا  أطروحت  ،6958_6904 العترا  فت  العم ليت  الحرك  ت ري  _ب

 .6977 الق هرة، ج مع _اآلداب كمي 
 ،6968_6958 الفيتن ميتتت  القضتتتي  متتتن العتتترا  موقتتتف الكعبتتت ، بتتتدن صتتتب ح هتتتدى _3

 .0265 المستنصري ، الج مع _ االس سي  التربي  كمي  ،(منشورة غير) م جستير رس ل 
 ثانيًا: الكتب

 أ_ الكتب العربية
 اإلسكندري ، الج معي ، الثق ف  مؤسس  ،6ج الت ري ، فمسف  ف  صبح ، محمود أحمد _1

6975. 
 الن صتتر، عبتتد جمتت ل إلتت  قيصتتر يوليتتوس متتن السي ستتيين القتت دة اشتتهر ظتت هر، تركتت  _0
 .6990 بيروت، الحس  ، دار ،0ط
 بغتداد، المستنصتري ، الج معت  ،(نظريت  مب حتث) التت ري  فمستف  النجت ر، موست  جميل _3

0227. 
 وموضتتتتوع ته م هيتتتتته التتتتت ري  عمتتتت  فتتتت  دراستتتت . والمؤرختتتتون التتتتت ري  متتتتؤنس، حستتتتين _4

 .0226 الق هرة، الرش د، دار الغرب، أهل عند ومدارسه ومذاهبه
 دار ،0ط التتتتت ريخ ، البحتتتتث متتتتنه  فتتتت  حجتتتتر، محمتتتتود وجمتتتت ل, غنتتتتي  حستتتتن عتتتت دل_5

 .6990 االسكندري ، المعرف ،
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 الفهد، مطم  الرزا  عبد _6
 .  6989ت ري  الع ل  الث لث, د.مط, بغداد,  أ_
 االستتتقالل، حتتت  الغربيتت  الستتيطرة دختتول بدايتت  متتن األفريقيتت  الوطنيتت  التحتترر حركتت  _ب

 .6985 الموصل، اس م ، مكتب 
 حتتتت  االستتتتعم ري  الستتتيطرة بدايتتت  متتتن الالتينيتتت  امريكتتت  فتتت  الوطنيتتت  التحتتترر حركتتت  _ت

 . 0220 بغداد، األدب، مكتب االستقالل،
 . 6985, د.مط, الموصل, الث لث الع ل  ف  التحرر حرك ت ف  دراس ت ج_
 . 0225, بغداد, د.مط, 6958_6900 العراقي  الوطني  الحرك  ف  العم ل دور ح_
 الحداثتتتتت ، دار ،0ط ،6999_6967 وتطتتتتتور  بدايتتتتتته العتتتتترا  فتتتتت  اإلشتتتتتتراك  الفكتتتتتر _خ

 .0269 بغداد،
 . 0228ق دة حرك  التحرر االفريقي , د.مط, بغداد,  د_
 .0227 بغداد، مط،.د آسي ، من سي سيون ق دة _ذ
 .   0229 بغداد،, مط. د ،6986_6906أنيس أحمد محمد الكبير العرب  المؤرخ _ر
 الحتتديث مصتتر تتت ري  فتت  التأريخيتت  الكت بتت  اتج هتت ت الجهيمتت ، ابتتراهي  المتتنع  عبتتد _7

, واالجتم عيت  اإلنست ني  والبحتوث لمدراست ت عتين والعشترين، الت سع القرنين ف  والمع صر
 .6994, الق هرة

 بيتتتتروت، الستتت ق ، دار العتتترا ، لتركمتتت ن السي ستتتت  التتتت ري  الصتتتم نج ، قتتت در عزيتتتز _8
6999. 

 ومتتتذاهب وكت بتتتته التتتت ري  م هيتتت  فتتت  دراستتت . والتتتتأري  التتتت ري  مهتتتران، بيتتتوم  محمتتتد _9
 .6990 اإلسكندري ، الج معي ، المعرف  دار فيه، البحث ومن ه  تفسير 
 لتوزيتتتتتع المصتتتتتري المكتتتتتتب التتتتتت ري ، فتتتتت  البحتتتتتث متتتتتنه  الحتتتتتويري، محمتتتتتد محمتتتتتود_62

 . 0226 الق هرة، المطبوع ت،
 فت  ت ريخيت  دراس . المع صر الت ري  ف  السي س  الق ئد طويرش، آل محمد موس  _11

 .0226 دمش ، صفح ت، دار ظهوره ، وعوامل الزع م 
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 بيتتتتروت، العمميتتتت ، الكتتتتتب دار التتتتت ري ، فمستتتتف  فتتتت  المفصتتتتل المتتتتالح، يحيتتتت  ه شتتتت _11
0227. 

 لألبحتت ث العربتت  المركتتز منتت ه ،_متتدارس_اتج هتت ت التتتأري  تتت ري  كتتوثران ، وجيتته _13
 . 0260 بيروت، السي س ت، ودراس ت

 ب_ الكتب المعربة
 ,الكويتت, المعرفت  عت ل , قرنت  عتزت: تتر, أوروبت  ف  المع صرة الفمسف , بوشنسك   .إ_1

1978. 
 .0267 بيروت، العرب ، الك تب دار السب ع ، محمد: تر األبط ل، ك رليل، توم س _0
 مطمت  الترزا  عبتد: تتر, انكتوال جمهوريت  رئتيس, اوغستتنيونيتو الثتوري الق ئد خ زانوف،_3

 .0228 بغداد،, مط.د, الفهد
 العظتتت  جتتتالل صتتت د : متتتر, كتتتر  ستتتمير: تتتتر, الفمستتتفي  الموستتتوع , ويتتتودين روزنتتتت ل _4

 .0268, بيروت, الطميع  دار, طرابيش  وجورج
 لمطب ع  الطميع  دار, شفي  منير: تر, الفيتن مي  التحرير حرب مخت رات, منه هوش  _5

 .6968, بيروت, والنشر
 ثالثًا: الموسوعات

 لألعمتتتت ل، العتتتت رف شتتتترك  ،0ط العراقيتتتت ، السي ستتتت  موستتتتوع  الزبيتتتتدي، لطيتتتتف حستتتتن _
 .0269 بيروت،
 البحوثرابعًا: 

 ،6متت  الق دستتي ، مجمتت  ،6992_6864 الجتتون ابتتو شتتعالن الشتتي  جتت بر، خمتتف متعتتب_
 . 0226 المثن ، تربي  مديري  ،9ع

 خامسًا: المقابالت الشخصية والرسائل النصية
 لمب حث ,رس ل  , د. عبد ام حميد العت ب   _1
 .0200حزيران  9 ف  _أ

   .0200 حزيران 65 ف  ب_
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 .0200 حزيران 6 ف  ,الب حث رس ل   ,الفهد الرزا  عبد عال . د _1
( لمبن ت التربي  كمي )بغداد ج مع , لمب حث  شخصي  مق بم  العت ب ، حميد ام عبد. د  _3
 .0200 شب ط 02 ف 

 سادسًا: شبكة األنترنت 
_https://eferrit.com  
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