
ملى عبد العزيز . م                     د1968-1966 اخللفية السياسية والثقافية للنخبة الوزارية العراقية 

                               مصطفى

 226 

اخللفية السياسية والثقافية للنخبة 

 الوزارية العراقية 

 م1966-1968 

 ملى عبد العزيز مصطفى. د

 3/5/2007: تاريخ القبول 25/2/2007: تاريخ التقديم

: مدخل
: مفهوم النخبة

نظرة سريعة في التاريخ السياسي الذي مر بو العراق منذ أوائل القرن التاسع 
عشر وحتى االن، يتبين لنا بوضوح تعدد القيادات واألنظمة السياسية التي شيدىا 
العراق، فقد مر بحالة من عدم االستقرار السياسي وتعدد المنطمقات واإليديولوجيات 

. السياسية ليذه القيادات المتعاقبة
ليذا ينبغي لنا وقبل الحديث عن النخب السياسية التي تعاقبت عمى حكم 

عيد عبد )العراق، وعمى وجو الخصوص إبان العقد األول من العيد الجميوري 
، موضوع البحث، البد لنا من استعراض مرّكز 1968-1966 (الرحمن عارف

لمفيوم النخبة، من خالل إبراز أىم المعايير والعوامل التي ىيأت الفرصة لفئات 
اجتماعية معينة لموصول إلى مراتب األىمية في التغييرات السياسية واالجتماعية 

. التي شيدىا العراق عبر تاريخو الطويل
ألول مرة في القرن السابع عشر  (Elite)استخدم مصطمح النخبة 

الميالدي، ليعّبر عن مجموعة اجتماعية متفوقة ومرموقة من فئات وشرائح 
 ثم اتسع مدلول النخبة (.1)المجتمع، فضاًل عن أسماء المعة من قادة الجيش

ومعانييا وأسست عمييا نظريات متعددة، وعميو فقد اختمف تصنيف الفئات 
                                                 

 جامعة الموصل/ كمية اآلداب/ قسم التاريخ .
ت، بوتومور، النخبة والمجتمع، ترجمة جورج جحا، الدار : لمزيد من التفاصيل، انظر (1)

 .15-7، ص ص 1972العربية لمدراسات والنشر، بيروت، 
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ًً ،(2) تبعًا لشكل النظام السياسي المتبع في ىذا البمد او ذاكةاالجتماعي  وىناك عدُد
االجتماعية التي ارتفعت إلى مراتب النخب السياسية واالقتصادية من الفئات 

والثقافية واالجتماعية في ضوء المتغيرات السريعة التي اجتاحت العالم في القرن 
العشرين، حتى غدا مفيوم النخبة يعني تحديدًا أولئك األشخاص الذين يشغمون 

مناصب ميمة في قيادة المجتمع، والسيما رؤساء الدول والحكومات والوزراء إلى 
 (.3)جانب الوجياء والشخصيات االجتماعية الميمة
: 1966نظرة تاريخية لواقع النخبة الوزارية حتى عام 

أسيمت النخبة السياسية العراقية بعناصرىا المدنية والعسكرية في تكوين 
رساء دعائم مؤسساتو السياسية والعسكرية، فكانت خبرة ىذه  العراق الحديث وا 

النخبة عميقة جراء الخدمة الطويمة واالشتراك والتفاعل في األحداث التي تالحقت 
م مرورًا بالحرب العالمية األولى عام 1908ابتداًء من االنقالب العثماني عام 

. (4)م1914
وقد تعمق األمر بالعيد الممكي، فقد تألفت خاللو تسع وخمسون تشكيمة 

، اشترك فييا 1958 تموز 13 وحتى 1921 تشرين الثاني 25وزارية لممدة من 

                                                 

، 183عمي عباس مراد، الطبقات والصراع الطبقي في اإليديولوجية العربية الثورية، بغداد،   (2)
 .232-229ص ص 

الصفوة " في جورج لنشوفسكي وآخرون، " الصفوة السياسية في العراق " فيب، أ، مار   (3)
؛ لالستزادة  (1987بيروت، )، ترجمة عادل مختار ىواري، "السياسية في الشرق األوسط 

، مجمة آفاق عربية،  "1941-1921النخبة العراقية وتكوين الدولة " سيار الجميل : يراجع
 ؛ نزار توفيق الحسو، الصراع عمى 45-44، ص ص 1991، تشرين الثاني، (11)العدد 

 . 26، ص (1984بغداد، )السمطة في العراق الممكي، 

لمزيد من التفاصيل حول الدور الذي اضطمعت بو النخبة السياسية العراقية حتى عام   (4)
، مجمة "النخبة العراقية وحركة التحرر العربي " محمد مظفر األدىمي، : ، ينظر1921

 . 89-87، ص ص 1991، كانون الثاني، 1آفاق عربية، العدد 
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 ومما يمحظ أن عوامل عديدة أدت دورًا (.5)وزيراً  (145)رئيسًا لموزراء و  (21)
التعميم الحديث، والميارة والثروة )كبيرًا في تحديد عضوية النخبة التي تمثمت بـ 

، وقد توجد ىذه العوامل متداخمة في بعض األحيان، فيما كان الجيش (والشيرة
القناة األخرى التي استغميا أشخاص ذوو خمفية اجتماعية وسطى او دنيا، كانت 

 ومن المفيد اإلشارة إلى ان المناصب (.6)ليم طموحاتيم لموصول إلى منزلة النخبة
الوزارية بقيت حكرًا عمى عوائل وشخصيات محددة تعاقبت عمى دست الحكم حتى 

1958 تموز 14قيام ثورة 
(7.) 

 ،(8) تتويجًا لمكفاح الذي خاضو الشعب العراقي1958 تموز 14شكمت ثورة 
فقد رأت جميع القوى السياسية فييا تعبيرًا عن إرادتيا وتحقيقًا لشعاراتيا، لكن 

 ةاالتجاه العام لتطور الثورة ومنذ الشيور األولى من قياميا سار نحو تمركز سمط
القرار السياسي بيد عبد الكريم قاسم، مما شكل انحرافًا بالثورة وابتعادًا عن أىدافيا 

الحقيقية، فقد أدت النزعة الفردية    لعبد الكريم قاسم إلى إجياض أية محاولة 
لتمدين السمطة في العراق، وظمت السمة العسكرية ىي الغالبة عمى طابع السمطة 
التي قادت إلى اتساع قاعدة المعارضة السياسية لمنظام الحاكم والتي ضمت عددًا 

 8من االتجاىات الوطنية والقومية والتي توج نشاطيا بالتغيير الذي حصل في 

                                                 

حنا بطاطو، العراق الطبقات االجتماعية والحركات الثورية من العيد العثماني حتى قيام   (5)
بيروت، )، المؤسسة العربية لألبحاث، 1الجميورية، الكتاب األول، ترجمة عفيف الرزاز، ط

1990.) 

، 1941محمد طربوش، دور العسكريين في السياسة، دراسة في حالة العراق حتى عام   (6)
 . لمى عبد العزيز مصطفى. بحوزة د (مترجمة)نسخة خطية 

، دار 7، ط3عبد الرزاق الحسني، تاريخ الوزارات العراقية، ج: يراجع: حول تمك الوزارات  (7)
 . 287-281، ص ص (1988بغداد، )الشؤون الثقافية، 

 14، يراجع محمد حسين الزبيدي، ثورة 1958 تموز 14لمزيد من التفاصيل حول ثورة   (8)
( 1983بغداد، )تموز في العراق، أسبابيا ومقدماتيا ومسيرتيا وتنظيمات الضباط األحرار، 

بغداد، ) في العراق، دار الرشيد، 1958 تموز 14؛ ليث عبد الحسين جواد الزبيدي، ثورة 
1979 .) 
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رئاسة الجميورية  (عبد السالم محمد عارف)، حيث تسمم 1963شباط عام 
. 1966-1963العراقية 

وقدر تعمق األمر بالنخب الوزارية في ىذا العيد، يمحظ افتقار وزرائيا إلى 
التنسيق فيما بينيم وتباين وجيات نظرىم في الشؤون السياسية، ناىيك عن اتخاذ 

قرارات سريعة وغير مدروسة مما أدى إلى نشوب الخالفات التي سرعان مما 
ازدادت لتؤدي إلى انقسامات وتصدعات فييا، وخصوصًا ما بين العسكريين 

وجاء حادث سقوط طائرة . ( 9)أنفسيم، الذين ىيمنوا عمى التشكيالت الوزارية آنذاك
، لتبدأ مرحمة جديدة تتسم 1966 نيسان 13الرئيس عبد السالم محمد عارف في 

. بظيور نخبة سياسية جديدة تعمل إلى جانب النخبة السياسية السابقة
: النخبة السياسية واختيار عبد الرحمن محمد عارف رئيسًا للجمهورية

كان وصول خبر تحطم الطائرة التي كانت تقل الرئيس عبد السالم محمد 
عارف، ومرافقيو حين كان يقوم بجولة تفقدية في المحافظات الجنوبية من البالد 

 نبأ الحادث (10 )(رئيس الوزراء)والتي أدت إلى وفاتيم جميعًا، عندىا أعمن البزاز 
، مبينًا في إعالنو حالة منع التجوال 1966 نيسان 14المؤسف ببغداد صباح يوم 

غالق الحدود البرية والجوية والبحرية  (.11)في البالد وا 
ثر ىذا الحادث توجب عمى رئيس الوزراء  يضع ترتيبات الختيار  (البزاز)وا 

رئيس جديد لمجميورية خالل أسبوع واحد من وفاة الرئيس عارف، حسبما نصت 

                                                 

-1958نوري عبد الحميد العاني وآخرون، تاريخ الوزارات العراقية في العيد الجميوري   (9)
 . 245، ص 146، ص 137، ص (2002بغداد، )، بيت الحكمة، 6،  ج1968

، تقمد 1935، تخرج من كمية الحقوق  عام 1913عبد الرحمن البزاز، مواليد بغداد عام   (10)
، وفي عام 1955العديد من المناصب اإلدارية، عّين عميدًا لكمية الحقوق في بغداد عام 

 عّين سفيرًا لمعراق في القاىرة ثم سفيرًا لمعراق في لندن، لو العديد من الكتب 1963
عمي : يراجع. 1973وكتب أخرى، توفي عام  (اإلسالم والقومية العربية)المطبوعة منيا 

، من حوار المفاىيم إلى حوار الدم، مراجعات في ذاكرة 1963 شباط 8كريم سعيد، عراق 
 . 396، ص 212، ص (1999بيروت، )، 1طالب شبيب، ط

 .341،  (1984بيروت، )مجيد خدوري، العراق الجميوري، الدار المتحدة لمنشر،   (11)
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في حالة وفاة رئيس الجميورية، ينعقد :  " من الدستور المؤقت (55)عميو المادة 
 جمسة )*( ومجمس الوزراء ومجمس الدفاع الوطني،(12)المجمس الوطني لقيادة الثورة

 (.13)مشتركة النتخاب رئيس جديد لمبالد بأكثرية ثمث األصوات
مجمس الدفاع )عمى ىذا األساس عقد االجتماع المشترك المكون من 

، وتركزت المحادثات التمييدية 1966 نيسان 16في يوم  (الوطني ومجمس الوزراء
عن مواصفات اختيار المرشح، أيكون مدنيًا أو عسكريًا، حيث اقترح العسكريون 
ترشيح اثنين منيم الختيار أحدىم، في حين رفض المدنيون االقتراح، وتقدموا 

باقتراح ترشيح مدني وآخر عسكري، غير أن العسكريين أخفقوا في االتفاق عمى 
 نيسان عقدت الجمسة النيائية   لممجمس،  فقد ترشح من 17مرشح، وفي 

 في ،(15) وعبد العزيز العقيمي،(14)عبد الرحمن محمد عارف: العسكريين كل من
 (.16)حين كان المرشح المدني الوحيد ىو عبد الرحمن البزاز

                                                 

 والغي 1963من المفيد اإلشارة إلى ان المجمس الوطني  لقيادة الثورة تشكل في شباط   (12)
في عيد عبد السالم محمد عارف، حيث انتقمت سمطاتو وصالحياتو التي كان يمارسيا 

 في العراق، الصراعات 1963 شباط 8عمي خيون، ثورة : انظر. إلى مجمس الوزراء
.  225، ص (1991بغداد، )والتحوالت، دار الشؤون الثقافية،        

تألف مجمس الدفاع الوطني من رئيس أركان الجيش ومعاونيو وقادة الطيران والبحرية  (*)
وحامية بغداد وفرق الجيش الخمسة فضاًل عن رئيس الجميورية ورئيس الوزراء ووزراء 
: الدفاع والداخمية والخارجية والمالية واالقتصاد والمواصالت والتخطيط واإلرشاد، يراجع

بطاطو، المصدر السابق، العراق والشيوعيون والبعثيون والضباط األحرار، الكتاب الثالث، 
 . 377، ص (1992بيروت، )، 1ترجمة عفيف الرزاز، ط

 .المصدر نفسو  (13)

، 1916عبد الرحمن محمد عارف، شقيق الرئيس عبد السالم محمد عارف، مواليد بغداد   (14)
عام  (لواء)، تدرج في رتبو العسكرية حتى بمغ رتبة 1936انتمى إلى الكمية العسكرية عام 

، انتسب إلى حركة الضباط األحرار في الخمسينيات، انتخب رئيسًا لمجميورية 1964
.  1966 نيسان 16العراقية في 

 . المصدر نفسو:  ينظر

، انتمى إلى الكمية العسكرية وتخرج 1920عبد العزيز العقيمي، من مواليد الموصل عام   (15)
منيا وتقمد عددًا من المناصب العسكرية، منيا قائد الفرقة األولى، اعفي من منصبو في 
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ًً من المرشحين الثالثة خالل دورة االقتراع األولى عمى  لم يحصل أُي
أكثرية الثمثين المطموبة، وعند إجراء االقتراع الثاني حصل عبد الرحمن محمد 

صوتًا، فيما حصل عبد الرحمن البزاز  (28)صوتًا من أصل  (14)عارف عمى 
صوتًا، اما عبد العزيز العقيمي فحصل عمى صوت واحد وىو  (13)عمى 
 عمى الرغم من كونو المرشح الوحيد لمعسكريين والذي استطاع أن (.17)صوتو

العراق ): ويورد مجيد خدوري في مؤلفو الموسوم. يكسب ثقة الجيش واحترامو
إن الذي حمل " لمنصب الرئاسة بقولو ( العقيمي)أسباب عدم اختيار  (الجميوري

االجتماع المشترك الذي عقد مجمس الوزراء ومجمس الدفاع الوطني عمى اختيار 
عمى  (القاىرة)عبد الرحمن محمد عارف في النياية ىو الضغط لذي مارستو 

العناصر المدنية والعسكرية ألن العقيمي كان يضع الوحدة العراقية فوق الوحدة 
 (.18)"العربية

 (عبد الرحمن محمد عارف)كما أن ىناك عوامل عديدة ساعدت في اختيار 
 ،(19)رئيسًا  لمبالد، ففضاًل عن كونو أحد الضباط القدماء وشقيق الرئيس السابق

                                                                                                                       

. ، لكنو برئ منيا لعدم كفاية األدلة(ثورة الموصل) ي بتيمة االشتراك ف1959 شباط 18
 نيسان 16-1965 أيمول 21)اختير وزيرًا لمدفاع في وزارة عبد الرحمن البزاز األولى 

 . 397سعيد، المصدر السابق،  ص : انظر (1966

 .262خيون، المصدر السابق، ص   (16)

 .1966 نيسان 18 في 551، العدد (جريدة صوت العرب  )(17)

النائب األول لرئيس الجميورية ( عبد الحكيم عامر)ومن الجدير بالذكر أن المشير   (18)
 نيسان 16العربية المتحدة ونائب القائد األعمى لمقوات المسمحة، كان قد زار بغداد يوم 

وقبل عودتو إلى .  لممشاركة في تشييع الرئيس الراحل عبد السالم محمد عارف1966
وعدد من  (عبد الرحمن محمد عارف)اجتماعًا حضره  (عبد الحكيم عامر)القاىرة أجرى 

عبد الرحمن )الزعماء العسكريين ويبدو ان ىؤالء العسكريين اتفقوا في النياية عمى ان 
خدوري، المصدر السابق، :   ينظر. ىو المرشح الوحيد الذي تفضمو القاىرة (محمد عارف

 . 353-351ص ص 

، 1958ماريون فاروق سموغمت وبيتر سموغمت، من الثورة إلى الدكتاتورية، العراق منذ   (19)
 .144، ص (2003بيروت، )ترجمة مالك النبراسي، منشورات دار الجمل، 
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التي  (حامية بغداد)لوحظ أن معظم القادة العسكريين وقفوا إلى جانبو والسيما 
سعيد  (العميد)وعمى رأسيم الزعيم  (الجميالت)كانت بإمرة أقربائو من عشيرة 

 (.20 )(آمر حامية بغداد وآمر االنضباط العسكري العام)صميبي 
: )*((1966 آب 5-1966 نيسان 18)وزارة عبد الرحمن البزاز الثانية 

عبد )رئيس الوزراء استقالتو إلى الرئيس الجديد  (عبد الرحمن البزاز)قدم 
، عماًل بما نص عميو الدستور العراقي، في اليوم التالي (الرحمن محمد عارف

 18بإعادة تشكيل الوزارة الجديدة في  (البزاز)كمف  (عبد الرحمن)النتخابو، لكن 
1966نيسان 

(21.) 
اتسمت التشكيمة الوزارية الجديدة بسمات منيا، احتفاظ عدد من الوزراء في 

نفسو، فضاًل عن أحمد  (البزاز)التشكيمة السابقة بمناصبيم، بدءًا من رئيس الوزراء 
 (وزيرًا لممالية والنفط وكالة)وشكري صالح زكي  (وزيرًا لممواصالت)عدنان حافظ 

وخضر عبد  (وزيرًا لمخارجية)، وعدنان الباجو جي (وزيرًا لمعدل)وكاظم الرواف 
وزيرًا )ومحمد ناصر  (وزيرًا لمصحة)وعبد المطيف البدري  (وزيرًا لمتربية)الغفور 

وزيرًا لإلصالح الزراعي وزير الزراعة )ومحمود حسن جمعة  (لمثقافة واإلرشاد
وزيرًا )وعبد الحميد الياللي ( وزيرًا لمتخطيط)وسممان عبد الرزاق األسود  (وكالة

وزيرًا )وعبد الرزاق محيي الدين ( وزيرًا لمبمديات واألشغال)وحسن ثامر  (لالقتصاد
عبد العزيز )فيما فضل ( وزيرًا لشؤون الصحافة)وسممان الصفواني  (لموحدة
االبتعاد عن السياسة واعتذاره عن شغل منصب وزير الدفاع، فشغل  (العقيمي

وزيرًا )منصب وزير الدفاع، فيما غدا فارس ناصر الحسن  (شاكر محمود شكري)
، ونظرًا لبقاء وزارتي الصناعة والعمل والشؤون االجتماعية شاعرتين، فقد (لمدولة

                                                 

 . 378-377بطاطو، المصدر السابق، الكتاب الثالث، ص ص   (20)

 نيسان 18والصادر في  (637)بموجب المرسوم الجميوري المرقم  (البزاز)شكمت وزارة  (*)
 أيار 3، في 1261، العدد (الوقائع العراقية)ينظر، نص المرسوم في جريدة . 1966
1966 .

 مصرعو، مطبعة 000 محاكمتو 000 سيرتو 00أحمد فوزي، عبد السالم محمد عارف   (21)
 .58، ص (1989بغداد، )الديواني، 
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، في حين شغل منصب (وزيرًا لمعمل والشؤون االجتماعية)اختير محمد العبطة 
. (صادق عبد اليادي جالل)وزير الصناعة 

وقدر تعمق األمر بيذه التشكيمة الوزارية فقد اقتصرت مشاركة العسكريين 
وفارس ناصر  (لمدفاع)شاكر محمود شكري : عمى وزيرتين فقط وىم كل من

، فكانت نسبتيم المئوية في المشاركة بالوزارة ما يقرب من (وزيرًا لمدولة)الحسن 
. وىي نسبة ضئيمة (11.1%)

اما باقي أعضاء الوزارة فكانوا من العناصر المدنية، ومما يظير فقد شكل 
العاممون في التعميم الجامعي المصدر األساسي لمنخبة السياسية في ىذه الوزارة، 

من حممة شيادات الدكتوراه  (تسعة وزراء) بالضبط ءفقد كان نصف الوزرا
رئيس : وىم كل من (%50)والماجستير والدبموم العالي، وكانت نسبتيم المئوية 

الوزراء عبد الرحمن البزاز يحمل شيادة دكتوراه في القانون، فضاًل عن عدنان 
الباجو جي يحمل شيادة دكتوراه عموم سياسية وعبد المطيف البدري يحمل شيادة 

دكتوراه طب ومحمد ناصر دكتوراه تربية وعبد الحميد الياللي دكتوراه اقتصاد 
وحسن ثامر دكتوراه إحصاء زراعي وعبد الرزاق محيي الدين دكتوراه أدب عربي 

. وخضر عبد الغفور ماجستير عموم وصادق عبد اليادي جالل دبموم ىندسة
أما حممة شيادة البكالوريوس فقد جاءوا بالمرتبة الثانية مباشرة فقد كانوا 

شكري صالح زكي : وىم كل من (%33.3)وبنسبة مئوية قدرىا  (ستة وزراء)
وكاظم الرواف ومحمد العبطة وسممان عبد الرزاق األسود حاصمين عمى شيادة 

بكالوريوس حقوق، في حين كان كل من أحمد عدنان ومحمود حسن جمعة 
في حين اقتصر الوزراء الحاصمون . الحاصمين عمى شيادة بكالوريوس ىندسة

أي ما شكل  (سممان الصفواني)عمى شيادة أقل من الثانوية عمى وزير واحد وىو 
، وىذه النسبة قميمة إذا ما قورنت بنسبة حممة الشيادة الجامعية فما (%5.6)نسبة 
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كما اتسمت ىذه التشكيمة باقتصار العناصر ذوي االنتماء الحزبي عمى . فوق
 (.22 )(الصحة والدولة)حقيبتين وزاريتين ىما 

أما عن أبرز ما توصمت إليو ىذه الحكومة تسويتيا لممسألة الكردية من 
1966 حزيران 29خالل البيان الصادر في 

(23.) 
لم تكن ميمة البزاز سيمة ىذه المرة، فالعسكريون الذين تمت السيطرة عمييم 

عادوا وجددوا ضغوطيم في عيد  (رئاسة عبد السالم محمد عارف)في مرحمة 
 (البزاز)لمسيطرة ومسك زمام السمطة بأيدييم، وكان إعالن  (عبد الرحمن)أخيو 

لمنياج وزارتو الذي أوضح فيو بأنو سينتيج السياسة ذاتيا التي تبنتيا وزارتو 
 (.24)األولى، مما أثار حفيظة العسكريين فبدأوا يياجمون بيانو الوزاري عالنية

كسب تأييد الشعب العراقي لحكومتو المدنية عن طريق  (البزاز)حاول 
 تمييدًا الجتماع ممثمي الشعب إال أن ضباط الجيش وقفوا حائاًل ةانتخابات برلماني

دون نجاح ىذه الخطة من خالل الضغوط التي مارسوىا عمى رئيس الجميورية 
 (.25 )(البزاز)إلحباط محاولة 

                                                 

لالستزادة في المعمومات عن الخمفية السياسية والثقافية لمتشكيمة الوزارية في وزارة البزاز   (22)
 (.1)الجدول ذو الرقم : الثانية،  ينظر

االعتراف بالقومية الكردية بقانون : جاء البيان باثنتي عشرة نقطة تشكل أمورًا عديدة منيا  (23)
أساسي مقبل، واعتبار المغة الكردية لغة رسمية في المناطق الكردية، وتعيين موظفين أكراد 
عادة إلعمار المنطقة الكردية، وحرية األكراد في تشكيل أحزابيم  في المحافظات الكردية، وا 

صدار صحفيم وتمثيميم نسبيًا في الحكومة واإلدارات العامة في برلمان منتخب بحرية . وا 
آني شابري ولوران شابري، سياسة وأقميات في الشرق األدنى، األسباب المؤدية إلى 

 . 362، ص (191القاىرة، )، 1االنفجار، ط

، (العراق)جريدة :  ؛ وحول منياج الوزارة، يراجع226خيون، المصدر السابق، ص   (24)
 . 1966 نيسان 18 في 1557، العدد (بغداد)

 . 371خدوري، المصدر السابق، ص   (25)
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1966 حزيران 9في ( 26 )(عارف عبد الرزاق)وجاءت محاولة 
لالستيالء ( 27)

عمى السمطة بقوة السالح لتزيد من تراجع موقف البزاز السياسي، فمم تمض فترة 
حتى ظير انعدام التقارب بين رئيس الجميورية ورئيس الوزراء، والذي تزامن مع 

لتغيير الوزارة، فاضطر إلى  (عبد الرحمن عارف)ضغوط العسكريين عمى الرئيس 
وحكومتو نياية  (البزاز) حيث شكمت استقالة 1966 آب 16تقديم استقالتو في 

الحكم المدني في العراق ومن ثم ىيمنت العسكريين عمى السمطة في العراق فيما 
 (.28)بعد

 
: )*((1967 أيار 1- 1966 آب 9)وزارة ناجي طالب 
، غدا المجال مفتوحًا عمى 1966 آب 16وحكومتو في  (البزاز)إثر استقالة 

مصراعيو لمعسكريين لتشكيل الحكومة الجديدة، إال أنيم لم يتفقوا عمى مرشح واحد 
بسبب انقساميم إلى مجموعتين ترأس كل منيا ضابط يمثل اتجاىًا معينًا ويتفرع 

                                                 

 1943 ن تخرج من الكمية العسكرية عام 1924 الرمادي عام دموالي: عارف عبد الرزاق  (26)
 اعتقل لعالقتو بثورة الشواف في الموصل، 1959 آذار 8، وفي 1952ثم كمية األركان 

 4 في 616، العدد (بغداد)، (العرب)جريدة : لكنو أعيد إلى الخدمة في السنة ذاتيا، يراجع
 .1966تموز 

، ولالستزادة حول المحاولة 379بطاطو، المصدر السابق، الكتاب الثالث، ص   (27)
جمال مصطفى مردان، انقالبات فاشمة في العراق، المكتبة الشرقية، : االنقالبية، يراجع

 . 94-82، ص ص (1990بغداد، )

. 372خدوري، المصدر السابق، ص   (28)
، وكمية 1938، تخرج من الكمية العسكرية عام 1917ناجي طالب، مواليد الناصرية عام  (*)

تقمد عدد من المناصب الوزارية منيا وزيرًا لمشؤون االجتماعية لمفترة . 1939األركان عام 
 7-1963 شباط 9)وزيرًا لمصناعة لمفترة من  (1959 شباط 7 – 1958 تموز 14)من 

: يراجع. (1967 أيار 9 – 1966 آب 9)ورئيسًا لموزراء لمفترة من  (1963تشرين األول 
ومن الجدير بالذكر ان وزارة ناجي . 89بطاطو، المصدر السابق، الكاتب الثالث، ص 

. 1966 آب 9 والصادر في 811طالب قد تم تشكيميا بموجب المرسوم الجميوري المرقم 
 . 1966 آب 14 في 1298، العدد (الوقائع العراقية)نص المرسوم في جريدة : يراجع
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عن ذلك اتجاه رئيس يتفرع منو عدد من الفئات، فالمجموعة األولى التي سميت بـ 
انشقت بدورىا إلى ثالث فئات، تبعًا لتمسكيا بالوحدة واألفكار (مجموعة الوحدويين)

: العربية الثورية وىي
الذين كانوا  (الناصريين) الضباط الوحدويون المتطرفون أو ما يعرف بـ :أووً 

يطالبون بوحدة فورية بين العراق والجميورية العربية المتحدة بزعامة الرئيس 
جمال عبد الناصر وقد مثل ىذا االتجاه كل من عبد اليادي الراوي وعبد 

. المطيف عبد الحميد وآخرين
لموحدة  (عبد الناصر) الضباط البعثيون الذين كانوا يعارضون زعامة :ثانياً 

العربية، وظموا مع ذلك مخمصين لمبدأ الوحدة واألفكار العربية، وكان يتزعم 
صالح ميدي عماش ): يؤيده كل من( 29 )(أحمد حسن البكر)ىذه المجموعة 
. (وحردان التكريتي

تنادي بأفكار عربية  (ناجي طالب)مجموعة معتدلة من الضباط يتزعميا : ثالثاً 
، كما أنيا قبمت 1964 أيار عام 26ثورية وبتنفيذ اتفاق الوحدة الموقع في 

. مبدأ الوحدة مع مصر عمى أساس المساواة ال أن يكون العراق تابعًا لمصر
فانقسمت بدورىا  (اإلقميميين) من الضباط الذين سموا بـ ةأما المجموعة الثاني

إلى فئات عدة منيا الفئة األولى التي دعت إلى دور عراقي مستقل في السياسات 
، اما (الفئة المتطرفة)وأطمق عمييا  (عبد العزيز العقيمي)العربية وكانت بزعامة 

، فقد تألفت من عناصر عسكرية ومدنية (المعتدلة)الفئة الثانية التي سميت بـ 
تبنت الدفاع عن المصالح اإلقميمية  لمعراق، وكانت الفئة الثالثة تعمل عمى إيجاد 
توازن بين الفئتين، فقد تبنت المجموعة اإلقميمية في بعض من آرائيا، وفي الوقت 

                                                 

، ساىم 1938، التحق بالكمية العسكرية عام 1914مواليد تكريت عام : أحمد حسن البكر  (29)
، عين رئيسًا لمجميورية 1963، أصبح رئيسًا لموزراء في شباط 1958 تموز 14في ثورة 

 . 351سعيد، المصدر السابق، ص . 1982، توفي عام 1968 تموز 17بعد قيام ثورة 



                                   (        60) العدد –آداب الرافدين 

 م2011/هـ1432

 237 

، وأخيرًا (30)(طاىر يحيى)نفسو تشارك مجموعة الوحدويين آراءىم، وكانت بزعامة 
، الذين كانوا يعارضون (الضباط القاسميين)كانت ىناك مجموعة تسمي نفسيا بـ 

الذين تعرضوا لالضطياد في  (اإلقميميين)الوحدة العربية، كما لن يتعاونوا مع فئة 
 (.31)عيد قاسم، وظموا مع ذلك يمارسون بعض النفوذ في الدوائر العسكرية والمدنية

، مرشحًا متمتعًا (ناجي طالب)أمام ىذه التيارات المختمفة، برزت شخصية 
بثقة جميع التيارات، فقد عرف باالعتدال واليدوء والصبر في طبعو، كما عرف 

انو ذو توجو عروبي ويمثل التيار الوسط في آرائو، عمى الرغم من تذبذبو سياسيًا 
بين توجيو القومي المستقل والناصري المستقل، فقد نجح في إقامة عالقات ودية 

مع كتل متنافسة متعددة، فضاًل عن إبقاء عالقاتو الجيدة مع جميع األجنحة 
 (.32)العسكرية المتنافسة
، (ناجي طالب)رئيس الجميورية إلى  (عبد الرحمن محمد عارف)لذلك عيد 

1966 آب 9بتشكيل الوزارة الجديدة في 
 وعمى ما يبدو أن الحكومة التي ،(33)

الحكومة )أكثر من طابع  (حكومة التكنوقراط)حممت طابع  (ناجي طالب)شكميا 
رجب )رئيسًا لموزراء ووزيرًا لمنفط وكالة، ( ناجي طالب)، وتألفت من (السياسية

وزيرًا لخارجية، ( عدنان الباجو جي)نائبًا لرئيس الوزراء وزيرًا لمداخمية  (عبد المجيد
مصمح  )وزيرًا لمدفاع،  (شاكر محمود شكري)

وزيرًا ( فريد فتيان)وزيرًا لمتربية، ( عبد الرحمن القيسي)وزيرًا لمعدل،  (النقشبندي
 (دريد الدمموجي)وزيرًا لمصحة،  (فؤاد حسن غالي)لمعمل والشؤون االجتماعية، 

 (عبد اهلل النقشبندي)وزيرًا لمواصالت،  (إسماعيل مصطفى)وزيرًا لمثقافة واإلرشاد، 

                                                 

، كمف 1935، تخرج من الكمية العسكرية عام 1913مواليد بغداد عام : طاىر يحيى  (30)
(. 1968 تموز 17-1967 تموز 10)بتشكيل الوزارة لعدة مرات كان آخرىا لمفترة من 

 . 92-91بطاطو، المصدر السابق، الكتاب الثالث، ص ص : لمتفاصيل يراجع

 . 375خدوري، المصدر السابق، ص   (31)

 .379بطاطو، المصدر السابق، الكتاب الثالث، ص   (32)

. 1966 آب عام 9الصادر في  (811)شكمت الوزارة بموجب المرسوم الجميوري المرقم   (33)
 .1966 اب 14 في 1298، العدد (الوقائع العراقية)نص المرسوم في جريدة : يراجع
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وزيرًا لإلصالح الزراعي ووزيرًا لمزراعة  (أحمد ميدي الدجيمي)وزيرًا لممالية، 
وزيرًا  (كاظم عبد الحميد)وزيرًا لتخطيط،  (محمد يعقوب السعيدي)وكالة، 

وزيرًا لمبمديات واألشغال،  (داؤد سرسم)وزيرًا لمصناعة،  (خالد الشاوي)لالقتصاد، 
وزير دولة إلعمار  (أحمد كمال قادر)وزيرًا لموحدة،  (غربي الحاج احمد)

 (.34)الشمال
ما يمحظ عمى ىذه التشكيمة الوزارية أنيا نخبة سياسية وقدر تعمق األمر 

بالخمفية السياسية والثقافية لموزراء ضمن ىذه التشكيمة، فقد شكل أساتذة الجامعات 
أىم مصادر تنصيب النخبة السياسية ليذه  (البيروقراطي)وجياز الدولة الحكومي 

وعمى الشكل % 66.6الوزارة، والتي اشتمت عمى عشر حقائب وزارية وبنسبة 
يحمل شيادة دكتوراه  (عدنان الباجو جي)وزارة الخارجية التي احتفظ بيا : اآلتي

حاصل عمى شيادة دكتوراه في  (عبد الرحمن القيسي)في العموم السياسية، و 
في . الذي يحمل شيادة دكتوراه في اختصاص الطب (فؤاد حسن غالي)التربية، و 

من أكثر التخصصات الممثمة في ىذه  (القانون)حين كان أصحاب شيادات 
محمد يعقوب )ووزير التخطيط  (عبد اهلل النقشبندي)الوزارة، فقد كان وزراء المالية 

وزير الصناعة، من الحاصمين عمى شيادة ( خالد الشاوي)فضاًل عن  (السعيدي
كاظم عبد )وزير العدل، و  (مصمح النقشبندي)دكتوراه في القانون، فيما كان 

وزير ( فريد فتيان)وزير الوحدة، و ( غربي الحاج احمد)وزير االقتصاد، و  (الحميد
أما رجب عبد الحميد واحمد . العمل والشؤون االجتماعية، من خريجي كمية القانون

. ميدي الدجيمي فكانا من خريجي كمية اليندسة
ومن الجدير بالذكر أن ىذه الوزارة ضمت في تشكيمتيا عددًا من الوزراء 

وزير  (مصمح النقشبندي)وزير المالية و  (عبد اهلل النقشبندي)الكرد وىم كل من 
. وزير الدولة لشؤون إعمار الشمال( أحمد كامل قادر)و  (العدل

                                                 

ويالحظ عمى ىذه  (2)الجدول ذو الرقم : لالستزادة في المعمومات عن الوزراء، ينظر  (34)
التشكيمة الوزارية احتفاظ وزيرين من الوزارة السابقة بحقائبيما الوزارية وىم كل من  شاكر 

 . (وزيرًا لمخارجية)و عدنان الباجو جي  (وزيرًا لمدفاع)محمود شكري 
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أما المؤسسة العسكرية فقد جاءت بالمرتبة الثانية بعد المؤسسة المدنية 
بوصفيا مصدرًا أساسيًا لمنخبة السياسية ليذه الوزارة ،إذ كانت حصتيا ستة مقاعد 

رئاسة الوزراء ووزارة الدفاع والبمديات واألشغال : متمثمة بـ (%33.3)وزارية وبنسبة 
والثقافة واإلرشاد فضاًل عن وزارتي المواصالت ووزارة الدولة لشؤون إعمار 

 (.35)الشمال
رئيس الوزراء، كافة  (ناجي طالب)كانت باكورة أعمال ىذه لوزارة مناشدة 

 ،(36)القوى والتيارات السياسية كالبعثيين والناصريين ضمن المؤسسة العسكرية
 (ناجي طالب)طالبًا التعاون معو ومؤازرتو في عممو، لكن عمى ما يبدو لم يستطع 

 (.37 )(ناجي طالب)التوفيق في مطالبيم، وكان ىذا أول تصدع تصاب بو حكومة 
أزمة  (ناجي طالب)لم تمِض أربعة أشير عمى تأليف الحكومة حتى واجو 

مالية   خطيرة، جاءت عمى إثر نشوب خالف ما بين شركة نفط العراق والحكومة 
السورية حول زيادة رسوم النفط المار في أراضييا، وقد أثر ذلك في االقتصاد 

 وفي الوقت (.38)العراقي وأدى إلى إيقاف المشاريع وعدم القيام بأية مشاريع جديدة
مشكمة دستورية تمثمت بانتياء المدة المحددة  (ناي طالب)نفسو واجيت حكومة 

 أيار من 10إلقرار دستور دائم لمبالد، فقد نص الدستور المؤقت الذي أعمن في 
1964عام 

 عمى تحديد مدة ثالث سنوات يضع خالليا المجمس الوطني ،(39)
، وضعت مسودة جديدة 1966وفي كانون الثاني من عام . دستورًا دائمًا لمبالد

                                                 

 (.2)لالستزادة في التفاصيل ن يراجع الجدول ذو الرقم   (35)

 .1966 آب 10 في 648، العدد (بغداد)، (العرب)جريدة   (36)

 . 380بطاطو، المصدر السابق، الكتاب الثالث، ص   (37)

نشب الخالف بين الطرفين عندما رفضت شركة نفط العراق أن تدفع لمحكومة السورية   (38)
رسوم مرور متراكمة سابقًا، إثر ذلك توقف تدفق النفط العراقي عبر األراضي السورية إلى 

ولما كان النفط يشكل المورد الرئيس لميزانية العراق، فقد ىدد ىذا النزاع . البحر المتوسط
وقد تمت تسوية الخالف بين الطرفين في آذار عام . بإغراق العراق في أزمة مالية حادة

 . 141سموغمت، المصدر السابق، ص : لمتفاصيل يراجع. 1967

 . 1964 أيار 10 في 1045، العدد (الوقائع العراقية)نص الدستور المؤقت في جريدة   (39)
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لقانون االنتخابات اعتمد في وضعيا عمى معظم النصوص والقوانين االنتخابية 
المعمول بيا في معظم الدول العربية وبشكل خاص في مصر، إال أن ىذه 

المسودة لم تصدر كقانون بسب االعتراضات التي أثارىا زعماء سياسيون يمثمون 
المعارضة بما فييم األكراد، وأمام ىذه المشكمة فقد بات من الضروري تعديل 

 أيار عقد اجتماع مشترك 3الدستور المؤقت قبل انتياء المدة المحددة قانونًا، وفي 
عقده مجمس الدفاع الوطني ومجمس الوزراء، قرر المجتمعون فيو تمديد فترة رئاسة 

سنة واحدة، وتخويمو صالحية إصدار القوانين لحين  (عبد الرحمن محمد عارف)
 (.40)انتخاب مجمس األمة

رئيس  (ناجي طالب)إثر ىذه التطورات في البالد، طالب العسكريون 
الوزراء، بضرورة إجراء تعديل وزاري إلتاحة الفرصة أمام عناصر أخرى لتأليف 

فقد جاء اآلن دور  (الوحدويين)تمثل  (طالب)وزارة جديدة، ولما كانت حكومة 
لتأليف الوزارة الجديدة، إال أن أيًا من ىذه  (اإلقميمين او الوطنيين    المعتدلين)

التيارات السياسية التي نادت بتغيير الوزارة لم تستطع أن تكسب التأييد الالزم 
وذلك لمتنافس الشديد فيما بين ىذه المجموعات، . لقياميا بأعباء ىذه الميمة

خفق زعماء ىذه التغيرات في االتفاق عمى مرشح معين يؤلف وزارة ائتالفية  وا 
. (41)تحظى برضى الجميع
وأمام تنامي الصراع بين األطراف المتنازعة  (ناجي طالب)لم يكن أمام 

، 1967 أيار عام 10وفشمو في تسوية ىذه الصراعات سوى تقديم استقالتو في 
وفي اليوم نفسو قرر الرئيس عبد الرحمن محمد عارف تشكيل وزارة ائتالفية أصبح 

، وىو 1967 أيار عام 10وأعمن ذلك في . رئيس الجميورية فييا رئيسًا لموزراء
 (.42)رسمياً  (ناجي طالب)اليوم نفسو الذي قبمت فيو استقالة 
(: 1967 تموز 10-1967 أيار 10)وزارة عبد الرحمن محمد عارف 

                                                 

 . 379خدوري، المصدر السابق، ص   (40)

 .380المصدر نفسو، ص   (41)

 أيار من عام 10 والصادر في 417شكمت الوزارة بموجب المرسوم الجميوري المرقم   (42)
 . 1956 أيار 18 في 1411، العدد (الوقائع العراقية)جريدة : يراجع. 1967
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، وفي محاولة من عبد (ائتالف وطني)عدت الحكومة الجديدة حكومة 
الرحمن محمد عارف لتيدئة التيارات والمجموعات المتنافسة وقع اختياره عمى 

رئيس  (طاىر يحيى): أربعة نواب وجميعيم من كبار الضباط لرئاسة الوزراء، وىم
ويتمتع بتأييد  (عبد الغني الراوي)وزراء سابق، ويتمتع بتأييد الفئات المعتدلة، و

ويتمتع باحترام الضباط  (إسماعيل مصطفى)الوطنيين والقوميين المعتدلين، و
من القومية الكردية ويتمتع بتأييد الحركة الكردية بزعامة  (فؤاد عارف)المعتدلين، و

 (.43)المال مصطفى البرزاني آنذاك
عبد الستار ): وضمت التشكيمة الوزارية الجديدة أربعة ضباط آخرين، وىم

فاضل )وزيرًا لمدفاع و ( شاكر محمود شكري)وزيرًا لمداخمية و  (عبد المطيف
وزيرًا لإلصالح الزراعي، ( عبد الكريم فرحان)وزيرًا لممواصالت و  (محسن الحكيم

%. 36مقاعد وزارية بنسبة  (تسعة)وبذلك احتفظ العسكريون بـ 
حقيبة وزارية،  (ست عشرة)أما العناصر المدنية فقد شغمت في ىذه التشكيمة 

الذي يحتفظ بوزارة الخارجية و  (عدنان الباجو جي): توزعت عمى الشكل اآلتي
وزيرًا  (أحمد مطموب)وزيرًا لممالية ووزير االقتصاد وكالة و  (عبد الرحمن الحبيب)

محمد يعقوب )وزيرًا لمزراعة و  (عبد المجيد الجميمي)لمثقافة واإلرشاد، و 
إحسان )وزيرًا لالقتصاد و ( كاظم عبد الحميد)وزيرًا لمتخطيط، و  (السعيدي
( عبد الرزاق محي الدين)وزيرًا لمبمديات واألشغال العامة،               و (شيرزاد

وزيري دولة، و  (إسماعيل خير اهلل)، و (غربي الحاج احمد)وزيرًا لموحدة، و 
وزيرًا لمصناعة، و  (خالد الشاوي)وزير دولة لشؤون الشباب، و  (ياسين خميل)
. وزيرًا لمتربية (عبد الرحمن القيسي)وزيرًا لمداخمية، و (عبد الستار عمي الحسين)

يالحظ عمى ىذه التشكيمة الوزارية احتفاظ عشرة وزراء من الوزارة السابقة 
عبد )بمن فييم رئيس الجميورية ورئيس الوزراء % 40بمقاعدىم الوزارية وبنسبة 

عدنان )نائب رئيس الوزراء و ( إسماعيل مصطفى)و  (الرحمن محمد عارف

                                                 

بطاطو، المصدر : ، ولالستزادة في التفاصيل، ينظر380خدوري، المصدر السابق، ص   (43)
 . 380السابق، الكتاب الثالث، ص 
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، ومصمح النقشبندي (الدفاع)الخارجية، وشاكر محمود شكري  (الباجو جي
، (التخطيط)ومحمد يعقوب السعيدي  (التربية)، وعبد الرحمن القيسي (العدل)

، بداًل من وزارة الوحدة (الدولة)وغربي الحاج أحمد  (الصناعة)وخالد الشاوي 
 (.44 )(االقتصاد)وكاظم عبد الحمد 

ذا أخذنا بنظر االعتبار المستويات التعميمية لموزراء ضمن ىذه التشكيمة  وا 
الجديدة، نالحظ أن جميع العناصر المدنية كانت من حممة الشيادات الجامعية 

وعمى الشكل % 35.6األولية والعميا منيا، وتحديدًا حممة شيادة الدكتوراه وبنسبة 
، حاصل عمى شيادة دكتوراه في العموم (وزيرًا لمخارجية)عدنان الباجو جي : اآلتي

وزير )وياسين خميل  (وزير التربية)السياسية، فيما كان يحمل عبد الرحمن القيسي 
شيادة الدكتوراه في لتربية، أما عبد الرزاق محيي الدين  (الدولة لشؤون الشباب

، فكانا من الحاصمين عمى (وزير الثقافة واإلرشاد)، وأحمد مطموب (وزير الوحدة)
ومحمد  (وزير الصناعة)خالد الشاوي : شيادة دكتوراه في األدب، فيما كان كل من

، من الحاصمين عمى شيادة دكتوراه في القانون، (وزير التخطيط)يعقوب السعيدي 
وزير المالية ووزير االقتصاد وكالة فكان حاصاًل عمى . أما عبد الرحمن الحبيب

حسان شيرزاد  حاصل  (وزير البمديات واألشغال)شيادة الدكتوراه في االقتصاد، وا 
وتمي ىذه المجموعة مجموعة من الوزراء . عمى شيادة دكتوراه في اليندسة

وزراء يشكمون نسبة  (سبعة)الحاصمين عمى الشيادة الجامعية األولية وعددىم 
وزير )وعبد المجيد الجميمي  (العدل)وىم كل من مصمح النقشبندي % 28

، (وزير النفط)وعبد الستار عمي الحسين ( االقتصاد)وكاظم عبد الحميد  (الزراعة
سماعيل خير اهلل وجمعييم من الحاصمين عمى شيادة  وغربي الحاج أحمد وا 

، فقد كان حاصاًل (وزير العمل والشؤون االجتماعية)الحقوق، أما عبد الكريم ىاني 
. عمى شيادة بكالوريوس في الطب

ومن المفيد اإلشارة إلى أن ىذه الوزارة ضمت في تشكيميا عددًا من الوزراء 
وزير )ومصمح النقشبندي  (نائب رئيس الوزراء)فؤاد عارف :  وىم كل من)*(الكرد
حسان شيرزاد  (العدل (. وزير البمديات واألشغال)وا 

                                                 

 (.3)ينظر الجدول ذو الرقم   (44)



                                   (        60) العدد –آداب الرافدين 

 م2011/هـ1432

 243 

انصرفت ىذه الحكومة إلى العمل عمى إقامة نظام حكم دائم في البالد بداًل 
من نظام الحكم الحالي، من حيث إقرار دستور دائم لمبالد وقانون انتخابات مجمس 

رئيس الجميورية ورئيس الوزراء،  (عبد الرحمن محمد عارف)األمة، إال أن 
سرعان ما واجيتو صعوبات عدة، جاءت في مقدمتيا صعوبة التوفيق والتقريب 
بين األقطاب السياسية المتنافرة التي انضوت تحت سقف وزارتو التي سميت بـ 

، لتزيد من تدىور 1967، ثم جاءت حرب الخامس من حزيران عام (االئتالفية)
األوضاع في البالد سوءًا فعمى الرغم من ضعف مشاركة العراق في ىذه الحرب، 
إال أنيا عمى الصعيد الشعبي أفرزت نتيجة ميمة، أال وىي تراجع دور المؤسسة 
العسكرية مينيًا وخصوصًا بعد دخول عناصرىا معترك السياسة لتضاف كنخبة 

مالزمًا لعدم  (العسكر)سياسية جديدة في ىذه المرحمة وبالتالي أصبح وجود 
 (.45)االستقرار السياسي في العراق

 (عبد الرحمن محمد عارف)أمام ىذه التحديات لم يكن بإمكان الرئيس 
الجمع بين منصبي رئاسة الدولة ورئاسة الوزراء، مما اضطره إلى تكميف طاىر 

1967 تموز من العالم 9يحيى بميمة تشكيل وزارة جديدة في 
( 46.) 

( 1968 تموز 18-1967 تموز 10)وزارة طاهر يحيى 
1967 تموز 10شكل طاىر يحيى وزارتو  في 

اذ تألفت من عشرين ( 47)
رئيسًا لموزراء ووزيرًا  (طاىر يحيى): حقيبة وزارية موزعة عمى الشكل اآلتي

                                                 

حسان شيرزاد قدما استقالتييما إلى رئيس  (*) من الجدير بالذكر أن فؤاد محمد عارف وا 
الجميورية عبد الرحمن محمد عارف، مرجعين ىذه االستقالة إلى أسباب عدة، لعل في 

فؤاد محمد عارف، : لمتفاصيل، ينظر.  حزيران29مقدمتيا تباطؤ الحكومة في تنفيذ بيان 
-288، ص ص (2005بال، )كمال مظير احمد، . مذكرات فؤاد عارف، تقديم وتعميق د

298 .
 . 142سموغمت، المصدر السابق، ص   (45)

 . 227خيون، المصدر السابق، ص   (46)

 تموز 10 والصادر في 657شكمت ىذه الوزارة بموجب المرسوم الجميوري المرقم   (47)
. 1967 تموز 16، في 1439، العدد (الوقائع العراقية)جريدة : يراجع. 1967
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وزيرًا لمخارجية ووزيرًا لشؤون رئاسة  (إسماعيل خير اهلل)لمداخمية وكالة، 
وزيرًا  (عبد الرحمن الحبيب)وزيرًا لمدفاع،  (شاكر محمود شكري)الجميورية، 

وزيرًا لمتربية،  (عبد الرحمن القيسي)وزيرًا لمعدل،  (مصمح النقشبندي)لممالية، 
وزيرًا  (أحمد الشماع)وزيرًا لمعمل والشؤون االجتماعية،  (أحمد ىادي الحبوبي)

وزيرًا  (عبد المجيد الجميمي)وزيرًا لمثقافة واإلرشاد،  (مالك دوىان الحسن)لمصحة، 
محمد )، )*(وزيرًا لمزراعة واإلصالح الزراعي (عبد الكريم فرحان)لممواصالت، 

خميل إبراىيم )وزيرًا لالقتصاد، ( أديب الجادر)وزيرًا لمتخطيط،  (يعقوب السعدي
شامل )وزيرًا لمنفط، ( عبد الستار عمي الحسين)وزيرًا لمصناعة،  (حسين

عبد اليادي )وزيرًا لمبمديات واألشغال، ( إحسان شيرزاد)وزيرًا لموحدة،  (السامرائي
عبد الفتاح )وزيرًا لمدولة، ( عبد الرزاق محيي الدين)وزيرًا لرعاية الشباب،  (الراوي
 (.48)وزيرًا لشؤون الشمال (الشالي

ومما يمحظ عمى ىذه التشكيمة الوزارية، وقدر تعمق األمر بموضوع بحثنا 
كنخبة سياسية من حيث الخمفية السياسية والثقافية ليا، فقد تألفت غالبيتيا من 

: وزراء استوزروا لمرات عديدة ولحقائب وزارية متعددة، نذكر منيا
، عبد (وزيرًا لمعدل)، مصمح النقشبندي (وزيرًا لمدفاع)شاكر محمود شكري 

وزير )، إسماعيل خير اهلل (وزير الزراعة واإلصالح الزراعي)الكريم فرحان  
، كما اتسمت ىذه التشكيمة الوزارية بميزة تتفوق بيا عمى سابقتيا، وىي (الخارجية

أنيا تتألف من عناصر أكثر توافقًا فيما بينيا، وقد جمعت اتجاىات سياسية 
. مختمفة ومن التيار القومي ومن   المستقمين

شاكر محمود شكري وزيرًا : فقد ضمت من الضباط المستقمين كال من
لمدفاع، وخميل إبراىيم حسين وزير الصناعة، فضاًل عن المدنيين مصمح 

النقشبندي وزير العدل وعبد الرحمن حبيب وزير المالية وعبد الرحمن القيسي وزير 
التربية وأحمد الشماع وزير الصحة وعبد المجيد الجميمي وزير المواصالت ومحمد 
                                                                                                                       

أدمجت وزارتا اإلصالح الزراعي والزراعة بوزارة واحدة ىي وزارة الزراعة واإلصالح  (*)
 .الزراعي

 (.4)الجدول ذو الرقم : لالستزادة في المعمومات عن ىذه التشكيمة ينظر  (48)
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حسا  شيرزاد وزير البمديات واألشغال، فضاًل نيعقوب السعيدي وزير التخطيط وا 
 في ،(49)فقد كانوا جميعًا من المستقمين. عن عبد الرزاق محيي الدين وزير الدولة

رئيس الوزراء طاىر يحيى نفسو، : حين مثل التيار القومي في ىذه الوزارة كاًل من
وعبد الكريم فرحان وزير الزراعة واإلصالح الزراعي وعبد اليادي الراوي وزير 

 (.50)الرعاية والشباب
تباينت التشكيمة الوزارية في مستوياتيا التعميمية، اذ استأثر حامموا الشيادات 

بأكبر عدد من النخب  ( والماجستير والدبموم العاليهالدكتورا)الجامعية العميا 
: وكانوا عمى الشكل اآلتي% 45الوزارية وبنسبة مئوية قدرىا 

مالك دوىان الحسن ومحمد يعقوب السعيدي حاصالن عمى شيادة الدكتوراه 
في القانون، وعبد الرحمن الحبيب يحمل شيادة دكتوراه في االقتصاد، وعبد 

حسان شيرزاد يحمل شيادة  الرحمن القيسي يحمل شيادة دكتوراه في التربية، وا 
دكتوراه في اليندسة، وعبد الرزاق محي الدين حاصاًل عمى شيادة دكتوراه في 
األدب، في حين كان خميل إبراىيم حسين حاصاًل عمى شيادة الماجستير في 

تمي ىذه . االقتصاد، وأحمد ىادي الحبوبي يحمل شيادة الدبموم العالي في القانون
المجموعة من الوزراء مجموعة الحاصمين عمى الشيادة الجامعية األولية وعددىم 

، شكل خريجوا الحقوق النسبة %30ستة وزراء وقد شكموا نسبة مئوية مقدارىا 
إسماعيل خير اهلل ومصمح النقشبندي، وعبد المجيد وعبد : األكبر، وىم كل من

الستار عمي الحسين، أما شامل السامرائي فقد كان حاصال عمى شيادة 
. البكالوريوس في الطب

اتخذ طاىر يحيى رئيس الوزراء، سمسمة من اإلجراءات والقرارات التي 
 آب من عام 16تيدف إلى تخفيف االعتماد االقتصادي عمى الدول الغربية، ففي 

                                                 

من المفيد اإلشارة إلى أن ىناك خمس وزارات تقمدىا وزراء جدد لم يسبق ليم تبوء أي   (49)
أحمد الشماع وزير الصحة، ومالك : منصب وزاري ضمن وزارات سابقة، وىم كل من

دوىان الحسن وزير الثقافة واإلرشاد وعبد المجيد الجميمي وزير المواصالت وخميل إبراىيم 
 . حسين وزير الصناعة وعبد اليادي الراوي  وزير رعاية الشباب

 (.4)لالستزادة في المعمومات عن ىذه التشكيمة الوزارية، ينظر الجدول ذو الرقم   (50)
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 والقاضي بتحويل كل حقوق االستثمار 97 أصدرت حكومتو القرار المرقم 1967
في منطقة الرميمة الشمالية الغنية بالنفط إلى شركة النفط الوطنية العراقية التي 

 وفي الثالث والعشرين من تشرين الثاني من العام نفسو منحت (.51)تممكيا الدولة
ايراب : التابعة لمحكومة الفرنسية والتي تسمى (شركة النفط الفرنسية)الحكومة 

(ERAP)  تقع في  (2 كم10800)عقدًا عن النفط واستخراجو في مساحة تبمغ
 كانون األول توصمت الحكومة إلى اتفاق مع 24 وفي (.52)وسط العراق وجنوبو

االتحاد السوفيتي، يقدم السوفييت بموجبو المساعدة التقنية وتجييزات الحفر لحقل 
الرميمة الشمالية، وكذلك المساعدة في تسويق النفط الذي تنتجو شركة النفط 

لكن عمى ما يبدو أن ىذه الخطوات لم تفعل الكثير في التخفيف من . الوطنية
فقد تقدم قادة المعارضة السياسية برفع مذكرات . المعارضة المتزايدة ضد حكومتو

لى رئيس الوزراء  (عبد الرحمن محمد عارف)عدة معنونة إلى رئيس الجميورية  وا 
، متضمنة تحميل المسؤولية لموزارة القائمة عن تدىور األوضاع (طاىر يحيى)

الداخمية وطالبوا في مذكراتيم بضرورة تعيين مجمس وطني لو صالحيات إصدار 
القوانين وسن التشريعات لحين انتخاب مجمس لألمة، وكذلك ضرورة اختيار وزراء 
يتسمون باإلخالص والوطنية الصادقة والكفاءة والنزاىة والخبرة والقدرة عمى تحمل 

المسؤولية، وعمى ما يظير فإن ىذه المذكرات لن تأخذىا السمطة عمى محمل 
 (.53)الجد

في ظل ىذه الظروف، بدأ الشيوعيون العودة إلى نشاطيم عمى الرغم من 
الخالفات القائمة بين زعمائيم، اذ استطاعوا خمق تمرد وعصيان شعبي في جنوب 

                                                 

الوقائع )جريدة : ، ينظر1967 آب 16الصادر في  (97)حول نص القانون ذي الرقم   (51)
 . 1967 آب 7، 1449، العدد (العراقية

 4، في 1532المصدر نفسو، العدد : ، ينظرةلمزيد من التفاصيل حول نص االتفاقي  (52)
 .1968شباط 

 . 142سموغمت، المصدر السابق، ص   (53)
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عادة الوضع  العراق، أرغم الحكومة عمى إرسال قوات من الشرطة لتيدئة الوضع وا 
 (.54)األمني إلى نصابو

وفي محاولة من طاىر يحيى رئيس الوزراء لمواجية الموقف المالي 
واالقتصادي المتأزم، أقدمت حكومتو عمى خطوة غير مدروسة وغير مسوغة 

وجاءت بنتائج عكسية ضده وضد حكومتو، حينما قرر زيادة الضرائب لمواجية 
نفقات الحكومة المتزايدة، مما أدى إلى زيادة نقمة الجماىير والسيما أصحاب 

 (.55)الدخل المحدود
ومما زاد األمر سوءًا فشل الحكومة في مواجية المشكمة الكبرى والمتمثمة 

فقد أدت الخالفات بين أعضاء الوزارة إلى استقالة عدد من . بإقامة نظام حكم دائم
 ال بل قمل من ىيبتيا، وقبل أن يستدرك األمر الذي أضعف الوزارة كثيراً ( 56)الوزراء

عبد )يحيى ويعالج من خالل تعديل وزاري لوضع وزارتو، أطيح بنظام حكم 
 بقيادة 1968 تموز 17بتغيير سياسي وعسكري تمثل بثورة  (الرحمن محمد عارف

 من الضباط حيث اختير البكر رئيسًا داحمد حسن البكر واشترك معو عد
 (.57)لمجميورية العراقية

الخاتمة  
تعد القيادات الوزارية ذات أىمية، بوصفيا النخبة السياسية القائدة لممجتمع، 
ومن ىنا أولت المصادر التاريخية اىتمامًا خاصًا بالخمفية السياسية والثقافية ليم 
من حيث مكان الوالدة والعمر والمستويات التعميمية والمين التي كانوا يزاولونيا 

قبل استيزارىم، فضاًل عن بعض المتغيرات األخرى كالديانة والقومية واالتجاىات 
. السياسية

                                                 

 . 148المصدر نفسو،   (54)

 .387خدوري، المصدر السابق، ص   (55)

حسان شيرزاد وزير البمديات واألشغال  (56)  .وىم كل من مصمح النقشبندي وزير العدل وا 

 . 387خدوري، المصدر السابق، ص   (57)
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لقد شممت ىذه الدراسة جميع الوزراء الذين تعاقبوا عمى قيادة الوزارات 
 م وىي مرحمة رئاسة عبد الرحمن محمد 1968-1966العراقية خالل المدة 

: وقد تم التوصل إلى بعض االستنتاجات ومنيا ما يأتي. عارف
 تنوع المستويات التعميمية والمينية لمنخب الوزارية، إذ استأثر حامموا :أووً 

الشيادات الجامعية بنصيب أكبر من الحقائب الوزارية لموزارات العراقية 
األربع التي تم تشكيميا إبان ىذه المدة، عمى الرغم من االختالف في 

. مستويات الثقافة والوعي إال أنيم أسيموا في إثراء الحياة السياسية
احتمت محافظة بغداد المرتبة األولى بين المحافظات العراقية في تجنيد : ثانياً 

. النخب الوزارية في حين تفاوت تجنيد النخب بين المحافظات
  توصمت الدراسة إلى أن معدل بقاء النخب الوزارية في وزارتيم ال يرجع :ثالثاً 

نما يرجع إلى خصوصية الظروف  إلى خمفياتيم ومؤىالتيم التعميمية وا 
جراء التعديالت في  السياسية التي تستمزم إحداث التشكيالت الوزارية وا 

. إطارىا بين الحين واآلخر
 ما من شك في أن ليذا البحث أىمية، تمثل في كونو يضع المعرفة :رابباً 

المتخصصة المتاحة من ىذه الحقبة في المصادر التاريخية مع ما متاح عنيا في 
 .المصادر القانونية والسياسية

( 1)انجذول رو انرقم 

انتشكٍم انوزاري األول
(* )

 16/8/1966-18/4/1966وزارة عبذ انرحمن انبساز انثانٍت 
تارٌخ انمنصب انوزاري االسم انكامم ث 

انوالدة 
انتحصٍم 
انذراسً 

االتجاه 
 يانسٍاش

انعمر 
عنذ 

االستٍسار 

 انخهفٍت

ػثذ انشدًٍ   .1
انثضاص 

/ سئٛغاً نهٕصساء 
ٔصٚش انذاخهٛح 

/ تغذاد 
1913 

يذَٙ  52يغرمم دكرٕساِ لإٌَ 

ػذَاٌ   .2
يضادى انثاجّ 

جٙ 

/ تغذاد انخاسجٛح 
1933 

دكرٕساِ ػهٕو 
عٛاعٛح 

يذَٙ  33يغرمم 

شاكش يذًٕد   .3
شكش٘ 

/ تغذاد انذفاع 
1919 

/ ػغكش٘ 46يغرمم كهٛح ػغكشٚح 
كهٛح 

األسكاٌ 
شكش٘   .4

صانخ صكٙ 
انًانٛح ٔانُفظ 

ٔكانح 
/ تغذاد 
1919 

 طتكانٕسٕٚ
دمٕق 

يذَٙ  46يغرمم 

كاظى   .5
انشٔاف 

/ تغذاد انؼذل 
1918 

 طتكانٕسٕٚ
دمٕق 

يذَٙ  47يغرمم 

خضش ػثذ   .6
انغفٕس 

/ تغذاد انرشتٛح 
1913 

يذَٙ  52يغرمم ياجغرٛش ػهٕو 
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انؼًم ٔانشؤٌٔ يذًذ انؼثطح   .7
االجرًاػٛح 

صالح 
انذٍٚ 

/1923 

 طتكانٕسٕٚ
دمٕق 

يذَٙ  43يغرمم 

ػثذ انهطٛف   .8
انثذس٘ 

/ تغذاد انصذح 
1922 

دكرٕساِ طة 
اخرصاص 

يذَٙ  43دضتٙ 

/ انثصشج انثمافح ٔاإلسشاد يذًذ َاصش    .9
1911 

يذَٙ  52يغرمم دكرٕساِ  ذشتٛح 

أدًذ ػذَاٌ   .10
دافع 

/ َُٕٖٛ انًٕاصالخ 
1909 

 طتكانٕسٕٚ
ُْذعح 

يذَٙ  56يغرمم 

يذًٕد دغٍ   .11
جًؼح 

اإلصالح انضساػٙ 
ٔانضساػح ٔكانح 

/ تغذاد 
1912 

 طتكانٕسٕٚ
ُْذعح 

يذَٙ  53يغرمم 

عهًاٌ ػثذ   .12
انشصاق 
األعٕد 

/ تغذاد انرخطٛظ 
1918 

 طتكانٕسٕٚ
دمٕق 

يذَٙ  45يغرمم 

ػثذ انذًٛذ   .13
انٓالنٙ 

/ انثصشج االلرصاد 
1915 

دكرٕساِ ػهٕو 
عٛاعٛح 

يذَٙ  50يغرمم 

صادق ػثذ   .14
انٓاد٘ جالل 

/ تغذاد انصُاػح 
1913 

يذَٙ  53يغرمم دتهٕو ُْذعح 

/ انُجف انثهذٚاخ ٔاألشغال دغٍ ثايش   .15
1920 

دكرٕساِ إدصاء 
صساػٙ 

يذَٙ  45يغرمم 

ػثذ انشصاق   .16
يذٛٙ انذٍٚ 

/ انُجف انٕدذج 
1910 

يذَٙ  53يغرمم دكرٕساِ اداب 

عهًاٌ   .17
انصفٕاَٙ 

ٔصٚش دٔنح نشؤٌٔ 
انصذافح 

/ تغذاد 
1905 

يذَٙ  60يغرمم شٓادج دُٚٛح 

فاسط َاصش   .18
انذغٍ 

/ انثصشج ٔصٚش دٔنح 
1920 

ػغكش٘  45دضتٙ كهٛح ػغكشٚح 

 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 .  1966 أٚاس 3فٙ  (1216)، انؼذد  (انٕلائغ انؼشالٛح )جشٚذج : ُٚظش  (*)
 

 –أ - 
( 2)انجذول رو انرقم 

انتشكٍم انوزاري انثانً
(* )

 10/5/1967-9/8/1966وزارة ناجً طانب 
االسم ث 

انكامم 
تارٌخ انمنصب انوزاري 

انوالدة 
انتحصٍم 
انذراسً 

االتجاه 
 يانسٍاش

انعمر 
عنذ 

االستٍسار 

 انخهفٍت

َاجٙ   .1
طانة 

/ سئٛغاً نهٕصساء 
ٔصٚشاً نهُفظ ٔكانح 

ر٘ لاس 
/1911 

/ كهٛح ػغكشٚح 
كهٛح األسكاٌ 

ػغكش٘  55يغرمم 

سجة ػثذ   .2
انًجٛذ 

َائثاً نشئٛظ انٕصساء 
ٔٔصٚش انذاخهٛح 

ٔكانح 

/ األَثاس 
1921 

تكانٕسٕٚط  
ُْذعح 

يذَٙ  45يغرمم 

ػذَاٌ   .3
انثاجّ جٙ 

/ تغذاد انخاسجٛح 
1933 

دكرٕساِ ػهٕو 
عٛاعٛح 

يذَٙ  33يغرمم 

ػثذ هللا   .4
انُمشثُذ٘ 

/ استٛم انًانٛح 
1924 

يذَٙ  42يغرمم دكرٕساِ لإٌَ 

شاكش   .5
يذًٕد 
شكش٘ 

/ تغذاد انذفاع 
1919 

/ كهٛح ػغكشٚح 
كهٛح األسكاٌ 

ػغكش٘  46يغرمم 

يذَٙ  47يغرمم تكانٕسٕٚط  / َُٕٖٛ انؼذل يصهخ   .6
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دمٕق  1919انُمشثُذ٘ 
ػثذ   .7

انشدًٍ 
انمٛغٙ 

/ األَثاس  انرشتٛح 
1920 

يذَٙ  46يغرمم دكرٕساِ ذشتٛح 

انؼًم ٔانشؤٌٔ فشٚذ فرٛاٌ   .8
االجرًاػٛح 

/ األَثاس 
1925 

تكانٕسٕٚط  
دمٕق 

يذَٙ  41يغرمم 

فؤاد دغٍ   .9
غانٙ 

/ تغذاد انصذح 
1962 

يذَٙ  40يغرمم دكرٕساِ طة 

دسٚذ   .10
انذيهٕجٙ 

/ َُٕٖٛ انثمافح ٔاإلسشاد 
1919 

/ كهٛح ػغكشٚح 
كهٛح األسكاٌ 

ػغكش٘  47يغرمم 

إعًاػٛم   .11
يصطفٗ 

/ دٚانٗ انًٕاصالخ 
1911 

ػغكش٘  53يغرمم كهٛح ػغكشٚح 

أدًذ   .12
يٓجٙ 

انذجٛهٙ 

ٔصٚش نإلصالح 
انضساػٙ 

صالح 
/ انذٍٚ 
1924 

تكانٕسٕٚط 
ُْذعح 

يذَٙ  48يغرمم 

يذًذ   .13
ٚؼمٕب 

انغؼٛذ٘ 

/ ر٘ لاس انرخطٛظ  
1921 

يذَٙ  45يغرمم دكرٕساِ لإٌَ 

كاظى ػثذ   .14
انذًٛذ 

/ تغذاد االلرصاد 
1922 

تكانٕسٕٚط 
دمٕق 

يذَٙ  42يغرمم 

خانذ   .15
انشأ٘ 

/ تغذاد انصُاػح 
1930 

يذَٙ  36يغرمم دكرٕساِ لإٌَ 

داؤد   .16
عشعى 

/ َُٕٖٛ انثهذٚاخ ٔاألشغال 
1920 

ػغكش٘  46يغرمم كهٛح ػغكشٚح 

غشتٙ   .17
انذاج 
ادًذ 

/ َُٕٖٛ انٕدذج 
1920 

تكانٕسٕٚط 
دمٕق 

يذَٙ  43يغرمم 

ادًذ كال   .18
لادس 

ٔصٚش دٔنح الػًاس 
انشًال 

/ عهًٛاَٛح 
1914 

ػغكش٘   52يغرمم كهٛح ػغكشٚح 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
، انؼذد  (انٕلائغ انؼشالٛح  )جشٚذج : انًشعٕو انجًٕٓس٘ نهرشكٛهح انٕصاسٚح ، اَظش    (*)
 .  1966 آب 14فٙ  (1298)
 

-  ب- 
( 3)انجذول رو انرقم 

انتشكٍم انوزاري انثانث
(* )

 10/7/1967-10/5/1967وزارة عبذ انرحمن محمذ عارف 
االسم ث 

انكامم 
تارٌخ انمنصب انوزاري 

انوالدة 
انتحصٍم 
انذراسً 

االتجاه 
 يانسٍاش

انعمر 
عنذ 

االستٍسار 

 انخهفٍت

ػثذ   .1
انشدًٍ 

يذًذ 
ػاسف 

/ تغذاد سئٛغاً نهٕصساء 
1916  

ػغكش٘  51يغرمم كهٛح ػغكشٚح 

طاْش   .2
ٚذٛٗ 

صالح َائثاً نشئٛظ انٕصساء 
انذٍٚ 

/1913 

ػغكش٘  48دضتٙ كهٛح ػغكشٚح 

ػثذ انغُٙ   .3
انشأ٘ 

/ تغذاد َائثاً نشئٛظ انٕصساء 
1921 

كهٛح ػغكشٚح 
كهٛح / 

األسكاٌ 

ػغكش٘  42دضتٙ 
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إعًاػٛم   .4
يصطفٗ 

/ دٚانٗ َائثاً نشئٛظ انٕصساء 
1911 

ػغكش٘  56يغرمم كهٛح ػغكشٚح 

َائثاً نشئٛظ انٕصساء فؤاد ػاسف   .5
ٔٔصٚش اػًاس انشًال 

ٔكانح 

انغهًٛاَٛح 
 /1920 

ػغكش٘  47دضتٙ كهٛح ػغكشٚح 

ػذَاٌ   .6
انثاجّ جٙ 

/ تغذاد انخاسجٛح 
1933 

دكرٕساِ 
ػهٕو عٛاعٛح 

يذَٙ   33يغرمم 

ػثذ   .7
انشدًٍ 
انذثٛة 

/ االَثاس انًانٛح ٔااللرصاد ٔكانح 
1925 

دكرٕساِ 
الرصاد 

يذَٙ  42دضتٙ 

ػثذ انغراس   .8
ػثذ 

انهطٛف 

/ تغذاد انذاخهٛح 
1926 

كهٛح ػغكشٚح 
كهٛح / 

األسكاٌ 

ػغكش٘  41يغرمم 

يصهخ   .9
انُمشثُذ٘ 

/ َُٕٖٛ انؼذل 
1919 

تكانٕسٕٚط 
دمٕق  

يذَٙ   48يغرمم 

ػثذ   .10
انشدًٍ 
انمٛغٙ 

/ االَثاس انرشتٛح 
1920 

دكرٕساِ 
ذشتٛح 

يذَٙ  47يغرمم 

ػثذ انكشٚى   .11
ْاَٙ 

انؼًم ٔانشؤٌٔ 
االجرًاػٛح انصذح ٔكانح 

/ تغذاد 
1928 

تكانٕسٕٚط 
طة 

يذَٙ  39دضتٙ 

ادًذ   .12
يطهٕب 

صالح انثمافح ٔاإلسشاد 
/ انذٍٚ 
1936 

دكرٕساِ 
آداب 

يذَٙ  31دضتٙ 

فاضم   .13
يذغٍ 
انذكٛى 

/ تغذاد انًٕاصالخ 
1919 

ػغكش٘  47يغرمم كهٛح ػغكشٚح 

شاكش   .14
يذًٕد 
شكش٘ 

/ تغذاد انذفاع 
1919 

كهٛح ػغكشٚح 
كهٛح / 

األسكاٌ 

ػغكش٘  47يغرمم 

ػثذ انًجٛذ   .15
انجًٛهٙ 

/ االَثاس انضساػح 
1921 

 طتكانٕسٕٚ
دمٕق 

يذَٙ  46يغرمم 

ػثذ انكشٚى   .16
فشداٌ 

/ ٔاعظ اإلصالح انضساػٙ 
1921 

كهٛح ػغكشٚح 
كهٛح / 

األسكاٌ 

ػغكش٘  45دضتٙ 

يذًذ   .17
ٚؼمٕب 

انغؼٛذ٘ 

/ ر٘ لاس انرخطٛظ 
1921 

دكرٕساِ 
لإٌَ 

يذَٙ  46يغرمم 

خانذ   .18
انشأ٘ 

/ تغذاد انصُاػح 
1930 

دكرٕساِ 
لإٌَ 

يذَٙ  37دضتٙ 

ػثذ انغراس   .19
ػهٙ 

انذغٍٛ 

/ االَثاس نُفظ 
1924 

تكانٕسٕٚط 
دمٕق 

يذَٙ  41دضتٙ 

إدغاٌ   .20
شٛشصاد 

/ استٛم انثهذٚاخ ٔاألشغال 
1925 

دكرٕساِ 
ُْذعح  

يذَٙ  40يغرمم 

ػثذ انشصاق   .21
يذٛٙ انذٍٚ 

/ انُجف انٕدذج 
1910 

دكرٕساِ 
آداب 

يذَٙ  53يغرمم 

غشتٙ   .22
انذاج ادًذ 

/ َُٕٖٛ انذٔنح 
1920 

تكانٕسٕٚط 
دمٕق 

يذَٙ  44دضتٙ 

كاظى ػثذ   .23
انذًٛذ 

/ تغذاد االلرصاد 
1922 

تكانٕسٕٚط 
دمٕق 

يذَٙ  46يغرمم 

ٔصٚش انذٔنح نشؤٌٔ ٚاعٍٛ خهٛم   .24
انشثاب 

/ تغذاد 
1934 

دكرٕساِ 
ذشتٛح 

يذَٙ  33دضتٙ 
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إعًاػٛم   .25
خٛش هللا 

/ تغذاد انذٔنح 
1925 

تكانٕسٕٚط 
دمٕق 

يذَٙ  42دضتٙ 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 . 1966 أٚاس 8فٙ  (417)شكهد ْزِ انٕصاسج تًٕجة انًشعٕو انجًٕٓس٘ انًشلى    (*)

 1967 أٚاس 18فٙ  (1411)، انؼذد  (انٕلائغ انؼشالٛح)جشٚذج : ُٚظش 

 -ج - 
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( 4)انجذول رو انرقم 
انتشكٍم انوزاري انرابع

 )*(

 1968 تموز 18-1967 تموز 10وزارة طاهر ٌحٍى 
تارٌخ انمنصب انوزاري االسم انكامم ث 

انوالدة 
انتحصٍم 
انذراسً 

االتجاه 
 يانسٍاش

انعمر 
عنذ 

االستٍسار 

 انخهفٍت

سئٛغاً نهٕصساء ٔصٚش طاْش ٚذٛٗ   .1
انذاخهٛح ٔكانح 

صالح 
/ انذٍٚ 
1913 

ػغكش٘  50دضتٙ  كهٛح ػغكشٚح 

إعًاػٛم خٛش   .2
هللا 

/ تغذاد انخاسجٛح 
1935 

تكانٕسٕٚط 
دمٕق 

يذَٙ   42دضتٙ 

شاكش يذًٕد   .3
شكش٘ 

/ تغذاد انذفاع 
1919 

كهٛح ػغكشٚح 
كهٛح / 

األسكاٌ 

ػغكش٘  47يغرمم 

ػثذ انشدًٍ   .4
انذثٛة 

/ األَٛاس انًانٛح 
1920 

دكرٕساِ 
الرصاد 

يذَٙ   43يغرمم 

يصهخ   .5
انُمشثُذ٘ 

/ َُٕٖٛ انؼذل 
1919 

تكانٕسٕٚط 
دمٕق 

يذَٙ   49يغرمم 

ػثذ انشدًٍ   .6
انمٛغٙ 

/ األَثاس انرشتٛح 
1920 

دكرٕساِ 
ذشتٛح  

يذَٙ   48يغرمم 

أدًذ ْاد٘   .7
انذثٕتٙ  

انؼًم ٔانشؤٌٔ 
االجرًاػٛح 

/ انُجف 
1931 

دتهٕو ػانٙ 
لإٌَ 

يذَٙ   33دضتٙ  

/ تغذاد انصذح  ادًذ انشًاع   .8
1917 

دكرٕساِ طة 
اخرصاص 

يذَٙ   40يغرمم 

يانك دْٔاٌ   .9
انذغٍ 

/ تاتم انثمافح ٔاإلسشاد 
1920 

دكرٕساِ 
لإٌَ 

يذَٙ   47دضتٙ 

ػثذ انًجٛذ   .10
انجًٛهٙ 

/ األَثاس انًٕاصالخ 
1921 

تكانٕسٕٚط 
دمٕق 

يذَٙ   46يغرمم 

ػثذ انكشٚى   .11
فشداٌ 

انضساػح ٔاإلصالح 
انضساػٙ 

/ ٔاعظ 
1922 

كهٛح ػغكشٚح 
كهٛح / 

األسكاٌ 

ػغكش٘  41دضتٙ 

يذًذ ٚؼمٕب   .12
انغؼٛذ٘ 

/ ر٘ لاس انرخطٛظ 
1921 

دكرٕساِ 
لإٌَ 

يذَٙ   45يغرمم 

/ َُٕٖٛ االلرصاد أدٚة انجادس   .13
1922 

تكانٕسٕٚط 
ُْذعح 

يذَٙ   42دضتٙ 

خهٛم اتشاْٛى   .14
دغٍٛ 

/ ٔاعظ انصُاػح  
1924 

ياجغرٛش 
/ الرصاد 

كهٛح ػغكشٚح  

ػغكش٘   43يغرمم 

ػثذ انغراس ػهٙ   .15
انذغٍٛ 

/ األَثاس انُفظ 
1924 

تكانٕسٕٚط 
دمٕق 

يذَٙ   39دضتٙ 

شايم   .16
انغايشائٙ 

/ تغذاد انٕدذج 
1921 

تكانٕسٕٚط 
طة 

يذَٙ   42دضتٙ 

/ أستٛم انثهذٚاخ ٔاألشغال إدغاٌ شٛشصاد   .17
1925 

دكرٕساِ 
ُْذعح 

يذَٙ   41يغرمم 

ػثذ انٓاد٘   .18
انشأ٘ 

/ األَثاس ٔصٚش سػاٚح انشثاب 
1918 

يذَٙ   46دضتٙ كهٛح ػغكشٚح 

ػثذ انشصاق   .19
يذٛٙ انذٍٚ 

/ انُجف ٔصٚش انذٔنح 
1910 

دكرٕساِ 
آداب  

يذَٙ   53يغرمم 

ػثذ انفراح   .20
انشانٙ 

انغهًٛاَٛح ٔصٚش شؤٌٔ انشًال 
 /1918 

ػغكش٘  49يغرمم كهٛح ػغكشٚح 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
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 .  1967 ذًٕص 16فٙ  (1439)، انؼذد  (انٕثائك انؼشالٛح  )جشٚذج   (*)

 –د - 
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Cultural and Political Baekground of the 
Iraqi Ministrial Elite 1966-1968 

Luma Abdul-Aziz Mustafa

 

Abstract 
The cabinet leadership is considered vital, as it is the 

political leadership of the society. The roles of ministers vary 
in the modern systems and have been developed functionally 
according to the development of contemporary political 
thoughts ( thinkings ) and the expansion and complexity of the 
state. Ministers nowadays participate in determining the aims, 
the policy, the decisions and programs of the state. 

Historical source pay attention to the social, economic 
background of those ministers with reference to their place of 
birth, age, levels of education,  professions before being in the 
cabinet and other variables such as national, religious and 
political treads. 

This study concentrates on the social and political 
background of prime ministers and the members of the 
cabinets. 
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