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 9191-9191 لتعبوية الداخلية والخارجيةا القوة الجوية العراقية وتطور مهامها
 جامعة ديالى  -كلية التربية األساسية،الدكتور/قحطان حميد كاظم

 المقدمة 
دلقب لف اولتتاا مةمتتا اتترب قوعتتبي قو اوملتتا قوبادلتتا لمتتا   تتد ا أقامتتا قوةتتلج قو للتتا قو بققلتتا  تت    

قو بققلتا لمتا  قو للتاقوت  للتا وقةتلج  قألدلقب،فةتد تت  تا  تال قودبق تا 4591تمتل 41لعتى قلام بلبج
تتدقيلاا قوعتبي قو اوملتا    تد،من  دلد، ا لمن بم دةضتةا لتطلب اشةدته من ص ل اا لدك ا

ل يتتا مدة لتتا قودبق تتا يقتتى ام تتا م اع ،تدتتالب وتتاو  4514لتتابآ أعتتدق لمن ضتتمدةا قوبادلتتا،
فتت  قو بققلتتا  قوعكلمتتا عتتبي قو اوملتتا قوبادلتتا،ل لن قوبتتاد   ةتتلداتترب قو قوةتتلج قو للتتا لققتت  قأللب
قوةتتلج  اا،لدبس قوم عتت  قوباوت  تطتتلب مركتت4591-4519لت تتقلعةاقوةتتلج قو للتا  تلظلتت  إيتادج

قوةتلج قو للتا  ف اولتاا،ل عت  قوم عت  قوبق ت  فت  4591عتتى يتاملتعدلد مةامةا قولظلفلا قو للا 
لعبكتتتتتاا 4514ا فتتتتت  قو بقه،لمدةتتتتتا أعتتتتتدق  عبكتتتتتا آلتتتتتابتطتتتتتلب قألعتتتتتدق  قودقاقلتتتتت لملقفةتتتتتا إ ق 

 قو بققلا لف اولاتةا قوةلج قو للا دشاطاا(،لاصص قوم ع  قواامس و لان 4511-4511 اب قن)
قإل تتتتتبق لقلا  - متتتتا فلةتتتتا قلتتتتتام قوعتتتتبي قو اوملتتتتا قوبادلتتتتتا لقوعتتتتبي قو ب لتتتتا4591-4515قوااب لتتتتا

 . 4591يام لقو دلقن قوبرب  يقى مصب4511يام
قوتتتتابلا  و تتلاه قألعتتتدق  مبقيلتتتا   كتت  قو اعتتت  فتت  مدة تتته يقتتى لعتتتدج قوملضتتتل  لقوت ق تتبب     

  قوملضليلا قو قملا ف  تدالب أق ام قو ع  لم بلاا أعدقبه.لقهلل لو  قوتلفله.
 

 المبحث األول
  9199-9191واقع القوة الجوية العراقية خالل الحرب العالمية الثانية

وتاو   ،قأللب لتا قو تبقه و ةتلد ت تقلل قوةتلج قو للتا متن  ةلتا قوتدلب  تب بقم وم تكن  بلطادلا بقغ ا      
 أضتتا ممتتا 4515(اتترب يتتامCladitar تت ا و تتبع  لتت  طتتا بقا متطتتلبج متتن دتتل )كردلتب() 

آاتتب وقةتتلج قو للتتا قو بققلا،لأصتت ل وةتتا ل دةتتا قو  تتكبو فتت  ملتت قن قوةتتلج فتت  مدطةتتا قوشتتبه   تتب ا  
 أدةتتاد قوعكلمتتا قو بققلتتا  تدللتت  مصتتادب قو تترت لقوطتتا بقا عتتتى ال تتلاما   تتد تظتتافب  ةتتل  قألل تتط

ل  تتد  لتتابج لفتتد يبققتت  متاصتتص  لف تتر   ،قألمبلكلتتافكتتبا  شتتبق  طتتا بقا متتن قولاللتتاا قومتعتتدج 
يقتتتى شتتتبق   تتتبي متتتن 4515 ألقتتتلب9ق تتتتةب قوتتتبأو وم قتتتس قوتتتل بق  فتتت   ق تتتته قومد ةتتتدج  تتتتابل 

دفتتت   قألمتتبل تتاق ،(4) دد ا امتتتس يشتتبج طتتا بج(لكتتان يتتDoglasدلكتترس() -طتتا بقا )دتتلبببلي
ت ال ت قلل قوةلج قو للا قو بققلا فأ دا قوى قو تبقه  تا طتا بقا متن  ع ن دلتةا إلب اا بلطادلا 

 .(0)(دلداب وقطا بج قولقعدج022مةدقبل) بم لا   لتةاضا يدةا م قغا  (Vincient) دل )فد دا(
   : أ بقي   ا 4512يام ألقابلا ل بق  ما تةدم،قمتقكا قوةلج قو للا قو بقق    
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 . (Odax) د ب(قلدقكس _ . ب ا ت الن قو لش من دل  طا بقا)4
 ل) بلتتتتتدق( (Dragon) ل)دبقكتتتتلن((Piss Moth) . تتتتبي ملقصتتتترا متتتتتن دتتتتل ) س متتتتتل (0
(Preda). 
 . بي مةاترا من دل )كردلتب(.1
 . بي   لم قبض  دل ) بلدق(ل)دلكرس(.1
 )فد تتتتدا( لب  متتتتن  تتتتا طتتتتا بقا متتتتن دتتتتل (Savoya) (اافلل. تتتتبي قاصتتتتفاا بةلقتتتتا دل ) تتتت9

 .(1)قو اددج كاوم امب لقوم تلدياا لغلب ا قألق امين قو دلد من فضر   .(1)عامرا طلب لد

يقتى تل تل  قتدبقا قوةتلج  وتد كس  تق ا  4515ادلا   د ألقلبل ا ا أعدق  قوعبي قو اوملا قوب    
ى  ال قودب تا متن قوتةتدم،لطفةا تتطقت  قوتى قوم لد،فةتد قو للا قو بققلا،  د أن كادا قد لصقا قو

مت ابق ،فاوتدلب  أمب قوعصتلب يقتى قوطتا بقا لأدلقتةتا قالعتلاطلتا أمتبق  -  د قددال  قوعبي -أص ل
يمقلاتةا  إلدقما ماصصا   إدتا ةا مل   أص للقد قومصد ا وقطا بقا    قودلب اقتةا قومتعاب ا،

و  أدا متطق تتاا قوعتتبي قوتتى تطتتلب  تتبل  فتت  صتتدايا قوعب لتتا فتت  ماتقتت    ةتتاا قوعبي،كتتا
قوطا بقا لق تكاب أدلق   دلدج القا قتدبقا عب لتا ياولتا  تدق ،مما أدى قوتى ق دلتاد قوصت ل اا فت  

قوطا بقا قوةدلما أل قوت للع يدةا ال لاما أدةا أصت عا  إلدقماقوعصلب يقى قوملقد قالعتلاطلا 
 اا بقا  ملقصفاا ياولا،مما   ب أمتب قومعافظتا يقتى متط  بدتاجقدلما   د أن  دأا  ال قودلب 

ف متدا  تال قوةتلج قوتى تةقلتب  تاياا قوطلتبقن  ودى قوةلج قو للا قو بققلا متن قوطتا بقا أمتبق  علللتا ،
 .(9)تت ال  عصا كب طلاب قو ايتلن من قوطلبقن شةبلا    عل  ال

يقتى   تق ا   قألمتبمتا قد كتس قوى ضت   كفالتا قوتتدبلي م،دلن أددتى شت ،أدا قإل بق قا ال     
قتتتدبقا قوةتتتلج قو للتتتا قو بققلتتتا اتتترب فتتتتبج قوعتتتبي قو اوملتتتا قوبادلتتتا،ل قد يقتتتى اوتتت  متتتا شتتتةدته متتتن 

 .(1)4514قدتكا اا ال لاما ف  أعدق  عبكا آلابيام
 تأس  ال4514يتام لتابآمت   بلطادلتا فت   قوعتبيكان ملق  قوةلج قو للتا قو بققلتا يدتد قدتدال       

(طا بج عدلبا لأابى قدلما لمن مداشتى   بلطادلتا لأمبلكلتا 92 ال قوةلج تتأو  من)  ه فةد كادا
اق متتتا قلبدتتتا  اوطتتتا بقا قو بلطادلتتتا فتتت  قايتتتدج قوع ادلتتتا لطاولتتتا لق   ،فأدةتتتا أعتتتد  لأع تتتن دليتتتا  (1)لق 

   .(1)مدةا
يتتدد متتن  إب تتابمتتن اتترب 4514وتتديم قوةتتلج قو للتتا قو بققلتتا اتترب عتتبي يتتام  تت ا أومادلتتا    

ققتصتتتتبا يقتتتتى  تتتتب لن متتتتن  لقإللطاولتتتتا قألومادلتتتتالقتتتتا ممكن،وكتتتتن قوم تتتتايدج   أ تتتتب وطتتتتا بقا ق
(ليقتتى Miss Shmidt and Hiancleقوةاصفا)م تت  شتتمد  ل الدكتتب()  قألومادلتتاقوطتتا بقا 

فةتتد  طتتا بج، (11ل قغ م متتل   تتال قوطتتا بقا)) بلتتدق ل تتافللا(قإللطاولا تتبي لقعتتد متتن قوةاصتتفاا 
م  لدمتتا ب ضتتا قوطتتا بقا قإللطاولتتا فتت  مطتتاب كبكتتل  ألن طلابلةتتا بفضتتلق قألومتتان بقبتت  طتتا بقتة
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يقى عتتد ت  لتتب ي تتد ،قومشتتابكا فتت  قوعتتبي قو بققلتتا قو بلطادلتتا  تتب بفضتتلق عتتتى قوتعقلتته  طتتا بقتةم
 .(5)قوب قه قوع د 

لاكب طاوي مشتاه ف  ماكبقته  أن ب لس عكلمتا قوتدفا  قوتلطد  بشتلد يتاو  قوكلردت  طقتي    
بج قألومادلا ف  طةبقن اولكلن ضا ط قتصاب  لده ل لن قو ف4514آلاب1 فب قوى طةبقن ف مده قو
 ت قلمتتاا مدةا:))إددتتتا دعتتتتاج قوتتتى يتتتدد متتتن قوطتتتا بقا قومةاتقتتتا فتتت  أ تتتب  متتتا لمكتتتن((لأن))  ل لدل  

وتدى قوعكلمتا ))لأن مطابقا قو تبقه فت   غتدقد لقوملصتب لكبكتل  م تت دج ودت لب  تال قوطتا بقا((
 .(42)((طا بج مدج  تا أشةب  من قولقلد ما لكف  وما ت قو بققلا
 لن قو تبقه ل بلطادلتا م ظتم 4514يقى كب عاب،فةدا قوةلج قو للا قو بققلا    ي عبي آلاب    

ال لكاد لكف  ال تمبقب تدبلي قوطلابلن.لأدى  اق قودةص قوتى  يدد ققلب  دق   إالطا بقتةا لوم ل ه 
قو دلتدج   تد  -.لمما أدى او  قوى أن آمبلا قوةتلج قو للتا قو بققلتاإوغا ةاأل  قأل بقيت ملد   ع 
 متتتا ال ل لتتتد يقتتتى امتتتس   ل تتتلي تعدلتتتد  تتتاياا قوطلتتتبقن، أصتتتدبا أمتتتبق   - بلطادلتتتاقوعتتتبي متتت  

وكتتتتب طلتتتتاب مةمتتتتا كتتتتان قو تتتت ي،كما تةقتتتتص يتتتتدد طتتتتري مدب تتتتا قوطلتتتتبقن قو تتتتاوغ   تتتتاياا شتتتتةبلا  
ومدب تتا وم ظتتم طا بقتةتتا قوتتت  تعطمتتا   تت ي (طتتري   تت ي فةتتدقن ق42(طاو تتا  قوتتى)12يتتدد م)

يتن اوت  ق تشتةد يتدد متن قوطلتابلن فت   تال قوعتبي لتتم إعاوتا  قوغابقا قو للتا قو بلطادلا،فضتر  
أدى  قألمتبل تاق .(44)قوبامدتا يدد آاب مدةم يقى قوتةايد،لأوغلا مدب ا قوطلتبقن   تد تاتبج قوتدلبج

قوطلتابلن  إيتدقديدلتدج قوتى قولبق ،لفةتدا مصتادب قوى تبق   قدبقا قوةلج قو للتا قو بققلتا اطتلقا 
 ع د يقله. لأص عا ف  لض  ال ت  

 لغتبه م  تكب قوةدلتدو،4510آاقب01/01فلضتان دةتب دلتاوى فت  ولقتا ت ةلدق   قألمبلمما  قد     
مما أدى قوتتى غتتبه   تع قوطتتا بقا قو اقلتا فتت   تتاق م اغتتا، ل صتتلبج)قوبشتلد(ارب  تتاياا ققلقتا 

 .(40)إوغا  قو ب لن قوباد  لقوباو  قوالن كادا ش لةلن  اوةلاكبقوى قوم  كب مما أدى 
 لا تتا ي تتكبلا لصتتفا  قو بلطادلتتا مكب تتا  -قو بققلتتا4514متتا قو بققلتتا   تتد عتتبيدفتتاا قوعكل     

  لا ا)) رت  تر يتاد((ل)) ةتا  عب ت  تدةصته قإلدقمتا((ف ةلا   تع قوطتا بقا قو بققلتا  تدلن 
  .(41)قورعةا قلا ف  قوعبليمما قفةد ا قوفاي،(41) رت
  ا قوعكلما قو بققلا قوى قوعصلب يقى يدد من قوطا بقا متن 4519-4514لارب قومدج    

ما ق تطايا قوةلام  ته  تل قوعصتلب يقتى  أن  ةلد ا ا  ا أدبقج قوبلات،لكب إالأماكن ماتقفا 
قوعتتتبي قو اوملتتتا  من ماقفتتتااقومتبلكتتتا فتتت  شتتتماب أفبلةلتتتا،ل  ق تتتتادقمةا  تتتع قوطتتتا بقا قومقغتتت  

  د أن ف قا قوظبل  قو للا لقو ل لا ف قةتا فلةا،لكادتا فكتبج قوعكلمتا قو بققلتا ق تتادقمةا ،قوبادلا
لكادتتتا قو ة تتتا قوب ل تتتا أمتتتام ،4514كمتتتلقد قعتلاطلتتتا وطتتتا بقا قو تتتبي قوبق تتت  قومت ةلتتتا متتتن عتتتبي

عكلما قو بلطادلا لقفةا يقى قو قإلوعاتل  د بقا قوى قو بقه، ال قوطا  إلصابقوعكلما  ل كلفلا 
لقشتتتتبتةا قوعكلمتتتا  يقتتتى تصتتتقلل   تتتع  تتتال قوطتتتا بقا فتتت  مصتتتب)قوم امب قو بلطادلتتتا( قألالتتتبج
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فت   ام ا طا بقا للصقا قوى قو بقه  تلق   أصقعاوكب طا بج،لف ر   (دلداب922قو بققلا    ب)
مركه متن  ابإلكم قما قوى قو بي قوبق    أابى ابم لصقا بر  طا بق.(49)4511آلاب ألقاب

 .(41)قوطا بقا
بفتت  قتتتدبقا قو تتتلش لقوةتتلج قو للتتتا متتتن إيتتتادج  4519لعالوتتا قلتتتادج قو تتلش قو بققتتت  فتتت  يتتام    

اتترب قوةلتتام   تتدد متتن قوتمتتابلن قو  تتكبلا،لقد  تتا ما قوةتتلج قو للتتا فتت  قوتمتتبلن قوتتاو ق تتبو فتت  
شتتبكا قوةتلج قو للتا فا ،قق ا صاول ل لب قوعماب لقو مابج اطهف  مد4519آاقب40-9قومدج من 

 .(41) ب  من قوطا بقا قومةاتقا لبفان قاصفان من قوطا بقا
بضتتتتتتلا وطملعتتتتتتاا ليقتتتتتتى قوتتتتتتبغم متتتتتتن او ، ةلتتتتتتا قوةتتتتتتلج قو للتتتتتتا قو بققلتتتتتتا ضتتتتتت لفا لغلتتتتتتب م      

 عتى دةالا قوعبي قو اوملا قوبادلا.قوعكلما،لقوش ي قو بقق ،
 

 المبحث الثاني
           9191-9199 وتسليحها ف القوة الجويةجهود الحكومة العراقية في إعادة توظي

(دصتتتتي 4511ادلن قوبتتتتاد كتتت05-4511آي05)قوبادلتتتتا(41)لضتتت ا ل قبج عمتتتتدو قو ا تتته  تتتت     
 .(45)))تةللا قو لش..،لتدملا قلته قو للا..((يلدةا م أوا

 ل  تتتتد  ةتتتتلد مضتتتتدلا متتتتن قوعكلمتتتتا قو بققلتتتتا لقفةتتتتا  بلطادلتتتتا يقتتتتى ت للتتتتد قو تتتتبقه  طتتتتا بقا    
لق تتتتتمبا ،(02)فايلتتتد  ةتتتتا ت تتتتقلل قو تتتتبي قأللب4511فتتتت  شتتتتةب تشتتتتبلن قوبتتتتاد (Feory)بو()فلتتتل 

قوعكلمتتتتا قو بققلتتتتا   تتتتاب  ةلد تتتتا وك تتتتي قوتتتتديم قو بلطتتتتاد  فتتتت   تتتتاق قوم تتتتاب لمطاو تتتتا قو ادتتتتي 
ةتتد ق تمتتا  فتت  قصتتب 4511كتتادلن قوبتتاد 1ففتت  م تتا  لتتلم،(04)4512قو بلطتتاد   ت تتدلب م ا تتدج ي 

قإلوتته لعضتتبل كتتب متتن دتتلبو قو تت لد لتلفلتته قو تتللدو لصتتاول   تتب قوبعتتاي  ب ا تتا قولصتت  ي تتد 
لقعمتتد ماتتتاب  ا تتان،لأيبي قولصتت  يتتن بغ تتته فتت  تب لتتا أ تتس قوت تتدلب  عضتتلبل فتتاتفه قو ملتت  
يقتتتى أن لشتتتمب قوت تتتدلب  مقتتتا متتتن قألمتتتلب مدةا))ت تتتقم قو تتتبقه وقةايتتتدتلن قو تتتللتلن فتتت  قوع ادلتتتا 

 وصتتتقل  تتتلن قوتتتدلب قوتتتت  قشتتتتبكا فتتت  قوعتتتبي قو ظمتتتى((يدتتتدما لتتتتم أ تتتبقم م ا تتتدقا ق(00)لقوشتتت ل ا
 تقل ))ت قلل قو لش قو بقق  لقوةلج قو للا قومقكلا قو بققلا  اقا قأل تقعا قوتت  ت  أن لكلن لضبلبج

 .(01) ةا قولعدقا قو بلطادلا..((
 قو لا تتتلا قألعتتت قيملقتتت  قوتتتبأو قو تتتام قو بققتتت  قومتمبتتتب  تتتبأو  أن  بل تتتاي إولتتتهلممتتتا لشتتتاب     
يقتى قوتبغم  ) لبت تمل (  شتدج و ةتد م ا تدج عافا ل  ع قوشاصلاا قولطدلا كان م ابضا  لقوص
أدةتم  إالت تقلل قو تلش قو بققت  لقوةتلج قو للتا قو بققلتا  إيتادجقوتى  قإلل تاي شت   متن  إشتابتةامن 

  .(01)بألق ف  قوم ا دج  ال قدتةاص و لادج قو بقه لق تةروه
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))لت ةتد صتاعي 4511 مقعه  اوم ا دج قو بققلا قو بلطادلا و تامل ا  ف  قومادج قوبامدا من قو    
قو روا قو بلطادلا..  مل  قوت ةلرا قوممكدا ف  قألملب قوتاولا لاو  يقى دفةتا صتاعي قو روتا 

))أ:ت قتتتلم قوضتتت اط قو تتتبققللن قوفدتتتلن قو عبلتتتا لقو  تتتكبلا :لأ م  تتتال قألمتتتلب  تتت ،مقتتت  قو تتتبقه..((
دج.)ي(.ت ةل  قتتتتتتلقا صتتتتتتاعي قو روتتتتتتا مقتتتتتت  قو تتتتتتبقه  األ تتتتتتقعا لقو للتتتتتتا فتتتتتت  قوممقكتتتتتتا قومتعتتتتتت

تةتتتتدلم ضتتتت اط  عتتتتبللن لي تتتتكبللن ل تتتتلللن وقادمتتتتا  ..لقوطلابقا)قوطا بقا(قوعدلبتتتتا قوطتتتتبق ،)ج(
 .(09)كم قملن ف  قلقا صاعي قو روا مق  قو بقه((

مت قتتته ليقى قوتتتبغم متتتن قوت تتتةلرا قوتتتت  أشتتتابا إولةتتتا قوم ا تتتدج لقومقعتتته قو،لالعتتتظ قو اعتتت     
ااصتتا  ةتتا   أ ةتتا قودفتتلا لقولصتتالا قو بلطادلتتا يقتتى قو تتلش قو بققتت  لمدتته قوةتتلج قو للا،ل  أدةتتا، ةا

قوت تتةلرا قو تتا ةا قوتتت  لتل تتي يقتتى قوعكلمتتا قو بققلتتا تةتتدلمةا قوتتى قوةتتلقا قو بلطادلتتا فتت  عاوتتا 
ةلج قو للتتا ا لت قتته  تتاو ما فتت  اوتت  قومطتتابقا لماتتا    قوطتتا بقا لكتتب متتوتتاو ، ألالتتبجققعتا تتا 
  قومشتب  يقى قوةلج قو للا قو بققلا. قإلشبق  إ ةا مده قو بققلا ل 

متتن  تتاب معتتتالالا  يقتتى ألتتا عتتاب،وم تلتتأس قلتتتادج قو تتلش قو بققتت  لقوعكلمتتا قو بققلتتتا يملمتتا      
تدظتتلم قوةتتلج قو للتتا قو بققلتتا  م اضتتدج قوعقلفتتا  بلطادلا،فا تتتمبا قوعكلمتتا قو بققلتتا  إليتتادج دلتتدج 
عتتى أصت ل وتدلةا بربتا أ تبقي م تقعا  ةتاق  ا شبق  قوطا بقا قو بلطادلا من دل )فللبو( معالال

تؤوتتتت  قو متتتتلد قوفةتتتتبو وقةتتتتلج قو للتتتتا  قأل تتتتبقي تتتتال  لأصتتتت عا،4594قودتتتتل  متتتتن قوطتتتتا بقا يتتتتام
قو بققلتا،كما  ت ا قوعكلمتا وتةللتا قتدبقا قودةتب وقةتلج قو للتا قو بققلتا وتاو  قشتتبا بتر  طتا بقا 

متن  أاتبىبتر  طتا بقا  أولةتاقضل  4511(لصقا قوى قو بقه يامDove)دل () دةب من دل 
يتتتتتتن شتتتتتتبق  بتتتتتتر  طتتتتتتا بقا  ،فضتتتتتتر  4592(لصتتتتتتقا قوتتتتتتى قو تتتتتتبقه يتتتتتتامFreeter دتتتتتتل )فبلتب()
  .(01)4594،أداقا قوى قوادما أللب مبج يام() متلا(Sicorsky لكلب ك )

دب تتتتتا قوطلتتتتتبقن  ا م) تتتتتبي لمتتتتتن  ادتتتتتي آاب،قبتتتتتتأا قلتتتتتادج قو تتتتتلش قو بققتتتتت  إيتتتتتادج فتتتتتتل م    
إليتتدقد قوطلتتابلن قور متتلن وقةتتلج قو للتتا  قوتتتدبلي(لاو  ال تتتة اب دلبج قوطلتتبقن قوتا  ا،لق تتتكماال  
قوتتتت  فتعتتتا أ لق ةتتتا وطتتتري قومتتتدقبس (01)قومتداملا،صتتتدب دظام)كقلتتتا قوطلتتتبقن قو  تتتكبلا قومقكلتتتا(

             ،لشتتتتتتتتتتتتتتبيا فتتتتتتتتتتتتتت  تتتتتتتتتتتتتتتدبلي قوطتتتتتتتتتتتتتتري يقتتتتتتتتتتتتتتى طا بقا) تتتتتتتتتتتتتتد اي(4592قإليدقدلتتتتتتتتتتتتتتا يتتتتتتتتتتتتتتام
(Singap()(،كتتتتتتاو  قشتتتتتتتبا قوعكلمتتتتتتا طا بقا) تتتتتتابفبد Harvardق)مبلكلتتتتتتا قوصتتتتتتد  وغتتتتتتبع أل

                  بم أوغلتتتتتتتتتتتتتتا متتتتتتتتتتتتتتن قوادمتتتتتتتتتتتتتتا وةتتتتتتتتتتتتتتدمةا لق تتتتتتتتتتتتتتت لع يدةتتتتتتتتتتتتتتا  طا بقا) بلف تتتتتتتتتتتتتتا(،قوتتتتتتتتتتتتتتتدبلي
(Profest قو بلطادلا قوصد)(01). 

 ت ه  بقا عدلبتا دل )فلتلبو(لقفةا  بلطادلا يقتى ت للتد قو تبقه  طتا 4590لف  تشبلن قاللب    
يت   متتن قتتدبقا  قألمتتب.ل تاق (12)متتن قوعكلمتا قو بلطادلتتا(05)لأن طق ةتا ل لتتب قوتدفا  شتتاكب قوتلقدو

يقتتى قوتتدالب فتت  ملبتتاه ي تتكبو)ملباه  قوةتتلج قو للتتا قو بققلتتا ال تتلاما لأن قو تتبقه قتتد أصتت ل مةتت ر  
ل كتتاق تمكدتتا قوةتتلج     .ال قو تتبيا غتتدقد(ف  قو تتدلقا قوتاولتتا،مما   تتب ملقفةتتا  بلطادلتتا تكتتلن  ةتت
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ت تتتتتقلعةا متتتتتن  دلتتتتتد  االيتمتتتتتاد يقتتتتتى دف تتتتتةا متتتتتن  نتدظتتتتتلم شتتتتتؤل  إيتتتتتادجقو للتتتتتا قو بققلتتتتتا متتتتتن 
لمةدبتته قوةتاولتا قوتت   ،وت لتد وق تلش قو بققت   ل تتهأابى ةا،لم ايدج قوعقلفا  بلطادلا من  ةتا 

 .4514فةد ا   د أعدق  عبكا آلاب
قو  كبلا ف   بلدااقشتبكا قوةلج قو للا قو بققلا  اوتم4591لف  مدتص  شةب تشبلن قأللب    

لقودلقي،لقتتد أكتتد قومقتت  فلصتتب قوبتتاد   قأليلتتانبقلدتتدل  ل عضتتلب قومقتت  فلصتتب قوبتتاد  ليتتدد متتن 
فت   تال قومدا ت ا أن ت قمتلق  تاد  قتد  لألدقو لش قو بقق   ماتق  صتدلفه)).. وتطللبيقى ديمه 

  .(14)و  ل  ولص ل ف  قودب ا قوت  دتمدا ا  وه  مل ا ..(( لد  لشدا ق قألاالطدا قو  م يقى 
لمما ل دب اكبل أن قوم ايدقا قو  كبلا قألمبلكلا وق لش قو بقق   تا ا   تد طقتي عكلمتا     

متتتتتن قو تتتتتفابج قألمبلكلتتتتتا فتتتتت   (4591آلتتتتتاب9 -كتتتتتادلن قوبتتتتتاد 05ل قبج  ملتتتتتب قومتتتتتدف   قو اد تتتتتا)
(طقتتي قوم تتايدج 4591 دل تتان45-آاقب1) قوبادلتتا (10) غتتدقد،لكببا ل قبج معمتتد فاضتتب قو متتاو 

من قولاللاا قومتعدج للقفه قو ادي قألمبلك  يقى تةدلم قوم ايدج   د يةد قتفاقلا قألمن قومت ادب 
 تتتل  مبا تتتا قوةدلتتتا قوتتتت  تتة قةتتتا  ))..فتتتأن ق تتتترم قو تتترت لقو تتتتاد م ادتتتا  :قوتتتت  قتتتاب يدةتتتا قو متتتاو 
 قدا قوعكلما قو بققلا بغ تةا  ال فت   لتان ب تم  لاوت  بغ تا  كما أي،(11)قوعكلما أل تبفضةا..((

 .(11)لتةللته   مدةا ف  تل ل  تشكلرا قو لش قو بقق  
قو امتا  تل قبج قوتدفا   قألبكتانتدظلم قو لش قو بققت  قوتت  لضت تةا دق تبج  إيادجليبضا اطا     

 بلكتتتتتتادلب  دتتتتتتبقب  ب ا تتتتتتا قو ملتتتتتتد 4591آلتتتتتتاب49قوتتتتتتاو  قب قو تتتتتتبقه فتتتتتت  قألمبلكتتتتتت يقتتتتتتى قولفتتتتتتد 
 إعتدق )) (ل لدا قواطتا قو بققلتا فلمتا لاتص قوةتلج قو للتاBriqadier General Miersمالب )

ل تدل أن   تب  بلطادلتا  قألمتبل تاق .(19)( ب ا ، ا تتبدا  كقلتا قوطلتبقن..((41قلج  للا ت  للتا متن)
ك لتبج وشتبق  قو تبقه ت لد تبتلتي  لا تتةا  شتأن ت تقلل قوةتلج قو للتا قو بققلا،وتاو  قتدما ت تةلرا 

ودفابتتتتتتتتا لطتتتتتتتتا بج)فدم() ق (Phampierو تتتتتتتتدد متتتتتتتتن قوطتتتتتتتتا بقا قو بلطادلتتتتتتتتا،مدةا طا بج)فام تتتتتتتتالب() 
Finimتتتتتأول  قو تتتتب لن قواتتتتامس  إيتتتتادج،لتتتتتم 4591(قودفابا،لصتتتتقا مدةتتتتا يشتتتتبج طتتتتا بقا يتتتتام

تتى  قتغ لق تمب لصلب  تاق قودتل  متن قوطتا بقا ع.(11) من قوةلج قو للا قو بققلا لانلقو ادس قومقغ
 .(11)طا بج فأص ل  اقن قو ب ان)قواامس لقو ادس(لؤوفان قلج قودفا  قو لو قو بقق (49يدد ا)

قعتتتفظ  (4599كتتادلن قأللب41-4591آي1ليدتتدما أوتت  دتتلبو قو تت لد ل قبتتته قوبادلتتا يشتتبج)    
 اطتاي قو تبش قوتاو 4591كتادلن قأللب4ودف ه  مدصي ل لب قودفا ،لقفتتل قوم قتس قودلتا   فت 

لت تتتقلعه لت ةلتتت ل  د فلتتته متتتا دصتتته:))أن قوعكلمتتتا   قتتتا تدظتتتلم قو لش، متتتا فلتتته قوةتتتلج قو للتتتا،لب 
 .(11)لتدبل ه من أ م غالاتةا..،لق قا قوم ايدقا قألمبلكلا من دلن أن تقت م  ةلد أل شبط..((

 ،4599 ليقتتى قبتتب قدضتتمام  بلطادلتتا قوتتى ملبتتاه قوت تتالن قومت تتادب  تتلن قو تتبقه لتبكلتتا يتتام     
دصتا يقتى ت تالن قوتدلوتلن فت  ،(15) قتفاقلا ااصا  لن قو تبقه ل بلطادلتا4599دل ان1دا ف ية

م اب قودفا  للض  قواطط قو  كبلا قومشتبكا لتةدلم قوم ايدقا قو  كبلا من  بلطادلا وق تلش 
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دقمتةتتاقو بققت  لمدةتتا تأ تتلس قتتلج  للتتا ف اوتتا   اوتتتدبلي لقوتمبلدتتاا قومشتتتبكا فتت  مدطةتتا قوشتتبه  لق 
دقما ل طقأل أن  ال قالتفاقلا الوا  إال..،لتشغلقةا  صلبج ف اوا،قألابىقومطابقا لقومدشا قا  لق 

(يقتى 4512) مل تي م ا تدج  بلطادلا ق تادقم قومطابقا قو بققلا كافا  لدما كادتا مةتصتبج  تا ةا  
 .(12)قايدت  قوع ادلا لقوش ل ا فةط

ضتتتد قوغتتتابقا قو للتتتا لأن))تتمتتتت   دتتتاقبوإل ةتتتا  ف تتتاب   تأ تتتلسلت ةتتتدا قالتفاقلتتتا قو دلتتتدج     
لأشتتتاب .(14)((قآلاتتتبقوطتتتا بقا قو ا تتتدج وكتتتب متتتن قو قتتتدلن  ت تتتةلرا قومبلب،لقوتبعلتتتب دقاتتتب قو قتتتد 

قوتى قدتةاب))قوةلتادج فت  قوع ادلتا لقوشت ل ا 4511قومقعه قو  كبو ورتفاقلا قو بققلا قو بلطادلتا يتام
متتن تتت ابل  تلقلتت  قالتفاقلتتا قوااصتتا،لل لن ضتت اط يبققلتتلن لقوم ةتتب قوتتى قوعكلمتتا قو بققلتتا قيت تتابق  

 ملتتتت  قولعتتتتدقا قو للتتتتا  إاتتتتر ((لأن))ل تتتتبو 4599آلتتتتاب1الل بتتتتتي مدا تتتت ا وةتتتتاق قوغتتتتبع فتتتت 
فتتتتتت  قوع ادلتتتتتتا لقوشتتتتتت ل ا  صتتتتتتلبج  قومد تتتتتتل ا وقةتتتتتتلج قو للتتتتتتا قومقكلتتتتتتا قو بلطادلتتتتتتا قومةلمتتتتتتلن عاولتتتتتتا  

 .(10)قل  يقى قالتفاقلا قوااصا((ضمن  دا لقعدج   د تابل  قوتل  إارؤ اتدبل لا،للد   
قتااا قوعكلما قو بققلا قوتدق لب قور متا ال تترم قايتدت  قوع ادلتا 4599لف  قوباد  من آلاب    

قومقتت  فلصتتب قوبتتاد  قوتتاو أوةتتى  قعتفتتاب ك لتتب  ةتتال قومدا تت ا عضتتبل   لأقلملقوشتت ل ا متتن  بلطادلتتا،
ت  قوع ادلتتا لقوشتت ل ا،فلةتط   تتاو  بمتتبج  دلتتدج ))..ل تتتقم قو تتبقه قايتتد:كقمتتا  ةتتال قومدا تت ا قتتا ر  

 .(11)من بمبقا  ةادكم قوطللب ف    لب قو لادج قوكامقا لقال تةرب قودا  ..((
ق تتتم متتن قوةتتلج قو للتتتا  أن إالليقتتى قوتتبغم متتن ت تتتقم قوةتتلج قو للتتا قو بققلتتتا وةتتاتلن قوةايتتدتلن     

 .(11)بققلاقو بلطادلا  ةلا فلةما  ا م تدبلي قوةلج قو للا قو 
 (Hinterمتتتن طتتتا بقا) دتب()  قأللوتتتىقودف تتتا 4591لت تتتقما قلتتتادج قوةتتتلج قو للتتتا اتتترب يتتتام    

م تتتتقعا  قودفابتتتتا متتتتن  بلطادلا،ل تتتتاو  أصتتتت عا قوةتتتتلج قو للتتتتا قو بققلتتتتا مؤوفتتتتا متتتتن بربتتتتا أ تتتتبقي
ين  بي مل  صرا ل بي ق طا بقا)فللبو(ل ب لن م قعلن  طا بقا) دتب(لطا بقا)فدم(،فضر  

دلب كقلتتتا قوةتتتلج قو للتتتا قوتتتت  ،(،لتتت قد يقتتتى اوتتت Oysterصتتتد  للتتتا م ةتتت   طا بقا)أل تتتتب() مبق
فتتا   إيتتدقديقتتى ياتةةتتا مةمتتا  أاتتاا قومتتاكلبج،كما كادتتا مدب تتا قوصتتداياا  وأل تتبقيطلتتابلن أكا

 .(19)قو للا ت د قومر  قوفد  قومطقلي و مب قوةلج قو للا
ال تتفادج متتن قوم تتايدج قو  تتكبلا قوتتت  يبضتتةا ،عالوتتا قوعكلمتتا قو بققلتتا ق4591لاترب يتتام    

قل دةتتالب فتت  مشتتبليه قوتتاو تضتتتمن م تتايدج قوتتدلب قوتتت  تطقتتي قوعمالتتا متتتن  قألمبلكتت قوتتب لس 
قواطب قوشللي ،لكان من  لن قومطاوي قو بققلا  ل تل ل  قوةلج قو للا قو بققلا،فةتد كادتا اطتط 

يتادجتل تل  قوةتلج  تال  م تل تتب دب تط لةةتا يقتى أ ملتةتا قو اوغا،و تتدظلمةتا قتد دب تا  تا ةا ،لق  لق 
تلفلب طا بقا دفابا عدلبا وبربا أ تبقي  قألمبلكلا،ل دفا يمقلا شملوةا  اوم ايدقا قإلمكادلاا

 قأل تقعاين بربا أ ة ج بقدقب  لابج لتدبلي قو بققللن يقى  تال   ع ي قومر  قو بلطاد ،فضر  
يقى ق تل اي  مطاب ف  قب لب ل  قه قادبق   إدشا دةا تل ل  قومطابقا لم او  لقوم دقا،ل قد يقى
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 تتقلمادلا،كاو  تل تتل  مطتتابقا  -قوةتتلقا قو بققلتتا يقتتى معتتلب بقلدتتدل  إل تتدادقوطتتا بقا قوعدلبتتا 
 ما للقكتتتي قوتطتتتلبقا قو  تتتكبلا قوتتتت   تشتتتةد ا قوةتتتلج قو للتتتا ل غدقد)قوةدلدو(لقوشتتت ل ا لقوع ادلتتتا، 

 .(11)قو بققلا ااصا لقو لش قو بقق  ياما
 قأليمتاب فت  قألاتبىلف  قو ادتي قوت  لو،لو لتادج كفتا ج قوةتلج قو للتا لت الدةتا مت  قوصتدل      

شةرلج(قشتب   -بقلددل  -ق بق  تمبلن) لااب(ف  مدطةا)بق قن4591تشبلن قوباد 1،تم ف قوعب لا
فبقا قوباوبا متن فله  بي من  رت قوةلج قو للا  االشتبق  م  قوفبقا قوبادلا لقوقلق  قو شبلن من قو

 .(11)قو لش قو بقق 
(يقتتتتتى  تتتتت لةا 4591آاقب0-4591كتتتتتادلن قاللب49)(11)لأكتتتتتدا ل قبج ي تتتتتد قول تتتتتاي مب تتتتتان    

وتطللب  رت قو ل قو بقق  لاو  كمتا  تا  فت  اطتاي قو تبش قوتاو  تلن مدةتاج قوتل قبج لاططةتا 
 قأل تقعا  أعتد ت تقلعةما قوماتقفا لأدةتا،أو قوعكلما))دق  تا يقتى تل تل  قو تلش لقوةتلج قو للتا ل 

لد دج قوتدلب قو ب لتا قوشتةلةا  قألاطابلقوم دقا قو  كبلا ل  قةا ف  م تلى ل تمد يقله ف  دب  
فت   غتدقد)) ل لي ت ةلت   قألمبلكلتاواو  أول ب لس قول بق   شتدج يقتى قو تفابج .(15)يدد قوعا ا((

متن ق تت ادج قوام لداا  ألقابقق  ل كاق تمكن  رت قو ل قو ب .(92)قو لش قو بقق   اوطا بقا..((
 . 4514آلاب أعدق قدبقته قوةتاولا لف اولته قوت  كان قد فةد ا   د 

 المبحث الثالث
  9191تطور مالكات القوة الجوية العراقية وتحديد مهامها الوظيفية حتى عام

قبت اطةا من تم ف  4512مدلبلا قوطلبقن قومدد  مبت طا  آمبلا قوةلج قو للا،لف  آاقب كادا     
 .(94)قو لش أبكانقآلمبلا قوماكلبج لأص عا مدلبلا م تةقا مبت طا  ب ا ا 

قا ق تادم قعد قوض اط 4514عتى  دقلا يام لقضعا   لوم لشةد مةب آمبلا قوةلج قو للا تطلبق      
 .(90)4514مبلا و امآلف  مر  ق قإلدقبجضا ط بكن  أضل  صفا مبقفه آلمب قوةلج قو للا،كما 

)دظتتام شتتابقا بتتتي ضتت اط قو لش(لعتتدد 4510(و تتدا0صتتدب قودظتتام بقتتم)4510يتتام بلاتتر    
يشتبج بت تا ت تدأ  تاومر م قوطلتاب لتدتةت   مشتلب قو تل مت    بعدىقودظام بتي ض اط قوةلج قو للا 

ل تا  .(91)وةم ين  ةلا ضت اط قو تلش قو بققت  تعدلد قوشابقا قوماصصا وةم)د ب قوطلبقن(تملل ق  
  (91):قوعبكاا عصب عمب  دات قوطلبقن ف  قآلت  ألقمب -(1 لش قو دد)قو ألقمبف  
 .قوض اط قوطلابلن قوالن  م ف  ادما قوةلج قو للا قومقكلا.4
 .قوض اط قوطلابلن قوالن ل ابلن من قوةلج قو للا قوى قوادماا قألابى.0
بى  لق  تاا ااصتا .قوض اط قوطلابلن قوالن لقتعةلن  لعدقا قو لش أل ف  دلق تب قودلوتا قألات1

  ةا ةم قوعد قألقصى ل ل قو ام.   يقى أن ال لت ال 
 آمب قوةلج قو للا  عةةم.   .للعبم قوض اط قوطلابلن من عمب قو دات  تةبلب ااص لبف ه  1
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قا صتتدب متتر  مةتتب قآلمبلتتا 4519ق تتتمب متتر  قوةتتلج قو للتتا يقتتى متتا  تتل يقلتته عتتتى يتتام    
لشتتتمب قومتتتر  قو دلتتتد كتتتب من:آمتتتب قوةتتتلج قو للتتتا  -4591ق تتتتمب قو متتتب  تتته عتتتتى يتتتام -قو دلتتتد

 فضتر   وتإلدقبجعبكاا لضا ط بكن قوةتلج قو للتا قوبتاد   قأللبللبت ط  ه ضا ط بكن قوةلج قو للا 
كتتتتب متتتتن قوكت تتتتا لقوط ا تتتتا  قإلدقبوقو للتتتتا  للبت ط  ضتتتتا ط بكتتتتن قوةتتتتلج،يتتتتن ضتتتتا ط قال تتتتتا ابقا

ت دلب ق م مدب ا  قلضا  4519كما تم ف  يام.(99)ق  لقوملظفلن قومددللن لقوتل  لقإلياشا لقألشغاب
 .(91)قو بي قواامس إوغا قوطلبقن لقوم ت دلن  ا م) بي قوتدبلي(  د أن تم 

ل قبج قودفا  فت   ألقمبلوتملل  ض اط لمدت    قوةلج قو للا ين  ةلا صدل  قو لش صدبا     
متن قومر تس   للتا قومقكلتا كافتا  تدال   ابتدق  قومر س قو بقا  من ق ب مدت    قوةلج قو4515ألقلب

 إوتلةمقو ا ةا،لقتااا آمبلا قوةلج قو للا قوتدق لب قومةتضلا كافا وتتأملن ت ةلت قا قوضت اط ل ل ةتا 
 .(91)مةا ب بمن لفه قوةلا اا قومةببج

وتطتتللب كفتتا ج لقا قلتتاا قوطلتتابلن قو تتبققللن قو تتدد لمتتد قو تتلش قو بققتت   تتدما   دلتتدج  ل تت لا      
)دظام  (11قودظام بقم)4515ل قبج قودفا  قو بققلا يام أصدبا بةافا  للا لي كبلا عدلبا، مبةفا

  تتدلقاكقلتتا قوطلتتبقن قو  تتكبلا قومقكلا(،لقتتد عتتدد قودظتتام قومتتاكلب متتدج قودبق تتا فتت  قوكقلتتا بتتر  
 تد تكلن قو دا قوباوبا مدةا ااصا  تاوطلبقن قوعب ت  قو مقت ،للمدل قوطاوتي فلةتا بت تا متر م بتان  

 .(91)يقى أن ل تمب ف  قودبق ا ف  قو دا قوباوبا د اعه ف  قو دا قودبق لا قوبادلا
،للتأو  قومةتتب متتن ل تتلن قودظتتام قومتتاكلب  تتأن قوكقلتتا قومتتاكلبج تتتتأو  متتن مةتتب لبربتتا صتتفل     

ب من  ملت  قول تلل،لأن قودبق تا ت تدأ فت  قألل   اآلمبلتدبل لا مبت طتلن  إدقبلاآمب قوكقلا ل لأتلن 
متتتتتن تمل ،للة تتتتتب قوطق تتتتتا متتتتتن ابل تتتتت  قودبق تتتتتا  قأللب قأل تتتتت ل متتتتتن ألقتتتتتلب لتدتةتتتتت  فتتتتت  دةالتتتتتا 

  .(95)،لت دا شةادج قوتابج من قوكقلا ياولاقإليدقدلا
كمتتتتا  تتتتلن قودظتتتتام شتتتتبلط قوة تتتتلب فتتتت  قوكقلتتتتا  تتتتأن لكتتتتلن قوطاوتتتتي يبققتتتت  قو د تتتتلا لمتتتتن أي     

قوم دلتتا لقو ا تتاا قو  تتملا  قألمتتبقع متتن  تتدا لأن لكتتلن  تتاوما  41يمتتبل يتتن بلةتت يبققتت ،لأن ال
 لقألاتتترهيتتتن تمت تتته  او تتتم ا  لقو ةقلتتتا،لأن لتتتد ل فتتت  قوفعتتتص قوط تتت  فتتت  ط ا تتتا قوكقلتتتا فضتتتر  

وم  أدةاللظةب وق اع  من شبلط قوة لب .(12)قوع دا لغلب معكلم   دالا أل  دعا ماقا  اوشب 
،ال تتلاما لأن قوكبلتتب متتن آداق ا ،أن اوتت  كتتان ط ل ل قومتةتتدم يبققلتتا لقيتةتتد ت أمتطقتتي أن تكتتلن 

كمتا أن قوشتبلط وتم  ،قألاتبىغلب يبققلاا ال تلاما متن قو د تلاا قو ب لتا  أمةاتةمكادا  نقو بققلل
لشتلب قوتى ل تلد متتدفس متن قوعبلتاا قو لا تلا فت   قألمبل اق أل قو دعا قو لا لا، قو دالاتاكب 

يقتى قوتبغم متن  ،لمتا لعا تي يقلةتا قوةتادلنال ل  د  ب قو لا لا  قألفكابلأن قيتداه ،قو ةد قومقك 
كافعتتتتا قوشتتتتلليلا لقألفكتتتتاب اتتتتبلج قوعكلمتتتتاا فتتتت    تتتتع قألعلتتتتان يتتتتن  تتتتال قو لا تتتتا  ع تتتتا م

ألقاب قو ةد قومقك . قوةدقما،  كما  بى العةا  
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لالب قودظام م قس قول بق  ق لب طري من غلب قو بققللن فت  قوكقلتا،وكدةم ال لمدعتلن بت تا     
 لل دل أن   ي او   ل الن قوبت ا تمدل ف  قو بقه  صدلب إبقدج مقكلا..(14)ي كبلا يبققلا

و تتابلا يقتتى طق تتا لفتت  عةتتب قوضتت ط لقو ةل تتاا فتدط تته يقتتلةم مفتتبدقا قوضتت ط لقو ةل تتاا ق    
لمد  شتبي ،قومعرا قو اما قوت  تعط من كبقمتا قوطاوتي لمدةا مد ةم من قبتلادقوكقلا قو  كبلا،

قوت ابلتا أل قالدت تاي   تاألملبلمد  قالشتتغاب ،فةا ف  دقاب قوكقلتا لااب ةتاقاتر قىقوم كبقا ي
ل ل لتدب قو اع   ال ا لا ياولتا، لف بل   قألمبل اق .(10)ادؤ ا لقو م لاا مةما كان م قألع قيقوى 

قوفاضتتقا فتت  صتتفل   قألارقلتتايقتتى  ةتتلد قودلوتتا قو بققلتتا فتت  قو ةتتد قومقكتت  يقتتى تب تتل  قوةتتلم 
و للا ااصا لقو لش قو بقق  ياما،قوت   اوتأكلد كادا تد  م مت  قو تادقا لقوتةاولتد ض اط قوةلج ق

يتتن يتتدم قو تتمات  تت ج قومؤ  تتا قو  تتكبلا  او لا تتا الن اوتت   فضتتر  ،قومعافظتتا وقم تمتت  قو بقق 
 تتلةلد قوتت رد لقو  تتاد قوتتى ملققتت  لأعتتدق  ال تعمتتد ية ا ا،لكادتتا  تتال قوضتتلق ط قتتد لضتت ا   تتد 

تتلقفتته متتت  تطق تتاا قوتتت رط  أدةتتتا،كمتتا 4514يتتتام لقعتتدق  عبكتتتا آلتتاب4511يتتتامت ب تتا قدةتتري 
 . آداق قومعب  وق لا ا قو بققلا  بقومقك  لدلبو قو  لد قو ة

متتتن ل قبج قوتتتدفا  تمدتتت  قوضتتت اط متتتن قوتتت لقج  إدقبلتتتاصتتتدبا ألقمتتتب 4515لفتتت  تشتتتبلن قوبتتتاد     
ضت اط  ألضتا   قألمتبلشتمب  تاق ،و ب لايدق قو ب لاا قوعا  قا يقى  د لاا قومماوت  ق  األ د لاا

وقتتتتدلق ب قوماتصتتتتا   تتتتدم قو تتتتمات ومبتتتتب  تتتتال  وإلل تتتتا ل قبج قودقاقلتتتتا  إشتتتت ابقوصتتت  لقو دتتتتلد،لتم 
 أ تبقبلل تدل أن ألقمتب ل قبج قوتدفا  كادتا تةتد  قومعافظتا يقتى .(11)قوعاالا  اودالب قوى قو بقه

 قوةلقا قوم قعا لمدةا قوةلج قو للا قو بققلا. 
)دظتام ت تدلب دظتام كقلتا قوطلتبقن 4594(و تام91صدب قودظام بقتم)4594تشبلن قاللب41لف     

(،لأضا  قودظام قو دلد قوفةبج)ل(قوى قومادج قوبامدا لقو شبلن 4515(و ام11قو  كبلا قومقكلا بقم)
فت  قمتعتان  قأللوتىمن قودظام قو ا ه،لشمقا قوفةبج قو دلدج أده ف  عاوا فشتب قوطاوتي فت  قو تدا 

متن قوكقلتا قو  تكبلا  قأللبقن قو مقت  أل فت  قالمتعتادلن قو مقت  لقودظتبو لدتةتب قوتى قوصت  قوطلب 
اققومقكلا، قو مقت  متعتادلن القوبادلتا فت  قمتعتان قوطلتبقن قو مقت  أل فت  ق فشب قوطاوي ف  قو دا لق 

 .(11)لقودظبو لدةب قوى قوص  قوباد  من قوكقلا قو  كبلا قومقكلا
ت قلمتتتتتاا مدب تتتتتا قوصتتتتتدا   4590عبكتتتتتاا  تتتتتل قبج قوتتتتتدفا  فتتتتت  يتتتتتامكمتتتتتا أصتتتتتدبا مدلبلتتتتتا قو    

قو للا،لأشابا  ال قوت قلماا  تأن قومدب تا مؤ  تا تا  تا وتل قبج قوتدفا  قوغالتا مدةتا تتدبلي  دتلد 
وغتبع إدقمتا طا بقتةتا،لأن  للعدقا لمؤ  اا قوةلج قو للا قومقكلتا يفدللن ال تادقمةم ف  أ بق

لمدل قومتاتتبج فلةتتا ،ت د لمتةتتدم لمتتدج قودبق تتا فلةتتا  تتدتلنتتتتأو  قومدب تتا متتن مةتتب لصتتفلن م تت
 .(19)ف  قومةدا قوت  تاصص  ةا فدلا   لل  دا  ددلا  ا،شةادج فدل

فأصتت عا  ،(11)فتت   دلتةتتا قإلدقبلتتا لقضتتعا   تطتتلبق  4591شتتةدا قوةتتلج قو للتتا قو بققلتتا فتت  يتتام    
ان قو تلش لم تالن ب تلس تشتب  ك ضل أصق  ف  م قس قودفا  قواو كان لتأو  من ب لس أبكت
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ودظتام  أبكان قو لش لقوم الن قإلدقبو وب لس أبكان قو تلش لقا تد قوةتلج قو للتا قومقكلتا لاوت  لفةتا  
 .(11)4591(و ام 15ل قبج قودفا  بقم)

))للبأ تتةا قا تتد  لتدالوتتا قومتتادج قوبق  تتا يشتتبج متتن قودظتتام قومتتاكلب قلتتادج قوةتتلج قو للتتا قومقكلتتا    
لت ةلتت  لتدظتتلم  إدقبجت تتال قوتتل لب يتتن   مدصتتي قا تتد فبقا((للكلن))م تتؤلال   كلتتاقوةتتلج قو للتتا قومق

مكتان إلأن لتتم اوت   اوتشتالب مت  ب تلس أبكتان قو تلش  لت قلل لتدبلي قوةلج قو للتا قومقكلتا يقتى
 قإلدقبلتتتا،لأن))لةتضتتت  متتتبلب كافتتتا قوةضتتتالا (11)تتتتأملن قوت تتتالن قومطقتتتلي متتت  قوةتتتلقا قومعاب تتتا((

،لوةا تد قوةتلج قو للتا قومقكلتا قالتصتاب قوم اشتب  للا قومقكلا  ب ا ا أبكتان قو لشقوقوااصا  اوةلج 
 ي وغتتبع تدفلتتا لق  اته،للة تتم مةتتب قلتتادج قوةتتلج قو للتتا قومقكلتتا قوتتى ش تت قألاتتبى متتدلبلاا قوتتل قبج 

قد للتتبى قو اعتت  أن  تتاق قودظتتام قتتد   .(15)لةبب تتا قوتتل لب  مل تتي ققتتتبقت قا تتد قوةتتلج قو للتتا قومقكلتتا((
من مةام لصرعلاا قا د قوةلج قو للا ل مل وةال قومؤ  ا قوعلللتا  تدظتلم دف تةا  شتكب ألضتل 

كلدةتتا يامتب دتتلي  فتت   أ ملتةتتالق دلتاد  ،متت  قوتل تت  قوتاو عصتتب فتت  ت تقلل قوةتتلج قو للتتا تماشتلا  
  ع م قوعبكاا قو  كبلا قوعدلبا.

(متتن ألقمتتب قو تتلش قوصتتادبج 19) ت تتدلب مةتتم  مل تتي قو دتتد4591(و تتام15لعظتت  قودظتتام بقتتم)    
كمتتا ب طتتا   مل  تته ب تتط قلتتادج قوةتتلج قو للتتا  ب ا تتا أبكتتان قو تتلش، أيلتتدعلتت  4591يتتام ألقاتتب

ليتتدم كفالتتا م  تتكب د قوتل تت  قوك لتتب فتت  قوةتتلج قو للا،قومطتتابقا  آمبلتتا قوةتتلج قو للتتا م اشتتبج   تت
فدةب قو تتبي ،قو تتبقه قوماتقفتتا فتتتم دشتتب ا فتت  مدتتاطه ،لقوعب لتتا قألمدلتتاقوةدلتتدو وةتتا متتن قودتتاعلتلن 

لتم ف  قبت اط  تالن قو تب لن ،ل كبك بقوى مطاقوى مطاب قوملصب،كما دةب قو بي قوبق    قأللب
  .(12)آمبلا م  كب قوةدلدو لب طةما  آمبلا قوةلج قو للا م اشبج 

 -(14)طللقتا قو ةلتد قوطلتاب ي تد قوكتاظم ي تادو المتدقلالقاتلب   د مشتالبقا 4591لف  يام    
ومدصي قا د قوةتلج قو للا،لقوتاو أاتا يقتى ياتةته يمقلتا تدظتلم  -قعد ض اط قوةلج قو للا قو بققلا

 قأل تتتتبقي  تتتتال قوةلج،لق تتتتتعدق  مر )آمبلتتتتا قو عفتتتتب قو تتتتلو قوت  تتتتلو(قوت  قبت طتتتتا  ةتتتتا م تتتتد لا  
لتتتتأو  متتتن مدلبلتتتا قوعبكتتتاا ،(10) صتتتدب متتتر  مةتتتب قلتتتادج قوةتتتلج قو للتتتا4591يتتتامقومةاتقتتتا،لف  

ين مدلبلاا قوتدبلي قو لو لمدلبلا قوملبج لقوت ةلت  قو تلو  قو للا فضر  قإلدقبج و للا لمدلبلا ق
 ل كتتاق ل تتدل قوتل تت  قومطتتبد فتت  تشتتكلرا قوةتتلج.(11)لمدلبلتتا قوتتدفا  قو لو)قتتاط  قوتتدفا  قو تتلو(

دفا  لمتتتن أق تتتام ل قبج قوتتت لعلللتتتا   ب ل تتتا   قو ةتتتد قومقكتتت  عتتتتى أدةتتتا أصتتت عا  تتت  ق   ألقاتتتبقو للتتتا 
با أق تام لتشتكلرا  دلتدج لقوفدت    تد أن ظةت لقإلدقبولقو لش قو بقق ،لتل ت   لكقةتا قوتلظلف  

 مما  قد من دقا قومةام لقولق  اا قومقةاج يقى ياته مدت  لةا،لأص عا أكبتب تعدلتدق  لمتاصصا،
 لاقا صفا مةدلا ياولا.  لتاصصا  

،تم قالتفاه 4591يام لقألبدن    لن قو بقه قو لش قو ب     د قلام قالتعاد قو ب  أو يددما ل     
متتت  ممبتتتب ل قبج قوتتتدفا  (11)قو تتتلش قو بققتتت  قوفبلتتته قوتتتبكن معمتتتد بفلتتته يتتتاب  أبكتتتان تتتلن ب تتتلس 
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قو لشتتلن  إلدمتتاجقومةتبعتتا  قأل تتسقو تتلش قوفبلتته عتتا س قوم تتاو  ولضتت   أبكتتانلب تتلس  قألبددلتتا
بق تتتا قوملضتتتل   تتتل تل تتتل  كقلتتتا قوةتتتلج لقو بققتتت ،لمن  مقتتتا ققتبقعتتتاا قوق دتتتا قومشتتتكقا ود قألبددتتت 

وة لب قو دد قومطقلي من قوترملا و د عا ا قوةلج قو للا قومقكلا قو ب لا  قو للا قومقكلا ف   غدقد
من قوطلابلن   د تلعلد قوةلج قو للا قومقكلا قو بققلا ل رت قو ل قومقك  قألبدد ،لقد ب طا قوةلج 

قا تتد  -(19)لشتتغب قوقتتلق   تتام  ي تتد قوفتتتات  تتلش قو ب تت ،قو للتتا قو ب لتتا  ب ا تتا ب تتلس  أبكتتان قو
ليلن  يتتلم ،ل لتتب قودلوتتا وشتتؤلن قوتتدفا  فتت  ل قبج قالتعتتاد قو ب تت مدصتتي  -قوةتتلج قو للتتا قو تتا ه

 .(11)وقةلج قو للا قو ب لا قو ل)قو ملد قوطلاب(ي د قوكاظم ي ادو قا دق  
 ( 4تغاوةم ملضعا ف  قو دلب بقم)قش مددم  4591 -4514أما قادج قوةلج قو للا وقمدج من   

  (11)قشتغاوةم م ددم  4591-4514(قادج قوةلج قو للا قو بققلا وقمدج من4 دلب بقم)
 مدج قالشتغاب قال م قوبت ا ا

 قوى من
أملب ولق  -مةدم قو ل قوبكن 4

 قو ل قوبكن)قوقلق  قوبكن(
ع لبقن4  ام  فتات

4514 
 4591آلاب0

تشبلن 0 4591آلاب1 (11) اس عقم )لكاوا(مدلب ي ولق  طلاب بكن 0
 4591قوباد 

تشرين 9 ي د قوكاظم ي ادو يملد طلاب -يةلد  1
 9199الثاني

 4591تمل 41

 
 

 المبحث الرابع
 فعاليات القوة الجوية العراقية وموقفها إزاء األحداث الداخلية 

  9199:مساهمة القوة الجوية في أحداث حركة آيارأولا 
لتتتتأ م قوملقتتت  قوتتتدقاق  تدقب تتتا (15)4514دل تتتان1عكلمتتتا قوتتتدفا  قوتتتلطد  فتتت   تتتد تشتتتكلب     

لمتا ل تتي أن لةتتلم  تته قو تتلش  قألمتتلبقوةلتادقا قو  تتكبلا قو بققلتتا متت  قوةلتادقا قو لا تتلا م بلتتاا 
آمب قوةلج قو للا قو ةلد قوطلاب ف  عاوا عدل  صدقم م قل م  قو بلطادللن،لقد عضب قال تما  

 .(14)كان يقى  رت قو ل أن لةلم  ه ف  عاوا قوعبي م   بلطادلا افا موم ب (12)معملد  قمان
وتتتم تكتتتن قوةتتتلج قو للتتتا قو بققلتتتا عاوةتتتا عتتتاب  ةلتتتا صتتتدل  4514آلتتتاب0لومتتتا  تتتدأا قوعتتتبي فتتت     

وقةتتتاب كمتتا أشتتاب قوتتى اوتت  قو ةلتتد تلفلتته قوةتتبل غتتلو  يتتن  تامتتا   قو تتلش قو بققتت  م تتت دج ق تتت دقدق  
أ لتت  قوطتتا بقا قوتتاو متتأل  أصتتلقا))لف تتأج ق تتتلةظ قو ملتت  يقتتى :لةتتلبوقعتتبي ف قأللوتتىقو تتاياا 
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ف تاب  متن كتان لبتتدو   امتته واق ةتا  قوم لدتا،.. لقأل تدق ا ققوفضا  لقوةدا ب تتةاطب يقى قوةل 
ليدد تتا فةتتط ،ولبتتتدو مر  تته قو  تتكبلا،ل ب  قو دتتلد قوتتى بشاشتتاتةم لل ةتتلن دلبقدةتتا قوتتى قوطا بقا

 .(10)يقى غلب ق ت دقد..(( قل قإلدكيبفدا أددا دةاتب 
تتتداقا  قو  تتكبلا فتت   غتتدقد، قأل تتدق يقتتى كتتب عاب،ل  تتد قلتتام قوطلتتبقن قو بلطتتاد   ةصتت      

يقتتى   (ى)طلتتبقن لقطتت  ة لم متتدافعلقامتتا)) قوةتتلج قو للتتا قو بققلتتا  اوم بكتتا  تتلن عتتلن لآاتتب
 قوع ادلتتتتتتتا لدمتتتتتتتبا أكبتتتتتتتب متتتتتتتن يشتتتتتتتبلن طتتتتتتتا بج فتتتتتتتدةص مل تتتتتتتلد طتتتتتتتا بقا أس.ألتتتتتتت .أس متتتتتتتن

يتتتن ا تتتا ب  شتتتبلا  قغتتتا،((10قوتتتى11  بلعا .وتتتاو  قتتتببا قلتتتادج قوةتتتلقا  05ل قتتتتلر  41فضتتتر  
قو بلطادلا دةب   ماتةا قو للا قوى قومطابقا قو بققلا لاطلط قوملقصترا وتتدملب أك تب يتدد متن 

 .(11)قوطا بقا
بق   لقواامس قوباو  لقو قأل بقي ا ما طا بقا قوةلج قو للا ف   ال قوعبي ال لاما طا بقا     

يتتتن قوتصتتتدو وة متتتاا قوةتتتلقا قو للتتتا  وق تتتلش قو بققتتت  قإل تتتدادلقو تتتادس لقو تتتا  ،فةدما  فضتتتر  
ق تتتبدا لا  ةتتدبقتةا قومعتتدلدج مةابدتتا متت  قتتدبقا قو تتدل لتطتتلب أ تتقعته  قو بلطادلا،لقتتد  تتاوا  ةتتلدق  

بققلتا وا تتا ب آلاب،ت بضتتا قوةتلج قو للتتا قو 1-0ل  تد فشتتب عصتاب قوع ادلتتا وقمتدج متن.(11)قو للتا
آلتتاب 1ك لتتبج دتل تتا قصتت  قوطتتا بقا قو بلطادلتتا وقةايتتدج قو للتتا قو بققلتتا فتت  م  تتكب قوةدلتتدو فتت 

 .(19)لقأللام قوتاولا
 أدتهف )قوفد تدا( ال قوعبي ففلما لاتص ب  قوطا بقالفةدا قوةلج قو للا م ظم طا بقتةا ف      

 طتتا بج لقعتتدج  ةلتتا ت تتت مب فتت  لوتتم ت تته إال4514فةتتدم م ظتتم طا بقتتته   تت ي عتتلقد  عتتبي آلتتاب
 طتتتتتا بتلن متتتتتن دتتتتتل  آلتتتتتاب1-1أغتتتتتبقع قوملقصتتتتترا،كما فةتتتتتدا قوةتتتتتلج قو للتتتتتا فتتتتت  قومتتتتتدج متتتتتن 

 ةطتا أبدا  قوةتاب قو تلو مت  قوطتا بقا قو بلطادلتا قومغلتبج يقتى مطتابو قوةدلتدو لقوع ادلتا أ)د ب(
وطفتتتت  قعمتتتتد   م طلتتتتابرلقتتتتتب طلابلةتتتتا كتتتتب متتتتن متتتتر م طلتتتتاب ي تتتتد قو تتتترم لعلتتتتى قوكاتتتتتي لمتتتت

آلتابف  1 ف  ) افللا( طا بتان من دل  أ ةطا لدما .(11) ل   من طا بقا قو بي قوباو ،قو ملب
مدةتتا  أدةمتتا  بلطتتادلتلن لاوتت    تتد قتتبقب قوعكلمتتا  قو بققلتتا ظدتتا   قألبضتتلاقودللقدلتتا  دلتتبقن قوةط تتاا 

متتن ضتتب اا قوةتتلج قو للتتا  قو بققلتتا وقعفتتاظ يقلةتتا قألوللتتاقو بققلتتا  تل لتت  قوطتتا بقا قومت ةلتتا يقتتى 
ين  ةلط قو دلد من قوطا بقا    .(11)ت بضلا فدلا أل أل  ايقو بلطادلا،فضر  

لوم ل ته 4514لابآكما فةد قو بي قوباد  م ظم طا بقته  اوةص  قو لو قو بلطاد  ف  عبي     
وتدفا  ممتا   تب ل قبج ق4510و ت  أن غتبه مدةتا قبدتان فت  فلضتان يتام بر  طا بقا،ما إالودله 

أما قو بي قوبق ت  فةتد دةتب متن مطتاب كبكتل  .(11)4592يام إال إدشا لتقغ   اق قو بي لوم ل اد 
و مقلاتتتته قو للتتتا  ل تتتا م فتتت  قوعتتتبي فتتت    ةتتتاا  غتتتدقد لق تتتت مب قومطتتتاب قومتتتدد )مطاب قومبدتتتى(

 )لودكتتتتتن() طتتتا بج  بلطادلتتتا متتتن دتتتل  إ تتتةاط للتتتا دا عتتتا،تمكن متتتن  م تتتاب لقشتتتتب  فتتت  يتتتدج 
Willington) ،ل  د ت تتبع قومطتتاب قومتتدد  وقةصتت  قو بلطتتاد  تتتم دةتتب لأصتتاي غلب تتا  أضتتبقب
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دتتت لب  وتكتتتلن أبع طتتتا بقا  تتتاق قو تتتبي قوتتتى مدطةتتتا اتتتان  دتتت   تتت د)أعدى دتتتلقع  وتتتلق  دلتتتاوى(
،لفةد قو بي م ظم طا بقته ف   ال قوعبي لوم ل ته ودلته غلتب  تا ل تادمةا قو بي ف  يمقلاته
لكتتاو  قوعتتاب متت  ،واتتامس لقو تتادس م ظتتم طا بقتةمتتا فتت   تتال قوعبيطا بقا،كمتتا فةتتد قو تتب لن ق

 .(15)قو بي قو ا   فقم ل ه من  ال قأل بقي إال يدد ققلب من قوطا بقا
لعالوتتا عكلمتتا بشتتلد يتتاو  قوكلرد ،قوعصتتلب يقتتى م تتايدقا ي تتكبلا متتن أومادلتتا لمدةتتا     

 -من مددللن لي تكبللن -  قو بقهف أومادلاقوعصلب يقى يدد من قوطا بقا،وكن))م اوغا ممبق  
 عا تاقوتى  قألومتاد ف  تةتدلب قتدبج قو تلش قو بققت  يقتى قوصتملد لقوةتتاب،فقم تدت ته عكلمتا قوتبقل  

 .(52)  د فلقا قأللقن..(( إالل ااصا قوطا بقا  قألومادلا قإلمدقدقاقو لش قو بقق  قوى 
يتن قوتةتدلب قألومتاد  كتان يتا  ق    للا ي فاضب قو بق  قوى قوةلب  أن))..قوتصلب قال تبقتل    

لقد أدى  تاق قوةصتلب قوتى  قوصعلل وقملق  لقالاتلاب قومدا ي وقةد  قومبك و وق ةد قو  كبو،
عبمتان قو تبقه متن  إوتى ألضا  عبمادةم من فبصا ك لبج ب ما كادا  تغلب م بى قوعبي،كما أدى 

ه فتتتتتت  صتتتتتتبقيه متتتتتت  م تتتتتتايدج عةلةلتتتتتتا لف اوتتتتتتا ب متتتتتتا كتتتتتتان فتتتتتت  ل تتتتتت ةا أن تتتتتتتب ل كفتتتتتتا قو تتتتتتبق
 .(54) بلطادلا..((

قو  تكبلا،وكدةا شتبيا فت  تدفلتا ا فأب تقا  قألومادلتاليقى قوبغم من تأاب لصلب قوم ايدج     
لا بق ةتتتا قوتتتى قو بقه،لقتتتد ق تتتتطايا))طا بقا قومل تتتب  قإللطاولتتتايتتتن  فضتتتر   قألومادلتتتاقوطتتتا بقا 

ا تتتتا ب   تتتتاإلدكقل تلقتتتت   قوتتتتت    طتتتتا فتتتت  مطتتتتاب قوملصتتتتب أن قألومادلا)قومل تتتت  شتتتتمل (شملا
عتتى متن قوتعقلته فت  قو تل فة  تا  قإللطاولتالقمتد تا مةتاترا  بلتدق لقاصتفاا  تافللا  مقمل ا،

 .(50)ف  كبكل ((
للضل  قو بق  أن أ  اي فشب قوعبكا  ل ض   ت قلل قوطلبقن قو بققت  مةا تب  ترت قو تل     

يتتتتتتتن قوصتتتتتتتملد أمتتتتتتتام قوعدلبا،لال تتتتتتتلاما  قأل تتتتتتتقعا قو بلطتتتتتتتاد  فلةلب:))..لكتتتتتتتان قو تتتتتتتلش يتتتتتتتا  ق  
 ل تتلد متتا لكفتت   قألومتتاد لقن قو ادتتي قوعكتتلم  قو بققتت  كتتان قتتد قا تتب قو ادتتي .(51)قوطتتا بقا..((

(قشتتتةب متتتن لقتتتلد قوطتتتا بقا.بم ظةتتتب أن  تتتال قوم قلمتتتاا وتتتم تكتتتن دقلةتتتا عتتتتى أن م ظتتتم 1)ومتتتدج
يتتن يتتدم   ةا،فضتتر  لملقض ألكاب تتالقلطاولتتا  ةلتتا  ابمتتا فتت   أومادلتتاقوطتتا بقا قوتتت  لصتتقا متتن 

يبضتتا وقةصتت  لقوتتتدملب متتن  قألومادلتتاتمتت  قومطتتابقا قو بققلتتا  اوعمالتتا قوكافلتتا،فكادا قوطتتا بقا 
 .(51)ق ب  رت قو ل قو بلطاد  دلن ل لد ل ا ب وقدفا  يدةا

  تت ي قوملقتت   -وم تأاتتا قوةتتلج قو للتتا قو بققلتتا  م تتدأ قوم تتادأج فتبكتتا اوتت ،لمتتن  ادتتي آاتتب    
وق ادتتي قو بلطتتاد ،فقم تكتتن  دتتا  عمالتتا  للتتا وقةتتلقا قو بلتتا  -وةتتادج قوعبكتتا و  تتكبولققو لا تت  
قومعلطتتتا  ةايتتتدج قوع ادلتتتا وتتتاو  تفتتتا ى  قو تتتلش قو بققتتت   ةصتتت  قوطتتتا بقا قو بلطادلتتتا قو بققلتتتا 
لتلق تتتلن  كتتتاق ضتتتب ا متتتن متتتن أن صتتترت قوتتتدلن قوصتتت ا  قديتتتى  تتتأدةم كتتتادلق  يقى قوتتتبغم، كبافتتتا

كتتادلق لبلتتدلن  ألدةتتم قإلدكقلتت  يقلدتتا قوعتتبي فبضتتا  كتتب فتت  ماكبقته:))وةتتد فتتبع فةتتد ا،قو بلطادللن
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تل لتته  لا تتا قو تتبقه لفتته مصتتاوعةم قال تتت مابلا..لما قصتتددا قتتتاوةم أل قالشتتت ا  م ةتتم لوكتتدةم 
كمتا ا تي قوصت ا  فت  ألبققته  .(59) ادؤلدا  اوةتاب فكان ال  د ودا من قودفا  ين شبفدا للطددا..((

قوتى  مقتتا 4514فشتب قو تتلش قو بققت  فت  عب تته ضتد  بلطادلتا يتتام أ ت ايدما عتتدد قوشاصتلا يدت
  .(51) رعه قو لو(( بمن  لدةا))فةدقن قو بقه قو لادج قو للا   د تدمل قأل  ايمن 
قوتى ك تلج وتم تتدةع مدةتا 4514آلتابعتبي  أعتدق عاب،ت بضتا قوةتلج قو للتا   تد  ألتاليقى     
 ظتتم طا بقتةتتا لتفككتتا قلادتةتتا قو قلتتا   تتد  تتبلي قا تتد ا قو ةلتتد   تتد  تتدلقا طلقب،فةتتد دمتتبا م إال

  تتد أن كادتتا قتتد لصتتقا قوتتى مبعقتتا متتن ،(51)إلتتبقنمعمتتلد  تتقمان متت   ةلتتا قوضتت اط قوتتى  قوطلتتاب
ت تتتقلل قوةتتتلج  إلياقتتتاقو تتتا ةا  قو بلطادلتتتالقوتدظتتتلم لقوت تتتقلل،وكن ل تتتدل وق اعتتت  أن قو ةتتتلد  قإليتتدقد

قبتتتا كتتتان لافتتت  لبق ل ماتتتال   بلطادلتتتا متتتن قعتماولتتتا تل لتتته  تتتاق لعد تطتتتلبق   أكبتتتبقو للتتتا  شتتتكب 
ممتا   تب  بلطادلتا ت تتمب  قو رت ضد قوةلقا قو بلطادلا قو امقا ف  قو بقه،ل اق ما عصب ف ر ،

  .4514لابيامآاشلا أن لتكبب ما لق  ف  ،قوتاولا يقى قومدلقب دف ه قأليلقم  لا تةا ف  
:دور القوة الجوية في إ  (9191-9199نهاء حركات بارزان)ثانيا ا

     تشتتتتتتبلن قأللب يتتتتتتام      5  تتتتتتد يتتتتتتلدج قومتتتتتتر مصتتتتتتطفى قو تتتتتتاب قد  قوتتتتتتى قوتمتتتتتتبد متتتتتتبج أاتتتتتتبى فتتتتتت    
قوتمتتبد   بامتتادقوةتتلج قو للتتا متت   ةلتتا قط تتاا قو تتلش  تتا ما 4511كتتادلن قاللب02لقوتتى4511

قوعكلمتا  صتدد ا  اإ تبق قوم تكن 4511 اب قن و ام عبكاا أن او بيا قوممكدا،يقى قوبغم من 
 إدمتتا  تتب قو كتتس، ف اوتتا لوم))تكتتن عمقتتا تأدل لتتا  تتاوم دى قوصتتعلل لوتتم تعةتته أو غتتبع م تتلن،

تماضتتا يدتته متتن دتتتا ن  تتل ا متتن  تتبق  ضتت   قوعكلمتتا لتبدد تتا لي   تتا يتتن قتاتتاا قوةتتبقبقا 
قومتتتتتتر مصتتتتتتطفى لتصتتتتتتط غ عبكتتتتتتته  طتتتتتتا    أمتتتتتتبقوصتتتتتتا  ا لقت تتتتتتا ممتتتتتتا أدى قوتتتتتتى أن ل تتتتتتتفعب 

 .(51)عد ت  لب ع ن مصطفى قلم ..((يقى
 تتال  إامتتادلقوبق تت  لقو تتا   فتت   قأللب قأل تتبقي،قشتتتبكا طتتا بقا 4519لاتترب عبكتتاا يتتام    

 أبدتا قور م وةلقا قو لش لقوشتبطا،لقد فةتدا قوةتلج قو للتا   تع طا بقتةتا  قإل دادقوعبكا لتةدلم 
قبتطامةتتتا  أبدتتتا  أاتتتبىج ،ل تتتةطا طتتتا ب أابىفدلتتتا  أل تتت ايقوتمبلدتتتاا قو  تتتكبلا يقتتتى قوة تتتلم أل 

 ألبلقتب فلةا طلاب ا قومر م (Insin) من دل )أد ن((شماو  قوملصب ) او  ب ف  مدطةا دلدابته
ي لتت  لدا تتي يبلتت   أدتتلبيتتن طاقمةتتا قومؤوتت  متتن يبلتت   تتبقد  ي تتد قوم لتتد ي تتد قوتتب قه فضتتر  

 .(55)4519ألقلب00قعا ي د قوةادب قعمد شكبو لاو  ف  أ
 إيتادجقودفا  قو بققلا طقي قوم تايدج قو بلطادلتا فت   تال قوعبكتاا لمدةتا طقتي لعالوا ل قبج     

وكت  ت تتفلد  ،مطاب قوملصب من قوةلج قو للا قو بلطادلا   بيا لت قلمه قوى قوةلج قو للا قو بققلتا
لقتتد قوتعتته  ةلتادج قوعبكتتاا قو  تتكبلا قو بققلتتا  تتب ان متتن قوةتتلج .(422)مدته فتت  عبكاتةتتا ضتتد  تتاب قن

لأااا قوةلج قو للا تت الن م   ةلا قوصدل  وبم  قوةدا تب فتله مدتاطه .(424)وةاق قوغبع قو للا
يقتتى قتتلقا قو تتلش  قألمتتبقومتمتتبدلن لطتتبد م متتن قومدتتاطه قوتتت  ل تتلطبلن يقلةتتا  غلتتا ت تتةلب 
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يقتى  لقألدللتا لقألب قهأوةا قوةلج قو للا قو تاد ،ين او  فضر  .(420)قو بلا وفبع  لطبتةا يقلةا
 .(421)لقاما  عبه قبى قومتمبد معملد آغا قو ل ابوا قو  كبلا،قوةلق
 دل تتتان01قوةتتتلج قو للتتتا متتت  قو تتتلش لقتتتلقا قوشتتبطا وةمتتت  تمتتتبد قو تتتاب قد  وقمتتتدج متتتن لأ تتةما    
ممتتا ي تتب ،(421)لقوبق تت  لقو تتا   فتت   تتال قوعبكتتاا قأللب قأل تتبقي،لقشتتتبكا 4511ع لتتبقن41قوتتى

قوتا  تا وقعكلمتا قو بققلا،ل تاو   قألاتبى قألمتنلش لقتلى قو  كبلا وصاول قو ت من ع م قوعبكاا
طه قوشماولا   د قشتبق  ف اب افبضا قوعكلما  لطبتةا من  دلد يقى مداطه  اب قن ل ةلا قومد

يتن قوعتبي  فضتر  تمبدلن ا تا ب  شتبلا لمادلتا ك لبج،قواو قدت ب  تاوم،لمؤبب و رت قو ل قو بقق 
 قو تتاب قد  لقومتتر قعمتتددفتلس قومتمبدلن،ممتتا قضتتطب قوشتتل    تتاق قو تترت فتت  أل تتد اقودف تلا قوتتت  

 .(429)ف دا  او  قوعبكاا مدتةلا، مم  فقلب مةاتقلة قإللبقدلا قوعدلدمصطفى وقةبي دعل 
 
 

 المبحث الخامس
  9191-9191نشاطات القوة الجوية العراقية وفعالياتها الخارجية

 أول:الموقف من قيام الحرب العالمية الثانية
قو بلطادلتتا –أصتت عا قوةتتلج قو للتتا قو بققلتتا اقا أ ملتتا لقضتتعا فتت  قواطتتط قودفايلتتا قو بققلتتا     

فةد تبتي يقى قوعكلما قو بققلا ،(421)(4519-4515قومشتبكا ارب مدج قوعبي قو اوملا قوبادلا)
وقةتلقا تةتدلم قوم لدتا قوممكدتا 4512قو بلطادلا و ام -ل مل ي قومادج قوبق  ا من قوم ا دج قو بققلا

م لدا صاعي قو روا مقت  قو تبقه فت  عاوتا عتبي أل اطتب معتده  إن))..قو بلطادلا ف  قو بقه:
 أنقو بققلا، مل  متا فت  ل ت ه  قألبقض ف  لةدم قوى صاعي قو روا قو بلطادلا  أنتدعصب ف  

د ..لقومطتتتتابقا لل تتتتا ب لةدمتتتته متتتتن قوت تتتتةلرا لقوم تتتتايدقا لمتتتتن اوتتتت  ق تتتتتادقم قو تتتتك  قوعدلتتتت
لشتتلب قوتتى أن لق تتي قوةتتلج قو للتتا قو بققلتتا  تتل قو تتمات  ا تتتادقم  قألمتتبل تتاق .(421)قوملقصتترا((

قلقيتد ا لمطابقتةتا قو للتا وقم ةتلد قوعب ت  قو بلطتتاد ،لوم لشتاب قوتى ل تلي قشتتبق   ترت قو تتل 
 .  قو بقق    مب قتاو  ف ق 

،ل أدةا ضتبلبلا يقى أ ملا قوةلج قو للا قو بققلتادفايلا(قومشتبكا )قو قو  كبلالأكدا قواطط     
قو  قلتا قوتت  ف  قوممبقا  قألقبيقى قواصلص وقة لم،لوتأالب قو دل يقى اطط ملقصرته ف  

 تم  -ق لب قوعبي قو اوملا قوبادلتا -،آداق قومعتمقلن قأليدق يقى قيت اب أن ل ي يقله ق تلا  ا 
لتتبقنتبكلتتا  واطتتط ع تتم قوةتتلقا قو للتتا قو بققلتتا قومطقتتلي ق تتتادقمةا فتت  لقتتد عتتددا  تتال ق.(421)لق 

قواطتتط قومتتاكلبج  أدةتتا تتتتأو  متتن  تتبي لقعتتد متتن قوطتتا بقا يقتتى أن لتت قد اوتت  قوتتى  تتب لن فتت  
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يتتتتتتن  تتتتتتب ان مةاترن،ل تتتتتتبي قاصتتتتتتفاا متل تتتتتتطا ل تتتتتتبي  وم الدتتتتتتا قو لش،فضتتتتتتر   4512يتتتتتتام
 .(425)ملقصرا لقعد

ل تتتلي لضتت  م ظتتتم طتتا بقا قوةتتتلج قو للتتا قو بققلتتتا فتتت  يقى ألضتتا ،،لأكتتدا قواطتتتط قوماكلبج    
ي تتتب مضتتتا ه قو  تتتاب  دقد ومةا متتتا اتتتط قوملقصتتترا قإللبقدتتت قال تتتت  أ  تتتامطتتتاب قو صتتتبج يقتتتى 

،لف  عاوتتا قإللبقدلتا قوعتدلدفت  عاوتا قوة تلم متن  ادتي  او  اوت تالن مت  قوةتلج قو للتا قو بلطادلتا،
و بققلتتتتتا متتتتت  قوطتتتتتا بقا قو بلطادلتتتتتا فتتتتت  وتتتتتلق  قوتبكلتتتتتا تت تتتتتالن قوطتتتتتا بقا ق قألبقضتتتتت قوة تتتتتلم متتتتتن 

 .(442)قوملصب
 )أمتتتب قوعبكتتتاا(4515ألقتتتلب42قو تتتلش قو بققتتت  فتتت أبكتتتان ل تتتبق  متتتا تةدم،أصتتتدبا ب ا تتتا     

 قاوقةط اا قومكقفا  تدفلا اطا قودفا  قومشتبكا،للض ا طا بقا قوةلج قو للا قو بققلتا فت  مطتاب 
قوعبكتاا  تاق قوتى  أمتبد تاا متن  ألدياطابو ،لقد وعدل   قوملصب ل غدقد لقوش ل ا ق ت دقدق  
قومةدم قوطلاب مل ى يق  وقتا اي  تكقل ين او   فضر  . (444)قلادج قوةلقا قو بلطادلا ف  قو بقه

فتت  مدتتاطه  غتتدقد  قوتتى قايتتدج قوع ادلتتا وقمتتاقكبج متت  قو ادتتي قو بلطتتاد  فلمتتا لت قتته  اوتتدفا  قو تتلو
 .(440)لقوملصب لقو صبج

متؤتمب يةتد  ،لاترب(441)دتلبو قو ت لد ب تلس قوتل بق  لل لتب قوتدفا  لكاوتا ناكبل،أ لمما ل دب    
قوةتتلج قو للتتا لقو تتلش  إشتتبق فتت  قو تتفابج قو بلطادلتتا فتت   غتتدقد قتتد عتتالب 4514تشتتبلن قوبتتاد 1فتت 

 .( 441)قو بقق  ف ))أدلقب أكبب ف اولا م  قوةلقا قو بلطادلا ف  مةام قودفا  ين قو بقه((
قوتتب قه قوع تتد  قوتتى أن متتن  تتلن قوت تتةلرا قوتتت  قتتدمتةا قوعكلمتتا قو بققلتتا وتتديم  للشتتلب ي تتد    

متتتتتلفبج  قوم ةتتتتلد قوعب تتتت  قو بلطتتتتاد  ل ةلتتتتا دلب قوعقفتتتتا   تتتتل   ب))قومطابقا،لألكتتتتاب قوطتتتتا بقا
تتقألابىقوعقلفتتا  لقألمتتم ال تتت ماب قو بلطتتادللن ، قما ت تتةلرا قوملقصتترا قو للتتا  مل ةتتا،لقتتد   

  قوطتتتتا بقا..،قوى قو تتتتقطاا قو  تتتتكبلا قوعقلفتتتتا ال تتتتت ماوةا لتتتتا لقومطتتتتابقا لألكتتتتاباوملقدى  قو ل كتتتت
 .(449)قوااص((

لعقفاؤ تا( ةبقب متن م قتس قوتل بق   أومادلتاقو تبقه قوعتبي يقتى دلب قومعلب) إيترنليقى قبتب     
 متا فلته قوةتلج قو للتا فت  عاوتا عتبي ضتد دلب   أكمقته،قيت ب قو لش (441)4511ف  كادلن قوباد 
  .(441) كادلن قوباد  من قو ام دف ه41من قومعلب لقيت ابق  

ل كتاق ققتصتبا مةتام قوةتلج قو للتا قو بققلتا  تةتتدلم قوم تايدج وقةتلج قو للتا قو بلطادلتا فت  عاوتتا     
ين تةدلم قومطابقا  لقل  قيتدق  ااب   يقى قو بقه    ي مؤببقا قوعبي قو اوملا قوبادلا،فضر  

ماا قومدا تتت ا و تتترت قو تتتل قو بلطاد ،لكتتتان قال تمتتتام مقعلظتتتا  ق تتتب عبكتتتا لقوةلقيتتتد قو للتتتا قواتتتد
 .  4514آلاب
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شتتتابكا قوةتتتلج قو للتتتا قو بققلتتتا متتت   ةلتتتا صتتتدل  قو تتتلش قو بققتتت  فتتت  تةتتتدلم قو تتتلن وقشتتت ي     
 ب لتتتا قألابى،قوتتتت  قتتتببا عكلماتةتتتا تعبلتتتب قألبع قوفق تتتطلد  لفتتت  قوم تتتا ما متتت  قو لتتتلش قو

قو ب لا ف  فق طلن متن قو صتا اا قوصتةللدلا قوتت   تلطبا يقتى أ ت ق  مةمتا متن فق تطلن   تد 
قودلوتتتا  -لمتتتن بتتتم إيتتترن  بلطادلتتتا،(441)4511قتتبقب قألمتتتم قومتعتتتدج  تة تتتلم فق تتتطلن قوصتتتادب يتتام

،فاشتب  قو بي قو تا   4511لا ف  آلابقد عا ةا من قألبقض  قوفق طلد -قومدتد ا يقى فق طلن
بتتتتتتم ب  4511آلتتتتتتاب41متتتتتتن قوةتتتتتتلج قو للتتتتتتا  طا بقتتتتتتته دل )أد تتتتتتن(لقوتعه  تتتتتتاو لش قو بققتتتتتت  ق تتتتتتب

وقةتتتلج قو للتتتا قو بققلتتتا فتتت   قوف قلتتتاآلتتتاب متتتن قو تتتام دف تتته،ل دأا قومشتتتابكا 45طتتتا بقا)كردلتب(ف 
 (،قألبدنة  غتتبي دةتتب فتت  قق تتا كلشتتب)ت قإل تتبق لقلاآلتتاب لاوتت  فتت  قصتت  قوةتتلقا 49صتت ات لتتلم

ممتتتتا مكتتتتن قوةتتتتلقا قو بلتتتتا قو بققلتتتتا  لقتتتتا  إولةتتتتايتتتتن ق تتتتتطر  قومدطةتتتتا لقوطتتتتبه قومؤدلتتتتا  فضتتتتر  
لممتتا  تتةب ي تتلب ،قألبدن ايا(قولصتتلب قوتتى بأس   تتب  دتتلي كلشتتب فتت  غتتبي دةتتب 0قصتتلب)

  تد   تاألبدنلقد فةد  اق قو بي بربا من مدت  له ف  مطتاب قومفتبه .(445) بلا قومدبياا قو  ب
 .(402)طا بتةم أصاييطب فد  

لكتتان ل متتب متتن مطتتاب 4511(ف  شتتةب آيأد تتن تتب  متتن طا بقا) قأللبكمتتا شتتاب  قو تتبي     
 قأللبكتتتادلن 0وقمتتتدج متتتن ،كمتتتا  تتتا ما طتتتا بقا )فلتتتلبو(من قو تتتبي قومتتتاكلبقألبدنقومفتتتبه فتتت  

 تب   قأللب شتاب  قو تبي او  مب من مطاب دمشه ف   تلبلا،كت الكاد4515ع لبقن -4511
 قومصتتتتتبلا لاوتتتتت  فتتتتت  تشتتتتتبلن قوبتتتتتاد  قألبقضتتتتت )فللبو(كادتتتتتا ت متتتتتب متتتتتن  طا بقالقعتتتتتد م ةتتتتت  

ل لد  أبدا لقد تعطما طا بتان طا بج لقعدج، إاللوم ت د مده قوى قو بقه   د لق  قوعبي 4511
قوطتتا بج قوباوبتتا  أصتتل افتت  عتتلن  قألبعيقتتى لقألاتتبى قوتتب  فتت  مصتتب قعتتد ما  اشتتت ا   تتلو 

يادتةاصقلعةا أمكن ت  أضبقب  .(404)4515تمل  ألقابقوى قو بقه ف   لق 
قا يمقتا بفلفته متن 4511لن يام أما قو بي قوبق   فةد أ ةم  بفل  متدال ا ف  عبي فق ط    
قتته طا ب  أعتدى،لفةتد قو تبي 4515دل تان12قوتى4511آلتاب02متن وقمدج قألبدنقومفبه ف   مطاب

قا د قوطا بج قوب لس)قودةلي(ي تد قو تتاب ي تدقهلل فت  قو للا،لفةد  دل )كردلتب(   ي بدق ج قألعلقب
  .(400) قوصعبق  قو لبلا

قتتد لق ةتتا مشتتكرا ك لتتبج 4511لممتتا ل تتدب اكتتبل،أن قوةتتلج قو للتتا قو بققلتتا اتترب عتتبي يتتام    
أل متتن قوةلقيتتد  فتت  قو تتبقه  فتت  قوعصتتلب يقتتى قو تتتاد قوتتر م وطا بقتةتتا  تتلق  متتن قايتتدج قوع ادلتتا

ف  قو بقه متن قو تمات  ملق  قو بلطاد   ق لا ،فامتد ا قوةلقا قو بلطادلا قو امقاقو فكانقومصبلا،
وت قمةتا ا  وقةلج قو للا  اوت ةل  من قايدج قوع ادلا  او تاد لقوةدتا ب قور متا و مقةتا قوت  تلو متابيتا  

د ل اق متا لؤكت.(401) قوعبي      يقى طبف   قأل قعاقودلو  قوةاض   عضب  قألمن ةبقب م قس 
( شتتكب افتت  لتتتب لل كفتتا إ بق لب) ف قتتا اوتت  وتتديم قوكلتتان قوصتتةللد  إدمتتاوق اعتت   تتأن  بلطادلتتا 
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مما ،قوعبي وصاوعه   د ع ي قوم ايدقا قو  كبلا وق للش قو ب لا لمدةتا قوةتلج قو للتا قو بققلتا
 . 4511يام قإل بق لقلا-لؤكد يدم علادلا قوملق  قو بلطاد  من قوعبي قو ب لا

قو ادي قو بلطاد ،أما قو ادي قومصبو ليقى قوتبغم متن تةتدلم قوم تايدج وته متن قوةتلج  اق من     
ليلقمب ول  تلا لب ما  أل  ايقو للا قو بققلا قوت   اددا قوةلقا قومصبلا قو بلا،لوكن ل دل أده 

لققتصتتتتادلا عاوتتتتا دلن تةتتتتدلم مصتتتتب قوتتتتديم و تتتترت قو تتتتل قو بققتتتت  ال تتتتلاما قو تتتتتاد قوتتتتر م  امادلتتتت
(،وكن اوت  إ تبق لب) ودلملما قوعبي ضد قوكلان قوصتةللد  قوةلقا قو بلا قو بققلا  ب دادبل ال تمبق

قو ا تتتتتتتتتتا         وتتتتتتتتتتم لمدتتتتتتتتتت  ل لتتتتتتتتتتب قوتتتتتتتتتتدفا  قو بققتتتتتتتتتت  شتتتتتتتتتتاكب قوتتتتتتتتتتلقدو فتتتتتتتتتت  عكلمتتتتتتتتتتا متتتتتتتتتت قعم
عتلب  (من قوا اي قوى قوةا بج وقتفا م م  مصب4515كادلن قوباد 1-4511ع لبقن01)(401)  

قو بققلتتتتتتا لقومصتتتتتتبلا لتلعلتتتتتتتد لت تتتتتتقلل قو لتتتتتتتلش قو ب لتتتتتتا ال تتتتتتلاما تد تتتتتتله قوعبكتتتتتتاا قو  تتتتتتكبلا 
متتتن طا بقتتتته قوفللبو،ل كتتتاق  ،للقفه قولفتتتد قو بققتتت  يقتتتى))..أن لةتتتدم قو تتتبقه ومصتتتب بربتتتا   ةلد تتتا
   .(409)كان((
قو تتبقه ال لمتقتت   تترت  تتل ف تتاب  تتل متتا قاوتته ب تتلس  إل ةتتا  قو بلطادلتتاا تتا للممتتا لؤكتتد قو     

ما  4591يام م قس قو ملم قو بلطاد  ف  قوعادو يشب من آلاب أمامتشبشب  قول بق  قو بلطاد 
 ))..لأده ومن ع ن قوعظ أن ال لكلن ودى قوعكلمتا قو بلطادلتا متا تف قته  شتأن ت للتد قوتدلب:دصه

يبققلتتا   لقعت ا تتا   بفضتتا   أبتتاب..((ممتتا  لضتت  غلتتب يادب إ تتبق لبتكتتلن  قو ب لتتا  اوطتتا بقا كتت  ال
أن ب تتتتتتلس م قتتتتتتس قودتتتتتتلقي معمتتتتتتد فاضتتتتتتب قو متتتتتتاو  ق تتتتتتتدكب  تتتتتتاق قوتصتتتتتتبلل عتتتتتتتى ،(401)لق تتتتتت ا  

يتتن اوت  لتبى قو اعتت   فضتر  .(401)لقيت بل))لةتدد قو ترم لقال تتةبقب فتت   تال قو ة تا متتن قو تاوم..((
(لقوتدصتب متن قالوت قمتاا إ بق لب)إدما تشلب قوتى عمالتا قوكلتان قوصتةللد  لا ا  بلطادلا  ال  أن

شتت لي قو ب لتتا لمدةتتا قو تتبقه  تةتتدلم قوم لدتتاا لقوم تتايدقا قو  تتكبلا وتته لقو ةتتلد قوتتت  قط تةتتا وق
  ال لاما لأن  دا  م ا دقا صدققا لتعاو   ا ةا تب طه م   بلطادلا.

 ثالثاا:مساهمات أخرى للقوة الجوية العراقية
 تلبلا  فت  وألشتةا يما تةدم،فةد  ا ما قوةلج قو للا قو بققلا  تةدلم قوم لدتا قو  تكبلا  فضر      

 آلتتتتتتاب4قبتتتتتتب قاليتتتتتتتدق قا قوصتتتتتتةللدلا يقتتتتتتى  علتتتتتتبج قوعلوا،ل  تتتتتتد طقتتتتتتي قوعكلمتتتتتتا قو تتتتتتلبلا فتتتتتت 
  تتتدد متتتن  قألاتتتبىقود تتتدج متتتن قو بقه، تتتا ما قوةتتتلج قو للتتتا قوتتتى  دتتتي قوةتتتلقا قوم تتتقعا 4594

 قوصتةللدلا   قا يادا قوى قولطن   تد تلقت  قاليتتدق قا 4594آي09قوطا بقا  ةلا  دا  قوى

لقضتتل يقتتى قوشتت لب قوةتتلم  قود لتتب وق تتبققللن لعكلمتتاتةم فتت  قو ةتتد قومقك ،يقتتى  .ل تتاق دولتتب(401)
ققلملا إال أده كان  دا  وم اا لقضتعا يقتى  قوبغم من كب ما أبلب يقى او  قو ةد من ب  لا لق 

 قوص لد قوةلم  ال لد غ  وق اع  قومدص  أن لت ال  ا. 
 تتد طقتتي قوعكلمتتا قألبددلتتا قوم تتايدج ،ل 4591ليدتدما لقتت  قو تتدلقن قوبربتت  يقتتى مصتتب يتام    

قو  كبلا من قو بقه ف  عاوا ت بضتةا قوتى   لم)إ تبق لق (،لقفةا قوعكلمتا قو بققلتا يقتى إب تاب 
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داقا قوةلقا قو بققلا قألبقض  قألبددلا ف  قوباد  من  لمدةا قلج  للا ف اوا،لف ر  ،قلقا ي كبلا
قو بققلا تاطط وقتآمب يقى  لبلا ل  د طقي آداق ، أن قوعكلما  ،لوما أشل ،4591تشبلن قوباد 

كمتا أشتاب ،قد ع ا قوةتلقا قو بققلتا   ملت  صتدلفةا متن قألبقضت  قألبددلتا فلبق   ،قوعكلما قألبددلا
  .(405)4591كادلن قاللب 1قوى او   لان قوعكلما قو بققلا ف 

 
 
 
 

 الخاتمة  
وةا يقتتتى تطتتتلب قوةتتتلج قو للتتتا ، ضتتتر4514أوةتتتا قوعتتتبي قو اوملتتتا قوبادلا،لأعتتتدق  عبكتتتا آلتتتاب   

 بلطادلتتتتا تةقتتتتلص م تتتتايدقتةا قو  تتتتكبلا وقةتتتتلج قو للتتتتا  قبتتتتتأاقو بققلتتتتا،ل لادج قتتتتدبقتةا قوةتاولا،فةتتتتد 
يتتتن تتتد لب م ظتتتم مقو بققلتتا متتتن طتتا بقا أل متتتلقد قعتلاطلتتا لقدتتتا ب لغلب ا، تتاق متتتن  ادي،فضتتر  

  ب أعتتتتتدق  عبكتتتتتا آلتتتتتابطتتتتتا بقا قوةتتتتتلج قو للتتتتتا قو بققلتتتتتا متتتتتن ق تتتتتب  تتتتترت قو تتتتتل قو بلطتتتتتاد  اتتتتتر
 تتلق  كتتان اوتت   اوةصتتت  قو بلطتتاد  وقمطتتابقا قو بققلتتا أل   تتت ي قوةتتتاب  تتلن قوطتتتبفلن أل 4514

لوتتتم تتتتتمكن متتتن ةتتتلج قو للتتتا قو بققلتتتا  دك تتتا ك لتتتبج ،قو أصتتتايأل تتت اي فدلتتتا،من  ادتتتي آاب.ممتتتا 
 قودةلع من ك لتةا عتى  دلقا يدلدج   د قوعبي. 

ققلتتا،ارب متتدج قوعتتبي قو اوملتتا قوبادلا،أصتت عا متتن ضتتمن قواطتتط كمتتا أن قوةتتلج قو للتتا قو ب     
قوعصلب يقى ملقفةا قوعكلما قو بققلتا و  تب  قألالبجقودفايلا قو للا قو  كبلا و بلطادلا،فعالوا 

فتتتت  عاوتتتتا لقتتتتل  اطتتتتتب  قو بلطادلتتتتاصتتتترا تعتتتتا لتتتتتد قوةتتتتلقا ققومطتتتتابقا لقوةلقيتتتتد لل تتتتا ب قومل 
 أ تتةما،تمتتابلن ي تتكبلا مشتبكا أ تتبق  بلطادلتتا  ضتتبلبج ل قبج قوم تتت مبقا قومعده،وتتاو   تت ا 

فلةا قوةلج قو للا وتطللب فايقلتةا قوت  للا ف  عاوا قوعا ا ال تادقمةا يددما لكلن  دتا    تلم 
 لتبكلا.  إلبقنأل اطب معتمب من  ةاا 

دظتتتلم قوةتتتلج ت إليتتتادج ق تتتتبدا لا   ل  تتتد قوعتتتبي قو اوملتتتا قوبادلا، تتتاوا قوعكلمتتتاا قو بققلتتتا  ةتتتلدق      
يتتتادجقو للتتا  ،  د أن فةتتتدا م ظتتتم قتتتدبقتةا آداق ، ما لتلقفتته متتت  قوم تتتت دقا قوعاضتتبج،تشتتتكلقةا لق 

قوتبلت قوتى  تال قوةتتلج  فأياداقواقتلتتا لقوا تبقا قولطدلتا، قإلمكادلتااقوةتاولتا لقوفدلتا لقيتمتدا يقتى 
 .  من  دلد،  ةلد ك لبج،ل  د ديم معدلد من قو ادي قو بلطاد 

وقعصتتتلب يقتتتى قوم تتتايدقا ،ممبقتتتا  تتتل قبج قودفا ،ا قو بققلاقدفتعتتتا قوعكلمتتت4591امل  تتتد يتتت    
دقمتةتتاقوااصتتا  شتتبق  قوطتتا بقا لتل تتل  قومطتتابقا  قألمبلكلتتا ممتتا  قد متتن كفتتا ج قوةتتلج قو للتتا ، لق 

لتتم اوت   لقوفدت  لقوعب ت  وقةتلج قو للتا، قإلدقبوتأ لتب قومتر   إيتادجلتطقتي  قألمتبلتل  ةا،ل اق 
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 تتتتتد قوكتتتتتلقدب قوكفتتتتتل ج متتتتتن متطتتتتتلبج وقةتتتتتلج قو للتتتتتا ت تتتتتلاما   تتتتتد أن أصتتتتت عا  دتتتتتا  كقلتتتتتا ال ف تتتتتر  
 قوطا بقا لتصقلعةا.  إلدقماقوفدللن قور ملن  إليدقدين مدب ا قوصدا    فضر  ،قوطلابلن

ممتتا   قتته لةتتدم ،قو  تتكبلا قو ادتتي قو بلطاد  قألمبلكلتتاأبتتاب قوتل تته قو بققتت  وطقتتي قوم تتايدج     
ا تمبقا  اوطا بقا قوعدلبا   د أن أص عا قودلوتان قو بقه ل بلطادلا ف  عقت  م ايدقا ي كبل

ل  د أن ق تقم قو بقه قو دلتد متن قومطتابقا لقوةلقيتد قوعب لتا ،4599ي كبو)ملباه  غدقد(  د يام
 لأصتت عا،ممتتا ف تتل قوم تتاب ودمتتل مطتتبد و تترت قو تتل قو بقق ،متتن قو تتلش قو بلطتتاد  فتت  قو بقه

 .  ققلا ضمن قواطط قودفايلا قو للا و بلطادلاقوةلج قو للا قو ب 
 ،متت   بلطادلتتا4514فتت  عتتبي يتتام ،م   ةلتتا صتتدل  قو تتلش، تتا ما قوةتتلج قو للتتا قو بققلتتا    

طتتاد  لمتتن قوشتتةدق  وقتتدفا  يتتن قوتتلطن   تتد ت بضتته العتتترب  ب د لقتتدما م ظتتم طا بقتةتتا لقو دلتت
 اا قودقاقلتتتا فتتت   تتتاب قن وقمتتتدج متتتنقوعبكتتت إامتتتادلقو تتتلش فتتت    قألمدلتتتا،كمتتتا شتتتابكا قوةتتتلقا باد 

 ل أقتتتتتبقوعبكتتتتتاا  او تتتتتبيا قوممكدتتتتتا  تقتتتتت   بدةتتتتتا قوك لتتتتتب  قألبتتتتتبلكتتتتتان وتتتتتتداقةا ،4511-4511
 قوتضعلاا. 

قو  تتكبلا  قوعبكتتاا،لةاب فتت  مشتتابكتةا قوف اوتتا فتت  ب يتتن قوتتدلب قوتتدقاق  وقةتتلج قو للتتالمتتا لةتتا    
 قألاتبىلقو للش قو ب لتا وق لش قو بقق    دادلقإلوق لش قو بقق  اابج قو رد ال لاما تةدلم قوديم 

ف   قألشةا وديم  قألابىين قو دلد من قوم ا ماا قوةلملا  ،فضر  4511عبي فق طلن يامف  
 قوظبل . أعد لف  ،،مما أكد لقل  قو بقه  ا تمبقب م  قضالا قو بي قومصلبلالقألبدن لبلا 

قوعلتتتتاج وقةتتتتلج  إيتتتتادجتم ،ا عتتتتابج ل طل تتتتالتتتت بلطاد جل م تتتتايد،ل كتتتتاق تظتتتتافبا قو ةتتتتلد قوعكلملا   
 قومقك قو للا،مبج بادلا،لوكن   د مااضاا ي لبج تل  ا  ال قوةلج عتى أص عا ألقاب قو ةد 

للصتقا قوتى مبعقتا متن ،  أ تبل قألل تطأ قعا قو ل ف  دلب قو تلقب قو غبقفت  لقوشتبه  أقلىمن 
لأن تكتتتلن  عتتته قو تتتدد قوةتتتلو قو تتتلو،ل  قإلدقبوم للقوتتتتدبلي لقوت تتتقلل لقوتدظتتت قإليتتتدقدقودضتتتن فتتت  

  .4591تمل 41وق لش قو بقق  عتى دةالا قو ةد قومقك   ةلام بلبج
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 (1ملحق رقم)

1591الهيكل التنظيمي للقوة الجوية العراقية عام
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 قيادة القوة الجوية

 قائد القوة الجوية

 القوة الجويةضابط ركن 

 ضابط االستخبارات

 ضابط ركن اإلدارة

 ضابط  اإلعاشة

 ضابط الحسابات

 ضابط األشغال

 طبابة القوة الجوية

 الكتبة والمدنيون والتوابع

 مر المعسكر آ

 ضابط ركن المعسكر

 الكتبة والتوابع

 السرب الرابع)كركوك(

 الرف الثاني الرف األول

معسكر القوة الجوية)الموصل( 

 سرب األولال

 الرف الثاني الرف األول

معسكر القوة 

كلية القوة  الجوية)بغداد(

 الجوية

 الرف الثاني الرف األول
الرف 

 الثالث

 المستودعات
مدرسة 

الصنائع 

 الجوية

األقسام 

السرب  المعامل الفنية

 الخامس

السرب 

 الثاني

سرب 

 المواصالت

السرب 

 السابع

قسم  

 الالسلكي

قيم 

 التصوير

قسم 

 المالحة

قسم 

 األسلحة

قسم 

 النقليات

معمل تصليح 

 المحركات
معمل تصليح 

 الهياكل
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                                                                                                 ( 2ملحق رقم)

1591 -1591العراقية  الهيكل التنظيمي للقوة الجويةتطور 
(111 ) 
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 الحسابات

شعبة 

الحركات 

 جويةال

شعبة التدريب 

 الجوي

شعبة اإلدارة 

 الجوية

كلية 

القوة 

 الجوية

مدرسة 

الصنائع 

 الجوية
ضابط ركن 

 االستخبارات

ضابط 

ركن 

التنظيم 

 والتسليح

ضابط 

ركن 

 الخطط

ضابط 

ركن 

 الحركات

قسم التدريب 

 الجوي

قسم التدريب 

قسم  العسكري والتهذيب

 األلعاب

قسم 

التوجيه 

 المعنوي

المكتب 

 والسجل

شعبة الميرة 

والتجهيز 

 الجوي

 البرادون

 الحدادون

 النحاسون

 الكهربائيون

 الخراطون
مصلحو 

 اآلالت

 القالصون

 النجارون النساجون

 المظالت

المجموعة

1 

المجموعة

2 

 

المجموعة

1 

 

المجموعة

4 

 

المجموعة

9 

 

لمجموعةا

1 

 

المجموعة

7 

 

 د ئالقا

 ضابط الركن 

 الُمرافق

 الكتبة والمدنيون والتوابع
 الجحفل الجوي التعبوي

 آمر الجحفل

طبابة القوة  ضابط ركن الكتيبة

 الجوية

معسكر 

القوة 

الجوية 

في 

 الرشيد

معسكر 

القوة 

الجوية

ي  ف

مطار  الموصل

 كركوك

قاطع 

الدفاع 

 الجوي

 المدير

 المكتب والسجل
قسم 

 قسم العقود والمبيعات اإلحصاء
قسم 

 األشغال

قسم الهندسة 

 والخدمات الفنية

قسم 

التجهيز 

 والقياسات

 )الشعيبة(جناح الطيران األول القاعدة الجوية في الحبانية
 السرب الثالث

رف 

 فريتر

رف 

 دوف

 المعامل

معمل 

تصليح 

 الطائرات

معمل 

تصليح 

 الهياكل
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 الهوامش والمصادر
-4504ب تتتتا  ع تتتتلن ع تتتتد  قواطاي،تأ تتتتلس قو تتتتلش قو بققتتتت  لتطتتتتلب دلبل قو لا تتتت  متتتتن.4

 . 15-11(،ص ص،4510،) غدقد،0وقدشب،ط،دقب لق ط 4514
 ،) لتتتتتتتتبلا،9جمط  تتتتتتتتا دقب قوكتتتتتتتتتي،،1ط ققلتتتتتتتتا،قوتتتتتتتتل قبقا قو ب   ي تتتتتتتتد قوتتتتتتتتب قه قوع تتتتتتتتد ،تابل.0

 .420(،ص4511
قو بققلتتتتتتتا،ل قبج قودفا ،مل تتتتتتتليا تتتتتتتتابل  قوةتتتتتتتلقا قو بققلتتتتتتتا قوم تتتتتتتقعا،قودقب قو ب لتتتتتتتا  اقو مةلبلتتتتتتت.1

 .11-19(،ص ص،4511،) غدقد،4ط ،41وقط ايا،ج
 .11ف ه،صقومصدب د.1
 . 11-11قومصدب دف ه،ص ص،.9
 أل قوعتتتتتتبي قو بققلتتتتتتا قإلدكقل لا،مط  تتتتتتا قوعبلا،) غتتتتتتدقد،4514(متتتتتتالس0لتتتتتتلدس  عبو،أ تتتتتتبقب).1

لتفصتتتتتتلرتةا لدظب:ي تتتتتتد قوتتتتتتتب قه 4514.لوقم لتتتتتتد يتتتتتتن أعتتتتتتدق  عبكتتتتتتا آلتتتتتتاب451ص (،4511
 قأل  دلتتتتتتتتا،) لبلا،مبكتتتتتتتت  ،9طقوتعببلتتتتتتتتا،4514قوع د ،قأل تتتتتتتتبقب قوافلتتتتتتتتا فتتتتتتتت  عبكتتتتتتتتا قو تتتتتتتتدا

دقب  ،4519 -4150(؛قلس  لقد قوغبلبو،بشلد ياو  قوكلرد  لدلبل ف  قو لا ا قو بققلا4510
 . 490-411(،ص ص،0221، قوعلبق  وقت ابج لقوط ايا لقودشب،) غدقد

تأ  تتتا  تتتال قوةايتتتدج قو للتتتا وادمتتتا  تتترت قو تتتل قو بلطتتتاد  فتتت  قو تتتبقه لوتدفلتتتا قال تتتتبقتل لا .1
طةا قوشبه قألل ط،لوقم لد يتن مبعقتا قوتأ تلس وقةايتدج لدلب تا قو  كبلا قو بلطادلا ف  يملم مد

مبعقتا  -ف  قو لا ا قو بلطادلا ف  قو بقه،لدظب:كبلم  غلب ق للد قوماوك ،قايدج قوع ادلتا قو للتا
،ب تتتاوا ما  تتتتلب)غلب 4511-4541دبق تتتا فتتت  قال تتتتبقتل لا قو بلطادلتتتا فتتت  قو تتتبقه -قوتأ تتتلس

أطبلعتتتا قوتتتدكتلبقل وق اعتتت  دف تتته لقومل تتتلما:قايدج ؛4551بج،مدشتتتلبج(،كقلا قآلدقي، ام تتتا قو صتتت
،كقلتتتا 4595-4511   قو تتتبقهدبق تتتا تابلالتتتا فتتت  قال تتتتبقتل لا قو بلطادلتتتا فتتت -قوع ادلتتتا قو للتتتا

 .0224 ام ا قو صبج،قآلدقي،
 .451للدس  عبو،قومصدب قو ا ه،ص.1
 . 011، امش ص9،ج..قول قبقا قو بققلا  ي د قوب قه قوع د ،تابل.5
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 ،0ط ،قوتتتدقب قو ب لتتتا وقط ايتتتا،4591-4522 غتتتدقد لقو تتتبقه لقوتتتلطن قو ب تتت  -ألبقه ألتتتام .42
 .120(،ص4515) غدقد،

، ،ص ص41جتتتتتابل  قوةتتتتلقا قو بققلتتتتا قوم تتتتقعا،قو بققلتتتتا،ل قبج قودفا ،مل تتتتليا  اقو مةلبلتتتت.44
11-11. 
 .11قومصدب دف ه،ص.40
 .455-451ص ص،،1،ج..ي د قوب قه قوع د ،تابل  قول قبقا قو بققلا.41
)عتتتبي فق تتتطلن(فاوطا بقا قودفابتتتا وتتتم 4511 شتتتكب لقضتتتل فتتت  عتتتبي يتتتام قألمتتتبظةتتتب  تتتاق .41

تكن))تمتق  عتى قو تاد قواو تةاتب  ه وعمالا دف ةا،لقن ل د قوةقلب من قو تاد،فةط  قوغلاب كادا 
 .455صقومصدب دف ه، لدظب: ت ل  معبكاتةا..((.

 .12،ص41،جا تابل  قوةلقا قو بققلا قوم قعامل ليقو بققلا،ل قبج قودفا ، اقو مةلبل.49
 .14قومصدب دف ه،ص.41
مدلبلا قومطتتتتا   تتتتتابل  قوةتتتتلقا قو بققلتتتتا قوم تتتتقعا،قو بققلتتتتا،ل قبج قودفا ،مل تتتتليا  اقو مةلبلتتتت.41

قو  تتتكبلا وقةتتتلج قو للتتتا لقو تتتلش  اا.لوقم لتتتد عتتتلب قوتمبلدتتت12(،ص4555،) غتتتدقد،9قو  تتتكبلا،ج
 .1ه،جقو بقق ،لدظب:قومصدب دف 

ل تتل قعمتتد عمتتدو  تتن ي تتد قول تتاي بشتتدو  تتن ي تتد قوتتبعمن  تتن معمتتد  تتقلم  تتن ي تتد قوتتبعمن .41
،يتتتتتلن فتتتتت  4529يتتتتتام قإليدقدلتتتتتافلةتتتتتا دبق تتتتتته  لأتتتتتتم م4111قو ا تتتتته   ،لوتتتتتد فتتتتت   غتتتتتدقد يتتتتتام

-4501بتتتم فتتت  قومتتتدج4509يتتتن  غتتتدقد يتتتام قدتاي دا  تتتا  وةا ممةتتتام قوكاظملتتتا، لكتتتلر  4541يتتتام
  ع لتتتتتتتتبقن01فتتتتتتتت  فتتتتتتتت  ل قبج ي تتتتتتتتد قومع تتتتتتتتن قو تتتتتتتت دلن قوبادلتتتتتتتتا ا وأللقتتتتتتتت ،يتتتتتتتتلن ل لتتتتتتتتبق  4512
 يتتتام طامتتتن شتتت  قأللبوقشتتتؤلن قال تمايلتتتا فتتت   ،يتتتلن ل لتتتبق  4501تشتتتبلن قوبتتتاد 04لعتتتتى4509
ل تدد قدتاا ته فت  4514تشتبلن قوبتاد  ألبوم قتس قودتلقي) ،بم ب ل تا  4514اندل  ألبقوى 4514

وقم قتتس  قدتاا تته ب ل تتا   لأيلتتد(،4511ع لتتبقن5لعتتتى عتتب قوم قتتس فتت 4510تشتتبلن قوبتتاد  ألب
-قأللبورقتصتتتاد متتتن ألب كتتتادلن  ل لتتتبق   أصتتت لقوتتتى أن 4511تشتتتبلن قاللب5قودلتتتا   قو دلتتتد فتتت 

 فتتتتتتت  لقيتتتتتتتاد تتتتتتتتأول  قوتتتتتتتل قبج4511ع لتتتتتتتبقن1فتتتتتتت قأللوتتتتتتتى ،أوتتتتتتت  ل قبتتتتتتتته 4511كتتتتتتتادلن قاللب09
لق تتتةاب 4519  آي01فت   اولكاوتتا قوتى  ادتي ب ا تتا قوتل بق  لتتلوى ل قبج قوااب لتا4511آي05
كتتتتتتادلن 05 فتتتتتت  ،تةقتتتتتتد ل قبج قوااب لتتتتتتا فتتتتتت  ل قبج قو تتتتتتلد معمتتتتتتد قوصتتتتتتدب4511شتتتتتت اط 01 فتتتتتت 

.لقتتتتاب يدتتته تلفلتتته قو تتتللدو فتتتت  4511آاقب01قولفتتتتاج فتتت   غتتتدقد فتتت  أدبكتتتتهعتتتتى 4511قوبتتتاد 
 ق تتغرببةلقا،كتاو   ا م تؤلولاماكبقته))..وكده لأاا يقله ض   قوشاصلا لققا قوت ب ا وقةلتام 

 يا قتته قوكبلتبج قو دد..((.لوقم لتد عتلب قوملضتل ، أفتبقد قوتى أل شاصتلا   إولتهت لد  أملبمبك ل ف  
،ب تتتاوا 4511-4111 لدظب:أفتتتبقت فاضتتتب قد ب،عمتتتدو قو ا تتته  تتت  لدلبل فتتت  قو لا تتتا قو بققلتتتا
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قو لا تا فت  قو تبقه  أيترم، ؛ملب  صبو4559، ام ا  غدقد،قآلدقيما  تلب)غلب مدشلبج(،كقلا 
 .021-020  ص ص، وقكتي لقودشب،)وددن،د.ا(،قوعدل ،بلاع قوبلس 

 4قال تما  قاليتلتتتتادو قوباوتتتت ،قوتتتتدلبج قالدتاا لتتتتا قو اشتتتتبج،معاضتتتتب  ق تتتتاا م قتتتتس قودلقي،.45
 .421-424ص ص،،4511آلاب14-4519قأللب كادلن 

 .10ص ،41جتابل  قوةلقا قو بققلا قوم قعا،قو بققلا،ل قبج قودفا ،مل ليا  اقو مةلبل.02
تاتتص قوت تتالن قو  تتكبو  قألمتتلبلقومقعتته قواتتاص  ةتتا يقتتى  مقتتا متتن 4512جدصتتا م ا تتد.04

قو للتتتان فتت   ن)ل(من قومقعه))ت تتت مب قوةايتتدتاقأللوتتىدصتتا قومتتادج  مبر  ، تتلن قو تتبقه ل بلطادلتتا
قوع ادلا لقوش ل ا  االشتبق  لقوت الن  تلن قوةتلج قو للتا قومقكلتا قو بققلتا ل تلن لعتدقا قوةتلج قو للتا 

))..للةتتلم صتتاعي  ي قو روتتا قو بلطادلتتا..((،كما دصتتا قومتتادج قوباوبتتا متتن قومقعتتهقوتا  تتا وصتتاع
قو روتتا قو بلطادلتتا  تل تتلب قوت تتةلرا قومل تتلدج فتت  مبقكتت  تتتدبلي قوت تتقل قو ا تتدج وقةتتلقا قو للتتا 

ومدت تت   قوةتتتلج قو للتتتا قومقكلتتا..((،لغلب اوتتت  متتن قوم تتتايدقا وقةتتتلج  قألل تتتطقومقكلتتا فتتت  قوشتتبه 
 فتت  قو لا تتا لأبب تتاقو بلطادلتتا  –قو بققلتتا  قوم ا تتدقا بققلتتا. لدظب:فتتابله صتتاول قو مب،قو للتتا قو
؛ي د قوب قه 052- 011 ، (،ص ص4511،دقب قوعبلا وقط ايا،) غدقد،4511-4500قودقاقلا

-011(،ص ص،4510،) لتتبلا ،9،ط قوع تتد ،قو بقه فتت  ظتتب قوم ا دقا،مط  تتا دقب قوكتتتي
090. 
من ق ب  بلطادلا لفه قواطط 4504  ولق  قو صبج  دل   قو بقه يامقايدج قوش ل ا ف أ  ا.00

،لق تتتمبا  تةتتدلم قواتتدماا قو للتتا 4504فتت  متتؤتمب قوةتتا بج أقتتباقال تتتبقتل لا قو بلطادلتتا قوتتت  
قوعكلمتا  قا قد ع ا  بلطادلا من قوةايدج قوماكلبج ل قمتةا قوتى4599وقةلقا قو بلطادلا عتى يام

فصلرا ين قودلب قو  كبو لقو لا ت  قوتاو أدتته قوةايتدج وق بلطتادللن فت  قو بققلا.لوقم لد من قوت
دبق تتتتتتتا  قو بلطادلتتتتتتتا قو للتتتتتتتا فتتتتتتت  قوشتتتتتتت ل ا ةابلن،قوةايتتتتتتتدجقوقو بقه،لدظب:لا تتتتتتتلن طتتتتتتته لا تتتتتتتلن 

 ،0220 ،، ام تتتتتا قو صتتتتتبجقآلدقي،أطبلعتتتتتا دكتتتتتتلبقل)غلب مدشتتتتتلبج(،كقلا 4599-4504تأبلالتتتتتا
  لما   د ا.41ص
قت  دصتتتتت  قتتتتتبن متتتتتن تتتتتتابل  قو تتتتتبقه لقوةضتتتتتلا قو ب لتتتتتا،دقب قوكتتتتتتاي تلفلتتتتته قو تتتتتللدو،ماكب .01

 .011ص ،1،ج..؛ي د قوب قه قوع د ،تابل  قول قبقا قو بققلا111(،ص4515قو ب  ،) لبلا،
 وقم لتتتتتد متتتتتن قوتفصتتتتتلرا يتتتتتن ملقتتتتت  قوتتتتتبأو قو تتتتتام قو بققتتتتت  متتتتتن م ا تتتتتدج  لبت تتتتتمل  و تتتتتام.01

 ؛كمتتتاب مظةتتتب قعمتتتد،111-151،لدظب:فتتتابله صتتتاول قو مب،قومصتتتدب قو تتتا ه،ص ص،4511
 مكت تتتتتتتا قو دول تتتتتتت ، ))دبق تتتتتتتاا تعقلقلا((،مدشتتتتتتتلبقا قو تتتتتتتبقه قوم اصتتتتتتتب تتتتتتتتابل صتتتتتتتفعاا متتتتتتتن 

  تتادو قو كام،تتتابل  عتت ي قال تتتةرب قو بققتت  قألملتتب؛ي تتد 411-411ص،(،ص 4511) غتتدقد،
تطتتتتتلب قوعبكتتتتتتا  قعمتتتتتد لتتتتتاغ ، إ تتتتتمايلب(؛4512،دقب قوعبلتتتتتا وقط ايا،) غتتتتتدقد،4511-4591

 بلتتتتدج  ؛012-025(،ص ص،4515،) غدقد،قإلبشتتتتاد،مط  تتتتا 4590-4514ققلتتتتاقولطدلتتتتا قو ب 
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 فتتتت  (111؛ بلتتتتدج صتتتتلا قألعبقب،قو تتتتدد)4511كتتتتادلن قوبتتتتاد 0(فتتتت 014وتتتتلق  قال تتتتتةرب،قو دد)
 .4511كادلن قوباد 4

 ، ؛ي تتتتد قوتتتتب قه قوع تتتتد 114-159لدظب:فتتتتابله صتتتتاول قو مب،قومصتتتتدب قو تتتتا ه،ص ص،.09
( 011قو تتتتتددقن) قال تتتتتتةرب،؛ بلتتتتتدج وتتتتتلق  014-011ص ص،،1ا..،جتتتتتتابل  قوتتتتتل قبقا قو بققلتتتتت

         كتتتتتتتتتتتادلن02(فتتتتتتتتتتت 1400قو تتتتتتتتتتدد) بلتتتتتتتتتتتدج قو مان،؛4511 كتتتتتتتتتتتادلن قوبتتتتتتتتتتاد 45ل41(فتتتتتتتتتت 019ل)
 .4511قوباد 
ص       ،41جا تتتتتابل  قوةتتتتلقا قو بققلتتتتا قوم تتتتقعا،قو بققلتتتتا،ل قبج قودفا ،مل تتتتلي اقو مةلبلتتتت.01
 . 11-10ص،
،دظتتتام )كقلتتتا قوطلتتتبقن 4515ولا،م مليتتتا قوةتتتلقدلن لقألدظمتتتا و تتتامقوعكلمتتتا قو بققلتتتا،ل قبج قو د.01

؛ بلدج قولقا   قو بققلا،قو دد 11ص(،4592،مط  ا قوعكلما،) غدقد،4515قو  كبلا قومقكلا(و ام
 .4515تشبلن قاللب45قوصادب ف 

  .11،ص41جتابل  قوةلقا قو بققلا قوم قعا،قو بققلا،ل قبج قودفا ،مل ليا  اقو مةلبل.01
م،تاتتبج متتن قومدب تتا قوعب لتتا فتت  ق تتتاد لب 4151لوتتد شتتاكب معمتتلد قوتتلقدو فتت   غتتدقد يتتام.05

 ع لتتتتبقن49قوتعتتتته  تتتتاو لش قو بققتتتت  فتتتت ،4541بتتتتاد  فتتتت  قو تتتتلش قو بمتتتتاد  يتتتتام بت تتتتا متتتتر م 
،يمتب فتت  قو تتق  قود قلما تت  قو بققتت  فشتتغب مدصتي  تتكبتلب بتتاد  فتت  قومفلضتتلا قو بققلتتا 4504

،بم قو كبتلب قأللب ف  قومفلضلا 4511-4514 بقه ف  قوةدس،لقدصب قو4515ف  طةبقن يام
تشتتتتتبلن 04  وقتشتتتتتبلفاا قومقكلتتتتتا،لف  ب ل تتتتتا  4511 ع لتتتتتبقن 4قو بققلتتتتتا فتتتتت  ودتتتتتدن،بم يتتتتتلن فتتتتت 

يتتتتتن  غتتتتتدقد  وقتتتتتدفا  فتتتتت  ل قبج دتتتتتلبو قو تتتتت لد قوتا تتتتت ا،بم قدتاتتتتتي دا  تتتتتا   يتتتتتلن ل لتتتتتبق  4511قوبتتتتتاد 
كتتادلن 01 -4511آاقب 05صتتاول   تتب) ،لق تتتمب فتت  مدصتتي ل قبج قوتتدفا  فتت  ل قبج4511يتتام

(،لكتتتتتتتان ضتتتتتتتمن قولفتتتتتتتد قوتتتتتتتل قبو قوتتتتتتتاو لقتتتتتتت  م ا تتتتتتتدج  لبت تتتتتتتمل  فتتتتتتت  كتتتتتتتادلن 4511قوبتتتتتتتاد 
وقتدفا  فت  ل قبج دتلبو  ،كما ق تمب ل لتبق  4511تشبلن قاللب02وقدفا  ف  ،يلن ل لبق  4511قوباد 

فتتتت   ق  اقب يتتتلن يضتتتتل آ45(،لفتتتت 4515كتتتتادلن قاللب42-4515كتتتتادلن قوبتتتاد 1قو تتت لد قو اشتتتتبج)
و مةلبلتتتتتتتتا قو بققلتتتتتتتتا،ل قبج دظب:قل  غدقد.4591كتتتتتتتتادلن قوبتتتتتتتتاد 05م قتتتتتتتتس قأليلتتتتتتتتان،لتلف  فتتتتتتتت 

 ،1جمبك  قودةتتتتتبلن وقط ايتتتتتا قومتاصصتتتتتا،مل تتتتتليا تتتتتتابل   قوةتتتتتلقا قو بققلتتتتتا قوم تتتتتقعا،قودفا ،
 .022ص(،4554) غدقد،

 .090صقومصدب دف ه،.12
 .4591تشبلن قاللب41(ف 1114 بلدج قو مان،قو دد).14
داب ،،متتن يا قتتا دلدلتتا معافظتتا4520معمتتد فاضتتب قو متتاو  فتت  قوكاظملتتا   غتتدقد يتتاملوتتد .10

ليتتلن متتدبس فتت  دقب قوم قمتتلن قال تدق لا،شتتغب مداصتتي عكلملتتا 4541قولظلفتتا فتت  قوعكلمتتايام
 لمتتتدلبق  بفل تتتا ليدلتتتدج عتتتتى دةالتتتا قو ةتتتد قومقك ،مدةتتتا متتتدلب قوتب لتتتا قو تتتام لمتتتدلب قوم تتتاب  قو ام،
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وم قتس  وقااب لتا،قدتاي ب ل تا   مفلضتا  وق تبقه فت  قوةتا بج،بم ل لتبق    لتبق  بم ل ،وةا وقااب لا بم ل لبق  
شتتتتكب ل قبتتتتته قأللوتتتتتى ،4591كتتتتادلن قوبتتتتتاد 01قودتتتتلقي فتتتت  قوتتتتتدلبج قالدتاا لتتتتا قوباوبتتتتا يشتتتتتبج فتتتت 

.لوقم لد ين علاتته لدلبل قو لا ت  4591 آاقب1 بم أياد تشكلقةا مبج بادلا ف 4591ألقلب41ف 
:بعلم كاظم معمد قوةاشم ،معمد فاضب قو ماو  لدلبل قو لا   لدة ه قوتب تلو ف  قو بقه،لدظب

؛قعمتتتتتد 4551،أطبلعتتتتتا دكتتتتتتلبقل)غلب مدشتتتتتلبج(،كقلا قآلدقي، ام تتتتتا قو صتتتتتبج،4591عتتتتتتى يتتتتتام
(،ص 4511) غتتتتتتدقد، ب تتتتتتلس ل بق ،مط  تتتتتتا دقب قو تتتتتتاعظ،40فل و،عكالتتتتتتاا  لا تتتتتتلا لصتتتتتتعفلا

 .115-111ص،
دفا ،قوةلادج قو امتتا وقةتتلقا قوم تتقعا،معاكماا قومعكمتتا قو  تتكبلا قو مةلبلتتا قو بققلتتا،ل قبج قوتت.11

 .4251(،ص4595،) غدقد،1قو قلا قوااصا،مط  ا قوعكلما،ج
 .4591دل ان01(ف 9204 بلدج قو مان،قو دد).11
 ،ص ص،1جتتتتتتابل  قوةتتتتتلقا قو بققلتتتتتا قوم تتتتتقعا،قو بققلتتتتتا،ل قبج قودفا ،مل تتتتتليا  اقو مةلبلتتتتت.19

 .421-421ص ص،،5قلا..،ج د ،تابل  قول قبقا قو بقي د قوب قه قوع ؛011-010
 . 01(،ص4لدظب:قومقعه بقم).11
.معاضتتب  ق تتاا م قتتس قودلقي،قوتتدلبج قالدتاا لتتا قواام تتا يشتتبج،قال تما  قاليتلتتادو قأللب 11
 .01(،ص4591مط  ا قوعكلما،) غدقد، ،4591و ام
، ،ص ص41ج بققلتتتتا قوم تتتتقعا،ا تتتتتابل  قوةتتتتلقا قوقو بققلتتتتا،ل قبج قودفا ،مل تتتتلي اقو مةلبلتتتت.11
11-11. 
أ تتتدق   بلطادلتتتا متتتن قوملبتتتاه  ملضتتتعا  51كتا تتته))بلبج قو بقه((فتتت  صلةتتتلب كابقكتتتتاس فتتت  .15
يقى ما أمكن يقتى يرقتاا  قومبقى وقمعافظا قوطبلةا إل اد))لقوغالا من عق   غدقد كادا :قا ر  

عقتت   إقامتتافةتت   قألاتتبىقوملبتتاه  أيمتتاب متتاقوةدلمتتا  اوتتدلب قوتتت  كادتتا مدتد تتا يقلةا..،أ  بلطادلتتا
 ل تتلا..،ل كاق ضتتمن قوعقتت  و بلطادلتتامشتتا ه وعقتت  قألطقدط )قألطق تت (يقى قوعتتدلد قو دل لتتا وب 

لتتبقنقومعافظتتا يقتتى مصتتاوعةا قالقتصتتادلا،لير لقو بقه،لفتتبع  تتال  قاتةا قوتةقلدلتتا  او اك تتتان لق 
 ..((.قألطقدط قو رقاا يقى تبكلا قو ضل ف  عق  

 .101-145اول قو مب،قومصدب قو ا ه،ص ص،فابله ص.12
 .055-059،ص ص،5ي د قوب قه قوع د ،تابل  قول قبقا قو بققلا.. ،ج.14
تتتابل  قوةتتلقا مل تتليا قو بققلتتا،ل قبج قودفا ، اقو مةلبلتت؛055-051.قومصتتدب دف تته،ص ص،10

 .011-011،ص ص،1ج،قو بققلا قوم قعا
 .4599آلاب1(ف 1151لدظب: بلدج قوعلقد ،قو دد).11
 .411-411لا لن طه لا لن قوةابلن،قومصدب قو ا ه،ص ص،.11
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مل تتتليا  قو بققلتتتا،ل قبج قوتتتدفا ، اقو مةلبلتتت؛4591آلتتتاب42(فتتت 1124 بلتتتدج قوعلقد ،قو تتتدد).19
 .11-11،ص ص،41تابل  قوةلقا قو بققلا قوم قعا،ج

،  ص ص ،1جتتتتتتابل  قوةتتتتتلقا قو بققلتتتتتا قوم تتتتتقعا،قو بققلتتتتتا،ل قبج قودفا ،مل تتتتتليا  اقو مةلبلتتتتت.11
125-142. 
 .011-011قومصدب دف ه،ص ص،.11
م بلفتتا  اوعقا،لقتتد لوتتد  ةتتا  أ تتبجل تتل ي تتد قول تتاي  تتن ي تتد قوتتب قه  تتن  تتلقد آب مب تتان،من .11
ين وتلق  قوعقتا  ،قدتاي دا  ا  4511  غدقد يامدبق ته قو ام لا ف  كقلا قوعةله  أكمب،4521يام

ورقتصاد ف  ل قبج م قعم قو ا ته  قك ،يلن ل لبق  لق تمب كاو  عتى دةالا قو ةد قوم4511ف  آاقب
،ق تتتمب  تتتلو  4511 قأللبوم قتتس قودتتلقي فتت  كتتادلن  ،قدتاتتي ب ل تتا  4511ع لتتبقن01 تت  فتت 

م قتس قودتلقي وقمتبج قوبق  تا فت  (،قدتاتي ب ل تا  و4591-4592قأليتلقم) قومداصي قول قبلتا اترب
،بتتم شتتغب مداصتتي ل قبلتتا يتتدج 4591دل تتان05 عتتب قوم قتتس فتت  أنقوتتى 4591كتتادلن قاللب ألب

كتتتتتتتتتادلن 49 لتتتتتتتتتتلوى ب ا تتتتتتتتتا قوتتتتتتتتتل بق  فتتتتتتتتت  ،4591وم قتتتتتتتتتس قودتتتتتتتتتلقي فتتتتتتتتت  يتتتتتتتتتام ب ل تتتتتتتتتا  ،بتتتتتتتتتم 
 لعتتتتتتتتى لتتتتتتتابآ42وم قتتتتتتتس قودتتتتتتتلقي فتتتتتتت  قدتاا تتتتتتته ب ل تتتتتتتا   أيلتتتتتتتدبتتتتتتتم 4591اقبآ0قوتتتتتتتى4591قاللب
 إ تتتتبق لملدظب:ع تتتتان قعمتتتتد  .لوقم لتتتتد عتتتتلب  تتتتلبته لدلبل قو لا تتتت  فتتتت  قو تتتتبقه،4591تمتتتتل 41

اي مب تتتتتان لدلبل قو لا تتتتت  فتتتتت  قو بقه،ب تتتتتاوا ما  تتتتتتلب)غلب مدشتتتتتلبج(،كقلا قوم ماب،ي تتتتتد قول تتتتت
معمتتتتد بشتتتتلد ي اس،ي تتتتد قول تتتتاي مب تتتتان أ تتتتبته  لمتتتتا   تتتتد ا؛1،ص0221قوتب لا، ام تتتتا  ا تتتتب،

 .95-11،ص ص،0224 (،4(،قو دد)1قوم قد) ، ل لبته،م قا  ام ا  ا ب
،قو ق تا قأللوتى 4591ما  و تلدظب:معاضب  ق اا م قس قودلقي،قال تمتا  قاليتلتادو قوبق ت.15
 .4591قأللبكادلن 4ف 
 .041،ص42،جوع د ،تابل  قول قبقا قو بققلا..ي د قوب قه ق.92
  تتتد 4519متتتن ل قبج قوتتتدفا  فتتت  ع لتتتبقن يتتتام  تتتتم فتتت  قبت تتتاط مدلبلتتتا قوطلتتتبقن قومتتتدد  دةا لتتتا  .94

 و تتتتتتام (49بقتتتتتتم) قوم تتتتتتدب ودظتتتتتتام ل قبج قوتتتتتتدفا 4519(و تتتتتتام01ام ل قبج قوتتتتتتدفا  بقتتتتتتم)إصتتتتتتدقب دظتتتتتت
قوعكلمتا  ،لب طا  ال قومدلبلا  مل ي قودظام قألالب  تل قبج قوملقصترا لقألشتغاب.لدظب:4512

،قوة تتتتتتتتتتتتم قوباد ،مط  تتتتتتتتتتتتا 4519قو بققلتتتتتتتتتتتتا،ل قبج قو دولا،م مليتتتتتتتتتتتتا قوةتتتتتتتتتتتتلقدلن لقألدظمتتتتتتتتتتتتا و تتتتتتتتتتتتام
 .11-10(،ص ص،4511قوعكلما،) غدقد،

 .11،ص41جو بققلا قوم قعا،تابل  قوةلقا ققو بققلا،ل قبج قودفا ،مل ليا  اقو مةلبل.90
،مط  تتتتتا 4510كتتتتادلن قوبتتتتتاد 14(فتتتتت 4قو لش،قو تتتتتدد)قبج قوتتتتدفا ،ألقمب قوعكلمتتتتا قو بققلتتتتتا،ل  .91

 .1-1(،ص ص،4510 قو لش،) غدقد،
 (.11،قو دد)99-91،ص ص،4510تمل 14(ف 1قومصدب دف ه،قو دد).91
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-41 ص، ص (،4519،مط  ا قو لش،) غدقد،4519ع لبقن12(ف 1قومصدب دف ه،قو دد).99
41 . 
لقومدشتتتتتتلب فتتتتتت  ألقمتتتتتتب 4519آلتتتتتتاب09فتتتتتت 0/4/1011لدظب:كتتتتتتتاي متتتتتتدلب قإلدقبج قومتتتتتتبقم ه.91

 . 1قومصدب دف ه،ص،قو لش
 .49-41(،ص ص،41،قو دد)4515ألقلب12(ف 5قومصدب دف ه،قو دد).91
 .4515تشبلن قاللب45(ف 0112 بلدج قولقا   قو بققلا،قو دد).91
 قومصدب دف ه. .95
 قومصدب دف ه. .12
 قو دتتتتتتتتد ،4515قأللبتشتتتتتتتتبلن 14(42قوعكلمتتتتتتتتا قو بققلتتتتتتتتا،ل قبج قوتتتتتتتتدفا ،ألقمب قو لش،قو تتتتتتتتدد).14
 .12-02(،ص ص،02)

 .4515تشبلن قاللب45(ف 0112. بلدج قولقا   قو بققلا،قو دد)10
 ،قو دتتتتتتتد4515 تشتتتتتتبلن قوبتتتتتتاد 12(44قوعكلمتتتتتتا قو بققلتتتتتتا،ل قبج قوتتتتتتدفا ،ألقمب قو لش،قو تتتتتتتدد).11
 .11(،ص09)

؛ بلتتتتتتدج قولقتتتتتتا   09(،ص02،قو دتتتتتتد)4594تشتتتتتتبلن قاللب14(فتتتتتت 42 تتتتتته،قو دد)قومصتتتتتتدب دف.11
 .4594تشبلن قاللب09(،ف 1212قو بققلا،قو دد)

(،ص 1) ،قو دتتد4590(فتت  كتتادلن قوبتتاد 4قوعكلمتتا قو بققلتتا،ل قبج قوتتدفا ،ألقمب قو لش،قو تتدد).19
 .1-1ص،
 .01،ص(4ل دظب:قومقعه بقم).11
  ،مط  ا قوعكلما،) غدقد،4591م مليا قوةلقدلن لقألدظما و امقوعكلما قو بققلا،ل قبج قو دولا،.11

 .415-411(،ص ص،4591
 .411-419قومصدب دف ه،ص ص،.11
 .11-11،ص ص،4591(ف  آي1قوعكلما قو بققلا،ل قبج قودفا ،ألقمب قو لش،قو دد).15
(قوصتتتادبج فتتت  تشتتتبلن قأللب لتشتتتبلن قوبتتتاد  لكتتتادلن قأللب 40-42قومصتتتدب دف تتته،قأليدقد).12
 .4591يام
 لوتتتتد ي تتتتد قوكتتتتاظم قوشتتتتل  ي تتتتادو فتتتت  قضتتتتا  قوشتتتتاملا  قتتتتلق  قودللقدلا)معافظتتتتا قوةاد تتتتلا(يام.14

فتت  قوتتدلبج 4511 دل تتان 49،داتتب قومدب تتا قو  تتكبلا فتت   غتتدقد لتاتتبج  بت تتا متتر م فتت 4541
قأل تتتقعا قو للتتتا فتتت  داتتتب دلبج ،4519آلتتتاب04داب مدب تتتا قوطلتتتبقن لتاتتتبج طلتتتابق  فتتت قوبامدتتتا،
بتتم قشتتتب  فتت  دلبج قالقدملن،شتتغب مداصتتي بفل تتا يتتدج مدةتتا:آمب مدب تتا قوطلبقن،آمتتب   بلطادلتتا

،قا د قوةلج 4591-4591قوفدلا،آمب قو بي قو ا  ،قا د قوةلج قو للا  قألق امقو بي قواامس،آمب 
يقتتى قوتةايتتد  أعلب،فتت  ل قبج قوااب لتتا يتتلن  تتفلبق   ، قوةاشتتم قو للتتا قو ب لتتا فتت  قالتعتتاد قو ب تت  
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قو بققلتتتتتتا،ل قبج قودفا ،مل تتتتتتليا تتتتتتتابل  قوةتتتتتتلقا قو بققلتتتتتتا  ال دظب:قو مةلبلتتتتتت .4591متتتتتتل ت41فتتتتتت 
 .51-50،ص ص،41ج،وم قعاق

 .11قومصدب دف ه،ص.10
 .01(،ص0ل دظب:قومقعه بقم).11
داتتتب  فتتت  مدلدتتتا طتتتللبلن أعتتتد تلق تتت  وتتتلق  كتتتب ر ،4521فتتت  يتتتاممعمتتتد بفلتتته يتتتاب  لوتتتد .11

 قو  تتتتتكبلا قو بلطادلتتتتتا فتتتتت )للون( قألكادلملتتتتتامتتتتن  ،تاتتتتتبج4501آلتتتتتاب40قومدب تتتتا قو  تتتتتكبلا فتتتتت 
)كللتا(،تتتدبج فتت  قألبكتتان قوةددلتا ف متتن كقلتا 4511يتتام قألبكتان،عصتتب يقتى شتتةادج 4505يتام

شغب قومداصي قو  كبلا من آمب فصلب فت  صتد  قومدف لتا قو  قلتا بتم ضتا ط بكتن فت  مدلبلتا 
،قا د قوةلقا قو بققلتا فت  قآلولاقلا،آمب قوةلج قو بق قألبكانقومدف لا،آمب ولق  قومشاج قوبق  ،آمب كقلا 

-4594 تشتتتبلن قوبتتتاد 41متتتن ،قا تتتد قوفبقتتتا قوبادلتتتا4515تمتتتل  01-ع لتتتبقن41وقمتتتدج متتتن قألبدن
 -4591قأللبتشتتتتتتتتتتتبلن 0قو تتتتتتتتتتتلش وقمتتتتتتتتتتتدج متتتتتتتتتتتن ألبكتتتتتتتتتتتان ،بتتتتتتتتتتتم ب ل تتتتتتتتتتتا  4591قأللبتشتتتتتتتتتتتبلن 0

 1ب ت  قوةاشتم  فت قو تلش قو ب ت  يدتد قلتام دلوتا قالتعتاد قو  ألبكتان ،يلن ب ل تا  4591تمل 41
،ل قبج  قو بققلتتتتتتتا ال دظب:قو مةلبلتتتتتتت .4591تمتتتتتتتل 41،أعلتتتتتتتب يقتتتتتتتى قوتةايتتتتتتتد فتتتتتتت 4591 ع لتتتتتتتبقن

 .019،ص1قودفا ،مل ليا تابل  قوةلقا قو بققلا قوم قعا،ج
،متدل 4509،قدتمتى قوتى قو تلش قو بققت  يتام 4529فت  قوملصتب يتام  تام  ي تد قوفتتات لود.19

قوطلتتتبقن  صتتتد (قو بلطادلا،دةب قوتتتى ا تتتادد  ب تتتا)متتتن مدب 4501دل تتتان4بت تتتا متتتر م بتتتان فتتت 
 قو تلش يتام أبكتان،شغب قو دلد متن قومداصتي فت  قو تلش قو بققت  مدةتا م تالن ب تلس 4511يام

 آي1-دل تتتتتتان05)قال تمايلتتتتتتاوقشتتتتتتؤلن  ل لتتتتتتبق  ،4591وةتتتتتتلج قو للتتتتتتا عتتتتتتتى دل تتتتتتان،قا تتتتتتد ق4591
 قدقاقلتتتتتا يتتتتتامو ل لتتتتتبق   ،بتتتتتم4591-4599وقمتتتتتلقدى  قو بققلتتتتتا فتتتتت  قو صتتتتتبج  يامتتتتتا   ،فمتتتتتدلبق  (4591
بتتتتم ل لتتتب دلوتتتا وشتتتؤلن قوتتتدفا  فتتتت  ل قبج ،4591آاقب1وقشتتتؤلن قال تمايلتتتا فتتت  ل لتتتبق   ،بتتتم4591

 ل دظب:قومصتدب  .4511،تلف  فت   غتدقد يتام4591تمل 41-آلاب45قالتعاد قو ب   ف  قومدج من
 .111دف ه،ص

  .119-111قومصدب دف ه،ص ص،.11
 .قو دلب من يمب قو اع  .11
 فتتتتتت  ،داتتتتتتب دلبج قومدب تتتتتتا قو  تتتتتتكبلا قوبق  تتتتتتا لتاتتتتتتبج مر متتتتتتا  4525   غتتتتتتدقد يتتتتتتاملوتتتتتتد فتتتتتت.11
،داب كقلتا 4511آي1 ،داب دلبج مدب ا قوطلبقن قوبق  ا لدةب قوى قوةلج قو للا ف 4512آي01

ضتتا ط  ،شتغب مداصتتي يتدج مدةتتا:4512تشتبلن قوبتتاد 01قألبكتان فتت  قوتدلبج قو اد تتا لتاتبج فتت 
آمتب  تبي ، ج قو للا،آمب مدب ا قوطلبقن،آمب م امب قوةتلج قو للتابكن قوتدبلي ف  مةب قلادج قوةل 

تشتتبلن 0-آلتتاب1 متتنوقمتتدج  قوتتتدبلي،آمب م  تتكب قوةتتلج قو للتتا فتت   غتتدقد،لكلب قا تتد قوةتتلج قو للتتا 
تتتدبج فتت  بت تته  ،مفتتتش قو تتلش قألقدم،قدتتتدي ومدصتتي متتدلب قوطلتتبقن قومتتدد  قو تتام،4591قوبتتاد 
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 .4591دل تتان 1،أعلتتب يقتى قوتةايتتد فتت 4599طلتتاب فت  يتتام قو  تكبلا عتتتى بفتت  قوتى بت تتا وتتلق 
 .50-54ه،ص ص، ل دظب:قومصدب دف

تتلوى ملضل   قام ك اب ض اط قو لش  ااتلاب بشلد ياو  قوكلرد  وتأول  عكلما ي كبلا،.15
 قألالتبفكقت   ، قو بش قو بقق  يقى لقودفا  ين قو رد،لقدتاي قوشبل  شب  لصلا   قألمنعفظ 

ل دظتتب:قلس  تتلقد  .لوقم لتتد عتتلب قوملضتتل ،4514دل تتان40تتتأول  ل قبتتته قوبق  تتا فتت بشتتلد يتتاو   
عبكتتا بشتتلد يتتاو   قعمتتد لتتاغ ، إ تتمايلب؛411-419ص ص،،يقتت  قوغبلبو،قومصتتدب قو تتا ه

-420ص ص، (،4511 دبق تتتتتتا فتتتتتت  تطتتتتتتلب قوعبكتتتتتتا قولطدلتتتتتتا قو بققلتتتتتتا،) لبلا، -قوكلردتتتتتت 
قوتتتتدفا  قوتتتتلطد  لقوعتتتتبي متتتت   بلطادلتتتتتا  ؛فاضتتتتب قو تتتتبق ،دلب قو تتتتلش قو بققتتتت  فتتتت  عكلمتتتتتا429
 .001-024(،ص ص،4515،قودقب قو ب لا وقط ايا،) غدقد،4514 دا
م،تاتتتبج فتتت  قومدب تتتا قو  تتتكبلا فتتت  4151ل تتتل معمتتتلد  تتتقمان قو دا  ،لوتتتد فتتت   غتتتدقد يتتتام.12

 فتتت  داتتتب دلبج قوطلتتتبقن لتاتتتبج طلتتتابق  ،4541تمتتتل 1لمتتتدل بت تتتا ضتتتا ط فتتت 4541ق تتتتاد لب يتتتام
ل  د د اعه ف  دلبج 4514آلاب12لعتى4511ع لبقن44وقةلج قو للا ف  آمبق  ،يلن 4515آي04

الشتتبقكه 4510 قوطلبقن دةب قوى صد  قوةلج قو للا،دفا فلته عكتم قإليتدقم لتلم قواتامس متن آلتاب
بعلم ي تتد بل قو  تتكبو لقو لا تت  فتت  قو بقه،ل دظتتب:.لوقم لتتد يتتن دل 4514آلتتابفتت  أعتتدق  عبكتتا 

،ب تتتتاوا 4510يتتتتامقو لا تتتت  لقو  تتتتكبو فتتتت  قو تتتتبقه عتتتتتى  لدلبلقوع تتتتلن ي تتتتاس،معملد  تتتتقمان 
 -معملد شت لي،معملد  تقمان ؛4550لا قوتب لا،قو ام ا قوم تدصبلا،ما  تلب)غلب مدشلبج(،كق

 لما   د ا. 1(،ص4511 طبله قوم د قوى أب لعا قأل طاب،قومكت ا قو اوملا،) غدقد،
 .401،ص1جةلقا قو بققلا قوم قعا،قوقو بققلا،ل قبج قودفا ،مل ليا تابل   اقو مةلبل.14
 .4511آاقب41تلفله قوةبل غلو ، ب ق تما  قوفقل ا، بلدج قومداب قو بققلا،قوصادبج ف .10
 .021قو ا ه،ص .للدس  عبو،قومصدب11
 .495ص ،41جتابل  قوةلقا قو بققلا قوم قعا،قو بققلا،ل قبج قودفا ،مل ليا  ا.قو مةلبل11
 .411،ص1.قومصدب دف ه،ج19
 .419،ص41.قومصدب دف ه،ج11
 .491،ص414قومصدب دف ه،ص.11
 .415-414،ص ص،409قومصدب دف ه،ص.11
 .411-411قومصدب دف ه،ص ص،.15
 .411إ مايلب قعمد لاغ ،عبكا بشلد ياو  قوكلرد ..،مصدب  ا ه،ص.52
 .091-090فاضب قو بق ،قومصدب قو ا ه،ص ص،.54
 .091قومصدب دف ه،ص.50
 .099.قومصدب دف ه،ص51
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 . 129-120طاوي مشتاه،قومصدب قو ا ه،ص ص،.51
دقب قوعبلتتا قوصتت ا )بلقد قو بل تتا فتت  قو تتبقه(،صتترت قوتتدلن قوصتت ا ،ماكبقا صتترت قوتتدلن .59

 .009(،ص4511وقط ايا،) غدقد،
 .019ين:ب ا  ع لن ع د  قواطاي،قومصدب قو ا ه،ص دةر  .51
 .414،ص1جةلقا قو بققلا قوم قعا،قو قو بققلا،ل قبج قودفا ،مل ليا تابل  اقو مةلبل.51
 ،دقب قوطقل تتتتتتتتتتتا،) لبلا،4511-4510لعبكتتتتتتتتتتتاا  تتتتتتتتتتتاب قنع تتتتتتتتتتتن مصتتتتتتتتتتتطفى،قو اب قدللن .51

 .11-10(،ص ص،4511
      ،ص ص،41جتتتتتابل  قوةتتتتلقا قو بققلتتتتا قوم تتتتقعا،قو بققلتتتتا،ل قبج قودفا ،مل تتتتليا  اقو مةلبلتتتت.55

 .419،ص410ص،445-404
 و بلطادللن ارب مدج قوعبي قو اوملا قوبادلا.من ق ب ق كان  اق قومطاب مشغلال  .422
 .11ع ن مصطفى،قومصدب قو ا ه،ص.424
 .402.قومصدب دف ه،ص420
 .405.قومصدب دف ه،ص421
 ،445ص ،41جبققلتتا قوم تتقعا،قو بققلتتا،ل قبج قودفا ،مل تتليا تتتابل  قوةتتلقا قو  ا.قو مةلبلتت421
 .419،ص410ص،404ص

 ل9ل4 قوصتتتادبج يقتتتى قوتتتتلقو  فتتت :0111ل0111ل0110ل0115. بلتتتدج قو مان،قأليتتتدقد:429
-112، ص ص ،1؛ي تتتد قوتتتب قه قوع تتتد ،تابل  قوتتتل قبقا قو بققلتتتا..،ج4519تشتتتبلن قاللب5ل1

قو بققلتتتا،ل قبج قودفا ،مل تتتليا تتتتابل  قوةتتتلقا قو بققلتتتا  اقو مةلبلتتت؛452-411،ص ص،1لج114
  .411-419 ،ص ص،1..،جقوم قعا
 و تتتبقه ل بلطادلتتتا اتتترب قوعتتتبي قو اوملتتتا قوبادلتتتا،لدظب:وقم لتتتد يتتتن قواطتتتط قومشتتتتبكا  تتتلن ق.421

كفتتتتات كتتتتبلم  تتتتقمان،قو بقه فتتتت  اطتتتتط  بلطادلتتتتا قودفايلتتتتا اتتتترب قوعتتتتبي قو اوملتتتتا قوبادلا،ب تتتتاوا 
 .491-51،ص ص،0222، ما  تلب)غلب مدشلبج(،كقلا قوتب لا،قو ام ا قوم تدصبلا

 . 011-011ي د قوب قه قوع د ،قو بقه ف  ظب قوم ا دقا..،ص ص،.421
 .421-420كفات كبلم  قمان،قومصدب قو ا ه،ص ص،.421
425.Air,23/666xm 4583,"joint plan for the defense of Iraq and British 

lines Communications between Arab Gulf and Jordan" most              

secret,part1The Tready,February1939,p.132.                                                       
 .421ين:كفات كبلم  قمان،قومصدب قو ا ه،ص دةر  

تتتتابل  قوةتتتلقا قو بققلتتتا قو بققلتتتا،ل قبج قودفا ،مل تتتليا  ا؛قو مةلبلتتت421قومصتتتدب دف تتته،ص.442
 .59-51،ص ص،1جقوم قعا،
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، ،ص ص9جم تتتتقعا،قو بققلتتتتا،ل قبج قودفا ،مل تتتتليا تتتتتابل  قوةتتتتلقا قو بققلتتتتا قو اقو مةلبلتتتت.444
15-12. 

 .442-425،ص ص،1قومصدب دف ه،ج.440
 عتتتلب  ةتتتلد دتتتلبو قو تتت لد وتتتديم قوم ةتتتلد قوعب تتت  قو بلطتتتاد  فتتت  قوعتتتبي قو اوملتتتا قوبادلتتتا،.441

،مكت تتتا 4519-4510لدظب: تتت اد بؤل  شتتتلب معمتتتد،دلبو قو تتت لد لدلبل فتتت  قو لا تتتا قو بققلتتتا
 .022-11(،ص ص،4511،) غدقد،4قولةظا قو ب لا،ط

 .440ت كبلم  قمان،قومصدب قو ا ه،صكفا.441
 .021-020،ص ص،1ي د قوب قه قوع د ،تابل  قول قبقا قو بققلا..،ج.449
لقد كا تتاا قوعتتبي يقتتى  بققتت  متتن قوعتتبي قو اوملتتا قوبادلا،قوملقتت  قو تتتدقيلاا وقم لتتد يتتن.441

-4515قأللضتتتتا  قودقاقلا،لدظب:ي تتتتد قوتتتتبعلم ادتتتتلن  للتتتتد،قو بقه فتتتت  قوعتتتتبي قو اوملتتتتا قوبادلتتتتا 
بشتتتتتا  اشتتتتتم  ملتتتتتب ؛4511،ب تتتتتاوا ما  تتتتتتلب)غلب مدشتتتتتلبج(،كقلا قآلدقي، ام تتتتتا قوةتتتتتا بج،4519

 ،ب تتتاوا ما  تتتتلب4519-4515قو اد ،قآلبتتتاب قال تمايلتتتا وقعتتتبي قو اوملتتتا قوبادلتتتا يقتتتى قو تتتبقه
 .4555، ام ا  غدقد ق ن بشد، -)غلب مدشلبج(،كقلا قوتب لا

 . 92،ص9جتابل  قوةلقا قو بققلا قوم قعا،ليا قو بققلا،ل قبج قودفا ،مل  ا.قو مةلبل441
يتتن ملقتت  قوتتبأو قو تتام قو بققتت  متتن قتتبقب قوتة لم،لدظب:صتت ات مةتتدو بملع، بلتتدج وتتلق  .441

، ع  مةتتتدم قوتتتى  ل تتتا بيالتتتا قو قمتتتا  قال تتتتةرب لملقفةتتتا متتتن قوةضتتتلا قوفق تتتطلدلا)قبقب قوتة تتتلم(
 (.0229قد، لقوم ديلن،ل قبج قوت قلم قو او  لقو ع  قو قم ،) غد

      ،ص ص،1جوةتتتتلقا قو بققلتتتتا قوم تتتتقعا،قو بققلتتتتا،ل قبج قودفا ،مل تتتتليا تتتتتابل  ق اقو مةلبلتتتت.445
001-009. 
 .419،ص41قومصدب دف ه،ج.402
 .402قومصدب دف ه،ص .404
 .410قومصدب دف ه،ص .400
 .001-001،ص ص،1قومصدب دف ه،ج .401
يتن قدتاتي دا  تا  فلةا، قإليدقدلتادبق ته  ةىلأدم 4154ف   غدقد يام م قعم قو ا ه    لود.401

 آي1متتتتتتتتن لقألشتتتتتتتتغابوقملصتتتتتتتترا  ،يتتتتتتتتلن ل لتتتتتتتتبق  4501قتتتتتتتتس قوتأ ل تتتتتتتت  يتتتتتتتتام قوعقتتتتتتتتا فتتتتتتتت  قوم
 كتتتتتتادلن قوبتتتتتتاد  9صتتتتتترا فتتتتتت قل لتتتتتتبق  ورقتصتتتتتتاد لقومل  ،بتتتتتتم يتتتتتتلن4509ع لتتتتتتبقن09قوتتتتتتى4501
تتتتتتى قومداصتتتتتي لقولظتتتتتا   قو اولتتتتتا فتتتتت  قو تتتتتقطتلن قوتدفلالتتتتتا لقوتشتتتتتبل لا علق تتتتتتمب  تةقتتتتتد 4514

ل قبج  ،قشتتتب  فتت 4511ع لتتبقن01وتتل قبج قوااب لتتا فتت  ،بتتم يتتلن ب ل تتا  وقتتل بق  للكتتلر  4511يتتام
 9وتتىق4515 قأللبكتتادلن 42متتن وقااب لتتا قوتتل بق  لل لتتبق   وتتب لس قوبادلتتا دا  تتا   قأللتتل  يقتت   تتلدج 

.لوقم لتتتتد يتتتتن علاتتتتته ل تتتتلبته 4510قأللبقومتتتتلا فتتتت   دلتتتت  فتتتت  تشتتتتبلن  أدبكتتتته،4592شتتتت اط
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قومصتتتتتتتدب  ؛ملتتتتتتتب  صتتتتتتتبو،121-019لدظب:قعمد فل و،قومصتتتتتتتدب قو تتتتتتتا ه،ص ص،قو لا تتتتتتتلا،
مدشتتتلبقا   تتتلبج  لا تتتلا، متتت قعم قو ا تتته  تتت  ؛يتتتددان قو ا تتته  تتت ،002-049قو تتتا ه،ص ص،

 لما   د ا.5ا(،ص.وددن،د)،لقودبق اا مبك  قولبا ه
 .95، امش ص1ي د قوب قه قوع د ،تابل  قول قبقا قو بققلا..،ج.409
 ملقتتت  قو بققتتت  قوب تتتم  لقوشتتت    متتتن قوةضتتتلا قوفق تتتطلدلا   تتتد عتتتبي يتتتاملوقم لتتتد يتتتن قو.401

-4511 تتتتملب ي تتتتد قول تتتتاي ي تتتتد قوكتتتتبلم قوتكبلت ،قو تتتتبقه لقوةضتتتتلا قوفق تتتتطلدلا لدظتتتتب: ،4511
 .4511 غدقد، ،ب اوا ما  تلب)غلب مدشلبج(،كقلا قآلدقي، ام ا4591
بتتا يشتتبج،قال تما  قاليتلتتادو قالدتاا لتتا قوباو قوتتدلبجلدظب:معاضتتب  ق تتاا م قتتس قودلقي،.401
 .005-004(،ص ص،4591) غدقد،،،مط  ا قوعكلما4591و ام قأللب
 .092ص ،1جتابل  قوةلقا قو بققلا قوم قعا،قو بققلا،ل قبج قودفا ،مل ليا  اقو مةلبل.401
ي تتتد قوتتتب قه ؛4591كتتتادلن قاللب5(فتتت 9110قو تتتدد)لدظتتتب دتتتص قو لتتتان فتتت   بلتتتدج قو مان،.405

 . 90-94،ص ص،42ل قبقا قو بققلا..،جقوع د ،تابل  قو
 قو بققلتتتتتتا،ل قبج قودفا ،مل تتتتتتليا تتتتتتتابل  قوةتتتتتتلقا قو بققلتتتتتتا قوم تتتتتتقعا، اين:قو مةلبلتتتتتت دةتتتتتتر  .412

 . 021،ص41ج
 .025ين :قومصدب دف ه،ص .دةر  414

 


