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Л . В. А В Е Т И С Я Н 
I-

СОВЕТСКО-ИРАКСКОЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЕ 
СОТРУДНИЧЕСТВО 

(1958—1975 гг.) 

1. Техническое сотрудничество 

Среди развивающихся стран Ближнего и Среднего Восто^ 
ка Ирак — небольшая страна (территория 434 тыс. кв. км.г 

население 10,4 млн. чел)1. По разведанным же запасам нефти 
(около 5 млрд. т в 1972 г.) она находится в первой пятерке 
стран в несоциалистическом мире, и по издержкам добычи 
нефти — на первом. В республике открыты крупные залежи 
газа, фосфоритов, природной серы. По водным ресурсам Ирак 
также на одном из первых мест в арабском мире; по его тер-
ритории текут две крупные реки — Тигр и Евфрат. 

Таким уникальным соотношением богатств нефтью и во-
дой для орошения, пожалуй, не обладает больше ни одна стра-
на в арабском мире. Эти возможности до революции 14 июля. 
1958 г. использовались слабо. 

После революции в Ираке были предприняты определен-
ные шаги для всестороннего развития хозяйства. Однако край-
не отсталая экономика, унаследованная республикой от мо-
нархического режима, неустойчивое политическое положение 
и т. д. оставили свой отпечаток на темпах развития страны. 

В результате Ирак вплоть до последнего времени по уров-
ню экономического развития и такому синтетическому пока-
зателю этого уровня, как размер национального дохода на ду-

1 См. «Страны мира» (справочник), М., 1975, с. 144. 
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шу населения, занимал среди нефтедобывающих стран лишь 
десятое место. 

Чтобы решить проблему экономического развития, раз-
вивающиеся страны, и в том числе Ирак, прибегают к внеш-
ним источникам финансирования. Именно здесь большую и 
всевозрастающую роль в решении экономического развития 
играет экономическая и техническая помощь социалистичес-
ких стран, и прежде всего Советского Союза. 

В своих отношениях с развивающимися странами Совет-
ское правительство исходит из программного положения на-
шей партии о том, что «КПСС рассматривает братский союз с 
народами, сбросившими колониальное и полуколониальное яр-
мо, как один из краеугольных камней своей международной 
политики. Этот союз основан на общности жизненных интере-
сов мирового социализма и мирового национально-освободи-
тельного движеиия. КПСС считает своим интернациональным 
долгом помогать народам, идущим по пути завоевания и ук-
репления национальной независимости, всем народам, борю-
щимся за полное уничтожение колониальной системы»2. 

3 борьбе за экономическую независимость, за преобразо-
вание экономики развивающиеся страны сталкиваются с боль-
шими трудностями, которые не могут быть быстро, в короткие 
исторические сроки разрешены без привлечения материаль-
ных ресурсов из более развитых стран и без заимствования их 
передового опыта. Эта острая потребность развивающихся 
•стран во внешней помощи используется империалистами для 
вмешательства во внутренние дела и получения для себя но-
вых льгот и уступок. Империалистические страны стремятся 
•строить свои экономические отношения с .развивающимися 
•странами так, чтобы сохранить и усилить существующее эко-
номическое неравенство между ними. Идеологи империализ-
ма пытаются внушить народам этих стран мысль об их неспо-
собности к самостоятельному экономическому и культурному 
развитию. В этих условиях для развивающихся стран перво-
степенное значение приобретает умение мобилизовать внут-
ренние ресурсы, наладить единство и сотрудничество между 

2 «Программа Коммунистической партии Советского Союза», М , 1971, 
•с. 5 0 - 5 1 . 
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собой, а также с С С С Р и другими социалистическими стра-
нами. 

Ныне в развивающиеся страны направляется примерно 
]/& вссго объема экспорта машин и оборудования стран СЭВ,, 
в т. ч. советского экспорта данной товарной группы. В об-
щих поставках за рубеж советского оборудования и материа-
лов, комплектных предприятий на страны «третьего мира» 
приходится около 40% 3 . 

Необходимо отметить, что в соответствии с подъемом на-
циональной экономики развивающихся стран на базе помощи 
социалистических стран, растет национальный продукт и на-
циональный доход, а следовательно и создается возможность 
для экономического роста. Эффективность социалистической, 
помощи в значительной степеии заключается в том, что она՛ 
направляется в государственный сектор и в решающие отрас-
ли народного хозяйства, обеспечивая индустриализацию этих, 
стран поставками разного рода машин и оборудования на 
уровие мировых стандартов и предоставлением льготных кре-
дитов, которые погашаются либо товарами традиционного эк-
спорта страны, либо продукцией предприятий, построенных с 
помощью социалистических стран. 

Положительное значение экономической и политической 
помощи социалистических стран заключается в том, что опи-
раясь на нее, развивающиеся страны могут добиться у л > ч т е -
ния условий получения кредитов и торговых соглашений с. раз-
витыми капиталистическими странами, успешно бороться с 
иностранными концессиями. 

Опыт советско-иракских экономических отношений воп-
лощает в себе ряд общих закономерностей процесса формиро-
вания взаимовыгодного делового сотрудничества социалисти-
ческого лагеря со странами с революционно-демократически-
ми режимами. Вместе с тем этот опыт содержит ряд специфи-
ческих черт. 

Изучению вопросов советско-иракского экономического՝ 
сотрудничества придается большое значение советскими эко-
номистами и историками. В ряде работ советских исследовате-
лей освещены те или иные аспекты советско-иракского эконо-

3 См. Л. 3. З е в и н . Новые тенденции в экономическом сотрудничест-
ве социалистических и развивающихся стран, М., 1970, с. 41. 
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шического сотрудничества4. В данной статье мы ставим перед 
•собой задачу показать ту экономическую и финансовую по-
мощь, которую оказал и оказывает СССР Иракской республи-
ке в деле преодоления ее экономической отсталости, создания 
и развития многоотраслевой экономики. 

В развитии Ирака значительную роль играет сотрудни-
чество с социалистическими странами, позволяющее стране 
создать базу для индустриализации, развитое сельское хозяй-
ство и соответствующую инфраструктуру. 

Истоки торгово-хозяйственных связей первого социалис-
тического государства с Ираком относятся к 20-м годам наше-
го века. Однако в силу колониального положения Ирака дело-
вые контакты были затруднены, экономические отношении 

• сводились к сумме эпизодических торговых сделок советских 
•.внешнеторговых организаций с отдельными иракскими куп-
цами. 

Завоевание в 1958 г. Ираком политической независимости 
'создало определенные предпосылки для разностороннего эко-
номического сотрудничества. Заключение в марте 1959 г. со-
ветско-иракского соглашения об экономическом и техничес-
ком сотрудничестве открыло новые возможности для увеличе-
ния товарооборота между двумя странами. Это соглашение 
имело большое значение для дальнейшего развития Ирака и 
•способствовало расширению импорта в страну необходимого 
•ему оборудования и металлов для строящихся при помощи 
Советского Союза предприятий и других промышленных объ-
ектов. Для оплаты расходов по оказанию Советским Союзом 
технического содействия в строительстве объектов и проведе-
нии работ, предусмотренных в Приложении I к Соглашению, 
правительство Союза ССР предоставило правительству 
.Иракской республики кредит в сумме 550 млн. руб. (один 
•рубль содержит 0,222168 грамма чистого золота) из рас-
чета 2,5% годовых с правом использования его в течении 7 лет 
с даты вступления в силу Соглашения5. 

4 См. С. Г о р е л и к о в . Ирак, М., 1966; А. Ф е д ч е н к о . Ирак в 
• борьбе за независимость, М., 1970; Г. Ш а х б а з я н . Государственный сек-
тор в экономике Ирака, М., 1974. 

5 См. «СССР и арабские страны. 1917—1960 гг. Документы и материа-
лы», М., 1961, с. 696. 
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Советская сторона подтвердила, что экономическое и тех-
ническое сотрудничество между Советским Союзом и Ирак-
ской республикой будет осуществляться без каких-либо поли-
тических и других подобных условий, которые затрагивали бы 
суверенитет и национальное достоинство Иракской республи-
ки, «то советская сторона будет руководствоваться в этом сот-
рудничестве принципами равенства, взаимной экономической 
выгоды и невмешательства во внутренние дела. 

В то же время обе стороны в ходе переговоров выразили-
свое желание развивать дружественные связи не только в об-
ласти экономического и технического содействия, но также и՛ 
на основе расширения обычных торговых отношений6. 

За 16 лет экономического сотрудничества правительство՛ 
Ирака стремилось использовать помощь СССР прежде всего՛ 
для развития крайне отсталой промышленности. 

Советский Союз оказывает Ираку содействие в строитель-
стве различных объектов в ведущих отраслях экономики стра-
ны. Удельный вес нашей помощи в реализации планов эконо-
мического развития Ирака занимает сравнительно небольшой-
объем (около 6%) , однако построенные и намечаемые к стро-
ительству предприятия способствуют созданию и развитию-
важнейших отраслей государственного сектора. С вводом в-
эксплуатацию 6 тепловых и гидроэлектростанций и намечае-
мых к строительству при содействии СССР мощность электро-
станций в стране увеличится более -чем в 3 раза. На долю соз-
данного с советской помощью нефтепромысла Северная Ру-
мейла приходится около 45% общего объема нефтедобычи ог 
уровня 1974 г. и порядка 65% объема добычи нефти в государ-
ственном секторе Ирака. Почти на 40% возросло производст-
во хлопчатобумажных тканей после пуска в эксплуатацию՝ 
хлопчатобумажного комбината, на 40% увеличена протяжен-
ность железнодорожных линий стандартной колеи в результа-
те строительства при содействии СССР железной дороги Баг-
дад—Басра. 

В целом наша страна ведет в Ираке строительство 75 р а з -
личных объектов, из которых 36 уже вступили в строй. 

6 См. там же, с. 703. . ,,„ 



17 марта 1965 г. правительство Иракской республики за-
явило о желании сделать некоторые изменения в соглашении 
1959 г. С этой целью был подписан протокол о поправках к 
нему. После подписания его выполнение все же замедлилось: 
осуществление некоторых из них почти приостановилось, дру-
гие были под угрозой ликвидации. Это было связано с полити-
кой правительств, находившихся у власти в Ираке с 1963 по 
1968 гг., которые не соблюдали условий советско-иракских сог-
лашений, все больше ориентируясь на Запад. 

17 июля 1968 г. в Ираке к власти пришло прогрессивно-
левое крыло партии Баас, которое решило ускорить осущест-
вление этих проектов. 8 марта 1970 г. иракское правительство 
заключило с СССР соглашение о создании постоянной сов-
местной технико-экономической комиссии. Было преодолено 
множество проблем, связанных с подъемом промышленности, 
доведением производственной мощности построенных пред-
приятий до проектной. 

Претворение в жизнь соглашений об экономическом и 
техническом сотрудничестве с СССР позволило создать в 
Иракской республике новые отрасли промышленности: элек-
тротехническую, сельскохозяйственного машиностроения, хи-
мико-фармацевтическую, стекольную, производства железо-
бетонных шпал, консервную. Положено начало исследова-
ниям с применением радиоактивных изотопов. 

Б 1967 г. в Багдаде вступил в строй построенный с помо-
щью СССР электротехнический завод, являющийся первым в 
стране предприятием машиностроения. Завод выпускает сило-
вые трансформаторы, электродвигатели и низковольтную ап-
паратуру. Благодаря этому Иракская республика не только 
прекратила импорт некоторых видов электротехнической про-
дукции, но даже стала экспортировать их. Ввод в эксплуата-
цию в 1970 г. завода сельскохозяйственных машин (проектная 
мощность 12 тыс. т, 30 тыс. единиц сельскохозяйственных ма-
шин, 2 тыс. т запчастей, 1 тыс. т ручных механизмов)7 позво-
лил поднять уровень механизации сельского хозяйства в стра-
не и уменьшить импорт сельскохозяйственных машин. То же 

1 «Известия», 22 июля 1972 и «Внешняя торговля», М., 1969, № 3, с. 27, 
1970, N5 3, с. 24. 
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самое можно сказать и о других предприятиях по выпуску 
средств производства, построенных с помощью СССР в Ираке. 

Советский Союз оказывает республике содействие также 
в развитии промышленных предприятий второго подразделе-
ния. К их числу относятся текстильные фабрики, построенные 
в Багдаде и Куте. Хлопчатобумажный комбинат в Куте пущен 
в 1970 г. (производственная мощность 30 млн. метров тканей, 
1100 т х/б пряжн, 6 млн. пар чулок, 3,8 млн. пар трикотажного 
белья, 41 млн. шт. рубашек). Кутский комбинат (2330 рабочих 
и служащих) обеспечивает потребности более трети населе-
ния страны в хлопчатобумажных тканях и трикотажных изде-
лиях. Стекольный завод, построенный в 1973 г., в г. Рамади 
(производственная мощность 23 тыс. т листового стекла, бу-
тылок, бапок и др.) работает на местном сырье, полностью 
удовлетворяя потребности страны в данной продукции. На за-
воде работают 1500 чел8. 

Обувная фабрика в Куфе (770 тыс. пар различной обуви) 
и консервный завод в Кербеле (3 млн. усл. банок консервов) 
вступили в строп в 1969 г.9 

Фармацевтический завод, выпускающий в основном анти-
биотики, построен в 1971 г. в г. Самарре. 

Кроме вышеуказанных предприятий, в Ираке с помощью 
Советского Союза была построена коротковолновая радио-
станция в Багдаде, учебные центры по подготовке кадроз для 
народного хозяйства и т. д. 

Большую работу ведут советские специалисты в Ираке в 
области развития электроэнергетики. Производство электро-
энергии в Ираке берет начало с 1917 года, когда английская 
компания построила в Багдаде тепловую электростанцию. В 
целом по стране годовое потребление электроэнергии на душу 
населения в 1955 г. составило 16 квт. ч., что свидетельствует о 
колоссальной отсталости Ирака, даже по сравнению с сосед-
ними странами. 

За первое десятилетие республиканского строя в стране 
было построено несколько десятков мелких тепловых электро-

8 «Аль-Джумхурия», Багдад, 17 февраля 1973. 
9 См. О. Г о р б а т о в. Л. Ч е р к а с с к и й . Сотрудничество СССР со 

странами Арабского Востока и Африки, М„ 1973, с. 221. 
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станций. Общая мощность всех электростанций в 1970 г. пре-
вышала 900 тыс. квт., а выработанная ими электроэнергия в 
1971 г. составила около 3 млрд. квт. ч10, т. е. производство 
электроэнергии за годы республиканского строя увеличилось 
на душу населения в 20 раз и превысило 300 квт. ч. на одного 
человека. 

Б 1971 г. советское объединение «Техноэкспорт» взяло на 
себя работу по расширению тепловой электростанции «Над-
жибия» в г. Басре. Ее мощность должна быть доведена к кон-
цу 1979 г. до 200 тыс. квт. В работах по расширению этого объ-
екта принимают участие в качестве субподрядчиков иракские 
национальные компании. 

Важным этапом в истории энергостроения в Ираке явил-
ся ввод в эксплуатацию в 1972 г. первой в стране гидроэлек-
тростанции «Самарра», имеющей три турбины и при полной 
нагрузке вырабатывающей до 0,5 млн. квт. ч. 

Совместная советско-иракская компания согласовала так-
же мероприятия по электрификации иракской деревни. 

Важную роль в укреплении экономического и военного по-
тенциала страны сыграл ввод в эксплуатацию железной доро-
ги Багдад — Басра, заменившей действующую узкоколейку. 
Кроме того, дорога Багдад—Басра нуждалась в модерниза-
ции оборудования и подвижного состава11. С помощью Совет-
ского Союза были построены заводы железобетонных шпал, 
мастерские по ремонту тепловозов и вагонов, наша страна пос-
тавляла Ираку все необходимое для реконструкции железно-
дорожного транспорта. Ныне народнохозяйственные грузы 
доставляются по этой железной дороге через всю страну (от 
Басры до Телл-Кочека) без перевалки за 15—20 часов. Эту 
линию используют для скорейшей доставки грузов транзитом 
через территорию Ирака и другие арабские страны Персид-
ского залива. 

3 Ираке при технической помощи Советского Союза и ~ 
использованием советских машин и механизмов осуществляет-

См. „Аппиа1 АЬз1гас1 օք Տէտէւտէւշտ-, В а л д а е ! , 1973, р. 243. 
11 См. Г. Ш а х б а з я н . Государственный сектор з экономике Ирака, 

М„ 1974, с. 215. 
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ся множество ирригационных, дренажных и мелиоративных 
проектов. Для этой цели СССР предоставил Ираку средне-
срочные займы и другие денежные пособия. 

14 августа 1970 г. министерством аграрной реформы Ира-
ка подписан протокол с Министерством внешней торговли 
СССР, в соответствии со II статьей которого СССР поставит в 
Ирак сельхозмашины и оборудование. Советские учреждения 
в соответствии с протоколом предоставляют иракской стороне 
для погашения платежей отсрочку 5 лет. 

<;Трактороэкспорт» за период 1967—1972 г. экспортиро-
вал в Ирак тягачей и экскаваторов на сумму 50 млн. рублен. 

При содействии Советского Союза в 1961 г. введены в эк-
сплуатацию 4 машинопрокатных станции в районах Кута, Абу-
Греоа, Мосула и Киркука, хлопковый и рисовый госхозы з Су-
вейре и Шатре. Построены 2 зерновых элеватора в Багдаде и 
Куте емкостью 12 тыс. т12. 

С помощью советских организаций с апреля 1972 г. осу-
ществлялось строительство крупного регулирующего канала 
протяженностью 38 км от озера Тартар до реки Евфрат с 
целью предотвращения опасности наводнений и улучшения ир-
ригации в бассейне р. Евфрат. Предусматривается также стро-
ительство регулирующего канала «Озеро Тартар — река Ти-
гр». 

Иракское правительство, стремясь наладить эксплуата-
цию промыслов во внутренних водоемах, в территориальных 
водах и в соседних районах моря, подписало с Советским Сою-
зом 17 января 1969 г. соглашение, по которому советская сто-
рона обеспечит Ираку техническую помощь в создании рыбо-
ловного флота, в строительстве научно-исследовательского 
центра, причала для рыболовных судов, береговых построек 
для хранения рыбы, а также складо-холодильников и рынков 
для продажи рыбы. СССР должен оказать помощь в органи-
зации лова во внутренних водоемах. 8 апреля 1971 г. в Багда-
де было подписано соглашение, по которому СССР обязуется 
осуществлять ряд проектов рыбной промышленности на об-
щую сумму 200 млн. руб. Предоставленный с этой целью со-

1 2 См. «Внешняя торговля», М., 1975, № 10, с. 12. 
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ветской стороной заем будет погашен поставкой сырой неф-
ти18. 

В 1972 г. в Мо'скве были подписаны контракты о закупке 
Ираком двух рыболовных тральщиков стоимостью по 1,05 млн. 
рублей, о фрахте двух советских рыболовных судов из расчета 
0,8 млн. рублей в год (с оплатой советского экипажа). Был 
подписан протокол о совместной ловле рыбы, а в сентябре 
1973 г. — о создании иракско-советской рыболовной компа-
нии '4. 

Подготовка квалифицированных кадров является одной 
из важнейших основ экономического развития развивающихся 
стран. Из-за нехватки специалистов тормозится введение а 
строй предприятий, оснащенных современной техникой, что в 
конечном счете приводит к большим потерям экономических 
выгод в сфере крупномасштабного производства. 

27 декабря 1959 г. в Багдаде «было подписано соглашение 
между Ираком и Советским Союзом о предоставлении помо-
щи в области организации центров профессионально-техничес-
кого обучения, подготовки техников и квалифицированных ра-
бочих. Разрабатывается широкая программа, предусматрива-
ющая создание в Багдаде проектного института, увеличение 
количества иракских инженеров, повышающих квалификацию 
в СССР. 

В 1970 г. в Багдаде, при электротехническом заводе, был 
построен учебный центр по подготовке кадров для данной от-
расли промышленности на 300 чел. На его базе в 1972 г. от-
крылись учебные центры нефтяной промышленности (на 500 
чел.) и при заводе сельхозмашин в Искандерии (на 450 уча-
щихся). В 1959—1972 гг. производственно-техническое обуче-
ние на предприятиях СССР прошли более 400 иракских инже-
неров и рабочих, а советские вузы закончили до 1972 г. свыше 
1300 человек15. Всего же на объектах советско-иракского сот-
рудничества подготовлено более 15 тыс. квалифицированных 
рабочих16. 

>3 См. там же, с. 13. 
14 См. там же. 
1 5 См. Г. С. Ш а х б а з я н. Государственный сектор в экономике Ира-

ка, с. 212. 
16 См. «Известия», 22 июля 1972 г. 
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2. Торгово-экономические отношения 

Торговля Ирака со странами социалистического содру-
жества до революции 1958 г. была незначительной, их доля в 
импорте страны в 1957 г. составляла 2,3%, а в экспорте — ме-
нее 1 %. Республиканское правительство Ирака, как важное 
направление своей внешнеэкономической политики, деклами-
ровало необходимость развития торгово-экономических отно-
шений с СССР и другими социалистическими странами17. 

Расширение торговых связей с ними обеспечило Ираку 
новые устойчивые рынки сбыта и стабильные источники полу-
чения необходимых ему импортных товаров. К середине 1959՛ 
г. были заключены торговые соглашения почти со всеми стра-
нами социализма. 

11 октября 1958 г. в Багдаде успешно завершились совет-
ско-иракские переговоры, в результате которых было заключе-
но тороговое соглашение между СССР и Иракской республи-
кой. Это соглашение предусматривало развитие торговых от-
ношений между двумя странами на основе равноправия и вза-
имной выгоды. 

Среди товаров, предлагаемых Ираком на экспорт, были 
кожевенное сырье, шерсть, хлопок, финики и др. 

В список товаров, которые могли экспортироваться из 
СССР в Иракскую республику, входили сельскохозяйственные 
машины, прокат черных металлов, автомашины, различное 
оборудование, пиломатериалы, бумага, медикаменты и др.18 

Обе стороны подписали протокол об учреждении в Ирак-
ской республике торгового представительства Советского Сою-
за, в соответствии с которым представительство должно осу-
ществлять торговые операции между двумя странами, облег-
чать и развивать торговые отношения между ними, а также 
представлять торговые интересы Советского Союза в Ираке19. 

1 7 См. «Бюллетень иностранной коммерческой информации», М., 1972, 
№ 10, с. 30. 

1 8 См. «СССР и арабские страны. 1917—1960 гг. Документы и матери-
алы», с. 673. 

18 См. там же. 
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Для развития советско-иракских торговых отношений 
.важное значение имел протокол, подписанный в Москве 14 ав-
густа 1970 г. В первой статье протокола указывалось, что со-
ветская сторона, удовлетворяя просьбу иракской стороны уве-
личить экспорт иракских товаров в Советский Союз, заявила о 
готовности осуществить следующее: обсудить вопрос о закуп-
ке в Ираке сырой нефти при условии отгрузки большей части 
ее через порты Средиземного моря; принять меры для увели-
чения закупок товаров традиционного иракского экспорта и 
.других. 

В силу характерных особенностей развивающейся эконо-
мики Ирака во внешнеторговом балансе страны в рассматри-
ваемый период сохранился дефицит. Это объясняется целым 
рядом факторов, в том числе и ограниченными возможностями 
производства товаров, пригодных для экспорта. Особенности 
иракской экономики сказались также и на состоянии торгово-
го баланса между Советским Союзом и Ираком. Ежегодный 
-экспорт Ирака в СССР составлял в среднем за 1959—1972 гг. 
10% ежегодного импорта этой страны. Из таблицы 1 видно, 
что ежегодно дефицит торгового баланса равнялся примерно 
10 млн. ир. дин. в пользу Советского Союза. 

Что касается импорта из Советского Союза , то в начале 
1959 г. он составлял лишь один процент общего ввоза в страну. 

В 1971 г. иракский импорт из Советского Союза достиг 
своего наивысшего уровня — наша страна заняла первое мес-
то в списке государств, экспортирующих свои товары в Ирак. 
СССР в течение всего исследуемого периода находился в чис-
л е основных торговых партнеров Ирака, однако в отдельные 
годы наблюдались спады в торговле. Это происходило либо по 
причине изменения масштабов импортно-экспортных операций 
между двумя странами, либо в результате уменьшения объ-
ема импортно-экспортных соглашений Ирака в целом. Коле-
бания стоимости иракского экспорта (в том числе и экспорта 
в СССР) объясняется качеством экспортируемых товаров. 
Традиционный иракский экспорт представлен сельскохозяйст-
венным сырьем (финики, шерсть, кожа и др). 

Однако, несмотря на это, в общем сотрудничество между 
Советским Союзом и Ираком развивается в сторону расшире-
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Таблица 1 

Объем внешней торговли Ирака в СССР (в тыс. дин.)* 

Экспорт Импорт 
Годы 

% 7 о млн. ир. дин. % 7 о млн. ир. Д Н И . 

1959 14605 0 , 8 116483 01,42 
1960 10996 0 , 9 13Տ91 02 ,6 
1961 13156 0 , 7 145.67 07 ,5 
1Э62 23407 1.1 128.76 08 ,6 
1963 19880 2 . 0 113,92 09 ,2 
1964 18178 0 , 6 147,44 0 7 , 5 
1965 21359 1 .0 162,11 11,7 
196!) 24710 0 . 6 176,09 09,1 
1967 21699 1 .0 151,24 12,4 
1968 25956 1 .4 144,16 12.5 
1969 25939 1.4 157,16 15,5 
1970 22566 2 , 0 181,65 19,2 
1971 22782 1.9 247,87 99 ,6 
1972 23214 2 , 0 234.67 17,0 
1973 20603 1 .2 161,15 11,7 

ния торгового обмена между двумя странами, происходит за-
мена импортируемых Ираком из капиталистических стран то-
варов изделиями советского и местного производства. Такая 
тенденция обеспечивает получение экономических и полити-
ческих выгод, к которым стремятся обе стороны. 

Что касается структуры иракского экспорта в Советский 
Союз, то финики (исключая шерсть) являются главным эк-
спортным товаром. В течение всего исследуемого периода фи-
ники составляли в среднем 63%. а вывоз кожи — около 12% 
всего иракского экспорта в СССР. 

Значительное место в иракском экспорте в СССР занима-
ли хлопок, волокно, шерсть и обувь. Шерсть вплоть до 1970 г. 
занимала второе место, но впоследствии экспорт шерсти в-
СССР, как и другие страны, Ирак практически прекратил. Это 
объясняется увеличением спроса на внутреннем рынке и в свя-
зи с развитием национальной легкой промышленности. 

* «Внешняя торговля СССР», 1959—1973 гг. 
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С расширением товарооборота между двумя странами все 
•большее значение для иракской экономики приобретают вво-
зимые из Советского Союза товары. СССР является одним из 
основных контрагентов иракского импорта. Ирак закупает в 
•СССР прежде всего промышленные товары и полуфабрикаты. 
Огромное значение для развития национальной экономики 
.имеет тот факт, что значительную часть иракского импорта из 
Советского Союза составляет промышленное оборудование. 

Основная разница между экспортом капиталистических 
и социалистических государств заключается в том, что в за-
падных странах частная компания в большинстве случаез име-
ет главной целью получение наибольшей прибыли, в то время 
как в условиях социализма экспортером является само госу-
дарство, экспортная политика которого отвечает его внешней 
политике. СССР и другие социалистические страны рассматри-
вают вопрос о товарообмене с развивающимися странами как 
средство укрепления этих государств, как свой вклад в их эко-
номическое развитие. Заключенные между Советским Союзом 
и Ираком соглашения и ход торгового обмена между ними 
можно назвать одним из показательных примеров в этой об-
ласти. 

Объем иракского импорта достиг своего максимума в 
1971 г. — 100 млн. руб. Этот скачок объясняется активизацией 
усилий иракского правительства в области выполнения пяти-
летнего плана (1970—1975 гг.) развития национальной эконо-
мики. 

Что касается изменения товарной структуры, то по при-
нятой в Советском Союзе классификации единой торговой но-
менклатуры структура иракского импорта из СССР выглядит 
следующим образом: 1) транспортные средства; 2) трубопро-
воды; 3) оборудование для геологической разведки; 4) дорож-
ные машины; 5) сельскохозяйственные машины. 

До 1971 г. в иракском импорте из СССР второе место 
занимали продовольственные товары (сахар, пшеница и др.), 
а также промышленные товары народного потребления: ткани 
и нитки, медикаменты, часы, лампы, холодильники, велосипе-
ды, фотоаппараты и т. д. 

Исходя из плана экономического развития Ирака можно 
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предположить, что структура иракского импорта из С С С Р на 
ближайшие годы в основном сохранится прежней. 

Таблица 2 
Динамика советско-иракской 

торговли (в млн. руб.)* 

Год Экспорт Импорт 

1959 21,0 2 ,1 
1960 18,2 3 ,1 
1961 33,6 4 ,2 
1962 46,8 3 ,4 
1963 39,1 4 ,7 
1964 27,9 2 ,2 
1965 26,3 3,3 
1966 32,3 2 ,9 
1967 33,0 4 ,6 
1968 45,7 3 ,7 
1969 60,3 4 ,2 
1970 59.4 4 ,1 
1971 99,1 5 , 5 
1972 42,9 5,27 

3. Экономическое сотрудничество в области 
нефтяной промышленности 

Нефть играет решающую роль в экономике Ирака. По 
запасам нефти, которые по официальным данным оценивают-
ся в 5,3 млрд. т, страна занимает шестое место в капиталисти-
ческом мире и четвертое — среди государств Ближнего Восто-
ка. По данным советских геологов-нефтяников, обобщивших в 
1970—1972 гг. геологические материалы по всей территории 
Ирака, извлекаемые запасы определяются в 19 млрд. т. 

После национализации в июне 1972 г. «Ирак петролеум 
компании и «Мосул петролеум компани» все операции по эк-
сплуатации нефтепромыслов, национализированных у И П К и 
М.ПК, осуществляет Иракская национальная нефтяная компа-
ния ( И Н Н К ) . В октябре-декабре 1973 г. иракское правитель-
ство национализировало доли американской и голландской 

* См. «Внешняя торговля СССР», 1959—1974 гг. 
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компаний в «Басра петролеум компани», акционерный капи-
тал которых в БПК составлял суммарно 43%20. 

Ց 1976 г. в Ираке действовали 10 нефтяных месторожде-
ний, из которых 8 эксплуатируются ИННК и 2 — компанией 
БПК. 

В 1969 г. в Москве было подписано соглашение об оказа-
нии советской стороной содействия иракской национальной 
нефтяной компании в создании национальной структуры неф-
тяной промышленности страны. В соответствии с ним в нача-
ле апреля 1972 г., то есть спустя два года после начала работ, 
были завершены работы и официально сдан в эксплуатацию 
нефтепромысел в Северной Румейле, мощностью 5 млн. т. В 
апреле 1974 г. была введена в строй вторая очередь нефте-
промысла с ежегодной добычей нефти 18 млн. т. 

Строительство третьей очереди завершено в 1975 г. Добы-
ча нефти достигла 42 млн. т в год. 

3 апреля 1971 г. в Багдаде обе стороны подписали согла-
шение, в соответствии с которым была достигнута договорен-
ность относительно строительства на севере Ирака, в Мосуле, 
нефтеперегонного завода стоимостью приблизительно в 200 
млн. руб. Для этой цели Советский Союз предоставит ирак-
скому правительству специальный заем из расчета 2,5% годо-
вых, который будет погашаться шестью ежегодными разными 
взносами, начиная через год после завершения оснащения 
проекта и сдачи его в эксплуатацию. Погашение займа будет 
идти от поставок в СССР сырой нефти, добываемой иракской 
национальной нефтяной компанией21. 

Среди других объектов нефтяной промышленности, соору-
жаемых при советском техническом содействии,՛ можно выде-
лить нефтепродуктопровод Басра — Багдад (протяженность 
585 км)2 2 , строительство 23 хранилищ для нефтепродуктов. 

Большую роль в транспортировке нефти играет созданная 
совместная советско-иракская танкерная компания. Нефтена-
ливной флот Ирака в начале 1975 г. насчитывал 7 танкеров, 
грузоподъемностью по 35 тыс. т (один из них—в 118 тыс. т)2 3 . 

20 См. .М1й<11е Еаэ! ЕсопопИс Օւ^տէ", Լօոճօո, ,1ипе, № 7,1974, р. 651. 
2 1 См. «Ас-Саура», Багдад, 10 апреля 1971 г. 

и См. „М1(1<11е Еаэ1 Есопот !с Бигуеу', Լօոճօո, АргП, 1974, р. 5. 
23 См. «Ас-Саура», 19 марта 1975 г. 
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Кроме строительства указанных объектов, советские уче-
ные выполнили в Ираке важную работу по анализу и обобще-
нию имеющихся в И Н Н К геологических и географических ма-
териалов по всей территории страны. Подсчитаны перспектив-
ные у. прогнозированы запасы нефти и газа в стране, определе-
ны основные направления и объемы поисково-разведочных 
работ на нефть и газ в ближайшее пятилетие. 

С участием советских специалистов составлен топливно-
энергетический баланс страны до 1980 г., который может быть 
использован для разработки перспективных планов развития 
иракской экономики. 

До 1972 г. экспорт иракской нефти находился полностью в 
руках иностранных нефтяных компаний. После ввода в эксплу-
атацию первого национального нефтепромысла Северная Ру-
мейла с апреля 1972 г. Ирак начал экспортировать националь-
ную нефть. 

Свыше 80% экспортировавшейся из Ирака нефти в 1974 г. 
поставлялось в европейские страны. Географическое направле-
ние экспорта иракской нефти характеризуется следующими 
данными2 4 : 

Таблица 3 
Экспорт нефтн (млн. т). 

Основные импортеры 
иракской нефтн 1970 г. 1971 г. 1972 г. 1973 г. 1974 г. 

Экспорт нефти—всего . 72,7 79,5 66,9 93,2 85,5 
В т. ч. основными стра-

нами-импортерами . . 
Италия 22,0 19,2 12,2 15,0 22,6 
Франция 11,8 16,3 14,0 22,0 12,5 
Голландия 5,1 5 ,1 2 . 5 4 .0 2 .0 
Англия 2 ,5 2 ,5 1.5 3 ,0 2 .0 
ФРГ 2 ,8 2 .9 1.5 2 ,5 5 ,0 
Испания 1.8 1.9 2 , 0 3 , 0 4 ,0 
США 1,1 Ы 0 , 5 0 ,7 — 

Япония — 0 ,2 0 ,2 0 .5 0 ,5 
СССР* — — 4,1 п . о 3 ,8 

2 4 См. .ТЬе М Ш 1 е Еаэ! апй քվօւ՜էհ АМса. 1974—75". Լօոճօո, р. 329. 
* Реэкспорт в страны —члены СЭВ. 
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Та б лица 4 
Поступления от экспорта иракской нейти и отчисления 

иностранных нефтяных компаний* 

Год Сумма 
отчислений Год Сумма 

отчислений 

1952 99,0 1968 439,3 
1955 181,5 1969 444,7 
1960 239,4 1970 463,5 
1965 331,6 1971 745,0 
1966 351,7 1972 544,5* * 
1967 317,0 1973 1500,0* * * 

1974 5 2 0 0 , 0 * * * * 

После национализации 1 июня 1972 г. правительством 
Ирака собственности ИПК, последняя длительное время не 
признавала прав Ирака на владение имуществом компании и 
пыталась организовать бойкот иракской нефти, в связи с чем 
сумма поступления от нефти в 1972 г. сократилась по сравне-
нию с 1971 г. 

Борьба Иракской республики по ограждению своего не-
отъемлемого суверенитета над своим естественным богат-
ством — нефтью — увенчалась успехом. 

Рассматривая содействие социалистических стран в раз-
витии нефтяной промышленности Ирака, необходимо указать 
на ее коренное отличие от империалистической помощи, на-
правленной на удержание молодых развивающихся государств 
на орбите капиталистического международного разделения 
труда. 

Техническое содействие стран — членов СЭВ в развитии 
нефтяной промышленности Ирака включает в себя проведение 
проектно-изыскательных и научно-исследовательских работ, 

* См. .ТЬе М1ай1е Еав! ап<1 յտւօւ՚էհ АМса" . 1974—1975. Լօոճօո, р. 329. 
* * Реэкспорт в страны — члены СЭВ. 

* * * Поступления от реализации иракской нефти и отчисления, получен-
ные от ИПК-

* * * " Оценка. 

24 



поставку комплексного оборудования и материалов, команди-
рование специалистов для участия в строительстве объектов, в 
монтаже оборудования, производственное обучение местных 
граждан как в процессе сооружения объектов, так и на пере-
довых предприятиях социалистических государств. 

Таким образом, оказание Советским Союзом и другими 
социалистическими странами экономической помощи Ираку 
способствует укреплению политической и экономической неза-
висимости республики, создает условия для осуществления 
прогрессивных преобразований в стране. 

I. Ч. ԱՎԷՏԻՍՅԱն 

ՍՈՎԵՏ Ա-Ի Ր114? 3 ԱՆ ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ՀԱՄԱԳՈՐԾԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆԸ 
( 1 9 5 8 - 1 9 7 5 թթ.) 

Ա մ փ ո փ ո ւ մ 

Սովետական Միությունը Իրաքին ցույց է տալիս բազմակող-
մանի օգնություն, որն ի տարբերություն կապիտալիստական եր-
կրրների՝ կրում է նպատակային բնույթ։ Այն առաջին հերթին 
նպաստում է Իրաքում արդյունաբերության նոր ճյուղերի ստեղծ-
մանը, գյուղատնտեսության հետագա զարգացմանը, պետական 
սեկտորի ամրապնդմանը։ Սովետական Միության անշահախնդիր 
օգնությունը կարևորագույն ղեր է խաղում երկրի տնտեսական 
անկախության նվաճման և քաղաքական անկախության ամ-
րապնդման գործում։ 

Հոդվածում վիճակագրական փաստերի հիման վրա ցույց է 
տրվում Սովետական Միության կոնկրետ օգնությունը Իրաքի 
տնտեսության տարրեր ճյուղերի զարգացման, ինչպես նաև ազ-
գային կադրերի պատրաստման բնագավառում։ 

ս Լ - ^ ^ օ ֊ տ ք - О յ ճ ^ յ 

п у л — И Л Л ^ ւ - ^ և օ - յ ւ լ ^ ս ւ ^ ւ օ յ և ^ յ ւ 

( у а а . Լ ) 

( յ = յ ւ յ ւ ^ յ ս ^ Լ ձ ք յ ս ւ 

ւ^յԳ^յՅ ^ յ Ա օ օ ւ ձ « ւ յ ւ — 1 յ յ ^ յ ւ օ ս ^ յ ւ օ ս . 
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: > 1 а й У 1 . ք Ա 1 է[±յւ1\ կ յ 1 : յ յ ^ Օ Ս ! 

V I յ Ա է յ ՜ ւ « Ь - Ц - С \ յ յ ֊ Տ ՜ օ ^ յ 

« ւ . յ լ ք Լ ս - Լ ^ ւ о - ? ! — յ յ ^ ^ ь и ^ ы « յ ս յ ւ 

_ ^ յ յ _ Լ . Լ 1 ( ^ յ և ձ 3 II ^ Լ ձ յ ^ Л <? » յ Ս 1 о Л ^ ^ ^ Л 

ւ^ լ ^ և ^ ւ և յ ւ ֊ յ ^ օ ^ յ է յ յ > լ յ ւ ± . 



է. Պ. ՓհՐ-ԲՈԻԳԱՂՈՎԱ 

ՔԱՂԱՔԱԿԱՆ Ե4 ՍՈՑԻԱԼ-ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ՎԵՐԱՓՈԽՈՒՄՆԵՐԸ 
ՍԻՐԻԱ5ՈԻՄ 

( 1 9 6 2 - 1 9 7 0 թթ.) 

Եգիպտոսի և Սիրիայի 1958 թ. միավորումը և Արաբական 
Միացյալ Հանրապետության ստեղծումը չարդարացրին այն հույ-
սերը, որ դրվել էին քաղաքական այդ կարևոր քայլի վրա։ Միա-
վորման ընթացքում հաշվի չառնվեցին Սիրիայի զարգացման ա֊ 
ռանձնահատկությոլնները և պայմանների տարրեր լինելը՝ համե-
մատած Եգիպտոսի հետ։ Բացի այդ, թույլ տրվեցին բազմաթիվ 
վրիպումներ, որոնց հետևանքով Սիրիայոլմ առաջացան Եգիպ-
տոսից անջատվելու տրամադրություններ։ 

1961 թ. սեպտեմբերի 28-ին Սիրիայի բուրժոլա-կալվածա-
տ իրական շրջանները, օգտագործելով Եգիպտոսի հետ միավոր-

ման հետևանքով երկրռւմ տիրող ընդհանուր դժգոհոլթյունը, կազ-
մակերպեցին զինվորական հեղաշրջում։ Բուն ռազմ ական ելույթը 
ղեկավարեց փոխգնդապետ Հայդար Կուզբարին։ Ապստամբները 
ձերբակալեցին մարշալ Ամերին, ԱՄՀ-ի առաջին բանակի հրամա-
նատար Ջամալ Ֆեյսալին և ԱՄՀ-ի փոխ պրեզիդենտ Սարրաջին։ 
Մարշալ Ամերի հետ բանակցություններ սկսվեցին ԱՄՀ-ի շրջաննե-
րում Սիրիայի ինքնավարության պահպանման մասին։ Սակայն 
պրեզիդենտ Նա սերը, որին հայտնել էին, թե Սիրիայում կատար-
վածը սպաների մի փոքր խմբի խռովություն է, ձեռք բերված հա-
մաձայնությունը չհաստատեց և հրաման արձակեց Լաթաքիայում 
եգիպտական դեսանտ իջեցնելու մասին 

1 В. В и к т о р о в, Экономика современной Сирии, М., 1968, стр. 39—43. 
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Այդ նույն օրը երեկոյան հայտարարվեց ԱՄՀ-ի կազմից Սի-
րիայի դուրս գալու մասին։ Սեպտեմբերի 29-ին Մտամոլն Կոլզ-
բարին կազմեց սիրիական կառավարություն։ Մարշալ Ամերը և 
գեներալ Ֆեյսալն ինքնաթիռով ուղարկվեցին Կահիրե։ Սիրիա-
յում իշխանությունն անցավ բարձրագույն հեղափոխական հրա-
մանատարության ձեռքը։ Սեպտեմբերի 29-ին նասերը հայտա-
րարեց միասնությունը վերականգնելու նպատակով ուժ գոր-
ծադրել։։ ւց հրաժարվելու մասին2, իսկ հոկտեմբերի 5-ին փաստո-
րեն ճանաչեց ԱՄՀ-ի կազմից Սիրիայի դուրս գալը3։ Հոկտեմբերի 
7 ֊ ի ն Սովետական Միությունը, առաջինը մեծ պետություններից, 
ճանաչեց Սիրիական Արաբական Հանրապետության ստեղծումը և 
նրա հետ հաստատեց դիվանագիտական հարաբերություններ։ 

Սիրիա-եգիպտական միության լուծարքը ակտիվ պաշտպա-
նություն գտավ երկրի տարբեր քաղաքական ուժերի կողմից։ 
1961 թ. հոկտեմբերի 2-ին հեղաշրջման պաշտպանությամբ հան-
դես եկան երկրի 18 հայտնի քաղաքական գործիչներ, որոնց 
թվում էին Խալեդ Ազըմը, Սաբրի Ասալին, Բաասի ղեկավարներ 

•Ակր ամ Հաոլրանին, Սալահ Բիթարը։ Հօգուտ Եգիպտոսից Սի-
րիայի անջատման հանդես եկան նաև Շուքրի Քուաթլին, Ֆարիս 
ալ-Խոլրին, Սուլթան ալ-Աթրաշը և ուրիշներ4» 

Սիրիայի կոմկուսը հայտարարեց, որ ձախողվեց ոչ թե արա-
բական միասնության բուն գաղափարը, այլ <гնրա իրականացման 
որոշակի հակադեմոկրատական մեթոդըՀայտարարության մեջ 
նշվում էր, որ դրության կարգավորման համար պետք է ստեղծել 
ազգային ճակատ, որի մեջ, անկախ կուսակցական պատկանելու-
թյունից մտնեն ազգային բոլոր ուժերը, և ազատ ընտրություննե-
րի միջոցով Սիրիայում հաստատել ազգային, դեմոկրատական և 
հա կա ի մ պե րի ա լի и տ ական իշխանություն։ 

Կուզբարիի կառավարության մեջ հիմնականում մտան խոշոր 
արդյունաբերողները, ֆինանսիստները և կալվածատերերը։ Կա-
ռավարությունը խոստացավ վարել այնպիսի քաղաքականություն, 
որը Սիրիան ձերբազատի «բռնատիրական դիկտատորական մի-
ջոցառումներից և քմահաճ օրենքներից, որոնք հանգեցրին տնտե-

շ «Правда», 30.1Х.1961. 
3 նույն տեղում, 7.X. 1961։ 
4 М. К е г г, ТЬе агйЬ со1й \уаг, Լօոճօո, 1965, р. 45. 
5 «Правда», 25.Х. 1961. 
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սաթյան անկմանը, վալյուտային պաշարն երի կրճատմանը, կա-
ռավարողների և վստահված անձերի միշև վստահության անհե-
տացմանը և արաբական կապիտալի արտահոսքին3)։ Արտաքին և 
միջարաբական հարաբերությունների բնագավառում կառավարու-
թյանը խոստանում էր վարել բլոկներին չմիանալու քաղաքակա-
նություն և համագործակցել բոլոր արաբական երկրների հետ,, 
аորպեսզի հաստատվի արաբների իսկական և լրիվ միասնություն՝ 
ազատության և հավասարության հիմքի վրա»6։ 

Կառավարական հայտարարությունը սիրիական բուրժուա-
զիան և կալվածատերերն ընդունեցին մեծ գոհունակությամբ։-
Կառավարությանն իրենց վստահությունը հայտնելու համար Դա-
մասկոս էին ժամանում արդյունաբերողների, առևտրական ու 
ֆինանսական շրջանների և խոշոր հողատերերի պատվիրակու-
թյունները։ Սակայն Կոլզբարիի կառավարությունը, վախենալով 
ժողովրդական մասսաների դժգոհոլթ յոլնը հարուցելուց, որոշեց 
այդ միջոցառումների կիրառում ը դնել Սահմանադիր ժողո՛վի 
վրա, այսինքն՝ օրինականության տեսք տալ դրանց։ Բանվորների, 
գյուղացիների, ուսանողության, մտավորականության և սպայու-

թյան առաջադեմ խավերի մի շարք ելույթներից նա հասկացավ, 
որ սիրիական ժողովուրդը պաշտպանում է սոցիալ-տնտեսական 
առաջադիմական վերափոխումները։ 

Ս ահմանադիր ժողովի առաջիկա ընտրությունների կապակ-
ցությամբ սիրիական նախկին պառլամենտի անդամները՝ բոլր֊ 
ժուա-կալվածատ իրական կուսակցությունների ղեկավարները,, 
ինչպես նաև (Гանկախականները» 1961 թ. նոյեմբերի 9-ին Դա֊ 
մասկոսում հատուկ խորհրդակցություն գումարեցին և ստորա-
գրեցին այսպես կոչված ազգային միասնության պակտ, որտեղ 
հավանություն տվխն կառավարության հռչակած ներքին և ար-
տաքին քաղաքականությանը։ Բ ո լրժ ո լա ֊կա լվա ծա տիրական ա-
վանդական կուսակցության առաջնորդների հետ միասին պակտը 
ստորագրեցին նաև Ակր ամ Հաոլրանին և Սալահ Բիթարը։ Այդ 
պակտը պաշտ պան ե ց նաև բարձրագույն հեղափոխական հրա֊ 
մ ան ատ արությունը։ 

1961 թ. նոյեմբերի 12-ին հռչակվեց Սիրիայի ժամանակավոր-

տ В. П. В и к т о р о в , Экономика современной Сирии, стр. 45; 

__>дУ!», 30.1Х.1961. 
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սահմանադրությունը։ Սիրիան հայտարարվեց սահմանադրական 
պառլամենտական հանրապետություն։ Օրենսդիր իշխանոլթ քունը 
հանձնվեց Սահմանադիր ժողովին, որին հանձնարարվեց ընտրել 
հանրապետության պրեզիդենտ և վեց ամսվա ընթացքում մշակել 
մշտական սահմանադրություն։ Դրանից հետո Ս ահմ անադիր ժո-
ղովը վերածվելու էր պառլամենտի7։ Իզզաթ ան֊նասը նոյեմբերի 
20-ին կազմեց նոր կառավարություն, որի գլխավոր խնդիրը Սահ-
մանադիր ժողովի ընտրությունների անցկացումն էր։ 

Սակայն շատ առաջադեմ քաղաքական գործիչներ չէին կա-
րող մասնակցել առաջիկա ընտրություններին, որովհետև նրանց 

յ ի մասը, չնայած ժողովրդա՛կան մասսաների պահանջին, դեռևս 
գտնվում էր բանտերում, իսկ մյուս մասը՝ վտարանդիության մեջ։ 
Նոյեմբերի 19֊ին Դամասկոս ժամանեց Սիրիայի կոմկուսի գլխա-
վոր քարտուղար Խալեդ Բեկդաշը, որը սիրիական վերջին պառլա-
մենտի դեպուտատ էր։ Նա նպատակ ուներ կրկին իր թեկնածու-
թյունն առաջադրել առաջիկա ընտրություններին, սակայն իշխա-
նությունները նրան թույլ չտվեցին երկրռւմ մնալ8ւ 

Այդ բոլորի հետևանքով սիրիական խոշոր բուրժուազիային և 
կալվածատերերին հաջողվեց գրավել Սահմանադիր ժողովի դե-
պուտատական տեղերի 2/3-ը9« 

Սիրիական Արաբական Հանրապետության պրեզիդենտ ըն-
տըրվեց նախկին րուրժուա֊կա լվա ծա տիրական ееժողովրդական 
կուսակցությանД) ղեկավարներից մեկը՝ Նազիմ ալ֊Կուդսին։ Կա-
ռավարություն կազմելը հանձնարարվեց այդ կուսակցության մի 
այլ ղեկավարի՝ Մաարոլֆ ադ-ԴավալիբիիгЬ'°« Կառավարության 
հայտարարության մեջ մատ՛նանշվում էր, որ <гհարգելու և մաս-
նավոր սեփականությունը և մասնավոր նախաձեռնությունը 
չեղյալ է հայտարարելու կամ վերանայելու է աղգայնացման վե-
րաբերյալ օրենքները, որպեսզի նախկին ձեռնարկատերերը պահ-
պանեն ինչքան հնարավոր է շատ բաժնեթղթեր, որը կօժանդա-
կի արաբական կապիտալի ներդրմանը Սիրիայի տնտեսության 
մեջ, ինչպես նաև կխրախուսի օտարերկրյա կապիտալ ներդրում-
ները։ Արտաքին քաղաքականության բնագավառում կառավարու-

՚ „ Ь ' С П е п Г , 11.XI.1961. 
8 «Новейшая история арабских стран», М„ 1968, стр. 78. 
9 В. П. В и к т о р о в , Экономика современной Сирии, стр. 46. 

1» ,Ь'Ог1еп1", 23.ХН.1961. 
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Рյունը խոստանում էր վարել դրական չեզոքության քաղաքակա֊ 
նությոլն և, չնայած Սիրիայի ու Եգիպտոսի միավորման անհաջող 
ւիորձին, հասնել արաբական միասնության իրագործմանը։ 

Ս իրիական նոր կառավարության քաղաքականությունը, ինչ-
պես ակնհայտ երևում է նրա ծրագրային հայտարարության ներ-
քին կյանքին վերաբերող մասից, ի չիք էր դարձնում այն սոցիալ-

տնտեսական նվաճումները, որոնք ձեռք էին բերվել 1958 
1961 թթ. և լայն ուղիներ էր բացում սիրիական բուրժուազիայի ու 
կալվածատիրության առջև՝ իրենց կորցրած դիրքերը վերականգ-
նելու համար։ 

Ադ֊Դավալիբիի կառավարությունը 1962 թ. փետրվարին օ-
րենք ընդունեց 1961 թ. հուլիսի դեկրետներով ազգայնացված՜ 
սիրիական ընկերությունների և բանկերի ապազգայնացման մա-
սին։ Օրենքը նախկին ձեռնարկատերերին էր վերադարձնում ար-
ժեթղթերի մեծ մասը և վերականգնում նրանց իրավունքներն• 
իրենց ձեռնարկությունների նկատմամբ"» 1962 թ• մարտի-
սկզբներին կառավարությունը զգալի չափով թուլացրեց հսկողու-
թյունը մասնավոր կապիտալի նկատմամբ։ 

Հունվարի 28-ին հրապարակվեց 1958 թ. ագրարային օրենքի 
փոփոխման մասին դեկրետի նախագիծը։ Սակայն դա երկրռւմ՛ 
բողոքի բազմաթիվ ցույցեր առաջացրեց։ Դրանք ճնշելու համար-
կառավարությունը ժողովրդի դեմ նետեց բանակը, իսկ Սահմա-
նադիր ժողովը 1962 թ. փետրվարի 20-ին հաստատեց այդ դեկ-
րետը։ Կալվածատերերն այդ դեկրետով հնարավորություն ստա-
ցան ավելացնել իրենց տրված հողատարածությունները, ձգձգել 
ռեֆորմի կիրառման առանց այն էլ դանդաղ տեմպերը։ Սահմա-
նադիր ժողովի դեպուտատների մի մասը նույնիսկ պահանջեց-
ագրարային ռեֆորմի լրիվ վերացում։ Սակայն երկրռւմ ծավալ-
ված մասսայական ելույթներից վախեցած կառավարոլթ յունը-
չհամարձակվեց այդպիսի քայլի դիմել։ 

Նոր օրենքով շատ գյուղացիական ընտանիքներ պետք է 
կալվածատերերին վերադարձնեին ռեֆորմի շնորհիվ ստացած 
հողերը։ Թեև կառավարությունը երեսպաշտորեն հայտարարեց, 
որ թույլ չի տա գյուղացիներին քշել մշակվող հողերից, բայց՛ 
կալվածատերերը, օգտվելով տեղական իշխանությունների օժան-

11 В. П. В и к т о р о в , Экономика современной Сирии, стр. 46—47. 
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դակոլթյոլ նից, սկսեցին գյուղացիներից խլել նախկինում իրենց 
պատկանած հողերը։ Պաշտոնական տվյալներով միայն 1962 թ. 
մի քանի ամիսների ընթաց քում գյուղացիներից այդ կերպ խլվեց 
մոտ 30 հազար հա հող12։ 

Ադ֊Դավալիբիի կառավարության քաղաքականությունն ա-
ռաջացրեց Սիրիայի աշխատավորների բացահայտ դժգոհութ յու-
նը։ 1962 թ. հունվար և փետրվար ամիսներին Դամասկոսում տե-
ղի ունեցան բողոքի հուժկու ցույցեր՝ հետադիմության հարձակ-
ման դեմ պայքարն ուժեղացնելու լոզունգների ներքո։ Գործադուլ-
ներ տեղի ունեցան. «Խումասիա» ընկերության ձեռնարկություն-
ներում։ Սիրիական բուրժուազիայի գործողությունների դեմ 
վճռականորեն հանդես եկան Հալեպի տեքստիլագործ բանվոր-
ները՝*, 

Սիրիական կառավարության հետադիմական քաղաքականու-
թյունն առաջացրեց նաև Բաասի ղեկավարների մտահոգությու-
նը՚14» 1962 թ. փետրվարին Բաասի համա արաբա կան ղեկավարու-
թյունը կոչ արեց վերադառնալ ԱՄՀ-ի հետ դաշինքին։ Նա մատ-
նանշում էր, որ թեև միավորման ժամանակ կատարվեցին մի 
շարք սխալներ, սակայն դրանք բավարար հիմք չէին կարող հան-
դիսանալ ԱՄՀ-ից Սիրիայի անջատվելու համար։ Կուսակցության 
ղեկավարությունը կոչ էր անում նոր միասնության, որը պետք է 
հիմնվեր կոլեկտիվ ղեկավարման, ֆեդերացիա յի, քաղաքական 
կուսակցությունների գործունեության ազատության և ավելի լայն 
դեմոկրատիա յի սկզբունքների վր ա'®» 

Բաաս կուսակցության ղեկավարության հայտարարությունը 
յյոլր տարաձայնություններ առաջ բերեց կուսակցության ներ-
յւոլմ, որի շատ անդամներ Ակրամ Հաուրանիի գլխավորությամբ 
հանդես էին գալիս Եգիպտոսի հետ ամեն տեսակի միավորման 
դեմ։ Կուսակցության մեջ պառակտում էր հասունանում 

12 Նույն տեղում, էշ 101 ։ 
13 Նույն տեղամ, էչ 48\ . Т Ь е М Ш 1 е Е а в ! . А ՏԱГУву ЭПЙ (НгеСЮгу Օք 

1963-, Լօոճօո, 1963, р. 370. 
1 4 М. К е г г, ТЬё агаЬ соШ шаг, р. 48; К. Տ. А Ь ս յ а Ь е г, ТЬе АгаЬ 

ВаЧИ Տօշ1311տէ РаПу, ШвЮгу, Шео1о2у апй ог^аШваНоп, Уогк, 1966, 
р . 194. 

1 5 28.УИ, 11.VIII.1962; К. Տ. А Ь и ^ Ь е г , ТЬе агаЬ Ва'1Ь, 

р. 63. 
" М. К е г г, ТЬе агаЬ со!с] шаг, р. 49. 
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Սակայն ադ֊Դավալիբիի կառավարությունը չէր շտապում 
որևէ քայլի դիմել միասնության ուղղությամբ, քանի որ դա չէր 
համապատասխանում սիրիական խոշոր բուրժուազիա յի և կալ-
վածատերերի շահերին։ Միևնույն ժամանակ մամուլում կրկին 
սկսեր քննարկվել «Ար դավանդ մահիկի}) ծրագրին հարություն 
տալու հարցը, որի նպատակն էր ԱՄՀ֊ին և նրա պրեզիդենտ Նա-
սերին մեկուսացնել արաբական մնացյալ աշխարհից։ Սիրիայի 
պրեզիդենտ Նա զիմ Կուդսին մի շարք փորձեր արեց մերձենալու 
Իր աքի հետ*'։ Այդ բոլորն ավելի Էին սրում առանց այն Էլ խիստ 
լարված դրությունը Սիրիայում։ 

Աշխատավորական մասսաների դժգոհռւթ յոլնը կառավարու-
թյան հետադիմական քաղաքականությունից և դասակարգային 
պայքարի սրումը չէր կարող չարտացոլվել բանակում։ Սեպտեմ-
բերյան հեղաշրջումից հետո բանակը մաքրվեց այն սպաներից, 
որոնք Եգիպտոսի հետ միավորման ժամանակ բարձր պաշտոններ 
էին գրավել։ Դա խոր դժգոհություն առաջացրեց բանակի սպա-
յական կազմի մեջ։ 

Ահա այսպիսի իրադրության մեջ 1962 թ. մարտի 28-ին կա-
տարվեց նոր զինվորական հեղաշրջում։ Սիրիական բանակի հրա-
մանատար գեներալ Տէահրեդդինը Սահմանադիր ժողովը հայտա-
րարեց ցրված։ Օրենսդիր ու գործադիր իշխանությունն անցավ 
զինվորական բարձրագույն հրամանատարությանը։ Հանրապե-
տության պրեզիդենտ Նազիմ Կուդսին հարկադրված հրաժարա-
կան տվեց, իսկ պրեմիեր մինիստր ադ-Դավալիրին և ուրիշ քա-
ղաքական գործիչներ ձերբակալվեցին։ Հեղաշրջման ղեկավարնե-
րը հայտարարեցին, որ 1962 թ. մարտի 28-ի դեպքերը հանդի-
սանում են «1961 թ. սեպտեմբերի 28-ի հեղափոխության շարու-
նակությունը!!), որ բանակը կուղղի Սահմանադիր ժողովի և նախ-
կին կառավարությունների թույլ տված սխալները, և որ այսռլ-
հետև Սիրիական Արաբական Հանրապետությունը «ամենասերտ 
հարաբերություններ է պահպանելու մյուս արաբական երկրների, 
հատկապես սիրելի Եգիպտոսի և եղբայրական Ւրաքի Հ է ա յ ) ' 8 ւ 

Մարտյան հեղաշրջումը ևս երկրին հանգստություն չբերեց։ 
Սիրիայի շատ շրջաններում հուզումներ սկսվեցին։ Ցույցեր տեղի 

ունեցան Դամասկոսում, Հալեպում, Լաթաքիայում, Հոմսում,Դեյր 

1 7 В. П. Р у м я н ц е в . Сирия и Ливан («Политика Англии на Ближ-
нем и Среднем Востоке», М., 1966, стр. 146). 

И «Правда», 29.111.1962. 
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էլ֊Զորում և այլ քաղաքներում։ Ցուցարարների մի մասը պա-
հանջում էր վերադառնալ սիրիա֊եգիպտական միությանը, իսկ 
մյուս մասը՝ ստեղծել քաղաքացիական կառավարություն և վե-
րականգնել բանակի հրամանատարության կողմից մարտի 28-ին 
վերացված սահմանադրական կարգերը։ Ցույցերի ընթացքում 
բանվորները, գյուղացիները, ծառայողները, ուսանողությունը և 
մտավորականությունը պահանջում էին անցկացնել ագրարային 
ռեֆորմ, բարձրացնել աշխատավարձը, քաղաքացիական ազատու-
թյունների երաշխիք տալ և ստեղծել ազգային դեմոկրատական 
կառավարություն։ Սպաների մի խումբ Հալեպոլմ գրավեց իշխա-
նությունը և պահանջեց անհապաղ միանալ Եգիպտոսի Հձա'9ւ 

Այս բոլորը վկայում էին այն մասին, որ սիրիական խոշոր 
բուրժուազիան և կալվածատերերն ի վիճակի չէին վերացնել կամ 
կանգնեցնել երկրի հասարակական-քաղաքական և տնտեսական 
զարգացման այն ընթացքը, որի հիմքը դրեցին 1958 թ. ագրարա-
յին ռեֆորմը և 1961 թ, հուլիս յան դեկրետները։ 

Սակայն բուրժուա-կալվածատիրական շրջանն՛երին հաջողվեց 
համաձայնության գալ բանակի հրամանատարության հետ։ 
1962 թ. ապրիլի 2-ին Սիրիայի նախկին պրեզիդենտ Շոլքրի 
Ք.ուաթլիի նախաձեռնությամբ Հոմսոլմ կայացավ Դամ ասկոսի 
զինվորական գլխավոր հրամանատարության ներկայացուցիչների 
հանդիպումը Հալեպի և հարավի բանակային հրամանատարու-
թյան ներկայացուցիչների հետ։ Հանդիպման ժամանակ հեղա-
շրջման ղեկա՛վարները համաձա՛յնության եկան երկրռւմ դրու-
թյունը կայունացնելու ուղղությամբ ձեռնարկվելիք համատեղ մի-
ջոցառումների և միջազգային, հատկապես մի ջարաբական աս-
պարեզում կատարվելիք քայլերի շուրջը։ Որոշվեց ստեղծել սի-
րիական զինված ուժերի ընդհանուր հրամանատարություն՝ բաղ-
կացած բանակի այն բարձրաստիճան սպաներից, որոնք չէին 
մասնակցել ռազմական հեղաշրջումներին։ Ելնելով դրանից, պե-
տական հեղաշրջումներին մասնակից մի քանի սպաների խոր-
հուրդ տրվեց հեռանալ Սիրիայից։ Որոշվեց նաև, որ բանակի նոր 
գլխավոր հրամանատարությունը կազմի ժամանակավոր կառա-
վարություն և Եգիպտոսի հետ միավորվելու հարցի շուրջն անց-
կացնի հանրաքվե20։ 

19 Նույն տեղում, 3.1Г.1962, .СаЫегв <]е ГОПеШ соп1етрога1п\ 1962, 
№ 48, аппее 19, р. 78. 

а° «օ^յՍէ» Գամասվոս, 3.1\Л1962; М. К е г г, ТЬе агаЬ со1й уаг, р. 51. 
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1962 թ. ապրիլին գերագույն հրամանատարությունը բանակ-
ցություններ սկսեց շնորհազրկված պրեզիդենտ Նա զիմ Կոլդսիի 
հետ՝ նրա սահմանադրական իրավունքները վերականգնելու վե-
րաբերյալ։ Ապրիլի 16-ին Ահմեդ Բեշիր ալ-Ազմեն կազմեց կոա-
լիցիոն կառավարություն, որի մեջ մյուս քաղաքական կուսակցու-
թյունների ներկայացուցիչների հետ միասին մտան Բաաս կու-
սակցության եր՛կու անդամներ։ Սիրիական բանակի հրամանա-
տար գեներալ Զահ/ւեդդինը ստանձնեց նաև պաշտպանության մի-
նիստրի պոստը։ 

Կառավարական դեկլարացիայում խոսվում էր Սիրիայում 
<Հհասարակական ազատությունների վերականգնմանУ), ազգային 
կապիտալի խրախուսման, 1958 թ- ագրարային օրենքները չնչին 
փովախութ յոլններով վերականգնելու, ինչպես նաև ձեռնարկու-
թյունների շահույթների բաշխմանն ու ղեկավարմանը բանվոր-
ների մասնակցության, խոշոր ընկերությունների ազգա յնացման 
մասին և այլն։ Ալ-Աղմեի կառավարությունը հայտարարեց, որ 
ինքը հավատարիմ է արաբական միասնության սկզբունքներինа1< 

Սակայն գործնականում այս կառավարությունը նույնպես 
մտադիր չէր մինչև վերշ չեղյալ հայտարարել Սահմանադիր ժողո-
վի ընդունած հակադեմոկրատական դեկրետները։ Նա աշխատա-
վորական մասսաների ճնշման տակ դիմեց միայն մասնակի զի-
ջումների։ Այսպես, 1962 թ. ապրիլի 30-ին վերացվեցին ագրարա-
յին ռեֆորմի օրենքի մեջ 1962 թ. փետրվարի 28-ին ադ֊Դավալի-
բիի կառավարության մտցրած փոփոխությունները։ Արագացվե-
ցին կալվածատիրական հողերի բռնագրավման և բաժանման 
տեմպերը, հատկապես երկրի արևմտյան և հյուսիս-արևմտյան 
շրջաններում։ Բացի բռնագրավված հողերից, գյուղացիներին 
բաժանվեց մոտ 100 հազար Яш պետական հող22։ Կրկին ազգայ-
նացվեց «Խոլմասիյայ> ընկերությունը։ Սակայն դրա՝ հետ միասին 
կառավարությունը մայիսի 24֊ին օրենք ընդունեց սիրիական և 
արաբական բանկերի ապազգայնացման մասին23։ 

Փորձելով հանգստացնել աշխատավորական մասսաներին և 

նրանց ուշադրությունը շեղել տնտեսական խնդիրներից, Ազմեի 

" „СаШегз <1е ГОМеШ с о Ш е ш р о г а ^ " , 1962, № 48, аппее 19, р. 80. 
2 2 В. П. В и к т о р о в , Экономика современной Сирии, стр. 104. 
23 նույն տեղում, „ Е ш а е т е п з , виг 1а у1е", 1962, т а1 , аппее 9, № 100/36, 

р. 127-134 . 
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կառավարությունը հարը բարձրացրեց երկրի դեմոկրատացման 
անհրաժեշտության, կուսակցական գործունեության, մամուլի, 
ցույցերի ու միտինգների ազատության և գրաքննության վերաց-
ման մասին։ 1962 թ. հանձնաժողով ստեղծվեց երկրի քաղաքա-
կան կյանքի հիմունքների մշակման և հասարակական ազատու-
թյուններ տալու համար։ Նաև նախատեսվում էր հանձնաժողով 
ստեղծել սահմանադրության մշակման համար։ Բացի ա/գ, հանձ-
նաժողով ստեղծվեց արաբական երկրների ապագա միավորման 
ձևերի ու հիմունքների մշակման և այդ երկրների կառավարու-
թյունների հետ համապատասխան խորհրդակցություններ անց-
կացնելու համար24։ 

Ագրարային ռեֆորմ կիրառելու ուղղությամբ Ազմեի կա-
ռավարության գործողությունները թեև փոքր չափով էին ոտնա-
հարում կալվածատերերի շահերը, այնուամենայնիվ, առաջաց-
րին նրանց խիստ դժգոհոլթյոլնը։ Նրանք կառավարությունից 
պահանջեցին առաջին հերթին բաժանել պետական հողերը և 
միայն դրանց անբավարար լինելու դեպքում բռնագրավել մաս-
նավոր հողերը25։ 

Կառավարության «չափավորությունիցв բացահայտորեն 
դժգոհ էին նաև խոշոր բուրժուազիան, առևտրական և գործարար 
շրջանները։ Նրանք պահանջում էին ստեղծել ավելի «ուժեղ կա-
ռավարություն», ընդունակ վերականգնելու սահմանադրական 
կյանքը, «մտցնելու վստահություն և հանգստություն» և «երկիրը 
հասցնելու առաջադիմության նոր բնագծերի»։ Սիրիական բուր-
ժուազիայի պահանջները հետագայում շարադրվեցին Սիրիայի 
առևտրական, արդյունաբերական և գյուղատնտեսական պալատ-
ների կոնգրեսի կողմից 1962 թ. նոյեմբերին կառավարության 
համար մշակված հանձնարարականներում։ Այնտեղ նշված էր, 
որ կառավարությունը պետք է հրաժարվի ազգայնացման քաղա-
քականությունից, պաշտպանի և հարգի մասնավոր սեփականու-
թյունը, խրախուսի մասնավոր ձեռներեցությունը, վերացնի վալ-
յուտային սահմանափակումները և խրախուսի արաբական ու 
օտարերկրյա կապիտալ ներդրումները2®» Դրա հետ միասին քա-

" .Լ՚Օւ-Ատոէ", 14.V.1962; М, К е г г , ТЬе агаЬ соМ шаг, р. 51; „ТЬе 
М1йй1е Еав[. Л зигшеу..., 1963-, р. 369, 

շ5 В. П. В и . к т о р о в , Экономика современной Сирин, стр. 105. 
26 նույն տեղում, էշ 50։ 
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ղաքական գործիչների մի խոլմր պայքար սկսեց արձակված Սահ-
մանադիր ժողովր վերականգնելու համար։ 1962 թ. հունիսի 8-ին՛ 
նախկին պրեմիեր մինիստր Խալեդ Ագրմի բնակարանում կայա-
ցավ Սահմանադիր ժողովի նախկին 40 անդամների և մի շարք 
քաղաքական գործիչների խորհրդակցություն։ Այնտեղ որոշվեց 
հր ավիրել Սիրիայի ազգային կոնգրես՝ ազգային բոլոր ուժերը• 
համախմբելու և գործողության խարտիա մշակելու համար։ Այդ 
կոնգրեսի գումարման համար ստեղծվեց հատուկ հանձնաժո-
ղով", 

Հունիսին մի խումբ ականավոր քաղաքական գործիչներ, ո— 
րոնց թվում և Խալեդ ալ-Ազըմը, Ջալիլ աս — Սաիդը և ուրիշներ, 
խնդրագիր հղեցին պրեզիդենտ նա՚զիմ Կոլդսիին, որտեղ հանդես 
էին գալիս երկրի սահմանադրության և ընտրական օրենքի մեջ 
։ի ո ։ի ոխ ո լթ յ,ո ւնն ե ր մտցնելու դեմ և պահանջում էին Սիրիայում. 
վերականգնել պառլամենտական կյանքը2*։ 

Սիրիայում իրենց գործունեությունն ակտիվացրին նա& 
ԱՄՀ-ի հետ միասնության վերականգնման կողմնակիցները։ Հու-

լիսի 7-ին ԱՄՀ-ի հետ միավորման լոզունգի ներքո անցավ Հալե-
պի տեքստիլ գործարաններից մեկի աշխատողների գործադուլը 

Քաղաքական իրադրությունը երկրռւմ շարունակում էր մնալ 
անկայուն և տագնապալի։ Մի կողմից պաշտոնապես ընթանում 
էին միասնությունը նախապատրաստող հանձնաժողովի խորհըր-
դակցութ յոլնն եր ը, իսկ մյուս կողմից՝ կառավարությունը ձերբա-
կալում էր ԱՄՀ-ի հետ միասնության կողմնակից սպաներին։՛ 
Սրան զուգահեռ Դամասկոսի մերձակայքում իրենց գաղտնի ժո-
ղովներն էին գումարում Սահմանադիր ժողովի նախկին անդամ-
ները, որոնք պահանջում էին հր ավիրել Ս ահմ անադիր ժողով։-
1962 թ. սեպտեմբերին նրանք ստացան Կոլդսիի բանավոր համա-
ձայնությունը Սահմանադիր ժողով գումարելու և նոր կառավա-
րություն կազմելու մասին30։ 

1962 թ• սեպտեմբերի 13-ին Սահմանադիր ժողովի արտա-
կարգ նստաշրջանը հավանություն տվեց 1950 թ. սահմանադրու-
թյան մեջ մտցրած փոփոխություններին, որից հետո իր լիազո-
րությունները վայր դրեց և, համաձայն 1961 թ. ժամանակավոր 

27 Նույն տեղում, էշ 80։ 
2 8 «Новейшая история арабских стран», стр. 80. յ ՛ 
3 9 ^ У ! » . 26.УП.1962. 
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սահմանադրության, վերածվեց պառլամենտի։ Նրա նախագահ 
ընտրվեց անկախական Սաիդ ՛Հաղին։ Անկախականների մ յուս 
ներկայացուցիչ Խալեդ Աղըմին հանձնարարվեց կազմել կառա-
վարություն, որը և ստեղծվեց սեպտեմբերի 17-ին։ Կառավարու-
թյան կազմում կար 21 մինիստր, այգ թվում՝ Բաասի 3 անդամ, 
բոլրժոլա-կալվածատիրական կուսակցությունների 8 անդամ, 
իսկ մնացածները անկախականներ էին31։ 

Խալեդ Ազըմի կոալիցիոն կառավարությունը արձակեց պառ-
լամենտը և պարտավորվեց մեկ տարվա ընթացքում նախապատ-
րաստել ու անցկացնել պառլամենտի նոր ընտրություններ։ Նա 
խոստացավ վարել այնպիսի ներքին և արտաքին քաղաքականու-
թյուն, որը համապատասխանի Սիրիայի «ազգային» շահերին, 
«նրա աշխատավորական մասսաների շահերին», պահպանել ագ-

րարային ռեֆորմի վերաբերյալ օրենքը, «պաշտպանել բանվոր-
ների իրավունքը» և, միևնույն ժամանակ, խրախուսել մասնավոր 

՛նախաձեռնությունը, «փոխադա՛րձ շահավետության» հիմունքնե-
՛ր՛ո՛վ տնտեսական պայմանագրեր ու համ աձա յԱագրեր կնքել օ-

յոարերկրյա պետությունների հետ32։ 

Սա՛կայն իրականում տնտեսության բնագավառում Ազըմի կա-
ռավարության քաղաքականության հիմքում դրվեցին առևտրա-
կան, արդյունաբերական և գյուղատնտեսական պալատների՝ Հա-
լեպում կայացած կոնգրեսի ընդունած հանձնարարականները33։ 
նրա կառավարության քաղաքականությունը, որը ուղղված էր 
«օտարերկրյա կապիտալի հետ տնտեսական կապերի ընդլայնմա-
նը, աջակցություն գտավ արևմտյան պետությոլների կողմից։ 
.1962 թ. դեկտեմբերին ԱՄՆ-ի կառավարությունը համաձայնվեց 
վարկ տրամադրել Սիրիային՝ ալրաղացների կառուցումը ֆինան-
սավորելու համար, 1963 թ. հունվարին Ֆրանսիան Սիրիային 
երաշխավորեց երկարաժամկետ խոշոր բանկային վարկ, իսկ 
Л963 թ- փետրվարին ԳՖՀ֊ի կառավարությունը համաձայնագիր 
•ստորագրեց վարկ տրամադրել Սիրիային՝ Եփրատի վրա կառուց-
վող ամբարտակի առաջին հերթի շինարարությունը ֆինանսա-
վորելու համար34։ 

31 «Новейшая история арабских стран», стр. 80. 
32 В. П. В и к т о р о в , Экономика современной Сирии, стр. 50. 
33 նույն տեղում։ 
34 նույն տեղում, էշ 51։ 
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1963 թ. սկզբներին նշանակալի լափով աճեցին Բաաս կու-
սակցության դիրքերը և դերը երկրի քաղաքական կյանքում։ Զի-
ջելով այդ կուսակցության և յոլնիոնի и տ ա կան35 կազմակերպու-
թյունների պահանջին, կառավարությունը 1962 թ. հունիսին հար-
կադրված էր հայտարարել, որ Սիրիան կողջոլնի ԱՄՀ-ի հետ ֆե-
դերատիվ միասնության հաստատումը36» Սակայն, իրականում,, 
նա կոնկրետ ոչ մի քայլի չդիմեց այդ ուղղությամբ։ Այդ պատ֊-
ճառով էլ Բաաս կուսակցության ղեկավարությունն ուժեղացրեց՛ 
իր հարձակումները կառավարության վրա։ Կուսակցության ղեկա-
վար Սալահ Բիթարը Սիրի այում հաստատված ռեժիմը որակեց՛ 
հետադիմական։ Կուսակցությունը կառավարությանը մեղադրում՛ 
էր հատկապես այն բանի համար, որ նա չեղյալ հայտարարեց՛ 
ազգայնացման վերաբերյալ 1961 թ. դեկրետները37 ։ 

1' պատասխան այդ մեղադրանքների, Ազըմի կառավարու-
թյունը որոշեց արգելել Սիրիայում Բաաս կուսակցության գոր-
ծունեությունը, փակել «ալ֊Բաաս» թերթը և նրա՚ խմբագիր Սալահ 
Բիթարին բանտարկել մեկ ամիս ժամանակով։ Դրան անմիջապես 
հետևեց յունիոնիստների տպագիր օրգանների արգելումը։ նրանք 
մեղադրվում էին «կեղծ լուրեր տպագրելու մեջ, որը թյուրիմացու-
թյան մեջ է գցում հասարակական կարծիքը»՜6։ 

1962 թ. դեկտեմբերին սրվեց միջկոլսակցական պայքարը։ 
կառավարության ներսում։ Բաասի ներկայացուցիչները կազմե-
ցին «սոցիալիստների բլոկ», որը հանդես էր գալիս կառավարու-
թյան քաղաքականության քննադատությամբ։ նրանք մասնավո-
րապես նկատի ունեին Եփրատի ամբարտակի կառուցումը ֆի-
նանսավորելու համար արևմտագ երմ անական կառավարության-
հետ վարվող բանակցությունների ձգձգումը, սիրիական նավթը-
օտարերկրյա ընկերությունների մասնակցությամբ արդյունա-

հանելու սիրիական կառավարության մտադրությունները և այլն։ 
Դեկտեմբերին պրեզիդենտ Նազիմ Կոլդսիի, պրեմիեր մինիստր-
Խալեդ Ազըմի, գեներալ Զահյւեդդինի և «Սոցիալիստական բլոկիս 
ներկայացուցիչ Ակրամ Հաոլրանիի մասնակցությամբ կա յա-

35 ԱՄՀ֊ի հետ միավորման կողմնակիցներ։ 
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ցավ հատուկ խորհրդակցություն՝ կառավարության մեջ նրանց 
բռնած դիրքը քննարկելու համար։ Այդ խորհրդակցության 
հանձնարարականների համաձայն կառավարությունը դեկ-
տեմբերի 8 ֊ ի ն որոջում ընդունեց պահանջել ԳՖՀ-ից՝ կոնկ-
րետ պատասխան տալ Եփրատի ամբարտակի շինարարության 
ֆինանսավորմանը մասնակցելու մասին, մինչև 1963 թ. մարտը 
օրինադիծ նախապատրաստել քաղաքական կուսակցությունների 
վերակառուցման վերաբերյալ, իսկ 1963 թ. ամռանը անցկացնել 
•պառլամենտական ընտրություններ39 > ։ 

1962 թ. դեկտեմբերի 23-ին կառավարական հրամանագրով 
վերացվեց արտակարգ դրության մասին օրենքը, որ մտցվել էր 

ամիս առաջ։ Դրա փոխարեն ընդունվեց նոր օրենք, ըստ որի, 
արտակարգ դրություն մտցնելու համար անհրաժեշտ էր կառա-
վարության անդամների 2 / Յ ֊ ի համաձայնությունը և պառլամեն-
տի հավանությունը40։ 

1963 թ. հունվարի կեսերին սիրիական բանակի զորամասե-
րը Դամասկոսոլմ, Կատանայում և Կունեյտրայում գնդապետներ 
Աբդուլ Քարիմ նահլավիի, Մուհիբ Հինդիի, Ֆաիզ Ռիֆաիի և 
Ֆախուրի Օմարի հրամանատարությամբ Խալեդ Ազըմի կառավա-
րությունը տապալելու անհաջող փորձ կատարեցին41 ։ Հեղա-
շրջման կազմակերպիչները պահանջում էին !Լահրեդդինի հրա-
ժարականը։ Բացի այդ, նրանք պահանջում էին արգելել Ակրամ 
Հաուրանիի գործունեությունը Սիրիայոլմ, թույլ չտալ, որ Սիրիա-
յի կոմկուսի գլխավոր քարտուղար Խալեդ Բեկդաշը վերադառնա 
•Սիրիա, բանակից ազատել բոլոր ձախ բարձրաստիճան սպանե-
ցին, լրիվ վերակառուցել սիրիական բանակը և վերանայել կա-
ռավարության քաղաքականությունն արաբական հարցում42։ 

Հարևան Իրաքում 1963 թ. փետրվարին իշխանության ան-
ցումը Բաաս կուսա՛կցության ձեռքը է՛լ ավելի ուժեղացրեց սի-
րիական բաասականների դիրքերը։ նրանք բացահայտորեն ողջու-
նում էին Իրաքում տեղի ունեցած հեղաշրջումը և այնտեղ հաս-
տատված ռեժիմը43։ 1963 թ. փետրվարի 17֊ին իրաքյան կառա֊ 

3» „Ь 'ОПепГ, 8.ХП.1962. 
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վարաթյան հրավերով Միջել Աֆլակի ղեկավարությամբ Բաղդադ 
,էամանեց սիրիական Բաաս կուսակցության պատվիրակություն՛ը* 
քննարկելու Իրաքի հետ Սիրիայի միավորման նախագիծը։ Այդ-
պիսի ինքնուրույնությունը կառավարության նկատմամբ օպոզի-
ցիայի մեջ գտնվող կուսակցության կողմից, վկայում Էր նրա 
դիրքերի ղգա/ի ուժեղացման մասին։ 

Չնայած Խալեդ Աղըմի կառավարությունը հանդես Էր գալիս 
ընդդեմ Բաաս կուսակցության, սակայն վերջինիս ճնշումն այն-
քան ուժեղ Էր, որ արտաքին գործերի մինիստրը ստիպված Էր 
կառավարության անունից հրապարակել մի հայտարարություն, 
որտեղ կոչ Էր արվում ֆեդերացիա հիմնել Սիրիայի և Իրաքի 
միջև44։ Սակայն դա չվերացրեց քաղաքական պայքարը մի 
կողմից պրեմիեր մինիստր Խալեդ Ազըմի, իսկ մյուս կողմից՝՝ 
բա ա и ականների և յոլնիոնիստական մյուս կազմակերպություն-
ների միջև։ Ամբողջ փետրվար ամսին շարունակվեց կա-
ռավարական ճգնաժամը, որը ծագեց «Մուսուլման եղբայրներX) 
կազմակերպութ յան և Բաաս կուսակցության անդամ մինիստըր֊ 
ների հրաժարականի հետևանքով։ 

Այդ ճգնաժամը հնարավոր չեղավ լուծել սովորական միջոց-
ներով։ 1963 թ• մարտի 8-ին Սիրիայում կատարվեց նոր պետա-
կան հեղաշրջում։ Պրեզիդենտ նաղիմ Կուդսին, գեներալ Աահրեդ֊ 
դինը, կառավարության մինիստրները, ինչպես նաև Ակր ամ Հաոլ-
բանին ձերբակալվեցին։ Պրեմիեր մինիստր Խալեդ Ազըմը իր ըն-
տանիքով ապաստանեց թուրքական դեսպանատանը45։ ՍկղբոււԼ' 
հեղաշրջման կազմակերպիչներն Էին սիրիա-իսրա յելական զի-
նադադարի գծի սիրիական զորքերի հրամանատար, գեներալ մա-
յոր Զիյադ Հարիրին, զինվորական հետախուզության պետ Ռաշիդ 
Քոլթեյնին և Մուհամեդ աս-Սուֆին, որը պատասխանատու պաշ-
տոն Էր գրավում սիրիական բանակի գլխավոր շտաբում։ Սակայն} 
Քոլթեյնին և աս-Սուֆին վերջին պահին հեռացան դավադրու-
թյունից, պատճառաբանելով, թե հեղաշրջման մասին լուրերը 
հայտնի են դարձել կառավարությանը։ Հարիրին որոշեց գործել 
ինքնուրույն, իր ծրագրերի մասին նախօրոք տեղյակ պահելով 
Բաասի ղեկավարությանը և ապահովելով բաասական սպաների 
աջակցությունը46։ Այդ պատճառով Էլ Բաասը թեև անմիջական 
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•մասնակցություն չունեցավ հեղաշրջման կազմակերպման գոր-
ծում, սակայն դարձավ միակ ոչ ռազմական խմբավորումը, 

՛որին կարող էր դիմել Հարիրին՝ կառավարություն կազմելու ա-
ռաջարկությամբ։ Սիրիական բուրժուազիայի քաղաքական խըմ-
բավորումներն այդ պահին իրենց վերջնականապես հեղինակա֊ 
զրկեզ էին մասսաների աչքում։ 

Մարտի 9 ֊ ի ն Բաաս կուսակցության ղեկավար Սալահ Բիթա-
,րի գլխավորությամբ կազմ վեց նոր կառավարություն։ Նրա մեջ 
մտած 20 մինիստրներից 10-ը Բաաս կուսակցության անդամներ 
էին։ Մնացած 10-ը ներկայացնում էին «անկախականներին» և 
յոլնիոնիստական կազմակերպությունների ղեկավարներին։ Կա-
ռավարության մեջ մտան Նիհաղ ալ-Կասիմը՝ «Միացյալ արաբա-
կան ճակատից», Սամի Ս ուֆանը՝ «Սոցիալիստական միասնու-

թյան շարժումից», Խանի ալ-Հինդին և Ջիհադ Դախին՝ «Արաբա-
կան ազգային շարժումից» և ուրիշներ։ 

Հարկ է նշել, որ բաասականների իշխանության գլուխ անց-
անելը Սիրիայում չուղեկցվեց այնպիսի սանձարձակ բռնություննե-
րով, ինչպես Իրաքում։ Բայց այստեղ ևս կատարվեցին բազմա-
թիվ ձերբակալություններ, արգելվեցին աշխատավորների մի-
տինգներն ու ցույցերը, հետապնդվում էին մյուս կուսակցություն-
ները։ 

Նոր կառավարության հայտարարության մեջ նշվում էր, որ 
նա հանդես է գալիս «հանուն արաբների միասնության և արա-
՛բական սոցիալիստական հասարակություն կառուցելու», և որ նա 

՛իր асհիմնական խնդիրը համարում է ԱՄՀ-ի և Իրաքի հետ Սիրիայի 
.միության հիմնումը»**։ 

Մարտի 24-ին օրենսդիր և գործադիր իշխանությունը հանձ-
'նըվեց аհեղափոխական հրամանատարության ազգային խոր֊ 

հըրդին (ՀՀԱԽ)։ Նրա նախագահ և սիրիական բանակի հրամա-
նատար նշանակվեց գեներալ լեյտենանտ Լուեյ ալ-Աթասին։ 

Բաաս կուսակցությունը թեև անցավ իշխանության գլուխ, 
սակայն այդ շրջանում ժողովրդական մասսաների մեջ չուներ 
լայն հենարան։ Այդ պատճառով էլ նրա առջև կանգնած կարևոր 
խնդիրներից էր իր քաղաքական դիրքերի ամրապնդումը, որին և 
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նա փորձեց հասնել, հայտարարելով, որ պատրաստ է բանակցու-
թյուններ սկսել ԱՄՀ-ի և Իրաքի ղեկավարների հետ՝ արաբա-
կան ֆեդերատիվ պետության ստեղծման հարցի շուրջը։ 

Մարտի 10-ին բանակցություններ սկսվեցին իրաքյան պատ-
վիրա՛կության հետ, որին ղեկավարում էր Իրաքի պրեմիեր մինիստրի• 
տեղակալ և արտաքին գործերի մինիստր Ալի Սալեհ Սաադին։ Մար-
տի 11-ին հրապարակվեց սերիա֊իրաքյան համատեղ հայտարարու-
թյուն, որտեղ ասված էր, որ երկու ,կողմերն էլ «միասնության նպա-
տակների» հարցում ունեն միանման տեսակետներ։ նրանք անհրա-
ժեշտ գտան ընդլայնել համագործակցությունը ԱՄՀ-ի, Սիրիական 
Արաբական Հանրապետության (ՍԱՀ) և Իրաքի միջև։ Երկու կող-
մերն ընդգծեցին «շարժումների ճակատագրի նույնությունըյ> 
ԱՄՀ֊ոլմ, Իրաքում, ՍԱՀ֊ում, Եմենի Արաբական Հանրապետու-
թյունում, Ալժիրում և նրանց քաղաքականությունը միավորելու. 
անհրաժեշտությունը ինչպես ազգային, այնպես էլ միջազգային 
ասպարեզում՝ «հօգուտ արաբական միասնության նպատակների 
իրագործման և դրական չեզոքության ու բլոկներին չմիանալու 
քաղաքականության սկզբունքների ապահովմանл1*®» 

Սիրիայում իրենց գործունեությունն աշխուժացրին յունիո֊ 
նիստական կազմակերպությունները։ Սակայն շուտով ի հայտ 
եկան որոշակի տարաձայնություններ բաասականների և յունիո 
նիստական կազմակերպությունների՝ «Արաբական միացյալ ճա-
կատի», «Սոցիալիստական միասնության շարժման» և «Արաբա-
կան ազգային շարժմ ան» միջև։ Յունիոնիստները Սիրիայի կա-
ռավարությունից պահանջում էին անհապաղ միավորվել ԱՄՀ-ի 
հետ։ Իսկ բաասականները դրա համար առաջ էին քաշում մի 

շարք նախնական պայմաններ։ Եգիպտոսի հետ միավորվելու բո-
լոր ձևերի դեմ հանդես էր գալիս Ակրամ Հատւրանիի խումբը։ Այս, 
խմբավորումների միջև մշտական բանակցություններ էին ընթա֊, 
նում, որպեսզի մինչև սիրիական պատվիրակության Կահիրե 
մեկնելը կարգավորեն իրենց միջև եղած տարաձայությոլնները։ 
Ի վերջո, նրանք որոշեցին առժամանակ դադարեցնել վեճերը50։ 

1963 թ. մարտի կեսերին ԱՄՀ-ի կառավարության հետ բա-
նակցությունների համար Կահիրե մեկնեց սիրիական պատվիրա-
կությունը՝ Սալահ Բիթարի գլխավորությամբ։ Հետագայում նրան• 
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միացավ իրաքյան պատվիրակությունը։ Բանակցությունները, 
որոնք ընթացան երեք վւոլլով, տևեցին մարտի 14-ից մինչև ապ-
րիլի 1 7 ֊ ը ։ Սակայն բանակցությունների արդեն առաջին փուլում 
միացյալ պետության ղեկավարության և քաղաքական կուսակ-
ցությունների գործունեության, ինչպես նաև այլ հարցերի շուրջ 
լուրջ տարաձայնություններ ծագեցին պրեզիդենտ Նասերի և սի-
րիական պատվիրակության միջև® ՚ * 

Կահիրեոլմ շարունակվող բանակցությունների պահին սի-
րիայում կրկին սրվեցին տարաձայնությունները Բաաս կուսակ-
ցության և յունիոնիստական խմբերի միջև, սպառնալով ձախողել 
Կահիրեի բանակցությունները։ Յունիոնիստները պահանջում Էին 
սիրիական պատվիրակության մեջ մտցնել յունիոնիստական բո-
ւռ ր խմբերի ներկայացուցիչներին։ Բա ասը ստիպված Էր զիջել։ 
Այգ պատճառով Էլ ապրիլի 6-ին, երբ սկսվեց բանակցություննե-
րի երրորդ ւիուլը, սիրիական պատվիրակության կազմը զգալի 
չափով փոխվել Էր։ Բաասի ներկայացուցիչներն այնտեղ այլևս 
•մքւնաշնորհ դիրք չունեին, իսկ պրեմիեր մինիստր Սալահ Բիթա֊ 
րի փոխարեն պատվիրակության ղեկավար դարձավ ՀՀԱԽ-ի նա-
խագահ, գեներալ լեյտենանտ Լուեյալ-Աթասին 

Վերջապես՝ 1963 թ. ապրիլի 17-ին, ԱՄՀ-ի, Սիրիայի և Իրա֊ 
քի միջև ստորագրվեց համատեղ հայտարարություն՝ բանակցու-
թյունների արդյունքների մասին։ Այնտեղ ասված Էր, որ երեք 
պետությունների պատվիրակությունները որոշեցին համապա-
՛տասխան հանրաքվե անցկացնելուց հետո ստեղծել նոր ֆեդե-
րատիվ պետություն՝ Արաբական Միացյալ Հանրապետություն։ 
՛նոր պետությունը բաղկացած Էր լինելու երեք շրջաններից, եգիպ-
տական, սիրիական և իրաքյան։ նրա մայրաքաղաքը լինելու Էր 
Կահիրեն։ Նոր պետության կենտրոնական իշխանության իրավա-
ռության մեջ մտնելու Էին արտաքին քաղաքականությունը, 
պաշտպանությունը, ազգային անվտանգությունը, ֆեդերալ հար-
կերը, ներքին և արտաքին փոխառությունները, ֆեդերացիայի 
բյուջեի մշակումը, մաքսային հարցերը, ֆեդերացիայի տնտեսա-
կան քաղաքականության և տնտեսական զարգացման ծրագրերի 
մշակումը, երեք շրջանների տնտեսական զարգացման պլանների 
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կոորդինացիան, երեք շրջանների միջև ապրանքափոխանակու-

թյան և բոլոր վճարումների կոորդինացիան, տեղեկատվության 

դորձի ղեկաւ/սյրումր, մշակույթի և կրթության բնագավառում աշ-

խատանքների կոորդինացումը։ 

Սոր պետության բարձրագույն օրենսդիր մարմին Համարվեց 

ազգային ժողովը՝ կազմված երկու պալատներից, դեպուտատնե-

րի պալատից, որն ընտրվելու էր ուղղակի գաղտնի քվեարկու-

թյամբ՝ յուրաքանչյուր շրջանի բնակչության թվին համապատաս-

խան և ֆեդերալ խորհրդից, որը բաղկացած էր լինելու յուրա-

քանչյուր շրջանի հավասար թվով ներկայացուցիչներից։ Ֆեդերալ 

կառավարությունը պատասխանատու էր լինելու ազգային ժողովի 

առջև։ 

Ֆեդերատիվ պետության ղեկավար հանդիսանալու էր ազգա-

յին ժողովի կողմից 4 տարի ժամանակով ընտրված պրեզիդենտը։ 

նա լինելու էր նաև զինված ուժերի գլխավոր հրամանատար և 

պաշտպանության ազգային խորհրդի նախագահ։ Պրեզիդենտը 

պետք է իրավունք ունենար արձակել օրենքներ, առաջարկել և 

մերժել դրանք, նշանակել պրեմիեր մինիստր և մինիստրներ, 

զորքերի հրամանատարներ, ֆեդերալ բարձրագույն դատարանի 

անդամներ, ֆեդերալ պետության բարձրաստիճան պաշտոնյա-

ներ։ նախատեսվում էր ընտրել երեք վիցե պրեզիդենտ՝ յուրա-

քանչյուր շրջանից մեկական։ 

Բացի այդ, ԱՄՀ-ի երեք շրջաններից յուրաքանչյուրն ունե-

նալու էր իր օրենսդիր խորհուրդը, որը օրենքներ էր ընդունելու 

տվյալ շրջանի համար, ինչպես նաև իր կառավարությունը, որը 

պատասխանատու էր լինելու տվյալ շրջանի օրենսդիր խորհրդի 

առջև։ 

Երեք երկրների պատվիրակությունները համաձայնվեցին, որ 

անցման շրջանում իշխանության օրենսդիր և գործադիր մարմինը 

լինելու է պրեզիդենտական խորհուրդը, որի նախագահ լինելու 

էր պրեզիդենտը։ Պրեզիդենտական խորհրդում երեք շրջաններն 

էլ ներկայացվելու էին հավասար թվով անդամներով։ Որոշում-

ներն ընդունվելու էին ձայների պարզ մեծամասնությամբ, բայց 

պրեզիդենտն ունենալու էր վետոյի իրավունք։ 

նոր ֆեդերատիվ պետության սահմանադրությունը պիտի 

մշակվեր և ժողովրդական հանրաքվեի հավանությանն արժանա-

նար առաջիկա 5 ամիսների ընթացքում։ Այն իր ուժը պահպանե-

լու էր ամբողջ անցման շրջանի համար, սակայն ոչ ավելի, քան 
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20 ամիս նրա ընդունման օրից։ Սահմանադրության տեքստի 
մշակման համար ստեղծվեց հատուկ կոմիտե։ Սահմանադրու-
թյանը հավանություն տալուց հետո պետք է ստեղծվեր միասնա-
նակ զինվորական հրամանատարություն, արտաքին քաղաքակա-
նության խնդիրներով զբաղվող կոմիտե, արաբական փոխհարա-
բերությունների և արաբական ընդհանուր շուկայի կոմիտե և մի 
շարք այլ կոմիտեներ, որոնք պետք է նախապատրաստեին ֆեդե-
րալ ինստիտուտների ստեղծումը։ Նաև համաձայնություն ձեռք 
բերվեց, որ յուրաքանչյուր շրջանում գործող օրենսդրությունը 
մնալու է ուժի մեջ, մինչև որ այն փոխարինվի համապատասխան 
սահմանադրական մարմնի կողմից53։ 

Այդպիսիք էին Եգիպտոսի, Սիրիայի և Իրաքի ծրագրվող 
միավորման սկզբունքները։ 

Սիրիայի կոմկուսի Կենտկոմն այդ կապակցությամբ հրա-
պարակված հայտարարության մեշ կառավարությանը նախազգու-
շացնում էր՝ ֆեդերացիա ստեղծելու գործում չդիմել հապճեպու-
թյան, որը, նրա կարծիքով, «մեծագույն վտանգ» էր ներկայաց-
նում ոչ միայն Սիրիայի, այլև արաբական ազատագրության ընդ-
հանուր գործի համար։ «Առաջընթացը դեպի իսկական ամուր 
միասնություն, պահանջում է նախ և առաջ հաստատել դեմոկրա-
տական ազատություններ, ստեղծել կառավարման այնպիսի ձև, 
որը հանդիսանա ազատ պառլամենտական ընտրությունների 
արդյունք, որպեսզի ժողովրդի ներկայացուցիչները կարողանան 
ազատորեն արտահայտել իրենց կարծիքը ֆեդերատիվ միության 
հիմունքների և ձևի մասին։ Այսպիսին է առողջ հիմքերի վրա 
խարսխված արաբական միության ազատագրական դեմոկրատա-
կան ուղին, որը կապահովի նրա ամրությունը»,— ասված էր Սի-
րիայի կոմկուսի Կենտրոնական կոմիտեի հայտարարության 
մեջ54, 

Ի կատարումն ապրիլի 17-ի որոշումների, Ս իրիայում կազ-
մըվեց հատուկ հանձնաժողով, ֆեդերացիա ստեղծելու կապակ-
ցությամբ սահմանադրական և իրավական փովւոխություննեբ 
մտցնելու հարցը քննարկելու համար։ Կահիրե մեկնեց մի նոր 
պատվիրակություն՝ դպրոցական ծրագրերի, կոմունիկացիաների 

5 3 լք « Լ Ա յ տ ձ \ ( _ ^ և ՚ յ յ ւ » 
5 4 «Проблемы мира и социализма», 1967, № 7, стр. 49. 
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և ֆեդերացիայի քաղաքացիության ստատուսի միօրինակություն 
մտցնելու համար։ 1963 թ. մայիսի 1-ից Սիրիայում և Իրաքում 
բարձրացվեց ֆեդերացիայի դրոշը55! 

Բիթարի կառավարությունը մի շարք քայլեր կատարեց գո-
յություն ունեցող ռեժիմին յունիոնիստական և սոցիալիստական 
տեսք տալու համարէ Ձերբակալվեցին մի քանի քաղաքական գոր-
ծիչներ և սպաներ, որոնք մեղադրվում Էին 1961 թ. Եգիպտոսից 
Սիրիայի անջատումը կազմ ակերպելոլ մեջ։ Նրանցից ոմանք 
զրկվեցին քաղաքացիական իրավունքներից55։ Մայիսի սկզբներին 
կրկին ազգայնացվեցին սիրիական բանկերը571 

Սակայն շատ չանցած հարաբերությունները երեք պետու-
թյունների, հատկապես Սիրիայի և ԱՄՀ-ի միջև կրկին սրվեցին։ 
Սիրիական կառավարությունը սկսեց յունիոնիստական երեք 
կազմակերպությունների ակտիվիստների հետապնդումըէ Նրանց 
ներկայացուցիչները հանվեցին ՀՀԱԽ-ի կազմից5*։ 

Մայիսի 3-ին եգիպտական կառավարությունը որոշեց որոշ 
ժամանակով հետաձգել մայիսի 12-ին նշանակված բանակցու-
թյունները՝ միացյալ զինվորական հրամանատարություն ստեղծե-
լու վերաբերյալ։ Այդ որոշումը պատճառաբանվում Էր նրանով, 
որ զինվորական միավորումը չի կարող արդյունավետ լինել, 
եթե քաղաքական միավորումը սպառնալիքի տակ Է։ Քաղաքա-
կան միավորման տակ հասկացվում Էր երեք պետություններում 
«քաղաքական ճակատներիя ստեղծումը, այսինքն՝ հանուն միաս-
նության հանդես եկող բոլոր քաղաքական ուժերի միավորումը։ 
Քանի որ այդպիսի ճակատ ԱՄՀ-ում հանձին Արաբական Սոցիա-
լիստական Միության արդեն գոյություն ուներ, ուստի մնում Էր 
նման ճակատներ ստեղծել Սիրիայում և. Իրաքում։ Սակայն յու-
նիոնիստական կազմակերպությունների և. Բաաս կուսակցության 
միջև տարաձայնություններն այնքան խորն Էին, որ ազգային 
ճակատ ստեղծելու վերաբերյալ բանակցություններն արդյունք 
չտվեցին59է 

53 .С11Г0П0108У օք АгаЬ роННСБ", 1963, V. 1, N8 2, р. 159. 
56 նույն տեղում, Էշ 139—140։ 

« .АгаЬ ро!Шса1 ճօշսո^ոէտ*, 1963, р. 253—254. 
5 8 Г. И. М и р с к и й, Смутное время в Сирии («Новое время», 1963, 

МЬ 34, стр. 14). 
տ' К. Տ. А Ь ս յ а Ь е г, ТЬе АгаЬ ВаЧЬ, р, 71. 
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1963 թ. ապրիլի վերջերին սիրիական բանակից հեռացվեցին 
47 յունիոնիստ սպաներ, որոնք անմիջապես վւոխարինվեցին բա֊ 
ասական սպաներով^®։ Մայիսի 2 ֊ ի ն ղրան հաջորդեց կառավա-
րական ճգնաժամ, որովհետև Բիթարի կառավարության 6 յունիո-
նիստ մինիստրներ ի նշան բողոքի հրաւք արական տվեցին։ Նը-
րանք պահանջում էին Բաաս կուսակցության հետ հավասար ներ-
կայացուցիչներ ունենալ կառավարության կազմում և ՀՀԱԽ֊ում ։ 
Չնայած Բիթարը խնդրեց նրանց հետ վերցնել իրենց հրաժարա-
կանները և համագործակցել գոյություն ունեցող դժվարություն-
ները հաղթահարելու համարի, յոլնիոնիստների հակակառավա-
րական ելույթները չէին դադարում։ Մայիսի 8-ին մեծ հուզում տե-
ղի ունեցավ Հալեպում02։ Այդ նույն օրը կառավարությունն արգե-
լեց յունիոնիստական կազմակերպությունների պատկանող «ալ֊ 
Վիհդայ> և «Սաոլթ ալ֊Ջամահիր» թերթերի հրատարակումը, ո-
րոնք, իբր, միասնության գործին վնասում էին63։ Մայիսի վեր-
ջերին հուզումներ տեղի ունեցան Դամասկոսի մերձակա Քաբոլն 
վայրում, որտեղ յոլնիոնիստները կենտրոնացնելով զրահատան-
կային և հետևակային զորամիավորումներ, կառավարությունից 
պահանջեցին անհապաղ կենսագործել միասնության վերաբերյալ 
ծրագրերը և վերականգնել բանակից վտարված սպաներին։ Յոլ֊ 
նիոնիստների դրան հաջորդած ցույցերը Բիթարի կառավարու-
թյանը ստիպեցին 1963 թ. մայիսի 10-ին հրաժարական տալ6՝-։ 

Նոր կոալիցիոն կառավարության կազմումը հանձնարարվեց 
«Սոցիալիստական միասնության շարժման» նախկին ղեկավար, 
սակայն հետագայում տարաձայնությունների պատճառով նրանից 
հեռացած Սամի ալ֊Ջունդիիւնռ5։ Կառավարական ճգնաժամի այդ-
պիսի ելքը կարելի էր դիտել որպես բաաս ականների մի նոր փորձ՝ 
մերձենալու յունիոնիստների հետ և հաշտվողական դիրք գրավե-
լու միավորման հարցում։ Սակայն դա միայն արտաքնապես էր 
այդպես, իրականում երկրում իսկական իշխանությունը սկսեց 

6 0 .'ГЬе М1с1с11с Еаэ1. А Бигуеу апй (НгесЮгу, օք,.." 1963, р. 370; К. Տ. 
А Ь и յ а Ь е г, ТЬе АгаЬ ВаЧЬ, р. 71. 

" 1Ы(1., р. 71; М. К е г г, ТЬе агаЬ со1б шаг, р. 107. 
" „СЬгопо1огу օք 1Ье АгаЬ բօ11է1շտ", 1963, V. 1, № 2, р. 140. 

" Э.УЛБбЗ. 
•« ,СЬголо1ойу օք 1Ье АгаЬ ро1Шсз, 1963", V. I, № 2, р. 140; К- Տ . 

А Ь и ] а Ь е г , ТЬе АгаЬ ВаЧЬ, р. 72. 
« .СЬгопо1ойу օք АгаЬ թօ11է!շտ", 1963, V. I, № 2, р. 142. 
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աստիճանաբար անցնել բանակի ձեռքը, որտեղ յունիոնիստ-
ներին հեռացնելուց հետո գերակշռող դիրք էին գրավում բաասա-
կ անները։ 

Կոա/իցիոն կառավարություն ստեղծելու ուղղությամբ Սա-
մի ալ֊Զունդիի փորձերը վերջացան անհաջող և երեք օր անց՝ 
1963 թ. մայիսի 13-ին, կառավարության կազմումը կրկին հանձ-
նարարվեց Սալահ Բիթարին։ Նոր կառավարության կազմում չկար 
ոչ մի յունիոնիստ և նրա բոլոր անդամները փաստորեն նշանակ-
վեցին «Հեղաւիոխական հրամանատարության ազգային խորհըր-
գի» կողմիցս, 

Կառավարության հայտարարության մեշ ասված էր, որ նա 
անկեղծորեն ցանկանում է երկրի բոլոր քաղաքական ուժերի հա-
մագործակցությունը, որպեսզի հնարավոր դառնա միավորման 
վերաբերյալ համաձա յնագրի իրագործում ը և որ ֆեդերացիայի 
ստեղծումը մնում է նոր կառավարության գլխավոր խնդիրը57։ 

Սակայն Բիթարի կառավարության մեշ յուն իոնի и տն ե րի բա-
ցակայությունը առաջ բերեց Սիրիայի և ԱՄՀ-ի հարաբերություն-
ների հետագա սրում։ 1963 թ• մայիսի 17-ին (Гալ֊Ահրամ» թեր-
թում տպագրվեց նրա խմբագիր և ԱՄՀ-ի հայտնի հասարակական 
գործիչ Հասանեյն Հեյկալի հոդվածը, որտեղ նա գրում էր. որ 
ԱՄՀ-ի և սիրիական Բաասի ղեկավարների հարաբերությունները 
այն աստիճան են լարվել, որ անհնար է դառնում որևէ համագոր-
ծակցություն կամ «խաղաղ գոյակցությունյ)6տյ 

Ապրիլի 1 7 ֊ ի դեկլարացիան 1963 թ. հուլիսին ձախողվեց այն 
բանից հետո, երբ սիրիական կառավարությունը բացահայտեց 
պետական դավադրություն և ձերբակալեց Իրաքի և ԱՄՀ-ի հետ 
միավորման կողմնակիցներին։ 1963 թ. հուլիսի 18-ին պրեզի-
դենտ Նասերի հետ սիրիա-եգիպտական հարաբերությունների 
հարցերը քննարկելու համար Ալեքսանդրիա մեկնեց սիրիական 

Հ պատվիրակությունը, գեներալ լեյտենանտ Լուեյ ալ-Աթասիի 

գլխավորությամբ։ Այդ նույն օրը Ղամասկոսի բանակի արձակ-
ված սպաների մի խումբ կապիտան Մոլհամեղ Նաբահանիի 
գլխավորությամբ Ղամասկոսի կայազորի մի մասի և կապի 
դպրոցի ունկնդիրների աջակցությամբ, վարձեց գրավել բանակի 

6 6 „С11Г0П010ЙУ օք АгаЬ ро1ШС8'՜, 1963, V. I, № 2, р. 141. 
6 1 « տ ձ ֊ ^ յ ւ » . 20ЛМ963; „АгаЬ ро1Шса1 а о с и т е ш э " , 1963, р. 2 6 0 - 2 6 3 . 
6 8 « ^ л У [ » , 17.У.1963. . 
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գլխավոր շտաբի շենքը և ռադիոկայանը։ Սակայն փողոցային 
մարտերից հետո պետական հեղաշրջման այդ փորձը տապալ-
վեց69ւ Դավադրության մասնակիցները ձերբակալվեցին և նրան֊ 
ցից շատերը մահվան դատապարտվեցին։ Բիթարի կառավարու-
թյունը հեղաշրջման փորձին մեղսակից համարեց յոլնիոնիստնե-
րին և նրանցից 58 հոգու ձերբակալեց։ Նրանց թվում կային մար-
դիկ, որոնք մասնակցել էին Կահիրեի բանակցություններին70։ 

1963 թ. հուլիսի 22-ին պրեզիդենտ Նասերը հայտարարեց, որ 
սիրիական կառավարության գործողություններն անհնար են դարձ-
նում միավորվելը Սիրիայի և Իրաքի հետ7կ 

Երեք երկրների միավորման պլանների ձախողումից հետո 
Բաաս կուսակցությունը 1963 թ. օգոստոսի վերջերին բանակցու-
թյուններ սկսեց Իրաքի կառավարության հետ՝ երկու երկրների 
միավորման և միասնական պետություն ստեղծելու հարցի շուրջը։ 
Կարծիքների փոխանակման համար Իր աք մեկնեց սիրիական մի 
պատվիրակություն։ Մի այլ պատվիրակություն Իր աք ժամանեց 
«տնտեսական համագործակցությանյ> վերաբերյալ համաձայնա-
գիր կնքելու շուրջը բանակցություններ վարելու համար72։ 

Իրաքի կառավարությունը, նախքան Սիրիայի հետ միավոր-
ման հարցի քննարկումը, փորձեց միջնորդի դեր կատարել Սի-
րիայի և ԱՄՀ-ի միջև։ Օգոստոսի 21-ին Կահիրե մեկնեց իրաքյան 
պատվիրակությունը՝ Իրաքի պրեզիդենտ Արեֆի գլխավորու-
թյամբ։ Նրա նպատակն էր փորձել համաձայնության գալ հան-
րաքվե անցկացնելու շուրջը, եթե աչ նշված ժամկետին, ապա 
գոնե ավելի ուշ եգիպտա-սիրիական հարաբերությունները կար-
գավորվելուց հետո։ Սակայն Արեֆի առաքելությունը հաջողությամբ 
չպսակվեց։ ԱՄՀ-ի ղեկավարները նրան հասկացրին, որ Բաաս 
կուսակցության հետ Սիրիայում և Իրաքում համագործակցելն 
այդ կուսակցության ներքին քաղաքականության պատճառով ան-
հնարին էր73, 

Դրանից հետո Արեֆը ժամանեց Դամասկոս, որտեղ սիրիա-

կան կառավարության հետ նրա վարած բանակցություններն ա-

• ՚ « ^ յ | » , 19.VII,1963. 
70 Նույն տեղում, 21, 22, 25.711.1963։ 

71 Նույն տեղում, 23.VII. 1963։ 
72 Նույն տեղում, 14.711.1963։ 

» К. Տ. А Ь ս յ а Ь е г, ТЬе агаЬ ВаЧЬ, р. 76. 
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վարտվեցին պայմանավորվածությամբ այն մասին, որ անհրա֊ 
ժեշտ է Սիրիայի և Իրաքի միջև հաստատել լրիվ տնտեսական 
միասնություն։ Այն պետք է իրականացվեր աստիճանաբար։ Այդ 
նպատակին հասնելու համար նախատեսվում էր ստեղծել տնտե-
սական միասնական և տնտեսական պլանավորման խորհուրդ-
ներ՜'4։ 1063 թ. հոկտեմբերի 8-ին ստորագրվեց զինվորական հա-
մաձայնագիր և ստեղծվեց պաշտպանության գերագույն խոր-
հուրդ։ Իրաքի պաշտպանության մինիստրը դարձավ երկու երկըր-
ների միացյալ բանակների գլխավոր հրամանատար։ Այդ հրա-
մանատարության շտաբը լինելու էր Դամ ասկոսոլմ75։ 

Սեպտեմբերի 17-ին՝ ապրիլի 17-ի համաձայնագրով նշա-
նակված հանրաքվեի օրը, Բաասի համաարաբական ղեկավարու-
թյունը հավաքվելով Բաղղադոլմ, հրապարակեց մի հայտարա-
րություն, որով Սիրիային և Իրաքին կոչ էր անում միավորվել։ 
նախատեսվում էր միասնական պետության պրեզիդենտ ընտրել 
Արեֆին, իսկ պրեմիեր մինիստր Սալահ Բիթարին76։ 

1963 թ. սեպտեմբերի վերջին Սիրիայում և Իրաքում տեղի 
ունեցան Բաաս կուսակցության մարզային կոնֆերանսներ, որտեղ 
ընտրվեց նոր մարզային ղեկավարություն յուրաքանչյուր երկրի 
համար և ընդունվեցին հանձնարարականներ՝ կուսակցության 
առաջիկա 6-րդ կոնֆերանսի համար։ Այդ հանձնարարականներից 
կարևորներն էին՝ Իրաքի և Սիրիայի միջև միության հաստատու-
մը, երկու երկրների կուսակցական կազմակերպությունների միա-
վորումը, ինչպես նաև կուսակցության գաղափարական հիմունք-
ներում համապատասխան ճշտումներ մտցնելու անհրաժեշտու-
թյունը77։ Չնայած Իրաքի հետ մերձեցմանը, Սիրիայում չէին դա-
դարում յոլնիոնիստների ելույթները, որոնք վճռականորեն պա-
հանջում էին վերականգնել բանակից արձակված սպաներին և 
անհապաղ կիրառել ԱՄՀ-ի հետ միավորվելու վերաբերյալ որո-
շումները։ 

Բանակում ուժեղացավ պայքարը մի կողմից պաշտ պան ու֊ 

™ « տ ձ ^ յ ւ » , 3.IX.1963. 

" 7 5 V I լք « Լ օ ( _ 5 . յ Ս յ յ | » ; .ТЬе М Ш 1 е Еав! апс! МсиЧЬ А М с а 
1964-1965" , р. 542. 

" « ^ յ ւ » , 18.1Х.1963. 
77 Նույն տեղում, 28.11.1963։ 
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թյան մինիստր և գլխավոր շտաբի պետ գեներալ Զիյադ Հարիրիի, 
իսկ մյուս կողմից՝ բաասական սպաների միջև, որոնց գլուխ էր 
կանգնել պրեմիեր մինիստրի տեղակալ և ներքին գործերի մի-
նիստր Ամին Հաֆեզր։ Հունիսի վերջերին Ամին Հաֆեզը, օգտվե-
լով ԶիյաԳ ՀարԻրԻԻ բացակայությունից, հրաման տվեց բանա-
կից արձակելու Զիյագ Հարիրիի կողմնակից 30 սպաների։ Նը-
րանց պաշտոններում նշանակվեցին բաասական սպաներ։ Վերա-
դառնալով Սիրիա, գեներալ Հարիրին հարկադրված հաշտվեց 

կատարված վւաստի հետ, չնայած զրկվել էր այն ուժերից, որոնց 
վրա կարող էր հենվել բաաս ականն երի դեմ մղվող պայքարում։ 

Հեղափոխական հրամանատարության ազգային խորհրդի 
նախագահ Լոլեյ ալ-Աթասին, որի հետ միասին Հարիրին կատարել 
էր մարտի 8-ի հեղաշրջումը, գերադասեց չգժտվել բա ասականն ե ֊ 

րի հետ։ 1963 թ• հուլիսի 9-ին ՀՀԱԽ-ը Հարիրիին հանեց պաշտ-
պանության մինիստրի ու գլխավոր շտաբի պետի պաշտոններից և 
նրա փոխարեն նշանակեց Ամին Հաֆեզին։ Հուլիսի 27-ին Ամին 
Հաֆեզը նշանակվեց նաև ՀՀԱԽ-ի նախագահ և սիրիական բանա-
կի' գլխավոր հրամանատար։ Ըստ որում, նա պահպանեց նաև 
պրեմիեր մինիստրի տեղակալի, ներքին գործերի մինիստրի և Սի-
րիայի զինվորական նահանգապետի պաշտոնները։ Այսպիսով, 
երկրռւմ փաստական ամբողջ իշխանությունն անցավ գեներալ Ա-
մին Հաֆեզի ձեռքը։ 

Սակայն շուտով շատ սուր տարաձայնություններ երևան ե-
յկան ՀՀԱԽ-ի ներսում, որտեղ ուժեղ պայքար ծավալվեց Ամին 
Հաֆեզի և նրա տեղակալ գեներալ Մուհամեդ Ումրանի միջև7*։ 
Այս բոլորն արտացոլում էին Սիրիայում և Իրաքում կառավարող 
Բաասի ներսում չդադարող գաղափարական և քաղաքական պայ-
քարը, որն ընթանում էր Միշել Աֆլակի և Սալահ Բիթարի կողմից 
գլխավորվող կուսակցության համաարաբական աջ հետադիմական 
ղեկավարության և ազգային կազմակերպությունների ավելի չա-
փավոր ղեկավարների միջև։ Ըստ որում, ազգային կազմակեր-
պություններում ձախ խմբերի դիրքերը զգալի չափով ուժեղանում 
էին։ 

ներկուսակցական պայքարի և մշտական հակասությունների 
հիմքը կուսակցության ներսում միմյանց տրամագծորեն հակա-

7 4 Г. М и р с к и й, Развитие событий в арабском мире («Новое вре-
мя», 1965, № 6, стр. 5) . 
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ռակ սոցիալական խավերի և խմբերի առկայությունն էր, որոնց 
շահերը չէին կարող չբախվել։ Կուսակցության անդամներ էին 
քաղաքային մանր բուրժուազիայի պահպանողական շրջանները և 
նրա ավելի հեղափոխական խավերը, ազգայնական մտավորա-
կանները և բանվորները, գյուղական հարուստները և աղքատ 
գյուղացիները, բարձրաստիճան և շարքային պաշտոնյաներն ու 
и պան երր'9ւ 

Կուսակցության ներսում տեղի ունեցող պայքարի բնորոշ 
արտահայտությունն էին 1963 թ. հոկտեմբերին կայացած համա-
արաբական 6-րդ կուսակցական կոնֆերանսի ընդունած որոշում-
ները։ Նրանցում մի կողից արդարացվում էին Բաասի աչ շըր-
ջանների հետադիմական և հա՛կակոմունիստական գործողու-
թյունները հատկապես Իրաքում, իսկ մյուս կողմից՝ ակնհայտ 
էին կոլսակցության ձախ շրջանների փորձերը՝ իսկապես կանգ-
նելու զարգացման ոչ կա սքի տ ալիս տ ա կան ուղու վրա։ Դա ակնա-
ռու երևաց հեղափոխության մեջ բուրժուազիայի դերի բնորոշման 
մեջ, որտեղ ընդգծված էր նրա օպորտունիզմը և արաբական եր֊ 
կըրներում նեո գաղութատիրությանը աջակից լինելու հանգաման-
քը։ Կոնֆերանսը հեղավ։ոխոլթյան շարժիչ ուժեր համարեց բան-
վորներին, գյուղացիներին և հեղափոխական մտավորականու-
թյանը*0, 

Կուսակցության մեջ ձախ ուժերի դիրքերի ուժեղացումն ար-
տացոլվեց նաև սոցիալիստական երկրների հետ հարաբերու-
թյունների վերաբերյալ որոշման մեջ։ Բանաձևում նշվեց, որ չնա-
յած Սիրիայի և Իրաքի կառավարությունների հռչակած բլոկներին 
չմիանալու քաղաքականությանը, ամեն կերպ պետք է ամրա-
պընդել բարեկամական հարաբերությունները սոցիալիստական եր-
կըրների ժողովոլրդների հետ։ Կոնֆերանսի ավարտից հետո բաա-
սական մ ամ ուլում հրապարակվեցին բազմաթիվ հոդվածներ, որ֊ 
տեղ շեշտվում էր, որ ի տարբերություն կապիտալիստական սիս-
տեմի հետ ունեցած հակասությունների, Բաաս կուսակցության և 
սոցիալիստական երկրների միջև եղած հակասություններն ան֊ 
տագոնիստական չեն։ Մատնանշվում էր, որ դրանք միայն գաղա֊ 

7 9 Ю. О с т р о в и т я н о в , Прошлое и настоящее национального со-
циализма партии Баас («Мировая экономика и международные отноше-
ния», 1966, № 1, стр. 43). 

80 Նույն տեղում, К. Տ. А Ь ս Л а Ь е г, Т1те АгаЬ ВаЧЬ, р, 80. 
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փարական և քաղաքական բնույթի են և վերաբերում են սոցիալիզ-
մին անցման ձևերին, մինչդեռ կապիտալիստական սիստեմի հետ 
հակասություններն անտագոնիստական բնույթ են կրում8'» 

Դեռ ավելին, կոնֆերանսի գաղափարական հանձնաժողովը 
հայտարարեց, որ Բաաս կուսակցությանը «երբեք էլ խորթ չի եղել 
մարքսիզմը և շատ դեպքերում նա գտնվել է մարքսիստական գա-
ղափարախոսության ազդեցության տակյ> և որ «մարքսիզմը հան-
դիսանում է սոցիալիստական գաղափարախոսության աղբյուր-
ներից մեկը, որից պետք է օգտվի Բաասըл82։ 

Սակայն, եթե կուսակցության ձախ ուժերը փնտր ում էին 
հակակապիտալիստական զարգացման, ինչպես նաև բոլոր առա-
ջադիմական ուժերի միավորման և Ազգային ճակատի ստեղծման 
ուղիներ, եթե դեպքերի զարգացման բնական ընթացքը կուսակ-
ցության տատանվող անդամներին ստիպում էր անկեղծորեն ուղ-
ղել իրենց նախկին սխալները, ապա կուսակցության աչ ղեկավա-
րությունն իրականում մտադիր չէր հավատարիմ մնալ «սոցիա-
լիստական դեկլարացիաներինV։ 

Կուսա՛կցության 6-րդ համաարաբական կոնֆերանսը ,որո-
շում ընդունեց Իրաքի և Սիրիայի ֆեդերատիվ միություն ստեղ-
ծելու մասին։ Այդ միության տնտեսական քաղաքականությունը 
պետք է խարսխվեր սոցիալիստական սկզբունքների վրա։ Մատ-
նանշվեց, որ արաբական երկրների յուրաքանչյուր միավորում 
անպայմանորեն պետք է նախատեսի նաև ԱՄՀ-ի միացումը՝ որ-
պես լիիրավ անդամի83» 

Բաասի նորընտիր համաարաբական ղեկավարության մեչ 
մտան ձախ բաասակաների շատ ներկայացուցիչներ։ Թեև կու-
սակցության գլխավոր քարտուղար մնաց Միշել Աֆլակը, սակայն 
համաարաբական ղեկավարության կազմում չընտրվեցին Բաասի 
այնպիսի աչ ականավոր գործիչներ, ինչպես Սալահ Բիթարը և 
Թալիբ Շաբիբին84յ 

Բաասի ձախ թևի ճնշման ներքո երկրռւմ պահպանվեցին 
աշխատավորների նախկին նվաճումները և անցկացվեցին նոր 

8 1 Նույն տեղում։ 

82 Նույն տեղում։ 

8 3 « < Л л Л » , 28.X.1963; .АгаЬ роПИса! а о с и т е т в ' , 1963, р. 4 3 8 - 4 4 4 . 

8 4 « ւ ձ ^ յ է » , 28.Х.1963; К. Տ. յ а Ь е г, ТЬе АгаЬ ВаЧЬ, р. 81. 
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միջոցառումեր։ Վախենալով կորցնել մասսաների վրա ունեցած 
ազդեցությունը, Բաասի աչ ղեկավարությունը հարկադրված էր 
դիմել զիչումների։ 1963 թ. հունիսի 23-ի դեկրետով որոշ փոփո-
խություններ մտցվեցին ագրարային ռեֆորմի վերաբերյալ օրեն-
քի մեչւ Զգալի լափով կրճատվեց հողատիրության առավելագույն 
չափըг Կալվածատերերին թողնվող հողերի լափը սահմանվեց 
15 — 5 5 Яш ոռոգվող հողեր և 80—300 Яш չոռոգվող հողեր85յ Դրա 
շնորհիվ ագրարային ռեֆորմը Սիրիայում դարձավ ամ են ամար-
տ ականն ամբողջ Արաբական Արևելքում։ 

1963 թ• հոկտեմբերին փոփոխության ենթարկվեց (ГԱգրարա-
յին հարաբերությունների կազմակերպման» մասին օրենքը։ Նոր 
օրենքով բարձրացվեց բերքից վարձակալի հասանելիք բաժինը, 
ընդունվեցին մի շարք միջոցառումներ՝ նրա իրավունքները կալ-
վածատիրոչ կամայականություններից պաշտպանելու ուղղու-
թյամբ և այլն։ Սակայն երկրռւմ գյուղացիական դեմոկրատական 
կազմակերպությունների բացակայության հետևանքով, որոնք 
կարող Էին վերահսկողություն սահմանել նշված օրենքների կա-
տարման վյրա, վերչիններիս կենսագործումը հանդիպում Էր կալ-
վածատերերի ուժեղ դիմադրությանը։ Բաասական իշխանություն-
ների թողտվության հետևանքով կալվածատերերն ահաբեկում Էին 
գյուղացին երին և գրավում նրանց տրված հողերը։ Այգ պատճա-
ռով Էլ գյուղացիության վիճակը վատանում Էր, իսկ ագրարային 
ռեֆորմի կիրառումը, համեմատած ԱՄՀ-ի կազմում եղած առա-
ջին տարիների հետ, դանդաղում։ 

Կառավարությունը ազգային կապիտալի արտասահման ար-
տահոսքի կապակցությամբ փորձեց իր ձեռքը վերցնել երկրի 
Վարկա-ֆինանսական սիստեմի վերահսկողությունը։ 1963 թ. մա-
յիսին ազգանացվեցին երկրի բոլոր մասնավոր թանկերն ու ապա-
հովագրական ընկերությունները։ Միաժամանակ վերահսկողու-
թյուն մտցվեց վալյուտային գործառնությունների վրա և փակվեց 
ազատ վալյուտային շուկան88» 

Ի պատասխան դրա, սիրիական ազգային բուրժուազիան դի-
տավորյալ խիստ սահմանափակեց իր գործունեությունը, փակեց 

8 5 В. П. В и к т о р о в , Экономика современной Сирин, стр. 105. 
8 6 А. В. В а в и л о в , Характер социально-экономических преобразо-

ваний в Сирии («Проблемы экономики и истории стран Ближнего и Сред-
него Востока», М., 1966, стр. 51). 
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շատ ձեռնարկություններ և բանվորներին էլ արձակեց։ Դամաս֊ 

կոսի առևտրական պալատը տնտեսության մինիստրին հղած հու-

շագրում Բիթարի կառավարությունից պահանջում էր վերացնել 

վերահսկողությունը արտասահմանի հետ կապված ֆինանսական 

գործառնությունների վրա, խրա՛խուսել մասնավոր ձեռներեցու-

թյունը և կատարել այլ զիջումներ։ Կառավարությունը շտապեց 

թուլացնել վալյուտային վերահսկողությունը և բանկերին թոլյ-

լատրեց արտասահմանյան վալյուտան վաճառել ազատ կուր-

սով37։ 

Բիթարի կառավարության անհետևողականությունը հանգեց-

րեց աշխատավորական մասսաների գրության վատթարացմանը։ 

Բանվորների աշխատավարձը կրճատվեց համարյա 15°/ը-ով։ 

Խիստ աճեց գործազրկությունը։ Ավելի քան 100 հազար սիրիա-

ցիներ աշխատանք փնտրելու համար թողեցին երկիրը։ 

Երկրի ներսում չունենալով ամուր հենարան և վախենալով 

զինվորական հեղաշրջումից, Բաասը 1963 թ. հուլիսի 1-ին հայ-

տարարեց սեփական զինված ուժերի՝ ազգային գվարդիայի ըս֊ 

տեղծման մասին՝ բաղկացած 25 հազար մարդուց88։ Այդ ուժերի 

հրամանատար նշանա՛կվեց գնդապետ Համադ Օբեյդը։ Կուսակցու-

թյան 6-րդ համաարաբական կոնֆերանսի որոշումների համա-

ձայն նախապատրաստական աշխատանքներ սկսվեցին Սիրիայի 

և Իրաքի ֆեդերատիվ միության ստեղծման ուղղությամբ։ Կող-

մերը համաձայնեցրին տնտեսական միավորման սկզբունքները և 

նախապատրաստվեցին ընդհանուր քաղաքացիություն մտցնելուն 

ու երկու երկրների միջև անձնագրային սիստեմը վերացնելուն։ 

Սակայն Իրաքի Բաաս կուսակցության ղեկավարության պառակ-

տումը վերջ դրեց երկու երկրների քաղաքական միավորման 

պլաններին։ 

Սալահ Բիթարը, որը դեմ էր այդ միության անհապաղ իրա-

կանացմանը և որը հոկտեմբեր ամսին տապալվեց Բաաս կուսակ~ 

ցոլթյան սիրիական շրջանային ղեկավարության ընտրություննե-

րի ժամանակ, 1963 թ. նոյեմբերի 12֊ին հրաժարական տվեց։ 

նոր կառավարությունը, .հր մեծ մասամբ բաղկացած էր ձախ 

բաասականներից, կազմեց Ամին Հաֆեզը։ Սակայն կառավարու-

87 Նույն տեղում, էշ 52։ 

88 Բաաս կուսակցության անդամների թիվը այդ ժամանակ հասնում էր 10 
հաղարիէ 

56 



թյան մեջ մտան նաև աջ բաաս ականն երի մի թանի ներկայացու-
ցիչներ, մասնավորապես, պրեմիեր մինիստրի տեղակալի պաշ-
տոնր ղրավեց Մուհամեդ Ումրանր։ Ամին Հաֆեզը և նրա կողմ-
նակիցներն ավելի չափավոր հայացքների տեր էին և պաշտպա-
նություն էին գտնում Բաասի ձախ թևի կողմից։ Մուհամեդ Րւմ-
ո ա՛հի և նրա կողմնակիցների, ինչպես նաև նրանց պաշտ պան ող 
ազգային գվարդիայի հրամանատար Օբեյդի վրա էր հենվում 
Բաասի աջ ղեկավարությունը՝ Միշել Աֆլակի գլա խավորութ յամ ռ։ 

Շուտով Մուհամեդ Րլմրանի և Ամին Հաֆեզի միջև բացա-
հայտ պայքար սկսվեց։ Վերջինս վարում էր տարբեր քաղաքական 
ուժերի հաշտեցման քաղաքականոլթյունէ Նա բանտից ազատ ար-
ձակեց նախկին պրեզիդենտ Նազիմ Կուդսիին և նախկին պրեմիեր 
մինիստր Խալեդ Ագըմին և ուրիշներիէ Դեկտեմբերի սկզբներին 
Ամին Հաֆեզը դեկրետ հրապարակեց բոլոր քաղբան տա րկ յալն ե-
րին ներում շնորհելու մասին։ Մուհամեդ Ոլմրանը հանդես Էր գա-
լիս Ամին Հաֆեզի այդ քաղաքականության դեմէ Իր շուրջը հա-
վաքելով ԱՄՀ-ի հետ միավորման կողմնակիցներին, Մուհամեդ 
Ումրանր պահանջում Էր պայքարել ձախ բաասական ների, Ակրամ 
Հաուրանիի և նրա կողմնակիցների դեմ^է 

1964 թ. սկզբներին Ամին Հաֆեզը ՀՀԱԽ-ոլմ ընկավ մեկու-
սացման մեջ։ ՀՀԱԽ-ի անդամնրի մեծ մասը պաշտպանում Էր Մու-
համեդ Ումրանին։ Դրան զուգընթաց երկրի ներսում հուզումներ 
սկսվեցին։ 1964 թ. փետրվարի 22-ին՝ Եգիպտոսի հետ Սիրիայի 
միավորվելու օրը, ելույթներ տեղի ունեցան Համայում, որոնք 
ճնշվեցին կառավարության կողմից։ Մասսայական ձերբակալու-
թյուններ տեղի ունեցան Հոմսում, Լաթակիայում, Հալեպում, Դեյր 
Էզ-Զորոլմ և այլուր90» 

Պայքարը Բաասի ներսում կրկին սրվեց։ 1964 թ. հունվարի 
սկզբին Սալահ Բիթարն Իրաքում բաասական ռեժիմի անկման 
մեջ մեղադրեց իրաքյան Բաասի ղեկավար Սաադիին91 և առաջար-
կեց դատապարտել նրա խմբին։ Այդ պատճառով Բաասի մար-
զային ղեկավարությունը 1964 թ. հունվարի 24-ի նիստում, առա֊ 

8 9 Г. М и р с к и й, Развитие событий в арабском мире (.«Новое вре-
мя», !965, № 6, стр. 5) . • 

9 0 Л » յօ « ձ ^ յ ^ ւ յ - յ Ա յ յ ք » 

91 Рտասականների ռեժիմը Իրաքում ընկավ 1963 թ. նոյեմբերին։ 
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ջարկեց Բիթարի ն վտարել կուսակցության շարքերից92։ Բաասի 
համաարաբական աչ ղեկավարությունը հարկադրված էր անցնել 
գործի, որովհետև Բիթարի հեռացումը լուրշ հարված կհասցներ 
նրա շահերին։ Միշել Աֆլակը, օգտագործելով իր հեղինակու-
թյունը, հրավիրեց մարղային կոնֆերանս, որին մասնակցեց նրա 
կողմնակիցների մեծամասնությունը։ Աշ թևի կողմնակիցներից 
ընտրվեց նոր մարղային ղեկավարություն93ւ Դրան ի պատաս-
խան Սաադին Դամասկ,ոսոլմ հրավիրեց Բաասի արտակարգ համա-
արաբական կոնֆերանս, սակայն նրա մասնակիցների մեծ մասը 
Միշել Ալֆակի կողմնակիցներն էին։ Սաադին թեև չվտարվեց կու-
սակցությունից, բայց և չնտրվեց նրա նոր համաարաբական ղե-
կավարության կազմում։ 

Սիրիայում ստեղծված ծանր կացությունից դուրս գալու ել-
քը, ինչպես նշում էր Սիրիայի կոմկուսը, ազգային դեմոկրատա-
կան վարչակարգի հաստատումն էր։ Կոմկուսը պահանջում էր 
երկրռւմ ստեղծել լայն Ազգային ճակատ, որի վրա և կարող էր 
հենվել ազգային դեմոկրատական վարչակարգը94« 

Բաասականների համար ստեղծվեց ծանր դրություն։ Նրանք 
գնալով մեկուսանում էին։ Հույժ անհրաժեշտ էր դաոնում կուսակ-
ցության ստրատեգիայի և տակտիկայի վերանայումը և դիրքերի 
պահպանումը։ Այգ պրոցեսի Հիմքը դրված էր կուսակցության 
Տ ֊ ր դ համաարաբական կոնֆերանսում։ Տվյալ պահին կուսակցու-
թյան տակտիկայի գլխավոր խնդիրը դասակարգային հենարանի 
ընտրման հարցն էր։ Իրաքում բաասական ռեժիմի տապալումից 
հետո Սիրիայում Բաասը որդեգրել էր բուրժուազիայի և աշխա-
տավորների միջև խուսանավելու տակտիկան։ Կուսակցության ղե-
կավարությունը եռանդուն պրոպագանդում էր իր «սոցիալիստա-
կան նպատակներն ու մտադրություններըя, ինչպես նաև հակա իմ -
պերիալիստական դիրքը և խիստ կերպով հանդես գալիս ամերի-
կյան և անգլիական իմպերիալիզմի դեմ։ Մարտի 8 ֊ ի հեղաշրջման 
առաջին տարեդարձի օրը կուսակցության ղեկավարությունը 
հրապարակեց հատուկ հայտարարություն, որտեղ ընդունում էր 
իր թույլ տված սխալները և խոստանում անել ամեն ինչ իր շար-
քերը մաքրելու համար և պայքարել իմպերիալիզմի և ռասայա-

" К . Տ. А Ь ս յ а Ь е г, ТЬе АгаЬ ВаЧЬ, р. 87; .ТЬе М Ш 1 е Бая! апй 
КогИ! А М с а 1965—1966", р. 567. 

, 3 « Լ ^ ! З ' и ^ Л » ; К. Տ. АЬи Л а Ь е г, ТЬе АгаЬ ВаЧЬ, р. 82. 
Տ4 «Проблемы мира и социализма», 1963, № 12, стр. 62—64. 
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կանության դեմ։ նա միաժամանակ խոստանում էր արաբական 
միասնության համար պայքարը միավորել հանուն ազատության 
և սոցիալիզմի մղվող պայքարի հետ95» 1964 թ. ապրիլի 2 6 ֊ ի ն 
մտցվեց նոր ժամանակավոր սահմանադրություն։ Այնտեղ արձա-
նագրված էր, որ Սիրիան «•Ժողովրդական դեմոկրատական սո-
ցիալիստական հանրապետություն է, որը հավատում է արաբների 
միասնությանը և պայքարում դրա իրականացման համար»։ 
Սահմանադրությունը սոցիալիստական հասարակարգի հիմք հռչա-
կեց արտադրամիջոցների հասարակական սեփականությունը, 
որը կարող է լինել ինչպես պետական, այնպես էլ կոլեկտիվ։ Անձ-
նական սեփականության առավելագույն չափը սահմ անվում էր 
ըստ օրենքի։ Բարձրագույն օրենսդիր իշխանությունը տրվեց СГԱզ-
գային հեղափոխական խորհրդին»։ նրան հանձնվեց նաև գործա-
դիր մարմինների գործունեության վրա վերահսկողության իրա-
վունքը։ аԱզգային հեղափոխական խորհուրդն» ընտրում էր 
պրեզիդենտին, վիցե պրեզիդենտին և պրեզիդենտական խորհրդի 
անդամներին։ Գործադիր իշխանությունն իրականացվում էր պրե-
զիդենտական խորհրդի և Մինիստրների խորհրդի կողմից95։ 

1964 թ. ապրիլի 21-ին Հաֆեզի կառավարությունն ազգայ-
նացրեց երկոլ արդյունաբերական ձեռնարկություն Դամ ասկոսոլմ 
և մեկ ֆաբրիկա՚ Լաթաքիայոլմ։ Ազգայնացվեցին նաև 15 այլ 

խոշոր ձեռնարկություններ։ Ազգայնացված ձեռնարկություններում 
մտցվեց ինքնակառավարման ռեժիմ և դրանց նախկին տերերը 
զրկվեցին իրենց բոլոր իրավունքներից։ Այդ ձեռնարկությունները 
պետք է ղեկավարեին վարչական խորհուրդները, որոնց մեշ մըտ֊ 
նում էին մեկական ներկայացուցիչներ կառավարությունից, 
Բաաս կուսակցությունից, արհմիությունից և 4 ներկայացուցիչ 
բանվորներից ու ծառայողներից։ Ազգայնացված ձեռնարկություն-
ների շահույթը բաժանվելու էր հետևյալ կերպ. 30%-ը՝ պետու-
թյանը, 30%֊ը՝ արտադրության ընդլայնմանը, 25%֊ը՝ բանվոր-
ներին ու ծառայողներին, 5 ° / 0 ֊ ը հատկացվելու էր սոցիալական 
կարիքների, իսկ 10%֊ը՝ ձեռնարկության բանվորների համար 
բնակարաններ կառուցելու նպատակով։ 

9 5 Ю. О с т р о в и т я н о в , Прошлое и настоящее национального со-
циализма партии Басс, стр. 47. 

" ) У \ ^ «Կհ <35Ь4_5_Н» 
9 7 В. П. В и к т о р о в , Экономика современной Сирии, стр. 58. 
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Կառավարության այս մ իշոցառումն ե րը բանկերի և ապահո-
վագրական ընկերությունների ազգայնացումից հետո առաջին-
քայլերն էին երկրի տնտեսության վրա պետական վերահսկողու-
թյուն սահմանելու ուղղությամբ։ 

Ի պատասխան կառա՛վարության այս գործողությունների, 
1964 թ. ապրիլին սկսվեց առևտրականների գործադուլը. նրանք 
պահանջում էին չեղյալ հայտարարել բանկերի, ապահովագրական 
ընկերությունների և ձեռնարկությունների ազգայնացումը9*։ 

1964 թ• կեսերին ընտրվեց պրեզիդենտական խորհուրդ, որի 
կազմի մեջ մտան Ամին Հաֆեզը որպես նախագահ, Սալահ Բի-
թարը և Մուհամեդ Ումրանը որպես տեղակալներ և Բաաս կու-
սակցության երկու ներկայացուցիչներ՝ դոկտոր Նոլրեդգին Աթա-
սին և Մանսուր ալ-Աթրաշը որպես անդամներ®®ւ Սալահ Բիթարը 
կազմեց նոր կառավարություն, որը բաղկացած էր հիմնականում 
բաասականներից։ Կառավարությունը հայտարարեց, որ ընթանա-
լու է (Гարաբական սոցիալիզմիл ուղիով, պայքարելու է շահա-
գործման դեմ, ամրապնդելու է ազգային տնտեսության ինքնու-
րույնությունը, խրախուսելու է հասարակական սեկտորի զար-
գացումը, տնտեսությունը վարելու է պլանավորման հիմունքնե-
րով, հետևողականորեն կիրառելու է ագրարային ռեֆորմը և 
այլն10°) Զիջելով դեմոկրատական ուժերի պահանջին, կառավա-
րությունը ներում շնորհեց քաղաքական բանտարկյալներ ին, 
թոլյլատրեց արհմիությունների քաղաքական գործունեությունը և 
նրանց համազգային ֆեդերացիա յի ստեղծումը։ Ընդունվեց արհ-
միությունների նոր, ավելի առաջադիմական կանոնադրություն10^ ։ 

Սակայն կուսակցության ձախ ուժերին և աշխատավորական 
մասսաներին զիջումներ անելով հանդերձ, Բաասի ղեկավարու-
թյունը միաժամանակ ձգտում էր սերտ համագործակցության խո-
շոր բուրժուազիայի հետ, գտնելով, որ տնտեսության զարգացման 
գլխավոր միջոցը մասնավոր՝ ինչպես ազգային, այնպես էլ օ-
տարերկրյա կապիտալի ներգրավումն է։ Ժողովրդին ուղղված իր 
դիմումներում Բաասի ղեկավարությունը բոլոր դասակարգերի և 

.ТЬе М1(3а|е Еаэ1 апё ИогШ АГпса..., 1965—1966', р. 567. 
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խավերի գաղափարական ու ազգային միասնության կոչ էր ա-
նոլմ, ընդգծում առևտրական ու արդյունաբերական բուրժուա-
զիայի (Гակնառու նշանակությունը և ծառայությունները» ազգային 
տնտեսության զարգացման բնագավառում, բազմիցս մատնա-
նշելով նաև մասնավոր սեկտորի անձեռնմխելիության մասէгЬ102* 

Կառավարության տնտեսական քաղաքականությունն ապա-
հովում էր Սիրիայում վալյուտային ազատ գործառնությունները։ 
Կառավարությունն արտադրության ընդլայնման նպատակով 
բուրժուազիային մեծ քանակությամբ վարկեր և փոխառություն-
ներ էր տրամադրում։ Սիրիայի տնտեսական զարգացմանը մեծ 
մասշտաբով սկսեց մասնակցել օտարերկրյա կապիտալը։ Եփր ա-
տի վրա ամբարտակ կառուցելու Համար բանակցություններ էին 
վարվում ԳՖՀ-ի, թղթի ֆաբրիկա յի Համար՝ ճապոնիայի, իսկ ավ-
տոհավաքմ ան գործարանի շինարարության համար՝ Անգլիայի 
հետ։ ճապոնական ընկերությունները երկաթի և ֆոսֆորի Հան-
քերի Հետազոտման աշխատանքներ էին կատարո լւ/'®3» 

Սակայն սիրիական բուրժուազիան աջ բաասականների նոր քա-
ղաքականությանն անվստահությամբ էր վերաբերվում։ Չոլնենա-
լով իր ներկայացուցիչները կառավարության մեջ և պետական իշ-
խանության մյուս բարձրադիր մարմիններում, նա վախենում էր 
ազգայնացմ ան նոր ալիքից, իսկ Բաասի զիջումները գնահատում 
էր որպես կառավարության աճող թուլության և անկայունության 
նշան։ Այդ պատճառով էլ չունենալով զինված ելույթների կազմա-
կերպման իրական հնարավորություններ (բանակը լրիվ վերահըս-
կոլմ էին բաասականները), սիրիական բուրժուազիան իր Հակակա-
ռավարական գործունեությունը ծավալեց երկրի տնտեսական 
կյանքը կազմալուծելու ուղղությամբ։ Օգտագործելով իր դիրքը 
տնտեսական կյանքում, նա Հույս ուներ ստիպել բաասական կա-
ռավարությանը՝ դիմելու զգալի քաղաքական զիջումների, այդ 
թվում՝ Համաձայնվել բուրժուազիայի ներկայացուցիչներին 
մտցնելու կառավարության կազմի մեջ։ 

Բուրժուազիան Հրաժարվում էր երկրի ներսում կապիտալ 
ներդրումներից։ 1964 թ. սկզբներին մի շարք ձեռնարկատերեր, 

1 0 2 :Ю.. О с т р а в и т я н о в,- Прошлое и настоящее национального со-
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պատճառաբանելով դժվարություններն ու միջոցների բացակայու-
թյունը, սկսեցին փակել իրենց ձեռնարկությունները կամ էլ կրճա-
տել արտադրությունը։ Արդյունաբերողներն արտադրության ընդ-
լայնման նպատակով պետությունից ստացած փոխառությունները 
զանազան պատրվակներով չէին վերադարձնում պետական բան-
կերին և այն օգտագործում էին ՛որպես շրջանառու կապիտալ։ 
Ըստ որում, նրանք շահույթներն առաքում էին արտասահման։ 
Միայն 1963—1964 թթ. արտասահման էր առաքվել 800 մլն 
սիրիական լիրա1°ձ։ 1964 թ. վերջին կրճատվեց բամբակյա կտո-
րեղենի, ցեմենտի, շաքարի, պահածոների և այլ ապրանքների 
արտադրությունը։ Խիստ ընկավ հիմնական արդյունաբերական 
ձեռնարկությունների բաժնետոմսերի կուրսը105։ Երկրռւմ ստեղծ-
վեց ծանր դրություն։ Հնգամյա պլանը չէր կատարվում, վտանգի 
տակ էր տնտեսական բոլոր պլանների կատարումը։ Օտարերկրյա 
կապիտալի խիստ պակաս էր զգացվում։ Միջազգային վալյուտա-
յին ֆոնդի տվյալներով օտարերկրյա մաքուր ակտիվները 1963 թ. 
դեկտեմբերից մինչև և 1964 թ. հունվարը երկրռւմ 131 մլն ս՛իրիա-
կան լիրայից կրճատվել էին 97 մլն լիրայի։ Միայն 1964 թ. առա-
ջին երկու ամիսներին շրջանառության մեջ գտնվող դրամի քանա-
կը կրճատվել էր 6 մլն լիրայով։ 1964 թ. բյուջեյում գոյություն 
ուներ բացահայտ դեֆիցիտ։ Երկիրը գտնվում էր տնտեսական 
սնանկացման եզրին։ Այդ Բո[որի պատճառը քաղաքական գոր-
ծոններն էին։ Բիթարի կառավարությունը կորցրել էր գործարար 
շրջանների վստահությունը և չնայած 1963 թ. լավ բերքին ու գո-
հացուցիչ առևտրին, սիրիական շուկան քաղաքական անկայուն 
դրության հետևանքով անդամալուծվել էրէ0Տ։ 

Աճող գործազրկությունը և տնտեսության ճգնաժամային վի-
ճակը ուժեղացրին աշխատավորական մասսաների դժգոհոլթ յո լնը 
Բաաս կուսակցության քաղաքականությունից։ Աջ բաասականների 
իշխանության գլուխ գտնվելու ամբողջ ժամանակամիջոցում աշ-
խատավորների նյութական վիճակը որևէ չափով չբարելավվեց և 
նրանց հնարավորություն չտրվեց մասնակցելու երկրի քաղաքա-
կան և սոցիալական կյանքին։ Սիրիական բուրժուազիան հույս 
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ուներ օգտվել ժողովրդական մասսաների աճող դժգոհ ութսունից և 
հենվել նրանց օգնության վրա՝ բաասական ռեժիմի դեմ մղվող 
պայքարումէ Սակայն նրա հույսերը չարդարացանէ 

Ժողովրդական մասսաների դժգոհոլթ յունը նպաստեց այն 
բանին, որ կուսակցության ներսում ձախ ուժերը սկսեցին գի-
տակցել սոցիալ-տնտեսական հետագա վերափոխումներ կատա-
րելու անհրաժեշտությունը։ Նրանք կառավարությունից պահանջե-
ցին անմիջապես ձեռնարկել կոնկրետ տնտեսական ու սոցիալա-
կան միջոցառումներ, զտել պետական ապարատը և այլն։ Սրվե-
ցին հարաբերությունները Բաասի աջ ղեկավարների և բանակի 
միջև, որի առաջադեմ սպաները պաշտպանություն գտնելով Բաա-
սի ձախ թևի կողմից, վճռիյկանորեն պահանջում Էին շտապ մի-
ջոցներ ձեռք առնել երկրի տնտեսական դրությունը բարելավելու 
ուղղությամբ և ուժեղացնել պայքարը հետադիմության դեմ, որը 
հենվում Էր արևմտյան երկրների օգնության և աջակցության 
վրա։ Երկրում դասակարգային պայքարի խիստ սրման պայման-
ներում Բաաս կուսակցությունը կանգնեց մասնավոր կապիտալի 
դիրքերի վրա հարձակում գործելու անհրաժեշտության առջև, ու-
շադրություն չդարձնելով խոշոր բուրժուազիայի և Բաասի աջ 
շրջանների դիմադրության վրա։ Ուժեղացող ներկուսակցական 
պայքարը հանգեցրեց Բաասի ձախ թևի դիրքերի ամրապնդմանը։ 
Միշել Աֆլակը հարկադրված եղավ հրաժարվել կուսակցության 
ղեկավարի պոստից և նրա փոխարեն Բաաս կուսակցության հա-
մաարաբա՛կան ղեկավար ութ յան գլխավոր քարտուղար ընտրվեց 
Մունիֆ Ռազզազին։ Կուսակցության սիրիական մարզային ղեկա-
վարության գլխավոր քարտուղար դարձավ գեներալ Ամին Հաֆե-
զը։ Սիրիական մարզային ղեկավարությունում սկսեց վճռական 
դեր խաղալ կուսակցության ձախ թևը^07։ 

1964 թ՛ հոկտեմբերի 4 ֊ ի ն Ամին Հաֆեզը կազմեց Սիրիայի 
նոր կառավարություն։ Դա Ամին Հաֆեզի կողմնակիցների հաղ-
թանա՛կն Էր, որն ամրապնդվեց Մուհա՛մեդ Ումրանի հեռացումով։ 
Նա մեղադրվեց դավադրական գործունեության մեջ և նշանակվեց 
Սիրիայի դեսպան Մ աղրիդոլմ։ Դրան հետևեց Ումրանի կողմնա-
կից մի շարք բարձրաստիճան սպաների արձակումը բանակից106։ 

1И - \ 1 Г — ^ « կ յ ^ և ՚ յ յ ւ » 
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Ամին Հաֆեզի կառավարությունը սիրիական Բաասի ձախ 
թևի ամենաակտիվ աջակցությամբ ձեռնամուխ եղավ սոցիալ-
տնտեսական մի շարք վերափոխումների, որոնց նպատակն էր 
ամրապնդել պետական սեկտորը, ճնշել բուրժուազիա [ի ու կալ-
վածատերերի հետադիմական մասի դիմադրությունը։ Այդ միջո-
ցառումներից ամենանշանակալին 1964 թ. դեկտեմբերի 2 2 ֊ ի 
դեկրետն էր՝ երկրի բոլոր օգտակար հանածոների պաշարների 
ազգայնացման և օտարերկրյա ընկերությունների ու մասնավոր 
անձանց կողմից նրանց շահագործումն արգելելու մասին։ Այս 
դեկրետը քաղաքական մեծ արձագանք գտավ Արաբական Արևել-
քում, որովհետև արաբական երկրների պատմության մեջ առաջին 
անգամ պետությունն իր ձեռքն էր վերցնում սեփական բնական 
հարստությունների մշակումն ու շահագործումը։ Դեկրետը լուրջ 
հարված էր միջազգային նավթային ընկերություններին, մասնա-
վորապես արևմտագերմանական «ԿոնկորդինЛ, որն աշխատում էր 
ձեռք բերել սիրիական նավթի արդյունահանման կոնցեսիան109< 

1965 թ. հունվարին հրապարակվեցին դեկրետներ՝ 115 ար-
դյունաբերական ձեռնարկությունների ազգայնացման մասին։ 
1965 թ. հունվարի 11-ին պետությունն իր վերահսկողության տակ 
վերցրեց 21 էլեկտրակայան։ Դամասկոսում ոլ Հալեպոլմ մասնա-
կիորեն ազգայնացվեց ևս 11 արդյունաբերական ձեռնարկություն։ 
1965 թ. մայիսին դեկրետ ընդունվեց բոլոր բամբակազտիչ գոր-
ծարանների ազգայնացման մասին""» 

Ազգայնացված գործարաններն ոլ ֆաբրիկաները Սիրիայում 
ամենախոշոր արդյունաբերական ձեռնարկություններն էին։ Գրան-
ցում զբաղված էր 12 հազար մարդ, իսկ ընդհանուր կապիտալը 
կազմում էր 243 մլն սիրիական լիրա11հ Այս միջոցառումների 
շնորհիվ արդյունաբերության բնագավառում պետական սեկտորը 
դարձավ տիրապետող։ Մասնավոր սեկտորի ձեռքում մնացին 
մանր և արհեստագործական ձեռնարկությունները։ 

Կառավարությունը միաժամանակ ձգտում էր իր կողմը գրա-
վել մանր և միջին բուրժուազիային, ձեռնարկություններում պա-
հել բարձրորակ ինժեներատեխնիկական կադրերին, որոնք հա-
ճախ իրենք էին ձեռնարկատերերը։ Այդ պատճառով էլ մի շարք 

109 в . П. В и к т о р о в , Экономика современной Сирии, стр. 60—61. 
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ձեռնարկություններ ոչ լրիվ ազգայնացվեցին։ Կառավարությունը 
նախկին ձեռնարկատերերին որպես սեփականություն թողեց 
նրանց կապիտալի 10—-85%-р1'2» 

Այդ նույն նպատակով կառավարությունը խոստացավ գնել 
մանր բաժնետերերին պատկանող բոլոր բաժնետոմսերը, սակայն 
գործնականում ամեն կերպ ձգձգում էր դրա կատարումը։ 

Համաձայն նոր դեկրետների, ենթադրվում էր ազգայնացված 
ձե ոն արկութ յունն երի վրա նույնպես տարածել ինքնակառավար-
ման սիստեմը։ 

Կառավարության ազգայնացման քաղաքականությանը եռան-
դուն աջակցություն էր ցույց տալիս Սիրիայի կոմունիստական 
կուսակցությունը։ Այն երկրի բոլոր առաջադեմ ուժերին կոչ էր ա-
նում միավորվել երկրռւմ անցկացվող սոցիալ-տնտեսական բա֊ 
րեփոխոլմները պաշտպանելս լ համար։ (ГԱյդ դեկրետների ընդու-
նումը,— ասված էր Սիրիայի կոմկուսի Կենտկոմի հայտարարու-
թյան մեջ,— սերտորեն կապված է Սիրիայում և մյուս արաբա-
կան երկրներում երկու հիմնական տենդենցների միջև ընթացող 
պայքարի գլխավոր ուղղության հետ. ազգային՝ որը նախատե-
սում է Սիրիայի զարգացումը ոչ կապիտալիստական ուղիով և 
հետադիմական, որը մեր երկիրը տանում է խոշոր իմպերիալիստ-
ներին, կապիտալիստներին և ֆեոդալներին շահույթներ ապա-
հովող, իսկ ժողովրդական մասսաներին ոչինչ չտվող կապիտա-
լիստական ուղիովл"3» 

Սիրիայում կիրառված սոցիալ-տնտեսական վերափոխումնե-
րը լայն հնարավորություններ էին բացում երկրի առջև՝ ընթանա-
լու ոչ կապիտալիստական ուղիով։ 

Ինչպես և պետք էր սպասել, Ամին Հաֆեզի կառավարության 
տնտեսական և սոցիալական քաղաքականությունը խիստ սրեց 
դասակարգային պայքարը երկրռւմ։ Խոշոր և միջին ձեռնարկու-
թյունների ազգա յնացում ը լուրջ հարված հասցրեց մասնավոր 
սեկտորին և, բնականաբար, հանգեցրեց առևտրական և արդյու-
նաբերական բուրժուազիայի դժգոհ ութ յան ը։ Ազգա յնացում ը կա-
ռավարության կողմից մանրակրկիտ չմշակվեց և վերահսկողու-
թյան չենթարկվեց, թույլ տրվեցին մի շարք սխալներ։ Դա արտա-
հայտվեց մասնավորապես այն բանում, որ խոշոր և միջին բոլր-

112 նույն տեղում, էշ 57։ 
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ժուազիայի ձեռնարկությունների հետ միասին ււզգայնացվեց նաև 
մանր ապրանքարտադրողների և առևտրական միջնորդների սե-
փականությունը։ նրանց դժգոհութ յոլնն անմիջապես օգտագործե-
ցին խոշոր բուրժուազիան, նրա քաղաքական խմբավորումները և 
հետադիմական հոգևորականությունը։ 

Դեռևս դեկրետների հրապարակման նախօրյակին Դամասկո-
սոլմ հայտնաբերվեց հակակառավարական դավադրություն, որին 
մասնակցել էին նաև որոշ աջ բաասականներ^1*։ Ս իրիա-լիբանա-
նյան սահմանի վրա ուժեղացվեց մաքսային հսկողությունը, որ-
պեսզի թույլ Լտբվի ազգայնացված ձեռնարկությունների կապի-
տալի արտահանումը։ Աշխատանքի մինիստրությունն ինքն էր 
նշանակում ազգայնացված ձեռնարկությունների դիրեկտորներին 
և վարչական խորհրդի անդամներին։ Այդ ձեռնարկությունների 
ղեկավարման համար ստեղծվեց արդյունաբերության սոցիալիս-
տական սեկտորի դեպարտամենտ'15» 

Սակայն քնած չէր նաև հետադիմությունը։ 1965 թ. հունվարի 
22-ին Դամ ասկոսի Օմ ա յաների, ինչպես նաև այլ մզկիթներում 
քաղաքական քարոզներ հնչեցին. հոգևորականությունը դատա-
պարտեց կառավարության քայլերն ազգայնացման ուղղությամբ 
և ժողովրդին «սրբազան պայքարի» կոչեց ընդդեմ կառավարու-
թյան։ Առևտրականների նվիրատվությունների միջոցով ստեղծ-
վեցին, այսպես կոչված՝ «Մոլհամեդի ջոկատներ», որոնց ղեկա-
վարում էին հետադիմական կրոն ա քաղաքական «Մուսուլման եղ-
բայրներ» կազմակերպության ներկայացուցիչները։ Սաբոտաժի 
դիմեց Սիրիայի առևտրական բուրժուազիան, իր հետևից տանե-
լով միջին և մանր առևտրականներին 

Սակայն Ամին Հաֆեզի կառավարությանը վճռական աջակ-
ցություն ցույց տվեցին բանվորները, գյուղացիները և Ս իրիա յի 
բոլոր առաջադեմ ուժերը։ Երկրռւմ տեղի ունեցան բազմամարդ 
ցույցեր ու միտինգներ՝ ի պաշտպանություն կառավարական դեկ-
րետների։ Հետադիմական ուժերի խռովությունը ձախողվեց։ Կա-
ռավարությունը, հենվելով աշխատավոր մասսաների աջակցու-
թյան վրա, կարող էր ընթանալ իր սկսած սոցիալ-տնտեսական 

1 1 4 Е. Н е м о в , Январские декреты в Сирин («Международная 
жизнь», 1965, № 3, стр. 147). 

И5 «За рубежом», 1965, № 6, стр. 2; «Правда», 27.1.1965. 
I ' 6 «Новейшая история арабских стран», стр. 85. 
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վերափոխումների հետագա խորացման ուղիով։ Արագացվեց ագ-
րարային ռեֆ որմ ի կիրառում ը։ 

1965 թ• վ։ետրվարի 18-ին կառավարությունն ազգայնացրեց 
սննդամթերքներ և դեղորայք ներմուծող ընկերություններըէ 
Սննդամթերքների և դեղորայքի ներմուծման վրա պետական մենա-
շնորհ սահմանվեցի' ։ 1965 թ. մարտին ազգայնացվեցին այն բո-
լոր ֆիրմաներն ու նավթային ընկերությունները, որոնք զբաղվում 
կին Սիրիայում նավթամթերքների մշակմամբ, վաճառքի և փո-
խէս դրման գործով։ Նրանց թվում Էին երեք խոշոր օտարերկրյա 
ֆիրմաներ՝ вՍոկոնի վակուում оյլՅ>, «Շելլ» և «Էսսո», որոնք ապա-
հովում Էին տեղական շուկայում նավթամթերքների պահանջի 

67%-ը"*։ 
1965 թ. մայիսին պետական մենաշնորհ հաստատվեց Սի-

րիայից ցորենի, գարու և բամբակի արտահանման վրա, որը կազ-
մում Էր երկրի արտահանության 7 0 % -ը119։ Այս միջոցառումների 
շնորհիվ պետական սեկտորը սկսեց տալ երկրի արդյունաբերա-
կան արտադրանքի 80°/ց-ը։ Պետոլթ յան վերահսկողության տակ 
անցավ արտաքին առևտրի < ? 0 - % 1 2 0 ; Արտահանման և ներմուծման 
գործողությունների ղեկավարման համար ստեղծվեց պետական 
«ՍիմԼկսս ընկերությունը, 10 մլն սիրիական լիրա կապիտալով։ 

Այս միջոցառումներին զուգընթաց տեղի Էր ունենում ներքին 
կյանքի դեմոկրատականացում։ Ազատ արձակվեցին քաղաքական 
բանտարկյալները, թույլատրվեց Սիրիա վերադառնալ վտարանդի-
ներին։ 1965 թ. օգոստոսին Ազգային հեղափոխական խորհրդի 
(ԱՀ.Խ) վերակազմավորված և ընդլայնված կազմի մեջ բացի Բաա-
սի ներկայացուցիչներից և սպաներից մտան Սիրիայի բանվորա-
կան արհմիությունների ընդհանուր ֆեդերացիայի, գյուղացիական 
կազմակերպությունների, ուսուցիչների ու փաստաբանների արհ-
միությունների, կանանց և այլ կազմակերպությունների ներկայա-
ցուցիչները։ ԱՀԽ-ի հիմնական խնդիրը դարձավ սահմանադրու-
թյան մշակումը։ 1965 թ. սեպտեմբերի 1-ին ԱՀԽ-ն ընտրեց հինգ 
հոգիանոց պրեզիդենտական խորհուրդ՝ կազմված բաասականնե-

րից՝21՛ 

117 «6_,յյԼ11», 13.11.1965. 
1 1 8 В. П. В и к т о р о в , Экономика современной Сирии, стр. 61. 

4.У.1965. 
1 2 0 В. П. В и к т о р о в, Экономика современной Сирии, стр. 60. 
'•շւ «Правда», 24.Х.1965; .ТЬе МкМ1е Еаэ! апй 1Чог1Ь А М с а , 1 9 6 6 - 6 7 " , 

Լօոճօո, 1966, р. 630, 
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Աշխուժացավ բանվորական և արհմիութենական շարժումըг 
1965 թ. ապրիլին կայացան Սիրիայի բանվորական արհմիության 
ընդհանուր ֆեդերացիայի (ԲԱԸՖ) ղեկավար մարմինների ընտրու-
թյունները։ նորընտիր գլխավոր կոմիտեն հաստատեց նոր կանո-
նադրություն։ Այնտեղ ասված էր, որ Սիրիայի արհմիությունների 
հիմնական նպատակն է հասնել (Гարաբական տարբեր երկրների 
բանվորների միասնությանը և աջակցել սոցիալիստական ու ազ-
գային ազատագրական շարժման ուժերին այն պայքարում , որ 
նրանք մղում են իմպերիալիզմի, գաղութատիրության և կապի-
տալիզմի դեմ»՝22։ Բանվորների պահանջով Սիրիայի ԲԱԸՖ-ը 
դուրս եկավ Ազատ արհմիությունների միջազգային ֆեդերացիա--
յից և կապեր հաստատեց Արհմիությունների համաշխարհային 
ֆեդերացիայի հետ։ 

Ուժեղացավ նաև գյուղացիական շարժումը։ 1965 թ. սեպ-
տեմբերին կայացավ գյուղացիական կազմակերպությունների ա֊ 
ռաջին համասիրիական համագումարը, իսկ նույն թվականի դեկ-
տեմբերին՝ գյուղացիական կոոպերատիվների առաջին համագո։֊ 
մարը123։ 

Սոցիալ-տնտեսական վերափոխումներ կիրառելու կառավա-
րության քաղաքականությունը սրեց պայքարր Բաասի ներսում։ 
Կառավարության ձախ թևը, աջակցություն գտնելով Բաասի առա-
ջադեմ ուժերի կողմից, անհրաժեշտ էր գտնում ավելի առաջ գնալ 
զարգացման ոչ կապիտալիստական ուղիով։ Աջ թևը և մյուս հե-
տադիմական ուժերը, ընդհակառակը, գտնում էին, որ ներքաղա-
քական կյանքի հետագա դեմոկրատացումը և հարձակումը մաս-
նավոր կապիտալի վրա պետք է կանգնեցնել, որովհետև Սիրիան, 
իբր թե, շատ հեռուն է գնացել, որը կարող է նրան մեկուսացնել 
արաբական միացյալ աշխարհից։ Այդ տեսակետին սկսել էր ավե-
լի շատ հակվել նաև կառավարության ղեկավար Ամին Հաֆեզը12*։ 

Պայքարը Բաասի երկու թևերի միջև հատկապես սրվեց 
1965 թ. սեպտեմբերին և ձախ թևը որոշ ժամանակ հասավ ա֊ 
ոավելոլթյան։ Գեներալ Հաֆեզը հեռացվեց կուսակցական գործե-

1 2 2 «Рабочее движение в странах Азии и Северной Африки», М., 1969, 
стр. 352. 

1 2 3 В. М. Ф е д о р с н к о , Новые горизонты Сирии, М., 1968, сгр. 7. 
1 2 4 П. Д е м ч е н к о , Сирия на новом пути («Новое время», 1966, № 16, 

стр. 23). 
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րից և զինված ուժերի հրամանատարությունից։ Կազմվեց նոր կա-
ռավարություն ձախ թևի ղեկավարներից մեկի՝ Յոլսեֆ %ուեյնի,. 
ղեկավարությամբ։ Ձախ թևի ներկայացուցիչներն առաջատար• 
դիրբեր ղրավեցին կառավարության և Բաասի մարզային ղեկա-
վարության մեջ։ Սիրիական Բաասի գլխավոր քարտուղար ընտըր֊ 
վեց ձախ բաասականների ղեկավարներից Սալահ Ջադիդը'25» 

Զուեյնի կառավարությունը հայտարարեց, որ լի է аսոցիա-
լիստական հասարակարգл կառուցելու վճռականությամբ, պատ-
րաստ է իրականացնելու սոցիալ-տնտեսական վերավւոխոլմներ՝՝ 
աշխատավորների բարեկեցության բարձրացման նպատակով և 
ամրապնդելու բարեկամական հարաբերությունները ՍՍՀՄ-ի ու 
սոցիաւիստական մյուս երկրների հետ։ Կառավարական ծրագիրն 
արժանացավ ժողովրդական մասսաների հավանությանը, բայց 
հանդիպեց բուրժ ոլա-կալվա ծա տ իր ական խավերի ուժեղ դիմադ-
րությանը։ Ծրագրի դեմ եռանդուն պայքարում էր նաև Բաասի աշ 
թևը՝26, 

Ձախ ուժերի գերակշռությունը, սակայն, շատ կարճատև В-
Iղավ։ 1965 թ. դեկտեմբերին պայքարը կուսակցության ներսում 
քաղաքական սուր ճգնաժամի բնույթ ընդունեց։ Դեկտեմբերի 
21-ին Ամին Հաֆեզը, օգտվելով կուսակցության համաարաբական 
ղեկավարության աջակցությունից, հայտարարեց Բաաս կուսակ-
ցության սիրիական հատվածի ղեկավարության ցրման մասին՝27։ 
Նրա անդամները՝ պրեմիեր մինիստր %ոլեյնը, վ_իցե պրեզիդենտ՛ 
Նուրեդգին Ս,թասին, ինչպես նաև պրեզիդենտական խորհրդի ան-
դամներ Ջամիլ Շեյան և Ֆարիզ Ջասըմը հրաժարական տվեցինէ 
Նոր կառավարություն կազմելը հանձնարարվեց Սալահ Բիթա֊ 
րին՝2», 

Բիթարի նոր կառավարությունը կազմվեց 1966 թ. հունվարի 
1-ին։ Նրա կազմում չընդգրկվեց Բաաս կուսակցության սիրիա-
կան հատվածի նախկին ղեկավարության, ինչպես նաև սիրիական 
բանակի և ոչ մի ներկայացուցիչ։ Փետրվարի 1 5 ֊ ի ն , ի խախ-
տումն սահմանադրության, դեկրետ արձակվեց Ազգային հեղա-

'25 «Новейшая история арабских стран», стр. 87. 

126 V Г յ » т д « Կ հ е р и ^ Н » 
1 2 7 « 0 ^ 1 » . 22, 23.XII.1965. 

1 2 8 24, 28.XII.1965, « օ ^ յ Ս Ա - 29,Х11.1965. 
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փոխական խորհրդի կազմի մասնակի փոփոխման և ընդլայնման 
մասին։ Նրա կազմից հանվեց 30 մարդ, այդ թվում՝ ցրված մար-
զային ղեկավարության անդամները և բանակի առաջադիմական 
ներկայացուցիչները։ ԱՀԽ֊ի կազմը 9 Տ ֊ ի ց հասցվեց 134-ի։ Այս-
•պիսով, երկրի բարձրագույն օրենսդիր մ արմինը, որպիսին այդ 
•ժամանակ ԱՀԽ-ն էր, փոփոխվեց համարյա ՏՕ-տոկոսով և կազմ-
վեց մեծ մասամբ աջ բա աս ականն երից ու նրանց կողմնակիցնե-

րից'29՛ 

Սակայն դա ճգնաժամի ձևական լուծում էր։ Քաղաքական 
առումով այն մնում էր չլուծված, և կուսակցության ներսում շա-
րունակվում էր սուր պայքարը։ 

Աջ բաասականների իշխանության գլուխ անցնելը աշխու-
ժացրեց բուրժուազիայի և կալվածատերերի գործունեությունը։ 
Նրանք սկսեցին ավելի համառորեն պահանջել վերացնել ազգայ-
նացման և ագրարային ռեֆորմի վերաբերյալ օրենքները և թոլյ-
լատրել «ազատ ձեռներեցությունը»։ Այդ պահանջները, որպես 
Հալեպի արդյունաբերական և առևտրական պալատի հուշագիր, 
պաշտոնապես ներկայացվեցին Բիթարի կառավարության քրն-
նարկմանըԲուրժուազիայի պահանջները լրիվ համընկնում էին 
տեսական այն դրույթների հետ, որոնք առաջ էր քաշում Բիթարը 
կառավարություն կազմելուց առաջ։ Բիթարը փորձում էր ապա-
ցուցել, որ իբր «գիտական սոցիալիզմիյ> դարը վաղուց անցել է 
և պետք է կողմնորոշվել դեպի «արևմ տաեվրոպական սոցիալիզ֊ 
,մը)>131« Այս պահանջներին համապատասխան օրինագիծ մշակվեց 
շատ արդյունաբերական ձեռնարկությունների ապազգայնացման ու 
իրենց նախկին տերերին վերադարձնելու և ձեռնարկություններում 
բանվորական վերահսկողության վերացման մասին 

Բուրժուա-կալվա ծա տիր ակ ան շրջանների, ինչպես նաև մտա-
վորականության մի մասի մյուս պահանջը զինվորականներին եր-
կըրի քաղաքական ղեկավարությունից հեռացնելն էր։ Բանակի 
ներկայացուցիչները հանվեցին Ազգային հեղափոխական խոր֊ 

» ' « օ ^ յ Ս է » , 2,5.1.1966, « յ ^ յ ս , 5.1.1966. 

« յ ^ յ ւ » , 23.11.1966. 

•31 Л. М е д в е д ко , Сирия после февральских событии («Междуна-
родная жизнь», 1966, № 7, стр. 90); «Правда», 18.У.1966. 
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հըրդի, Բաասի սիրական մարզային ղեկավարության, ինչպես նաև 
կառավարության կազմից'33» Քանի որ սիրիական բանակի սպա-
յական կազմի մեծ մասր բաղկացած էր ձախ բաասականներից, 
ուստի Բիթարր Հարց բարձրացրեց վերանայել սպայական կազմը 
համալրելոլ մեթոդները, որպեսզի նրանում պակասեցվի «գյուղա-
կան տարրըս։ Պատրաստվում էր Հրաման արձակել մի մեծ խումբ 
առաջադեմ սպաների բանակից Հեռացնելու և երկրից արտաքսե֊ 
լու վերաբերյալ'34» 

Այսպիսով, Բիթարի կառավարությունը վճռական կուրս վերց-
րեց վհրացնելու իրականացված առաջադիմական վերափոխումնե-
րը, ձախ բա աս ականն երին Հեռացնելու երկրի կառավարումից, 
իսկ վերափոխումների կողմնակից սպաներին՝ բանակից։ 

Շատ քաղաքներում՝ Դամ ասկոսոլմ, Հոմսոլմ, Համայում 
Լաթակիայում և այլուր տեղի ունեցան աշխատավորների գործա-
դուլներ և ցույցեր։ Ցուցարարները պաՀանջոլմ էին շարունակել 
սոցիալ-տնտեսական վերափոխումների իրականացում ը, Հետևո-
ղականորեն պայքարել իմպերիալիզմի դեմ, մասնավորապես 
նրանց կողմից և արաբական Հետադիմական աջակցությամբ նա-
խատեսնվող «Իսլամական պակտիЯ ՛ստեղծման դեմ, ամրապնդել 
միասնությունը արաբական առաջադիմական երկրների Հետ։ Աշ-
խատավորները նաև պաՀանջում էին ուժեղացնել բարեկամական 
կապերը սոցիալիստական պետությունների Հետ'3®» նախապատ-
րաստվում է ընդհանուր գործադուլ։ 

Արաբական հետադիմական մամուլը, ինչպես նաև արևմըտ-
յան թերթերը սկսեցին գրել Սիրիայում ավանդական բուրժուա-
կալվածատիրական կուսակցությունների գործունեության վե-
րականգնման Հնարավորության մասին։ Սաէկայն ինչպես արտաքին, 
այնպես էլ ներքին Հետադիմության սպասումները չարդարացանէ 
Երկրռւմ իրականացված սոցիալ-տնտեսական վերափոխումնե-

րի Հետևանքով լուրջ տեղաշարժեր Էին կատարվել աշխատավո-
րական մասսաների գիտակցության մեջ, բարձրացել Էր բանվոր-
ների, գյուղացիների, զինվորականների, Հեղա՚փտխական մտա-
վորականության, սովորող երիտասարդության և սիրիական ժո-
ղովրդի այլ խավերի ակտիվությունը։ Երկրռւմ ուժեղացավ առա-

«Известия», 27.11.1966. 
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չադիմ ական ուժերի միավորան ձգտումը։ Բաասի աչ ղեկավարու-
թյունը թերագնահատեց բանակի և Բաասի սիրիական մարզային 
ղեկավարության ուժը։ Սիրիական Բաասի ձախ թևը առաչարկեց 
անհապաղ հրավիրել կուսակցությա՛ն համաարաբական կամ մար-
զային արտակարգ կոնֆերանս՝ երկրռւմ ստեղծված դրությունը 
քննարկելու համար։ Սակայն Բաասի համաարաբական ղեկավա-
րությունը մերժեց այդ առաչարկությո լնը՝35։ 

Սիրիական Բաասի հեղափոխական ղեկավարությունը տես-
նելով, որ ներկուսակցական կոնֆլիկտը հնարավոր չէ լուծել խա-
ղաղ ճանապարհով և գիտակցելով այն վտանգը, որ Ապառնում էր 
Սիրիայում բոլոր առաչագիմական վերափոխումներին, դիմեց 

րանակի օգնությանը։ 1966 թ. փետրվարի 23-ին զինվորական 
միավորումները լուծարքի ենթարկված Բաասի սիրիական մար-
զային ղեկավարության ւանդամների և կողմնակիցների հրամա-
նատարությամբ զինվորական հեղաշրչում կատարեցին։ Կուսակ-
ցության համաարաբական ղեկավարությունը հեռացվեց Ս իրիա յի 
կառավարմանը մասնակցելուց։ Նրա ղեկավարները՝ Ս՚իշ^լ Աֆ-
լակը, Մունիֆ Ռազզազը, Սալահ Բիթարը և գեներալ Ումրանը 
յոնա՚յին կալանքի ենթարկվեցին։ Ձերբակալվեց և Մեզզե ամրո-
ցում ներկալվեց պրեզիդենտական խորհրդի նախագահ Ամին Հա-
ֆեզը, որը զինված դիմադրություն էր ցույց տվել հեղաշրչման 
ժամանակ՝37։ 

Իշխանությունն անցավ Բաասի սիրիական մարզային ժամա-
նակավոր ղեկավարությանը, որի կազմի մեչ մտան կուսակցական 
ձախ, հեղափոխական դեմոկրատական թևի ներկայացուցիչները։ 
Ղ>րա գլխավոր քարտուղար կրկին նշանակվեց գեներալ Սալահ 
.Ջադիդը։ Ժամանակավոր սահմանադրությունը չեղյալ հայտա-
րարվեց, և ազգային հեղափոխական խորհուրդը, որ գործում էր 
ժամանակավոր պառլամենտի իրավունքներով, ըրվևցէ Սիրիա-
կան Արաբական Հանրապետության պրեզիդենտ նշանակվեց 
.պրեզիդենտական խորհրդի նախագահի նախկին տեղակալ Նոլ-
րեդդին И,թասին։ 

Հեղաշրչում ը լայն աջակցություն գտավ ժողովրդի այն բոլոր 
խավերի կողմից, ովքեր կանգնած էին զարգացման ոչ կապիտա֊ 

136 «Правда», 18ЛЛ1966; Л. М е д в е д к о , Сирия после февральских 
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/ի и տա կան ու ղու վրա։ Այն կատարած բանակի սպայական կազ-
մը հիմնականում քաղաքի և գյուղի աշխատավորների հետ կապ-
ված դեմոկրատական տարրերից էր բաղկացած։ Հեղաշրջումը-
ս/աշտպանեցին բանվորական և գյուղացիական արհմիություննե-
րը, ուսանողական կազմակերպությունները և այլն'38< Կառավա-
րություն կազմելը հանձնարարվեց Յոլսեֆ յնին։ նրա կազ-
մում ձախ բաասականների հետ միասին մտան նաև մի շարք-
առաշադեմ գործիչներ, այդ թվում նաև կոմունիստական կու-
սակցության ներկայացուցիչները139« Դա, անշուշտ, զգալի չափովդ 
ամրապնդեց նոր վարչակարգը։ Պրեմիեր մինիստր Յոլսեֆ Ջոլեյ-
նը «Պրավդաս-ի թղթակցի հետ ունեցած զրույցում նշեց, որ նոր 
ղեկավարությունը իշխանության հարցում վերջ է տա՛լու Բաասի 
մենաշնորհին, աջերի յուրատեսակ «մ ենակյացութ յանըտ, որնւ 
իրականում նրանց միայն մեկուսացնում էր ժողովրդական մաս-
սաներից4°, 

Զուեյնի կառավարությունն իր հիմնական խնդիրը հռչակեց-
մինչև վերջ հասցնել առաջադիմական վերափոխումները, կառու-
ցել «սոցիալիստական հասարակարգ գիտական հիմունքներով, 
հաշվի առնելով արաբական աշխարհում գոյություն ունեցող 
կոնկրետ պայմաններըл141» 

Կուսակցության ղեկավարության առջև կանգնեցին ինչպես՛ 
համազգային, այնպես էլ ներկուսակցական պրոբլեմներ։ Բաասի 
սիրիական մարղային ղեկավարության և համաարաբական ղե-
կավարության միջև եղած սուր տարաձայնությունների կապակ-
ցությամբ որոշվեց հրավիրել բաասի սիրիական հատվածի մար-
զային կոնֆերանս։ Այն բացվեց 1966 թ. մարտ՛ի 10-ին Դամաս֊ 
կոսում և տևեց երկու շաբաթ։ Կոնֆերանսի որոշումներն ա մրա֊ 
պընդեցին նոր քաղաքական կուրսը և շրջադարձային կետ հանդի-
սացան սիրիական Բաասի պատմության մեջ։ 

Վերլուծելով փետրվարի 23-ի նախօրյակին երկրռւմ ստեղծ-
ված դրոլթյոմւը, կոնֆերանսը նշեց, որ ճգնաժամը կուսակցու-
թյան մեջ հրահրվել էր համաարաբական ղեկավարության կող֊-
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•մից, որը դեկտեմբերի 21-ին։ ի խախտումն ներկուսակցական 

դեմոկրատիայի, ցրել էր կուսակցության սիրիական մարզային 

ղեկավարությունը։ Կոնֆերանսն ընդունեց կուսակցոլթ (ան ներ-

սում աչ թեքման առկայությունը, որը և հիմք հանդիսացավ կու-

սակցության գոյությանը սպառնացող ճգնաժամի առաջացմանը։ 

նա աջ թեքման կողմնակիցների վրա դրեց նախկինում թույլ 

արված անհաջողությունների և սխալների պատասխանատվու-

թյունը։ Կոնֆերանսն ընդգծեց, որ փետրվարի 2 3 ֊ ի դեպքերը 

ներկուսակցակ՛ան դեմոկրատիան վերականգնելու միակ միջոցն 

էին։ 

ներքին քաղաքականության բնագավառում ընդունված որո-

շումների նպատակն էր ավելի խորացնել և զարգացնել սոցիալ-

տնտեսական վերափոխումներն արդյունաբերության և գյուղա-

տնտեսության բնագավառում, իրականացնել կուսակցության 

ծրագիրը՝ երկիրը սոցիալիստական ուղիով զարգացնելու վերա-

բերյալ, ժողովրդական մասսաներին ներգրավել երկրի կառավար-

ման մեջ, լայն համագործակցություն հաստատել բոլոր «իսկա-

պես սոցիալիստական, յունիոնիստական և առաջադիմական 

տարրերի միջև», դեմոկրատական լայն ազատություններ տալ 

արհմիություններին, համագործակցություն հաստատել մանր 

բուրժուազիայի հետ, բանակը մասնակից դարձնել սոցիալիստա-

կան վերափոխումներին և այլն։ 

Միջարաբական հարաբերությունների բնագավառում կոնֆե-

րանսն ընդգծեց, որ արաբական միասնության խնդիրը կարող է 

հաջող լուծվել միայն «հեղափոխական դաղավւարախոսության և 

հեղավւոխական ուժերի համ աւտեղ պայքարի հիմքի վրա, սոցիա-

լիզմի կառուցման հիմքի վրա»։ Այդ պատճառով էլ առաջնահերթ 

նշանակություն տրվեց սերտ համագորքիակցոլթյան հաստատմանն 

արաբական առաջադեմ երկրների՝ Սիրիայի, ԱՄՀ-ի, Ալժիրի և 

նմենի միջև։ 

Արտաքին քաղաքականության բնագավառում հատկապես 

ընդգծվեց սոցիալիստական երկրների հետ համ ա գործակցության 

ընդլայնման ու ամրապնդման ՛անհրաժեշտությունը։ 

Կոնֆերանսն ընտրեց կուսակցության նոր ղեկավարություն՝ 

հանրապետության պրեզիդենտ Նուրեդդին Աթասիի գլխավորու-

թյամբս, 
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Կոնֆերանսի որոշումները հավանության արժանացան աշ-
խատավորական մասսաների, ինչպես նաև միշին խավերի և 
մանր բուրժուազիայի շատ ներկայացուցիչների կողմից։ 

Այնուհետև Զուեյնի կառավարությունը ձեռնամուխ եղավ 
վերոհիշյալ որոշումների կենսագործմանը։ Ավելի արագ թափով 
սկսեց իրականացվել ագրարային ռեֆորմ ը։ Ընդունվեց հողերի-
բաժանման նոր պլան։ Քանի որ հողատերերը համառ դիմադրու֊ 
թյուն էին ցույց տալիս ագրարային ռեֆորմի կիրառմանը, կառա-
վարությունը պատժի մի քանի միջոցներ մտցրեց նրանց նկատ-
մամբ, ովքեր սաբոտաժի կենթարկեին կամ կձգձգեին հողերի բա-
ժանումը։ Նման դեպքերում նախատեսվում էր բռնագրավել ոչ 
միայն հողերի ավելցուկը, այլև ամբողջ հողային սեփականու-
թյունը, առանց որևէ հատուցման՝*3։ 

Ագրարային ռեֆորմի արագ ավարտման նպատակով 1966 թ-
նո յեմբերի 29-ին գործող օրենքի մեջ մի շարք փոփոխություններ 
և լրացումներ կա՛տարվեցին։ Մասնավորապես ընդլայնվեցին տե-
ղական իշխանությունների լիազորությունները, կրճատվեցին հողի 
օտարման հետ կապված ձևականությունները և այլև144» 

Հողի բաժանման հետ միաժամանակ կազմակերպվում էին-
պետական փորձնական տնտեսություններ, գյուղատնտեսական-
սպառողական կոոպերատիվներ և հողի համատեղ մշակման ըն-
կերություններ՝*5։ կառավարռւթյոմւը վարկերով ապահովեց կոո-
պերատիվ տնտեսություններին և գյուղատնտեսական այլ միա-
վոր ո լմն ե րին, ինչպես նաև առևտրականներին, արհեստավորնե-
րին և սահմանափակ եկամուտների տեր մարդկանց։ Գյուղացի-
ների շահերը պաշտպան ելու համար 1966 թ. ապրիլի 17-ին հիմն-
վեց գյուղացիական միությունների ֆեդերացիա՝*5։ 1966 թ. հուլի-
սի 8-ին Լաթաքիայում բացվեց Սիրիայի գյուղատնտեսական 3-րդ 
կոնֆերանսը, որի նպատակն էր հանձնարարականներ մշակել գյու-
ղա՛տնտեսության զարգացման համար։ 

Մեծ նշանակություն տալով Եփրատի ամբարտակի շինարա-
րությանը, կառավարության որոշմամբ 1966 թ. մայիսի 13-ին 
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ստեղծվեց ամբարտակի շինարարության բարձրագույն կոմիտե՝ 
Յուսեֆ Ըոլհյնի նախագահությամբ։ 1967 թ. ապրիլի 2Տ-ին 
ստեղծվեց պետական շինարարական ընկերություն, որը պետք է 
վերահսկեր երկրի բոլոր ոռոգելի կառույցների, այգ թվում նաև՝ 
Եփրատի ամբարտակի շինարարությանը՝*7։ 

Միջոցներ ձեռնարկվեցին տնտեսության պետական սեկտորի 
ամրապնմդա՚ն և ընդլայնման համար։ 1966—1970 թթ. նոր 
հնգամյա պլանի համաձայն կապիտալ ներդրումների հիմնական 
մասը նախ՛ատեսվում էր մի շարք կարևոր տնտեսական պլանների 
կենսագործմա՛ն համար, այղ թվում էներգոսիստեմների կառուց-
ման, նավթահանման և նավթամշակման արդյունաբերության 
զարգացման, արդյունաբերական նոր ձեռնարկությունների կա-
ռուցման նպատակով։ 

Կառավարությունը դիմեց մի շարք քայլերի՝ բանվորների, 
•ծառայողների և ցածր եկամուտ ունեցող խավերի կենսամակար-
դակը բարձրացնելու ուղղությամբ։ 1966 թ. մարտի 1Տ֊ին 
բարձրացվեց բ՛անկերի, ապահովագրական ընկերությունների և 
Հոմ սի ու Համայի էլեկտրակայանների բանվորների և ծառայող-
ների աշխատավարձը148, սկսվեց ազգայնացված արդյունաբերա-
կան ձեռնարկությունների շահույթների 25 տոկոսի բամ անում ը 
բանվորներին ու ծառայողն՛երին, որը նախկին կառավարությունը 
ե ր կա ր ժամանակ արգելակում էր։ Ապրիլին մշակվեցին միջոցա-
ռումներ՝ պետական ապարա՛տը հետադիմական և կաշառակեր 
աարրերից մաքրելու համար'49է 

Բաասի ձախ ղեկավարությունը բանակը հռչակեց аկուսակ-
ցության անբաժան մասըև երկրի հեղափոխական վերաւիո֊ 
խումն երի եռանդուն մասնակիցը։ Բանակին հնարավորություն 
տրվեց ոչ միայն պաշտպանել երկրի հեղափոխական նվաճումները, 
այլև մասնակցել սոցիա՛լական վերափո՛խումների իրականաց-
մանը։ Կառավարությունը բանակը զտեց աջ բաասականներից և 
առաջ քաշեց (Гբանակը պաշտպանության և խաղաղ շինարարու-
թյան» համար լոզունգը։ Արձագա՛նքելով այդ լոզունգին, բանակը 
սկսեց մասնակցել խաղաղ ստեղծագործական աշխատանքին, 

» 7 «Правда», 17.1У.1966. 
148 18.111.1966; л. М е д в е д к о , Сирия после февральских 

•событий, стр. 93—94. 
1 « «Новейшая история арабских стран», стр. 90. 
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մասնավորապես մի բանի արդյունաբերական օբյեկտների, Դա֊ 
մասկոս — Կատան ա երկաթգծի ։ ոռոգիչ ջրանցքների շինարարոլ֊ 
թյանր և գյուղատնտեսական աշխատանքներին 

Սիրիայի նոր ղեկավարները վարում էին արաբական բոլոր 
առաջադիմական երկրների հետ մերձենալու և համագործակցելու 
քաղաքականություն։ 1966 թ. մարտի 13-ին սիրիական պատվի-
րակությունը Յոլսեֆ ՏՀոլեյնի ղեկավարությամբ Կահիրեոլմ մաս-
նակցեց արաբական պետությունների ղեկավարների խորհրդակ֊ 
ցւոթյանը1511 

Քայլեր կատարվեցին նաև ԱՄՀ-ի հետ տնտեսական և 
առևտրական հարաբերությունները բարելավելու համար, կնքվե-
ցին մի շարք համաձայնագրեր, առևտրական գործարքներ և այլն։ 
Ստեղծվեց մի կոմիտե, որը պետք է կարգավորեր երկու եր-
կըրների միջև դեռևս բաժանման ժամանակվանից գոյություն ու՛-
նեցող չլուծված հարցերը1օ2< 

1966 թ. նոյեմբերին Սիրիան և ԱՄՀ֊ը կնքեցին համատեղ 
պաշտ սլան ութ յան պայմանագիր, որը նախատեսում էր կոորդի-
նացնել քաղաքական և ռազմական գործողությունները, եթե կող-
մերից որևէ մեկը հարձակման ենթարկվեր։ Բացի այդ, կողմերը 
համաձայնվեցին համագործակցել և իրենց գործողությունները 
կոորդինացնել տնտեսության, մշակույթի և ինֆորմացիայի աս-
պարեզներում։ Սիրիան և ԱՄՀ֊ը որոշեցին դիվանագիտական 
ներկայացուցչություններ փոխանակել դեսպանների մակարդա-
կով՝™, 

1967 թ. մարտին բանակցություններ տեղի ունեցան Իրաքի 
հետ առևտրական փոխանակության ընդլայնման, տնտեսության 
բնագավառում երկու երկրների ջանքերը կոորդինացնելու, ինչպես 
նաև Եփրատի ջրերի համատեղ о գտա գործ ման հարցերի շուրջը՝5*։ 
Իսկ մինչև այդ 1966 թ. դեկտեմբերին, բանակցությ՚ոմէներ Էին 
տեղի ունեցել Ալժիրի Ազգային ազատագրության ճակաաոի՝55 և 

150 ЗЛУ 1.VIII.1966. 
151 18.III.1966, «о^^АЛ»՛ 

15.111.1966. 

» I глУ|». 8.1 V 1966, «է^շ^ յ ւ » 10.VI.1966. 
153 «Правда», 4.Х1.1966. 

154 « յ ^ յ ւ » . 23.111.1967. 
455 նույն տեղում, 17. XII. 1966, 
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Մարոկկոյի ժողովրդական ուժերի ազգային միության պատվի-
րակությունների հետ՝55, 1967 թ. մարտին համաձայնագիր ստո-
րագրվեց Սոլգանի հետ առևտրի և տնտեսական համագործակ-
ցության ընդլայնման մասին՝5', 

1966 թ. ապրիլի 18-ին սովետական կառավարության հրավերով 
բարեկամական այցով Մոսկվա ժամանեց սիրիական կառավարա-
կան պատվիրակությունը՝ պրեմիեր մինիստր Յոլսեֆ Զուեյնի գըլ-
խավորոլթյամբ։ Բանակցությունների ավարտից հետո արձանա-
գրություն ստորագրվեց Եփրատի ամբարտակի և հիդրոէլեկտրա-
կայանի, ինչպես նաև այլ օբյեկտների շինարարության բնագա-
վառում սովետա-սիրիական տեխնիկական համագործակցու-
թյան մասին՝55, 

1966 թ, սեպտեմբերի 10-ին սիրիական կառավարությունը 
«Իրաք պետրոլեում կոմպանիЯ («ԻՊԿ»)-ից պահանջեց ավելացնել 
Սիրիայի տերիտորիայով անցնողնավթի համար կոնցեսիոն վճա-
րումները, ինչպես նաև վճարել նավթային ընկերությունների 
սխալ հաշվումների հետևանքով վերջին տասը տարիներին գոյա-
ցած պարտքը. Այդ գումարը մոտավոր հաշիվներով կազմում էր 
40 մլն ֆուն՛տ ստերլինգ՝59. Սակայն երկարատև բանակցություն-
ները դրական արդյունք չտվեցին։ Սիրիական կառավարությունը 
դեկտեմբերի 8-ին կալանք դրեց «ԻՊԿ»-ի՝ Սիրիայի տերիտո-
րիայում գտնվող գույքի վրա, հայտարարելով միաժամանակ, որ 
կալս^քը կվերացվի, եթե ընկերությունը բավարարի կառավա-
րության պահանջները, Ի պատասխան՝ «ԻՊԿռ֊ի վարչությունը 
փակեց Սիրիայի տերիտորիայով անցնող նավթամուղը. Դրա 
նպատակն էր առաջացնել Իրաքի և Լիբանանի կառավարություն-
ների դժգոհոլթյունը՝50, քանի որ նավթի մատակարարման դա֊ 
դարեցոլմը Ապառնում էր նրանց շահերին և պակասեցնում կոն-
ցեսիոն վճարումները. Սակայն, հակառակ ընկերության սպա-
սումներին, Իր աքը և Լիբանանը պաշտ՛ոնապես հայտարարեցին, 

» 6 « յ ^ յ է » . 27ЛП.1967. 
157 Նույն տեղում, 29.111.1967, 15.1Г.1967, 
158 «Правда», 19.1\М966. Համապատասխան համաձայնագիրը ստորա-

գրվեց 1966 թ. դեկտեմբերի 19֊ին («Известия», 20.ХИ.1966). 
159 р. А н д р е а с я н , Нефтяная война («Новое время», 1967, № 1, 

стр. 24). 
160 Իրաքում արդյունահանվող նավթը Սիրիայի և Լիբանանի տերիտորիանե-

րով անցնող նավթամուղով դուրս է գալիս Միջերկրական ծով։ 
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որ իրենք պաշտպանում ևն Սիրիայի արդարացի պահանջները՝61։ 
Համանման դիրք դրավևցին նաև ԱՄՀ-՛ի, Ալժիրի, Եմենի, Քոլ-
վեյթի և արաբական մի շարք այլ երկրների կառավարություն-
ներ ր։ 

ւ՚ԻՊԿս֊ի դեմ մղվող պայքարում մեծ ավանդ ներդրեց Սի-
րիայի կոմկուսը, որը հանդես էր գալիս երկրի բոլոր առաջադի-
մական ուժերի հետ միասին։ 

Կառավարության ու հայրենասիրական ուժերի միասնությու-
նը և արաբական երկրների, սոցիալիստական պետությունների ու 
համաշխարհային առաջադիմական հասարակության պաշտպա-
նությունն աս/ահովեցին Սիրիայի հաղթանա՛կը «ԻՊԿտ-ի դեմ 
մղվող պայքարում։ 1967 թ. մարտի 2 ֊ ի ն ընկերության վարչու-
թյանը հայտարարեց սիրիական կառավարության պահանջները 
բա վարար ելու իր համաձայնության մաս՛ին|62< 

Կառավարության առաջադիմական ներքին և արտաքին քա-
ղաքա՛կանությունը վայելում էր աշխատավորական մասսաների 
ակտիվ աջակցությունը։ Դրությունը երկրռւմ կայունանում էր։ 
Սակայն կառավարության քաղաքականության դեմ սկսեցին ա֊ 
վելի եռանդուն հանդես գալ երկրի հետադիմական շրջանները, ազ-
գայնացված խոշոր ձեռնարկությունների նախկին տերերը, հողերի 
ավելցուկից զրկված կալվածատերերը և Բաասի աջ թևի կողմնա-
կիցներր։ Նրանք օգտագործում էին առանձին սխալները, որ թույլ 
էին տրվում սոցիալիստական վերափոխումների ժամանակ, կրո-
նական նախապաշարումները, ՛ազգային և կրոնական տարբերու-
թյունները, <гկոմունիստական վտանգիУ> մասին հերյուրանքները և 
այլնէ 

Ամբողջ 1966 թ. և 1967 թ. սկզբներին երկրռւմ չէին դադա-
րում պրովոկացիաներն ու դավադրությունները։ 1966 թ. սեպ-
տեմբերի 6-ին կառավարությունը հայտարարեց այն դավադրու-
թյան բացահայտման մասին, որ կազմակերպել Էին Միշել Աֆլա-
կը և Սալահ Բիթարը163« Մեկ օր անց կառավարությունը տեղե-
կացրեց մեկ այլ դավադրության բացահայտ մ ան մասին, որի 
կազմակերպիչը Բաասի սիրիական մարզային ղեկավարության 

161 «Правда» , 13.18.ХН.1966. 

1 » « տ ձ - յ ւ » З.Ш.1967. 
163 նույն տեղում, 7.1Х.1966։ 
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նախկին .անդամ մայոր Սալիմ Հաթումն էր՝64' Երկոլ դավադրու-
թյուններն Էլ վերացվեցինг Դավադիրների ձերբակալման Հետ 
միասին սկսվեց պետական ապարատի, ձեռնարկությունների և 
ընկերությունների զտումը բուրժուա կան տարրերից Լ աջ բ տասա-
կանն երի դրածոներից։ 

1966 թ. հոկտեմբերի առաջին կեսին կայացավ Բաասի հա-
մաարաբական 9-րդ կոնֆերանսը։ նա վճռականորեն դատա-
պարտեց աջ բաասական նախկին ղեկավարների՝ Միշել Աֆլակի, 
Սալահ Բիթարի և Մոլնիֆ Ռաղզազի հետադիմական կուրսը, 
մա՛տնանշելով, որ նրանք կատարում էին հետադիմության և 
իմպերիալիզմի թաքնված գործակալների և աջակիցների դեր, 
Փորձելով «կուսակցությանը շեղել հեղափոխական ուղոլց և 
կտրել նրան ժողովրդական մասսաներիցл1®5» 

Դավադրություններին զուգընթաց ուժեղացավ լարվածու-
թյունը սիրիա—իսրայելական սահմանի վրա։ 1966 թ. վերջերից 
իսրայելական զինված ուժերը դրվեցին մարտական վիճակի մեջ։ 
Բանակ զորակոչվեցին լրացուցիչ ուժեր։ Սիրիական սահմանա-
գլխին Իսրայելը կենտրոնացրեց խոշոր ռազմական \ուժեր՝66։ 

Ներքին և արտաքին հակահեղափոխության վտանգը է՛լ ա֊ 
վելի համախմբեց սիրիական ժողովրդին։ Ամբողջ երկրռւմ ըս-
տեղծվեցին բանվորների, գյուղացիների, զինվորների, կուսակցա-
կան կազմակերպությունների և իշխանության մարմինների ներ-
կայացուցիչներից բաղկացած զգոնության կոմիտեներ։ Բաասի 
սիրիական մարզային ղեկավարության որոշմամբ հիմնվեց ժո-
ղովրդական պաշտպանության բարձրագույն կոմիտե, որը սկսեց 
կազմակերպել ժողովրդական աշխարհազորայինների խմբեր՝67։ 
Աշխարհազորայինների հետ ձուլվեց նախկինում զուտ կուսակ-
ցական հիմքի վրա կազմված ազգային գվարդիան։ Բարձրագույն 
կոմիտեի մեջ մտան ինչպես զինվորական իշխանությունների, 
այնպես էլ արհմիութենական կազմակերպությունների ներկա-
յացուցիչները։ Աշխարհազորի մեջ մտնում էին բնակչության 
բոլոր խավերը, որոնց զենք բաժանվեց։ 1967 թ. մարտին որո-

164 , 10.IX.1966. 
185 , 16, 20.Х, 1. XI.1966. 
16® «Известия», 28.У.1966; 2.11.1967. 
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յում ընդունվեց աշխարհազորայինների ջոկատները միավորել 
ժողովրդական բանակի մեջ, որը կանոնավոր բանակի հետ միա-
սին, ագրեսիայի դեպքում, կմասնա՛կցեր երկրի պաշտպանու-
թյանը՝^, 

1967 թ. փետրվարին կայացավ Սիրիայի կոմունիստական 
կուսակցության Կենտրոնական կոմիտեի պլենումը, որը քննար-
կեց Սիրիայի ներքին և արտաքին քաղաքականության հարցերըէ 
Պլենումն ընդունեց Սիրիայի առաջադիմական բոլոր ուժերի հա-
մագործակցության կարևորությունը քաղաքական և տնտեսական 
կյանքի բոլոր բնագավառներում՝ ягիմպերիալիստների, սիոնիստ-
ների և տեղա՛կան հետադիմականների ոտնձգությունն երի դեմ 
հանդիման, որոնք ջանում են ձախողել երկրի զարգացումը սո-
ցիալիզմի ուղիով և թուլացնել Սիրիաւկան Արաբական Հանրապե-
տության բարեկամական կապերը սոցիալիստական երկրների 
հետ՝™, 

1967 թ. մարտին, սիրիա-իսրայելական սահմանի վրա չդա-
դարող պրովոկացիաների կապակցությամբ, ՄԱԿ-ի գլխավոր 
քարտուղար Ու Տանի առաջարկությամբ, վերջին յոթ տարում 
առաջին անգամ սկսեց նիստեր գումարել զինադադարի գծով սի-
բիա-իսրայելական խառը հանձնաժողովը, Սակայն սիոնիստները 
չէին հանդարտվում, 1967 թ. ապրիլի 7-ին իսրայելական սահ-
մանապահ զորքերը Տիբերիա լճից հարավ կազմակերպեցին մի 
նոր պրովոկացիա, որին մասնակցում էին տանկեր և ինքնաթիռ-
ներ՝Սիրիական կառավարությունը վճռական բողոք հայտնեց 
և խառը հանձնաժողովից պահանջեց համապատասխան միջոց-
ներ ձեռք առնել Իսրայելի նկատմամբ. 

Ագրեսիայի դեպքում Սիրիային պաշտպան ելու իրենց պատ-
րաստակամությունը հայտնեց ԱՄՀ-ի, Իրաքի, Լիբանանի, Հոր-
դանան ի, Սոլդանի և Քոլվեյթի կառավարությունները171յ «Ան-
նիդա» թերթը գրում էր, որ այդ ռազմ ական պրովոկացիաները 
պատահական բնույթ չէին կրում, որ նրանք նախապատրաստվել 
էին Բեյրութում մարտին կայացած ամերիկյան դիվանագետների 

168 նույն տեղում, 8.111.1967։ 
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խորհրդակցության ժամանակ, և դրանով իմպերիալիստները վրեժ 
էին լուծում սիրիական ժողովրդից՝ «ԻՊԿււ-ի դեմ նրա մղած հա-
չող պայքարի համար՝'2։ 

Սովետական կառավարությունը նոտա հղեց Իսրայելին, 
նախազգուշացնելով նրան արաբական երկրների դեմ ագրեսիվ 
գործողություններից1 ՚ Յէ 

Ուժեղացավ նաև ներքին հետադիմության գործունեությունը։ 
Մայիսի 9-ին խոշոր առևտրականները և հոգևորականությունը, 
որոնց ոգեշնչում ու պաշտպանում էին իմպերիալիստական և 
արաբական հետադիմական շրչանները, նոր վարձ կատարեցին 
տապալելու երկրռւմ գոյություն ոմւեցող վարչակարգը։ Նրանք 
արհեստական դժվարություններ առաչացրին առևտրի և Դամաս-
կոսի ու Հալեպի բնակչությանը մթերքներով ապահովելու գոր-
ծում։ Դրանով նրանք հույս ունեին երկրռւմ առաչ բերել անկար-
գություններ ու խու՛ճապ և օժանդակել Սելիմ Խաթոլմին՝ իրագոր-
ծելու հակակառավարական դավադրությունը, որին աջակցում ֊էր 
նաև ամերիկյան հետախուզությունը։ Նրա մասնակիցները հա-
տուկ պատրաստութ յուն էին անցել սիրիա-հո րգանան յան սահ-
մանից ոչ հեռու գտնվող Մաֆրակ ճամբարում։ եաւյթի համար 
որպես պատրվակ օգտագործվեց (ГՋայշ Շաաբիл ամսագրում 
հակակրոնական հոդվածի լույս ընծա յում ը, որը տեղի էր ունեցել 
առանց կառավարության գիտության և ակնհայտ պրովակացիոն 
նպատակներով։ 

Սակայն այդ պրովակացիոն ելույթն անմիջապես ճնշվեց իշ-
խանությունների կողմից՝ առաջադիմական կազմակերպություն-
ների և բանվորական արհմիությունների անմիջական մասնակ-
ցությամբ։ Սիրիական իշխանությունները ձերբակալեցին այդ 
ելույթի հրահրիչներին և նախազգուշացրին առևտրականներին, 
որ առևտուրը չվերսկսելու դեպքում կբռնագրավվեն նրանց խա-
նութները և ապրանքները։ Ս տեղծվևց հատուկ հանձնաժողով, 
որը պարեկների՝ զինված բանվորների և ծառայողների, օժանդա-
կությամբ սկսեց հաշվառման ենթարկել փակ խանութները և այ-
նուհետև բռնագրավել դրանք։ Բռնագրավվեց 80 խանութ, որոնք 
պատկանում էին Դամասկոսոլմ, Դումմայում և Հալեպում սաբո-
տաժի գլխավոր կազմակերպիչ խոշոր առևտրականներին։ Դրա 

172 «За рубежом», 1967, № 16, стр. 3; «Правда», 24.У.'1967. 
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հետ միասին բացատրական աշխատանք էր տարվում մանր 
առևտրականների և արհեստավորների շրջանում, որոնց դավա-
դիրները շանտաժի և խաբեության ուղիով փորձում էին օգտա-
գործել իրենց շահադիտական նպատակների համար'74է 

Կառավարության քայլերը վճռականորեն պաշտպան եց Սի-
րիայի կոմունիստական կուսակցությունը։ Մայիսի 10-ին նրա 
ղեկավարությունը բաց նամակ ուղարկեց կառավարությանը, որ-
տեղ вդատապարտում էր հետադիմ ականութ յան և իմպերիալիս-
տական գործակալների քայլերը», որոնք, аխաղալով կրոնական 
զգացմունքների հետ, փորձում էին անկարգություններ առաշ բե-
րել, ապակողմնորոշել առևտրականներին ու արհեստավորներին, 
որպեսզի խանգարեն Սիր իա յի առաջընթացը ազգայնացման և ա-
ռաջա դիմ ութ յան ուղով և վտանգի տակ դնեն նրա ազգային ան֊ 
կա խութ յունը»՝15։ 

Այդ նույն ժամանակ լարվածությունը սիրիա֊իսրա յելական 
սահմանի վրա գնալով աճում էր։ 1967 թ. մայիսի 14-ին ՄԱԿ-ում 
Սիրիայի ներկայացուցիչը ՄԱԿ-ի գլխավոր քարտուղարին տեղե-
կացրեց սիրիական սահմանի մոտ իսրայելական զորքերի կենտ-
րոնացման և (ГՍիրիայի դեմ Իսրայելի կողմից պատերազմի բա-
ցահայտ սպառնալիքի մասին»։ Նա նշեց, որ Ս իրիա յի դեմ 
ուղղված իսրայելական դավադրության հետևում կանգնած են 
Միացյալ Նահանգները՝'5։ 

1967 թ. մայիսի 24-ին սովետական կառավարությունը նոր 
հայտարարություն արեց Մերձավոր Արևելքի դրության մասինг 

ընդգծելով, որ վճռականորեն պաշտպանում է արաբա՛կան երկըր֊ 
ներին, և նրանց դեմ ուղղված ամեն մի ագրեսիա դիմադրության 
կհանդիպի Սովետական Միության և բոլոր խաղաղասեր պետու-
թյունների կողմից՝'7 ։ 

1967 թ. մայիսին կայացած խորհրդակցության ժամանակ 
արաբական երկրների կոմունիս՛տական կուսակցություններն ան-
հրաժեշտ հ՛ամարեցին կրկին համաշխարհային հասարակության 
ուշադրությունը հրավիրել այն փաստի վրա, որ իմպերիալիզմն 
Իսրայելին օգտագործում է ընդդեմ արաբական ազգային-ազա-
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տագրական շարժման, ընդդեմ ԱՄՀ-ի, Սիրիայի և Ալժիրի, որտեղ 
իրականացվել են սոցիալ-տնտեսական վերափոխումներ։ Նրանք 
դիմեցին իրենց երկրների հայրենասիրական, առաջադիմական և 
հեղափոխական ուժերին, կոչ անելով համախմբվել ընդդեմ իմ-
պերիալիզմի, սիոնիզմի և հետադիմության, հանուն արաբական 
երկրների լրիվ ազատագրման, առաջադիմության և բոլոր բնա-
գավառներում հետամնացության վերացման՝7*։ 

Սակայն իսրայելական ագրեսորները, անսալով ողջախոհու-
թյան ձայնը և կա՛տարված նախազգուշացումները, նոր ագրեսիա 
սանձազերծեցին արաբական երկրների դեմ։ 1967 թ. հունիսի 
5-ին իսրայելական զորքերն առանց պատերազմ հայտարարելու 
հարձակվեցին ԱՄՀ-ի, Սիրիայի և Հորդանանի վրա։ Պատերազմի 
հենց առաջին օրը նրանց հաջողվեց ոչնչացնել այդ երկրների ա֊ 
վիացիայի մեծ մասը։ Իսրայելին պաշտպանում Էին ԱՄՆ-ը, ինչ-
պես նաև՝ Ա11 գլի ան։ Այդ պատճառով Էլ արաբական երկրները 
խզեցին դիվանագիտական հարաբերությունները նրանց հետ։ 

Ագրեսիա յի իսկ առաջին օրը Սիրիայի աշխատավորական 
մասսաները որպես աշխարհազորայիններ մտան ժողովրդական 
բանակի մեջ։ Ինքնապաշտպանության կազմակերպման և տնտե-
սական ռեզերվների մոբիլիզացման համար բոլոր քաղաքներում 
ստեղծվեցին (ГՀայրենիքի և հեղափոխության պաշտպանության 
կոմիտեներ}>։ Նրանց մեջ, բացի Բաասի անդամներից, մտան 
նաև երկրի մյուս առաջադիմական կազմակերպությունների, 
բանվորական և գյուղացիական, կանանց և երիտասարդական 
կազմակերպությոմւների ներկայացուցիչները։ Այդ կոմիտեներում 
մեծ դեր Էին խաղում կոմունիստները 

Սովետական Միությունը և սոցիալիստական մյուս երկրները, 
հավատարիմ իրենց ին՛տերնացիոնալ պա՛րտքին, իսրայելական 
ագրեսիա յի ժա՛մանակ գրավեցին արաբական ժողովուրդն!։ րին 
պաշտպանելոլ վճռական ու հետևողական դիրք։ 1967 թ. հունիսի 
5-ին սովետական կառավարությունը հանդես եկավ հա՛տուկ հայ-
տարարությամբ, ո՛րտեղ դատապարտելով Իսրայելի ագրեսիան, 
արեց մի շարք անհետաձգելի առաջարկներ, այն վերացնելու հա-
մար՝^0։ Երկու օր անց՝ հունիսի 7 ֊ ի ն , հրապարակվեց սովետա՛կան 
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.կառավարության նոր Հայտարարությունը, որով լուրջ նախազգու-
շացում էր արվում ագրեսորին՝ դադարեցնելու ռազմական գործո-
ղություններն արաբական երկրների դեմ131։ 

1967 թ, հունիսի 9-ին Մոսկվայում ստորագրվեց սոցիալիս-
տական երկրների կոմունիստական և բանվորա՛կան կուսակցու-
թյունների կենտրոնական կոմիտեների և կառավարությունների 
հայտարարությունը, որտեղ մերկացվում էին իմպերիալիզմի 
պլանները Մ երձավո ր Արևելքում և պատրաստակամոլթյուն էր 
հայտնվում լայն աջակցություն ցույց տալու արաբական ժողո֊ 
վուրդներին։ Հայտարարության մեջ որոշակիորեն ասված էր, որ 
սոցիալիստական երկրները ձեռք կառնեն ծայրահեղ միջոցներ, 
եթե Իսրայելը շարունակի իր ագրեսիան 

Պատերազմի րնթացքոլմ, որ տևեց վեց օր, արաբները պար-
տություն կրեցին։ Իսրայելական ագրեսորները կարողացան գրա-
վել արաբական երկրներին պատկանող զգալի տերիտորիաներ, 
որոնց ընդհանուր տարածությունը կազմում է 60 հազար կմ 2 ւ 
Իսրայելը ԱՄՀ-ից զավթեց Սինայի թերակղզին, դուրս գալով 
Սոլեզի ջրանցքի արևելյան ափը, Շարմ աշ-Շեյխը, Հորդանանի 
ամբողջ արևմտյան մասը մինչև Հորդանան գետը, Երոլսաղեմ, 
Րեթղեհեմ ու նաբլուս քաղաքները և Սիրիային պատկանող Ալ-
Կունեյ տ ր ան ու Գոլանի բարձրունքները, կանգ առնելով Դամաս-
կոսից ընդամենը 40 կմ հեռավորության վրա163։ 

Չնայած ռազմական հաջողություններին, Իսրայելին և նրա 
թիկունքում կանգնած ԱՄն֊ին ու Անգլիային չհաջողվեց հասնել 
իրենց գլխավոր նպատակին՝ տապալել առաջադիմական վարչա-
կարգերը Սիրիայում և ԱՄՀ-ում, վերացնել այդ երկրների ժողո-
վուրդն երի սոցիալ-տնտեսական նվաճումները, վարկարեկել սո-
ցիալիզմի գաղափարները, ճնշել ազգա յին֊ա զտա գրական շար-
ժումները Մերձավոր ու Միջին Արևելքում և խախտել արաբական 
ժողովուրդն՛եր ի բարեկամական հարաբերությունները ՍՍՀՄ֊ի և 
սոցիալիստական մյուս երկրների հետ։ 

երկրի հարավային շրջանների գրավումը և իսրա՛յելական 
ագրեսիայի հետևանքները բարդացրին Սիրիայի վիճակը։ Երկրի 
առջև կանգնեցին ագրեսիայի քաղաքական և տնտեսական հետե-
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վանքների վերացման, Սիրիայի սոցիալ-տնտեսական զարգաց-
ման առաջադիմական կուրսի շարունակման և պաշտպանունա-
կության ա՛մրապնդման խնդիրներըг 

Այս պայմաններում Սիրիայի կոմկուսը • նորից կոչ արեց ամ-
րապնդել բոլոր առաջադիմական խմբերի և կուսակցությունների 
Հա՛մագործակցությունը, ստեղծել լայն ժողովրդական ճակատ, 
որի խնդիրը պե՛տք է լիներ ժողովրդական մասսաների մոբիլիզա-
ցումը։ Սիրիական կոմունիստ՛ները նշում էին, որ ճակատը չպետք 
է փոխարինի պաշտոնական իշխանությանը երկրռւմ, որ ճակա-
տի ստեղծումը չի նշանակում որևէ առաջադիմական կազմակեր-
պության դերի նսեմացում կամ նրա գործունեության դադարե-
ցում։ Կոմկուսը գտնում էր, որ պետք է ծավալել սկզբունքային 
քննադատությ՛ուն նրա մեջ մտնող առաջադիմական ուժերի միջև։ 
КՀենց այդ ուղիով, — նշում էր Սիրիայի կոմկուսը, — կարելի է հաղ-
թահարել բազմաթիվ դժվարոլթյոմւներ երկրռւմ և օգտագործել 
բոլոր Հնարավորություններն ու ուժերը իմպերիալիզմի, Հետադի-
մակ՛ան ու՛թ յան և սիոնիզմի դավադրությունները ձախողելու և 
'ազգային առաջադիմության ոլղոլ պահ պ ան մ ան ու ամրապընղ-
Iքան Համար, որով ընթան՛ում է Սիրիանյ>184» 

Հենվելով Սովետական Միության և սոցիալիստական մյուս 
երկրների, ինչպես նաև բարեկամ արաբական երկրների օգնու-
թյան վրա, սիրիական իշխանությունները մի շարք միջոցներ ձեռք 
առան վերացնելու ագրեսիա յի Հետևանքները։ Քայլեր կատար-
վեցին բանակի վերազինման և վերակազմման ուղղությամբ։ Ի-
րենց գործունեությունն ակտիվացրին «Հայրենիքի պաշտպանու-
թյան կոմիտ՛եները»։ Ժողովրդական բանակի շարքերը մտան 
տասնյակ Հազարավոր սիրիացիներ՝55։ 

Կառա՛վարությունը վերսկսեց պատերազմ ի պատճառով դա-
դարեցված տնտեսական պլանների և ագրարային ռեֆորմի կեն-
սագործումը։ 1968 թ. Հունիսին ավարտվեց խոշո՛ր կալվածատե-
րերին պատկանող 1 մլն 300 Հազար հսւ Հողերի բռնագրավումը։ 
Օտարված Հողերի 85 տոկոսը բ՛աժանվեց անՀող և քիչ Հող ունե-
ցող գյուղացիներին186» 1968 թ. դեկտեմբերի 19-ին ընդունվեց 

1М «Правда», 1.XI. 1967. 
185 նույն տեղում, 17.17.1969. 

« ^ ձ - յ ւ * 12^11.1968. 
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դեկրետ՝ գյուղացիներին 600 հազար Бш պետական հողեր բաժա-
նելու վեր ա բերյա լ՝^ I 

Կառավարությունն ավելի շատ ուշադրություն սկսեց դարձ-
նել գյուղատնտեսության նյութատեխնիկական բազայի վերակա֊ 
ոուցման վրա։ Նախկին կալվածատիրական հողերի վրա հիմնվեց 
370 գյուղատնտեսական կոոպերատիվ'®8է նրանք բոլորը սպառո-
ղական բնույթի էին, թեև նրանցում կիրառվում էին նաև ար-
տադրական հ ա մա գործակցության տարբեր ձևեր՝ համատեղ ո ֊ 
ռոգում, գյուղատնտեսական տեխնիկայի օգտագործում և այլն։ 
Կառավարությունը զղա/ի արտոնություններ էր տալիս կոոպերա-
տիվներին (արտոնյալ պայմաններով բանկային վարկեր էր տրա-
մադրում, մատակարարում սերմեր, գնում գյուղատնտեսական 
մթերբներ, աղատելով նրանց վաշխառուներից և ՛միջնորդ գնորդ-
ներից և այլն)։ Կոոպերատիվների կողքին պետության կողմից 
հիմնվեցին նաև տասնյակ պետական ֆերմաներ18տ>» Կառավարու-
թյունն ամեն կերպ աշխատում էր ավելացնել արտահանվող գյու-
ղատնտեսական կուլտ ուրան երի արտադրությունը։ 

Սակայն, չնայած այս բոլոր տեղաշարժերին, գյուղացիության 
ճնշող մասի կենսամակարդակը դեռևս ցածր էր, դեռևս չէին լուծ-
վել գյուղատնտեսության շահութաբերության և արտադրողակա-
նության բարձրացման հարցերը։ Յուրաքանչյուր տարի հազարա-
վոր գյուղացիներ աշխատանք փնտրելու նպատակով գն՛ում էին 
հարևան արաբական երկրները։ Օրինակ, արձանագրված է, որ ա-
մեն տարի Լիբանանի գյուղատնտեսության մեջ զբաղված են եղել 
150—200 հազար օրավարձով աշխատող սիրիացիներ'90» 

Սիրիայում մեծ հույսեր էին ՛կապում Եփրատի ամբարտակի 
շինարարության հետ։ նրա շինարարության վերաբերյա՛լ համա-
ձայնագիրը, սիրիական հետադիմական շրջան՛ների ճնշման տակ, 
կառավարությունը ԳՖՀ֊ի հետ կնքել էր դեռևս 1963 թ.։ Սիրիա-
կան կառավարության կողմից երկրի օգտակար հանածոների ազ-
գայնացում ից հետո, որը շոշափում էր օտարերկրյա նավթային 
ընկերությունների, այդ թվո՛ւմ նաև ար ևմտա գերման ակ ան «Կոն-
կորդի» շահերը, ԳՖՀ֊ը դադարեցրեց համաձայն ագրի կատա՚րոլ-

187 «Правда», 19.XI 1.1968. 
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մը։ 1966 թ. սիրիական կառավարությունը դիմեց Սովետական 
Միությանը և վերջինս համաձայնվեց անհրաժեշտ օգնություն 
ցույց տալ Սիրիային՝ այդ ամբարտակի շինարարության գործում։ 
Ամբարտակի կառուցման առաջին փուլով նախատեսվում է փակել 
Եփրատ գետի ջրերի հոսքը և ստեղծել արհեստական ջրամբար, 
որի շնորհիվ լրացուցիչ կոռոգվի 600 հազար Кш հող։ Միաժամա-
նակ նախատե՛սվում էր կառուցել 300 հազար կիլովատ կարողու-
թյամբ էլեկտրակայան և 160 կ մ երկարությամբ էլեկտրահաղորդ-
ման գիծ։ Այդ ծրագիրն արդեն իրագործված է։ 

Արդյունաբերական օբյեկտների շինարարության բնագավա-
ռում հիմնական ուշադրությունը դարձվում էր նրա՛նց վրա, որոնք 
մոտ ապագայում տնտեսական շահույթ կտային։ Կառավարու-
թյունն արագ թափով կառուցեց 410 կ մ երկարությամբ նավթա-
մուղ, որը Կար աչուկի նավթա կենտրոնից ձգվում էր միջերկրա-
ծովյան Տարտուս նավահանգիստը։ Զգա՛լի աշխատանքներ կա-
տարվեցին Հոմս-ի նավթամշակման գործարանի ընդլայնման և 
Տարտուսի նավահանգստի վերասարքավորման ուղղությամբ, այն 
հաշվով, որ վերջինս կարողանա ընդունել տանկերներ՝9՝ ։ 1968 թ. 
հուլիսի 27-ին հանդիսավոր պայմաններում տեղի ունեցավ առա-
ջին ՛տանկերի բեռնավորումը սիրիական նավթով92։ Սիրիական 
նավթի գնորդներ դարձան Ֆրանսիան և Իտալիան։ Այսպիսով, 
Սիրիան մտավ նավթ արտահանող երկրների շարքը։ Դա Սիրիա-
յին հաջողվեց Սովետական Միության և մյուս սոցիալիստական 
երկրների հետ համագործակցելու շնորհիվ։ Սիրիան դարձավ ա֊ 
ռաջին արաբական երկիրը, որն առանց օտարերկրյա ընկերու-
թյունների մասնակցության իրագործեց նավթի արդյունահանու-
մը, մշակումը և արտահանումը միջազգային շուկա։ 

Մեծ ուշադրություն էր դարձվում նաև մյուս օբյեկտների շի-
նարարությանը։ Առանձնահատուկ նշանակություն էր ձեռք բերել 
ՍՍՀՄ->ի օգնությամբ իրականացվող Լա՛թ աք իա—Հալեպ— Կամըշլի 
770 կ մ երկարությամբ երկա՛թգծի կառուցումը, որը Սիրիայի արե-
վելյան և հյուսիսային մարզերը կկապի Միջերկրական ծովի 
հետ։ Արդեն շարք են մտել այդ երկաթգծի Հալեպ — Բ՛արկա և Տար-
տուս— Ակկար տեղամասերը, որոնք Եփրատի հիդրոհանգույցի շի-
նարարության շրջանը կապում են երկրի խոշոր արդյունաբերա-
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կան կենտրոնների և մերձձովյան շրջանի հետ193հ Շարունակվում 

էր ավտոճանապարհների և կամուրջների շինարարությունը։ 

Կառավարությունն ամեն կերպ ամրապնդում էր պետական 

սեկտորը։ 

Զգալի աշխատանքներ էին կատարվում նաև կուլտ ուրական 

շինարարության, ինչպես նաև ազգային տեխնիկական մտավորա-

կանության ստեղծման ուղղությամբ։ Այսպես, ուսանողների թիվը 

1963 թ. 3 հազարի փոխարեն, 1967 թ, հասավ 7 հազարի194» 

Կառավարությունը շարունակում էր աշխատավորների կեն-

սամակարդակի բա րձրացմ ան քաղաքականությունը։ 1969 թ՛ 

սկզբի!։ դեկրետ հրապարակվեց սահմանափակ եկամուտներ (տա-

րեկան ոչ ավելի, քան 1800 լիրա) ունեցողներին եկամտահարկե-

րից աղատելու մասին193( նույն թվականի հունվարին կառավարու-

թյունն սկսեց ազգայնացված ընկերոլթյունների մանր բաժնետե-

րերի բաժնետոմսերի արժեքի վճարումը'9Տ» Մի շարք քայլեր կա-

տարվեցին սոցիալական ապահովագրության, առողջապահության 

և կրթության բնագավառներում։ 

Աշխուժացավ գյուղացիների ընդհանուր ֆեդերացիայի գոր-

ծունեությունը։ Այն գումարեց իր երկրորդ կոնֆերանսը, որտեղ 

քննարկվեցին գյուղացիական մասսաների կազմակերպման և ֆե-

դերացիայի գործունեության կ՛ատարելագործման խնդիրները։ 

Կառավարությունն ահրաժեշտ միջոցներ ձեռք առավ արա-

բական երկրների հետ հարաբերությունները բարելավելու ուղղու-

թյամբ։ Հետագա զարգացում ապրեցին բարեկամական կապերը 

սոցիալիստական երկրների հետ։ 

Արարա֊իսրա յելական պատերազմը և նրա հետևանքները 

որոշ բարդություններ առաջացրին նաև Սիրիայի ներքաղաքական 

կյանքում։ Իշխանության ղեկի մոտ գտնվելու ժամանակամիջոցում 

Բաասի ղեկավարությունը կարողացավ առա՛վելագույն չափով ու-

ժեղացնել իր ազդեցությունը մասսաների վրա։ Սակայն, ինչպես 

նշվեց 1968 թ. հուլիսին կայացած արաբական երկրների կոմու-

նիստական ու բանվորական կուսակցությունների խորհրդակցու-

193 նույն տեղում։ 
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թյունում, (Гարաբական առաջադիմական երկրներոլմ հասարա-
կական խոր վերափոխումները չամրապնդվեցին քաղաքական հա-
մապատասխան միջոցառումներով, որը հանգեցրեց մասսաների և 
առաջին հերթին բանվոր դասակարգի հեռացմանը քաղաքական 
ղեկավարությունից և արտադրության վրա սահմանված վերահըս-
կողությանն ակտիվ մասնակցելուց»՝-9, ։ Այս դիտողությունը որ՚էշ 
լափով արդարացի Էր նաև Սիրիայի նկատմամբ։ Պատերազմը 
հաստա՛տեց ժողովրդական լայն մասսաների վրա ավելի ամուր 
հենվելու անհրաժեշտությունը, որովհետև միայն նրանց միջոցով 
Էր հնարավոր պաշտպանել երկրի առաջադիմական նվաճումներըէ 
Սիրիայի շատ ղեկավարներ դա հասկանում Էին։ Այդ պատճառով 
Էլ սկսեցին ավելի շատ ուշադրություն դարձնել բանվոր դասա-
կարգին, գյուղացիությանը և ճանաչեցին բանվոր դասակարգի ա -
վանգարդային դերը։ 

Սակայն Արաբական սոցիալիստական վերածնության՝ Բաաս 
կուսակցության (ԱՍՎԿ) սիրիական մարզային ղեկավարության՝ 
բանվոր դասակարգին և գ յոլղա ցիութ յան ը մերձենալու քաղաքակա-

նությունը, նոր բարդություններ հարոլցեց։ Դրանք սերտորեն 
կապված Էին իսրայելական ագրեսիայի հետևանքների վերաց-
ման, երկրի զարգացման տեմպերի, հարևան արաբական երկրնե-
րի, առաջին հերթին ԱՄՀ-ի և Իրաքի հետ հ ամա գործակցելու ձե-
վերի, մ երձավորարևելյան ճգնաժամի հաղթահարման ուղիների 

հետ'98, 

Բաասի 1968 թ. սեպտեմբերին կայացած մարզային և համա-
արաբական կոնֆերանսները չլուծեցին այդ հարցերը 

1969 թ. մարտին տեղի ունեցավ Սիրիայի կոմկուսի Կենտկո-
մի պլենումը, որը քննարկեց երկրի ներքին դրության և իսրայե-
լական ագրեսիայի հետևանքների վերացման հետ կապված մի 
շարք հարցեր։ Պլենումը զգուշացրեց այն վտանգավոր հետևանք-
ներից, որ կարող Էր առաջացնել պառակտումը Բաասի ներսում, 
մատնանշելով, որ հենց այդ բանի վրա են հույսը գնում «իմպերիա-
լիզմը, ներքին հետադիմությունը և իսրայելական Է՚քստրե-
միզմը»™, 
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Ծագած տարաձայնություններից շտապեցին օգտվել հետա-
դիմական տարրերը, որոնք ակտիվացրին իրենց գործունեությու-
նը, և իմպերիալիստական որոշ պետություններ։ 1969 թ. փետըր-
վար — աս/րիլ ամիսներին արևմտյան մամուլը մեծ աղմուկ բարձ-
րացրեց Սիրիայում իբր թե գոյություն ունեցող «սուր ներքաղա՛ 
Քական ճգնաժամի» շուրջը2011 Այդ կամպանիայի նպատակն էր 
է՛լ ավելի սրել գոյություն ունեցող տարաձայնությունները, որ-
ոյ ես ղի պաոակտեն կուսակցությունը, փոխեն նրա առաջադիմա-
կան կուրսր, վարկաբեկեն հաստատված բարեկամական և արդյու-
նավետ հարաբերությունները ՍՍՀՄ֊ի և սոցիալիստական մյուս 
երկրների հետ, քայքայեն Բաասի համագործակցությունը մյուս 
առաջադիմական կազմակերպությունների, առաջին հերթին Սի-
րիայի կոմկուսի հետ, ինչպես նաև մեկուսացնեն Սիրիան արա-
բական առաջադիմական երկրներից։ Սակայն նրանց պլանները 
չիրականացան։ 

Գոյության ունեցող տարաձայնությունները քննարկելու հա-
մար Բաասի ղեկավարությունը 1969 թ. մարտի 2 0 ֊ ի ն հրավիրեց 
արտակարգ կոնֆերանս։ Կոնֆերանսի հասցեով կուսակցական և 
հասարակական կազմակերպություններից ստացվեցին բազմաթիվ 
հեռագրեր և ուղերձներ, որոնցում կոչ էին արվում գոյություն 
Iունեցող տարաձայնությունները լուծել բոլոր ա՛ռաջադիմական 
ուժերի համախմբման և երկրի առջև կանգնած համազգային խըն-
դիբների լուծման հիման վրա։ Բաասի ղեկավարությանը նման 
կոչով դիմեց նաև Սիրիայի կոմկուսը202< 

Աշխատավորական .մասսաների և տարբեր քաղաքական կազ-
մակերպությունների գործողությունների միասնությունը բարերար 
ազդեցություն ունեցավ կոնֆերանսի աշխատանքների վրա։ 

Կոնֆերանսը հաստատեց նախորդ կոնֆերանսների մշակած 
դրույթները ներքին, միջարաբական և արտաքին քաղաքականու-
թյան հարցերում, որոնք ապահովում էին Սիրիայի զարգացումը 
առաջադիմության ուղիով։ նշելով .երկրի բոլոր ուժերի և ռեսուրս-
ների մոբիլիզացման կարևորությունը իսրայելական ագրեսիայի 
հետևանքների վերացման համար, կոնֆերանսը .միաժա՛մանակ 
ընդգծեց, ,որ անհրաժեշտ է առաջիկա յում ևս իրականացնել սո-
ցիալական և տնտեսական վերափոխումներ, որոնք կապահովեն 

Յ»1 „ТИе Ըշօոօաւտէ", Լ.. 1969, Магс11 8, V. 200. N8 6550, рр. 25—16. 
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այդ պայքարի հաջողությունը։ Մերձավորարևելյան ճգնաժամի 
լուծման հարցի կապակցությամբ կոնֆերանսն արտահայտվեց հօ-
գուտ արաբական երկրների միջև գործողությունների ավելի սերտ 
համագործակցության՝ հանուն «արաբական միասնական ռազմա-
ճակատիյ> ստեղծման։ 

Կոնֆերանսը դատապարտեց ԱՄՆ-ի, Ան դլիա յի և ԳՖՀ֊ի 
քաղաքականությունը, որոնք թշնամական դիրք էին գրավել արա-
բական երկրների հանդեպ, և հավանություն տվեց սոցիալիստա-
կան երկրների ։ առաջին հերթին Սովետական Միության հետ 
բազմակողմանի համագործակցության և բարեկամական հարա-
բերությունների զարգացման քաղաքականությանը։ 

Կոնֆերանսի կարևոր որոշումներից մեկը հանդիսացավ այն, 
որ առաջին անգամ Բաասը ճանաչեց այլ առաջադիմա՛կան կազ-
մակերպությունների գոյությունը Ս իրիա յում ։ Բաասի ղեկավարու-
թյանը հանձնարարվեց ոչ միայն շարունակել համա գործակցու-
թյունը այդ ա՛ռաջադիմական ուժերի հետ, այլև ամեն կերպ ընդ-
լայնել այն, «փնտրել նոր հնարավորություններ, որոնք կերաշխա-
վորեն ներքին ճակատի ամրապնդումը և կապահովեն ժողովրդա-
կան և հասարակական կազմակերպությունների, բոլոր առաջադեմ 
ուժերի արդյունավետ մասնակցությունը նրանս203։ 

1969 թ. մայիսի 1-ին սիրիական ժողովրդի քննարկմանը գըր-
վեց ժամանա՛կավոր սահմանադրության նախագիծը։ Այդ սահ-
մանադրությամբ Սիրիան հռչակվում էր «դեմոկրատական ժողո-
վըրդական սոցիալիստա՛կան հանրապետությունՏ>։ Բարձրագույն 
օրենսդիր իշխանությունը դրվում էր ժողովրդական խորհրդի վրա, 
որն ընտրվում էր ուղղակի քվեարկությամբ՝ 4 տարի ժամանակով։ 
Տեղերում իշխանո՛ւթյունը հանձնվում էր խոր հոլրդներին, որոնց 
միջոցով «քաղաքացին եր ը կարող են իրականացնել իրենց քաղա-
քակա՛ն իրավունքները»։ Սահմանադրությունը սիրիական պետու-
թյան տնտեսությունը սահմանեց որպես սոցիալիստական պետու-
թյան տնտ՛եսությ՛ուն, որը խարսխված է պլանային հիմունքների 
վրա և բացառում է շահագործման ձևերը։ Մատնանշվում էր սե-
փականության երեք ձևերի առկայություն Սիրիայում՝ ժողովրդա-
կան, կոլեկտիվ և մասնավոր։ Մասնավոր սեփականության չափերը 
սահմանվում էին օրենքով։ նրա՛ շահերը չպետք է հա՛կասեին հա-
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սարակության շահերին և պետք է համապատասխանեին սոցիա-
լական պահանջներին ոլ ծառայեին ժողովրդի բարեկեցության 
աճի ն2"*, 

Համաձայն սահմանադրության դրույթների, 1969 թ. մայիսի 
13֊ին ընդունվեց օրենք՝ կառավարման տ եղական մարմինների 
վերաբերյալ, որբ ղդալի լափով նպաստում է ժողովրդի համա-
խմբմանը գոյություն ունեցող ռեժիմի շուրջը։ 

1969 թ. մայիսի 29-ին կազմվեց Սիրիայի նոր կառավարոլ֊ 
թյունր, որի մեջ մտան Բաասի անդամները, մի քանի քաղաքա-
կան անկախ գործիչներ և Սիրիայի կոմկուսի մեկ ներկայացուցիչ։ 
Պրեմիեր մինիստրի պաշտոնը ստանձնեց Նոլրեդդին Աթասին, ո ֊ 
րը մեծ գեր խաղաց Բաասի ներսում եղած տարաձայնությունները 
հարթե/ու գործում։ Պաշտպանության մինիստր դարձավ գեներալ 
լեյտենանտ Հաֆեզ Ասադը, իսկ արտաքին գործերի մինիստր՝ 
Մուհամեդ Աշավին20~°։ 

Կառավարության առջև ծառացած կարևոր խնդիրներից մեկը 
ժողովրդական խորհրդի ընտրությունների անցկացումն էր, ինչ-
պես նաև տնտեսական և սոցիալական վերափոխումների վերա-
բերյալ կուսակցության կոնֆերանսներում ընդունված որոշումնե-
րի կենսագործում ր։ Կառավարությունը խոստանում էր համագոր-
ծակցել արաբական առաջադիմական պետությունների հետ, հա-
մախմբել արաբական բոլոր ուժերը։ Բացի այդ, կառավարոլթյոլ-
նը մտադիր էր ընդլայնել Սիրիայի հարաբերությունները սոցիա-
լիստական երկրների և մյուս բարեկամ պետությունների հետ206։ 

Սիրիայի կառավարությունը դիմեց կոնկրետ քայլերի՝ արա-
բական երկրների հետ հարաբերություններն ամրապնդելու հա-
մար, որպեսզի համատեղ միջոցառումներ մշակվեն իսրայելական՛ 
ագրեսիայի հետևանքները վերացնելու համար։ 1969 թ. հուլիսի 
8-ին Դամասկոսում կայացավ Սիրիայի, ԱՄՀ-ի, Իրաքի և Հորդա֊ 
նանի բանակի շտաբների պետերի հանդիպումը, որտեղ քննարկ-
վեցին արևելյան և արևմտյան ռազմաճակատների, և ընդհան-
րապես արաբական պետությունների միջև ավելի սերտ ռազմա-
կան համագործակցոլթ յուն հաստատելու հարցերը207։ Հետագա-

« ^ յ 1 » - 2-V. 1969. 
205 Նույն տեղում, 29.У.1969։ 
206 Նույն տեղումւ 

207 «Правда», 10.VII.1969. 
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յում համապատասխան բանակցություններ վարվեցին ԱՄՀ-ի 

ղեկավարության հետ, որի ընթացքում քննարկվեցին նաև տնտե-

սության, տեխնիկայի, գիտության և մշակույթի բնագավառում 

սիրիա-եգիպտական համագործակցությունն ընդլայնելու հար-

ցերը։ 

Ս իրիա յի կառավարությունը շարունակում էր ամրապնդել 

հարաբերությունները սոցիալիստական երկրների հետ։ Նա դիվա-

նագիտական հարաբերություններ հաստատեց Գերմանական Դե-

մոկրատական Հանրապետության հետ։ 1969 թ. հունիսի 25-ին 

նրանց միջև կնքվեց տնտեսական և տեխնիկական համագործակ-

ցության համաձայնագիր20տ« 1969 թ. հուլիսի Յ ֊ ի ն ՍՄԿԿ Կենտկո-

մի, ՍՍՀՄ Գերագույն սովետի նախագահության և սովետական 

կառավարության հրա՛վերով բարեկամական այցով Մոսկվա ժա-

մանեց ՍԱՀ֊ի կուսակցական կառավարական պատվիրակությունը, 

պրեմիեր մինիստր Նոլրեդդին Աթասիի գլխավորությամբ-09։ 

Արաբական երկրների դեմ Իսրայելի ագրեսիվ գործողություն-

ների ակտիվացման կապակցությամբ ՍՍՀՄ Գերագույն սովետի 

՛ս՛եսիան 1970 թ. հուլիսի 15-ին ընդունեց մի հայտարարություն, 

որտեղ իր մտահոգությունը հայտնելով Մերձավոր Արևելքում 

ստեղծված սպառնալի դրության կապակցությամբ, բոլոր խաղա-

ղասեր պետություններին կոչ էր անում վճռական միջոցներ ձեռք 

առնել մերձավորարևելյան ճգնաժամի արագ վերացման և արդա-

րացի ու խաղաղ կարգավորման համար2՝0։ 

Այսպիսով, Սիրիայի պատմական զարգացումը վերջին տա-

րիներին ցույց է տալիս, որ Իսրայելի 1967 թ. հունիսյան ագրե-

սիան չհասավ իր նպատակին։ Հենվելով բարեկամ արաբական ու 

սոցիալիստական երկրների և ժողովրդական մասսաների վրա, 

Սիրիայի Արաբական Հանրապետությունը շարունակեց ընթանալ 

առաջադիմական սոցիալ-տնտեսական վերավւոխումների խորաց-

ման և ընդլայնման ճանապարհով։ 

208 Նույն տեղում, 25.У11.1969, 
209 Նույն տեղում, З.УП.1969. 
210 Նույն տեղում, 16.ГП.19Т0. 
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Э. П. ПИР-БУДАГОВА 

ПОЛИТИЧЕСКИЕ И СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ 
ПРЕОБРАЗОВАНИЯ В СИРИИ (1962—1970 гг.) 

Р е з ю м е 

В статье рассматривается политическое и экономическое 
положение в Сирии, создавшееся после выхода страны из сос-
тава ОАР. Автор освещает государственный переворот 8 мар-
та 1963 г. и приход партии Баас к власти, победу левых сил 
внутри этой партии, установление прогрессивного режима и 
осуществление прогрессивных социально-экономических пре-
образований в Сирии. 

Значительное место уделено освещению деятельности 
Коммунистической партии Сирии и советско-сирийского дру-
жественного сотрудничества. 

կ_յյ~֊" ^ (Լօևօ֊ւձնհյ <ис1б.1а.У'-3 (Լ^Լ^ք 
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^ У /^.^յճԼ^Յ « Լ ^ Ա ձ ^ ք у\\ յ ս ճ յ յ Ս յ 

и х * յ ս ւ յ ւ 

:э1&зУЪ ^ յ ճ յ է յ ս յ ՚ յ ս յ Ա յ է ^ Л с _ ^ У 1 ^ ձ Լ յ 

; II 

95՛ 



ե. Ա. ԱՐԳԱՐՅԱն 

Հ Ո Ղ Ա Յ Ի Ն ԲԱՐԵՓՈԽՈՒՄՆԵՐԻ Ա Ռ Ա Ջ Ի Ն ՓՈԻԼԸ Ե Գ Ի Պ Տ Ո Ս Ո Ի Մ 
( 1 9 5 2 - 1 9 5 7 թթ.) 

Քաղաքական անկախություն նվաճած նախկին գաղութների 

կողովուրդների առջև կանգնում են մի շարք կարևորագույն խըն-

դիրներ, որոնց լուծումով էլ պայմանավորվում է նրանց անկախու-

թյան ամրապնդումը։ Այդ խնդիրների մեջ կարևորագույններից 

մեկը ազգային անկախ տնտեսության ստեղծումն է, որն իր ողջ 

բարդությամբ կանգնեց նաև եգիպտական ժողովրդի առջև՝ 

1952 թ. հուլիսյան բուրժուա-ղեմ ոկրատական հեղափոխությունից 

հետո։ Այդ հեղափոխությունը կատարվեց եգիպտական բանակի 

միջին սպայա՛կան կազմի գլխավորությամբ, որը հանդիսանում 

էր եգիպտական ազգային բուրժուազիայի ձգտումների արտահայ-

տիչը։ Եգիպտոսի նոր ղեկավարները, ձգտելով ամրապնդել իրենց 

դիրքերը երկրի ներսում, շահագրգռված էին վերաւիոխություններ 

կատարել երկրի սոցիալ-տնտեսական և քաղաքական համակար-

գի մեջ։ 

Հեղափոխությանը հաջորդած առաջին տարիներին եգիպտա-

կան նոր ղեկա՛վարության ձեռնարկած ԲոլոՐ միջոցառումներն 

ուղղված էին երկրի տնտեսական և քաղաքական անկախության ու 

պաշտպանունակության ամրապնդմանը, ինչպես նաև սոցիալա-

կան ծայրահեղ անհա՛վասարության մեղմացմանը։ Դրա համար 

անհրաժեշտ էր երկրի ներսում թուլացնել գաղութատիրության 

և ներքին հետադիմության դիրքերը, միջոցներ գտնել ֆինանսա-

վորելու տնտեսության արագ զարգացում ը և, մասնավորապես, 

ոտքի կանգնեցնել ազգային արդյունաբերությունը։ 

Ահա այս նպատակին ուղղված տն տ ես ական ֊քաղաքական 

խոշոր միջոցառում էր 1952 թ. սեպտեմբերի 9 ֊ ի հողային բարե-

փոխումների օրենքը։ Ըստ այս օրենքի, հինգ տարվա ընթացքում 
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ձեռնարկվելու էին խոշոր միջոցառումներ, որոնց իրագործումը 
կհանգեցներ եգիպտական գյուղում նոր սոցիալ-տնտեսական հա-
րաբերությունների հաստատմանը։ Սովետական մի շարք ուսում-
նասիրողներ (Լ. Ն. Վատոլինա, Մ. Ֆ. Գատաոլլլին, Ի, Պ. Իվանո-
վա, Վ. Կ. Արի սկին և ուրիշներ յ անդրադարձել են այդ օրենքին, 
վերլուծելով դրա առանձին դրույթները՝ ։ Դրանով իսկ նրանք որո-
շակի ավանդ են ներդրել եգիպտական հողային բարեփոխումների 
հարցի ուսումնասիրման բնա գա վառումէ 

Օտարերկրացի մի շարք ուսումնասիրողներ (Դ. Ուորիներ, 
Ք. Ուիլոկ, ժ. Ս. Լակուտյուրներ, Պ. Վատիկիոտիս և ուրիշներ) 
նույնպես անդրադառնում են հողային բարեփոխումների առաջին 
օրենքին և նրա գործադրման ընթացքի որոշ կողմ երին2։ Դրանց 
անդրադարձել են նաև եգիպտական որոշ հեղինա՛կներ, որոնք 
անմիջական մասնակցություն են ունեցել այդ օրենքի մշակման, 
րնդունման և իրագործման ասպարեզում (Ս. Մարեյ, Ռ. ալ-Բա-
րավիյ3։ Այս հեղինակներին արժանին հատուցելով հանդերձ, 
պետք Է նշել, որ նրանք նույնպես հիմնականում հետապնդել են 
այլ նպատակներ, իսկ ոմանք երբեմն արտահայտել են ոչ ճիշտ 
մտքեր՝ հողային բարեվւո խ ումն երի առաջին փուլի ընթացքի և 
արդյունքների վերաբերյալ։ 

՛Նախքան հեղափոխությունը Եգիպտոսում 1 մլն կմ2 ընդհա-
նուր տարածությունից 2,5 մլն йш—ն*, (6 մլն ֆեդանյ® կազմում 
Էին մշակելի հողատարածությունները։ 

1 Л. М. В а т о л и н а , Экономика Объединенной Арабской Республи-
ки, М„ 1962; М. Ф. Г а т а у л л и н , Экономика ОАР на новом пути, М., 
1966; И П. И в а н о в а , Сельское хозяйство Объединенной Арабской Рес-
публики, 1952—1965 гг., М., 1970; В. К. А р и с к и н , Проблемы кооиериро-
пания сельскохозяйственного производства в Египте, М., 1972. 

2 Д. У о р и II е р, Земельные реформы в странах Ближнего Востока 
(Египет, Си[.ия, Ирак), М., 1958; յ . е1 Տ. Լ а с о ս է ս г е, Ь'ЕйУр1е еп 
т о и у е ш е ш , РаМв, 1962; К. հ е е 1 о к, №տտ6ւ՝'տ Еяур1, Уогк, 
1960; Р. V а 11 к 1 о 11 տ, ТЬе Е^урИап Агшу ւո роПИсв, ԹԽօաւոշւօո, 1961. 

3 ' И Д У ՛ տ I ^ ^ л ^ I ^ - Х о У ! յ * յ * -

* կյ^лЛ 1 յ _ յ յ ^ . 5 լ } Ս 4 _ Ա ք Օ ք յ - և ^ օ Օ Ս յ - Լ - ֊ յ ւ < ֊ > Լ 1 Տ 0 1 

ձ ՛ ^ « т у < տ « т л — т г < 5 օ » ւ յ ւ 

(Այստեղ Հաշվի չեն առնված պետական և հասարակական օգտագործման հողա-
տարածությունն երը) է 

5 1 ֆ եգանը = 0,4 2 (Տա: 
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1951 թ. երկրի 21 մլն բնակչությունից 15 մլն-ը6 գյուղացի-
ներ էին։ Հողատիրություն ը Եգիպտոսում արտահայտվում է երեք 
ձևով՝ միրի (պետական Հողատարածություններվակֆ (կրոնա-
բարեգործական չօտարվող Հողատարածություններ)' և մուլք 
(մասնավոր Հողատարածությունների Եթե Հաշվի առնենք, որ (ու-
րաքանչյոլր գյուղացիական ընտանիք կազմված էր միքին հաշ-
վով Տ Հոգուց և, Հետևաբար, ընտանիքների թիվը հասնում էր 
2,5 մլն-ի, ապա պարզ կդառնա, որ յուրաքանչյուր գյուղական 
բնակչին սիշին Հաշվով պետք է ընկներ 0,4 ֆեդան հողատարա-
ծություն, իսկ մեկ ընտանիքին՝ 2,4 ֆեդան։ Եգիպտացի ուսումնա-
սիրող Ա. Այրուն մոտավորապես Հենց այս թիվն է համարում այն 
նվազագույնը, որն անհրաժեշտ էր գյուղական մի ընտանիք կերակ-
րելու Համար (ի դեպ, իր իսկ վկայությամբ, մանր հողատերերի 
միայն 10°/ը-ն էր տիրում այդ նվազագույնին)Տ։ Իսկ ինչպիսի"ն էր 
Հողատիրության վիճա՛կը նախահեղափոխական Եգիպտոսում է 
Այդ մասին պատկերացում Է տա՛լիս Հետևյալ աղյուսակը. 

Աղլուսսւ1| 

Հողաա իրոէ-— Հողատերերի Հողասւե բերի Հո ղ ատ ար ածու֊ Հողատարած ու-
թ յան չափը թիվը թիվը թ յուն՚սե բը իք յունները 

( ֆեղա՚և՚նեբով ) (Հաղ.) °10-4 ՀՀսւպ. ֆեդան) "о-4 

5-ից պակաս 2642 94,3 2122 35,4 
5 - 1 0 79 2 ,Տ 526 8 ,8 

1 0 - 2 0 47 1,7 638 10,7 
2 0 - 5 0 22 0 ,8 654 10.9 
50—100 6 0 , 2 430 7 , 2 

100—200 3 0 ,1 4Л7 7 ,3 
2 0 0 - Ь ավելի շ 0 ,1 1177 19,7 

(Պւղամե՚եւլ 2Տ01 100 5984 100 

•.ՏէՅէւտէԱ^Լ Роске! Уеаг-Воок, 1953", Са1го, 1954, р. 1. 
7 Որոշ խոշոր հողատերեր, սկսած վաղ ժամանակներից, որպեսզի իրենց 

հողատարածությունները զերծ պահեին բռնագրավումներից և կամ մասնատու-
մից՛է դրանք նվիրում Էին կրոնա֊ բարեգործական հաստատություններին և դրա-
նով ապահովում իրենց մշտական փաչա բաժինը եկամուտներից։ Հողատիրոջ ան-
ժառանգ լինելու դեպքում նրա մահից հետո դրանք դաոնում Լին վերոհիշյալ հաս-
տատությունների սեփականությունը։ 

8 А. А й р у, Феллахи Египта, М м 1954, стр. 32. 

9 լյօ « и т \ — т г у 1^111» 
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Աղյուսակից երևում է, որ հողատերերի 94,3 % ֊ն ուներ մինչև 
5 ֆեդան հողատարածություն։ Նրանց պատկանող հողատարածու-
թյունները կազմում էին ընդհանուր հողատարածությունների մի. 

այն 35,4%-ը։ Դրանց 72%-ի, կամ 2018,1 հա զ. հողատ երերի տա-
րեկան միջին եկամուտը չէր անցնում 40 գինեյից՝1*։ Արանք սա-
կավաթող գյուղացիներն էին։ 

Մասնավոր հողատերերի մյուս խումբը, որը տիրում էր 5-ից 
մինչև 10 ֆեդանի, կազմում էին միջակ գյուղացիները։ 

Հաջորդ խումբը ունևոր գյուղացիներն էին, որոնք ունեին 
10-ից մինչև 50 ֆեդան հողատարածություններ։ Կազմելով հողա-
տերերի րնդհանուր թվի միայն 2,5%֊ը, նրանք տիրում էին հո-
ղատարածությունների 21,60/օ֊ին։ Այս խումբն արդեն օգտագոր-
ծում էր վարձու աշխատուժ։ 

Խոշոր հողատերերի խումբը կազմում էին 50 ֆեդանից ավե-
լի հող ունեցողները։ Կազմելով հողատերերի ըն՛դհանուր թվի ըն-
դամենը 0 , 4 ° / օ ֊ ը , նրանք տիրում էին հողատարածությունների 
34,2°/()-ինւ Ընդ որում, նրանցից 188 մարդ ուներ 1000 ֆեդա-
նից ավելի հող 

Ի մի բերե/ով А' 1 աղյուսակի այն թվերը, որոնք վերաբերում 
են ունևոր և խոշոր հողատերերին, տեսնում ենք, որ նրանք 
կազմում էին ընդամենը 2,9°/ը-ը, սա՛կայն տիրում էին հողատա-
րածությունների 55,8°/օ֊ին։ Ամենախոշոր հողատերը Եգիպտոսի 
արքայական ընտանիքն էր, որին պատկանում էր 196 հազ. ֆեդան 
հող12։ 3800 օտարերկրացիներ 1951 թ. հանդիսանում էին 233013 

ֆեդան հողատարածությունների սեփականատերեր, կամ նրանցից 
յուրաքանչյուրին ընկնում էր 61,32 ֆեդան հող՝3։ 

Վակֆային հողատարածություններն այդ նույն ժամանակ 
կազմում էին 600 հազ. ֆեդան՝*։ 

Այս պայմաններում սակավահող գյուղացին ո՛չ հնարավորու-
թյուն, և ոչ էլ հեռանկար ուներ նոր հողեր գնելու միջոցով բարե-
լավելու իր վիճակը, քանի ՛որ մեկ ֆեդան հողատարածությունն 

1 0 А. А и р у , Феллахи Египта, стр. 25. 1 գինեյը 1952 թ.=2,52 птр/пи 
11 «Արև», Կահիրե, 12.IX.1952։ 

12 .Аврес1 Оспегаих Йе 1а КеГогш а&га1ге еп Е2ур1е" , Са1го, 1954 
р. 5. 

13 А. А Й р у, Феллахи Египта, стр. 35. 
» О. Н а г г I տ, Е ^ у р ^ Науеп, 1957, р. 219. 
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արժեր մոտավորապես 800 գինեյ՝'։ Այդ պատճառով էլ նա ստիպ-
ված էր հարուստ հողատերերից վարձակալել վւոքրիկ հողակտոր-
ներ։ Այդպիսի սակավահող վարձակալողների թիվը նախքան հե-
ղափոխությունը հասնում էր 107 հազարի16յ 

Եգիպտոսի գյուղացիության հիմնական զանգվածը հողազուրկ 
էր և տարեցտարի ներառում էր գյուղացիների նորանոր խմբերի։ 
Հողազուրկ գյուղացիների ստվար բանակի մի խոշոր ջոկատն էին 
կազմում վարձակալողներ։։՝ թվով 682 հազ. տնտեսություն'"г 
Սրանք իրենց ապրուստը հայթայթում էին հողակտորներ վարձա-
կալելով։ Վարձակալման ժամկետը 1—3 տարի էր։ Վարձակալ-
ման պայմանագիր չէր կնքվում, այլ հողատերն ու վարձակալը 
համաձայնվում էին բանավոր կերպով։ Վարձակալումը կատար-
վում էր վերջինիս համար չափազանց ծանր պայմաններով։ Մեկ 
ֆեդան հողատարածության տարեկան միջին եկամուտը կազմում 
էր 60 գինեյ։ Դրանից 40 գինեյը տրվում էր վարձավճար, իսկ 
եթե դա ՛կա՛տարվում էր բնամթերքով, ապա երբեմն հասնում էր 
բերքի 80°/ը֊ին՝Տ։ Սակավահող և հողազուրկ գյուղացիների այս 
մասը շահագործվում էր կալվածատերերի կողմից նաև գյուղա-
տնտեսական սարքեր ու բանող անասուններ վարձակալելիս և 
սերմացու ու պարտք վերցնելիս։ Վաշխառուական նպատակներով 
հող էին վարձակալում նաև ունևոր և խոշոր հողատերերը, որոնք 
այդ հողերը մշակում էին օգտագործելով վարձու աշխատուժ։ 

Եգիպտական հողազուրկ գյուղացիների մի խոշոր մասն էլ 
ապրուստը հոգում էր իր աշխատուժը վաճառելով։ Սրանք գյուղա-
տնտեսական բանվորներն էին։ Ըստ Շ. Իսավիի տվյալների, 
1939 թ. դրանց թիվը հասնում էր 1.618 հազար մարդու19 և պետք 
է ենթադրեի որ հեղափոխության նախօրյակին այն հասած կլի-
ներ մոտավորապես 2 մ(ն-ի։ Նրանք կատարում էին գյոլղատըն-
տեսական տարեշրջանային զանազան աշխատանքներ և պատ ա֊ 

•5 «Аграрные реформы в странах Востока». М.. 1961, стр. 15. 
1 6 И. П. И в а н о в а, Сельское хозяйство Объединенной Арабской 

Республики, 1952—1965 гг., стр. 30. 
17 նույն տեղում։ 

>8 «Аграрный вопрос в странах Азии и Северной Африки», М , 1968. 
стр. 186. 

' 9 Ш. И с а в и, Египет в середине XX в. (Экономический обзор;, М., 
1958, стр. 204. 
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Հական այլ գործեր։ Նրանց եկամուտը երաշխավորված չէր և 
շատերին ստիպում էր մեկնել քաղաք՝ մշտական աշխատանքի։ 
Հույսով։ Սակայն այնտեղ նրանք փաստորեն լրացնում էին գոր-
ծազուրկների առանց այն էլ Հոծ բանակը։ Գյուղատնտեսական՛ 
բանվորները եգիպտական Հասարակության ամենաչքավոր խա-
վերից մեկն էին, 

Դեոևս ղարասկզբին, երբ ՀամաշխարՀային շուկայում բամ-
բակի մեծ պաՀանջարկ կար, ինչպես բրիտանական գաղութա-
րարները, այնպես էլ եգիպտական նորա՛ստեղծ ազգային բուր--
ժուաղիան շահագրգռված էին գրա արտադրության ընդլայնմամբ։ 
Այդ նպատակով եգիպտական ազգային բուրժուազիան նախա-
ձեռնեց գյուղատնտեսական սինդիկատների ստեղծումը։ Այդ սին֊ 
դի կա տները Հիմնվում էին փայատիրա՛կան սկզբ՛ունքների վրա։՛ 
Դրանց պարտականությունն էր գյուղատնտեսական աշխատանք-
ների Համար ձեռք բերել աշխատամիջոցներ, ինչպես նաև իրաց-
նել պատրաստի արտադրանքը։ Դրա Համար էլ անՀրաժեշտու-
թյուն առաջացավ ստեղծել պետական Հատուկ ֆոնդ, որը պետք է 
վարկավորման մատչելի աղբյուր Հանդիսանար այդ սինդիկատ-

ների անդամների Համար։ 1923 թ. գյուղատնտեսական սինդի-
կատները սկսեցին կոչվել կոոպերատիվ ընկերություններ։ 1931 թ. 
վարկա՛վորման մակարդա՛կը բարձրացնելու Համար ստեղծվեց 
Եդիսրոոսի գյուղատնտեսական վարկա՛վորման դրամատունը։ Սա-
կայն ինչպես պետական Հատ՛ուկ ֆոնդից, այնպես էլ այս դրա-
մատնից վարկավորվում էին ոչ միայն մանր գյուղացիները, այլև, 
խոշոր Հողատերերը։ 1952 թ. կային 1727 կոոպերայոիվ ընկերու-
թյուններ՝ մոտ 500 Հազ. անդամ ֊փա յա տերերով^0։ Դրանց սակա-
վահող անդամների վիճակը քիչ էր տարբերվում մ՛նացած սակա-
վահող գյուղացիների գրությունից։ 

XX դ. սկզբին կապիտալիստական Հարաբերությունները մուտք՛ 
գործեցին եգիպտական գյուղ և ավելի ծանրացրին գյուղացիների 
սոցիալական դրությունը։ Այսպես, 1900 թ. 5114 Հազ. ֆեդւԱն։ 
Հողատարածությունները պատկան՛ում էին 914,4 Հազ. սեփա-
կանատերերի2'» Եգիպտոսի բնակչության թիվը այդ ժամանակ 

2 4 В. К. А р и с к и н, Проблемы кооперирования..., стр. 63. 
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կազմում էր 10 մլն մարդ, որոնցից, պետք է ենթադրել, որ գյու-

ղի բնակիչներ էին մոտավորապես 8 մլն-ը։ Ինչպես արդեն ասա-

ցինք, հեղափոխության նախօրյակին, երբ գյուղական բնակչու-

թյունը կազմում էր 15 մլն մարդ։ 2801 հազ. սեփականատերերի 

պատկանում էր 6 մլն ֆեդան հողատարածություն։ Այս տվյալնե-

րը համեմատելով տեսնում ենք, որ ավելի քան 50 տարիների ըն-

թացքում մշա՛կելի հողատարածություններն ավելացել էին ընդամենը 

16,8%-ով, այնինչ գյուղական բնակչությունն աճել էր 87%-ով, 

իսկ հողա՛տերերի թիվը ավելի քան եռապատկվել էր։ Ընդ որում, 

եթե խոշոր և ունևոր հողատերերի թիվը քանակապես և տ իրույթ-

ների չափերով համարյա փոփոխություն չէր կրել, ապա մանր 

հողատերերի թիվը քառապատկվել էր22։ Հողատերերի թվի աճը 

հիմնականում տեղի էր ունեցել հողակտորների հետագա մանրաց-

ման հաշվին։ Դա պարզորոշ երևում է հետևյալից, եթե 1900 թ. 

հողատիրության միջին չափը կազմում էր 5,59 ֆեդան, ապա 

1952 թ.՝ 2,13 ֆեդան23։ Չնչին հողա՛կտորներ ունեցող գյուղացի-

ները ստիպված էին լինում պարտք վերցնել ունևորներից և երբ 

ժամանակին չէին վերադարձնում, կամ չէին հասցնում ժամանա-

կին մուծել պետական հարկերը, ապա նրանց հողակտորները և 

բանող անասունները բռնագրավվում էին։ Զրկվելով սեփականու-

թյունից և աշխատամիջոցներից՝ այդ գյուղացիները ՛կարող էին 

վաճառել միայն իրենց աշխատուժը։ Բնակչության բուռն աճի և 

նոր հողերի յուրացման չափազանց դանդաղ ընթացքի պայման-

ներում դա նշանակում էր աշխատուժի շարունակական արժեքա-

զըբ՛կում։ էժան աշխատուժի առկայությունը, ինչպես ուրիշ ագրա-

րային երկրներում, այնպես էլ Եգիպտոսում, գյուղատնտեսական 

մեքենաների ձեռքբերում ը դարձնում էր անշահավետ և պատճառ 

դառնում հետամնաց տնտեսական հարաբերությունների գոյատև-

մ ան ը։ 

Ս ակավահող և հո՛ղազուրկ գյուղացիների թվի ավելացմանը 

զուգընթաց մեծանում էր չքավորների թիվը և չքավորության աս-

տիճանը։ Ա. Այրուն իր գրքում մեջ է բերում ֆրանսիացի լրագրող 

Քրիստիան դը Կատերի հետևյալ խոսքերը. «Ես տեսել եմ իսպա-

նական Լա-Մանչի ամենաաղքատ գյուղերը, Կանաչ հրվանդանի 

22 նույն տեղում, էջ 318։ 

23 նույն տեղում։ 



Կ ՚ Լ ղ Ւ ^ ^ ր Ւ Հյուղակները, Ան դո լայի խորքային շրջաններից Լուն դայի 
բարձրավանդակի տեղաբնակների եղեգնյա քողտիկները, բալց ոչ 
մի տեղ չեմ Հանդիպել այնպիսի աղքատության, ինչպիսին Եգիպ-
տոսում էյ>24։ 

Բուրժուա կան որոշ պատմաբաններ, անդրադառնալով Եգիպ-
տական գյուղացու թշվառ վիճակին և աղքատությանը, շատ դեպ-
քերում շրջանցում են Հարցի բուն էությունը և կատարում մակե-
րեսային եզրակացություններ։ Այսպես, ֆրանսիացի Հևտաղոտող֊ 
ներ ժ. և Ս. Լակուտյուրները, Հատկապես նկատի ունենալով 
գյուղացիությանը, գրում են. «Ինչի՞ց է, որ ժողովուրդը (եգիպ-
տական— ե . Ա . ) իրենից ներկայացնում է անտանելի կեղտոտության, 
անտարրերութ յան, դանդաղաշարժ և ան գործուն յա մարդկության 
մի Հո։ սաՀա տեցնո ղ տեսարան։ Հիմնական պատճառը պետք է 
ւինտրել մի մասի տգիտության և նյութական անհավատալի թշվա-
ռության մեջ, որոնք ծանրանում են այդ ժողովրդի վրա»-5։ Ղեկա-
վարվելով այս տրամաբանությամբ, նրանք ի վերջո Հանգում են 
այն եզրա՛կացության, որ եգիպտական ժ՛ողովուրդը լեթարգիա-
կան քնի մեջ է26< Իր Հերթին Ա. Այրուն ֆալլաՀի աղքատության 
ւգատճաււը տեսնում է նրա անշբջաՀա յացոլթ յան, անտնտեսվա-
րության, թուլության, միայնակության և տգիտության մեջ27( 
Բայց վերոՀիշյալ Հեղինակները չեն բացատրում, թե որտեղի՞ց են 
գալիս այդ տգիտությունը, թշվառությունը, թուլությունը։ Նախա-
Հեղաւիոխական Եգիպտոսի գյուղացիության ծանր կացությունն 
աոաջին Հերթին այդ երկրռւմ տիրող հասարակական ֊տնտեսա-
կան հետամնաց հարաբերությունների արդյունք էր։ Չպետք է 
նաև մոռանալ, որ Եգիպտոսը հարյուրամյակներ շարունակ եղել է 
թուրքական և ապա բրիտանական տիրապետության տակ։ Օտար 
տիրողները, համագործակցելով տեղական ավատատիրական ա-
վագանոլ հետ, դաժանորեն շաՀագործել են եգիպտական աշխա-
տավորությանը և նրան պաՀել ահավոր աղքատության ու տգիտու-
թյան մեջ։ 

Եգիպտական Հողի աշխատավորների անմխիթար վիճակի 
Հակադրությունն էր կալվածատերերի ցով։ ու շռայլ կյանքը։ Վեր-

А. А й р у. Феллахи Египта, стр. 124. 
2 5 յ . 6է Տ. Լ а с о ս է ս г е. Ь"Е§ур!е еп ш о и у е т е ш , р. 362. 
26 նույն տեղում, էջ 376։ 
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•ջիններս համարյա լրիվ կտրվել էին գյուղից և ապրում էին հիմ-
նականում մայրաքաղաքում ու Ալեքսանդրիայում։ Ստացած խո-
շոր եկամուտները նրանք ծախսում էին եվրոպական զանազան 
քաղաքների զվարճարաններում կամ ներդնում տնտեսության ո• 
արտադրողական, բ՝սյց արագորեն եկամուտ բերող ճյուղերում։ 
Խոշոր հողատերերն իրենց ձեռքում պահելու/ տնտեսության հիմ-
նական լծակները, մեծ ազդեցություն ունեին երկրի ներքին և ար-
տաքին քաղաքականության վրա։ Երկրի կառավարությունը հիմնա-
կանում կազմված էր լինում նրանց ներկայացուցիչներից, իսկ խոր-

՛հ Ը Ր դա ր անո լմ տնօրինում էին նրանց կուսակցությունները։ Ամեն 
գնով նրանք արգելակում էին նույնիսկ այն կիսատ-պռատ ծրագրե-
րի ընդունմանը, որոնք ուղղված էին երկրի տնտեսության մեջ որոշ 
չափով առաջադիմական քայլեր կատարելուն։ Սակայն հողային 
հարաբերությունների հարցը եգիպտա՛կան գյուղում 1930-ական 
թվականներից սկսած ավելի ու ավելի էր սրվում և ի վերջո դար-
ձա՛վ քաղաքական կուսակցությունների մշտական քննարկման 
առարկա։ Բայց այդ կուսակցությունները, որոնք արտահայտում 
կին կա՛մ խոշ՛որ հողատերերի, կա՛մ խոշոր բուրժուազիայի և 
կամ էլ երկուսի շահերը, դեմ էին հողատիրության հին կարգի 
մեջ որևէ փոփոխություն մտցնելուն։ Ուստի այդ հարցը մինչև 
1952 թ. հուլիսի 23-ի հեղափոխությունը տեղից չշարժվեց։ Հեղա-
փոխություն, որ ուղղված էր խոշոր հողատերերի իշխա՛նու-
թյան և բրիտանական ազդեցության դեմ, կատարեց аԱզատ 
..սպ՛աներ»28 գաղտնի բանակային կազմակերպությունը։ 

Հեղափոխությունից դեռ երկու ամիս չանցած Եգիպտոսի նոր 
՛ղեկա՛վարները օրենք ընդունեցին հողային բարեփոխումների 
վերաբերյալ։ Օրենքի նախագիծը կազմել էին եգիպտական տնտե-
սագետներ Ահմեդ Ֆուա՚դը և Ռաշիդ ալ֊Բարավին։ Այն խմբա՛գրել 
էր Հեղափոխության Ղեկավար Խորհրդի29 (ՀՂԽ) անգամ, փոխ-
գնդապետ Գամալ Սալեմը։ Սկզբնական նախագծում հողային 
սեփականությունը սահմանափակվում էր 50 ֆե դանով30։ 

28 Բանակային հեղափոխական կազմակերպություն՝ հիմնադրված Գ. Ա. Նա-
՛յերի կողմից՚ 1942 թ։ 1952 թ. հուլիսի 23.ին կատարելով ռազմական հե-
ղաշրջում, այս կազմակերպությունն անցավ իշխանության դյուխ Եգիպտոսումւ 

29 <гԱզատ սպաներ» կազմակերպության գործադիր կոմիտեն այդպես սկսեց 

• կոչվել 1952 թ. հուլիսի 22-ից։ 

30 յ. 6է Տ. Լ а с о ս է ս г е, Ь'Едур1е еп ш о и у е т с ш , р. 384. 



Նախագիծը Հանդիպեց խոշոր Հողատերերի Համառ դիմադը-
րոլթյանըւ Նրանք ձեռնարկեցին Հնարավոր բոլոր միջոցները՝' 
անհնարին դարձնելու նրա ընդունում ը։ Նրանք աշխատում էին 
երկպառակություն սերմանել «Ազատ սպաներл կազմակերպու-
թյան անդամների միջև, փորձում կաշառել պատասխանատու անձ-
նա՛վորությունն երին և ՀՂԽ-ի անդամներին։ Ի վերջո տեսնելով, որ-
անհնար է վիժեցնել օրենքի ընդունում ը, նրանք սկսեցին ջանքեր՛ 
թափել, ՛որպեսզի Հողատիրության սաՀմանափակումը պակաս չլինի 
500 ֆեդանից. (ГՄուսուլման եղրայրներ»-ի31 առաջնորդ Հասան՛ 
ալ-Հոդեյբին դժկամորեն էր Համաձայնվում նույնիսկ ղրան32։ Հե-
ղափոխությունից Հետո վարչապետ դարձած Ալի Մ աՀերը, որն 
արտահայտում էր խոշոր հողատերերի շահերը, նույնպես գտնում՛ 
էր, որ հողատիրության սահմանափակում ը չպետք է 500 ֆեդա-
նից ցածր լինի33ւ Ինչ վերաբերում է Վաֆդին3*, ապա այն մինչև: 
վերջ էլ դեմ մնաց հողա՛տիրության սահմանափակման սկզբուն-
քինI Ինչևէ, խոշոր հողա՛տերերը հասան այն բանին, որ հողատի-
րության առավելագույն չափը սահմանվեց փաստորեն 300 ֆե-
դան ւ Սակ այն ինչպես վարչապետ Ալի Մահերը, այնպես էլ Խնա-
մակալական խորՀրդի35 նախագաՀ ԲաՀա էդ֊Դին Բարաքաթը և 
այդ խորՀրդի անդամ գնդապետ Ռաշադ Մ ահ անն ան դեմ կանգ-
նեցին նույնիսկ այդպիսի սաՀմանափակմանը։ ՀՂԽ-ի անդամնե-
րի գերակշիռ մեծամասնությունը լավ էր գիտա՛կցում, թե ինչի 
կարող է Հանգեցնել խոշոր Հողատերերի ճնշմանը ենթարկվելը ու 
զիջելը և դրա Համար էլ առանց տատանվելու Ալի ՄաՀերին ա֊ 
զատեց վարչապետի պաշտոնից և Հենց Հաջորդ օրը՝ սեպտեմբերի 
9-ին, Հրապարակեց Հողային բարեփոխումների № 178 օրենքը։ 

31 Մուսուլմանական հետադիմական կրոնա֊ քաղաքական կազմակերպու-
թյուն՝ հիմնադրված 1929 թ. 

3 2 М. Н о р к 1 ո տ, Ееур1 1Ье сшс1Ые, В с ^ о п , 1970, р. 92. 
3 3 К. V հ е е 1 о к, №տտ61՝'տ Е&ур1, р. 77. 
34 Եգիպտական բուրժուա .կալվածատիրական կուսակցություն՝ հիմնադրված-

1918 թ., 

35 1952 թ. հուլիսի 26-ին ՀՂԽ-ի որոշմամբ Եգիպտոսի և Եոլդանի թագավոր 
Ֆարուկ 1-ը գահընկեց արվեց։ Նրա որդին՝ անչափահաս Ահմադ Ֆուադը, հռչակ-
վեց Եգիպտոսի և Սուդանի թագավոր և կազմվեց Խնամակալական խորհուրդ։-
Խորհրդի նախագահն էր քաղաքական գործիչ Բահա Էդ-Դին Բարաքաթը, անդամ-
ներն էին իշխան Մուհամմադ Արդել Մոնեյմը և «Ազատ սպաներл կազմակերպու-
թյան անդամ Ռաշադ Մահաննան։ 

105՛ 



Օրենքը բաղկացած էր 39 հոդված ընդգրկող 6 գլուխներից։ 

Դրանք էին. հողատիրության սահմանափակումը, գյուղատնտեսա-

կան կոոպերատիվների ստեղծումը, գյուղատնտեսական հողակը-

տորների նվազագույնի սահմանումը, վարձակալողի և հողատի-

րոջ հարաբերությունների ճշգրտում ը, գյուղատնտեսական բան-

վորների իրավունքների սահմանումը և հավելյալ հարկերի հաս-

տատումը* ։ 

Օրենքի առաջին գլուխը վերաբերում էր հողատիրության 

սահմանափակմանը։ 1-ին հողվածով մեկ անձի համար առավե-

լագույն հողատիրությունը սահմանվում էր 200 ֆեդան։ 

2-րդ հոդվածը վերաբերումդ էր բացառություններին։ Այն ըն-

կերություններին թույլ էր տալիս ունենալ 200 ֆեդանից ավելի, 

բայց արդեն անմշակ հողատարածություններ, եթե դրանք մշակե-

լի էին դարձվում վաճառելու համար։ Այդ իրավունքից օգտվում 

էին նաև անհատները։ Այս հողատարածությունները 25 տարի 

ժամկետով չէին ընկնում 1-ին հոդվածի սլահանջնԼրի դործա-

դըրման տակ, որի ընթացքում հողատերը հարող էր դրանք վա-

ճառել։ 

3-րդ հոդվածում ասվում էր, որ կառավարությունը հաջորդ 

հինգ տարիների ընթացքում տեր կկանգնի հավալյալ հողատարա-

ծություններին՝ յուրաքանչյուր տարի բռնագրավելով դրանց մեկ 

հինգերորդը։ Բռնագրավումները սկսվելու էին առավել խոշոր հո-

ղատերերից, սակայն տարե՛կան բերքը հավաքելուց հետո միայն։ 

4-րդ հոդվածով հողատիրոջը թույլատրվում էր հավելյալ հո-

ղատարածություններից յուրաքնչյոլր զավակին հանձնել մինչև 50 

ֆեդան, սակայն այդ նպատակով առանձնացված հողատարածու-

թյունը չպետք է անցներ 100 ֆեդանից։ Մնացած հողատարածու-

թյունները թույլատրվում էր վաճառել միայն հողագործությամբ 

զբաղվող, վարձա՛կալող կամ բանվոր այն գյուղացիներին, որոնք 

մշակում էին այդ հողատարածությունները և չունեին 10 ֆեդանից 

ավելի հ՛ող։ Նրանցից յոլրաքնչյոլրին կարող էր վաճառվել առա-

վելագույնը 5-ական և նվազագույնը՝ 2-ական ֆեդան հող։ Հողա-

տարածություն գնողը պետք է լիներ չափահաս և դատվածություն 

չունեցող եգիպտական քաղաքացի։ Հոդն արգելվում էր վաճառել 

հողատիրոջ մոտիկ ազգա՛կաններին։ Առքն ու վաճառքը պետք է 

արտահայտվեին գրավոր ձևով և հաստատված լինեին արդարա-

* Օրենքի տեքստիը բաց ենք թողել 3-րդ գլո-իւը և որոշ հոր /առներ որոնք 
քննարկվող հարցի հԼտ քիչ են առն վում։ 
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զատության տեղական մարմինների կողմից։ Օտարերկրացիների 

հողատարածությունները չպետք է ղերազանցեին 20 ֆեդանին։ 

5-րդ հոդվածը վերաբերում էր փոխհատուցմ անը։ Հավելյալ 

հողատարածությունների բռնագրավման համար հողատիրոջը 

տրվում էր փոխհատուցում այդ հողերի վարձակալական արժեքի 

տասնապատիկ չափով գումարած նաև դրանց վրա եղած շարժա-

կան և անշարժ կառույցների և ծառերի արժեքները։ 

6 ֊ ր դ հոդվածով պարզաբանվում էր, որ բռնագրաված հողերի 

փոխարեն տրվելու են տարեկան 3% շահութաբերությամբ 30 

տարվա ընթացքում վճարելի պետական պարտատոմս եր։ 

Օ-րդ Հոդվածը սահմանում էր, որ բռնագրավված հողերն ա֊ 

մեն մի գյուղում պետք է բաժանվեին սակավահող և հողազուրկ 

գյուղացիներին այնպես, որ նրանք առավելագույնն ունենային 5 

և նվազաղոլյնը՝ 2 ֆեդան հողակտորներ։ Այս դեպքում էլ նոր հո-

ղատերը պետք է լիներ չափահաս, դատվածություն չունեցող և 

զբաղմունքով հողագործ եգիպտական քաղաքացի։ նա հող կարող 

էր ստանալ այն դեպքում, եթե նրա հողակտորը պակաս էր 5 ֆե-

դանից։ Հողակաոր տրվում էր առաջին հերթին վարձակալողին 

կամ գյուղատնտեսական բանվորին, ինչպես նաև նրանց, ում ըն-

տանիքը մեծաթիվ էր և առավել ընչազուրկ։ Հողաբաժանումը կա-

տարվում էր միայն գրավոր ձևով։ 

10-րդ հողվածից պարզվում է, որ հող ստացող գյուղացին 

որպես փոխհատուցում պարտավոր էր պետությանը վճարել իր 

տարեկան վաստակի 15%-ը, որից պետության տարեկան շահույ-

թը կազմում էր 3% ։ Փոխհատուցումը մարվելու էր 30 տարվա 

ընթ ացքում ։ 

12-րդ հոդվածում ասվում էր, որ ստեղծվում է <гՀողային 

բարեփոխումների բարձրագույն կոմիտ ե» (ՀԲԲԿ), որն իրագոր-

ծում է հողերի բռնագրավումն ոլ վերաբաժանումը։ 

Ըստ 1 5 ֊ ր դ հոդվածի հողերի բռնագրավումն ու բաժանում ը 

պետք է ավարտվեին հինգ տարվա ընթացքում։ 

Օրենքի երկրորդ գլուխը վերաբերում էր գյուղատնտեսական 

կոոպերատիվներին։ 

1 8 ֊ ր դ հոդվածում սահմանվում էր, որ յուրաքանչյուր առան-

ձին գյուղի բռնագրավված և բաժանված հողատարածությունների 

նոր տերերը, որոնք առավելագույնս ՛ունեն 5 ֆեդան, պետք է կազ-

մեն գյուղական կոոպերատիվ համայնքներ։ Առանձին դեպքե-

րում, երբ դրա անհրաժեշտությունը կար, հասարակական գործերի 
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մինիստրի թույլտվությամբ կարելի էր միասնական կոոպերատիվ 

չկազմել նաև ավելի քան մեկ գյուղի բնակիչներից/ 

1 9 ֊ ր դ հոդվածը պարզաբանում էր գյուղատնտեսական կոո-

•պերատիվների սլս։ ր տ ակ ան ո ւ թ յուններր. 

1. Անդամների համար գյուղատնտեսական վարկի ձեռքբե-

րում I 

2. Անդամների ապահովում ը հողամշակման միջոցներով՝ 

ինչպիսիք են սերմերը, պարարտանյութը, բանւող անասունները, 

գյուղատնտեսական մեքենաները, ինչպես նաև այն ամենը, ինչ 

անհրաժեշտ է բերքի պահպանման և տեղավա խութ յան համար։ 

3. Ցանքսի և հողամշակման կազմակերպումը լավագույն 

• ձևով (սերմերի զտում, բերքի տեսակավորում, պայքար գյուղա-

.տն տեսական վնասատուների դեմ, ոռոգող առուների բացում )։ 

4. Հիմնական բերքի վաճառք։ 

5. Բոլոր տեսակի գյուղատնտեսական, ինչպես նաև հասարա-

կական ծառայությունների կատարում, որոնց կարիքը կզգան 

կոուդերաւոիվի անդամները։ 

Օրենքի չորրորդ գլուխը վերաբերում էր հավելյալ հարկերին։ 

25-րդ հոդվածում ասվում էր, որ սկսած 1953 թ. հունվարի 

մեկից 200-ից ավելի ֆեդան հողատարածությունների վրա դրբ-

վում էր հավելյալ հարկ, որը կազմում էր հիմնական հարկի 

•հնգապատիկը։ 

ՅՕ֊րդ հոդվածով պարզաբանվում էր, որ հավելյալ հարկերը 

չէին վերաբերում 2-րդ հողվածի բացառություններին։ 

Հինգերորդ գլուխը սահմանում էր հողատիրոջ և վարձակալո-

ղի հարաբերությունները։ 

32-րդ հոդվածի համաձայն հող կարող էր վարձակալել 

միայն այն անձամբ մշակողը։ 

33-րդ հոդվածում ասվում էր, որ վարձավճարը չէր կարող լի-

նել ավելի, քան հիմնա՛կան հարկի յոթնապատիկը, իսկ եթե այն 

.վճարվում էր բնամթերքով, ապա բոլոր ծախսերը դուրս բերելուց 

հետո այն չպետք է գերազանցեր բերքի կեսին։ Հողատերը պար-

տավոր էր մուծել պետական բոլոր (այդ թվում նաև հավելյալ) հար-

կերը։ նա պարտավոր էր կատարել հողի վերականգնման խոշոր 

աշխատանքները և գյուղատնտեսական կա՛ռույցների վերանորո-

գումը։ Վարձակալողը պարտավոր էր կատարել բոլոր այն աշխա-

տանքները, որոնք կապված էին հողի մշակման հետ։ Ոռոգման, 
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սերմի և հանքային պարարտանյութերի ձախ и երր նա կիսում էր 
հողատիրոջ հետ։ 

Յ Տ ֊ ր դ հողվածով չէր թույլատրվում վարձակալման ժամկետ 
սահմանել երեք տարուց պակաս ժամկետով։ 

3 6 ֊ ր դ հոդվածը պահանջում էր, որ վարձակալումը անպայման 
չինի ղրավոր համաձայնաղրի ձևով և երկու օրինակից, որոնցից 
մեկը լինելու էր վարձակալողի, իսկ մյուսը՝ հողատիրոջ մոտ։ 

Վեցերորդ գլուխը վերաբերում էր գյուղատնտեսական բան-
վորների իրավունքներին։ 

Յ Տ ֊ ր դ հողվածում ասվում էր, որ գյուղատնտեսա՛կան բան-
վորի օրավարձի չափը սահմանելու համար զ յո լղա տնտես՛ության 
մինիստրը, իր իսկ ընտրությամբ, ամեն մի շրջանի համար կազ-
մում է վեց հոգուց բաղկացած առանձին հանձնախմբեր՝ մինիս-
տրության բարձրաստիճան մի պաշտոնյայի գլխավորությամբ։ 
Հանձնախմբի անդամներից Յ ֊ ր ներկայացնելու էին հողատերերի, 
իսկ մյուսը 3-ը՝ գյուղատնտեսական բանվորների շահերը։ Այս 
հանձնախմբի որոշումներն օրինական չէին համարվելու, մինչև 
չհաստատվեին գյուղատնտեսության մինիստրի կողմից։ 

30-րդ հոդվածով գյուղատնտեսական բանվորներին թոլյլա-
տըրվոլմ էր կազմակերպել արհմիություններ՝ պաշտ պան ելու հա-
մար իրենց միա՛յնական շահերլւ3լ՝է 

Հիմնականում այսպիսին էր եգիպտական գյուղի պատմու-
թյան մեջ հողային բարեվւոխումների առաջին օրենքը։ 

Նոր օրենքը եգիպտական գյուղի սոցիալական կառուցվածքի 
մեջ որոշակի փոփոխություններ էր մտցնելու։ Եգիպտոսի ղեկա-
վարների համար բարեվւոխումների հիմնական նպատակներից 
մեկը գյուղում սոցիալ-քաղաքա՛կան հենարան ստեղծելն էր։ Եթե 
քաղաքում այղ հենարանը լինելու էր ազգային բուրժուազիան, ա-
պա գյուղում՝ մանր գյուղացիությունը։ Օրենքը պետք է վերջ 
դներ խոշոր հողատերերի տնտեսական հզորությանը։ Նրա հաջորդ 
նպատակն էր գյուղատնտեսության արտադրողականության բարձ-
րացումը, որը ենթադրվում էր իրականացնել կոոպերատիվ նոր 
տնտեսությունների ցանցի ստեղծմամբ։ Եգիպտական ազգային 
արդյունաբերության թույլ վիճակը ստիպում էր նոր ղեկավարու-
թյանը՝ միջոցներ գտնել ֆինանսավորելու երկրի արդյունաբերա-
կանացման ծրագրերը։ Այս կապակցությամբ հողային բարեփո-

3 5 К. е 1-В а г а V у, ТЬе МПИагу Соир 1п Е§ур1, Са1Го, 1952, Арреп-
<11х 3, ТЬе А5гаг1ап геГогт 1а\у, р. 227. 



խումների բարձրագույն կոմիտեի նախագահ Գամ ա լ Սալեմը ա-
սում էր. «Հողային բարեփոխումների սկզբունքային նպատակը 
կապիտալի փոխագրումն է գյուղատնտեսությունից դեպի արդյու-
նաբերություն.»37» Ըստ եգիպտական նոր ղեկավարների՝ դրան 
պետք է ծառայեր նաև կալվածա՛տերերին տրվող և պետա՛կան 
պա րտա տոմ սերով արտահայտված փոխհատ՛ուցումը։ Վերջին-
ներս, դրվելով շրջանառության մեջ, պետք է խ թանեին երկրի 
արդյունաբերության զարգացումը, անմշակ հողատարածություննե-
րի յուրա՛ցումը և միաժամանակ կանխեին շուկայում դրամական 
մեծաքանակ գումարների առկայոլթյոմւը և դրանց հոսքը դեպի 
արտասահման։ Վերջապե՛ս, հողային բարեփոխումները պետք է 
նպաստեին գյուղի բնակիչների կենսամակարդա՛կի բարձրաց-
մ անը։ 

Անհրաժեշտ է նշել, որ այս օրենքը, չնայած որոշ թերություն-
ներին, ուներ հեղափոխական բնույթ։ Եգիպտոսի ողջ պատմու-
թյան մեջ ա՛ռաջին անդամ ձեռք էր բարձրացվում տիրապետող 
դասակարգի շահերի վրա։ Չպետք է անտեսել այն հանգամանքը, 
որ խոշոր հողատերերը, ՛որոնք, ինչպես արդեն ասվել է, ապրում 
էին հիմնականում Կահիրեում և Ալեքսանդրիայում, հենց իրենք 
էլ հանդիսանում էին խոշոր արդյունաբերողներ և ներկայացնում 
էին օտարերկրյա մոնոպոլիաների հե՛տ համագործակցող եգիպ-
տական խոշոր բուրժուազիան։ Այս առանձնահատկությունը 
պարզ է, որ հետք էր թողնում երկրի տնտեսական և քաղաքական 
ողջ կյանքի վրա։ Այսպիսով, ձեռք բարձրացնելով գյուղում խո-
շոր հողատիրության դիրքերի վրա, նոր ղեկավարությունը ուժեղ 
թշնամի էր ձեռք բերում նաև քաղաքում, տրն իր ձեռքում էր պա-
հում երկրի տնտեսական, քաղաքական և հասարակական ուղըղ-
վածոլթյան հիմնական լծակները և արտասահմանում ուներ իր 
հովանավորողները։ Այս էր պատճառը, որ եգիպտական հեղափո-
խության ղեկավարությունր հետագա տարիներին համոզվելով, 
որ խոշ՛որ բուրժուա՛զիա յի հետ խաղաղ գոյա՛կցությունն անհնար 
է, ի վերջո ձեռնարկեց նրա իրավունքների ավելի ու ավելի սահ-
մ ան ա վ՛ակմանը։ 

Օրենքը հողազուրկ և սակա՛վահող գյուղացիներին հնարավո-
րություն էր ընձեռում ձեռք բերել հողակտորներ կամ որոշ չափով 
ընդարձակել ոմւեցածը և համեմատաբար քիչ ենթարկվել կալվա-
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ձատերերի ՛ու միջնորդների կամայականություններին՝ հողի վար-

ձակալման գեռ/քում։ Գյուղատնտեսական բանվորն երի օրավարձը 

օրենքը դնում էր որոշակի սահմանի մեջ և կալվածատերերն այլևս 

իրավունք չունեին անհրաժեշտ նվազագույնից ցածր վճարել նրանց։ 

Լուրջ նշանակություն ուներ նաև այն, որ գյուղատնտեսական բան-

վորներին օրենքով թույլ էր արվում կազմակերպել իրենց արհ-

միություններըո Ի վերջո օրենքի դրական կողմ երից էր նաև գյու-

ղատնտեսական կոոս/եբաաիվ համայնքների ստեղծումը։ Այն կա-

րող էր մանր հողատերերի մասնատված տնտեսությունները հա-

մա խմբել և դարձնել տնտեսական այնպիսի միավորումներ, ո-

րոնք ի վիճակի կլինեին պայքարելու խոշոր և ունևոր հողատերերի 

դեմ։ Այն նաև հնարավորու՛թյ՛ուն կտար միավորված հողատարա-

ծությունները մշա՛կել ավելի առաջադիմական եղանակով, ՚կընդ-

չայներ արտադբությոլնր և բերքի իրացումը .կդարձներ առավել 

արդյունավետ։ Բացի այգ, այն համայնքի անդամներին կդաս-

տիարակեր միասնական գործունեության հոգեբանությամբ։ 

Օրենքն ուներ նաև լուրջ թերություններ։ ՛Նախ և առաջ այն 

200 ֆեդան հողատարածությունը, որ թույլատրվում էր ունենալ, 

՝ հատկապես եգիպտական պայմաններում խոշոր հողատարածու-

թյուն էր և հողատիրոջը տարեկան կարող էր բերել 6000 գինեյի38 

եկամուտ։ Եթե դրան ավելացնենք այն 100 ֆեդանը, ՛որ հողատե-

րը կարող էր ձևակերպել իր որդիների անունով, ապա դա կհաս-

ներ 9000 գինեյի։ Օրենքով ւիաստորեն չէր սահմանավւակվոլմ 

անմշակ հողատ իրույթն երի քանակը 25 տարիների ընթացքում։ 

Դա հողատիրոջը հնարավորություն էր տալիս դիմելու զանազան 

կեղծիքների և մշակելի շատ հողատարածություններ գրանցե/ 

որպես անմշակ։ Բացի այդ, հավելյալ հողատարածությունների 

վաճառքը թույլատրելը հողատիրոջը հնարավորություն էր տալիս 

ձեռք բերել հավելյալ խոշոր եկամուտներ՝ ի հաշիվ հողային սպե-

կուլյացիայի։ 

Սակավահող և հողազուրկ գյուղացիներին ծանր կացության 

մեջ էր գցում այն, որ ապառիկով ստացված հողակտորի դիմաց 

նրանք պարտավոր էին տարեկան բավականին խոշոր մի գումար 

վճարել։ Օրենքը չէր սահմանափակում վարձակալման տրվող հո-

ղերի ՝աւիը։ Դա հողատերերին հնարավորություն էր ընձեռում դրանք 

հանձնել զանազան գործամոլների, որոնք այդ հողը մշակ՛ում էին 

վար՝. Աշխատումի միջոցով։ Որպես 38-ող հողվածի պահանջի 
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իրագործման արդյունք, օրենքի հրապարակումից երկու ամիս 

անց գյուղատնտեսա՛կան բանվորների համար սահմանված օրա-

վարձը չափազանց ցածր էրէ 39-րդ հոդվածը, որ վերաբերում Էր 

նրանց արհմիությունների կազմակերպմանը, բավականին մշու-

շապատ Էրէ Օրենքի բացա՛սական կողմերից Էր և այն, որ թույլ Էր 

տրվում հողակտորներ գնել նաև այն գյուղացիներին, որոնք ու-

նեին 10 ֆեդան հողատարածություններէ Այս հանգամանքը 

որոշ .թվով հողատերերի ի վերջո մտցնում Էր ունևոր գյուղացի֊ 

ների շարքերըէ Վերջապես, տարբեր սահմանափակումները ոչ բո-

լոր գյուղացիներին Էին հնարավորություն տալիս ի հաշիվ օրեն-

քի ստանալ հողատարածություններ։ 

Հողային բարեփոխումների անցկացման համար ողջ Եգիպ-

տոսի տարածքը բաժանվում Է 22 շրջանների, որից 14-ը Ներքին, 

իսկ 8-ը՝ Վերին Եգիպտոսում է 1952 թ, հոկտ եմբերի 26-ին Եգիպ-

տոսի գյուղատնտեսության մինիստրը ստորագրեց 112 նամակ-

ներ, որոնք ուղղված Էին առավել խոշոր հողատերերինէ Արանց 

ավելցուկ հողատարածությունները ՀԲԲԿ֊ի որոշմամբ պետք Է 

բռնագրավվեին առաջին հեր թինէ Այդ նամակներում մինիստրը, 

հենվելով հողային բարեփոխումների սեպտեմբերյան օրենքի 

վրա, հողատերերին առաջարկում Էր «հանուն ազգասիրության», 

աջակցել ՀԲԲԿ-ի պաշտոնյաներին, արագորեն կենսագործելու 

օրենքի պահանջները նրա՛նց հողերի նկատմամբւ Այդ նամակները 

տարբեր նահանգներ Էին տանում 22 պաշտոնյաներ 

Երբ կառավարության ներկայացուցիչները հասան նահանգ-

ները, ականատես եղան մի այնպիսի դրության, որը «ազգասիրու-

թյան» հետ ոչ մի առնչություն չուներ։ Ոռոգման մեքենաները 

կանգնած Էին տասնյակներով, որո՛վհետև «հանկարծակի» փչացել 

Էին կամ Էլ հողատերերը դրանք թողել Էին առանց վառելանյութի։ 

Իրենց դժգոհությունն Էին սկսել արտահայտել վարձակալողները, 

որովհետև այլևս ոչ ոք նրանց չէր մատակարարում պարարտա-

նյութեր, սերմացու, մշակման և ոռոգման միջոցներ և այլնւ Աայիդ 

Մարեյը, որ 1956 թ. հունիսից դարձավ ՀԲԲԿ-ի նախագահ, գրում 

է, որ «գյուղատնտեսական տարեշրջանը փաստորեն կազմալուծ-

վեց և էլ հնար չկար հապաղելու կամ սպասելու։ Վարձակալական 

գործերը կարիք ՛ունեին դրանք վարող պաշտոնյաների, մատ յան֊ 
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նևրի, պայմանագրերի, կապի միջոցների և հսկողությանն։ 
ՀԲԲԿ-ի շտապ դիմումները գյուղատնտեսական դրամատուն, վա-
ռելանյութերի վարչություն և այլ պետական հիմնարկոլթյուններ, 
որպեսզի սրանք օգնեն այդ վիճակից դուրս գալու համար, մնա-
ցին անհետևանք։ Սա պատահական չէր։ Ինչպես արդեն ասվել է, 
խոշոր հողատերերը քաղաքում զբաղեցնում էին բարձր պաշսիոն-
ներ և, պարզ է, չէին աջակցի այն միջոցառման իրականացմանը, 
որը նրանց վնաս էր բերում։ Առաջին քայլերի հեւտ դժվարություն-
ները գնալով խորանում էին։ Ինչպես Եգիպտոսում, այնպես էլ 
արտասահմանում թշնամական տարրերը առիթ բաց չէին թողնում 
քննադատելու սեպտեմբերյան օրենքը։ Անդրադառնա/ով օրենքի 
ընդունումից հետո ընկած առաջին ամիսներին եգիպտական գյու-
ղում ստեղծված դժվար դրությանը, Ք. Ուիլոկը գրել է. (ГԱռաջին 
արդյունքը քաոսն էր•»՝"» Խոշոր հողատերերը կառավարությանը 
հղած իրենց հուշագրում պնդում էին, որ հողային բարեփոխում-
ներն օրինական չեն, քանի որ չեն բխում երկրի սահմանադրու-
թյունից։ Նրանք գտն՛ում էին, որ դրանցից օգտվողների թիվը չնչին 
է, որ օրենքի իրագործում ը հողատարածությունների մանրացում 
է նշանակում և որ հողերի բռնագրավումը ի չիք է դարձնում հա-
վելյալ հարկը։ Նրանք առաջարկում էին՝ եթե հողատիրությունը 
անպայման պետք է սահմանավւակվի, ապա թող լինի 1200 ֆե-
դան, ինչպես Р՝ ոլրքի ա յում է, և հետո, եթե հողը բռնագրավվում է, 
ապա ավելի լավ կլինի, որ հ՛ողատերը փոխհատուցումը կանխիկ 
ստանա այն ազգային արդյունաբերության մեջ օգտագործելու 
համար'՛շ» 

Այդ դժվարին ժամանակներում եգիպտական նոր ղեկավարու-
թյունը ցուցաբերեց վճռականություն և չենթարկվեց խոշոր հ՚ո-
ղետերերի ճնշմանը։ Արդեն 1952 թ• աշնանը կառավարությունը 
որոշումներ կայացրեց բռնագրավել գյուղատնտեսական ոռոգիչ և 
այլ մեքենաներն ու նրանց պահեստամասերը։ Ապա կազմվեց այն 
մարդկանց ցուցակը, որոնք տիրում էին 200-ից ավելի ֆեդան 
հողատարածությունների։ Այս մարդկանց հողատիրությունն ար-
տահայտվում էր հետևյալ հարաբերակցությամբ. 

40 նույն տեղում է 

4 1 К. հ е е 1 о к, №տտ6ւ՜'տ Е§урէ, р. 77. 

42 г у — ք ) ^ ^ ֊ Ь — 
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Հողատերերի 
թիվը 

Հող ատ արած ու-
թյու, ՜է՛՛սեր ի չ ա ւի Ա 

( ֆևգա'հ՚եեր ո վյ 

1350 2 0 0 - 400 
343 4 0 Э - 6 0 0 
142 6 0 0 - 8 0 0 

92 800 -1000 
99 1000-1200 
28 1200-2000 
61 2 0 0 0 ֊ ի ս ավելի 

Այս 2115 խոշոր հողատերերի հողատարածությունների ընղ-
հանուր թիվը ճշտված տվյալներով կազմում էր 1218000 ֆեղաЬ14, 
իսկ ավելցուկ հողատարածությունները՝ 731493 ֆեդան**։ Այս-

•սլիսով, հողային բարեփոխումների օրենքի կիրառումից հետո խո-
շոր հողատերերի ձեււքում մնալու էր 486507 ֆեդան էլամ ընդ-
հանուր հողատարածությունների 8%-ը։ 

Վերոհիշյալ 2115 հողատերերից կառավարության առաջին 
որոշմամբ օրենքի գործողության տակ ընկան 112 առավել խ՛ոշոր 
հողատերերի ավելցուկ հողատարածությունները, որոնք կազմում 

Էին 187 հազ. ֆեդան™, 1953 թ. հոկտեմբերի վերջին ՀԲԲԿ-ի 
ձեռքում Էին գտնվում արդեն 150 հազ. ֆեդան հողատարածու-
թյունների, որոնց մեջ արքայական ընտանիքից բռնագրավված 
հողատարածությունները կազմում Էին 119587 ֆեդան**։ Մինչև 
նույն թվականի հուլիսի 23-ը Նեղոսի գետաբերանի շրջանում 
ֆալլահներին Էր հանձնվել 18412 ֆեդան• հող, որից օգտվեցին 

4 3 Աղյուսակը կազմված Է ըստ «Արև» թերթի 12.IX.1952 թ. համարի տըվ-

յ ալների։ 

4 4 .Րքօշ^տտ 1ո Ьапй геГогт ՍքՎ", Уогк, 1954, р. 29. 
45 էԱրևւ, 12.IX.1952։ 

4Т .Рго^гевБ ՛ո Լոոժ ге1огт" , р. 80. 
4 8 „.ձտյքօէ Оепегаих <1е М <!е!оггп а^га1гг еп Е2ур(е" , р. 23. 
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27830 մարդ կամ 4315 ընտանիքների, 1953 թ. աշնանը ՀՂԽ-ի 
որոշմամր արքայական ընտանիքից բռնագրավվեց ևս 59964 ֆե-
դան հողատարածություն 

Վերևում ասվածից երևում է, որ աոաշին տարվա բռնագրավ-
ման ենթա՛կա գրեթե բոլոր հողատարածություններն անցել էին 
կառավարության ձե/լքը, Այդ նույնը չի կարելի ասել գյուղացինե-
րին բաժանված հողատարածությունների մա,սին, որոնք կազմում 
էին բռնագրավված հողատարածությունների 12%-ից մի փոքր 
ավե/ին, Մնացած հտղատարածութ յունները, որոնք ՀԲԲԿ-ի ձեռ-
քում էին գտնվում, վարձակալման էին տրվում գյուղացիներինւ 

Մինչև 1954 թ. նոյեմբերը ընդհանուր առմամբ բռնագրավվել 
էր 252731 ֆեդան հող, որից 179151 ֆեդանը՝ արքայական ըն-
տանիքից, իսկ մնացած 73580 ֆեդանը՝ այլ իէոշոր հողատերե-
րիցտ'» Այդ նույն ժամանակ գյուղացիների միջև բաժանվել Էր 
արդեն 101299 ֆեդան, Հող ստացավ 172044 մարդ կամ 28353 
ընտանիքի. 

Հողային բարեփոխումների օրենքի ընդունումից անմիջապես 
հետո խոշոր հողատերերը զգալով, որ այլևս անզոր են այն կանգ-
նեցնելու, տենդորեն սկսեցին վաճառել իրենց հողատարածու-
թյունները, համաձայն հողային բարեվ,ոխոլ մների օրենքի 4-րդ 
հոդվածի։ Կառավարությունը դրան արձագանքեց նրանով, որ 
1954 թ. հուլիսի 15-ին ընդունեց № 403 օրենքը, որով անվավեր 
Էին համարվում հողի առքի և վաճառքի այն պայմանագրերը, 
որոնք կնքվել Էին 1953 թ. նոյեմբերի 1-ից հետո։ Բայց մինչև 
1953 թ. հոկտեմբերի 3-ը արդեն վաճառված Էր 145 հազ. ֆե-
դան53։ Սակայն որոշ տվյալներ ցույց են տալիս, որ չնայած այդ 
օրենքի ընդունմանը, կալվածատերերը շրջանցել են այն և 1954 — 

1955 թթ. վաճառել են ևս 56 հազ. ֆեդան հող5*։ 1954 թ. կառա֊ 

4 9 о ^ д И Л 5 _ , յ յ է Ս Լ օ և ^ է 1 а * Л а Л ^ յ ւ - ւ ձ , \ _ յ յ յ \ 

Л Г Լ Ք « I V » 
50 „ А э р е а Оепегаих <3е 1а КеГогш а{»га1ге еп Е§ур(е" , р. 23. 
51 Նույն տեղումէ 
5 3 .ТЬе ЕдурМап Кеуо1и(1оп 1ո էհ гее уеагв, 1952—1955\ Са1го, 1956, 

р. 26. 
5 3 .Рго^геЗБ ш Ьапй ге1огт" , р. 79. 
54 ЛЛ լ ք < լյձ Л ^ХоУI С ^ у > Л л - - յ գ մասի՛ն, 

վկայում Է ՛նաև -Բ. Ուիլոկշ՝ К. XV հ е е I о к, ЫзБвег'Б Евур1, р. 80. 
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վար ութ չու նը զգալով, որ զեղծարարության միջոցով ունևոր գյու-
ղացիները ձեռք են բերում մեծ քանակությամբ հողատարածու-
թյուններ, արգելեց հող գնել այն գյուղացիներին, որոնք ունեին 5 
ֆեդանից ավեքի հող։ Սա նույնպես ցույց է տալիս, որ եգիպտա-
կան ղեկավարները նպատակ չունեին ուժեղացնելու ունևոր գյու-
ղացիների դիրքերը։ 

1955 թ. հուլիսին ՀԲԲԿ-ի տրամադրության տակ էին 350 
հազ. ֆեդան հողատարածություններԳյուղացիների միջև բա-
ժանված էր ևս 145941 ֆեդան56ւ Բարեփոխումների սկզբից մինչև 
այժմ արդեն հող էր ստացել 66220 ընտանիք՛'7։ Դա նշանակում է, 
որ 1955 թ. հող ստացավ ևս 37867 ընտանիք կամ մոտ 220 հաղ. 
մարդ։ 

1.956—1957 թթ. խոշոր հողատերերից բռնագրավվեց ևս 70 
հազ, ֆեդան հող և 1957 թ. հուլիսին դրանց ընդհանուր քանակը 
.կազմեց 420 հազ. ֆեդան5*։ Բաժանված էր ընդհանուր առմամբ 
282650 ֆեդան հող։ Հող ստացավ 466495 մարդ կամ 68737 ըն-
տանիք59։ Վերոհիշյալ թվերից պարզ երևում է, որ 4 ֊ ր դ և 5-րդ 
տարիներում բռնագրավումները և հողա՛բաժանությունը համեմա-
տաբար նվաղել են։ Դա բացատրվում է նրանով, որ այդ ժամանա-

կամիջոցում Եգիպտոսի արտաքին դրությունը բարդ էր։ 1956 թ. 
այն ենթարկվեց Ան դլի այի, Ֆրանսիա յի և Իսրայելի ագրեսիային։ 

Ինչևէ, եթե հանրագումարի ենք բերում հինգ տարիների ըն-
թացքում բռնագրավված և վաճա՛ռված հողատարածությունները, 
ապա տեսնում ենք, որ դրանք կա՛զմում են 621 հազ. ֆեդան, որից 
201 հազարը խոշոր հողատերերը վաճառեցին կանխիկ դրամով։ 
Առաջին փուլում 2115 խոշոր հողատերերից հողային բարեփո-
խումների օրենքը վերաբերվեց ,միայն 1786 մարդով։ Բռնագրավ-

5 5 յ ս է յ ւ ^ ( յ — ^ * օ Ս Լ յ յ օ Ա է յ ^ - օ յ յ Լ հ ^ ^ * 

Р Л . у < 0 > У 1 ( ^ - а Л 
5 1 К. V հ е е I о к, №տտ6ւ՝'տ Ке\у Е§гур1, р. 80. 
57 նույն տեղում։ 

^և՚Լս յ ՕԼտւյ ^ յ ձՏ-յ 

лл1 լք « յ յ^ք յ»—«յ՛ 
59 Նույն տեղում։ 
50 նույն տեղումէշ 522։ 
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ման ենթակա մնացած ավելի քան 110 հազ. ֆեդան հողը հո՛ղային 
բարեփոխումների աոաջին փուլում այդպես էլ մնաց խոշոր հողա-
տերերի ձեռքում։ Դրա պատճառն այն էր, որ խոշոր հողա՛տերերը, 
դիմելով զանազան խարդախ միջոցների և օգտվելով թ՛ույլ վե-
րահսկողությունից, կարողացան որոշ քանա՛կությամբ հողատա-
րածություններ զերծ /•պահել բռնագրավումներից։ Դրան նպաստեց 
նաև Եգիպտոսի արտաքին քաղաքական անկայուն վիճա՛կը։ 

Հողային բարեփոխումների առաջին վւոլլից հետ,ո հողատա-
րածություններն ըստ հողատիրական խմբերի բաշխված էին 
հետևյալ կերպ. 

Աղյուսակ '{61 

Հո դա ա ի ր ու. Է1 յ шЪ 
չավւր Հ ֆԼ ղսւ՝1ւ~ 

՛հև րով յ 

Հո զատ երերի 

ք ի ՚ / а 

Հողա տ երերի 
թիվ,, 
4 , - 4 

Հողատարաձոլ~ 
թ յու՚հնևրր 

(Հաղ, ֆեդան) 

Հողա տար ածու-
թ յոԼն՚եեչւյլ 

% ֊ ՛ « / 

Մինչև 5 2Տ41 94,4 2781 46 ,6 

5—10 79 2 , 6 526 8 ,8 

1 0 - 2 0 47 1,6 638 10'7 

2 0 - 5 0 30 1,0 818 13,6 

5 0 - 1 0 0 (5 0 , 2 430 7 , 2 

1 0 0 - 2 0 0 3 0 ,1 437 7 , 2 
2 0 0 - Ь ա,/Ր1ի շ 0 ,1 354 5 , 9 

Ընդ ամ Լ նչլ 3008 100 5984 100 

Л* 3 աղյուսակը, Л" 1-ի հետ համեմատելու դեպքում մենք տես-
նում ենք, որ տեղի են ունեցել մի շարք փուիոխություններ։ Այս-
պես, մանր հողատերերի թիվն ա՛վելացել է 199 հազ. հոգով կամ 
0,5°/զ֊ով։ նրանց պատկանող հողատարածություններն ավելացել 
են 659 հազ. ֆեղանով, կամ 11°/ը-ով։ Չժխտելով, որ այս խմբում 
որոշ տեղաշարժեր են կատարվել, այնուամենայնիվ մենք տես-
նում ենք, որ հողաբաշխման մեջ անհավասարությունը դեռ ակըն-
բախ է, քանի որ այս խումբը կազմում է հողատերերի ընդհանուր 
թվ_ի 94,4 ° / օ ֊ ը , իսկ նրա հողատարածությունները՝ միայն 46,6 %-ը։ 
Միջակ գյուղացիների խմբի մեջ փոփոխություն ընդհանրապես չի 
նկատվել։ Բայց ունևոր գյուղացիների խմբին պատկանող հողա-

6 1 յտւ • « т л — и д г . . . о м — о и ^ ւ ֊ յ \ 1 _ л и с л » 
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տարածությունները ավելացել են 165 հազ. ֆեդանով, կամ մոտ 

25%֊ովէ Դա բացատրվում Է նրանով, ՛որ խոշոր հողատերերի 

վաճառած հողա՛տարածությունների մեծ մասը սրանք գնեցինг 

Ամենամեծ փոփոխությունները կրեց խոշոր հողատերերի 

խումբը։ Ըստ № 3 աղյուսակի, նրանց հողատարածությունների 

թիվը կրճա՛տվեց 823 հազ. ֆեդանով։ Այստեղ առկա Է մի հակա-

սություն։ Մենք նախապես արդեն ցույց ենք տվել, որ բռնագրավ-

ված և վաճառված հողատարածություններն ընդհանուր առմամբ 

կազմել են 621 հազ. ֆեդան։ Եգիպտական բոլոր տարեգրքերում 

բերված տվյաղները համապա՛տասխանում են այն միևնույն թվե-

րին, որոնք բերված են վերոհիշյալ աղյուսակում։ Դրանցից օգտը-

վել են այլևայլ հեղինակներ, և այդ թվերը գրականության մեջ 

էէքաղաքացիությունՏ> են ստացել։ Որտեղի՛՛ց Է առաջացել այդ 

ավելի քան 200 հազփ ֆեդան (Гավելցուկը3)։ Հեղինակները, որոնք 

իրենց տվյալները քաղել են եգիպտական աղբյուրներից, այս 

Հարցը շրջանցում են։ Վերոհիշյալ 200 հազ. ֆեդանը վակֆային 

Հողատարածությ՛ուններ են, որոնք բռնագրավվել են պետության 

՛կողմից։ Այդ Է վկայում Գ. Ա. Նասերի 1957 թ. Հուլիսի 22-ի ե-

լույթը, որտեղ ասվում Է, ՛որ էէավելի քան 200 Հազ. ֆեդան վակ-

ֆային Հողատարածությունները վերջերս մտցվել են Հողային բա-

րեփոխումների շրջանակի մեջյ>62» 

Այնուամենայնիվ դեռ աչքի Է զարնում այն Հանգամանքը, որ 

ըստ աղյուսակի՝ Հողատերերի ընդՀանոլր թվի 0 , 4 ° / ը ֊ ը կազմող 

խոշ՛որ Հողատերերի ձեռքում Էր 1221 Հազ. ֆեդան կամ ընդՀանուր 

Հողատարածությունների 20,3°/ը-ը։ Սակայն իրականում այն ա-

վելի շատ Էր։ 

Հինգ տարիների ընթացքում ծրագրված Էր ստեղծել 400 կոո-

պերատիվ նոր տն՛տեսություններ, որոնց անդամների թիվը պետք 

Է Հասներ 200 Հազ. մարդու63» Սակայն այդ գործը չափազանց 

դանդաղ Էր ընթանում։ 1954 թ. նոյեմբերին ստեղծվել Էին ընդա-

մենը 70 կոոպերատիվ ՛տնտեսություններ64յ 1955 թ. Հուլիսին 

ЛЛ1 Ա . 
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դրանը թիվը հասավ 125-ի65, իսկ 1957 թ. հուլիսին 2065ճ, որոնց 
անդամների թիվն է 51898՝*7։ Այս նորաստեղծ կոոպերատիվները 
զբաղեցնում էին 180 հազ. ֆեդան հողատարածություններ68» Իսկ 
նախկինում եղած մատակարարման֊իրացման խառը կոոպերատիվ-
ների թիվը հասավ 2000-ի69։ Որոշ աշխատությունների մեշ նշված 
են այլ թվեր, օրինակ՝ արաբ ուսումնասիրող Անվար Արդել Մալի-
քր դրում է, որ ա ռաշին փուլի վերջում արդեն կային 272 նոր կոո-
պերատիվներ70, իսկ Ժ. և Ս. Լակուտյոլրները՝ 400՝>՝, Մեզ թվում է, 
որ առաջին դեպքում հեղինակը չափազանցրել է, իսկ երկրորդ 
դեպքում հեղինակներին թյուրիմացության մեջ է ։քցել ծրագրված 
թիվը, որո վւաստացի կազմակերպված նոր կոոպերատիվների թվի 
հետ ոչ մի կապ չունի։ 

1952 թ. նոյեմբերի 17-ին Եգիպսւոսի գյուղատնտեսության 
մինիստրը երկրի բոլոր շրջանների համար սահմանեց գյուղա-
տնտեսական բանվորի նվազագույն օրավարձը։ Տղամարդկանց 
համար այն կազմում էր 18 կիրշ, իսկ կանանց և երեխաների հա-
մար՝ 10 կիրշ։ Գյուղատնտեսական բանվորները 1955-ի վերջերին 
ստեղծել էին ընդամենը տեղական 62 արհմիութենական կազմա-
կերպություններ՛՝2։ Արանց անգամների թիվյ։ 1958 թ. դեռ չէր անց-
նում 5000 հոգուց™։ 

Եգիպտական կառավարությունը 1952 —1957 թթ. գյուղա-
տնտեսության մեջ ընդհանուր առմամբ ներդրել է 177,2 մլն գի-
նեյ, որը կազմում է տնտեսության մեջ ներդրված գումարների 
10°,'օ-ը~*։ Սա բավականին նվազ թիվ է, եթե նկա՛տի ունենանք, 
որ Եգիպտոսի բնակչության ավելի քան 67% ֊ ը գյուղի բնակիչներ 

* 5 „Ргоегев йе 1а ге!огш а^га^ге", Ые\у Уогк, 1957, р. 114. 
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էին, որոնք 1950 թ. տալիս էին երկրի ազգային եկամուտի 45%-ը7^ 
և արտահանության 94%-չւ76 (ի դեպ, բամբակի արտահանումից 
ստացվող եկամուտը կազմում էր դրա 88%-ը)77։ 

Քիչ ներդրումի պատճառը պետք է փնտրել այն բանում, որ 
նոր ղեկավարությունը ավելի շա՛տ միջոցներ է հատկացնում երկ-
րի արդյունաբերականացմ ան ծրագրերի համարէ Մ յուս կողմից, 
այդ տարիներին երկրի ֆինանսական դրությունը հատկապես ար-
տաքին գործոնների ազդեցության տակ գնալով ծանրանում Էր։ 

1952 —1957 ,թթ. երկրի գյուղատնտեսական արտադրության 
մեջ ոչ շատ ցցուն, բայց Էական տեղաշարժեր Էին կատարվում։ 
Հողային բարեփոխումների օրենքի կենսագործում ը փոխում Էր 
առաջին հերթին այդ արտադրության կառուցվածքը։ Բամբակի 
արտադրությունը այլևս չէր կարող համարվել միակ առավել ե-
կամ տաբեր ճյուղը։ Հեղավւոխությանը հաջորդած տարիներին 
բամբակի ցանքատարածությունները համեմատաբար կըր-
ճատվեցին և կայունացան։ Եթե 1951/52 տնտեսական տարվա ըն-
թացքում դրանք կա՛զմում էին 1979 հաղ. ֆեդան, ապա 1952/53-ին՝ 
1324 հազ. ֆեդան, իսկ 1956/57-ին՝ 1953 հազ. ֆեդան7», 1953— 

1954 թթ. բամբակի ցանքատարածությունների կտրուկ կրճատու-
մը բացատրվում է նրանով, որ այդ տարիներին ԱՄՆ-ը իր պետա-
կան պահուստներից ցածր գներով համաշխարհային շուկա բաց 
թողեց մեծ քանակությամբ բամբակ, ինչպես նաև նրանով, որ 
1952/53 տնտեսական տարում Եգիպտոսում հավաքվեց բամբա-
կի մեծ բերք՝ 9717 հազ. կանտար79։ Այս հանգամանքների 
առկայությունը պայմանավորեց համաշխարհային կապիտա՛լիս-
տական շուկայում բամբակի պահանջարկի կրճատ՛ում ը։ Պետք 
է ասել, որ բամբակի բևրքը դրան հաջորդող տարիներում 
նվազեց և 1956/57 տնտեսական տարում կազմ,ում էր 7016 հազ. 
կանտար, և ընդհանրապես միջին բերքն այդ տարիներին հավա-

75 Ш. И с а в и, Египет в середине XX века, стр. 143. 
76 նույն տեղում, էշ 307։ 

7 1 .СаЫегэ (1е й о с и т е ^ а И о п ճս СепСге паНопа1 <3и С о т т е г с е , Мо-
уеп-Ог!епГ, РаПэ, 1955. р. 9. 

7 8 Л. Н. В а т о л и н а, Экономика Объединенной Арабской Республи-
ки, стр. 21. 

7 9 «Ближний и Средний Восток», история, экономика, М., 1967, стр. 113. 
(բամբակի 1 կա՚Ատաբբ = 44,9 կղ )1 
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սար էր 7250 հազ. կանտարիгя0» Չնայած դրան, եգիպտական 
գյուղատնտեսությունն ընդհանուր առմամբ իր արտադրության 

կառուցվածքի փովւոխումով և հարկային նոր համակարգի շնոր-
հիվ արձանագրեց որոշ հաջողություններ։ 1952 թ. մինչև 1957 թ. 
գյուղատնտեսության արտադրանքը ավելացավ 13%-ո։^։ Գյու-
ղատնտեսությունից ստացված ազգային եկամուտ ը աճեց 
48%-ով*2 և կազմեց ընղհանուր ազգային եկամուտի 35°/0-լւ83/ 
Գյուղատնտեսությունից ստացված եկամուտը 1952/53 թթ. 
252 մլն. գինեյից՝ 1956/57 թթ. հասավ 312 մլն-ի®«, 1952 թ. հա-
վաքվել էր 3753 հազ. տ հացահատիկ, իսկ 1956 թ.՝ 5418 հազ. տ։ 
Ցորենի արտադրությունն ավելացել էր 37, բրինձինը՝ 143, իսկ 
եգիպտացորենինը՝ 10°/0-ով85» Այս հանգամանքը ցույց է տալիս, 
որ անհիմն էին այն պնդումները, թե հողային բարեփոխումները 
կհանգեցնեն գյուղատնտեսական արտադրության նվաղմանը։ 
Միաժամանակ, վւաստերը ցույց են տալիս, որ հողային բարեփո-
խումների նպատակներից մեկը՝ կապիտալի հոսքը գյուղատնտե-
սությունից դեպի արդյունաբերություն ուղղելը որոշակի չափով 
իրագործվել է։ 1952 —1957 թ՛թ. արդյունաբերության արտադրան-
քը ավելացել էր 28%֊ովՏ6։ Արդյունաբերությունից ստացված ազ-
գային եկամուտը աճել էր 51°/ը֊ով^7, իսկ ընդհանուր ազգային 
եկամուտի մեջ նրա բաժինը 1952 թ. /0%-Д88 դիմաց ավելացել 
էր և 1957 թ. կազմել է 18,5%ՏՏ։ Արդյունաբերության զարգաց-

80 նույն տեղումI 

а 1 Լ յ Հ Հ + л и А « լ յ ւ о Р Ь о г О и ^ յ ^ յ ւ ^ ^ յ ք ւ_յ| ւ ք » 

) < \ - П < 6 ^ д Ш ! « И Л Л — И Л Г օ յ ւ ^ յ ւ Լ ս ^ 1 » 

տ յ - ւ ^ յ ւ < ւ _ , _ ^ = յ ս ւ օ ւ յ ք л л ч ^ о и ւ ^ ւ օ » 

П ^ « т г — И Л Г 5 յ ե > 1 յ 1 

« г п « и л л — и л * ^ ^ ճ յ ւ » 

« „Р. и . А. Н151о1ге, ք а է էտ. сЫПегез", ОатаБ, р. 117. 

И. П. И в а н о в а, Сельское хозяйство ОАР, стр. 126. 

9 8 Г լ И Т \ о ^ д Ш ! « և Ս 1 1 օ ^ յ յ Ս ք » 

8 7 ЛА « И Л Г — И Л Г յ ւ ^ 1 1 5 0 1 » 
м «Объединенная Арабская Республика», М., 1968, стр. 183. 

И П 1 ^ « И Л Л — и л ՛ « . . . ^ и ^ У ! յ ^ ւ յ Ա ք » 
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ման թափի արագացմանը նպաստեց նաև այն, որ այդ տարինե-

րին խոշոր ներդրումներ կատարվեցին այդ ուղղությամբ։ 

Հողաբաժանը, ինքնըստինքյան, ենթադրում էր հողակտորների 

մանրացում։ Հեղավւոխոլթյան ղեկավարներն այդ գիտակցում էին 

և դրա համար էլ հող ստացող գյուղացիներին օրենքով պար-

տավորեցնում էին միավորվել կոոպերատիվների մեշ։ Ն՚սխկին 

խոշոր հողատիրությանը և մանրակտոր հողամշակմանը այժմ 

պետք է փոխարիներ մանր հողատիրությունը և խոշորակսւոր հո-

ղամշակումը։ Ինչպես հայտնի է, եգիպտական ղեկավարությունը 

դեմ էր հողի հանրայնացման սկզբունքին։ Պարզ է, որ գյուղա-

ցիական հարցի լուծումը հեղափոխությունից հետո նույնիսկ գի-

տական սոցիալիզմը որպես պաշտոնական գաղափարախոսություն 

ընդունած որոշ երկրներ ում չի պայմանավորվում հողի անմիջական 

հանրայնացումը։ Ֆ. Էնգելս ը գրում է. (Гերբ մենք տիրապե֊ 

տենք պետական իշխանությանը, մենք անկարող կլինենք նույնիսկ 

մտածել մանր գյուղացիներին բոնի կերպով էքսպրոպրիացիա յի 

ենթարկելու մա՛սին (պարգևատրությամբ լինի, թե առանց ղրան՝ 

միևնույն է) ինչպես մենք ստիպ՛ված կլինենք այդ անել խոշոր 

հողատերերի հետ։ Մանր գյուղա՛ցիների նկատմամբ մեր խնդիրը 

նախ և առաջ այն է, որ նրանց մասնավոր արտադրությունը և 

մասնավոր ունեցվածքը դարձնենք ընկերական ...յ5" ։ Եգիպտոսում 

գյուղատնտեսական ՛կոոպերատիվների ստեղծումը ա ռաջա գիմ ա֊ 

կան և նախնական քայլ էր դեպի հողամշակման միասնական 

սկզբունքի արմատավորումը։ Իս՛կ ի՞նչ բնույթի էին հեղափոխու-

թյունից հետո ստեղծված նոր կոոպերատիվները։ Ամեն մի նոր 

ստեղծվող կոոպերատիվ տնտեսություն ունենում էր իր առանձ-

նահատկու՛թյուններին համապատասխան ներքին կանոնադրու-

թյուն։ Սակայն դրանք ունեին դրոլյթեր, որոնք ընդհանուր էին 

բոլոր կոոպերատիվներին։ Դրանցից գլխավորներն են. 

1. Ամեն մի անդամ մասնակցում էր կոոպերատիվին այնպի-

սի դրամագլխով, որը համապատասխանում էր նրա ստացած հո-

ղաբաժնին, ըստ 1 ֆեդանին ընկնող փայաբաժնթ] ։ 

2. Կոոպերատիվի անդամներն ընտրում էին իրենց վարիչին և 

սահմանում նրա պարտա՛կանությունները։ Վերջինս ՀԲԲԿ-ի առջև 

90 Կ. Մարքս, Ֆ. Էնգելս, Ընտիր երկեր, հ. 2, երևան, 1950, էք 

559—560, 

91 Մեկ ֆեդանի համար մուտքի վճարը կազմում էր 1 զիներ 
I 
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պատասխանատու էր ներքին կանոնադրության պահպանման և 
գյուղատնտեսական արտադրության վիճակի համար։ 

3. Կոոպերատիվի անդամներն ընտրում էին վարչական խոր-
հուրդ և վերստուգիչ հանձնախումբ։ Վարչական խորհրդի կազ-
մում անպայման լինում էր մեկ ներկայացուցիչ՝ ՀԲԲԿ-ի կողմից։ 
Վարչական խորհուրդը որոշում էր տվյալ կոոպերատիվի գործու-
նեության ուղղությունը, որին պարտավոր էին հետևել բոլոր ան-
դամներր։ Այն գյուղացիներից գանձում է վարկավորման տոկոս-
ները, ստացված հողակտորի վճարագինը և դրա տոկոսները։ 

Կոոպերատիվներին վարկավորում էր Գյուղատնտեսական և 
կոոպերատիվ վարկի դրամաւտունը։ Գործարք կնքելիս կոոպերա-
տիվի անդամից գանձվում էր տարեկան վարկավորման 3 % ~Ը> 
իսկ անհատներից՝ Տ°/0-ը, դրանով ընդգծելով կոոպերատիվի ան-
դամներին տրվող առավելությունը։ 

Հողաբաժնի շնորհիվ հող ստացած գյուղացու հետ մեկտեղ 
կոոպերատիվ կարող էին մտնել նաև այլ գյուղացիներ։ Ջանազան 
միջոցներով կոոպերատիվ էին թափանցում նաև ունևոր հողա-
տերերը, որոնք շատ դեպքերում սկսում էին իրենց կամ-

քը թելադրել կոոպերատիվի անդամներին։ 

ՄԱԿ-ի տվյալներով 1952 թ. մինչև 1954 թ. կոոպերատիվի 
անդամի եկամուտը աճել է 12,5 գինեյից մինչև 32,5 գինեյի, իսկ 
կոոպերատիվներում 1 ֆեդանից ստացվող մաքուր եկամուտը 
12,5-ից հասել է 41,5 գինեյի92։ Սա՛կայն մեր ուսումնասիրություն-
ները մեզ համոզեցին այն բանում, որ վերոհիշյալ թվերն արտա-
հայտում են հիմնականում մեկ օրինակելի կոոպերատիվի՝ Զա-
ֆարանի տնտեսության հաջողությունները։ Մնացած տնտեսու-
թյունների արդյունքները դեռ հեռու էին բավարար լինելուց և 
1957 թ. դեռ վաղ էր եզրակացնել, թե ССգյուղացիները (եգիպտա-
կան— Ь . Ա . ) բավարարվել են կոոպերատիվների տված արդյունք-
ներովդյ93: Ի դեպ նորաստեղծ կոոպերատիվներն ընդգրկում էին 
գյուղական բնակչության միայն 0,3 %-ը։ Գա նշանակում է, որ 
եգիպտական գյուղի սոցիալական նոր խավը դեռևս գտնվում էր 
սաղմնային վիճակի մեջ։ 

Գյուղատնտեսական կոոպերատիվ կարգը Եգիս/տոսում զար-
գանում էր դանդաո։ Գրա պատճառներն էին հետևյալները. 

.Рго^гез йе 1а ге !огт а§га1ге\ р. 114. 
" К. К а г а п ] 1а, ТЬе АгаЬ 0ачл1, В о т Ь а у , 1958, р. 114. 
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1. Տեղական հետադիմությունն անում էր ամեն ինչ, վիժեց-

նելու համար կոոպերատիվների կազմակերպումը, իսկ որտեղ դա 

հնարավոր չէր, աշխատում էր թուլացնել ստեղծված կոոպերա-

տիվները։ 

2. Չափազանց մեծ նշանակություն ուներ գյուղատնտեսական 

մասնագետ կադրերի ծայրահեղ պակասր։ Եգիպտական գյուղը 

կարիք ուներ մեծ թվով գյուղատնտեսների, անասնաբույժների, 

կենսաբանների և այլն։ 

3. Գյուղատնտեսական տեխնիկայի և դրան տիրապետող 

կադրերի անբավարար քանա՛կությունը նույնպես իր կնիքն էր 

դնում կոոպերատիվ տնտեսությունների թվի աճի վրա։ 

4. Կոոպերատիվների կազմակերպման համար քիչ հատկա-

ցումներ էին կատարվում, և այս հարցում իշխանություններն ան-

հրաժեշտ հետևողականություն հանդես չէին բերում։ 

Մասնավոր հողատիրության պա յմ աններում հողային հարա-

բերությունների կարգավորման ամեն մի փորձ ի վերջո ի հայտ է 

բերում իր թույլ կողմերը։ Այս առումով հողի վարձակալման 

բնագավառում նոր օրենքի ՛կիրարկումը բացառություն չկա՛զմեց։ 

Եգիպտոսում վա րձա՚կալամլան հարաբերությունների կարևորու-

թյունը գնահատելու համար պետք է նկատի ունենալ, որ դրանք 

շոշափում էին 4 մլն գյուղացիների շահերը։ Այս թվի մեջ իհարկե 

մտնում էին ոչ միայն հողազուրկ և սակավահող վարձակալները, 

այլև միջնորդներն ու խոշ՛որ հողատեր երր։ Իսկ վարձակալվող հո-

ղատարածությունները կազմում Էին մշակելի հողատարածու-

թյունների 60%֊ըՏ*։ 

Եգիպտական հողային բարեփոխումների առաջին օրենքի 

գործադրման ընթացքն ուսումնասիրած համարյա բոլոր հետա-

զոտ ո ղն ե ր ը այն կարծիքն են հայտնում, որ այդ օրենքից առավե-

լապես օգտվեցին վարձակալները։ Իսկապես, օրենքի մի շարք 

պահանջների կատարումը զգալի օգուտ բերեց վարձակալող հո-

ղամշակին։ Կայունացվել էր վարձավճարը, ճշգրտվել էին հողա-

տիրոջ և վարձակալի պարտականությունները, վերջ էր դրվում 

վաշխառու միջնորդների գործունեությանը, Հողի վարձակալում ը 

սահմանվում էր կոնկրետ ժամկետով, և գործարքները հողատիրոջ 

ու վարձակալի միջև կատարվում էին գրավոր ձևով, ղրանով իսկ 
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ձեռք բերելով իրավաբանական հիմք։ Վարձա՛կալն այժմ արդեն 
մեկ ֆեդանի միջինը 60 դինեյ եկամուտիդ հողատիրոջը կարող էր 
տալ միայն 21-ը, քանի ւոր մեկ ֆեդանի հողային միջին հարկը 
հավասար էր 3 ղինեյիւ Այսպիսով, նա օրենքի շնորհիվ իր եկա-
մուտն ավելացնում էր 19 գին ե յո վ կա մ մո տ 5 0 % ֊ ո վ։ Բնամթերքով 
վճարե/ոլ դեպքում այժմ նա հողատիրոջը տալիս էր միայն բերքի 
կեսր։ Այս բոլորի շնորհիվ վարձակալների եկամուտը տարեկան 
աճեց 40 մլն գինեյով 

Միաժամանակ, հողագործության մեքենայացումը, որը ե-
գիպւոական նոր ղեկավարների ջանքերով ավելի ու ավելի էր 
մուտք գործում ղյոլղատնտեսության մեջ, մասնավորապես ծանր 
կացության մեջ էր դնում վարձակալներին։ Լող ստացողների 
փոքր թիվը և նոր հողակտորներ գնելու դժվարություններն աշխա-
տուժի պա հան ջարկի շարունակական նվազման պայմաններում՛ 
վարձակալողին ստիպում էին հողատիրոջ հետ համաձայնության 
գալ՝ նրան տալու օրենքի և վերջինիս պահանջածի միջին մի գու-
մար։ Իսկ երբեմն էլ վարձակալական պայմանագիրը ձևական 
բնույթ էր կրում։ Դրան նպաստում էր համապատասխան վերա֊ 
հըսկողության բացակայությունը պետության կողմից։ 

Մենք համամիտ ենք Ի. Պ. Բելյաևի և Ե. Մ. Պրիմակովի այն 
կարծիքին, որ վարձակալական հարաբերությունների սահմանումից 
հատկապես շահեցին նրանք, ովքեր հող էին վարձակալում պե-
տությունից այն հողակտորների հաշվին, որոնք բռնագրավվել, 
բայց գեռ չէին բաժանվել գյուղացիների միջև96։ 

Այսպիսով, առաջին փուլում վարձակալական հարաբերու-
թյունների գրական վւոփոխոլթյուններն առկա էին, և իրենց հետե֊ 
վանքներն ունեցան վարձակալողի տնտեսական դրության բարե-
լավման գործում, չնայած նրան, որ այն ընդհանրապես վերցրած 
մնում էր ոչ այնքան նախանձելի։ 

Եգիպտոսի գյուղական բանվորների օրավարձի նվազագույն 
չափերի սահմանումը շատ կարևոր հանգամանք էր, քանի որ 
նրանք ամենադաժան շահագործման էին ենթարկվում հողատե-
րերի կողմից։ Նրանց օրական աշխատավարձը, նախքան բարեփո-

9 5 Д. У о р и н е р. Земельные реформы в странах Ближнего Востока, 
стр. 76. 

м И. П. Б е л я е в , Е. М. П р и м а к о в , Египет. Время президента 
Насера, М., 1974, стр. 73. 
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քսումներէ օրենքը, հետևյալն էր. տղամարղկանցը՝ 10—15 կիբ^ ։ 
իսկ կանանցը և անլափահասներինը՝ 6—7 կիրշ93» Այժմ արդեն 
ըստ աշխատանքի բնույթի տղամարդկանց օրավարձը ավելանում 
էր 20—80% ֊ ո վ , .իսկ կանանցը և անլափահասներինը՝ 30 — 
4 0 % ֊ով։ Աշխատանքային օրը սահմանավւակվում էր 8 ժամով։ 
Այս նոր դրույթի դրա՛կան ՛կողմն այն էր, որ գյուղատնտեսական 
բանվորի օրավարձը և աշխատանքային օրը որոշակիորեն կարող էր 
զերծ պահել հողատիրոջ կամայականություններից։ Սակայն աչքի 
է զարն ում այն հանգամանքը, որ այնուամենայնիվ օրավարձի 
այդ նվազագույնը դեռ շատ ցածր էր։ Հետաղոտողները միահա-
մուռ կերպով նշում են, որ հողային բարեվւոխոլմների գյուղա-
տնտեսակա՛ն բանվորներին վերաբերող հոդվաձի պահանջն ա֊ 
պահովող վերահսկողություն գոյություն չուներ։ Այս պայմաննե-
րում դրանց հաճախակի խախտումները հողատերերի կողմից՝ մեծ 
դժվարություններ չէին ներկայացնում։ Ք։ Ուիլոկը, հենվելով 
Եգիպտոսի պրեզիդենտական վիճակագրական վարչության տըվ-
յալների վրա, նշում է, որ գյուղա՛տնտեսական բանվորների օրա-
վարձի փաստա՛կան ավելացումը 1953 —1956 թթ. կազմեց 
միայն 10% 

Նախքան հեղափոխությունը բազմաթիվ անհաջող փորձեր էին 
կատարվել հիմնելու գյուղատնտեսական բանվորների արհմիութե-
նական կազմակերպություններ։ Նոր օրենքը դրա համար տալիս 
էր իրավական հիմքեր։ Սակայն օրենքի 39-րդ հողվածը մշուշա-
պատ էր այն առումով, որ այնտեղ չէր խոսվում կազմակերպվող 
արհմիությունների իրավունքների և կոնկրետ գործնեոլթյան ո-

լորտների մասին։ Սակայն առավել կարևորն այն էր, որ օրենքից 
չէր հասկացվում, թե գյուղատնտեսական բանվորները երկրի 
միասնական արհմիութենական կազմակերպություն կարո՞ղ են 
ստեղծել, թե՞ ոչ։ Առաջին իսկ փուլում դրանք ստեղծվում էին մեծ 
դժվարությամբ։ 

Հողային բարեփոխումների առաջին օրենքը եգիպտական 
գյուղացիական զանգվածների տնտեսական գրության մեջ շոշա-
փելի փոփոխություններ չմտցրեց։ Ըստ երևույթին դա այդպես էլ 
պետք է լիներ, եթե հաշվի առնենք օրենքի բնույթը ընդհանրա-

97 100 կիրշը Հավասար է 1 գինեյիւ 

98 Ш. И с а в и, Египет в середине XX века, стр. 211. 
»» К. XV հ е е 1 о к, №տտ6ւ՝'տ Е^ур! , р. 92. 
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պես և ագրարային գերբնակեցման հանգամանքը՝ մասնավորա-

պես։ Հինգ տարում, պարզ է, արմատական վերափոխություններ 

գյուղացիների տնտեսա՛կան գրության մեջ, մանավանդ եգիպտա-

կան պայմաններում, անհնար էր։ Բայց կարելի է ամենայն որո-

շակիությամբ պնդել։ որ այդ առաջին քայլերը ՛կարող էին հիմք 

հանդիսանալ հետագայում շտկելու գյուղացիների կենսական 

պայմանները։ Ինչ վերաբերում է գյուղատնտեսական արտադրոլ-

թյւսնր, ասլա չարդարացան նրանց հույս եր ը, ովքեր պնդում էին, 

թե այն կրնթանա դեպի անկում։ Այս բանում մենք նախապես 

արդեն համոգվե/ ենք։ Չնայած դրան, բոլրժ ոլական որոշ ուսում-

նասիրողներ հակված են ընդհանրապես րացասելոլ առաջին փու-

լի արդյունքները։ Փ. Վատիկիոտիսը պնդում է, որ այդ միջոցա-

ռումը «տնտեսական անհեթեթություն էր»*00, իսկ Ջ՛ Հարիսը կար-

ծում է, թե «վերա բա մ ան ում ը եղավ մի փորձար՛կ՛ում, չնայած 

անբարեբեր արդյունքներինЛ101» Իհարկե, հողաբաժանությունն 

ընդգրկում էր սահմանափա՛կ թվով սակավահող և հողազուրկ 

գյուղացիների։ Եթե դրան գումարենք բնակչության բուռն աճը 

(տարեկան 2,5%) և նոր հողերի յուրացման չավւազանց դանդաղ 

ընթացքը, ապա զարմանալի չի թվա, ՛որ առաջին փուլի վերջում 

սակավահող և հողազուրկ գյուղացիների թիվյ։ փաստորեն ավե-

լացավ։ Սա այսպես էր։ Բայց ինչպե՞ս կարելի է հաշվի չառնել 

այն հանգամանքը, որ գյուղական հոծ զանգվածների մի մասը, 

այնուամենայնիվ, ձեռք բերեց հողակտորներ, որ նրանց իրա-

վունքներն ընդլայնվեցին, և գյուղացին արդեն ավելի քիչ էր 

ենթակա՛ կալվածատերերի ու միջնորդների կամայականությ՛ուննե-

րին։ Իսկ ամենագլխավորը, ՛որ նա արդեն փոխվե՛ց հոգեբանորեն։ 

Այս կապակցությամբ տեղին է մեջ բերել Գ. Ա. նասերի հետևյալ 

խոսքերը՝ «Եթե մենք մինչև այժմ չկարողացանք բոլոր գյուղացի-

ներին հողակտոր տալ, ապա մենք կարողացանք ազատագրել 

գյուղացու միտքը, և նա զգաց, որ այս երկիրը իր երկիրն է»^0<1։ 

Գյուղացու հոգեկան կերտվածքը, որ ձևավորվել էր դարավոր 

ճնշման և սեփական անօգնականության գիտակցության վրա, 

սկսում էր որոշակի փոփոխություններ կրել։ Երկրռւմ տեղի ունե-

ցող վերավւոխումներին ֆալլահը վերաբերում էր համակրանքով 
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և պատրա՛ստ էր աջակցելու նոր իշխանությանը՝ նրա հետագա 
առաջադիմական վերափոխությունների իրագործման ասպարե-
զում I 

Հողային բարեփոխումների հետևանքով կալվածատերերի 
տնտեսական դիրքերի թուլացումը նվազեցրեց նաև նրանց ազ-
դեցությունը երկրի քաղաքա՛կան կյանքի վրա: Սակայն, ինչպես 
արդեն ասվել է, եգիպտական նոր ղեկավարությունն ուներ սո-
ցիալական հակասա՛կան դիրքորոշում, որն արտահայտվեց հողա-
յին բարեփոխումների ոչ արմա՛տական բնույթի մեջւ Դրանով 
պետք է բացատրել այն փաստը, որ ձեռնարկելով վերափոխում-
ների, եգիպտական կառավարությունը հետևողականություն հան-
դես չէր բերում, որը հնարավորություններ էր տալիս խոշոր հողա-
տերերին՝ զանազան զեղծարարությունների միջոցով առավել չա-
փով մեծ հողատարածություններ զերծ պահել բռնագրավումից։ 
Այս է ապացուցում այն փաստը, որ 1960-ական թվականների 
սկզբում դեռ ՛կային հողատերեր, որոնք ունեին հազարավոր ֆե-
դան հողատարածություններ103» Բացի այդ, հնգամյա ժամկե-

՛տի վերջում նրանց վճարվել էր 5 մլն գինեյ փոխհատուցում104» 
Այս բոլորը ցույց են տալիս, որ խոշոր հողատերեր ր հողային բա-
րեփոխումների առաջին փուլի ավարտին եգիպտական գյուղում 
դեռ կազմում էին բավականին հզոր ուժ և դրանից ելնելով է, որ 
եգիպտական կառավարությունը ստիպված էր հետագայում ժա-
մանակ աո ժամանակ հողատիրություն ը սահմանավւակռղ նորա-
նոր օրենքներ ընդունել և դադարեցնել փոխհատուցումների վճա-
րումը։ 

Մենք արդեն ասել ենք, որ եգիպտական նոր ղեկավարները 
իրենց սոցիալ-քաղաքական հիմքը գյուղում ցանկանում էին 
դարձնել մանր գյուղացիությանը։ Այս բանը երևում է թեկուզ 
նրանից, որ հողային բարեփոխ՛ումների ինչպես առաջին, այնպես 
էլ հաջորդ օրենքները, ոչնչով չէին վերաբերում միջին հողատերե-
րին և, ընդհակառակը, պաշտպանում էին մանր հողատերերի և 
հողազուրկ գյուղացիների շահերը և իրավունքները։ Ինչ վերաբե-
րում է այն բանին, որ առաջին փուլում ուժեղացան միջին հողա-
տերերի դիրքերը, ապա դա կարելի է բացատրել մի շարք հան-
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դամանքներովւ ՛նրանք օգտվեցին օրենքի թերի կողմ երից և հատ-

կապես 4 ֊ ր դ հողվածի այն մասից, որը խոշոր հողատերերին 

հնարավորություն էր տալիս վաճառել հավելյալ հողատարածու-

թյունները։ Գնողունակության տեսակետից ինքնըստինքյան պարզ 

է, որ ունևոր ղյուղացիները տիրում էին մեծ հնարավորություննե-

րի և նրանք էլ ղնեցին այգ հողերի մեծ մասը։ Որոշ միշակ գյու-

ղացիներ նույնպես, գնելով քիլ թե շատ խոշոր հողակտորներ, 

մտան միջին հողատերերի խմրի մեջ։ Ունևոր գյուղացիների շար֊ 

քր դասվեցին նաև խոշոր հողատերերի այն որդիները, որոնք 

դարձան 50-ական ֆեդան ների սեփականատերեր։ Մի բան անա-

ռարկելի է, որ հողային բարեփոխումների առաջին վւուլոլմ ոլնե-

վոր գյուղացիներն ամրապնդեցին իրենց դիրքևրը եգիպտական 

գյուղի սոցիալական աստիճանակարգում։ Նրանց տնտեսական 

ուռճացումը առաջ էր բերում գյուղում դասակարգային հակասու-

թյունների նոր երևույթներ և հետագայում կարող էր վտանգել 

հեղաւիոխոլթյան նվաճումները։ «Ազատ սպաներя կազմակերպու-

թյան անդամ Խալիդ Մոհի Էդ-Դինը, ի նկատի ունենալով վերո֊ 

հիշյալ հանգամանքը, նշում է, որ առաջին փուլի վերջում (Гդա 

իրենից ներկայացնում էր հեղափ՛ոխության համար լուրջ վտանգ, 

եթե հաշվի առնենք այն բանը, որ հարուստ и եվ։ ականա՛տ երերն 

ինչպես արդյունաբերության, այնպես էլ գյուղատնտեսության մեջ 

շրջափակման էին ենթարկում տնտեսական զարգացման ծրագրե-

րը»105։ Դա էր պատճառը, որ 1958—1960 թթ. երկրի քաղաքական 

և տնտեսական կյանքին փաստորեն տոն էր տալիս ազգային 

բուրժուազիան։ 

Այսպիսով, առաջին փուլի ընթացքում եգիպտական նոր ղե-

կավարներն իրենց կողմը գրավեցին ինչպես մանր գյուղացիու-

թյանը, այնպես էլ ունևոր հողատերերին։ Սակայն խոշոր հողա-

տերերը ցույց էին տալիս կատաղի դիմադրություն և չէին խորշում 

ոչ մի միջոցից՝ պահպանելու համար իրենց տիրույթներն ու ար-

տոնությունները։ Դ. Ա. Նասերը ասում էր. «...արդյոք կարելի" է, 

որ մենք չզայրացնենք նրանց, և թողնենք, որ մեր հայրենիքի հո-

ղը տիրեն ոմանք տասնյակ հազարավոր ֆեդաններով, իսկ ոմանք 

նույնիսկ հողակտոր չունենան, որի մեջ թաղվեն մեռնելուց հե-

տոՍ)106, 

105 «Проблемы мира и социализма», 1966, № 8, стр. 43. 
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Ամփոփելով կարելի է եզրակացնել, որ հողային բարեփո-

խումները, որոնց ձեռնամուխ եղավ եգիպտական նոր ղեկավարու-

թյունը 1952 թ. հուլիսյան հեղափոխությունից անմիջապես հետո, 

չնայած որոշակի թերի և պակասավոր կողմ երին, ունեին հեղա-

փոխական բնույթ, դրանք օգնեցին եգիպտական գյուղացիության 

դասակարգային գիտակցության բարձրացմանը։ Շնորհիվ հողա-

յին բարեվ։ոխոլմների, եգիպտական գյուղում խարխլվեց ավա-

տատիրական հողատիրական համակարգը, որի հետևանքով մեծ 

չափով թուլացավ խոշոր հողատերերի դիրքը երկրի տնտեսական 

կյանքում, և նվազեց նրանց ա՛զդեցությունը երկրի հասարակա֊ 

կան֊քաղաքական կյանքի վրա։ 

Հողային բարեփոխումների առաջին փուլում իր դիրքերն ամ-

րապնդեց ունևոր գյուղացիությունը։ Այդ բարեփոխումների արդ-

յունք հանդիսացող վերափոխությունները վերջնականապես ամրա-

պնդեցին նոր իշխանությունների դիրքերը եգիպտական գյուղում։ 

Եգիպտական կառավարությունը, հենվելով առաջին Վ'ոլլի 

գրական արդյունքների վրա, հետագայում ևս շարունակեց ընթա-

նալ երկրռւմ հողային բարեփոխումների խորացման ուղղությամբ։ 

1961 թ. հողատիրությունը սահմանափակվեց 100, իսկ 1968 թ.՝ 

50 ֆեդանով։ Եվ, թեև վերջին ժամանակներս Եգիպտոսի ներքին 

քաղաքականության մեջ ի հայտ են եկել որոշակի բացասական 

գծեր և կատարվել զիջումներ աջ ուժերին, այնուամենայնիվ, 

դրանք ստվեր չեն կարող գցել 1952 թ. ընդունված հողային բա-

րեփոխումների օրենքի և նրա հետևանքների վրա։ Այդ բարեփո-

խումները խոր արմատներ են ձգել եգիպտական գյուղում, և վե-

րադարձը մինչհեղափոխական շրջանի ագրարային հարաբերու-

թյունները հազիվ թե հնարավոր լինի։ 

Е. А. А Б Г А Р Я Н 

ПЕРВЫЙ ЭТАП З Е М Е Л Ь Н Ы Х ПРЕОБРАЗОВАНИЙ 
В ЕГИПТЕ (1952—1957 гг.) 

Р е з ю м е 

После июльской буржуазно-демократической, антиимпе-
риалистической и антифеодальной революции 1952 г. новое 
египетское руководство приступило к осуществлению ряда ме-
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роприятий, основной целью которых являлось укрепление по-
зиций нового режима. В частности, 9 сентября был принят За-
кон о земельных преобразованиях, направленный против влас-
ти крупных землевладельцев и на смягчение социального не-
равенства в египетской деревне. 

В статье рассматриваются главным образом те результа-
ты, юторые были достигнуты на первом этапе осуществления 
аграрной реформы, и определяется, насколько эти пре-
образования помогли новым властям укрепить свои позиции в 
деревне. Закон 1952 г. о земельных преобразованиях, несмот-
ря на слабые стороны, имел революционный характер. Благо-
даря этому закону в стране была расшатана феодальная сис-
тема землевладения, поднялось классовое сознание египетско-
го беднейшего крестьянства, ставшего на защиту завоеваний 
революции. 

( И Л У — И Л Г ) յ > с * - * ' О ֊ » է ֊ ^ յ ^ 

_ ւ ւ ^ լ յ յ ւ օ ս . ; յ ե յ ւ ւ ^ յ ւ օ ^ ս ւ յ ք օ յ ^ յ ւ . ւ - ^ ւ ճ տ ն ՚ ւ յ 

^ ֊ յ լ - ՛ а а Л ք ւ ւ յ ք * յ ՛ ^ ւ ^ ւ յ а Ы $ Л ^ յ | յ ւ ս ւ ^ 

_ р Ь о Л Օ յ յ ս _ ^ л ֊ л : л е г о з ^ ^ о Х л 

л а Л ^ յ յ ս ւ . — ՚ I ^ յ յ ք и л г յ ^ ՛ ' ^ ^ - ֊ и л ^ . з 

^ յ լ յ ւ ^ " ւ ^ ս ՚ յ ^ . ^ ւ ւ ^ ւ ^ о ц л յ ճ ՜ а յ լ . 

0 1 Г ^ յ ս ւ յ 

^ ւ _ , յ յ ք յ . ; Ա ՛ . ւ ֊ ՚ ^ յ ւ ^ л и л յ ս ւ յ ւ 

^տ < լ յ ք յ ^ յ Մ յ ա ^ а Л ^ ^ ՚ 

յ ձ ճ-՚ւՅ ^ լ ^ յ ք յ յ Յ ւ Ա յ ^ ^ձ^ւ 

^ Լ - և ւ Յ ^ ւ ^ 1 ճ յ յ ՛ 0 ' յ ՜ _ յ 1 <ь'1 ձ ' 

^ л Л ^ ^ ^ о - ^ Л ^ ^ ^ Х А Л ՛ ՞ է յ ձ շ ^ ձ ^ ւ յ ւ ^ ^ ^ Л Լյձ^՜" 

. Լ յ օ Լ ^ տ Օ տ ^ Ս յ Ս 1 յ ^ յ է 
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к . X. С А М В Е Л Я Н 

УЧАСТИЕ Ж Е Н Щ И Н ИРАКА В ОБЩЕСТВЕННО-
ПОЛИТИЧЕСКОЙ ЖИЗНИ СТРАНЫ 

( 1 9 4 5 — 1 9 7 5 гг . ) 

Женское движение в Ираке существует с 20-х годов и яв-
ляется составной частью общего демократического и нацио-
нально-освободительного движения. 

Примечательно участие женщин в национальном восста-
нии 1920 года, о чем до сих пор поется в иракских народных 
песнях и поэмах1. 

В начале 30-х годов иракские женщины уже имели свой 
печатный орган — «Фатат аль-араб» («Арабская девушка»). 
Его издателем была активная деятельница женского движе-
ния, первая иракская журналистка Марьям Нурма. Газета, 
которая выходила с 1931 г., активно выступала в защиту прав 
иракских женщин, воспитывала арабскую молодежь в патри-
отическом духе. 

В эти же годы среди женщин стали распространяться 
коммунистические идеи, появились первые женщины-комму-
нистки. Именно они, уже в сороковых годах, стали инициато-
рами создания первой женской организации Ирака — Лиги 
защиты прав иракских женщин, выдвигавшей на страницах 
органа Иракской коммунистической партии «Аль-Каида» свои 
основные требования: создание в различных частях страны 
филиалов женской организации, издание женского обществен-
но-политического печатного органа, повышение роли женщин 

1 См. .1гая1 Кеу1е\у". Ва^Мас!, уо1. 1, № 9, 1959, р. 77. 
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в политической жизни Ирака, открытие в различных отраслях 
производства специальных курсов для обучения женщин и. 
т. д.2. 

Большую работу проводила среди женщин Иракская՝ 
коммунистическая партия. В ее программе, принятой на пер-
вом съезде в апреле 1945 г., коммунисты выдвинули, наряду՛ 
с другими вопросами, и проблему эмансипации женщин3. 

После второй мировой войны наблюдается подъем наци-
онально-освободительного движения в Ираке, в котором: 
принимают активное участие и женщины. Из атиимпериалис-
шческих выступлений этого периода следует выделить в пер-
вую очередь восстание 1948 г., направленное против нового-
неравноправного, кабального договора между Ираком и Ан-
глией. Власти не остановились ни перед чем, чтобы самыми: 

жестокими средствами подавить его. 
В ходе демонстраций с 20 по 27 января в Багдаде проис-

ходили ожесточенные столкновения с полицией4. 
Иракский прогрессивный писатель Гаиб Тама Фарман в 

книге «Ирак в годы черного режима» пишет: «Замечатель-
ный героизм проявили в этих событиях иракские женщины. 
Они шли вместе с мужчинами под огнем пулеметов. На мосту 
рядом с Джауром аль-Джавахири и Кайсом аль-Алюси оста-
лась лежать первая убитая иракская женщина. Ее звали Да-
нука»5. В памятные январские дни 1948 г. во многих местах 
впереди повстанцев шли женщины, несшие красные знамена®. 

Под давлением народно-патриотических сил иракское 
правительство вынуждено было отклонить англо-иракский; 
догоьер. 

Но после этого иракские власти начали преследовать ак-
тивных участников восстания, в том числе и женщин. 28 янва-

2 Р а д ж и տ а С а г а р. Женщины Ирака—активная сила в общест-
венной жизни стргны. См. «Проблемы мирового революционного процес-
са», М., 1974, с. 126. 

3 См. А. Ф. Ф е д ч е н к о . Ирак в борьбе за независимость, М., 1970, 
с. 107. 

4 См. «Правда», 30 января и 20 февраля 1948 г. 
5 Г а и б Ф с. р м а н. Ирак в годы черного режима, М., 1958. с. 39. 
6 См. Н. О г а н е с я н . Национально-освободительная борьба в Ира-

ке (1945—1963 гг.). Ереван, 1964, с. 120. 
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ря 1948 г. была приговорена к пожизненной каторге активная 
участница январских выступлений в Багдаде, пламенный аги-
татор, семнадцатилетняя патриотка, дочь рабочего Амина 
Басра. Она показала яркий пример мужества и отваги во вре-
мя январских событий. Именно в результате ее агитации не-
которые воинские части отказались стрелять по демонстран-
там7 . Имя этой патриотки стоит рядом с именами руководите-
.'лей январских выступлений. Подвиг Амины Басры был высо-
ко оценен Международной демократической федерацией жен-
щин (МДФЖ) 8 . 

В 1950—51 гг. вновь были сделаны конкретные шаги для 
воссоздания Лиги защиты прав женщин, деятельность кото-
рой была запрещена в конце 40-х годов. В подготовительный 
комитет вошли учительницы Афифа аль-Бустани, Салиха аль-
•Фахри и врач Назиха ад-Дулейми. 

Лига считала своими первостепенными задачами защиту 
экономических и политических прав женщин, охрану детей и 
.матерей и т. д. 

Совместными усилиями Лиги защиты прав женщин я жен-
ского филиала иракского Общества Красного полумесяца бы-
ла проведена большая работа с целью улучшения положения 
женщин и детей. В начале 1951 г. женский филиал Общества 
Красного полумесяца развернул кампанию для оказания фи-
нансовой помощи строительству сиротских приютов9, было ор-
ганизовано лечение детей, больных туберкулезом10. Одновре-
менно была оказана помощь женщинам домов инвалидов11. 

В осуществлении этих мероприятий большую активность 
проявили члены Исполнительного комитета женского филиа-

л а иракского Общества Красного полумесяца, и прежде всего 
его председатель Насра аль-Фаризи, секретарь Сабиха Шейх 
Дауд и др. 

Лига защиты прав женщин продолжала борьбу также и 
за политические права иракских женщин. Газета «Ирак 

7 См. «Арабы в борьбе за независимость», М„ 1957, с. 377. 
8 См. там же. 
* См. „ТИе Iгая "Итев", ВаеЬйай, 2.111.1951, р. 7. 
1 0 См. там же. 
11 См. там же. 
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тайме» по этому поводу пасала, что данное требование жен-
щин может иметь далеко идущие последствия12. 

Проблема участия женщин в политической жизни стра-
ны обсуждалась на заседаниях многих общественных органи-
заций и нашла широкую поддержку со стороны прогрессивных՛ 
слоев иракского населения13. 

Иракские коммунисты неоднократно подчеркивали необ-
ходимость активизации роли женщин в общественной и поли-
тической жизни страны. Орган ИКП «Ираки ревыо» в одном-
из своих номеров отмечал, что иракская женщина боролась 
«не только против иностранной оккупации страны, но и про-
тив социального, политического и экономического неравно-
правия»1՜1. Коммунисты Ирака высоко оценивали роль жен-
щин ո ряде общенациональных восстаний страны. Для орга-
низации борьбы женщин большое значение имело издание Б. 
середине 50-х годов журнала «Права женщин». В этот пери-
од признанным руководителем женского движения в Ирак ՝ 
стала член коммунистической партии, доктор Адавия Махмуд 
Адиб15. 

В конце 40-х и начале 50-х годов наблюдается активиза-
ция женского движения. С этой точки зрения следует особо 
отметить участие женщин в антиимпериалистических восста-
ния.՝: 1948, 1952 п 1956 гг.16 

В 50-х годах в Ираке усилилась борьба против включе-
ния Ирака в агрессивные военно-политические блоки, ь том. 
числе и против Багдадского пакта. II в этой борьбе активное 
участие принимали женщины. Так, в мае 1955 г. состоялась-
конференция иракских женщин, на которой была принята 
следующая резолюция: «Народ Ирака осуждает турецко-
иракский пакт и выступает против военной «помощи» США, 
вовлечения страны в военные блоки, господства иностранных 
государств и требует проводить нейтральную политику»17. 

" См. ,ТЬе 1гая Т1шез", 26.1У.1951, р. 7. 
13 См. .ТЬе 1гач Т ! т е з " , 30.У.1951, р. 7. 
1 1 См. ,1гая1 КечЧеи". уо1. 1, ли 9, 1959, р. 18. 
'•> См. Н. О г а н е с я н , указ. соч., с. 98. 
" См. .1гая1 Ке\Че\\՛", уо1. 1, № 9. 195Э, р. 18. 
• 7 Н. О г а н е с я н , указ. соч., стр. 98. 
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"Примечательно также участие иракских женщин в борьбе в 
защиту Египта во время англо-франко-израильской агрессия 
в 1956 г.18 Крупная демонстрация женщин против Багдадско-
го пакта и в поддержку Египта и Сирии, в которой приняло 

;участие более 3000 женщин, состоялась в Неджефе19. 
В'Се это свидетельствовало о росте политического самосоз-

нания иракских женщин. Они выдвигали следующие требова-
ния: 1) экономические: равная заработная плата за равный 
труд с мужчинами, оплачиваемый отпуск по родам, расшире-
ние возможностей применения женского труда; 2) политичес-
кие: выбирать и быть избранным в парламент; 3) социальные: 

•отмена социальных ограничений, гарантирование прав жен-
щин при замужестве, разводе и в наследстве, забота об их 
просвещении и здравоохранении, забота об их детях, доступ-
ное образование, воспитание в национальном арабском духе, 
открытие школ и яслей во всех районах страны. 

Победа революции 14 июля 1958 г. и установление рес-
публиканского строя в Ираке в значительной степени измени-
ли положение женщин. Впервые в истории страны, в числе 
многих общественных организаций, официально была разре-
шени также Лига иракских женщин. Она с первых же дней 
призвала всех женщин страны встать в защиту республики20. 

В марте 1959 г. были проведены выборы совета Лиги 
иракских женщин. Ее председателем стала доктор Назиха 
..ад-Дулейми. Лига была и остается единственной крупной 
женской организацией, которая проводит большую организа-
торскую, воспитательную, культурно-просветительную рабо-
ту среди женщин страны . 

Иракские женщины свои общественные, политические и 
экономические требования в основном выдвигали через эту 
•организацию. В стране легально выходила газета «аль-Мара» 
(«Женщина»), отражавшая интересы широких народных 
масс. 

" См. „1гая1 Кеу1е«г\ \ ՚օ1. 1, № 9, 1959, р, 18. 

19 См. 1 < \ д у — Г — Г 

2 0 См. I " ^ Л — Л — ձ < о Х л Л » 
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8 марта 1959 г. Лига иракских женщин впервые свободно-
отметила Международный женский день. Одновременно от-
крылся пятидневный съезд Лиги, на котором присутствовал и 
премьер-министр Ирака Абдель Керим Касем, многочислен-
ные делегаты, в том числе из М Д Ф Ж и Советского комитета՛ 
женщин. На конференции было объявлено, что число членов; 
Лиги, включая членов районных филиалов, составляет 25 ты-
сяч21. 

Лига приняла постановление отстоять завоевания рево-
люции. 

Тяжелым испытанием для новорожденной республика 
явился Мосульский мятеж в марте 1959 г., которым руково-
дил полковник Абдель Вахаб Шавваф. 

В подавлении мятежа участвовали рабочие, студенты и՜ 
крестьянские отряды. В эти критические дни большую роль в-
деле защиты завоеваний революции сыграла Коммунистичес-
кая партия Ирака. Тысячи женщин вышли на улицу, выражая 
свою готовность к защите республики22. 

В июле 1959 г., накануне первой годовщины революции в-
Ираке, председатель Лиги иракских женщин Назиха ад-Ду-
лейми была назначена министром муниципалитетов. Назихл 
ад-Дулейми — первая женщина не только в Ираке, но и на. 
всем Арабском Востоке, которой было поручено возглавить 
министерство. 

Иракский буржуазный историк Маджид Хаддури в своей 
работе «Республиканский Ирак» по этому поводу отмечает: 
«Коммунисты приветствовали ее назначение на этот пост, как 
победу, одержанную партией, организовали демонстрации на 
улицах, чтобы праздновать это событие, хотя она не являлась, 
членом партии»23. 

Иракская революция оказала большое влияние на поло-
жение женщин в стране. Согласно временной конституции, 
женщина получила равные права с мужчиной. 7 апреля 1959 
г. был издан декрет о предоставлении шестинедельного опла-

" См. , 1 Кеу1е\у", \ ֊о1. I, № 9, 1959, р. 18. 
" См. „1гая1 Кеу1е^' , уо!. I, № 9. 1959, р. 18. 
" М а Ц й К հ а ճ (3 ս г 1, КериЬИсап 1гая. А Бшйу 1п 1гая1 РоННсэ 

51псе Ме Ке\'о1иПоп օք 1958, Լօոճօո, 1969, р. 121. 
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•чивлемого отпуска работающим женщинам по беременности. 
Закон о земельной реформе дал женщине право па земельный 
надел. Впервые в истории страны женщина получила право на 
участие в государственной деятельности. 

Женский труд начал широко применяться в промышлен-
ности, в здравоохранении, в сельском хозяйстве, в торговых 
предприятиях и т. д. 

Лига иракских женщин вела широкую кампанию по лик-
видации неграмотности среди женщин. За год только по ини-
циативе Лиги было открыто 200 школ в различных уголках 
страны24. Члены Лиги оказали также большую помощь ми-
нистерству народного образования в деле ликвидации негра-
мотности. 

Иракские женщины постепенно начали проявлять актив-
ность также в профсоюзном движении. 8 июля 1959 г. состоял-
ся учредительный съезд профсоюзных организаций Ирака. 
На нем было представлено 258 делегатов, в их числе 5 жен-

' лцин2՜. 
Однако с середины 1959 г. в политике правительства Ка-

сема происходят изменения, приобретающие все более реакци-
онный характер. В числе других общественных организаций 
подвергается нападкам также Лига иракских женщин. 

Летом 1959 г. в числе многих злодеяний было совершено 
также убийство члена профсоюза ювелиров и члена комитета 
сил народного сопротивления Азиза Сувейди. В знак протеста 
против этого преступного акта в июле 1959 г. несколько тысяч 
женщин организовали демонстрацию. Они заявили о своем 
твердом решении защитить свободу народа26. 

Лига иракских женщин, несмотря на крайне неблагопри-
ятные условия, продолжала свою деятельность, организовыва-
ла семинары «Женщина и национальная борьба»27, «Женщина 
и мир»28, способствовала повышению культурного уровня 
женщин страны. 

" См. „1гая1 Кеу1е \у, уо1. 1, № 9, 1959, р. 18. 
™ См. ,1гая1 Кеу1е\у', уо1. 1, № 8, 1959, р. 12. 

С м . . ւ ^ զ ! к е у 1 е ^ " , у о 1 . 1 , № 9 , 1 9 5 9 , р . 1 8 . 

• -27 См. там же, № 15, р. 9. 
2в См. там же, № 21, р. 4. 
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В уставе Лиги принятом после июльской революции, бы-
ло уделено большое место защите прав женщин и детей. Ком-
мунисты Ирака упорно и последовательно требовали равных 
экономических, политических и социальных прав для женщин. 

8 марта 1960 г., на II съезде Лиги иракских женщин, бы-
ло отмечено, что число членов Лиги за год удвоилось и соста-
вило 42000 человек. Лига имела 53 отделения. Съезд принял 
программу дальнейшей деятельности этой организации и ут-
вердил проект «Закона об общественном положении личнос-
ти»24, который был передан на рассмотрение совета минист-
ров Ирака. Закон гарантировал равенство между мужчина-
ми п женщинами. 

Однако в 1961 г., когда произошел поворот вправо во 
внутренней политике правительства Ирака, большинство от-
делений Лиги иракских женщин были распущены властями, 
намеченный новый съезд не был созван. «В начале 1962 г. Ли-
га все еще настойчиво требовала у властей разрешения про-
вести свой съезд; их просьба так и осталась без ответа»3 0 . 

8 февраля 1963 г. в Ираке был совершен государственный-
переворот. Правое крыло ПАСВ 3 1 отметило свой приход к 
власти опубликованием специального коммюнике, в котором,, 
в частности говорилось: «Командованию армии, полиции и на-
циональной гвардии поручено обезвреживать и уничтожать-
всех, кто наносит ущерб безопасности государства...»32. 

В рядах лиц, «наносящих ущерб безопасности государст-
ву», в первую очередь оказались коммунисты, а также члены 
демократических организаций страны. В числе профсоюзных» 
студенческих, молодежных и других прогрессивных организа-
ций была запрещена также деятельность Лиги иракских жен-
щин. Было арестовано много юристов, инженеров, учителей,, 
рабочих. 

2 » С м . . 1 г а я 1 К е \ 1 е \ у " , у о 1 . 1 , № 2 7 , 1 9 6 0 , р . 6 . 

3 0 Ս г I е 1 ն а ո п, 1гая ипйег (Эавзет. А РоШ1са1 НЫогу. 1958— 
1963, ЛегиБакт, 1969, р. 321. 

31 ПАСВ — Партия арабского социалистического возрождения. 
32 «Всемирное профсоюзное движение», № 12, 1963, с. 25. 
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В лагерях смерти Нукрат ас-Сальмаи и аль-Рашиди то-
мились сотни политических заключенных, подвергавшиеся не-
выносимым пыткам34. 

В числе жертв было немало женщин. Среди них были де-
кан факультета журналистики доктор Роз Хадури, секретарь 
Лиги иракских женщин Сафира Джамиль, Хафиза Махдия и 
сотни других женщин. «Их преступление состояло в том, что 
они боролись против империализма, распевали песни о неза-
висимости и свободе...»35. 

Героини Ирака, матери сирот и вдовы борцов иодоерга-
лись страшным пыткам: «Зловещая тишина ночи разрывается 
криками мужчин и воплями женщин. Стойкую героиню Сафн-
ру вводят в одну из комнат дворца, срывают с нее одежду и 
.цепью подвешивают к большому окну. Она стоит обнаженная 
перед группой остервенелых подлецов, стоит с высоко подня-
той головой, и ее тело украшают «ордена» патриотизма и бла-
городства — синие кровоподтеки и шрамы... Через несколько 
часоз пыток в ее камеру бросают изуродованный труп му-
жа..,»36. 

Это лишь небольшая часть того, что пережили иракские 
женщины. 

18 ноября 1963 г. баасистский режим в Ираке пал. Одна-
ко репрессии продолжались. 16 декабря 1963 г. военный три-
бунал вынес приговор «о тюремном заключении сроком от 5 
до 30 месяцев 28 иракским учительницам по обвинению их в 
коммунистической деятельности»37. 

5 марта 1966 г. свыше 400 женщин вышли на улицы Баг-
дада с требованием освобождения своих мужей, братьев, сы-
новей и сестер. В результате 18 из них было арестовано0". 

3 3 Лагерь аль-Рашид — самый большой военный лагерь в Ираке. 
3 4 См. Центральный архив ВЦСПС. Документальные материалы меж-

дународного отдела ВЦСПС, ф. 1, оп. '10, ед. хр. 1931. 
35 «За рубежом», № 29 (162), 20 июля 1963, с. 18. 
3 6 Там же. 
3 7 А л и М о х а м м е д , Террор в Ираке продолжается, «Проблемы ми-

: ра и социализма», № 2, 1964, с. 94. 
տ» См. ,Атпез1у Ь г РоШ1са1 РМэопегз (1п(егпа11опа1 С о т т И -

>1ее), Ы о г т а М о п ВиИеПп", Раг1в, 1966, № 2, р. 8. 
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Многочисленные женские делегации в Ираке обращались 
о министерства юстиции, здравоохранения, внутренних дел, 
правосудия с требованием освобождения политзаключенных к 
улучшения их положения. 

17 июля 1968 г. в Ираке к власти пришло прогрессивное 
крыло партии ПАСВ. Последующий период политического 
развития отмечен достижениями в области демократизации и 
прогресса в стране. Положение женщин в условиях прггрес-
снвно-революционного режима изменилось. В числе многих 
демократических организаций возобновила свою деятельность 
также Лига иракских женщин. 

В ноябре 1968 г. Ц К ИКП опубликовал проект Хартии 
сотрудничества национальных сил в едином фронте Ирака, в 
котором были специальные разделы об охране прав женщин и 
детей. В разделе «Жизнь народа» подчеркивалось: «Запре-
тить использование труда подростков, оказать помощь детям 
грудящихся в получении образования, предоставить работни-
цам отпуска по беременности и уходу за ребенком, обеспе-
чить их детей яслями и ликвидировать дискриминацию в зар-
плате женщин и мужчин»39. 

В третьем пункте — «Освобождение женщины» — под-
черкивалась необходимость обеспечения работой женщин с 
соблюдением равенства с мужчинами в зарплате и условиях 
работы, а также обеспечения женщин всеми политическими и 
социальными правами. 

В Хартии, предложенной коммунистами, было уделено 
большое внимание вопросам брака и развода, наследования, 
запрещалось многоженство. Коммунисты выступали в защиту 
материнства, заботились о воспитании детей. 

В сентябре 1970 г. на втором съезде коммунистической 
партии Ирака, вновь было принято решение об эмансипация 
женщин40. 

3 ' I <ПА— Ո — IV Օ յ ^ ս « յ կ ^ է » 
4 0 Си. Л а с к \У о ժ ճ I տ. 1гас|1 Շօաասո1տէ РаПу հօ1ժտ 1էտ Бесопй 

Շօոշ^տտ, „ С о т г а е п Г , Լօոճօո, 13.111.1971, № 9, р. 133. 
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15 июля 1969 г. был принят закон о пенсиях и социальном 
обеспечении. Он предусматривал также «выплату пособий с 
денежной компенсацией трудящимся по старости, при времен-
ной нетрудоспособности, инвалидности, при рождении ребен-
ка и в случае смерти кормильца». Пенсия устанавливалась в 
размере от 6 до 30 динаров в месяц по старости и инвалиднос-
ти, и пособие — от 300 филсов до 1 динара 250 филсов в 
день41. 

Статья 151 Закона о труде, принятого в 1970 г., устанав-
ливала равную заработную плату, равный рабочий день, пен-
сию и трудовые права мужчин и женщин42. 

Новым трудовым кодексом ст. 79, §1 запрещается при-
менение женского труда в ночное время, а также в цехах и на 
объектах, вредных для женского организма. Одновременно 
установлен ночной отдых для работающих женщин не менее 
11 часов. Статья 81 определила максимум рабочего времени 
для беременных женщин не более 7 часов43. 

Отдельные статьи трудового кодекса относятся к оплате 
беременных женщин во время отпуска, а также в период 
кормления новорожденных. 

В стране ширится сеть ясель, детских садов и школ. В 
Иракской республике в 1975—76 учебном году впервые пере-
ступили школьный порог 350 тысяч ребят44. В том же учебном 
году только в сельских районах впервые распахнули свои две-
ри 410 начальных школ, что в полтора раза больше, чем на-
мечалось планом школьного строительства45, разработанным 
министерством просвещения республики46. Одновременно рас-
тет число женщин-учительниц. 

Президент Ирака Ахмед Хасан аль Бакр, отвечая на воп-
росы специального корреспондента «Правды», отметил, что 

4 1 См. А. Ф. Ф е д ч е н к о. Ирак в борьбе за независимость, с. 299. 

4 8 ! т - А — I V Յ Ա ^ « о ս յ 1 ) \ » 
4 3 См. там же. 
4 4 См. «Коммунист», Ереван, 6 сентября 1975 г. 
4 5 В настоящее время в Ираке успешно осуществляется программа 

строительства 1300 новых начальных школ. 
4 6 См. «Коммунист», Ереван, 10 сентября 1975 г. 
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«перед революцией 17 июля 1968 г. встали две такие главные 
задачи, как защита достигнутых национальных и прогрессив-
ных завоеваний и их развитие и проведение новых социальных 
преобразований, обеспечение условий для перехода к социа-
лизму»*7. Закон о труде создал благоприятные условия для 
повышения активности женщин в общественной жизни Ирака. 

Конференция иракских женщин, созванная в Багдаде в 
марте 1973 г., проходила под девизом «Место женщины — в 
авангарде революционного строительства». 

В условиях прогрессивно-революционного режима акти-
визировалась деятельность Лиги иракских женщин. На V съез-
де Лиги, состоявшемся в конце марта 1973 г., в центре вни-
мания были вопросы расширения женского движения в стра-
не, участия женщин в национальном строительстве и повыше-
ния их роли в развитии республики. 

Съезд избрал центральный совет Лиги в составе 31 чело-
века. Председателем Лиги стала Рамзия Хейри, первым заме-
стителем— Закия Исмаиль Хаккн, вторым — Хампда Тайар. 
Избран также исполнительный комитет из состава цент-
рального совета. 

В январе 1974 г. состоялся 8 региональный съезд Партии 
арабского социалистического возрождения Ирака. Отчет, об-
народованный генеральным секретарем регионального руко-
водства партии, президентом республики Ахмедом Хасаном 
аль-Бакром, является политической платформой партии. 

В политическом отчете, в разделе социальных и культур-
ных преобразовании, говорится об ускорении «процесса эман-
сипации и обеспечения для женщины ее собственного места в 
обществе»43. 

Региональное руководство призывает бороться «за разоб-
лачение реакционных, отсталых тенденций и идей, принижа-
ющих способности женщин, рассматривающих ее человечес-
кое существование лишь под одним углом зрения»49. 

4 7 «Правда», 6 марта 1973. 
4 3 «Арабская нация едина, ее миссия бессмертна». Политический отчет 

VIII регионального съезда, январь 1974 г., Хельсинки, 1975, с. 187. 
4 9 См. там же. 
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Одной из причин сохранения сил реакции руководство 
ПАСВ видит в сохранении «существующих цепей, сковыва-
ющих освобождение женщин...»50. 

В 70-х годах укрепляется связь Лиги иракских женщин с 
женскими организациями других арабских стран и с МДФЖ, 
по инициативе которой проводятся семинары женских орга-
низаций. На этих семинарах обсуждаются вопросы повыше-
ния роли женщин в политической, экономической и культур-
ной жизни своих стран, ликвидации неграмотности среди жен-
щин в арабских и африканских странах. Одновременно такие 
мероприятия способствуют укреплению дружеских связей 
между организациями разных стран. Лига иракских женщин 
является активной участницей этих семинаров и конференций. 
Делегации иракских женщин участвовали на первом семина-

ре женских организаций арабских и африканских стран в Ал-
жире в марте 1974 г., на международном семинаре в Хартуме 
весной того же года, посвященном повышению роли женщин 
в производстве и общественной жизни; на конференции пред-
ставительниц женских организаций арабских стран в Дамас-
ке (июль 1974 г.), на конференции представительниц женских 
организаций 15 арабских стран в Каире в ноябре 1974 г., пос-
вященной вопросам участия женщин в борьбе арабских наро-
дов против империализма и колониализма, за ликвидацию 
израильской агрессии. Иракские женщины участвовали в ра-
ботах симпозиума женщин стран Азии и Африки по теме 
«Женщина и социальное развитие», созданного в марте 1975 г. 
в Александрии Организацией солидарности народов Азии ՛յ 
Африки в рамках Международного года женщины. 

Установлены дружеские связи между Лигой иракских 
женщин и комитетом советских женщин. 

Таким образом, женское движение в современном Ираке 
представляет большую общественную силу и играет активную 
роль в осуществлении прогрессивных социально-экономичес-
ких преобразований. 

5 0 См. там же. 
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Կ. Խ. ՍԱՄՎհԼՅԱն 

ԻՐԱՔԻ ԿԱՆԱՆՑ ՄԱՍՆԱԿՑՈԻԹՅՈԻՆԸ ԷՐԿՐԻ 
ՀԱՍԱՐԱԿԱԿԱՆ-ՔԱ՚ԼԱՔԱԿԱՆ ԿՅԱՆՔԻՆ 

( 1 9 4 5 — 1 9 7 5 թ թ . ) 

Ա մ փ ո փ ո ւ մ 

Հոդվածում լուսաբանվում է Իր աքի կանանց մասնակցությունը 
երկրի հասարա՛կական ֊քաղաքական -կյանքին։ Կանանց շարժումը, 
որը ձևավորվել է 1920-ական թվականներին, Իրաքի դեմոկրատա-
կան և աղղ ային-ազ ատագրական շարժումների բաղկացուցիչ 
մււսն է կազմում։ 

Հատուկ ուշադրություն է դարձված Իրաքում ծավալված հա-
կա իմ պ երի ալիս տ ական պայքարին կանանց մասնակցությանը, 

նրանց դերին 1920, 1948, 1952 և 1956 թթ. ապստամբությունների 
ժամանակ։ Զգալի տեղ է հա՛տկացված Իրաքի կանանց լիգայի 
գործունեության լուսաբանմանը։ 

Միաժամանակ ցույց է տրվում այն ակտիվ դերը, որ այսօր 
կատարում են Իրաքի կանայք երկրռւմ կենսագործվող առաջադի-
մական սոցիալ-տնտեսական վերափոխումների բնագավառում։ 

Օ Լ յ Լ յ 
в 

Լ ւ ^ յ ՚ յ ւ ^ ւ + ւ օ ձ ք ւ օ Ա = յ ւ ^ լ յ ւ ^ « յ ք տ ւ յ * . и Հ Հ ՛ յ յ ւ * 

1 т — ш л 

6 և » յ ւ յ̂-տ լ յ ւ -տւ]г օ ՚ յ ֊ ^ յ ք ւ ւ ւ ~ օ յ ւ ձ ^ յ ւ 
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с 
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1ւ. I . ՆՍ-ՋԱՐՅԱՆ 

ԼԻԲԱՆԱՆԻ 1840 Թ. ՄԱՑԻՍ-ՀՈԻԼԻՍՅԱՆ ԱՊՍՏԱՄՐՈԻԹՅԱՆ 
ՄԻ ՔԱՆԻ ՀԱՐՑԵՐ 

Մարքսևլենինյան պատմագիտության կողմից Եգիպտոսի և 

ընդհանուր առմամբ ամբողջ Արաբական Արևելքի նոր պատմու-

թյան կենտրոնական դեմքերից մեկի՝ Մուհամեղ Ալիի ինչպես 

ներքին, այնպես էլ արտաքին քաղաքականությանը տրված գնա-

հատականը հանրահայտ է։ 

Ներքին քաղաքականության ասպարեզում ընդգծվում են նրա 

օրոք (1805—1849 թթ.) Եգիպտոսի ներփա՛կության վերացումն ու 

եվրոպականացման ֊սկիզբը, արտադրողական ուժերի զարգացումն 

ու հասարակական նոր հարաբերությունների .սաղմնավորումը, 

ֆեոդալական անիշխանության սանձահարումը, կենտրոնական 

պետականության ստեղծումը։ Դրա հետ միասին մատնանշվում է 

վերևից аիջեցվողյ> բարենորոգումների անցկացումը ժողովրդա-

կան շարժումների ճնշման պայմաններում՝ ի շահ կառավարող 

նոր դինաստիայի ու նրա գլխավոր հենարան նորելուկ հողատերե-

րի դասակարգի։ 

Արտաքին քաղաքականության ասպարեզում մարքսիստ֊ 

պատմաբանները միահամուռ առաջադիմական են համարում 

Մոլհամեդ Ալիի եռանդուն պայքարը օսմանյան բռնատիրության և 

եվրոպական գաղութարարության դեմ և իրավամբ շեշտում են 

նաև նրա նվաճողական-մ եծապետական ձգտումները, հատկապես 

հույն ժողովրդի ազատամարտը արյան մեջ խեղդելու գործին նրա 

եռանդուն մասնակցությունը (1824—1827 թթ-)։ 

Մոլհամեդ Ալիի արտաքին նվաճողական ձգտումներին ու 

միջոցառումներին ան դրա դառնալի и մ արքս-լենին յան պատմագի-

տությունը նաև որոշակի սահմանագիծ է անցկացնում 1831 — 
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1833 թթ. պատ մա ֊աշխարհագրական Սիրիայի1, այդ թվում և 
Լիբանան լեռան վրա նրա իշխանության հաստատմանը հանգեց-
նող հակասուլթանական ելույթի և նախընթաց քայլերի միշևէ 
Ավելին, ըստ Էության առարկ մ ան չի ենթարկվում այն հանգա-
մանքը, որ եգիպտական տիրապետության տասնամյա ժամանա-
կաշրջանը որոշակի առաջադիմական նշանակություն Է ունեցել 
Միջերկրական ծովի արևելյան ափի արաբների, այդ թվում և՝ 
լի բանան յան ժողովրդի համար։ 

Սակայն, եթե ընդհանուր գծերով մեր պատմագիտության 
Էջերում միաբանություն Է տիրում Սիրիայի վրա եգիպտական տի-
րապետության գնահատականի խնդրում, ապա այդ տիրապետու-
թյան ժամանակաշրջանի առանձին դրվագներ ու երևույթներ սո-
վորաբար շարադրվում ու մեկնաբանվում են ոչ միայն յուրովի, 
այլև հաճախ իրարամերժ դիրքերից։ Դա վերաբերում Է առաջին 
հերթին լիբանանյան կիսանկախ իշխանապետությունը 1788 — 

1840 թթ. գլխավորած Բաշիր II Շիհաբի և Մոլհամեդ Ալիի փոխ-
հարաբերությունների բնույթին, օսմանյան սուլթանի դեմ Եգիպ-
տոսի . տիրակալի երկրորդ պատերազմի ժամանակ (1839 — 
1841 թթ՛) լիբանանյան լեռնականների դիրքորոշմանը և վերջիննե-

րիս մի հատվածի կողմից 1840 թ. մայիսի վերջերին եգիպտական 
իշխանությունների դեմ սկսված զինված պայքարին, որը Սիրիա-
յի վրա Մուհամեդ Ալիի գերիշխանության վերացմանը հանգեց-
նող իրադարձությունների շղթայի ուշագրավ օղակներից մեկն Է։ 

Այդ իրադարձությունների հավաստի ուրվանկարը գծելն ա-
ռաջին հայացքով կարող Է այնքան Էէ բարդ գործ չթվալ։ Վերջին 
հաշվով ուսումնասիրողի տրամադրության ներքո առկա են կարե-
վոր նյութեր պարունակող մի շարք սկզբնաղբյուրներ։ Դրանցից 
հիշատակելի են բարոն /*• դը Տես տայի «Օտար պետությունների 
հետ օսմանյան (Բարձրագույն) դռան պայմանագրերի ժողովա-
ծոսէ-ի երրորդ հատորի առաջին գիրքը՝ իր ՛տարաբնույթ վավե-
րագրերով[2 (որոնք հիմնականում կրկնված են «1840—1910 թթ. 
Սիրիայի և Լիբանանի վերաբերյալ քաղաքական զեկուցագրերի և 

1 Պ ատմ ա֊ աշխ արհա գրական Սիրիան, որ մինչև համաշխարհային առաջին 
պատերազմի ավարտը Օսմանյան կայսրության մի մասն Էր կազմում, ընդգրկում 
Էր ժամանակակից Սիրիան, Լիբանանը և Պաղեստինը։ 

» I. йе Т е в 1 а , КесиёП Йев ТгаПёь йе 1а РслЧе СШотапе ауес 1еэ 
РШввапсез Е^ап^ёгев , է. 3* , 1 ег р., РаМв, 1866. 
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միջազգային պայմանագրերի ժո ղո վածուս-ի էջերում3), իրա-
դարձությունների գործուն մասնակից Բ՚աննուս աշ-Շիդիակի 
«Լիբանան լեռան երևելիների վերաբերյալ հաղորդումների գիր-
քըЛ4, Խալի լ Հում ամ Ֆաիզի մենագրությունում օգտագործված՝ 
Աբու Սամրա Ղան1՚մի ընտանեկան արխիվի և նրա ժամանակա-
կիցների տվյալները5, Բեյրոլթի ռուսական հյուպատոս Կ. Բա զի-
լի ի (ГՍիրիան և Պաղեստինը թուրքական տիրապետության ներքո, 
պատմական և քաղաքական առումովյ> աշխատությունըֆրան-
սիական հյոլպատ.ոи Բոլրրեի հաղորդումները, որոնք իր ձեռքին է 
ունեցել պատմաբան Աղել Իսմայիլը7 և, վերջապես, Ռուսաստանի 
արտաքին քաղաքականության արխիվում պահվող խիստ կարևոր 
փաստաթղթերը։ 

Հակառակ սկզբնաղբյուրների առատությանը, ինչպես սովե-
տական, այնպես էլ արտասահմանյան արևելագիտական դրակա-
նության մեջ բավականին լայն ոլշադրության արժանացած 1840 թ. 
լիբանանյան անցոլդարձերի գնահատա՛կանի հարցում առ այսօր 
միասնական տեսակետ գոյություն չունի։ 

Սովետական արաբագետներից այդ անցոլդարձերին առավել 
հանգամանալից անդրադարձել է Ի. Մ. Սմի լյան սկա յան, որն 
իր մենագրության մեջ8 առաջինը փորձ է արել խառնափնթոր 
հաղորդումներից կորզելու դեպքերի հաջորդականության շղթան, 
պարզելոլ ապստամբության մասնակիցների սոցիալական դեմքը 

3 ՀյՀ. լ յ յ յ յ ւ յ յ և « յ Լ ս . յ ւ յ ՛Լ .—և-—" <ձ»\_յյտ*+)\ ձ ^ յ ^ * » » 

• «З-^-аэ է ) ^ ) ՛ ^ յ ւ 1 Д 1 » վյ* ս և ւ յ յ ь . 

4 օ ս ւ յ и ւ ^ V I ^ ւ <_յԱ5" ^ ( . — . л л л 

5 о ^ д и л ^ յ ս ւ յ ս ք յ ճ յ ե է րԱ ^ « յ յ ս г и * յ ^ ս 

6 к. М. Б а э и л и, Сирия и Палестина под турецким правительством 
в историческом и политическом отношениях, М., 1962. 

7 А. 1 տ ш а 11, Н15Ю1ге մս Ь1Ьап ճս ХУШе э1ёс1е ձ ոօտ ]оигз, է. IV, 
К е й г е з в е т е ^ е ! <3ёс11п ճս КойаНзгае 1ЛЬапа1з (1840—1861), В е у г о т Ь , 
1958. 

8 И. М. С м и л я н с к а я, Крестьянское движение в Ливане в первой 
половине XIX в., М., 1965. 
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և վերլուծելու մեզ հասած ապստամբական կոչերն ու մյուս 
փաստաթղթերը։ Ի. Ս մ ի լյան и կայան, 1840 թ. մ ա յիս-հոլլիս յան 
շարժումը բնութագրելով որպես եգիպտական իշխանությունների 
սոցիալ-տնտեսա՛կան միջոցառումների դեմ ուղղված գյուղացիա-
կան զինված շարժում, համարյա ուշադրություն չի դարձրել դեպ-
քերի քաղաքա՛կան կո՛ղմին։ Ի. Ս միլյանսկա յա յին է հետևել մեր 
մի այլ արաբագետ՝ Д. Ի. Լևինւը9, իսկ Լ ն. Կոտլովը10 խնդրո 
առարկա զինված անցուդարձերը դուրս է թողել լիբանանյան 
գյուղացիական շարժումների շրջանակից։ 

Արար պատմաբաններ Ա. Ռոլստամի, Ֆ. Հիտտիի, Ա. Իսմա-
իլի, է. Խուրիի, Ա. Թարբինի, Ք. Սալիբիի և այլոց աշխատու-
թյուններում11 իրադարձությ՛ունների ինչպես սոցիալ-տնտեսական, 
այնպես էլ քաղաքական կողմերը թեպետ շոշափված են, սակայն 
որպես ՛կանոն շեշտը դրված է արտ աքին ֊քաղաք ական ազդակների 
վրա։ Ըստ որում, տարբեր հեղինակներ, միաբան լինելով օսման-
յան գործակալների ներգործության խնդրում, նայած իրենց քա-
ղաքական կողմնորոշմանն ընդգծել են կա՛մ անգլիական, կա՛մ էլ 
ֆրանսիական կառավարությունների քայքայիչ դերը։ Բացառու-
թյուն է կազմում մարքսիստ պատմաբան Ֆ. Կազանը12, որը 
դրական գնահատական տալով եգիպտական տիրապետության 
ժամանակաշրջանի սոցիալ-տնտեսական, մշակութային և քաղա-
քական տեղաշարժերին, 1840 թ. զինված ապստամբությունը Հիր 
բառերով[՝ չակեր՛տավոր (Гհեղափոխությունըոչ միայն չի հա֊ 

9 3. И. Л е в и н , Развитие основных течений общественно-политичес-
кой мысли в Сирии и Египте, М., 1972. 

ю Л. Н. К о т л о в , Становление национально-освободительного дви-
жения иа Арабском Востоке, М., 1975. 
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մարում գյուղացիական շարժում ։ այլև ներկայացնում է որպես 

թուրքական և անգլիական մեծաթիվ գործակալների կողմից աշ-

խուժացած տեղական «հինգերորդ զորասյան»՝ ֆեոդալական հե-

տադեմ վերնախավի կողմից բարձրացված խռովություն։ 

Սույն հոդվածում մենք գլխավորապես փաստարկելու ենք 

այն տեսակետը, որ լիբանանյան 1840 թ, մայիս֊հուլիսյան անցու֊ 

դարձերը, հասունանալով սոցիալ-տնտեսական որոշակի հիմքի 

վրա, հրահրվել և աշխուժացվել են նախ իշխանապետ Բաշիր 

II Նիհարի կողմից՝ ներքաղաքական ակնբախ ու չափազանց խո-

րամանկ հաշվարկներով, ապա և՝ Արևելյան հարցի շուրջը մենա-

մարտող եվրոպական պետությունների ու նրանց շահերի ոստայ-

նում իր հողեվարքը երկարաձգել փորձող «հիվանդ մարդույ)՝ 

Թուրքիայի կողմից։ 
* * * 

1840 թ. մայիսից տեղի ունեցած լիբանան յան իրադարձու-

թյունների վերաբերյալ արաբագետների շրջանում համարյա համ-

ընդհանրորեն ընդունված տեսակետն այն է, որ Մուհամեդ Ալիի՝ 

ամիր Բաշիր II Շիհաբի աջակցությամբ Լիբանան լեռը ամեն գնով 

և իսպառ զինաթափելու համառությունը, ընկալվելով որպես 

զանգվածային զորահավաք կատարելու մտադրության հայտա-

րար, լցրել է եգիպտացիների կամայա՛կանություններից դժգոհ 

լեռնականների համբերության բաժա՛կը է ^աՏՐ ալ-Կամարում 

տարերայնորեն սկսված շարժումն էլ շուտով վերաճել է համա-

ժողովրդական զինված ապստամբության։ 

Այդ տեսակետն է պաշտպանում, օրինակ, Բեյրոլթի ամերիկ-

յան համալսարանի պատմության դասախոս Քամ ալ Ս ալիբին, 

որը 1965 թ. Լոնդոնում անգլերեն լեզվով լույս ընծայված «Լիբա-

նանի ժամանակակից պատմություն» աշխատության էջերում 

1840 թ. անցուդարձերի մեջ ամիր Բաշիրի դերն ի սկզբանն անտի 

անփառունակ է ներկայացնոլմ։ նա ջանք չի խնայում այն տպավո-

րությունն ստեղծելու, որ երկրի իշխանապետը՝ Մուհամեդ Ալիի 

ավագ որդի Իբրահիմ փաշայի բոլոր կարգադրություների հլու 

կամակատարը, առավել ծառայամիտ է եղել Լիբանան լեռան 

քրիստոնյաների զինաթափման գործը գլուխ բերելու հարցում։ 

Այս կապակցությամբ նա, ի միջի այլոց, գրում է. «1840 թ. մայի-

սի վերջերին, հնազանդվելով Մուհամեդ Ալիի կարգադրությանը, 

Բաշիր 11-ը Ղայր ալ-Կամ արի շրջանի քրիստոնյաներին և դրոլզ-

ներին կոչ արեց հանձնել իրենց զենքերը։ Այդ քաղաքի բնակիչ. 

ները Շ ուֆ ում լավագույնս զին՛վածներն էին և նրանց զինաթա-
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փոլմը պետք է հեշտա՛ցներ երկրի մյուս շրջանների զինաթա֊ 
փոլմը»13։ 

Առաջին հերթին նշենք, որ Սալիրին թյուրիմացության մեջ է 
այն իմաստով, որ եգիպտական իշխանությունները պահանջում 
էին ոչ թե լեռնականների զենքերն ընդհանրապես, այլ 15000 այն 
հրացանները, որոնք երկու տարի առաջ ամիր Բաշիրի ձեռքով 
իրենք էին «բաժանելյ) մ ա րոնականն երին՝ Հաուրան ի դրուգների 
1837—1838 թթ. ապստամբա՛կան շարժման ճնշմանը մասնակցել 
տալու համար։ «Բաժանելն» իզուր չէ, որ չակերտեցինք։ Ամիրը, 
եգիպտացիների մատակարարած հրացանների շուրջ կեսը տրա-
մադրելով քրիստոնյա հպատակներին, մյուս մասը, այդ օրերին 
Բեյրութոլմ ռուսական հյուպատոսությունը վարող և իրադարձու-
թյուններին քաջատեղյակ Կոնստանտին Բազիլիի (և ոչ միայն 
նրայ ՛վկայությամբ, խնամքով դասավորել էր իր պալատի նկուղ-
ներում, անհրաժեշտության դեպքում և անշուշտ իր նկատմամբ 
երբեմնի հնազանդությունը ցուցաբերելու պարագային բաժանե-
լու համար իր հպատակների մյուս հատվածին՝ դրոլզներին 

Այնուհետև՝ Բաշիր 11-ը, անկախ այն հանգամանքից, որ զի-
նաթափման հրամանը իր շոշափելի ծանրությամբ վերաբերում 

и К а м а л ь С. С а л и б и , Очерки по истории Ливана, перевод с анг-
лийского ( .ТЬе МосЗегп ШвЮгу օք ЬеЬапоп"). вступительная статья ч 
редакция Н. С. Л у ц к о й, М., 1969, стр. 92. 

1* К. М. Б а з и л и, Сирия и Палестина..., стр. '190. եգիպտական իշխա-
թյունները 1837 թ. փորձեցին զինաթափել և զորագրել Հինգ տարով շնորՀի ար-
ժանացած Հաուրանցի դրուզներին, որոնք շեյխ Անթեշի ղեկավարությամբ ապըս-
տամբեցին և ապաստանեցին Լեշայի անմատչելի շրջանում։ 1838 թ. գարնանը, 
Հաուրանցի իրենց դավանակիցների սկզբնական Հաջողությունից խանդավառ-
ված, դրոլզները Հակաեգիպտական ապստամբություն բաբձրացրեցին նաև բուն իսկ 
Ո լադի աթ-Թայում, նույնիսկ զգալի օժանդակություն ստացան Շուֆից՝ Հանձին 
Նասիր ադ-Դին Իմադի, Հասան Զումբլատի և մի քանի այլ շեյխերի գնդերի։ 
Ք. Աալիբին մեզ ծանոթ աշխատության մեջ (էջ 87—88) պնդում է, որ վերջին-
ներս Հավանաբար քաջալերվում էին ամիր Բաշիրի գործակալների կողմից։ Իշ-
խանապետը իրոք կարող էր շահագրգռված լինել ընդդիմադիր դրոլզ շեյխերի ոչ 
միայն Շուֆից Հեռացմամբ, այլև եգիպտական իշխանությունների Հետ նրանց 
Հարաբերությունների ի սպառ վատթարացմամբ։ Բոլոր դեպքերում փաստ է, որ 
Հենց այս կապակցությամբ եգիպտացիներից զենք ստանալով, ամիրը Հար-
կադրվեց իր որդի Խալիլի Հրամանատարության ներքո և տեղանքին քաջածա-
նոթ քրիստոնյա Զիր իս ադ֊Դիրսի առաջնորդությամբ 4000 զինյալ մ ար ոն ականնե-
րի ուղարկել Լեջա, եգիպտական զորքերի Հետ միասին Հետապնդելու և ճնշելու 
ապստամբներին, մի ճեղք ևս ավելացնելով դրուզ-մարոնական փոխհարաբերու-
թյուններում ։ 
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էր հենց իրեն՝ լիբանանյան իշխանապետին, խառնափնթոր 
իրադարձությունների այդ օրերին իրականում երբեք էլ բարեհաճ 
չէր իր հպատակներին զինաթափելու փորձի նկատմամբ և նույ-
նիսկ, ինչպես դեռ կտեսնենք, գաղտնաբար քաջալերում էր նրանց 
հա՛կառակամտությունը զինաթափման հրահանգին։ Եվ իրոք, 
ապստամբ լեռնականները, հունիսի 8-ով թվագրված իրենց մի կո-
շում ընդգծելով, որ եգիպտական իշխանությունների դեմ ավելի 
շուտ չեն ապստամբել պարզապես «ի հար զ ան ս» իրենց իշխա-
նապետի, քանի որ հույսեր են կապել «իրենց պատիվը, ազա՛տու-
թյունն ու գոյությունը1) պահպանելու հարցում նրա միջոցա-
ռումների հետ, ի հերքումն Ս ալիբիի պնդման, նշում են, որ Բաշիր 
11-ը «բարյացակամորեն և հայրենասիրորենЯ բազմիցս միջամտել 
է Կահիրեի ներկայացուցիչների մոտ ու հենց վերջերս էլ հանձն է 
առել մինչև կիլիկյան Տարսոն հոզնեցոլցիչ մի ճանապարհորդու-
թյուն՝ Իբրահիմ վւաշայից զինաթաւիման հրամանի վերացումը 
ձեռք բերելու, սակայն վերադարձել է ձեռնունայն, «սպառնալիք-
ների և նվաստացումների ենթարկվածն։ Ռուսական հյուպատոս 
Բա զիլին ևս Բեյրութից Պոլիս՝ իր վերսւդաս դեսպանին հունիսի 
11-ին ուղարկած զեկուցագրում վկայել է, որ լիբանանյան իշխա-
նապետը Իբրահիմ փաշայի հրամանը համարել է «անժամանակ և 
վտանգավոր», հետևաբար և անհրաժեշտ նախազգուշացումներ է 
կատարել ում որ հարկն է15« Ավելի ուշ շարադրվա՛ծ իր գրքում 
Բազիլին նաև արձանագրել է, որ ամիրը գաղտնի նամակով (որն, 
ի դեպ, գաղտնի չի մնացել և ասվել ու պատմվել է Լիբանան լե-
ռան մի ծայրից մյուսը) փաշային հաղորդել է այն մասին, որ «չի 
կարող դիմել նման քայլի, ւ որ լեռնականները չեն հանդուրժի 
այդպիսի վիրավորանքը... և կապստամբենЯ16» Լիբանանցի պատ-
մաբան Ադե լ Իսմայիլն իր հերթին վկայակոչում է Բաշիր 11-ի 
1840 թ. մայիսի 31-ի նամակը եգիպտացիների սիրիական զորա֊ 
խըմրի սպայակույտի պետ Սուլեյման փաշային, որին ևս զգուշաց-
րել է, որ Լիբանան լեռը «նման է մոխրի ներքո անթեղված կայծի 
և հենց որ մեկն ու մեկը ձեռք տա, ապա ընդհանուր հրդեհ 
կբռնկի^՜ г 

Հասկանալի է, որ այլևս հիմք չկա պնդելու, ՛որ 1840 թ. մա-
յիսի վերջերին «Դայր ալ-Կամարի բնակչությունը չէր պատրաստ֊ 

» I. йе Т е 5 1а, КасиеН йеэ ТгаНёв..., է. Зе, р. р . 74. 
1,5 К. М. Б а з ii л и, Сирия и Палестина..., стр. 190. 
" А . I տ т а I I, НЫо1ге йи Ь1Ьап..„ է. IV, р. 42. 
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վու մ առանց առարկության ենթարկվելու ամիրի հրամանին»16, և 
դա այն պարզ պատճառով, որ ամիրը ոչ թե զինաթափման հրա-
մանն էր տվել, այլ անձամբ ինքն իսկ եգիպտական իշխանու-
թյուններից ստացել էր այդ հրամանը և քանի որ Լիբանան լեռան 
ափաչափ տարածության վրա սեղմված իշխանապետական բնա-
կավայրի նահապետական մթնոլորտում պալատը վւողոցի հետ 
հարաբերության մեջ էր բազմաթիվ սողանցքներով, հրամանի 
մասին գիտեին և, հետևաբար, վրդովված էին բոլորը։ Ընդհակա-
ռակը, ինչպես հաղորդում է Բազիլին, ի հեճուկս Իբրահիմ փաշա-
յի սպառնալիքների, ամիրի «գաղտնի գործակալները, նույնիսկ 
հարազատ որդիները» մտահույզ ժողովրդին զգուշացնում էին ղի-
նաթավ/վելուց'9է 

Իսկ ժողովուրդը մտահոգվելու որոշ հիմքեր ուներ։ Տակավին 
հունվար ամսին լուր էր հասել, որ Եգիպտոսում զորահավաքի էին 
ենթարկել նաև Կահիրեի բժշկական դպրոցում սովորող լիբանան֊ 
ցի պատանիներին և որ Բեյրոլթ ժամանած մի շոգենավից հա-
մազգեստներ էին բեռնաթափում մարոնական լեռնականների հա-
մար։ Եվ քանի որ մոտիկ անցյալում զինաթափումը միշտ էլ սի-
րիացի մահմեդականների զորահավաքի նախ ահ այտ արարն էր 
եղել, զինաթափման մայիսյան հրամանը մարոնական ներն ըն-
դունեցին որպես նվիրագործված կարգի խախտմամբ (իբրև քրիս-
տոնյա։ նրանք չպետք է ծառայեին մահմեդական պետության կա-
նոնավոր զորաբանակում) իրենց ևս պաշտոնական զինվորական 
ծառայության կանչելու մտադրության բացահայտիչ, մանավանդ 
որ Տրիպոլի և Բաալբակ ժամանող եգիպտական նորանոր դըն-
գեր կարծես թե պատրաստվում էին Լիբանան լեռան քրիստոնեա-
բնակ հատվածը աքցանի մեջ վերցնել։ Այսպիսով հենց իրենք՝ 
եգիպտական մի քանի հազար հրացաններ ստացած մարոնական-
ները, անշուշտ ոչ առանց իշխանապետի եռանդոմյ քաջալերանքի 
որոշեցին հակառակվել կենտրոնական կառավարության կարգա-
դրությանը և կանխել նրա մտադրությունների իրագործումը։ 

Մայիսի վերջերին ապստամբական կայծը բռնկեցնող դրդա-
պատճառներին անդրադառնալով Բազիլին վկայել է, որ իշխա-
նապետության հպատակների շրջանում խ՛որ հուզում է առաջ բե-
րել քրիստոնյաներին զորակոչելու եգիպտական մտադրության 

1 8 К. С. С а л и б и , Очерки по истории Ливана, стр. 92. 
1Э К. М. Б а з и л и , Сирия и Палестина..., стр. 191. 
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մասին զրույցը և որ լեռնականները «առանց որևէ հիմնավոր 
պատճառի» են զենք վերցրել Մուհամեդ Ալիի դեմ?0! Գիտնական 
դիվանագետն անկասկած գիտակցաբար է մոռացել, որ ինքն 
իսկ որս/ես հյուպատոս հունիսի 11-ին Կ. Պոլսում ռուսական 
դեսպան Ա. Պ. Բոլտենևին հասցեագրած գաղտնի մի զեկուցա-
գրում շեշտել էր։ որ, ճիշտ է, «լեռնականներն ամենից ավելի երկ-
յուղ էին կրում զորակոչիկների հավաքագրումից», սակայն «վըս-
տահորեն կարելի է ասել, որ ապստամբության շարժառիթ եղան 
ծանր հարկերը և. եգիպտական իշխանությունների տարբեր հան-
ցագործություններրյ>2' г 

Ասենք, որ կարծես հավաստելով Ռուսաստանի հյուպատոսի 
տեղեկագրի վերչին դիտողությունը, ամիր Բաշիրի որդի իշխան 
Ամինին հունիսի 12-ին հանձնված իրենց գրության մեշ ապստամբ-
ներն ընդգծում էին իրենց դժգոհությունը ոչ միայն զինաթավւման 
և գորա գրման մտադրությունից։ Նրանք դառնությամբ հիշեցնում 
էին նոր և ապօրինի հարկերը, հատկապես հանգուցյալների, նույ-
նիսկ պատերազմի դաշտում զոհվածների համար պահանջվող 
ֆիրդեն։ Նրանք հիշեցնում էին, նաև, որ հարկահավաքման նպա-
տակով ուղարկված եգիպտացի մուհասսիլները իրենց սանձարձակ 
են պահել գյուղերում, պատվա զրկել փախստա՛կանների կանանց 
ու ղոլստրերին, ծառերից գլխիվայր կախել ու մտրակահարել 
ընդվզող այրերին, ապրել չքա՛վոր լեռնականն երի հաշվին, հարկ երը 
վերցնելուց Բացի ՂԲ^՚Ղ՚Լ^Լ գրաստների, հացահատիկի և այլ 
բարիքների բռնագրավմամբ^է Նրանք առանձին զայրույթով բո-
ղոքում Էին տարապարհակ այն ծանր աշխատանքների դեմ, 
որոնց բռնադատվել Էր ազգաբնակչությունը։ Բեյրութից ոչ հեռու 
գտնվող Կոռնայլոլմ հայտնաբերված քարածխի հանքը շահագոր-
ծելու համար, օրինակ, բռնի հավաքագրել Էին մերձա՛կա բնակա-
վայրերի բնակիչներին, նրանց ստիպել Էին հայթայթելու աշխա-
տանքային գործիքները, իսկական արժեքի քառորդ գնով1 գերան-
ներ ու պարկեր, իսկ աշխատանքի և հանքաքարի Բեյրոլթ տեղա-
փոխման համար շատ ցածր Էին վարձատրել, բողոքողներին գա֊ 
նահարել ու անարգել «եգիպտական ֆելլահների նման»։ ժան-
տախտի համաճարակի կապակցությամբ լեռնականներին հալւ-

2 Э К. М. Б а з и л и , Сирия и Палестина..., стр. 189. 
2 1 АВПР. ф. «Посольство в Константинополе», д. 701, л. -36. 
3 2 I. йе Т е э (а , КесиеП Йев ТгаНёэ,.., է. 3«. 1 " р., рр. 7 8 - 8 0 . 
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կադրել էին համարյա ձրի կիր հայթայթեր Եվ վերջապես, քար-
տաշներին, որմնադիրներին և ընդհանրապես շինարար բոլոր 
բանվորներին հավաքագրել էին հեռավոր վայրերում ռազմական 
կառույցների վրա աշխատելու և վարձատրել ընդունված աշխա-
տավարձի քառորդ չափով միայն23» 

Այս և այլ կամայա՛կանությունները, անշուշտ, անկախ այն 
հանգամանքից, թե ընդգծված իրադրությունը իր գույների թանձ-
րությամբ հավաստի՞ էր, թե ոչ, մասնահատուկ չէին Լիբանան 
լեռանը և այս կամ այն չափով կանոնի վերածված ու առավել հա-
մառորեն գործադրվում էին Սիրիայի մյուս հատվածներում։ Այդ 
պատճառով էլ պատահական չէր, որ 1839 թ. վերջերին և 1840 թ. 
սկզբներին տարբեր վայրերում տարերային հուզումներն աննա-
խընթաց ւուժգնոլթյամբ հաջորդում էին իրար2*։ Եվ եթե, ինչպես 
դիպուկ նկատել է Բազիլին, այնպիսի հեղինակավոր մի անձնավո-
րություն, ինչպիսիւն Բաշիր II-ն էր, երկակի խաղով տարված 
չլիներ և չխուսափեր ապստամբական շարժումն անձամբ նախա-
ձեռնելուց ու գլխավորելուց, ապա եգիպտական իշխանությունների 
դեմ իր զին յալ դիրքորոշմանն ամբողջ Լիբանան լեռան հետ կհա-
րեր նաև սիրիական ազգաբնակչության զգալի մասը25, և Լևան-
տոլմ իրադարձություններն էլ անկասկած բոլորովին այլ ընթացք 
կստանային։ 

Անհրաժեշտ է ասել, որ իր ժամանակին Բազիլին հանդես է 
բերել ավելի խորաթափանցություն, քան մեր օրերում Սալիբին, 
որը, ինչպես տեսանք, կարճ ու կտրուկ, իշխանապետին հենց 

23 Նույն տեղում։ 

24 Տակավին 1831 թ. ապրիլին, Կաղայի շրջանի կագի, բնիկ երուսաղեմ-
ըի Աայեդ Ալին հայտարարում էր, СГՄուհամեդ Ալին ցանկանում է Սիրիային 
տիրել ոչ թե ստրուկներին ազատագրելու, այլ իրեն եկամտի նոր աղբյուրներ ա-
պահովելու համար։ Ամայացած ու ավերված Եգիպտոսն այլևս ի վիճակի չէ բա֊ 
վարարելու իր տիրոջ ամենակուլ կարիքները, և հետևաբար անհրաժեշտ են նոր 
հողեր, նոր հպատակներ։ Ուրեմն Սիրիան փաշայի որսն է դառնալու։ Սակայն կա-
րելի է կասկածել, որ Մուհամեդ Ալիի բռնատիրությունը Սիրիայում այնքան 
հեշտ անցնի, որքան Եգիպտոսում։ Այնտեղ, Նեղոսի ափին, ժողովրդին վարում 
են թույլ հոտի նման։ Հեբրոնի, Երոլսազեմի, Գալիլիայի և Լիբանանի երկրռւմ 
բնավ էլ համեստ հոտ չկա։ Կան անհնազանդ ու մարտունակ քսան ցեղեր, որոնք 
լեռներ ունեն որպես միջնաբերդ և որոնց համար հավերժական պատերազմը 
նախընտրելի է հավերժական ճնշումից» (տե՛ս , СОГГвЗрОПЙ СПСв <Г0г1еП1, рЭГ 

М. М 1 с հ а ս Ժ е( М. Р о ս յ о ս 1 а է, է. IV. Рапе, 1834, р. 407. 
25 К. М. Б а з и л и, Сирия и Палестина..., стр. 190. 
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սկզբից և առանց որևէ վերապահութեան դիրքորոշել է Մոլհամեդ 
Ալիի ճամբարում՝ ընդդեմ ընդվզած լիբանանցիների2®յ 

Ո՞րն էր Բազիլիի ընդնշմարած իշխանապետական երկակի 
խաղըI Փորձենք պատասխանել ալս հարցին։ 

Օսմանյան կայսրության շրջանակներում կային առանձնա-
շնորհ յալ երկրամասեր, որոնք հանգամանքների բարեբաստիկ 
դասավորությամբ յուրօրինակ ինքնավարություն էին վայելում։ 
Այդս/իսի առանձնաշնորհ յալ մի անկյուն էր նաև Լիբանան լեռը, 
որի ինքնավարությունը, սա՛կայն, որևէ պաշտոնագրով նվիրա-
գործված չլինելով, գոյա՛տևելու ոչ մի երաշխիք չուներ27, և իշխա-
նապետն էլ, գտնվելով Աքայի փաշայի ստորադրման ներքո, հար-
կադրված էր ճկվել օսմանյան այդ աստիճանավորի կամքի ու 
հարկային ընչաքաղց կարգադրությունների առաջ։ 

Որպես Մոլք՚սմեդ Ալիի երկարամյա հովանավորյալն ու նաև 
զորեղ աջակիցը ինչս/ես բուն Լիբանան լեռան սահմաններում, 
այնպես էլ հարևան սիրիական հողատարածքում, Բաշիր 11-ը 
եգիպտական իշխանություններից առաջին իսկ օրից ստացել էր 
իր հպատակների հետ կատարյալ ինքնակամությամբ վարվելու 
լիազորություն։ 

Ավելին, Բիկաայի հովիտը, Բաալբա՚կի շրջանով հանդերձ, ոչ 
շատ վաղ անցյալում (1786 թ՛), օսմանցիների կողմից խլվևլ էր 
իշխանապետությունից և որպես սիբահիլիք շնորհվել Դամասկո-
սի փաշայի հեծելազորային գնդերի առաջն՛որդներին։ Իբրահիմ 
փաշայի թողտվությամբ Բաշիր 11-ը կարողացել էր վերջնականա-
պես ձեռքը դնել Անդրլիբանանի հացահատիկային հարուստ այդ 
շտեմարանի վրա, այն մասնատել և որպես ավատ բաժանել իր 
տոհմակիցներին ու դրածոներին, մեկընդմիշտ իր տիրույթին 
կցելով նաև Տրի պոլիի փաշայի յուրացրած Ջուբա յլի շրջան ը'ՀՏ։ 
Լիբանանյան անվավերագիր ինքնավարությունը նվիրագործելուց, 
անձնապես հարկային հարցում ամեն մի կաշկանդումից ձերբա-
զատվելուց և հողային իր նվաճումներին հակառակամտող չգտնե-
լուց բացի, ամիրը եգիպտական հովանավորությունը օսմանյան 

2 6 К. С. С а л и б и. Очерки по истории Лнвана, стр. 95. 
" О. У о ս ո ջ, Согрв йе БгоИ О и о т а п (КесиеП (Зев Сойеэ, Լօ1տ, Кёд-

1етеп(5. Огйоппзпсез е ! Ас1ез 1еБ բ1ստ мпропагИБ ճս ОгоИ 1п1епеиг, е1 
ճ ՚Ըէս^տ տսւ" 1е БгоИ Сои1ит1ег <1е Ь'Етр1ге О и о т а п ) , \ ՚օ1. I, ОхГогй, 
1905, р. 113. 

2 8 К. М. Б а з и л и, Сирия и Палестина..., стр. 145. 
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գերիշխանությունից նախապատիվ համարելու ուրիշ պատճառ-

ներ ևս ուներ։ 

1810-ական թվականների վերջերին իշխանապետը, ճիշտ է, 

հրաժարվել էր մահմեդականությունից և քրիստոնեություն ընդու-

նել, իր օրինակով վարակելով և՛՝ Շի հաբ տոհմի ամիրների մեծ 

մասին, և Մաթնի տերերին՝ Աբի Լամա ամիրներին, սակաւն 

թուրքերի ներկայության պայմաններում հարկադրված էր ոլ մի-

այն գեթ երևութապես նրանց կրոնի կարգը պահպանել, այլև 

մշտապես մտավախ մնալ, քանի որ իսլամի օրենքով մահապա-

տիժ էր նախատեսվում մուրթատների՝ հավատուրացների նկատ-

մամբ, մինչդեռ հավատքի հարցում ազատամիտ եգիպտացիների 

համար ոչ մի նշանակություն չոձեր, թե իրենց վասալներից ո՞վ 

ինչ կրոն է դավանում29։ 

Իշխանապետը օսմանցիների հավանական վերադարձից ա-

վելի քան մտավախ էր նաև այն պատճառով, որ նրանց առաջ մի 

շարք անգամներ հանցապարտ էր եղել նաև քաղաքական Հողի 

վրա և միշտ էլ կարողացել էր մի կերպ հետաձգել իր հետ տեսնվե-

լիք հաշվեհարդարը։ 

Եգիպտական վարչակարգի հարցում ամիրը ներքի ն-քաղա-

քական հետաքրքիր հաշվարկներ ևս ուներ։ Խոշոր ու միջակ ավա-

տապետների հետ հաշվեհարդար տեսնելու և երկրի կառավարման 

բոլոր լծա՛կները .իր ավ։ի մեջ կենտրոնացնելու, տեղերում կարգն 

ու կանոնը ամրապնդելու ճանապարհով առևտրին ու արդյունա-

գործությանը զարկ տալու և իր առանց այդ էլ հարուստ գանձա-

տունը է՛լ ավելի ճոխացնելու համար ուղղակի հենվելով եգիպտա-

կան զինական ուժի աջակցության վրա, Բաշիր 11-ը միաժամա-

նակ հակաժողովրդական ամեն մի քաղաքական խստամիջոց ու 

հաշվեհարդար, առավել ևս հարկային ամեն մի անօրինականու-

թյուն չտեսնված աճպարարությամբ ջանում էր արձանագրել տալ 

Կահիրեի լիազոր աստիճանավորների հաշվին և իրենից դեպի 

վերջիններիս կողմը վանել լիբանան յան լեռականների ցասումը։ 

29 Արևելյան մահմեդական իշխանավորների համար աննախընթաց աղատա-
մըտությամր Իրրահիմ փաշան 1834 թ. ապրիլի 21֊ին, օրինակ, իր 500 զինվոր-
ների հետ միացել է 10000 հայ ուխտավորների բազմությանը, Երուսաղեմի սուրբ 
Հարություն տաճարում ներկա լինելու Հայոց պատրիարքի կողմից կատարվող 
«լոլսահանոլթ յանս արարողության (տե՛ս Մ. Օրլքանյաս, Ազգապատում, մաս 
երրորդ, Երուսազեմ, 1927, էշ 3640—3641) է 
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Տեղին կլինի մի փոքր կանգ առնել իշխանապետի հարկային 

անօրինականությունների խնդրի վրա, քանի որ դա ևս որոշակիո-

րեն կօգնի պարզաբանելու 1840 թ. մայիսյան զինած շարժման 

սկզբնավորման հանգամանքները։ 

Սիրիայոլմ և՛ զինվորական, և' քաղաքացիական հարցերի 

գերագույն լիազորը Իբրահիմ վւաշան էր, սա՛կայն քաղաքացիա-

կան վարչության բուն պետը Շերիֆ վւաշան էր, իսկ ֆինանսական 

վարչության տնօրենը՝ Հաննա Բահրի բեյը։ Առաջինին ան մի ջա կա֊ 

նորեն ենթարկվում էին քաղաքների և շրջանների մ ուս ա լլիմն երը,. 

որոնց նախագահության ներքո էլ գործում էին տեղական մեջ-

լիսները։ Երկրորդը, որպես ամբողջ երկրամասի և' հարկերի ու 

տուրքերի, և' բոլոր մեջլիսների ֆինանսական գործողությունների 

ամենազոր վերահսկիչը, առնվազն նույնքան շուք ու հեղինակու-

թյուն ուներ։ 

Ժամանակակիցները վկայում են, որ Հաննա Բահրին, հոմ֊ 

սեցի կաթոլիկ, ըստ ոմանց՝ ծագումով հայ, առանձին թուլու-

թյուն ուներ իր հայրենակից — դավանակիցների նկատմամբ։ Խ՛որա-

մանկ Բաշիր 11-ը, քաջատեղյակ այդ թուլությանը, արաբագիտու-

թյամբ և թուրքագիտությամբ հռչակված հոմ սեցի կաթոլիկ Բուտ-

րոս Քարամեին, որին Դայր ալ֊Կամարում պահում էր որպես իր 

որդիների դաստիարակ և պալատական բանաստեղծ, եգիպտական 

տիրապետության հենց սկզբին իր արքունիքի նախկին խոստովա-

նահայր, հայ կաթոլիկների հոգևոր պետ Հակոբ — Պետրոս Հոլաս-

յանի խորհրդով և անշուշտ ոչ֊ առան ց հետին մտքի, իշխանապե-

տության քախիա կարգեց։ 

Ամիրի ամենազոր վարչապետը դառնալո՛վ և ամիրայության 

վարչական ու տնտեսական բոլոր գործերի ղեկը իր ձեռքն առնե-

լով, հատկապես Հաննա Բահրիի միջոցով Իբրահիմ փաշայի հա-

մակրությունն ապահովելուց հետո, Բոլտրոս Քարամեն սկսեց 

արտակարգ բծախնդրությամբ հոգալ Բաշիր 11-ի անձնական շա-

հերը, չմոռանալով, իհարկե, անձամբ հարստանալու մասին։ Ըստ 

որում այդ ճանապարհին նա կանգ չեր առնում ոչ մի միջոցի, այգ 

թվում և՝ կաշառակերության առաջ*0։ ժամանա՛կագիրներից Ա, Լո-

30 Ա. Լորանի հաղորդմամբ եթե վարկատուները• կորցնում էին պարտապա-
նից իրենց գումարը տոկոսներով հանդերձ ետ ստանալու հույսը, դիմում էին 
ՔարամեինI Քախիան, վարկատուից կանխիկ ստանալով խնդրո առարկա գումարի 
կեսը, պարտապանին հարկադրում էր թեկուզ կործանվելու գնով նույն օրն իսկ 
վճարել իր պարտքը (տե՛ս А . Լ 3 11 Г 6 Ո է, К е 1 а И о п Н Ы о П я и е йеБ А Н а | г е & 
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րանն անշուշտ հիմքեր ուներ, երբ Բաշիրին և Քարամեին հորջոր֊ 
շոլմ էր «լիբանան յան ժողովրդին կպած տզրուկներЯ3'» Նույնիսկ 
սկզբնաղբյուրներին քաջածանոթ այնպիսի մի հեղինակ, ինչպի-
սին Ա. Կրիմսկին է, ՛կաթոլիկ Քարամեի կողմից ուղղափառներին 
հալածելու քաղաքականությունն արդարացնելով հանդերձ, փորձ 
անգամ չի անում չքմեղելու նրա հարկային քաղաքականությունն 
«ընդհանրապես լիբանան յան ամբողջ ազգաբնակչությանа, 
հատկապես չքավորների նկատմամբ։ Նա իրավամբ պնդում է, որ 
իշխանապետն ու նրա վարչապետը «շատ սիրով ընդառաջում էին 
եգիպտացիների ֆինանսական բնույթի պահանջներին, քանի որ 
նույնիսկ եթե եգիպտական հարկերը չաւիավոր էին (իսկ դրանք 
իրոք էլ չափավոր էին), ապա լիբանան յան իշխանությունները 
հարկահավաքի ժամանակ կարողանում էին կարգին լցնել սեվւա-
կան գանձարկղը, նույնիսկ եգիպտացիների այլ բնույթի պահանջ-
ներից կարողանում էին նյութական շահույթ քամել լիբանանցի-
ների ց»32։ 

Ասենք, որ վերջին հաշվով ինչպես ա՛մբողջ Ա իրիա յում, այն-
պես էլ լիբանան յան իշխանապետության շրջանակներում, եգիպ-
տական հարկային քաղաքականությունը, Օսմանյանի հետ համե-
մատած, մեղմ էր։ Սիրիայում պահպանելով և խստիվ կարգավո-
րելով օսմանյան ժա՛մանակաշրջանի հիմնական հարկերը՝ խառա-
ջը (հողահարկը) և ջիզիան (քրիստոնյաների և մովսիսականների 
գլխահարկը), որպես նորամուծություն եգիպտացիները հաստա-
տեցին ֆիրդեն՝ առանց կրոնի ու դավանանքի խտրության 16—60 
տարեկան բոլոր տղամարդկանցից գանձվող եկամտահարկը3"» 

йе Бугме с)ери1з 1840 յստգս^ո 1842. ՏէՅէ!տէ1զս6 Оёпёга1е ճս Моп1 ЫЬап 
е1 Ргосёйиге Сошр1ё(е <Иг1(*ёе еп 1840 соШге 1ев յսէքտ йе Пашав, \ ՚օ1.1с, 
РаПэ, 1846, р. 1 0 - 1 1 . 

31 նույն տեղում, էշ 39։ 
3 2 А. Е. К р ы м с к и й , История новой арабской литературы (XIX— 

начало XX века), М., 1971, стр. 365. 
33 Ֆիրդեն ըստ օրենքի գանձվում էր եկամտի 1յ12 լափով, ^ադիւիի պընդ-

մամբ՝ չքավորներից նվազագույնը 15, Լորանի պնդմամր՝ 25 ղուրուշ, ի и կ 
ունևորներից առավելագույնը մինչև 400 ղուրուշ։ Եկամտահարկերից զերծ էին 
Հոգևորականները, պետական ծառայողները և հյուպատոսներին սպասարկողները։ 
Փաստորեն ֆիրդեից կարող էին վրդովվել մահմեդականները միայն, քանի որ 
ռայաների հետ համահավասարեցվում էին, մինչ քրիստոնյաները, հատկապես 
ունևոր խավերը, ձերբազատվելով իրենց հարստությունն օսմանյան ընչաքաղց 
աստիճանավորներից քողարկելու հարկադրանքից և շահարկման ազատ ասպա֊ 

րեզ նետելով իրենց դրամագլուխները, դժգոհելու հիմքեր չունեին։ 
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Սակայն ն՛ույնիսկ այդ պայմաններում իշխանապետին, իր քա-
խիայի օգնությամբ, հաջողվում էր հավաքել քառապատիկ ավելի 
հարկ, քան նախատեսված էր եգիպտական իշխանությունների 
կողմիը՝ 6500 քսակի փոխարեն 25000 քսակաւ Այդ բանին քա-
խիան հասնում էր առան ձին ֊առան ձին հավաքելո՛վ և' հնամենի 
հողահարկը, և՝ XVIII դ. վերջերին ամիր Յոլսոլֆ Շիհաբի կողմից 
նորամոլծված գլխահարկը, և՚ եգիպտա՛ցիների հաստա՛տած եկամ-
տահարկը։ Ըստ որում, ֆիրդեն գանձվում էր աչ թե խստիվ 16, 
այլ հաճախ 12 —15 տարեկանից սկսած35, այն էլ ոչ թե պաշտոնա-
կան, այլ կամայականորեն զգալի բարձրացված դրույքներով^6։ 

Եգիպտական իշխանությունները բնականաբար իմանում էին, 
որ իշխանապետը հարկային իր բոլոր անօրինականությունները 
ժողովրդի մոտ փորձում էր արդարացնել «գիտեմ, որ ծանր է, 
սակայն այդպես է պահանջում Իբրահիմ փաշան» ստապա՛տիր 
չքմեղանքով3'» Նույնիսկ Մոլհամեդ Ալիի զորահրամանատար որ-
դին այդ կապակցությա՛մբ բավականին կծու դիտողություն էր 
արել, սակայն Բաշիր 11-ը առանց իրեն կորցնելու պատասխանել 
էր. «Պայծառափայլ փաշա, ես հարկադրված եմ այդպես վարվել 
մեր ընդհանուր հանգստության սիրույն» Մեր Լեռան բնակիչները 
լիբանանյան ջորիների սովորությունն ունեն և նրանց հետ էլ 
պետք է վարվել այնպես, ինչպես ջորիների հետ... Մի՞թե ձեր եր-
թերի ժամանակ չեք նկատել... որ լիբանանյան ջորիները կայանից 
կայան հանգիստ գնում են այն դեպքում միայն, երբ տեղական 
սովորությամբ ուղիղ 80 բատման (շոլՐ1 1300 կիլոգրամ—Ե. Ն . ) 
բեռնավորված են լինում։ Պակասեցրեք բեռը, և նրանք ամբողջ 
ճանապարհին չարաճճիություններ կանեն ու բեռը կգցեն, տրտինգ 
կտան ու կրկնակի կհոգնեն»"*։ 

34 к. М. Б а 3 и л и, Сирия и Палестина..., стр. 145 (5 ոսկին հավասար 
էր 500 ղուրուշի կամ մեկ քսակի)։ 

3 5 Р. Р е г г 1 е г, Լ յ 5уг1е տօստ 1е ОоиуегпешегП Йе МёЬёте1-АП ]ստ-
Яи'еп 1840, Раг15, 1842, рр. 99—100. 

36 Չքավոր գյուղացիներից 15—25 ղուրուշի փոխարեն պահանջում էին 40 
ղոլրուշ, այլ խոսքով[՝ դրույքը բարձրացնում էին 60—160 տոկոսով, մինչ ունե-
վորներից 400-ի փոխարեն վերցնում էին 500 ղուրուշ, այլ խոսքով[՝ բարձրացնում 
էին միայն 25 տոկոսովւ 

3 7 А. Е. К р ы м с к и й , История новой арабской литературы..., стр. 
366. 

3 4 К. М. Б а з и л и, Сирия и Палестина..., стр. 147—148. 
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Հարկադրված լինելով իշխանապետության նկատմամբ ա-
ռանձնահատոլկ վերաբերմունք ունենալ, ինչպես նաև շահագրգըռ-
ված լինելով 6500 քսակը կանոնավորաբար ստանալու, եգիպտա-
կան իշխանությունները ձևականորեն բավարարվում էին ամիրի 
ինքնաարդարացմամբ։ Ավելին, պատերազմական նախապատրաս-
տությունների հորձանքում ֆինանսական դժվարությունների 
մատնված և վստահ, որ Բաշիր 11-ը կընդառաջի իրենց պահան-
ջին, նրանք 1840 թ. Լիբսէնան լեռանը կարգադրել էին 3 տարվա 
հարկը կանխիկ մուծել գանձարան։ Քախիան, այդ կարգադրու-
թյունը նոր անօրինականությունների, առնվազն վաշխառուական 
իր գործարքների համար պարարտ հող համարելով փոլթացել էր, 
իբր անզորությունից, համաձայնել այդ պահանջի հետՅՏ, հակա-
եգիպտական տրամադրությունների նոր բռնկում առաջացնելով 
լեռնականների շրջան ում։ 

Ավելացնենք, .որ տարապարհակ աշխատանքները ևս փաս-
տորեն Բաշիր 11-ի և նրա վարչապետի համար ծառայում էին որ-
պես եկամտի լրացուցիչ աղբյուր ու հակաեգիպտական կրքեր բոր-
բոքելու հավելյալ միջոց։ Վերհիշենք, թեկուզ, լեռնականներին 
այնքան վրդովեցրած Կոռնայլի քարածխի հանքի պարագան։ Իրա-
կանում հանքի շահագործման համար Հաննա Բահրի բեյի գան-
ձարկղից Բոլտրոս Քարամեին րաց էր թողնված որոշակի մի գու-
մար, որպեսզի հանքափորներին օրավարձ վճարվեր։ Քախիան 
գումարի հիմնական մասը փակել էր իշխանապետական գանձա-
րանում և ջանում էր գործն առաջ տանել տարապարհակ աշխա-
տանքների միջոցով, այս դեպքում ևս վկայակոչելով եգիպտական 
իշխանությունների կողմից իբր թե տրված ինչ-որ կարգադրու-
թյուն*0, 

Հարկային և այլ անօրինականությունների նախաձեռնությու-
նը եգիպտացիների շուրջ բևեռացնելով, Բաշիր 11-ն իրականում 
ոչ միայն վահանավորվում էր իր հպատակների հավանական 
պոռթկման դեմ, այլև Լիբանան լեռան վրա որպես ժողովրդական 
մտահուզության անղորրեցոլցիչ և անհնազանդության փարատիչ 
անհրաժեշտ և անփոխարինելի ղեկավարի իր վարկն ու կշիռն էր 
մեծացնում Կահիրեի վերադասների մոտ. 

3» А. 1 _ а и г е п ( , Ке1аМоп ШзюгЩие... , уо1. I, рр. 8—9. 
Նույն տեղում։ 
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Ամիրը շէր անգիտանում, որ ՄոլհամԼդ Ալին ևս խաղում էր 
երկա/քի խաղ։ Փոթորկահույզ ժամանակներում որոլևս աջակից 
ժամանակավորապես նրա գահը զորացնելով, Մոլհամեդ Ալին 
միաժամանակ Րաշիրի դեմ կրթեր էր բորբոքում և աստիճանաբար 
ուժեղացնում անձնական ազդեցությունը Լիբանան լեււան վրա**։ 
Ավե/ին, իշխանապետի նկա՚տմ ամբ սիրալիրությունը բազմա-
պատկելով, նա նրա դեմ նախապատրաստում էր զորեղ մի հաղ-
թաթուղթ՝ Նաաման Ջումբլատին, որը սուլթանական շնորհի ար-
ժանանալուց և ամիրից իր հոր՝ Բաշիր Ջումբլատի կալված թ նե-

րը վերա խլելուց հետո, առաջին իսկ օրից 1՝բրաՀիմ ւիաշսւյին ա-
ոաջարկել էր համաձայնել Բաշիր 11-ի գահընկեցությանն ու Շի-
հաբ տոհմից նոր իշխանապետի ընտրությանը, վւոխարենը խոս-
տանալով զգալիորեն մեծացնել երկրից Կահիւրե առաքվող հար-
կաղումարըլ Ամիրն իր լրտեսների միջոցով իմացել էր այդ մա-
սին, սակայն աււանց դրան էլ չէր կասկածում, որ Սիրիայի վրա 
Մուհամեդ Ալիի տոհմի ժառանգական իրավունքների համընդհա-
նուր ճանաչում գտնելու օրն իսկ իր իշխանապետությունը կվերաց-
վի*- և ջանում էր իր տիրույթում մտահուզությունն անպակաս ա-
ն՚սլ և նորանոր գլխացավանքներ պատճառել եգիպտացիներին, 
որպեսզի մշտապես զգալի դարձնի իր անհրաժեշտությունը։ 

Լիբանանյան իշխանապետի համար գաղտնիք չէր, որ ինչպես 
ինքն է մի կերպ հանդուրժում եգիպտացիներին, այնպես էլ վեր-
ջիններս են մի կերպ տանում իրեն։ Բա ղի լին, որ այդ օրերին Բեյ-
րութից ուշի ուշով հետևում էր իրադրությանը, այդ վիճակը լավ 
է պատկերել, գրելով. (ГԵթե մի կողմից ամիրի նկատմամբ փաշա-
յի բարյացակամությունը հիմնված էր լոկ քաղաքական հաշվարկ-
ների վրա, ապա Մուհամեդ Ալիի նկատմամբ ամիրի նվիրվածու-
թյունը ևս ոչ նվազ չափով անձնական դրդապատճառներ ուներ։ 
Ամիրը չէր կարող չկանխազգալ, որ իրադրության փոփոխության 
հետ իշխանատենչ փաշան անպայման կկործաներ Լիբանան լե-
ռան վրա իր ջանքերով այնքան խնամքով կառուցված վարչակար-
գը և այն կհամահարթեր Աիրիայի քաղաքական ընդհանուր վար-
չակարգի հետ։ Ամբողջ ութ տարի շարունակ երկու ծերուկները՝ 
փաշան և ամիրը այսպես խորամանկում էին մեկը մյուսի առաջ։ 
Առաջինը լոկ Սիրիայի վրա իր իրավունքների կարևորագույն 

4 1 К. М. Б а 3 и л ս, Сирия и Палестппа..., стр. 146. 
•12 նույն տեղում, Էհ 188—189, 
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Հարցի լուծմանն էր սպասում՝ տապալելու Համար իր սիրեց յա-

լին , իսկ երկրորդը ձգտում էր իր ժողովրդին անվստահություն 

ներշնչել իր Հովանավոր փաշայի նկատմամբ և բարդացնել իրա-

վիճակը, որպեսզի անփոխարինելի մնար և Լիբանանի վրա իր ու 

իր տոՀմի իրավունքը ավելի ամուր Հիմքերով ՀաստատերдИ3» 

Այս բոլոր Հաշվարկներն այնքան ներգործուն էին, ոո 1840 թ. 

գարնանը չէին կարող երևան չգալ։ Տասնամյա դադարից Հետո 

պատերազմական գործողությունները Հավանաբար շատ շուտով 

վերսկսելու էին, իսկ լիբանան յան իշխանապետը Բորր դեպքե-

րում բեմի վրա իր անզանցառելի տեղն ու դերը պետք է ունենար։ 

Դրա Համար Հարկ էր թույլ չտալ, որ լեռնականները իսպառ զի-

նաթափվեին, ավելին՝ Հրամայական անՀրաժեշտոլթյուն էր իր 

Հպատակներին մղել ցուցադրական զինված ընդվզման։ Եթե տե-

ղի ունենար անցանկալին ու եվրոպական արքունիքներն ամբողջ 

Սիրիայի վարչակառավարումը ժառանգական իրավունքով զիջեին 

ՄոլՀամեդ Ալիին, ապա Լիբանան լեռան խռովքի ծավալումը կան-

խելով ամիրը կՀաճոյանար փոխարքային, կրկին ապացուցելով, 

որ իշխանապետության շրջանակներում դժվար է առանց իրեն 

իրավիճակը խաղաղ ու կայուն պաՀպանել։ Դրա Համար էր, ան-

շուշտ, ւոր զինաթափման կարգադրությունից անմիջապես Հետո, 

«մոտեցող ամպրոպի նախանշաններին Հետևելով Բայթ ադ-Դինի 

իր պալատից}), Բաշիր 11-ը, ինչպես վկայում է ականատես և 

ականջալուր Բազիլին, 1840 թ. մայիսին «նենգ ճառերով բորբո-

քում էր ժողովրդի կրքերը»**։ Իսկ եթե եվրոպական արքունիքնե-

րը սուլթանին գրգեին մերժելոլ Եգիպտոսի փոխարքայի պա-

Հանջը, և զինաբախումը վերսկսվեր, ինչ որ ավելի Հավանական 

էր, ապա պատերազմական գործողությունների ևլքից անկախ 

մայիսյան ժողովրդական ցուցադրական զինված խռովքը դարձ-

յալ անՀրաժեշտ էր իշխանապետին։ Եթե այս անդամ օսմանյան 

բանակը Հաջողության Հասներ, ապա դժվար չէր լինի ցուցադրա-

կան զինյալ Հուզմունքը անմիջապես փոխակերպել Համաժո-

ղովրդական ապստամբության, ղեկավարել այն և ՄոլՀամեդ Ա ֊ 

լիին թիկունքից Հասցված Հարվածավ շնորՀակալությոլն որոնել 

Բարձրագույն Դռան մոտ և իր մեղքերը քավել։ Իսկ եթե նորից 

Հաղթանակեր եգիպտական բանակը, ապա նա չէր Հապաղի ար֊ 

43 նույն տեղում, էջ 147։ 
44 նույն տեղում, էջ 189* 
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յան մեջ խեղդելու իր իսկ մեղքով ու դրդմամբ շղթայազերծված՛ 
շարժումը և դրանով ոչ միայն կարդարացներ իր բացակայու~-
թյունր ռազմադաշտից, այլև թիկունքում մատուցած իր նշանա--
կալից ծառայության համար մեծապես կպարտ ա վո ր ե ցն եր փ ո — 
խարքա յինւ 

Այս հաշվարկները չէին կարող տրոշակի ղեր չխաղալ 1840 թ.-
մայիսին Գայր ալ-Կամ արի շրջանում շղթայազերծված զինված՛ 
տեղական շարժման դործոլմւ Վերջին հաշվով մայիսյան շարժու-
մը սկզբնական օրերին որևէ կերպ ուղղված չէր իշխանապետի ան-
ձի ու աթոռի դեմ, ավելին, այն նախ և առաջ շղթայազերծված էր 
Բաշիր 11-ի անձնավորությունն էլ նվաստացնող և աթոռի հենա-
րանները թուլացնող զինաթավւման մասին կարգադրության դեմг 
Եվ Բազիլին հունիսի 11-ի իր դիվանագիտական տեղեկագրում 
գրելով, որ Սայդա յում հիմնավորված Սուլեյման փաշան և Դա֊ 
մասկոսից Սիրիան ղեկավարող Շարիֆ փաշան «երկիրը խաղաց-
նելու կոչված միջոցառումներըյ) ճշտորոշելու համար անընդհատէ 
խորհրդակցում Էին լիբանան յան իշխանապետի և հաշվի նստում 
նրա խորհ ուրդն երի հետ, մի անգամ ևս սրատեսություն Էր հանդես 
բերում, շարունակելով. «Այս իշխանը (Բաշիր 11֊ը—Ъ. Ն . ) և իր 
տոհմի բազմաթիվ անդամներ Մուհամեդ Ալիի իշխանությանն ի-
րենց հավատարմությունն են հավաստում, սակայն ամիր Բաշիրի 
երկիմաստ կեցվածքը ներկա յում и նպաս՛տում Է կառավարության 
աչքում նրան կասկածելի դարձնելուն և վտանգ կա, որ նա Լի-
բանանի վրա իր ամբողջ իշխանությունից զրկվի»*5։ 

Այժմ անդրադառնանք այն հարցին, թե աշխարհագրական 
ի՞նչ տարածք Էին ընդգրկել խնդրո առարկա զինված ելույթներըէ 
Ասենք, որ ավելի հեշտ Է թվարկել իշխանապետության կենտրո-
նական և հարավային այն շրջանները, ավելի շուտ բնակավայրե-
րը, որոնք այս կամ այն աստիճանի գործուն, բայց ոչ համընդ-
հանրական դիրքորոշում ունեցան ապստամբական ճակա՛տումդ 
քան այն բնակավայրերը, առավել ևս շրջանները, որոնք սահմա-
նափակվեցին միայն առանձին կամավորներ կամ կամավորների-
փոքր խմբեր տրամադրելով շարժմանը» Բնութագրական Է, որ՛ 
ինչպես Բաշիր 11֊ի իշխանապետական, այնպես Էլ նրա տոհմի 
ավատապետա՚կան հեղինակությունն ու ներգործությունը ավելի-
անմիջական Էին բուն իսկ խռովահույզ կենտրոնական և հարավա֊ 

4 5 I. <3е Т е з 1 а . НесиеП ճշտ ТгаИёз.... է. Зе. Ի * , о. ТТ. 



յին շրջանների վրա, պարագա, որը լի կարող չհուշել իրադարձու-
թյունների հետ Բաշիր 11-ի ունեցած սերտ աղերսըг Ի. Մ. Սմիլ-
յանսկայան, ըստ երևույթին ֆրանսիակա՛ն հյ՛ուպատոս Բոլրրեի 
տվյալների վրա հենվող Ա. Իսմաիլի թվարկած և ավելի քան 10 
շրջաններ (Շոլֆ, Վերին Ղ՚^ՐԲ, Ջուրդ, Շահհւսր, Մոլնասիֆ, 
Զիղղին, Մաթն, Քասրաոլան, և այլն) ընդգրկող ապստամբական 
-5 գլխավոր կենտրոնները ոչ լիարժեք համարելով, մատնանշել է 
՚միայն ու միայն 3 հիմնական կենտրոններ՝ Դայր ալ-Կամարում, 
.Բաաբդայի մերձակայքում և Բեյրութի հարթավայրում,6ւ Աշխար-
հագրական տարածքի սահմանավյակոլթյունից էլ բխում է ապըս-
տամբների սակավաթվությունը։ Արձանագրելով հանդերձ ռուսա-
կան հյուպատոս Բազիլիի, ֆրանսիական հյուպատոս Բոլրրեի և 
լիբանանցի ժամանակագիր աշ-Շ իդիակի տվյալները, ըստ որոնց 
•զինական շարժմանն ամենաշատը 2—5 հազար մարդ է մասնակ-
ցել, /'. Ամի լյան и կա յան գրում է, որ «ապստամբների ռազմական 
գործողություններին մասնակցեց շուրջ 5— 7 հաղար մարդ», և 
.եզրակացն՛ում. «Հետևաբար, ապստամբությամբ բռնկված էին 
ւառնվազն 15 — 20 հազար բնակչություն հաշվող շրջաններ»'-7։ եթե 
չմոռանանք, որ առանց ծովեզերյա և անդր լի բան ան յան խոշոր 
բնակավայրերի (Բեյրութ, Տրիպոլի, Սայդա, Բաալբակ և այլն) 
լիբանանյան հարկատու տղամարդկանց թիվը> ըստ սկզբնաղ-
բյուրների տվյալներին, ավելի քան 100 հաղար էր, ապա էլ 
ավելի հասկա՛նալի կդառնա այն փաստը, որ 1840 թ. մայիս-հոլլի-
սյսէն շարժումները համալիբանանյան չէին կարող լինել։ Անհրա-
ժեշտ է նաև նշել, որ զինված շարժմանը• նախաձեռնարկ եղավ 
.8 —10 հազար բնակչություն49 հաշվող և Լիբանան լեռան առևտրա-
ա՚րդքունագործական հայտնի կենտրոն Գայր ալ-Կամարը, որի հա-
մա րյա մշտագո և իշխանապետի առավել հուսալի հենարանն ու 

46 Հմմտ. И. С м н л я н с к а я, Крестьянское движение в Ливане, стр. 
•64—65; д . I տ ш а П, ШвКМге ճս ЫЬап, է. IV, рр. 60—61. 

4 7 И. М. С м и л я н с к а я, Крестьянское движение в Ливане..., стр. 72. 
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աջակիցը հանդիսացող աշխարհազորի կորիզը կա՛զմում էիՀ՝ 
գլխավորապես առևտրականները, մանր արդյունաբերողներն ու. 
արհեստավորները50 ։ 

Մայիսի 24-ից սկսած, երբ Դայր ալ-Կամարից ղորաջոկատ՛ 
ուղարկվեց նախ Մունասսիֆի և Շահհարի շրջանները՝ խափանե-
լու տեղի ազգաբնակչությունից զինահավաքը, ապա և Ջիսր ալ՛ 
Ուլյա՝ փակելու Սադդայից դեպի Լիբանան լեռ թափանցելու հնա-
րավորություն տվող միակ կիրճը, ապստամբության դրոշ պարզած' 
մարդիկ Տ օր շարունակ բացահայտորեն խուսափում էին եգիպ.— 
տակա՛ւ։ զինվորների հետ բախվելուց, ընդհանուր առմամբ որևէ՝ 
արյունահեղությունից5* է Այդ վւաստը, որը կարող Է վկայել Դայր 
ալ-Կամ արի ղեկավարների զսպվածությունը և սպասողականու-
թյունը, թույլ Է տալիս դրանց հետևում անպայման նշմարել Բաշիր. 
11-ի հեղինակավոր ձեռքը, քանի որ հարաբերաբար խաղաղ հնգօ-
րյակից հետո Լիբանան լեռան շրջանակներից դուրս ապստամբա-
կան երկրորդ օջախի առաջացումը ևս որոշ իմաստով աղերսվում 
Է իշխանապետի անվան հետ՝ նրա դրածոներից Աբու Սամրա Ղա~ 
նեմի միջոցով։ 

Առևտրով հարստանալով Շիհաբ իշխանապետական տոհմի 
կալվածքների կա՛ռավարիչ դարձած քարտաշի որդի Աբու Ս ամ բան, 
ինչպես հաղորդում Է նրան «լիբանան յան հերոսս համարող Խա-
լի լ Հումամ Ֆաիզը, մայիսի վերջերին սկսել Է շրջել Բեյրոլթի դաշ-
տավայրի գյուղական բնակա՛վայրերում և մարդկանց կոչ անել 
միանալու ապստամբական շարժմանը52։ Նրա շուրջ համախմբված 
աշխարհազորը, ինչպես ենթադրում Է Л. Սմիլյանսկայան55, հիմ-
նականում հավաքագրվել Է հենց շրջանի խոշորագոլյն ավատա-
տերերը հանդիսացող Շիհարների կալվածքների ինչպես մշտա-
կան, այնպես Էլ օրավարձու աշխատողներից։ Ի դեպ, բնավ Էլ 
պատահական պիտի չհամարել այն փաստը։ որ սկսած Դայր ալ-
Կամ արի մայիսի 2 7 ֊ ի երդման արարողությունից և վերջացրած 
Անթիլիասի հունիսյան բազմամբոխ հավաքույթներով, ապստամ-
բական բոլոր միջացառումներին առևտրականների, մանր արդյու֊ 

5 1 >У. Р о 1 к , ТЬе орегНпд օք Տօսէհ ЬеЬапоп..., рр. 200—201. 
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նաբերողների, արհեստավորների և գյուղացիների կողքին մաս 
Iէակցել են նաև ֆեոդալական տոհմերից շատերի ներկայացուցիչ-
ներ, որ Շիհաբ և Աբի Լամ ա ա՛միրները, Աբոլ նակիտ, ալ-Խոլրի, 
ալ֊Իյադ, ալ-Խազեն և այլ շեյխեր իրենց կալվածքներից աշխար-
հազոր են հավաքել և եռանդուն մասնակցել շարժմանը5*։ Վերջին 
հաշվով մայիսի 27-ի պլատֆորմի հիմնական հարցերը՝ հրամա-
նագրված զինաթափումը և դրան որպես հետևանք ակնկալվող 
ընդհանուր զորահավաքը, չէին կարող չհուզել ավատապետերին, 

• որոնց տնտեսությունները, ղրկվելով աշխատող ձեռքերից, բնա-
կանաբար կքայքայվեին։ Պատահական չէր, դարձյալ, որ շարժ-
ման ճնշումից հետո ձերբակալվա՛ծ 57 ապստամբական ղեկա-
վարն երից 12-ը ամիրներ ու շեյխեր էին, իսկ մնացած 45-ն էլ, 

հենց իր Ի. Ս մ իլյանս կայայի պնդմամբ, 4 բ ուր ժ ո լական տարրերյ)55» 

» * * 

1840 թ. մայիս-հուլիսյան իրադարձությունների հետ իշխա-
՛նապետ Բաշիր 11-ի առնչման հարցը պարզաբանելուց հետո չի 
կարելի գեթ թռուցիկ կանգ չառնել նաև մի այլ՝ մեր կարծիքով 
կարևոր, հարցի վրա։ Դա մեծ պետությունների և օսմանյան կա-
՛ռավարության գործակալների որոշակի դերի ոլ մասնակցության 
հարցն է։ 

Հայտնի է, որ Արևելյան հարցը XVIII դ. վերջին փաստորեն 
ծնվեց ժամանակի հզորների՝ Անգլիայի, Ֆրանսիայի, Ռուսաստա-
նի , Ավստրիա յի և Պրոլսիայի՝ Օսմանյան կայսրության ստրկաց-
ված ժողովուրդն երի ազգային անկախության պայքարից օգտվե-
լով սուլթանական տ իրույթից տնտեսական .ու քաղաքական առա-
վելագույն կենսահյութ քամելու մոլուցքից։ Մրցամարտում չկա-

ր՛ողանալով վճռական գերակշռություն ձեռք բերել, պետություն-
՛ներից յուրաքանչյուրը ջանում էր պահպանել կայսրության գո-
յավիճակը և կանխել նրա մասնատումը՝ հարմար առիթով այն 

.ամբողջությամբ սեփական գաղութ դարձնելու ակնկալությամբ։ 
•Կ, Մարքսը և Ֆ. էնգելսը ոչ առանց հեգնանքի գրել են, որ պահ-
պանել Թուրքիա յում ստատուս-քվոն նույնն է թե «փորձել մի որո-
շակի աստիճանի վրա կասեցնել սատկած ձիու դիակի նեխումը և 
.կանխել նրա լիակատար քայքայումըл56» Հասկանա՛լի է, որ գոյավի-
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ճակի ժամանակավորապես պահպանման հոգսը չէր կարող խան-

գարել, որ Արևելյան հարցի ծննդյան օրվանից իսկ տերություննե-

րից յուրաքանչյուրն այս կամ այն կերպ, այս կամ այն չափովդ 

առնչվի կայսրության շրջանակներում ստրկացված ժողովուրդնե-

րի օբյեկտիվ իրավիճակից թելադրվող պայթյունների հետ և չա-

նա դրանք ծառայեցնել առնվազն սուլթանից նոր զիջումներ կոր-

զելու, սեփական ազդեցության ոլորտն ընդարձակելու գործին։ 

Արևելյան հարցի թատերաբեմի մ երձավոր-արևելյան արա-

բական գոտում մահու և կենաց գոտեմարտը հիմնականում մըղ-

վում էր կապիտալիստական զարգացման յււղու վրա առաջինը 

ոտք դրած Անգլիայի և Ֆրանսիայի միջև։ Հենց XVIII դ. մայրա-

մուտին, Բոն ա պար տ ի բառերով аմահվան դատապարտվածX) Օս-

մանյան կայսրությունը առաջին հերթին ֆրանսիական բուրժուա-

զիայի էքսպանսիայի օբյեկտն էր։ ՝ 

Հակամարտության առաջին խաղափուլն .սկսվեց 1798 թ. դե-

պի Եգիպտոս և այնտեղից էլ դեպի Սիրիա նապոլեոնյան զինար-

շավով։ Աքայոլմ, սակայն, Ահմադ Ջաղզարի մամլուքները, սուլ-

թանական զորքերը և անգլիացի կոմմոդոր Սիդնեյ Սմիթի նավա-

խումբը համատեղ ջանքերով տապալեցին ֆրանսիական ծրագրե-

րի իրագործում ը։ 

Առաջին խաղափուլում պարտված Ֆրանսիան կարճ ժամանակ-

անց երկրորդում իր համար էլ անակնկալ կերպ,ով հաջողության-

հասավ։ Մուհամեդ Ալին Եգիպտոսում իշխանության գլուխ ան — ՚ 

ցավ ւիաստորեն Անգլիայի կամքին հակառակ։ Հայտնի է, որ-

Եգիպտոսը նապոլեոնյան զինարշավից аազատագրելույ> հարցում 

օգնելով սուլթանական կա ռավա րությանը, Անդլիան ապա թի-

կունք տվեց թուրքական-մամլուքյան իշխանություններին՝ փոր-

ձելու ջախջախել եգիպտական ժողովյրդի պայքարը> պայքար, որից-՝ 

էլ օգտվեց Մուհամեդ Ալին, հայտնվելու համար իշխանության, 

գագաթնակետում։ Մուհամեդ Ալին 1807 թ. նույնիսկ ռազմի դաշ--

տում ճզմեց իր դեմ մամլուքն երին թևավորելու համար Ալեքսան-ւ՝' 

դրիայի շրջանում ափ դուրս եկած անգլիական զորախմբին և ապա 

կ՛ոտորեց թուրք-ան գլի ական ներթափանցման հենարան մամլուք֊ 

Կորին։ • 1 " 

Իշխանության գագաթնակետում ամրապնդվելուց հետո իր\ 

ւարենոբոզությունները իրականություն դարձնելու համար հենվե-՝ 

•ով համարյա բացառապես Ֆրանսիայի վբա, Եգիպտոսի փոխար-

քան ակամայից հավելյալ սրություն տվեց իր նկատմամբ Ալբիո-
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նի թշնամանքին, ,որը նոր որակ ստացավ 1831 թ., այն բանի 
Հետևանքով, որ Սիրիայի վրա եգիպտական գերիշխանության 
Հաստատումը համազոր էր Մերձավոր Արևելքում Ֆրանսիայի դիր-
քերի ամրապնդմանը։ Անգլիական իշխանավորները, որոնց հա-
մար կենսական հարց դարձավ ամեն գնով Մուհամեդ Ալիի հետ 
հաշվեհարդար տեսնելու գործը, համոզված էին, որ այնպես, ինչ-
պես Սիրիայում եգիպտական տիրապետության հաստատումը 

՛նպաստավորվել էր Բաշիր 11֊ի և ընդհանրապես լիբանան յան 
լեռնականների բարյացակամ դիրքորոշումից, այնս/ես էլ այդ 
տիրապետության վերացումը կարող էր զգալիորեն վյութացվել 
Լիբանան լեռան հակաեգիպտական պոռթկմամբ։ 

Ահա այստեղ է, որ պիտի որոնել 1840 թ. //ա յիս-հուլիս յան 
իրադարձությունների քաղաքական ետնամուտքի գլխավոր բանա-
լին, ինչպես դա ժամանակին արել են Վ. Р. Լուցկին, Ֆ. Կազանը, 
Ք. Ս. Սալիբին և ուրիշներ։ Ք. Ս ալիբին, օրինակ, դրել է. аԱրտա-
քին քաղաքակա՛ն ուժերը կարևոր դեր խաղացին 1840 թ. լիբանան֊ 

յան ապստամբության հրահրման գործումл5'» 

1833 թ. մայիսի 4-ին, հակասուլթանական իր զինարշավում 
հաղթանակ տարած Մուհամեդ Ալին, մնալով ջախջախված իր վե-
հապետի վասաղը, նրանից Եգիպտոսի, Արաբիայի, Սուդանի և 
Կրետեի վրա իր իրավունքները հաստատող, իսկ Կիլիկիան ու Սի-
րիան ցմահ իր կառավարմանը հանձնող մի ֆիրման ձեռք բերեց 
պարզապես (Քյոթահիայի պայմանադիրը)։ Փոխարքան դժգոհ էր, 
անշուշտ, իրեն տրված փաստաթղթի ինչպես կիսատ֊պռատու-
թյունից, այնպես էլ միջազգային իրավունքի տեսակետից դրա 
խախուտությունից։ Ստեղծված իրավիճակից, սակայն, առավել 
դժգոհն Անգլիան էր։ Ձևականորեն միասնական Օսմանյան կայ-

.սըրության շրջանակներում գործնականում ստեղծվել էին երկու 
՛ինքնուրույն պետություններ՝ Մահմուդ 11֊ի և Մուհամեդ Ալիի 
.կայսրությունները։ Երկրորդում, որն ավելի ընդարձակածավալը, 
բազմաբնակիչը, հարուստն ու հզորն էր, բացարձակ գերակշռու-
թյուն ուներ ֆրանսիական ազդեցությունը։ Մյուս կողմից՝ Մուհա-
մեդ Ալին,ոչ միայն լուրջ խոչընդոտ էր արևելյան Միջերկրականի 
բացարձակ վերահսկողությունը ձեռք բերելու անգլիական ձգտման 
առաջ, այլև սպառնալիք էր Արաբական ծոցում բրիտանական դիր-
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քերին և Հնդկաստանի հետ նրա կապերի անվտանգությանը58? 
Հետևաբար Լոնդոնում պիտի Եգիպտոսի տիրակալի հետ հաշվե-
հարդար տեսնելու ուղիներ որոնվեին։ Իսկ այդ ուղիներից մեկը, 
ինչպես նշեցինք, անս/այման հ անգո լցվում էր Լիբանան լեռ ան 
հետ։ 

Պատահական չէ, ուրեմն, որ չնայած արդեն տեղում վխտա-
ցող մեձաթիվ անգլիական գործակալներին, 1835 թ. Կ. Պոլս ի ան֊ 
գլիական դեսպանատան կցորդ Ռիչարդ Վոլդը երկարատև հատուկ• 
առաքելությամբ Լևանտ ուղարկվեց, հիմնական աոաշադրանք 
ստանալով Լիբանան լեռան մեծազդեցիկ իշխանապետին ամեն 
գնով պոկել Մուհամեդ Ալիից, հակադրել նրան ու խախտել վեր-
ջինիս դիրքերը։ Վուդը, ինչպես վկայում են ժամանակագիրները,, 
չվարանեց իր խաղաթղթերը բացել ամիրի առաջ, սակայն վերջի-
նից սոսկ տարտամ ու խոլսաւիողական պատասխան ստացավ։. 
Առանց հուսալքվելու, նա դիմեց մի այլ Բաշի րի, նախորդ իշխա-
նապետ Յուսոլֆի եղբոր՝ Կասեմի որդի և ապագա ամիր Բաշիր 
III Շիհաբին, որն իշխանապետական աթոռն ստանալու խոստ-
մանը պատասխանեց անգլիացիների հետ համագործակցելու և 
հակաեգիպտական զինված շարժումը ղեկավարելու հանձնառու-
թյամբ5՝*, 

Վուդը շուրջ մի տարի գաղտնոլդեն և մեծ եռանդով մշակեց• 
նաև դրոլզ խոշորագույն և ա՛ռավել հեղինակավոր ա վատ ա պետե-
րին, նրանց նախապատրաստելով իշխանապետի և եգիպտացինե-
րի դեմ վճռական ապստամբության։ նա լս:մ էր հասկանում, որ 
դրուզների համար, որպես համայնքի, եգիպտական տիրապետու-
թյան վախճանը պիտի նշանավորեր 1լ Մուհամեդ Ալիի դաշնակից 
ատելի իշխանաս/ետ Բաշիր II-ի անկում ը ։ և' իրենց հալածական 
շեյխերի վերադարձն ու նրանց իրավունքների ու հզորության վե-
րականգնումը, և մարոնական օրավուր ամրապնդվող գերակայու-
թյան վախճանը, և' զորա գրման վտանգի վերացում ը։ 

Հետաքրքիր է այն հանգամանքը, որ անգլիական գործակալի 
հետ բանակցելուց բացի, դրուզական համայնքի ղեկավարները շո-
շափվելու էին նաև իշխանապետի մարդկանց կողմից, արդեն 
1840 թ, գարնանային խառնակ օրերին, և ի գիտություն էին ըն-

5 8 В. Б. Л у ц к и й , Новая история арабских стран, М., 1961, стр. 95,. 
99. 

8 9 К. С. С а л и б и, Очерки по истории Ливана, стр. 86. 
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դունելոլ իշխանապետի ամենազոր քախիայի՝ Բոլտրոս Քարամեի 
այն հավաստիքը, որ իրադրությունից հաղթական դուրս գալու 
դեպքում Բաշիր 11-ը պիտի դադարեցնի իր հակադրոլզական քա-
ղաքականությունն ու պիտի աշակցի Լիբանան լեռան շրջանակնե-
րում դրոլզական ազդեցության վերականգնմանը՝ առաջին հերթին 
պետական պաշտոնատներում քրիստոնյաներին փոխարինելով 

• դրուզ ոլքքալներով60։ 

Անգլիացի Ռիչարդ Վոլդը, որը, անշուշտ, ոչ պատահական 
ընտրությամբ, կաթոլիկ էր, աչքաթող չարեց նաև մարոնական 
համայնքին։ Վերջինս եգիպտական իշխանություններից և Բաշիր 
11-ից դժգոհելու հիմքեր չունենալով, որոշ ղեկավար շրջաններից 
հրահրվող մի երազանք էր փայփայում, տարանջատվել լիբանան֊ 
յան իշխանապետությունից (որի բարձրագույն ոլորտներում կա՛մ 
կաթոլիկացած նախկին դրուզ ներն էին, ինչպիսին իշխանապետ 

•Շիհաբն էր, կամ էլ հույն կաթոլիկները, ինչպիսին իշխանապետի 
քախիա Քարամեն էր) և ստեղծել սեփական-մարոնական իշխա-
՛նապետություն՚61 (Ջիրբատ Բշարրիի, Բիլատ Բաթրոլնի, Ջուբայլի, 
Ջ ի բբա տ ալ-Մունայթրայի, Ֆոլթուհի, Քաթայի և Մաթնի շրջանակ-
ներում)։ Քաջատեղյակ մարոնական այդ երազանքին, ի շարս այլ 
առաջադրանքների նաև մարոնականներին Ֆրանսիայից հիասթա-
փեցնելու դժվարին առաքելությամբ 1835 թ. Լևանտ ,ուղարկված 
Վուդը 1840 թ. սկզբներին արդեն իսկ կարողացավ սիրաշահել 
մի շարք մեծազդեցիկ դեմքերի, այդ թվում և պատրիարք Ցոլսուֆ 
Հոբեյշին, բարձրագույն Դռան անունից խոստանալով եգիպտա-
ցիների արտաքսումից հետո ստեղծել մարոնական ամիրայություն՝ 
նշանակա՛լից ինքնավարությամբ և հարկային դրույքների շոշա-
փելի նվազեցմ ամբ62յ 

Ավելացնենք, վերջապես, որ, արխիվային փաստաթղթերի 
վկայությամբ, մայիսի 24-ին սկսած ապստամբական խաղաղ 
Հնգօրյակից անմիջապես հետո, երբ Աբու Սամրա Ղանեմի գլխա-
վորությամբ ապստամբական երկրորդ և արդեն բռնկուն օջախը 
.ստեղծվեց Բեյրոլթի հարթավայրում, հենց այնտեղ էլ անմիջապես 
գազանորեն հայտնվեց Ռիչարդ Վուդը և զինված շարժումը աշ-
խուժացնելու օգտին քարոզության ձեռնարկեց՝ խոստանալով ան-

60 А. Լ а ս г е ո է, Ке1аИоп ШзЮгЦие..., уо1. I, р. 39. 
61 К. С. С а л н б и, Очерки по истории Ливана, стр. 86, 91. 
62 նույն տեղում։ 
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դլիսւկան զինական օժանդակությունԲնութագրական է, որ Բեյ-
րութի շրջանի ապստամբական ճամբարի ղեկավարներից մեկը 
անգլիական հյուպատոսարանի «թարգման» Նոլայմ Թրատն էր6*, 
որն իր գոյւձընկերների հետ օտար, հատկապես հյուպատոսական 
շրջանակներում եռանդուն բացատրական աշխատանք էր կատա-
րում հօգուտ ապստամբական շարժման65։ 

Ի դեպ Բազի լին, որպես ցարական Ռուս աս տան ի դիվանագի-
տական շահերի եռանդուն պաշտպան, օբյեկտիվ իրականությանը 
դեմընթաց գնալու գնով իր աշխատության էջերում ջանք չի խնա-
յել հերքելոլ 1840 թ, մ ա յի ս-հոլլի и յան իրադարձությունների վբա 
արտաքին ուժերի ներգործության փաստը, առաջին հերթին, 
«Բարձրագույն Դռան գործակալների և անգլիացիների ազդեցու-
թյան» վերաբերյալ պնդումները։ «Դա անհիմն է, — գրել է նա, ու 
շարունակել, — Այստեղի (Բեյրութի— Ե. Ն . ) - եվրոպացիներից մի-
այն ֆրանսիացիները, ում կառավարությունն այնքան սրտանց 
Մուհամեդ Ալիի կողմն էր, գործուն համակրանք տածեցին ապըս-
տամբների նկատմամբ, հայթայթեցին վառոդ, ղեկավարեցին նը-
բանց գործողությունները և մասնակցեցին նրանց խորհրդակցու-
թյուններին»66։ 

Բա զիլին, անշուշտ, տվյալ տողերը գրելիս ւ ոչ այնքան 
անգլիական կամ թուրքական, որքան ցարական Ռուսաստանի 
գործակալների մասնակցության փաստն էր ջանում սքողել։ «Եվ-
րոպայի ժանդարմի»՝ նիկոլայ 1-ի, զինված միջամտությունն ու 
Հյունքար Իսկելեսիի պայմանագիրն էին, որ 1833 թ. սուլթան Մահ-
մուդ 11-ին փրկել էին Մուհամեդ Ալիի առաջ խայտառակ կապի-
տուլյացիայի ենթարկվելու վտանգից։ Նիկոլայ 1-նն էր, որ Մյուն֊ 
խենգրացում Ավստրիայի կայսեր, ապա և Պրուսիայի հետ «Եգիպ-
տական փաշայի» հավակնությունների դեմ կնքված գաղտնի պայ-
մանագրի ներգործությամբ 1839 թ. խափանել էր Իբրահիմ փաշա-
յի հաղթական զորաբանակների ներթափանցումը Տավրոս յան լեռ-
ներից հյուսիս։ Եվ 1840 թ. գարնանը Սիրի այի ուղղափառների 
«հովանավորի ու պաշտպանի» իր դիրքերն ամրապնդելու ձգտող 
ցարի հոգևոր ու աշխարհիկ գործակալները, հասկանալիորեն չէին 

63 АВПР, ф. «Посольство в Константинополе», д. 701, л. 51. 
6 4 П. У с п е н с к и й, Книга бытия моего. Дневники и автобиографи-

ческие записки, т. III, СПб, 1896, стр. 192, 396, 440 и 598. 
6 5 АВПР, ф. «Посольство в Константинополе», д. 701, л. 36. 

К. М. Б а з и л и , Сирия п Палестина..., стр. 191. 
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կարող Հակա ե գի պտ ա կան և Հա կա իշխանապետ ական տրամադրու-
թյուններ չՀրաՀրել իր թվաշատոլթյամր լիբանան յան քրիստոնեա-
կան երկրորդ Համայնքը կազմող Հույն ուղղափառների շրջանում է 
Այս Համայնքի ծագմամբ Հույն Հոգևոր և աշխարհիկ վերնախավը 
Հանձին ցարական Ռուսաստանից Հովանավորվող ու նրան երախ-
տապարտ Բարձրագույն Դռան պիտի վերագտներ Սիրիայում կա-
թոլիկության դեմ իր պայքարում Հուսալի մի Հենարան, մինչ 
ծագմամբ արաբ թե Հույն Հասարակ մահկանացու ուղղավւառների 
Հոտը պիտի ձերբազատվեր դավանական այն ճնշումից, որին ուղ-
ղություն Էին տալիս Հաննա ԲաՀրին և Բուտրուս Քարամեն։ Վեր-
ջինս, պնդել Է եկեղեցական մի տարեգրություն, այնքան բրտորեն 
Էր Հալածում ուղղափառներին, որ շատերը «Հարկադրվեցին Հա-
րել կաթոլիկական Հերձվածինյ>67« Բազիլին ևս, անշուշտ, ոչ ա֊ 
ռանց գունազարդման, գրել Է, որ ՇիՀաբների օրոք Լիբանան լե-
ռան ուղղափառները կաթ ոլիկ-մ ա բոն ականնե րի ց ավելի շատ դա-
ժանություններ են կրել, քան Օսմանյան կայսրության մնացյալ 
Հատվածներում բուն իսկ մաՀմեդականներից®տ» Չմոռանանք նշել, 
որ ուղղափառ Համայնքը, Հատկապես նրա Հունա՛կան շերտը, Մու-
համեդ Ալիին՝ հունական ազատագրական շարժումը արյան մեջ 
խեղդողին, ատելու ազգային-քաղաքա՛կան պատճառներ ևս ուներ։ 

Հետաքրքրական Է Բազիլիի դիտողությունը ֆրանսիական դիր-
քորոշման վերաբերյալ։ Ֆրանսիական Հյուսլատոսը, Հակառակ իր 
կառավարության ՀրաՀանգին, որ ջանա նպաստել երկրի խաղա-
ղեցմանը, «սերտ ու կասկածելի կապերի մեջ Էր ասւստամբների 
Հետ և բոլոր միջոցներով օգնում Էր նրանց}), գրել Է Բազիլին իր 
Հյուպատոսական զեկուցագրերից մեկում՛'9, Հետագայում այդ 
խնդրին վերստին անդրադա՛ռնալու Համար, «նույն ինքը Բեյբութի 
ֆրանսիա՛կան Հյուպատոսությունը, ի Հեճուկս իր մինիստրության 
քաղաքականության, ապստամբությունը բորբոքեց այն ակնկա-
լությամբ, որ ԻբրաՀիմ փաշան, ի վիճակի չլինելով լեոնականնե-

67 Տե՛ս А. Е. К р ы м с к и й, История новой арабской литературы..., 
стр. 363. 

6 3 К. М. Б а з и л и, Сирия и Палестина..., стр. 147. Պորֆիրի Ուսպեն֊ 
սկին ևս իր նամակներում ու զեկուցագրերում «Ուրացող]) Հաննա Բահրիի մի ահա-

վոր ուրվանկար Է ստեղծել (տե՛ս П . У С П в Н С К И Й , М а т е р и а л ы , Т . I . С Т р , 

248 и т. II, стр. 163). 
6 9 АВПР, ф. «Посольство в Константинополе», д. 701, л. 48. 
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րին զենքի ուժով խաղաղեցնել, կհարկադրվի դիմել Ֆրանսիայի 
միջամտությանը և դրանով էլ Ֆրանսիան ձեռք կբերի նոր իրա-
վունք և ազդեցություն լիբանանյան ազգաբնակչության շրջանում, 
որի մեծամասնությունը կաթոլիկական տարրն է, Արևելքում 
ֆրանսիական քաղաքականության այդ զենքը։ Նույնիսկ եգիպտա-
կան զինվորների կողմից մի ֆրանսիացու հասցված վիրավորան-
քի կապակցությամբ հյուպատոսը հարաբերությունները խզեց 
տեղական իշխանությունների հետ և դրոշը իջեցրեց։ Լեռնական-
ները դա պատերազմի հայտարարություն համարեցինյ>7"յ Ршզի-
լին այնուհետև ընդգծել է, որ ապստամբությանը քաջալերողների 
թվում չսլետք է մոռանալ ճիզվիտ միսիոներներին, որոնք «հակ-
ված էին ջուրը պղտորել և որոնք ջատագովեցին ու տարածեցին 
խռովությունը՝ հուսալով Լիբանանում կաթոլիկական անկախ իշ-
խանապետություն հիմնել»'^ ։ 

Ի. Մ. Ս մ ի լյան սկա յան փաստորեն аկասկածի ենթակայ> է 
հայտարարել՛2 ինչպես ռուսական հյուպատոսի, .այնպես էլ ֆրան-
սիական հյուպատոս Բուրրեի պնդումը, որ հենց ֆրանսիա՛կան 
ճիզվիտ միսիոներների (Гներշնչանքով ի հայտ եկան սրտաճմլիկ 
կոչեր, որոնց՛ում լեռնականներն իրենց համար օրինակ էին հայ-
տարարում ֆրանսիացիներին, համեմատում էին իրենց մակաբա֊ 
յեց ին երի հետ, խոսում ազատության մասին, քարոզում ժողո-
վըրդական հավաքներ և մատնացույց անում հույներին, որոնք 
աստծու օգնությամբ տապալել էին թուրքական տիրապետությու-
նըЛ73» 

Իրադարձությունների ականատես և պաշտոնի բերմամբ նաև 
մասնակից երկու դիվանագետների հավաստման ստուգությունը 
բնավ կասկածելի չէ։ Պարզապես պետք է վարձ անել հասկանա-
լու այն «հակասությունըյ), որ առաջին հայացքից ակնբախ է ֆրան-
սիական կողմի դիրքորոշման մեջ։ Հարկ է նկատի ունենալ, որ 
Ֆրանսիան ապրում էր «հուլիսյան միապետությանX) ժամանակա-
շրջանը (1830 —1848 թթ՛), երբ Լուի Ֆիլիպ թագավորի կառավա-
րությունն Արևելյան հարցում վարում էր մի այնպիսի քաղաքա-
կանություն, որից աջ ու ձախ կանգնած էին ընդդիմադիր երկու 
հզոր հոսանքներ՝ լեգիտիմիստները և հանրապետականները։ 

'о к. М. Б а ЗИ ли, Сирия и Палестина..., стр. 191. 
71 նույն տեղում, էշ 192։ 
7 2 И. М. С м и л я н с к а я, Крестьянское движение в Ливане.., стр. 75. 
7 3 К. М. Б а з и л и , Сирия и Палестина..., стр. 192. 
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1833 թ. փետրվարի 20-ին, երբ ցարական նավատորմ ը սուլ-
թանին փրկելու առաջադրանքով հայտնվեց նեղուցներում, ահա-
բեկ Անդլիան և Ավստրիան հարկադրաբար միացան Ֆրանսիային՝ 
Բարձրագույն Ղռանը ստիպելով բավարարել եգիպտական փո-
խարքայի պահանջները և հնարավորություն ստանալ որոշ չա-
փով թոթափելու ռուսա՛կան ազդեցությունը։ 1839 թ. երբ եգիպ-
տական հաղթական զորախմբերը նորից անարգել շարժվում էին 
դեպի Կոստանդնուպոլիս, արևմտյան մայրաքաղաքները ռուսա-
կան բանակի ու նավատորմի միջամտության հավանականությու-
նից խուճապի մատնվեցին։ Անգլիան Ֆրանսիային առաջարկեց 
համատեղ նավախումբ ուղարկել Դարդանել, սակայն Լուի Ֆիլիպի 
կառավարությունը խուսափեց ծանրակշիռ այդ քայլից։ Ավստրիան 
առաջարկեց Վիեննա յում համաժողով հրավիրել ու Թուրքիան 
վերցնել տերությունների կոլեկտիվ հովանու ներքո։ Մետերնիխի 
նախա՛ձեռնությամբ հուլիսի 27-ին Տ տերությունները՝ Անգլիան, 
Ավստրիան, Պրուսի ան, Ռուսաստանը և Ֆրանսիան միասնաբար 
հուշագրով հայտարարեցին, որ Թուրքիային վերցնում են իրենց 
հավաքական վերահսկողության տակ և որ Բարձրագույն Դուռը 
առանց իրենց վճռի որևէ վերջնական որոշում չի կարող ընդուներ 
Անդրադառնալով իր երկրի դիրքորոշման խնդրին, ֆրանսիացի 
պատմաբան Ա, Դեբիդուրը գրել է. «Համաձայնության հանգելը 
հեշտ չէր, և հույսեր քիչ կային։ Հուլիս յան կառավարությունը Մու-
համեդ Ալիի կողմն էր, իսկ ֆրանսիական ժողովուրդը, Անգլիայի 
նկատմամբ ատելությունից գրգված, ցանկանում էր, որ Ֆրան-
սիան նախկինի նման փաշային հավատարիմ մնա։ Ֆրանսիական 
կառավարությունը հուլիսի 27-ի հուշագրին միացավ միայն այն 
բանից դրդված, որ դուրս չմնա եվրոպական համ երգից, միաժա-
մանակ հոգու խորքում համոզված լինելով փոխարքայի անպար-
տելիության մեջ»7^։ 

Իրականում, եթե ֆրանսիական արքունիքում որոշ զիջումնե-
րով նպա՛ստավոր իրավիճակը պահպանելու և մյուս տերություն-
ների համատեղ ճակատի հետ բախումից խուսափելու կողմնակից-
ներ կային և կառավարությունն էլ հարկադրված միառժամանակ 
այդ շրջանների գիծն էր առաջ տանում, ապա հանրապետական 
դիմադրությունը, որի հայրենասիրական լոզունգները մեծ ներ-

7 4 А. Д е б и д у р. Восточный вопрос («История XIX века», под ред. 
Л а в и с с а и Р а м б о, т. 4, М., 1938, стр. 347). 
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գործություն ունեին ժողովրդական զանգվածների վրա, միապե-
տին ու կառավարությանը մեղադրում էր «մշտական երկչոտու-
թյան» և Անգլիայի ն «մշտական զիջումներ» կատարելու մեջ։ 
ճիշտ է, որ ընդդիմադրական մյուս հոսանքը՝ լեգիտիմիստները, 
որոնք համախմբում էին հին ազնվականական և կղերական վերնա-
խավի որոշակի զանգված, նույնպես, բայց արդեն աջից, քննադա-
տում էին արքունիքի քաղաքականությունը, սակայն նրանց ազ-
դեցության ոլորտը սահմանափակ էր։ Երկրի քաղաքական կլիման 
էլեկտրականացնողը հանրապետականներն էին և վարչապետ 
Սուլթր, գրությունը վերահսկել կարողանալու համար ոչ միայն 
նոյեմբերի 26-ին դիմադարձ կատարելով պաշտոնական հուշա-
գրով Անգլիայի ն հաղորդեց Ֆրանսիայի անհամաձայնությունը 
եգիպտական փոխարքայի որևէ զիջմանը, այլև 1840 թ. սկղբնե-
րին հարկադրվեց աթոռը հանձնել բացարձակ անզիջող հռչակված 
Թ՛իերին, «որի ազգային զգացմունքը զգալիորեն ավելի ուժեղ էր, 
քան Լուի Ֆիլիպինըյ>7°< 

Սակայն աստիճանաբար ավելի ու ավելի էր ուրվագծվում 
Անգլիայի, Ռուսաստանի, Ավստրիայի և Պրուսիայի համախմբու-
մը լոնդոնյան այն բանակցություններում, որոնց ֆրանսիական 
դեսպան Գիզոն մասնակցում էր յւչ թե հարցի լուծումը փութաց-
նելու, այլ ձգձգելու համար, որպեսզի Թիերը ժամանակ ունենա 
սուլթանի և փոխարքայի գաղտնի համաձայնությունը գլուխ բե-
րելու և մյոլս տերություններին կատարված փաստի առաջ դնելու։ 

Ահա հենց այդ ժամանակ էր, որ Լիբանան լեռան վրա պայ-
թում էր մայիսյան զինված շարժումը։ Հնարավոր է կռահել, որ 
Թիերի գաղտնի խաղաթղթերին ծանոթ խորամանկ Պալմերստոնի 
գործակալների մատն անխուսափելիորեն պետք է որ խառնվեր 
այդ շարժմանը։ Կարելի է նաև ենթադրել, որ մյուս տերություննե-
րի հետ բախումը կանխարգելելոլ և հանրապետական ձախ ընդ-
դիմադրությանն էլ զանգվածների վ_րա ներգործելու հզոր մի զեն-
քից ղրկելու հարցում խորապես շահագրգռված մարդիկ, արքունի-
քի չափավորականները լինեն դրանք, թե աջ ընդդիմադրականնե-
րը, Փարիզից կարող էին ներգործել Լևանտի իրենց հ ամա խոհն երի 
վրա, որպեսզի վերջիններս տեղում բորբոքեն հակաեգիպտական 
տրամադրությունները և փութացնեն սուլթան-փոխարքա վեճի 
գորդյան հանգույցի լուծումը։ Ի դեպ, անհերքելի փաստ է, որ Բեյ֊ 
բութում և ընդհանրապես Լիբանան լեռան վրա ֆրանսիացիների 

75 նույն տեղում, էշ 348։ 
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շրջանում ավելի մեծաթիվ էին ինչպես ազնվականական ծագ-
մամբ, այնպես էլ հոգևոր ծառայությամբ այն մարդիկ, որոնք 
«Մուհամեդ Ալիին համարում էին Եգիպտոսում Բոնա պարտի հո-
գևոր ժառանգորդըЛ7® և որոնք անկասկածելիորեն երկյուղածու-
թյամբ պիտի արձագանքեին Փարիզից՝ արքունիքի չափավորա-
կաններից թե աշ ընդդիմադրությունից եկող հորդորներին։ Բազի-
լին իր աշխատության էշերում, հոգ չէ թե անտեղի և ավելորդ 
ծաղրով, ներկայացրել է այդպիսի մի ֆրանսիացու, իր տոհմաբա-
նությունը խաչակիրների ոչ անհայտ ղեկավար Գողըֆրոլա դը 
Բույյոնից սկսող երիտասարդ կոմս Օնֆրուային, որն իր ամբողջ 
հարստությունը գործի լծելով և օրը յուրաքանչյուրին 2 ղուրուշ 
վճարելով իր շուրջն էր հավաքել 2—3 հազար զինված լի բան ան-
ցին երի ու նրանց՝ եգիպտացիների դեմ պայքարի դուրս բերելու 
համար նշանակել էր ծագմամբ եվրոպացի «շտաբի պետ, շտաբի 
հերթապահ սպաներ և համհարզներ!)'7г 

1840 թ. մայիս-հուլիսյան անցուդարձերի ետևում արտաքին 
յււժերի ներգործուն ձեռքի առկայությունը մի վերջին անգամ ընդ-
գծելու համար վկայակոչենք անվանի արաբագետ Վ. Բ. Լուցկուն. 
«1840 թ. մայիսին Ֆրանսիան, գործելով հակաեգիպտական կոա-

լիցիա կազմած չորս տերությունների թիկունքում, գլուխ բերեց 
Թուրքիայի և Եգիպտոսի միջև համաձայնությունը, որով սուլթանր 
Մուհամեդ Ալիին որպես ժառանգական տիրապետություն տալիս էր 
Եգիպտոսը և Սիրիան։ Պետոլթյունները որոշեցին ձախ.ողել այդ հա-
մաձայնությունը։ Նրանք լայնորեն օգտագործեցին Սիրիայում և 
Պաղեստինոլմ տիրող դժդոհությունը և մի շարք ապստամբություն-
ներ բարձրացրեցին եգիպտացիների դեմ։ Առանձնապես խոշոր 
եղավ 1840 թ. մայիսին Լիբանանում բռնկված ապստամբու-
թյունը»16։ 

Այս բոլորից դժվար չէ եզրակացնել, որ, ճիշտ է, եգիպտա-
կան իշխանությունների սոցիալ-տնտեսական (հատկապես օսման-
յան կառավարության դեմ մղվող պատերազմ ական գործողու-
թյունների պայմաններում անցկացվող) միջոցառումները բավա-
կանին խորը դժդոհություն էին առաջ բերել լիբանան յան ժողովրդի 
շրջանում, սակայն այդ դժգոհությոլնը հակաեգիպտական զինված 

7 6 К. С. С а л и б и, Очерки по истории Ливана, стр. 85. 
7 7 К. М. Б а з и л и, Сирия и Палестина..., стр. 192. 
7 8 В. Б. Л у ц к и й , Новая история арабских стран, стр. 101. 
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ա II/и տա մ բութ յան նախադրյալի վերաճեց իշխանապետ Բաշիր 
Л ֊ / ։ կողմից արհեստականորեն խորացվելու հետևանքով միայն։ 
Մյուս կողմից, բուն իսկ ապստամբությունը, որ շղթայազերծվեց 
ամիրի որոշակի ներգործությամբ և որին մասնակցություն բերեց 
լիրանանցիների մի փոքր հատվածը .միայն, տեսանելիորեն կրում 
էր արտաքին ուժերի եռանդուն քարոզչության դրոշմը։ 

Е. О. НАДЖАРЯН 

НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ ВОССТАНИЯ В Л И В А Н Е 
В МАЕ—ИЮЛЕ 1840 г. 

Р е з ю м е 

Социально-экономические аспекты этого восстания доста-
точно широко освещены как в советской (И. Смилянская), так 
11 в зарубежной (А. Исмаиль, Ф. Казань, К- Салиби и др.) ис-
ториографии. 

В статье рассматриваются политические аспекты восста-
ния 1840 г. Социально-экономические мероприятия, осущест-
вленные египетскими властями в Ливане, вызвали недоволь-
ство народных масс, переросшее в антиегипетское восстание. 
Этому в немалой степени способствовала политика эмира Ба-
шира II. Показана также деятельность агентов великих дер-
жав а османского правительства, поощрявших и поддерживав-
ших ливанское восстание в своих целях. 

Օ Լ ւ _ յ 1 » . յ ւ ^ յ 

ՕՍսյ ^յՏ 1Д1* յ ~ յ յ - յ յ ֊ ւԼօ ւԼ«ԱՍ1 Լ ^յձտլյ 

լյձյ ( և Ս ն - յ Ս և * Լ ս ^ յ | ) յ յ յ և ւ ^ յ ւ ^է-յ^յՍԱ I լյձ <— 

յւ—+տ՜յ ս ք յ Ս յ ^ ս յ յ > ս ) ս ^ ւ 
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Լ. I». ԹՈՓՈԻԶՅԱՆ 

ՍԻՐԻԱՅԻ ՃԱՅ ԴՅՈԻՂԱՑԻՈԻԹՅԱՆ ՎԻՃԱԿԸ XIX Դ. ԿԵՍԵՐԻՆ-
XX Դ. ՍԿԶԲՆԵՐԻՆ 

XIX դ. 40-ական թվականներից Սիրիան և Լիբանանը ներքաշ-

վեցին Համաշխարհային կապիտալիստական շուկայի ոլորտը, իսկ 

հետագայում դարձան օտարերկրյա կապիտալի արտահանման 

ասպարեզ։ Վ. Ի. Լեն ինը գրել է, «Կապիտալի արտահանումն ազ-

դեցություն է գործում կապիտալիզմի զարգացման վրա այն երկըր-

ներում, ուր նա ուղղվում է՝ չափազանց արագացնելով այդ զար-

գացում լг»*։ Զգալի չաւիով զարգացավ արտաքին առևտուրը, հիմ-

նադրվեցին բանկեր, վարկային հաստատություններ, ցամաքային 

ու ծովային տրանսպորտի գործակալություններ, մեծացավ ՛արտա-

հանվող հումքի և ներմուծվող արդյունաբերական ապրանքների 

ծավալը։ Ավանդական արհեստներն անկում ապրեցին, երևան ե-

կան հումքի տարբեր տեսակներ նախնական մշա՛կման ենթար-

կող մանուֆակտուրաներ, որոնք, աննշան բացառությամբ, պատ-

կանում էին օտարերկրյա, հիմնական՛ում ֆրանսիական ՛կապիտա-

լին կամ էլ ենթարկված էին նրա վերահսկողությանը։ Սակայն 

կապիտալիզմի տարրերը չկարողացան ֆեոդալական ամուր կեղևը 

պատռել և ընդգրկել արտադրության բոլոր բնագավառները։ Ֆեո-

դալիզմ ը բավական խոր արմատներ ուներ հատկապես գյուղում, 

թեև ապրանքային հարաբերություններն ավելի ու ավելի էին 

զարգանում գյուղատնտեսության մեշ։ 

Փորձենք այդ հարաբերությունների ընդհանուր ֆոնի վրա 

ներկայացնել հայ աշխատավոր գյուղացիության սոցիալ-տնտե-

սական և քաղաքական վիճակը Սիրիայում։ 

I Վ. Ի. Լենին, Կրկեր, հ. 22, կ 321։ 
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Սիրիայի հայ գյուղացիության պատմության հարցերին նվիր-
ված հետազոտություններ առհասարակ չկան ո՛չ մեզանում, ո՛չ էլ 
արտասահմանում: Սիրիայի հայկական գաղթօջախների պատմու-
թյունն ուսումնասիրող սվւոլռքահայ հեղինակները՝ Ա. Ս(ոլրմեյա--
նը2, Ա. Ս անջյան ը3 և ուրիշն եր, հակվելով գլխավորապես ա զգա ւին-
եկեղեցական, մշակութային, մասամբ էլ առևտրատնտեսական 
հարցերի վրա, համարյա աչքաթող են արել սիրիահայության հիմ-
նական զանգվածը կազմող գյուղացիությանը։ Թեև նրանց աշ-
խատություններում զգալի քանակությամբ նյութեր են կուտակված 
Հյուսիսային Սիրիայի հայաբնակ գյուղերի վերաբերյալ, սակայն 
գյուղացիության վիճակի բացահայտման հարցը չի մտել նրանց 
խնդրի մեչ։ Օտար հեղինակները հաճախ են անդրադարձել Սիրիա-
յի գյուղացիությա՛ն պատմության հարցերին, սակայն, հաշվի չառ-
նելով ազգային ու կրոնական պատկանելիության դերը գյուղացի-
ների հարստահարման գործում, երբեմն առաջ են քաշել այնպի-
սի տեսակետներ, որոնց ստվերի ներքո աղավաղվում է նաև հայ 
գյուղացիության սոցիալ-տնտեսական և քաղաքական դեմքը։ Այս-
պես, օրինակ, արաբ տնտեսագետ է. ԳաննաժԼն վարձում է ցոււց 
տալ, որ իբր Սիրիայում մահմեդական և քրիստոնյա գյուղացի-
ները հավաս՛ար չափով էին ճնշվում ու կեղեքվում*, հաշվի չառնե-
լով այն լրացուցիչ հարկերն ու պարհակները, որ գրվում էին 
քրիստոնյա, այդ թվում հայ, գյուղացիության վրա։ Այդ թյուր կար-
ծիքը վաղուց ներթափանցել է նաև եվրոպական պատմագրության 

մեջ5, 
Օսմա՛նյան տիրապետության ներքո Սիրիան տրոհված էր մի 

շարք վարչատերիտորիալ միավորների՝ Հալեպի, Սիրիայի, Բևյ-
րութի վիլայեթների կամ նահանգների և Դեյր Էլ-Զորի մութասա-
րիֆաթի, որոնք իրենց հերթին բաժանված էին ավելի փոքր միա-
վորների՝ սանջակների, կազաների, նահիեների։ Ընդարձակվելով 
^ՒԺ^1՝այՒ> Միջագետքի և Պաղեստինի հաշվին, դրանք գրավում 
էին շուրջ 1/3-ով ավելի մեծ տարածություն, քան այսօրվա Սի֊ 

2 Ա. Ս յ ո ւ ր մ ե յ ա ն , Պատմություն Հալեպի հայոց, հ. 3, Փարիզ, 1950։ 
3 А. К. Տ а ո ] է а ո, ТЬе А г т е ш а п С о т т и п Ш е з 1п БуПа ипйег Оио-

т а п Оот1п1оп, СатЬг1й§е, 1965. 
4 Е. О а ո ո а շ ё, Ьа Кё1огте йеБ 1աբճէտ с!!гесէտ аи Ь1Ьап քէ еп БуМе, 

ВеугоиШ, 1947, р. 259. 
5 Տե՛ս, օրինակ. Н а Й т, Революционный переворот в Турции, М., 1914, 

стр. 44. 
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րիան®, և ներկայացնում էին տարրեր ժողովոլրդների ու կրոնների 

մի խճանկարէ Զանազան ազգությունների (արար) քուրդ, չերքեզ, 

թուրք, թուրքմեն և այլն) պատկանող մահմեդականները քրիս-

տոնյաների (արար, հույն, ասորի, հայ և այլն) նկատմամբ ունեին 

թվական գերակշռություն՝ 3։1 հաշվով։ 

Սիրիայի հայերի վերաբերյալ պահպանվել են սոսկ կցկտուր 

վիճակագրական տեղեկություններ։ Սակայն ներքոհիշյալ աղյու-

սակում ամփոփված տվյալները1, ակներևորեն պակասավոր լի-

նելով հանդերձ, կարող են մոտավոր պատկերացում տալ նրանց 

թվաքանակի և տեղաբաշխման մասին։ 

Հայարնակ վայրեր 

1 8 7 0 ֊ 1890-ական թվակա՛ն՛ներ 

Հայարնակ վայրեր Հա յերի շեղ. 
թ վ ա քա՛նակ լւ 

քաղաքա յին 
րնակչու-

թյու. նը 

գյուղական 
բնակչու-

թյունը 

1 2 3 4 

Հայեսլի նաՀանգս 

1. Հալեպ քաղաք 

<3, Ալերս անդրեւոի կաղա 

8 . 0 0 0 

8 . 7 0 0 

8 . 0 0 0 

7 0 0 8 . 0 0 0 

6 Հալեպի նահանգը ուներ 78.000, Սիրիան՝ 100.000։ Բեյրութը՝ 30.500, 
Դեյր Էլ-Տորի մութ ասարիֆաթ ը՝ 100.000, ընդամենը, 303.000 կմ2 տարածու-
թյունւ Այսօրվա Սիրիայի տարածությունն է 195.000 կմ2/ 

7 Հաշվումները կատարել ենք ըստ հետևյալ աղբյուրների. (ГԱրշալույս Ա-

ր արատ յ ա ն», Հմյուոնիա, 24.У1.1867, (Г Մասիս», Կ. Պոլիս, 22.Х1.1879, 2.1.1880, 
էԲյուզանդիոն», ' / . Պոլիս, 12.ХП.1901, 19.Г1.1905, ԳԱԹ-ի արխիվ, Ֆ. Թ. Ա-
զատյանի բ. 2, վ. 46- Ա. Ս յուր մ ե յան, Պատմություն Հալեպի հայոց, հ. 3, 
էշ 894, Ս. Հ. Վարժապետ յան, Հայերը Լիբանանի մեջ, Բեյրութ, 
1951, էջ 444, 445, 449, 451, 452—457, Մ. Բ֊երղյան, Հմմառու հայ 
վանքը, Բեյրութ, 1949, էջ 78, Ա. Բ՝ ե մ ի ր յ ա ն, Քեսապ, Բեյրութ, 1956, էջ 

30, 73, Е . С հ а п է г е , О е В е у г о Ш к а Т И И з , Р а П э , 1892, р р . 11 և 3 2 
V . С ս 1 ո е է, Б у И е , Ы Ь а п е [ Р а ^ в Н п е , Р а П э , 1896, р р . 82 , 162, 3 0 7 և 394-
Ь а Т и г я ш е (З А 8 ! е , Р а г К , 1892 , р р . 193 , 2 0 1 — 2 0 2 , 2 1 4 . 2 2 1 — 2 2 2 . Կքնեի 

տվյալները վերցված լինելով հիմնականում թուրքական սալնամեներից, 
կրում են միտումնավորության կնիքւ Այդ պատճառով, նրանց դիմել ենք միայն 
խիստ անհրաժեշտության դեպքում։ Աղբյուրներում հայերի թվաքանակն երբեմն 
նշված է ըստ շնչերի, երբեմն էլ ըստ տների։ Ընդունված սովորության համաձայն 
յուրաքանչյուր քաղաքային տանը հաշվել ենք 5, գյուղականը՝ 10 շունչ։ 

в Աղյուսակում լենք ընդգրկել Հալեպի նահանգի կազմում գտնվող, բայց 
պատմ ա աշխարհագրական առումով Կիլիկիայի մաս կազմող Մարաշի և Ուրֆայի 
սանջակների հայերին, սակայն անհրաժեշտության դեպքում այս կամ այն լա-
փով անդրադարձել ենք նաև նրանց վիճակին։ 
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1 2 3 4 

3 РЬ յ լա՚ևի կաղա . 5.310 3.000 2.310 
4. Անսյիոքի € . . . 37.784 3.7Տ4 34.000 

2.000 — 2.000 
в, Այնթասլի с . . . 3.000 2.000 1.000 
7. -Բիլիսի с . . 4.000 1.000 3.000 

Աէրէայէ *եաՀանգ 
1. 0»ամաս1լոս քաղաք . . . . 1.500 1.500 — 

2. Համա և Հոմս 6.000 6.000 — 

Բեյրոլթի ՂւաՀանգ 

1. Րեյրութ քաղաք 750 750 — 
2. Լատակիա . . . . . . . . 1.600 1.600 . — 
3. ԱրամոէՄարՀայոլԳւ և այլ գյու ղեր 2.131 — 2.131 
4. ՛հեյը Էլ֊Զ"րի մոլթասարիֆ աթ 450 450 — 

Ընդամենը . . 1 81325 28784 52441 

Աղյուսակի տվյալները Э"ЧЭ են տալիս , որ հայեր կային Սի-

ՐՒաձՒ ԲռԼ"Ր նահանգերում, սակայն նրանց հ իմն ա կան զանգվածը 
հաստատված էր Հալեպի համանուն սանջակի տարբեր կազանե-
րոլմ^ և նահանգի վարչատնտեսական կենտրոն Հալեսլ քաղաքում։ 
Ուշագրավ է, որ Հալեպի սանջակում հաչ գյուղացիությունը քաղա-
քաբնակների նկատմամբ ուներ թվական զգալի գերակշռություն։ 
Նրանց միջև թվային հարաբերակցությունը մոտա՛վորապես 2։1 
էր, այն դեպքում, երբ մյուս նահանգներում քաղաքաբնակներն 
անհամեմատ ավելի խոշոր թիվ էին կազմում, քան գյուղացիու-
թյունը։ Այդ պատճառով, քննվող հարցերի մեծագույն մասն ուղ-
ղակիորեն առնչվում է Հյուսիսային Սիրիայի կամ այսպես կոչված 
Հալեպի նահանգի համանուն սանջակի հայ գյուղացիության հետ։ 

Ս իրիա յոլմ ողջ գյուղացիությունն ապրում էր համատարած 
թշվառության մեջ։ Սակայն սխալ կլիներ բացարձակ կերպով 
նույնացնել մահմեդական և քրիստոնյա գյուղացիների վիճակը։ 
Մահմեդականների անձը, սեփականությունը և պատիվն ան-

9 Հալեպի սանջակի մյուս կազաների՝ Հարեմի, Ւդլիբի, Մաարայի, Բաբ-
Զեբուլի, Զեբել^Սեմաանի, Մեմբիջի, Ռակկայի հայերի թվաքանակի վերաբերյալ 
մեզ հայտնի աղբյուրներում տվյալներ չկանւ 
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ձեռնմխելի էին։ Բացի աչն բոլոր կեղեքումներից, որոնց ընդհան-
րապես ենթարկվում էր գյուղացիությունը, քրիստոնյաները Հա֊ 
րըստաՀարվում էին նաև որպես անՀավատ՝ գյավուր։ 

Թուրքիայի «անՀավատների» նման Սիրիայի քրիստոնյաները 
ևս գտնվում էին իրավազուրկ վիճակում և չէին կարող ապավինել 
օրենքի պաշտպանությանը։ Դատարանում ամրապնդվել էր խոր 
միջնադարից եկող այն Համոզմունքը, որ մաՀմեդականի և քրիս-
տոնյայի Հարաբերությունները չեն կարող տարրեր լինել ստրկա-
տիրոջ և ստրուկի Հարաբերություններից։ 

Մինչև նի զամ ական կամ այսպես կոչված արդիական դատա-
րանների Հաստատումը քրիստոնյաների անշարժ գույքի, ամուսնա-
կան, ժառանգության, դավանանքի վերաբերյալ գործերը վճռվում 
էին շարիաթի դատարանում, որի Հիմքում ընկած էին ՛Հուրանի 
դոգմաները, մոլֆթիների ֆեթվաները և մաՀմ եդակ ան ավանդույթ-
ները։ նի զա մ ական դատարանները ղեկավարվում էին ղուստոլ-
րով, որը թուրքա՛կան և եվրոպական օրենքների մի յուրօրինակ 
խառնուրդ էր։ Դատավարության պրոցեսը, ընթանալով ա՛զգային 
ու կրոնական խտրականության պայմաններում, ծառայում էր 
մաՀմեդականների և քրիստոնյաների միջև թշնամության սեր-
մանմանը։ 

Ըստ թանզիմաթի, նիզ ամ ական դատարանում կրոնն ու ազ-
գությունը դեր չէին խաղում, բ ս ՚ յ ց գործնականում այդպես չէր։ 
նաՀանգա յին վարչական կենտրոններում քրիստոնյայի վկայու-
թյունն ընդունվում էր միայն քրիստոնյայի և Հրեայի դեմ, իսկ 
կազաներում և նաՀիեներում այն ոչ մի ուժ չուներ։ Այդ պատ-
ճառով էլ անՀրաժեշտ Համարվեց Բեռլինի վեհաժողովի փաստա-
թղթում զետեղել Հատուկ Հոդված, որտեղ ասված է. «Օսմանյան 
կա՛ռավարության բոլոր Հպատակներին առանց դավանանքի 
խտրության պետք է թույլատրվի վկայություն տալ դատարանում»։ 
Դրանով թուրքական կառավարությունը միջազգային պարտավո-
րություն ստանձնեց կյանքում կիրառելու Հաթթը-հումայունի Հա-
մապատասխան կետը, որը մնացել էր լ ի վրա։ 

Սակայն դժվար էր վերացնել այն Հակասությունը, որ գոյու-
թյուն ուներ մաՀմեդական դոգմաների և միջազգային պարտավո-
րությունն երի միջև։ Ղուրանը և մաՀմեդական իրավունքը, ինչպես 
նշել է Կ. Մարքսը, ամբողջ աշխարՀի ժողովոլրգներին բաժանում 
էին երկու մասի՝ Հավատացյալների և անՀավատների10։ Ուստի 

10 к . М а р к с и Ф. Э н г е л ь с , Соч., т. X, стр. 6. 
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թուրքական կառավարությունն այգ միջազգային պարտավորու-

թյանը ձևական բնույթ տվեց ճիշտ այնպես, ինչպես Հաթթը֊հոլմա֊ 

յունի մյուս սկզբունքներին։ 1879 թ. Հալեպի քաղաքապետարանի 

անունից Բարձրագույն ղռանը ներկայացված մի դիմումում աս-

ված է. (ГԴատարանաց առշև մ ահմ եղականի դեմ քրիստոնէից 

վկայությունը չի բռնվիր, հարկ կհամարվի որ..., ըստ հրովարտա-

կաց տրամադրության, քրիստոնէից վկայություններն առանց վա-

րանման ընդունվեն, և ասոր հակառակ վարվողը ծանր պատաս-

խանատվության ներքո իյնաл"» 

Չնայած Սիրիայում քրիստոնյաներն իրավազուրկ էին, սա-

կայն տարբեր դավանության պատկանող «անհ ավատները» 

միևնույն չափով և միևնույն եռանդով չէին ճնշվում։ Կաթո-

լիկները (մարոնական, հույն, հայ, աս,որի, լատին և այլն) գտնը-

վում էին Ֆրանսիայի, Ավստրիայի և Վատիկանի, իսկ ավետարա-

նականները կամ բողոքա՛կանները՝ Անգլիայի և ԱՄՆ-ի պաշտպա-

նության ներքո։ Չօգտվելով եվրոպական պետությունների քրիս-

տոնյաներին հովանավորելու քաղաքականության «բարիքներիցդ Ւ 

Սիրիայի հայության ավելի քան 90 տոկոսը կազմող հայ լուսա-

վորչականները կամ ուղղափառները գտնվում էին անտանելի վի-

ճակում։ Անպաշտպան էր մանավանդ Հ-սյ գյուղացիությունը, որի 

ունեցվածքի, կյանքի և պատվի ապահովությունը թեկուզ նվազա-

գույն չափով երաշխավորված չէր։ 

* * * 

Սիրիայում և Լիբանանում գերիշխում էր ֆեոդալական արտադ-

րաեղանակը։ Իրավաբանորեն հողը համարվում էր սուլթանի սե-

փականությունը, բայց իրականում գտնվում էր ֆեոդալների ձեռ-

քում։ Կ. Մարքսը նշում է, որ Արևելքում Հողի գերագույն սեփա֊ 

կանատերը պետությունն է. «գերիշխանությունն այստեղ ազ-

գային մասշտաբով համակենտրոնացված հողային սեփականու-

թյունն է։ Բայց այս դեպքում ոչ մի մասնավոր հողային սեփակա-

նություն չկա, թեև կա հողի ինչպես մասնավոր, այնպես էլ հա-

մայնական տիրում ու օգտագործում»^։ 

Թանզիմաթի կիրառումով նախկին խասերի, զիամեթների և 

թիմարների փոխարեն ստեղծվեց ֆեոդալ֊ կալվածատիրական հո-

ղատիրություն և հողի նկատմամբ բավական լայն իրավունքներով 

օժտված ֆ ե ո դա լ-կա լվա ծա տ եր ե ր ի դասակարգ։ Ֆ. էնգելսը, ան֊ 

11 «Մասիս*, 6.IX.1379, 
12 Կ. Մարքս, Կապիտալ, հ. 3, մ. 2, Երևան, 1949, կ 329, 
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կասկած, այդ հողատիրությունը նկատի ուներ, երբ դրում էր. 

<гԱրևելքում միայն թուր թերն ա ռաշին անդամ մտցրին մի տեսակ 

կալվածատիրական ֆեոդալիզմ իրենց նվաճած երկրն երում»13։ 

1858 թ. ապրիլի 21-ի օրենքով հողը պաշտոնապես դարձավ 

պետական սեփականություն և բաժանվեց հինգ կատեգորիայի՝ 

արազի-մ եթ րուքե, արազի-մեվաթ, արազի-միրիե, վակֆական և 

մուլքային։ Առաջին երեքի մեջ մտնում էին պետական, չորրորդի 

մեջ՝ կրոնական-բարեգործական հաստատությունների, իսկ վեր-

ջինի մեջ՝ մասնատիրական հողերը։ Այսպիսւով, անխախտ պահ֊ 

։գանվեց նախկինում գոյություն ունեցող պետական, վակֆական և 

մասնավոր Հողատիրությունը։ 

Արազի-մեթրուքե համարված հողերը՝ արոտավայրերը, ան-

տառները և այլն, առուծախի ենթակա չէին։ Արազի-մեվաթ կա-

տեգորիայի մեջ մտնում էին խոպան հողերը, որոնք տրվում էին 

մշա՛կելի դարձնելու և երկու տարի հետո միայն հարկ վճարելու 

պայմանով: Յուրացված խոպանը դասվում էր արազի֊միրիե հո-

ղերի շարքը: Արազի֊միրիե կոչվում էին գերազանցապես վարելա-

հողերը, որոնք ձեռք էին բերվում թափ՛ուի իրավուն քով։ Թափուն 

հողի օգտագործման իրավունքի փաստաթուղթ էր, որը կարող էր 

տրվել բնակչության բոլոր խավերին՝ նահանգային իշխանություն-

ների կողմից։ Այդ փաստաթղթով, անժամկետ հողին տիրելու 

պայմանով, այն օգտագործողը պարտավորվում էր միանվագ 

վճարել սահմանված գումարը և տարեցտարի մուծել ռենտան։ 

Հողը կարող էր ժառանգաբար անցնել օգտագործողի սերնդին, 

սակայն ամեն անգամ անհրաժեշտ էր նոր թափու ստանալ, կա-

տարելով ռենտայի և նախնական գումարի վճարու մը։ Եթե ան-

հարգելի պատճառով հողը երեք տարի անընդհատ անմշակ էր 

մնում, ապա թաւիուն կորցնում էր ուժը, և հողը կարող էր ուրիշի 

փոխանցվել։ Թափուի ինստիտուտը հնարավորություն էր ընձե-

ռում զանազան պատրվակներով հափշտակելոլ գյուղացիների 

ունեցվածքը։ 

Վակֆական հողերը հանդիսանում էին մզկիթների, եկեղեցի-

ների, վանքերի և բարեգործական հաստատությունների անձեռըն-

մխելի սեփականությունը։ Դրանք թափուի իրավունքով օգտա-

գործման էին տրվում գյուղացիներին։ Սակայն, ի տարբերություն 

արազի֊միրիեի, չէր թույլատրվում վակֆական հողերը օտարել 

վաճառելու, գրավ դնելու կամ մի որևէ այլ (բացի ժառանգելու) 

մ իջոցով։ 

13 Ֆ. Էնգելս, Անտի֊Դչուրինգ, Երևան, 1952, է{ 2251 
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Մոլլքային հողերը կազմում էին առանձին անձանց մասնա-

վոր սեփականությունը։ Դրանք լինում էին ինչպես մեծ, այնպես 

էլ փոքր տարածություններով։ Մեծ հողատարածությունները• 

կենտրոնացված էին ֆեոդալական վերնախավի, փոքրերը՝ գյուղա-

ցիների ու քաղաքացիների ձեռքում։ Օրենքը որոշ չափով սահմա-

նափակում էր այդ հողերից օգտվելու եղանակները, սակայն մոլլ-

քատերը համարվում էր լիիրավ սեփականատեր՝ օժտված իր կալ-

վածքը վաճառելու, գրավ դնելու, ժառանգելու, նվիրաբերելու և 

այլ իրավունքներով։ Անժառանգ կալվածատիրոշ մոլլքային հողե-

րը դասվում էին արազի֊միրիե հողերի շարքը։ 

Հետագայում ևս օսմանյան սուլթանները հրատարակեցին 

հողային օրենքներ, որոնք, սակայն, էական փ՛ոփոխություններ 

չմտցրին հողատիրության ձևերում։ 1867 թ. մայիսի 21 ֊ ի օրենքը 

գյուղացիներին պարտադրում էր իրենց հողակտորները ձևակեր-

պել թափուով։ Նույն թվա՛կանի հունիսի 18-ի օրենքով օտարերկ-

րացիներին անշարժ գույք ձեռք բերելու իրավունք տրվեց։ 1873 թ. 

հրապարակվեց սուլթանի կարգադրությունը՝ թափուների ստուգում 

անցկացնելու մասին։ 

Սուլթանների նոր հողային քաղաքա՛կանությունից գլխավորա-

պես օգտվեցին ֆեոդալական վերնախավի ներկայացուցիչները, և 

այն տարրերը, որոնք աչքի էին ընկել միապետությանը մատու-

ցած ծառայություններո՛վ։ Նոր օրենքով արտոնված պետական հողե_ 

րի վաճառքը ֆեոդալ-կալվածատեր դարձրեց նախկին ոազմաֆեո-

դալներին, որոնք այդ հողերին տիրում էին խասի, զիամեթի կամ թի-

՛մարի իրավունքով։ Գյուղացիությանը հող չհասավ, և նրա հիմ-

նական զանգվածն առաշվա պես հողազուրկ կամ սա կա վահ ող էր։ 

Սիրիայոլմ աշխարհիկ ։ու հոգևոր ֆեոդալներն ունեին ընդար-

ձակ տիրույթներ։ Մի քանի հարյուր հազար հեկտար տարածու-

թյա՛մբ ա մ են ա ար գա վանդ հողեր պատկանում էին սուլթան Աբ-

դուլ Համիդին։ Հալեպի, Սիրիայի և Բեյրութի նահանգներում դա֊ 

րեր ի վեր կալվածն եր ունեին մարոնական, ուղղափառ, լատին՛ 

վանքերն ու եկեղեցիները, ինչպես և ֆեոդալա՛կան բա՛զմաթիվ 

գերդաս՛տաններ։ Հայ աշխարհիկ ու հոգևոր ֆեոդալ֊կալվածատե-

րերը փոքրաթիվ Էին և էակ՛ան դեր չէին կատարում Սիրիայի սո՝ 

ցիալ-տնտեսական և քաղաքական կյանքում։ Սակայն հայ վանա֊ 

կան-եկեղեցական հողատ՛իրությունը բավական ակնառու տեղ էր 

գրավում։ 

Ե բո լա աղե մ ի հայոց վանքի (Г վակըֆ եղեալ» կալվածները մեծ 
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մասամբ գտնվում էին քաղաքներում։ Հալեպում, բացի ուխտավո-

րական հյուրատնից, կային այդ վանքին պատկանող ութ տներ, 

որոնց տարեկան եկամուտը կազմում էր շուրջ 7500 ղրուշ1*։ Ե-

րոլսաղեմի հայոց վանքին էին պատկանում Բեյրոլթի ս. Նշան, 

Լատակիա յի ս. Աստվածածին, Դամ ասկոսի ս. Սարդիս եկեղեցի-

ներր և նրանց ա ռըն թե ր կառուցված հյուրատները։ Տարբեր հա-

ղորդումներում հիշատկվում են նաև այդ քաղաքների մերձակա 

վայրերում եղող երուսաղեմապատկան կալվածներ, սակայն ա-

ուսնց ճշտելու դրանց բնույթը, տարածությունը, եկամտի քանակը 

և այլն։ Այդ քաղաքներում նստում էր Երուսաղեմից նշանակված 

«կալվածոց տեսուչըЛ1®» 

Հալեպի առաջնորդարանի անշարժ գույքը գնահատվում էր 

շուրջ 12.000 օսմանյան ոսկի։ 1878 թ. հաշվառման ցուցակի հա-

մաձայն առաջնորդարանն ուներ 23 բնակելի տուն և խանութներ 

որոնք տարեկան ապահովում էին 37.343 ղրուշ եկամուտ։ 1890-

ական թվականներին վատ մատակարարման հետևանքով, ազգա֊ 

պատկան կալվածների թիվն իջել էր, և նրանց եկամուտը հազիվ 

20—25 հազար ղրուշ էր^։ 

Կալվածներից գոյացած եկամուտը հիմնականում հատկաց-

վում էր առաջնորդարանի վերահսկողության ներքո գործող դպրո-

ցի կարիքներին։ 

Զմմառի հայ կաթոլիկ վանքն ընդարձակ կալվածներ ուներ 

Հալեպում, Լատակիա յում և այլ վայրեր՛ում, սակայն նրա հողային 

ֆոնդի հիմնական մասը գտնվում էր լեռնային Լիբանանում։ Ջըմ-

մառոլմ, Աունիոլմ, Զպտինոլմ, Մթեյնում, Բեյթ էդ֊Դինոլմ, Ռեյ-

ֆոլնոլմ, Թարարիայում և այլ գյուղական վայրերում կային ավելի 

քան 120 կմ2 տարածությամբ վանքապատկան արգավանդ հո-

ղերI17» Բա՛ցի այղ, վանքը կալվածներ ու շենքեր ալներ Զղարթա-

յում, Մազրաայում և Բեյրոլթոլմ։ Նրան պատկանող ս. Եղիա եկե-

ղեցու վա՚կֆ էր Բեյրութի Սուկ ալ-Արման կոչվող շուկայի ոչ մի-

այն հողը, այլև այնտեղ կառուցված շենքերն ու խանութները,8« 

Հայ աշխարհիկ ֆեոդալ-կալվածատերերն այդպիսին էին 

դարձել մեծ մասամբ առ ևտրա վաշխ առուակ ան գործարքների մ ի ֊ 

Ա. Ս յ ո լ ր մ ե յ ա ն , Պատմություն Հալեպի հայոց, հ. 3, էշ 8011 

15 «Սիոն», Երուսաղեմ, 1868, էշ 162։ 
16 ԳԱթ֊Ի արխիվ, ֆ. Թորոս Ազատ յան, բ. 3, վ. 48, թ. 3։ 

17 Ա. Հ. Վարժապետյան, Հայերը Լիբանանի մեշ, էշ 271։ 
18 Նույն տեղում, էշ 263։ 
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ջոցով1 սեփականազրկվող գյուղացիների հաշւէին։ Նրանց տի-

րույթները տեղաբաշխված էին հիմնականում Հալեպի, Լատակիա-

յի և Անտիոքի շրջաններում։ 

Զարգացման մակարդակով բավական բարձր էր կանգնած 

Հակոբոս Րսկանի տնտեսությունը։ Հալեպ քաղաքի մերձակայքում 

տարածված նրա կալվածներում զբաղվում էին հացահատիկային 

կուլտուրաների մշակությամբ, այգեգործությամբ, անասնապա-

հությամբ և, որ ուշագրավ է ։ այնտեղ հաստատված էր նաև մի 

«տիպար ագարակ»։ 1908 թ. լինելով Հակոբոս Ոսկանի կալվածք-

ներում Գ. Արսլանյանը գրել է. «(Հալեպից) երկուք ու կես ժամեն 

կհասնինք հիանալի դաշտի մը մեջ. տիպար ագարակն է։ երբ ա֊ 

նոր սահմանները կմտնենք, որոշ կտեսնվի թե գիտական մեթոդն 

ինչեր ըրած է... կհասցնեն թթենի և ծաղիկներոլ տեսակներ, 

պտղատու ծառեր. ջրհան մը ջուր կհա յթ այթ ե..., ամեն գործիք 

եվրոպական է...Я)19: Թվում է, դա կարևոր տնտեսություն էր, քա-

նի որ Հալեպից դուրս եկող ՛ճանապարհներից մեկը «հատուկ ա-

գարակին համար շինված» էր20< 

Լա տ ակի ա յի և Անտիոքի հայ ֆեոդալ-կալվածատերերի վերա-

բերյալ պահպանվել են ընդհանուր բնույթի նյութեր։ Հաղորդում-

ներում բերվում են մեծ մասամբ նրանց կողմից գյուղացիների 

հարստահարման, գյուղացիական հողակտորների հափշտակման 

և այդ կարգի այլ փաստեր։ 1874 թ. Լատակիայի հ՛ոգետան տե-

սուչ Եկավյանը նշում է, որ երոլսաղեմապատկան կալվածներից 

մեկը հափշտակվել է հայազգի ֆեոդալ Շաքիր Սայեղի կողմից, 

սակայն վերադարձվել է՝ պետական բարձր պաշտոն յա Մեսրոպ 

Պուպլեի միջնորդության շնորհիվ[2|յ 

Ֆեոդալ֊կալվածատերերը զավթում էին մանավանդ գյուղա-

ցիական հողակտորները։ Պատմելով հայաբնակ Արամո գյուղի 

մասին, «Սիոն»-ի թղթա՛կիցը գրում է, որ ծագումով հավանաբար 

հայ Մոլգադդեմ ֆեոդալական գերդաստանի անդամները «գյու-

ղացի հայոց վերա քիչ-քիչ ազդեցոլթյուննին մեծցնելով, սկսած 

են բռնանա/, և անոնց ձեռքը գտնված բոլոր հայրենական կալ-

վածները և անշարժ սեփականությունները խլելով տիրած են»'2։ 

19 « Р յո ւղան դի ոն », 28.IV. 1908։ 
20 նույն տեղում։ 
21 (ГՍուրիահայ տարեցույց», Հալեպ, 1925, Էջ 2171 
22 г Սիոն», 1866, Էջ 100, 
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Քւշագրավ է, որ ֆեոդալ-կալվածատերերն իրենց հերթին են-

թարկվում էին վաշխառուական կապիտալի ճնշմանը։ Այդ առու-

մով բնութագրական է վերոհիշյալ կալվածատերերի հետ պատա֊ 

հածր։ Ըստ «Սիոնա-ի հաղորդման «Մոլգադդեմը բավա-

կան ժամանակ պարտական լինելով, Արամո գյուղին (հանդերձ, 

արտերով) չորս մասին մեկը Գաղղիո հյուպատոսին անցած 

Լ 20.000 դահեկանի տեղ։ Անցյալ տարի դարձյալ Մոլգադդեմը 

բանտարկվելով, գյուղին երկու մասն ալ, որ 33.000 դահեկանի 

ղրավ դրված էր, կանցնի Լադաքիո ռուսաց հյուպատոս Մարկո 

Իլիասիս և այլն23։ 

Աղբյուրներում հիշատակվում են Սերգո, Խաչո, Շառո և այլ 

հայ ֆեոդալ֊ կալվածատերերի անունները, որոնք բռնագրավել են 

կամ վարձել են բռնագրավել հայկական վանքերին, եկեղեցինե-

րին և հատկապես հայ գյուղացիներին պատկանող հողերը։ 

Այսպիսով, Թանզիմաթը և նրանից բխող օրենքները նպաստե-

ցին պետական և գյուղացիական հողերի հաշվին ֆ ե ո դա լ֊կա լվա ֊ 

ծատիբական հողատիրության ձևավորմանը։ 

Հողատիրության թուրքական սիստեմը բացասաբար էր անդ-

րադառնում գյուղատնտեսության զարգացման վրա։ Թանզիմաթը• 

հռչակողները, տեսնելով գյուղատնտեսության անկումը, ստեղծե-

ցին նահանգային հատուկ հանձնաժողովներ, որոնք պետք է ու-

սումնասիրեին և վերացնեին «հողագործության մահացման պատ-

ճառներըյ>։ Սակայն նրանք չկարողացան քիչ թե շատ արդյունա-

վետ դեր կատարել, քանի որ անձեռնամխելի էր մնում հողագոր-

ծության մահացման հիմնական պատճառը՝ ֆեոդալական կարգըէ 

1880-ական թվականներից թուրքական կառավարության տըն-

տեսական նոր քաղաքականությունն ավելի խորացրեց գյոլղատըն-

տեսության ճգնաժամը։ Ռոլս-թոլրքական պատերազմից հետո 

պաշտոնապես սնանկ Հայտարարված Թուրքիայի պարտապաննե-

րից կազմված «Օսմանյան պետական պարտքի վարչությունը» 

ստանձնեց պետական եկամուտների գանձում ը։ Դրանով ֆրան-

սիական կապիտալիստների .մենաշնորհը դարձավ Սիրիայի մե-

տաքս ա հումքի ։ բրդի, աղի ու խմիչքների առևտ՛ուրը, ֆրանսիական 

«Ռեժիտ ընկերության վերահսկողության ենթարկվեց ծխախո֊ 

տամշակությոլնը և այլն։ Ֆրանսիական կապիտալին պատկանող 

23 Նույն տեղում, Էջ 101։ 
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(ГԿրեդի Լիոնետ բանկի մասնաճյուղերը ղեկավար դեր են կատարում 

Սիրիայի տնտեսության համարյա բոլոր բնագավառներումէ 

Ֆրանսիական կապիտալիստները նպաստում Էին Սիրիա յոլմ 

գյուղացիական հողերի հաշվին ֆեոդալ-կալվածատիրոլթյան ծա-

վալմանը, որպեսզի հողազուրկ և սակավահող գյուղացիների 

ճորտային աշխատանքով ավելացնեն իրենց անհրաժեշտ հումքի 

արտադրությունը։ Սակայն որոշ վայրերում։ հատկապես սիրիա-

կան լեռնաշխարհի գյուղերում, նրանք պահպանեցին մանր գյու-

ղացիական տնտեսությունները և նրանց հարկադրեցին անցնել 

հումքի տարբեր տեսակների արտադրությանէ Դրանց թվում Էին 

Հալեպի սանշակի հայաբնակ շատ գյուղեր։ 

Սիրիան արտադրում Էր հացահատիկային, տեխնիկական, 

ցիտրուսային և այլ կուլտուրաներ։ Ամենատարածված և բերքա-

ռատ ՛կուլտուրան ցորենն Էր, որը ոչ միայն բավարարում Էր տե-

ղական կարիքները, այլև արտահանվում Էր հարևան երկրներ։ 

Արտահանվում Էին նաև գարին, բրինձը, ձիթապտուղը, ծխախո-

տը, պիստակը, ընկույզը և տարբեր պտուղներից պատրաստված 

չիրը։ Հալեպի, Դամասկոսի և մյուս քաղաքների շուկաներում վա-

ճառվում Էին հարևան գյուղերից բերված բանջարեղեն, թարմ 

պտուղներ և այլն։ 

Սիրիական լեռնաշխարհը հնարավորություն չէր ընձեռնում 

հացահատիկային կուլտուրաների զարգացման համար։ Քեսաբում, 

նշել է Ա. Բ՛եմիրյանը, «չկան ընդարձակ դաշտեր .ու արտեր, այլ 

ամեն տեղ ժայռ ու լեռ է։ Ժողովուրդը արյուն քրտինք թափելով, 

քարերոլ և ժայռերու հետ չափվելով, կարողացավ սեփական տուն 

մը, պարտեզ մը շինել, տնկելով տարբեր-տարբեր պտղատու ծա-

ռեր»2*։ Ինչպես Քեսաբի, այնպ՛ես էլ Սվեդիայի հայ գյուղացիների 

համառ փորձերը՝ լեոնալանջերին արմտիք և գետնախնձոր մշա-

կելու, անբարենպաստ կլիմայական պայմանների հետևանքով, 

վերջանում էին անհաջողությամբ2Տ։ Լեռնավայրի գյուղերում այն-

քան քիչ էր հացահատիկ և գետնախնձոր արտադրվում, որ անգամ 

չէր բավարարում գյուղացիների սպառողական կարիքները։ Նը-

ըանց տնտեսական կյանքում առաջնակարգ նշանակություն 

ունեին այգեգործությունը, ծխախո տամշակութ յոլնը, շերամապա-

հությունը և դափնոլ ձեթի պատրաստությունը26։ 

24 Ա. Р ե մ ի ր յ ան, Քեսապ, էշ 35։ 
25 *Բյոլզանդիոնւ>, 26. IV. 1911։ 
26 էԱվետաբէրյ., Կ. Պոլիս, 1910, էէ 39—40, Էշ 914—915, 
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Ա յ գ ե գ ո ր ծ ո ւ թ յ ո ւ ն ը : Անտիոթի և Բեյլանի շրջանի գյուղերում 

լայն տարածում էր գտել խաղողի և այլ բազմատեսակ պտուղնե-

րի մշակությունը։ Այգեստաններն առհասարակ զետեղված էին լեռ֊ 

նալանշերին ու ձորակներում և մշակվում էին (Гտաժանելի աշխա-

տանքով21 ։ Հա յ գյուղացիներն աճեցնում էին խաղողի շուրջ տասը 

ազնիվ տեսակներ։ Ստացվող բերքի քանակության վերաբեր յա լ 

տվյալներ չկան, սակայն անգամ ընդհանուր բնույթի հաղորդումնե-

րից երևում է, որ խաղողի մշակությունը հայաբնա՛կ գյուղերում 

բավական լայն չափեր էր ընդունել։ Խաղողի բերքը ոչ միայն բա-

վարարում էր այգետիրոջ սպառողական պահանջն եր ը, այլև թարմ 

վիճակում շուկա էր հանվում և ավելի մեծ քանակությամբ էլ օգ-

տագործվում էր ռուպ, օղի և չամիչ պատրաստելու համար։ 

Խաղողից բացի, հայ գյուղացիները մշակում էին զգալի քա-

նակությամբ ցիտրուսային կուլտուրաներ՝ նարինջ, կիտրոն։ Բացի 

այդ, նրանք մշակում էին թզի, խնձորի, սալորի, նշի, կեռասի, 

բալի, թթի և այլ ծառեր։ 

Այգեգործության տեխնիկան չափազանց պարզունա՛կ էր։ 

Գյուղացիները գրեթե զինված չէին վնասատուների դեմ պայքարի 

միջոցներով։ Այդ պատճառով էլ այնպիսի սովորական հիվանդու-

թյուն, ինչպիսին էր փոշեցավը կամ քյոլլլեմեն, պարբերաբար ա-

վեր էր գործում այգիներում28է 

Ծխախոտի մշակությունը բավական զարգացած էր Լատա-

կիա յի, Ջսր Շուղրի ոլ Անտի ոքի կազաներոլմ և կազմում էր Ա ֊ 

րամոյի, Կարադուրանի, Եքիզ֊Օ լոլկի հայ գյուղացիների հիմնա-

կան զբաղմունքներից մեկը։ 

Լատակիա յի և Կարադուրանի արու ււիճա կոչված բուր՛ումնա-

վետ ծխախոտը բարձր էր գնահատված ոչ մի՛այն տեղում, այլև 

Եվրոպա յում։ Մասնագետների կարծիքով այն կարող էր մրցել 

ամերիկյան «վիրժինայի» հետ291 Նրա պահանջարկը մեծ էր մա-

նավանդ Անգլիայում, Գերմանիա յում և Եգիպտոսում։ 

Սակայն Սիրիայի ծխախոտամշակությունը, դառնալով ֆրան-

սիական «Ռեժիս ընկերության մենաշնորհը, զարգացման հնա-

րավորություն չունեցավ։ «Ռեժի»֊ն սահմանում էր ծխախոտի ցան-

27 <гՍիոն», 1868, էք 7 4 ։ 

2В «Մասիս», 28.IV.18801 

29 Ա. Սյ ո լր մեյ ա ն, Սուր իա, Հալեպ, 1940, Էէ 214։ 
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քատարածոլթ յունների չափը, որոշում տեսակը, գինը և այլն։ Ընդ 
որում, ժանդարմական հատուկ ջոկատները խստորեն հետևում 
էին նրա հաստատած կարգի պահպանմանը։ Անդրադառնալով Հե-
սաբի ծխախոտամ շակութ յան անկման պատճառներին, Ա. Բ՝ե-
միրյանը նշել է. «Ռեժիի մոնոպոլ ըլլալ են անդին, ամեն մարդ 
չէր կրնար իր ուզածին լափ ծխախոտ տնկել, և, մշակվածին ալ 
փոխարժեքը ընկերությունը լման չէր վճարերя10։ Գյուղացիները 
հարկադրված էին ամիսներով դեգերել «Ռեժիո-ի դռների առաջ՝՝ 
ծխախոտ ցանելու թույլտվություն ձեռք բերելու կամ ստացված 
բերքը նրան վաճառելու համար31» Չնայած դրան, Սիրիայոլմ ար-
տադրվում էր ССՌեժի»-ի սահմանածից առնվազն երկու անգամ 
ավելի ծխախոտ։ Վ. Կինեի հաշվումներով, ծխախոտի արտադրու-
թյան իսկական ծավալը Սիրիայոլմ կազմում էր շուրջ 600,000 կգ, 
որի միայն կեսն էր տրվում «1հեժի»֊ին, իսկ մնացածը վաճառվում 
էր տեղում, կամ մաքսանենգ ների միջոցով ուղարկվում էր արտա-
սահման32։ 

Շ ե ր ա մ ա բ ո ւ ծ ո ւ թ յ ա ն զարգացման համար նպաստավոր պայ-
մաններ կային Սիրիայի ծովամերձ շրջաններում։ Գրեթե բոլոր 
գյուղերում այս ՛կամ այն չափով զբաղվում էին շերամաբուծու-
թյամբ, սակայն այն առավել զարգացած էր Անտիոքի կազայի 
հայաբնակ գյուղերում։ Հաջի-Հաբիբլիի հինգ բնակչից մեկը, իսկ 
Կաբուսիայի, Բիտիասի և մ յուս գյուղերի բնակչության զգալի 
մասը շերամ էր բուծում33։ Մի խոսքով, շերամաբուծությունն այդ 
կազայի հայ գյուղացիության եկամտի գլխավոր աղբյուրներից էր։ 

Իրենց արտադրանքի քանակով և շերամ բուծելու վարպետու-
թյամբ Բիտիասի գյուղացիները նշանակալից տեղ էին գրավում 
Հյուսիսային Սիրիայում։ նրանք 25 գրամ սերմից ստանում էին 
40 —45 քաշ ր քաշը հավասար է 1282 գ) խոզակ, այն դեպքում, երբ 
20—25 քաշը համարվում էր խրախուսանքի արժանի արդյունք։ 
նրանք տարեկան արտադրում էին մոտավորապես 20.000 քաշ 
խոզակ։ Այդ հաջողությունները պայմանավորված էին ոչ միայն 
կլիմայական բարենպաստ պայմաններով, այլև օգտագործված 
սերմի որակով^*։ Բիտիասցիները մեծ մասամբ օգտագործում 

30 Ա. Ս. թ- ե մ ի Ր յ ա ն, Քեսապ, էւ 36։ 
31 էԲյուզանդիոն», 21.4.1898• 

" V. О ս I ո е է, 5уг1е, ЫЬчп е1 Р а з и н е , р. 154. 
3 3 А. К. 5 а п ] 1 а п , ТЬе АгшеШап СошшипШеп 1п БуПа. р. 54—55. 
34 էէԲյուզանդիոն» л 26.IV.! 9111 Օսմանյան պետական պարտքի վարչության 
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էին իրենց իսկ մասնագետների պատրաստած սերմերը, որոնք ան-

համեմատ ավելի ընտիր էին և տեղական պայմաններին հարմա-

րեցված, քան Եվրոպայից ներմուծվածները։ 

Անտիոքի շրջանի հայկական գյուղերում արտադրված մ ե ֊ 

տաքսահումքի («Իսկենղերունի մետաքս») մի մասն արտահան-

վում էր Ֆրանսիա և այլ երկրներ, իսկ մյուս մասն օգտագործվում 

էր Անտիոքի, Հալեպի ու Դամասկոսի մետաքսագործարաններում։ 

Սակայն արհեստական մետաքսի գրոհը մի կողմից, օսմանյան 

պետական պարտքի վարչության գործադրած ճնշումը մյուս կող-

մից, բացասաբար էին ներգործում բովանդակ Սիրիայի մետաքսա-

գործության վրա։ Աոաջին համաշխարհային պատերազմի նախօ-

րեին Անտիոքի շրջանի գյուղացիները, շերամաբուծության մեջ 

հեռանկար չտեսնելով, թթաստանները ոչնչացրին և անցան ավելի 

եկամտաբեր կուլտուրաների՝ նարնջի, բանանի, դեղձի ու նշի 

մ շ ակութ յան ը3'։ 

Վերոհիշյալներից բացի, հայ գյուղացիները զբաղվում էին մի 

շարք արհեստներով և գյուղատնտեսական հումքի որոշ տեսակնե-

րի մշակումով։ Վերջիններից պետք է հիշատակել դափնոլ ձեթը, 

չոր մրգերը, ոգելից ըմպելիքները և այլն, որոնք պատրաստվում 

էին վերին աստիճանի պարզունակ տեխնիկայով։ Դափնոլ ձեթը, 

օգտագործվելով օճառի արտադրության մեջ, զգալի եկամուտ էր 

ապահովում դափնեծառի ընդարձա-կ անտառներով հարուստ Սվե-

դիայի և Քեսաբի գյուղացիներին։ Մյուս մթերքները շուկայա-

կան նշանակություն չունեին և հազիվ բավարարում էին գյուղա-

ցիական ընտանիքի սպառողական պահանջները։ 

Արհեստները թվով սահմանափակ էին և գտնվում էին զար-

գացման ցածր աստիճանի վրա։ Ամենից շատ տարածված էին 

սանրագործությունը, ջուլհակությունը, երկաթագործությունը, 

ջրաղացպանությունը և այլն։ Առաջին երկուսը, կատարելով Ան-

տիոքի առևտրականների պատվերները, ընդգրկում էին ամենից 

ավելի աշխատող ձեռքեր։ Այսպես, օրինակ, Յողուն֊Օլոլկ գյուղի 

բնակիչների շուրջ կեսը սանրագործներ էին, Վա-կըֆոլմ և Խըդր-

Բեկոլմ զգալի թիվ էին կազմում ջուլհակները և այլն36« Արհեստ-

կող միը 1907 թ. Ան տի ո քում կազմակերպված շերամաբուծության մրցույթում բի-
տի աս ցիները ձեռք են բերել գերազանց արդյունքներ։ 

Ա. Սյուրմեյան, Սուրիա, էշ 316, 
36 տԱվետաբեր», 1910, էշ 915, 
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ները գրեթե բոլորն էլ հանդիսանում էին ապրուստի օժանդակ մի-

ջոց, 

Հայ գյուղացիները ենթարկվելով ֆեոդալ-կալվա ծա տ եր երի, 

պետական աստիճանավորների և վաշխառուների կեղեքմանը, 

չէին վայելում սեփական քրտինքով ձեռք բերված բարիքները։ 

Նրանց թշվառության ակա՛նատեսն ասում է. «Անոնք ոչ ամառը 

ղադրում ունին, ո՛չ ձմեռը, ո՛չ գիշեր և ոչ ցերեկ գիտեն», բայց 

ապրում էին «ամենախեղճ խրճիթներու և ծերպերու մեչ պատըս-

պարված՝ հետին աղքատությամբ»31։ 

Չկար ոչ մի օրենք, արին ապավինելով գյուղացիները կարո-

ղանային թեկուզ նվազագույն չափով պաշտպանվել գիշատիչների 

անիրավություններից, և շահագործվում էին դաժան կերպով։ Ինչ-

պես կարդում ենք «Ս իոն» ֊ում, «թե՛ քրիստոնյա, թե՚ ան քրիստոն-

յա գյուղապետերը, ըստ առաջին սովորության, խեղճ գեղացի հա-

յոց ոսկորները կծծեն, և բուրդին հետ մորթն ալ վիրավորելով 

կխուզեն»33։ 

Ֆեոդալական ռենտայի տարածված ձևերից էր արտատնտե-

սական հարկադրանքը, որը գյուղացիներին դնում էր ճորտային 

վիճակի մեջ։ ՛Սրանք պարտավոր էին վարել ու ցանել «պարոնի» 

կամ խա՚վաճայի (Հայ գյուղացիներն այդպես էին կոչում ֆեո֊ 

դալ֊կալվածատերերին) արտերը, քարերից ու մոլախոտերից մաք-

րել նրա ցանքսերը, բերքը տուն տանել ե ամբարել, աշխատել նրա 

տան, գոմի և ախտռի կառուցման վրա և մատուցել բա՛զմաթիվ 

այլ ծա՛ռայություններ։ Արտատնտեսական հարկադրանքի մասին 

բնութագրական է հետևյալ վկայությունը։ Արամո դյուզի քրիս-

տոնյա կալվածատերերից մեկը, Հափշտակելով ս. Աստվածածին 

վանքին պատկանող դափնիների անտառը, հայ գյուղացիներին 

ստիպում է իր Համար ամառանոց կառուցել։ Գյուղացիներն ըն-

դառաջում են նրան, վախենալով որ «տառապանաց ծանր շղթա-

ներու տակ կաշկանդվելու պիտի դա՛տապարտ վին»։ Կալվածատե-

րը, ինչպես նշել է ա՛կանա՛տեսը, «այն աստիճան ձրի (անկա-

րիա) և չարաչար կաշխատեցնէ խեղճ գյուղացիքը, որոնցմէ մեկը 

չկրնալով դիմանալ սկսա՚վ պոռալ՝ խավաճա, մապիշտըղըլ (չեմ 

աշխատիր, պարոն)»39։ Բնութագրելով ճորտատիրական տնտեսու-

թյունը, Վ. Ի. Լենինը գրել է. «Եթե կալվածատերն անմիջական 

37 < Г Ս ի ո ն 1 8 6 6 , էւ 100, 
38 նույն տեղում, էշ 101 г 

39 նույն տեղում։ 
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իշխանութ յուն չունենար գյուղացու անձի վրա, ապա նա չէր կարող 
հարկադրել իրեն համար աշխատելու այն մարդուն, որը հողաբա-
նին անի և սեփական տնտեսություն է վարում։ Հետևաբար, 
անհրաժեշտ է «արտատնտեսական հարկադրանք», ինչպես ասում 
է Մարքսն այս տնտեսական ռեժիմը բնորոշելիսл4®» 

Անտիոքի շրշանի հայ գյուղացիները պարտավոր էին կալ-
վածատիրոջը «նվերներ» տալ ուրախության և տխրության զանա-
զան առիթներով։ Երբ պարոնը խրախճանք էր սարքում կամ հյու-
րեր էր ընդունում, գյուղացիները ստիպված էին լինում նրա սեղա-
նին դնել լավագույն այն մթերքները։ որ ունեին։ Փոխադարձա-
բար պարոնը մասնակցում էր գյուղացիների ուրախություններինг 
Ոչ ոք իրավունք չուներ «յուր ա՛ղջիկը կամ տղայն նշանել և կար-
գել առանց գիտության պարոնին, առանց անոր հավանությունն 
ընդունելու, և այս ոչ թե ձրի, այլ քանի մի հարյուր դահեկան տա-
լով իբր պսակ-դրամյ)41» 

Կալվածատերերը ֆեոդալական ռեն՛տա ստանում էին նաև 

կիսրարության միշոցով։ Նրանք կորզում էին այնքան, որքան-

ցանկանում էին կամ կարողանում, քանի որ չկար պետության՛ 

կողմից սահմանված որոշակի չափ։ «Սիոն»֊ի թղթա՛կիցը նշել է, 

որ Արամո գյուղի կալվածատերերը, ՛կիսրարության սկզբունքովդ 

հայ գյուղացիներին աշխատեցնելով նախկինում իրենց պատ՚կա-

նած հողերում, խլում էին նրանց վաստակը42» 

Ֆեոդալական ռենտայի ձևերից էր նաև այսպես կոչված օթե-

վանի պարհակը։ Այն սովորական պարհակներից տարբերվում էր-

նրանով, ՛որ կապված էր քրիստոնյա բնա՛կչության ընտանե՛կ՛ան՛ 

սրբությունների ոտնահարման հետ։ Օրենքով սահմանված էր, որ-

մահմեդական ճանապարհորդը՝ սկսած մուրացկանից մինչև պե-

տական ամենաբարձր պաշտոնյան, իրավունք ուներ երեք օր՛ 

հյուրընկալվելու քրիստոնյայի տանը։ Վերջինս ոչ միայն իրավունք՛ 

չուներ հրա՛ժարվելու հյուրընկալությունից, ա՛յլև պարտավոր էր՛ 

«հյուրի» համար հայթայթել այն ամենը, ինչ նա կպահանջեր։ Սի-

րիայի հայաբնակ գյուղերի մասին մի հաղորդում ում ասված է. 

«Տեղական իշխանությունն ալ կարեպես ծանրացած է խեղճերուն 

(հայ գյուղացիների—Հ. Թ . ) վերա, անոր ձիա՛վորները թե' պատ-

40 Վ. Ի. Լենին, Երկեր, հ. 3, էշ 224։ 
41 էՍիոն», 1866, էշ 100, 
42 նույն տեղում, էչ 1511 



ճառով և թե առանց պատճառի երբեք պակաս շեն ասոնց բնակա-
րաններեն, թե իրենց կկերակրեն և թե իրենց ձիանքը»*3: 

Այսպիսով, Ա իրիա յում միաժամանակ առկա էին հողաքին 
ռենտայի բոլոր երեք ձևերը՝ աշխատանքային, արդյոլնավճաբ և 
փողային։ Կ. Մարքսը նշել է, որ փողային ռենտան «ենթադրում է 
առևտրի, քաղաքային արդյունաբերության, ընդհանրապես ապ-
րանքային արտադրության ու նրա հետ էլ փողային շրջանառու-
թյան արդեն նշանավոր զարգացումյ)4՝4» 

Արդ, ռենտայի երեք ձևերից ո՞րն էր գերիշխողը հայաբնակ 
շրջաններում։ Այդ հարցին պատասխանելու համար անհրաժեշտ 
վիճակագրական տվյալները բացակայում են, սակայն ակներև 
է, <որ Սիրիայի ներքին գավառներում տիրապետում էր արդյունա-
վճար ռենտան, իսկ ծովամերձ, հատկապես քաղաքներին հարող 
շրջաններում, որտեղ տեղաբաշխված էր հայ գյուղացիների ճնշող 
մեծամասնությունը, գերիշխում էր փողային ռենտան։ 

Փողային ռենտայի առկայությունը, պայմանավորված լինե-
լով ապրանքադրամ ական հարաբերությունների զարգացումով, 
ուժեղացնում էր վաշխառուական կապիտալի ներհոսքը գևպի 
գյուղ, միաժամանակ սրում պետական բարձր պաշտոնյաների և 
ֆեոդալ-կալվածատերերի ընչաքաղցությունը։ Նրանց հարստու-
թյան գլխավոր աղբյուր էին ծանր հարկերը։ 

Հալեպի, Սիրիայի և Բեյրոլթի նահանգները ենթարկված էին 
հարկային գրեթե միակերպ ռեժիմի։ Գրանցում հարկային լուծը 
զգալի չափով ավելի ծանր էր, քան Լեռնային Լիբանանում։ է. 
Գաննաժեի հաշվումներով Լեռնային Լիբանանում յուրաքանչյուր 
բնակիչ տարեկան միջին հաշվով վճարում էր 40, իսկ Բեյրոլթի 
նահանգում՝ 188 օսմանյան լիրա*5։ Դրությունը համարյա նույնն 
էր Սիրիայի և Հալեպի նահանգներում։ 

Բազմաթիվ ուղղակի հարկերից գլխավորներն էին. կալվա-
ծահարկը՝ էմլաք, տասանորդը՝ աշար, անասն ահ արկը՝ աղնամ, 
եկամտահարկը՝ թեմեթոլ, ճանապարհահարկը՝ թոփրակ֊բասա ն, 
բե դե լ-ասկե րի են և այլն։ 

Կային նաև շուրջ մեկ տասնյակ այլ ուղղակի և անուղղակի 
հարկեր, արոնք ծանրանում էին քաղաքային և գյուղական բ ն ակ -

43 էՍիոնյ>, 1866, էշ 100։ 
44 Կ. Մարքս, Կապիտալ, հ. 3, մ. 2, Էշ 3361 

45 Е. О а п п а ^ ё , Ьа Кё!огше йев 1աբօէտ й1гес(з аи ИЬап е1 еп 
БуПе. р. 292. 
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չաթ չան վրա։ Բոլոր դեպքերում հարկային լծի հիմնական ծան-
րությունը կրում էր գյուղացիությունը։ Տասանորդը, կալվածահար-
կը և անասնահարկը, որոնցից գոյանում էր ընդհանուր հարկերի ա-
վելի թան 70 տոկոսը, գանձվում էին հիմնական՛ում գյուղական 
բնակիչներից։ 

Հարկերի ծանրությունը պայմանավորված էր ոչ միայն նրանց 
չավ։ ե րով, այլև հարկագանձման գիշատիչ ձևերով։ Հաթթը-հումա-
յունը հրապարակողները խոստացել էին ուղղել հարկերը և առանձ-
նապես տասանորդը գանձելու գծով չարաշահությունները, հարկերը 
կապալով տալու փոխարեն հետևողական և ամենա՛կարճ ժամկե-
տում կիրառել ուղղակի գանձման սիստեմ և այլն։ Սակայն այդ 
ուղղությամբ կատարված փորձերն անցան ապարդյուն, շարու-
նակվեց հարկային քաոսը, առաշվա նման հարկագանձման կա-
պալը վաճառվում էր։ Ով շատ էր վճարում, նա էլ տիրանում էր 
այդ իրավունքին։ Ընդ որում, առանց կաշառքի երբեք աճուրդ չէր 
լինում։ Թուրքական կառավարությունը, ինչպես նշել Ի. Գոլոբո-
րոդկոն, (Гբազմիցս գիտակցել էր կապալային սիստեմի վնասը, 
որովհետև տեղական վարչությունները հաճախ գործարքի մեջ էին 
մտնում կապալառուների հետ և դիտավորյալ պակասեցնում էին 
կապալի գները, դրանով ՛ուղղակի վնաս հասցնելով գանձարանին։ 
Բայց հին հարկագանձման սիստեմի փոփոխության ամեն մի 
փորձ, հանդիպելով օսմանյան աստիճանավորների անբարեխղճու-
թյանը և ազդեցիկ բեյերի դիմադրությանը, ջախջախվում էր։ Ա ֊ 
մեն մի ռեֆորմ խփում էր ուղղակի նրանց գրպանինЛ)46» Ձեռք բե-
րելով մի ամբողջ նահիեի, ՛անգամ ամբողջ ՛կաղա յի հարկերը գան-
ձելու կապալային իրավունքը, կապալառուն ս՛ովորաբար այն վե-
րավաճառում էր բազմաթիվ միջակ ու փոքր ՛կապալառուների և 
դրանով իսկ ստեղծվում էր կեղեքիչների յուրօրինակ մի աստիճա-
նակարգ։ Հարկերը գանձելու գործում նրանց պարտավոր էին օժան-
դակել պետական իշխանավորները՝ վալին, մութասարիֆը յ մոլ-
դիրները, ոստիկանապետը, դատավորները և այլն։ Նրանց օժան-
դակությունն իրական և ազդու էր լինում միայն այն դեպքում, 
երբ նրանք անձնապես շահագրգռված էին, այսինքն՝ բաժին էին 
ստանում հարկերից։ 

Կապալառուն գյուղ էր գնում աստիճանավորների մի ամբողջ 

Н. Н. Г о л о б о р о д ь к о , Старая и новая Турция, М., 1908, стр. 
166. 
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ոհմակով և պահանշում էր հարկերը։ Նայած նրա ախորժակին, 
տասանորդը կարող էր հասնել բերքի 20—40 տոկոսին։ Բ՝ե կա-
պալառուն ինչպիսի չարիք էր հասցնում գյուղացիներին, ցույց է 
տալիս Բեյրութի նահանգապետի մի զեկուցագիրը, որտեղ ասված 
է. «Այս շրջանում, ինչպես և մյուս շրջաններում աշարը կապա-
լառուներին վաճառվում է աճուրդով։ Հետևանքը լինում է այն, որ 
ժողովուրդը մեկ տասանորդի փոխարեն վճարում է մի քանի տա-
սանորդ։ Ցույց տալու համար, թե ուր է տանում այդպիսի ճնշումը, 
մւս պետք է բերեմ հետևյալ փաստը։ Այս շրջանի բնակիչները կա-
պալառուներից խուսափելու համար, այսինքն՝ որպեսզի իրենց 

• ծառերի ամբողջ պտուղը կապալառուին տալուց հետո նաև ղրա-
. մա կան տուգանք չվճարեն, կտրել և ոչնչացրել են առնվազն 

15.000 ձիթենի»47է 

Հարկահաններն առավել սանձարձակ էին գործում հայաբնակ 
ւգյոսլերոլմ։ Մի հաղորդումում ասված է. «Շաբաթն ե րկոլ-երեք 
•անգամ հավալե կուղարկվեն վերանին, միրիի, ֆերդիեի ու պետել-
ւբեի տուրքերը պահանջելով։ Տասնորդական տուրքը, որ ըստ կա-
՛նոնի և օրինաց պետության 10 տոկոս է, իրենք չորսեն մեկ կառ֊ 
նուն-1>48ւ Գյուղացիները հաճախ չէին կարողանում վճարել նման 
ուռճացված հարկերը, չնայած ձեռք առնված ամենադաժան մ ի ֊ 

Հոցներին։ 

Հարկագանձման կապալները կապալառուներին հնարավորոլ-
Iթյուն էին տալիս տիրանալու հովից ստացվող արդյունքի ա՛ռյուծի 
բաժնին։ Ա. Ալիմովի տվյալներով Թուրքիա յոլմ երկրագործու-
թյունից ստացված եկամուտների 12,5 տոկոսն անցնում էր պե-
տությանը, 26,8 տոկոսը՝ ֆեոդալներին, 26,2 տոկոսը գյուղական 

.վերնախավին, վաշխառուներին ու պետական պաշտոնյաներին, և 
սոսկ 34,5 տոկոսը՝ գյուղացիությանը^։ Այս սքի и ով, Թուրքիայի 
բնա՛կչության 5 տոկոսին բաժին էր ընկնում գյուղացու ձեռք բերած 
արդյունքի 65,5 տոկոսը։ 

Սիրիայի աշխատավոր գյուղացիությունն ապրում էր հա մա-
կտարած թշվառության մեջ։ Սակա՛յն առանձնապես ծանր էր հայ 
գյուղացիների վիճա՛կը։ Վարդապետ Ուլնեցին Հալեպի նահանգի 

4 7 А. А л и м о в , Турция («Очерки по истории Востока в эпоху импе-
риализма») , М.—Л., 1934, стр. 8. 

48 г Ս ի „ ն » , 1866, էշ 100։ 
*9 А. А л и м о в , Турция, стр. 27. 
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Հայաբնակ գյուղերի մասին Հաղորդում է Ֆռնուզ. «Այս տճ-

ղուանքն 180 տուն Հայ կա.., ամենքն ալ Հետին խեղճության մեջ, 

մերկութենէ ի զատ շատերուն ձեռքը լոկ կիլկիլի Հաց անգամ՛ 

չան ցնի ր ուտելու...յ)50» 

Ֆընդխլը. «100 տուն Հայ կա, ամենքը ձորի մը մեջ կբնակի ն-

և Հուս աՀ ատ յալ են ի պատճառս իրենց դժբախտ և եղկելի վի-

ճակին։... Ասոնք վերջի աստիճան թշվառ կացության մեշ-

կղտնվին, օրական պարենի կարոտ են...»։ 

Պաճա. «80 տուն Հայ կա...։ Տուրքի տակ կճնշվին և ինչ 

ընելնին չեն դիտեր...»։ 

Խաս՛եր. «40 տուն Հայ կգտնվի...։ Ժողովուրդը վերջին ծայր 

աղքատության մեջ կտառապի...»։ 

Լաբաճը. «40 տուն Հայ կա։ Ասոնք ամենեն խղճալի և օրական՝ 

Հացի կարոտ են, Հագուստե բոլորովին զուրկ կղտնվին, մարդուս< 

սիրտը չի դիմանար որ վրանին նայի...»։ 

Հասանպեկլի. «100 տուն Հայ կգտնվի...։ Այս ժողովուրդն ալ-

Հետին չքավորության մեջ խեղդվելու վերա են. կաղաչեմ ասոնց/ 

շուտով օգնությ՛ուն մը ճարեք»։ 

Քիշնեղ. «Այս գեղին Հայ բնակչիքը 30 տուն են..., անպատ-

մելի թշվառ վիճակի մեջ են...»։ 

Քիլիս. «Այստեղ 400 տունի չա՛փ՝ չորս Հա՛զար Հայ ունիմք. 

ծանր տուրքերու ներքև ճնշվելով, ՀոլսաՀատության մեջ ին՛կած 

են...л51; Ուլնեցին Համարյա .միևնույն մռայլ գույներով է պատկե-

րում նաև Բեյլանի և Անտիոքի կազաների Հայաբնակ գյուղերի 

վիճակը։ 

Այսպիս՛ով, օսմանյան սուլթանների ագրարային նոր քաղա-

քականությունը, և նրա իրականացնողների՝ ֆ ե ո դա լ ֊ կա լվա ծ ա տ ե -

բերի, պետական աստիճանավորների և ամեն կարգի այլ գիշա-

տիչների կեղեքումներն ու ավերումները Հանգեցնում էին գյուղա-

ցիության տնտեսական քայքայմանը։ 

դ դ դ 

Սիրիայի Հայ գյուղացիությունը ենթարկվում էր նաև թուրքա-

կան կառավարության ազգային ճնշման քաղաքականությանը։ 

Թանզիմաթի շրջանում անցկացված ռեֆորմները չփոխեցին՛ 

օսմանյան ֆեոդալական կարգի էությունը։ Հաթթը֊շերիֆը Հռչա--

կողների՝ ֆեոդալական վերնախավի ներկայացուցիչների, նպա~-

50 «Արշալույս Արարատյանа, 27.71.1867։ 
51 նույն տեղում։ 
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տակն էր փրկել սուլթանական միապետությունը: Հաթթ ը-հոլմա-

յունը հրապարակվեց մեծ պետությունների ճնշման ներքո և դիտ-

վում էր որպես Թուրքիայի կողմից ստանձնված միջազգային 

պարտավորություն, որը չէր կարող չեղյալ համարվել կամ վւո-

փոիւոլթյան ենթարկվել առանց այդ պետությունների համաձայ-

նությանг Սակայն հանդիսավորապես խոստացված ռեֆորմները 

մեծ մասամբ մնացին թղթի վրա: Ոչ միայն բոլոր հպատակների 

իրավահավասարություն, մամուլի և խղճի ազատություն, անձի և 

ունեցվածքի ապահովություն չհաստատվեց։ այլև սկսվեց համիդ-

յան բռնությունների, հալածանքների և արյունահեղությունների մի 

դաժան ժամանակաշրջան։ Վ. Ի. Լեն ինը սուլթան Աբդոլլ Համիդին 

համարում էր «թուրքական նիկոլայ երկրորդըյ>52« Այդ ֆոնի վրա 

դժվար չէ հասկանալ այն պատճառները, որոնք խթանեցին Օս-

մանյան կայսրության կազմի մեջ եղած ժողովոլրգների ազգային-

Ш զա տա գրական շարժումները։ 

Թուրքական բռնակալության դեմ պայքարի դուրս եկավ նաև 

հա յ ժողովուրդը։ Վ% Ի. Լեն ինը գրելէ. «Ոչ միայն 1855, 1859, 1864, 

1866,1870 թվականների, այլև1877 թվականի (ռուս֊թոլրքական) և 

1896—1897 թվականների պատերազմների (Հունաստանի դեմ 

Թուրքիայի պատերազմի և հայկական հուզումների) ժամանակ, 

պատմական երևույթների հիմնական օբյեկտիվ բովանդակու-

թյունն են եղել ազգային-բուրժուական շարժումները կամ ֆեո-

դալիզմի տարբեր ձևերից ազատագրվող բոլրժոլական հասարա-

կության «ջղաձգումներըյ>յ>53» 

Եվրոպայի մեծ պետությունները, բաժանելով ռուսական զեն-

քի շնորհիվ ձեռք բերված ավարը, մոռացության տվին Բեռլինի 

պայմանագրի 61 հոդվածը, որով Բարձրագույն դուռը պարտա-

վորվում էր անհապաղ «ռեֆորմներ իրականացնել հայերով բնա-

կեցված մարզերում և ապահովել նրանց անվտանգությունը՝ չեր-

քեզներից ու քրդերիցյ>։ 

Մինչև XIX դ. 80-ական թվականները Սիրիայում հայերը և 

քրդերը պահպանում էին պարզապես դրացիական հարաբերու-

թյուններ։ Այսպես, օրինակ, Իսլահիեի գյուղերում և այլ վայրե-

րում «շատ հայ բնակիչներ,.., մեկ տնով, հինգ տնով և մինչև 

տաս տնով ւզատ-զատ քրդերու մեջ» էին ապրում54» Հայերն իրենց 

52 Վ. Ի. Լենին, Երկեր, հ. 15, էշ 216, 
53 Վ. ի. Լենին, Երկեր, հ. 21, էշ 175։ 
54 (гԱրշալույս Արարատյան», 24.VI. 18671 
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Հարկերը վճարում էին քուրդ աշիրաթապետերին, իսկ սրանք էլ, 

օրինակ, թույլատրում էին, որ Հարևան շրջանների Հայ քաՀանան 

պարրերարար այցելի նրանց։ Ավելին, ինչպես նշել է Ուլնեցին, 

կարդադրություն է արվել քրդական գյուղերում բնակվող Հայերի 

Համար մնայուն «քաՀանա մի ուղարկելու և մատուռ մի շինել 

տալուս մասին 

Բեռլինի վեհաժողովփց Հետո թուրքական կառավարության 

գործակալներն ամեն ինչ արեցին, որպեսզի թունավորեն Հայ-քըր-

դական Հարաբերությունները։ Նրանք ամենուրեք տարածում էին 

ստաՀոդ լուրեր այն մասին, որ իբր Հայերը զինվում և պատ-

րաստվում են ապստամբության, ՛որ արտասահմանից անՀաշիվ 

քանակությամբ զենք ու զինամթերք են ստանում, զինվորական 

գաղտնի խմբեր են կազմակերպում, ցանկանալով ինքնուրույն 

պետություն ստեղծել, Քրդստանը Հայաստանի վերածել և ազատ 

քրդերին ռայա դարձնել։ Այդ ՀակաՀայկական պրոպագանդային 

Կ. Պոլսում ջերմեռանդորեն արձագանքում էին «Ստամբոլլ», «Վա-

գըթ», «Սիմաֆոռ» թերթերը, իսկ Եվրոպա յում՝ մի շարք կաշառված 

գրչակներ։ Այդ պրոպագանդան խոշոր չափով նպաստեց Հայերի 

ղանղվածային բնաջնջման գործիքի՝ Համիդիե գնդերի, ստեղծմա-

նր, որոնց ասպատակություններից զերծ չմնաց նաև Ս իրիա յի 

Հայությունը։ 

Ս իրիա յում Համիդիե դնդերը բաղկացած էին ոչ միայն բրդե-

րից։ ճիշտ է, այդ դնդերում պատասխանատու պաշտոններ էին 

զբաղեցնում քուրդ ֆեոդալներն ու ցեղապետերը, սակայն նրանց 

կազմում թվական գերակշռությունը պատկանում էր չերքեզներին, 

չեչեններին, աջալւներին և այլ մաՀմեդական տականքների, որոնք 

1877—1878 թթ, ռոլս-թոլրքական պատերազմից Հետո Կովկա-

սից գաղթել էին Սիրիա և մինչև Համիդիե գնդերի կազմվելը չա-

րիք դարձել Հայ գյուղացիության Համար։ 

Չերքեզների և մաՀմեդական մյուս տարրերի գաղթը, ինչպես 

նշել է Կ. Պոլսի անգլիական դեսպանատան աշխատակից Ատ. Ջո-

նը, կազմակերպեցին թուրքական պետական աստիճանավորները, 

շռայլելով շլացուցիչ խոստումներ, այն է՝ մի տարի շարունա՛կ 

Հացով ապաՀովում՝ կառավարության Հաշվին, ամենահարմար պե-

տական հողերում բնակեցում՝ ցանկացած տարածությամբ հողով, 

լիակատար ապահովում երկր՛ագործ ա՛կան գործիքներով և անա-

սուններով, պետական վարկ՝ տներ, մզկիթներ, դպրոցներ կա^' 

55 Նույն տեղում։ 



ռոլցելոլ Համար ե այլն: Սակայն տեղ հասնելուց հետո գաղթա-
կաններն ընկնում էին թշվառության մեջ: Հյուպատոսական մի այլ 
զեկուցագրում ասված է. <гԳաղթականների գրությունն այնքան 
ծանր է, որ նրանք աղերսում են Ռուսաստան վերադառնալու մա-
սին»™, 

Թուրքական կառավարությունը բոլորովին չզբաղվեց այդ 
•գաղթականներին նպաստ տալու հարցով, որովհետև նրան հար֊ 
կավոր չէր այդ զանգվածը, առանց նրա թշվառության։ Կենսամի-
ջոցներից իսպառ զրկված գաղթականներին զինելով, քշում էին 
կայսրության՝ հայերով բնակեցված շրջանները։ Սիրիա քշված 
չերքեզների ճնշող մեծամասնությունը բաժին հանվեց Հալեպի 
՛նահանգին։ Չերքեզական բն՛ակավայրեր հաստատվեցին հայահոծ 
•Անտիոքի, Քիլիսի, Հարեմի և Մեմբիջի կազաներում։ «Ոչ մի բան 
շի կարող արդարացնել այն, ինչ անցյալ տարի ձեռնարկեց թուր-
քական կառավարությունը,— ասված է անգլիական մի փաս-
տաթղթում,— զինված մարդկանց մի ամբողջ ամբոխ լցնելով այն 
երկիրը, որի անմեղ բնակիչները նույնիսկ սովոր չեն զենք կրել»5՝?։ 

Բացի զենքից ուրիշ ոչինչ չունեցող այդ տարրերի վերաբնակե-
ցումից հետո Հալեպի նահանգի քաղաքներում և գյուղերում կո-
ղոպուտներն ու հափշտակումներն աներևակայելի չափերի հա-
սան։ 1879 թ, փետրվարի 13-ին Հալեպից Կ. Պոլսի հայոց պատ-
րիարքին գրում էին, որ հայաբնակ շրջաններում «խաղաղությունը 
վրդովված է գլխովին։ Ուլինիա, Ֆրնոլզ և Ալպաշ գյուղերն իրենց 
շուրջը գտնված պեշենցի, քերթմենցի, չերքեզ և այլ թուրքերեն 
պաշարված են։ Սույն հայ գյոլղերե ն զով որ տեսնեն դուրսը կ կո-
ղոպտեն, կվիրավորեն և կւ{եռցնեն։ Տեղական կառավարության 
այս մասին եղած բողոքներն ապարդյուն կմնան, վասն՛զի տեղա-
կան իշխանության միակ նպ՛ատակն է արդեն այս կողմերոլ հա-
յությունը... իսպառ փչացնել»56։ 

Չերքեզները և նրանց միացած տեղական տարբեր ցեղերի 
հրոսակներն անպատիժ ասպատակում էին նաև Մարաշի սանջա-
կի հայաբնակ գյուղերը։ Մի հաղորդումում կարդում ենք, որ 
չերքեզները «գիշերները, շա՛տ անգամ տեղացի տաճիկներու առա՚ջ-

Б6 «Положение армян в Турции до вмешательства держав в 1895 г.», 
М . , 1896, стр. 71. 

57 Նույն տեղում, էշ 60։ 
58 «Մասիս», 11.111.1879։ 
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նորդությամբ տուները կմտնեն, ընտան յա ց մարդիկը կվիրավո-
րեն, և տուները կթալանեն. փողոցներու մեջ, և շուկաները հայերը 
կանպատվվին, կղան ագո ծ վինյ»59է Մարաշում և նրա շրջակա հա-
յաբնակ գյուղերում կողոպուտը, թալանը և սպանություններն 
այնպիսի չափեր էին ընդունել, որ օտարերկրացի միսիոներները 
տեղական իշխանությունից պահանջել են հատուկ ոստիկանների 
միջոցով երաշխավորել իրենց անձի ու ունեցվածքի ապահովու-
թյունը։ Նրանց պահանջը համարվել է «անպատեհ» և չի բավա-
րարվել։ Ուստի նրանք քաղաքից հեռացել են իրենց հարազատնե-
րի հետ միասին™։ 

Հալեպ քաղաքում չերքեզներ չվերաբնակեցվեցին։ Այնտեղ 
ապրում էին մեծ մասամբ վարչական ու ոստիկանական պաշ-
տոններում նշանակված նրանց առաջնորդները։ Սակայն քաղաքի 
շուկաները միշտ էլ լցված էին լինում չերքեզ մուրացկաններով 
և թափառաշրջիկներով, որոնք հաճախ թալանում էին խանութնե-
րը, վայր աղութ յո լններ գործում՝ առանց հաշվի առնելու ,զոհերի 
կրոնական և ազգային պատկանելիությունը։ 1880 թ. փետրվարին 
Հալեպում ծագած հերթական խռովությանը վերջ է տրվել նա-
հանգապետի ազդու միջամտության շնորհիվ։ Նշելով, որ ձերբա-
կալվել են խռովության մասնակիցներից «40-ի չափ անձինք», 
«Մասիս» լրագրի թղթա՛կիցը շարունակում է. «Այսօր բոլոր շու-
կաները բաց են և երկյուղներն եթե ոչ բոլորովին, այլ մեծ մա-
սամբ վերջացած է...։ Ըսել է թե կառավարության պաշտոնյայք, 
երբ պատիվ և պատիժ հավասարապես գործադրեն երբեք ոչ մի 
խռովություն չի ծագիր»61։ 

Ռոէեն֊ժաքմենը գրել է. «Կարելի՞ է արդյոք գտնել մի որևէ 
այլ այնպիսի երկիր, որի կառավարությունը ձգտեր սեփական 
մարզերը լցնել վայրի հորդաներով ն. ինքը նրանց առաջ այսպիսի 
երկընտրանք դներ՝ կա՛մ ապրել թալանելով ու կողոպուտով, կա՛մ 
աղքատությունից ոչնչանալ։ Թուրքիայի իշխանությունների վար-
քագիծը ստիպում է մտածել, որ նրանց մեջ միտք է ծագել քայ-
քայել և ոչնչացնել քրիստոնյա բնակչությունը»62։ Ապա նա եզրա-
կացնում է, որ գավառներում «անկարգությունները, գոնե դեպքերի 
մեծ մասում, ստեղծում է ինքը՝ Թուրքիանյ>63» 

59 նու։ն տեղում, 22.17,1879։ 

60 նույն տեղում՚ 
61 նույն տեղում, 28.17.1880։ 

62 «Положение армян в Турции...», стр. 68—69. 
63 նույն տեղում, էչ 69. 
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Ավելին, թուրքական իշխանությունները պատժում էին այն 
հայերին, որոնք փորձում էին չերքեզների հարձակումներից 
պաշտպանել իրենց կյանքը, պատիվը և ունեցվածքը։ Երբ հայ 
գյուղացիները դիմադրում էին կամ ետ էին մղում թալանչիներին, 
ասպարեզ էին իջնում ոստիկանական ջոկատները, որոնք սոսկ 
շարունակում էին այդ չարագործների կիսատ թողածը։ «ՄասիսՅ֊ի 
Հալեպի թղթակիցը հաղորդում է, որ ոստիկանները, որպես կա-
նոն, խրախուսում էին թալանչիներին, իսկ նրանց դիմադրող հայ 
գյուղացիներին «իբրև ապստամբ ,ոլ անհնազանդя ձերբակալում 
և աքսորում էին6*։ 

Սակայն թուրքական կառավարությանն անհրաժեշտ էին ա-
վելի արյունահեղ, ավելի բարբարոսական գործողությունն եր, և 
Բարձրագույն դուռը ձեռնամուխ եղավ ահավոր բռունցքի՝ համի-
դիե գնդերի ստեղծմանը, որպեսզի հասնի հայաջինջ այն ծրագրի 
իրականացմանը, որ հղացել էր տակա՛վին ռոլս-թոլրքական պա-
տերազմի նախօրյակին։ 1879 թ. սկզբներին Հալեպից ահազան-
գում էին, որ «քրդերը և ուրիշ զանազան ցեղեր... կքաջալերվին»66։ 
նշելով, որ Ջեզիրեի քրդերի պարագլուխները Հալեպ են հրավիր-
վել և «մեծ պատվովя ընդունվել նահանգապետի կողմից, «Մա-
սիս»-ի թղթա՛կիցը եզրակացնում է. (ГԻշխանությունք օգտակար և 
աշխատասեր հպատակները վնասակար, իսկ վնասակարներն օգ-
տակար դատելով իրենց ընթացից մեջ կքաջալերեն ապագային 
զանոնք իրենց ունայն նպատակին ծառայեցնելու համար»66։ Ար-
դեն ՛ուրվագծվում էր համիդիե գնդերի վտանգը։ Դրանք շուրջ մի 
տասնամյակ հետո պետք է մեծագույն չարիքներ պատճառեին 
ներքին գավառների հայ բնակչությանը։ 

Համիդիե գնդերի սարսափներից զերծ չմնաց նաև Հյուսիսա-
յին Սիրիայի հայությունը։ 1892 թ. Հալեպի ՛անգլիա՛կան հյուպա-
տոս Ա. Կետոնին, պատմելով Ադանայի նահանգում տեղի ունե-
ցած արյունալի իրադարձությունների մասին, նշում էր. аԴժբախ-
տաբար համարյա միևնույն դեպքերն են կրկնվում նաև Հալեպի 
նահանգում... և հակված եմ մտածելու, որ եթե ազդու միջոցներ 
ձեռք չառնվեն, ապա թուրքերի վարքագիծն այդ վայրերի քրիս-
տոնյա բնակչության համար կարող է լուրջ հետևանքների հան-
գեցնել»67։ 

64 » Մ ա ս ի ս » , 22.IV.1879։ 
65 «Մասիս», 7.1У.1879, 
66 նույն տեղում։ 
3 7 «Геноцид армян в Османской империи», Ереван, 1966, стр. 15. 
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1894 թ. Արևմտյան Հայաստանի կոտորածներին զուգընթաց, 

թուրքական իշխանությունները գործողություններ ձեռնարկեցին 

նաև Հալեպի նահանգում։ Սակայն, ի տարբերություն այլ վայրե-

րի, այստեղ, դրանք ձերբակալություններից և աքսորից այն կողմ 

չանցան, թեև մի նահանգից մյուսն աքսորվող «հեղափոխականնե-

րը.и հաճախ խողխողվում էին «ավազակների» կողմից, կամ էլ 

մահանում բանտում։ Ըստ Հալեպի ռուսական հյուպատոս Յակի֊ 

մանսկոլ, 1894 թ. Ալեքսանդրետում հրաման էր ստացվել «խստո-

րեն հետևել հայ բնակչության վարքին»։ նա գրում է. «Կայմակա-

մբ դրանում հարմար առիթ է տեսնում հագեցնելու քողարկված 

ընչաքաղցությունը։... նա շտապում է ձերբակալել հայ բնակիչնե-

րին և նրանց ուղարկել Հալեպի նահանգից մի ուրիշ նահանգ...1 

Որս/ես քաղաքականապես անհուսալի ձերբակալված հայերը փըր-

կագին են վճարում նայած իրենց հնարավորությանը և նյութական 

պայմաններին։ Ձերբակալված ՛մնացին միայն նրանք, ովքեր չէին 

կարողացել բավարարել կայմակամի պահանջները68։ 

Յակիմանսկոլ զեկուցագրում Հալեպի հայերի վերաբերյալ 

նշված է. «Վերջին ժամանակներս այստեղ ձերբակալվել են 30 

հայեր՝ մի որևէ քաղաքական դավադրության մասնակցելու մե-

ղադրանքով։ նրանց մի քանիսը որպես ամենավտանգավորներ 

պահակախմբի ուղեկցությամբ ուղարկված են Կոստանդնոլպոլիս, 

ուրիշները՝ Ադան այի, Դիարբեքիրի, Խարբերդի նահանգներըյ»69» 

Հայերին արգելված է եղել առանց ոստիկանության թույլտվու-

թյան դուրս գալ քաղաքի սահմաններից։ Ոստիկանական հսկողու-

թյուն է հաստատվել անգամ Սսի կաթողիկոսի Հալեպի բնակա՛-

րանի վրա։ Դրությունը ծանր էր նաև ԲեյլանոսԲ^է 

1895—1896 թթ. հայկական կոտորածների ասպարեզ դար-

ձավ նաև Հալեպի նահանգը։ Առաշինը հարվածի տակ ընկավ Ուր֊ 

ֆայի սանշակի հայությունը։ Ըստ ռուսական գերագույն շտաբի 

փճոիէ-գնդապետ Տոմիլովի հաղորդման} Ուրֆա քաղաքի հայերի 

կոտորածը սկսվել Է 1895 թ. նոյեմբերի 6 ֊ ի ն է ընդ որում, ա ռաշին 

68 նույն տեղում, Էշ 52։ 

69 նույն տեղում։ 
70 Թուրք աստիճանավորներն օգտագործում Էին ամեն առիթ, սրելու Բեյ-

լանի հայ և մահմեդական աղգաբնակչության հարաբերությունները։ Նրանք դի_ 
տավորյալ կերպով հայերի կազմակերպած գործ Էին համարում այնտեղ ծագած 
հրղձհը, չնայած որ հրի ճարակ Էին դարձել ավելի շատ հայերիէ քան մահմե-

դականների տներըI 
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օրը թալանվել է 300 տուն և սպանվել է 125 մարդ։ Այնուհետև 
հայերը փակվել են իրենց թաղամասում։ Դեկտեմբերի 16-ին 
ջարդարարները խուժում են հայկական թաղամաս և վերսկսում 
կոտորածն ու կողոպուտը։ Միայն 2000 հայեր հրկիզվում են եկե-
ղեցում։ Օտարերկրացի միսիոներները Տոմիլովին պատմել են, որ 
այդ բոլորը կատարվել է Կոստանդնուպոլսից ստացված հրամա-
նով, որ թուրքական զորքը և համիդիե հեծելազորը մասնակցել են 
կոտորածին ու կողոպուտին։ Վերջում Տոմիլովը նշում է, որ թուր-
քական իշխանությունները կրկնում էին այն պաշտոնական վար-
կածը, ըստ որի аջարդերն առաջ են բերել հայ հեղափոխական-
ները, որոնք աշխատում էին անկարգություններով և նույնիսկ ի-
րենց եղբայրակիցների արյան գնով քրիստոնյաներին աւղստամ-
բոլթյան դրդել, առաջ բերել եվրոպական տերությունների միջա-
մտությունը, որպեսզի այդ միջոցով ինքնավարություն ձեռք բե-
րեն, անպատիժ կերպով շահագործեն և տնտեսապես ստրկացնեն 
իրենց ատելի մահմեդականներին»71։ 

Ջարդարարներն ավելի մոլեգնությամբ են գործել Հալեպի 
նահանգի ներքին գավառներում։ Այսպես, օրինակ, Բիրեջիկու1 
հայերից ովքեր <гչմորթվեցին կամ Եփրատ գետը չնետվեցինа հար-
կադրված էին մահմեդականություն ընդունել72։ 

1895—1896 թթ. կոտորածների ալիքը չհասավ Հալեպի նա-
հանգի հյուսիս-արևմտյան շրջանի հայաբնակ գյուղերին, սակայն 
նրանց վիճա՛կված էր ապրել 1909 թ. Ադանայի կոտորածի սար-
սափները։ 

Երիտթուրքերը, նոր եռանդով շարունակեցին սուլթան Աբդոլլ 
Համիդի հայաջինջ քաղաքականությունը։ 1909 թ. մարտի 31-ի 
գիշերը Ադանա քաղաքում սկսվեց հայերի կոտորածը, որին զոհ 
գնաց ավելի քան 30 հազար մարդ։ Ադանա յի կոտորածները ոտքի 

71 «Отчет о поездке по Азиатской Турции генерального штаба подпол-
ковника Томилова в 1904 г.», ч. I, СПб, 1907, стр. 293 — 294. Ո,Րֆայի 
կոտորածի վերաբերյալ մի ֆրանսիացի ականատեսի վկայություն է. զետեղված 
ֆրանսիական «Դեղին գրքերիցв մեկում, որտեղ ապացուցվում է, որ թուրքա-
կան կառավարությունն է նախապատրաստել և հրահանգել կոտորածըI Ըստ այդ աղ-
բյուրի, կոտորածին մասնակցել են 3000 թուրքական, 1500 համիդիե զինվորներ և 
քաղաքի մահմեդականները։ Միայն երկու օրում կոտորվել են շուրշ 10.000 հա֊ 
յեր, 

7 2 «Братская помощь пострадавшим в Турции армянам», М., 1897, 
стр. 110—111. 
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հանեցին նաև Հալեպի նահանգի թուրքերին և մյուս մոլեռանդ 
մահմեդականներին։ Հալեպի նահանգի գյուղերում և քաղաքնե-
րում կոտորվեցին կամ թալանվեցին մեծ թվով հայեր։ Կոտորած 
և թալան կատարվեց անգամ Հալեպ քաղաքում, որտեղ и պան֊ 
վեցին 368 հայեր, թալանվեցին հայերին պատկանող խանոլթնե-
ՐԸ ե այլն73։ 

Հյուսիսային Սիրիայի հայկական կոտորածների մասին Կոս֊ 
տանդնուպոլսի ռուսական դեսպան Զինովևը հաղորդում էր. 
«Ադանա յի մահմեդա՛կանների օրինակին հետևեցին Տարսոլսի• 
մահմեդականները. (ապրիլի —Հ. Թ.) 3-ին սկսվեցին հրդեհները,, 
կողոպուտները և սպանությունները։ Այնուհետև անկարգություն֊ 
ները տարածվեցին նաև հարևան վայրերում, առանձնապես Ա ֊ 
լեքսանդրետոլմ, որի շրջակայքում այրվել են մի շարք գյուղեր։ 
Կըրկխանում մորթոտվել են 50 հայ ընտանիք, իսկ Պ այասում՝ 
ազատ են արձակվել տեղի բանտում արգելափակված 500 բան-
տարկյալներ, որոնք համաձայն ել են մասնակցել վայրագություն-
ներին։... Հակաքրիստոնեական ցույցեր են տեղի ունեցել նաև 
Ջեյթունոլմ, Մարաշոլմ, Անտիոքում և Բիրեջիկոլմ»։ Այնուհետև 
Զինովևը նշում է, որ եվրոպական ռաղմանավերի ժամանման-
շնորհիվ ծովամերձ շրջաններում անդորրությունը՝ վերահաստատ-
վել է, իսկ «ափից հեռու վայրերումյ> սպանդը շարունակվել է7*է 
Անդրադառնալով ապրիլի 12—14-ի կոտորածներին, Զինովևը հա-
վաստում է, որ թուրքական կանոնավոր զորքի Ադանա մտնելուց 
հետո կոտ՛որածները «նոր ուժով վերսկսեցինл նաև հյուսիսային-
Սիրիայում։ Եվրոպական ռա զմ ան-ավե ր ը, որոնք զորք էին իջեցրել 
Մերսինում և Ալեքսանդրետոլմ, ոչինչ չէին անում ապահովելու 
համար ներքին գավառների հայության անվտանգությունը։ «Ան-
կասկած, եվրոպացիների այս զարմանալի վարքն ավելի համար-
ձակություն տվեց մարդասպաններին և թա լան չին երին л ։ Եվ Կըրկ-
խանի, Բեյլանի, Քեսաբի, Անտիոքի, Մարաշի, Քիլիսի, Օսմանիեի, 
Համիղիեի և նրանց շրջակա գյուղերի հայության զգալի մասը 
«հրկիզվել և մորթոտվելX) է75։ 

Յուրաքանչյուր գյուղի, քաղաքի և շրջանի հայությունը յուրո-
վի ապրեց 1909 թ. ապրիլի ողբերգությունը։ Մեկուսացված վայ֊ 

73 Մ. Հելեշյան, Սիս մատյան, Բեյրութ, 1949, էշ 551։ 
7 4 «Геноцид армян в Османской империи», стр. 168. 
75 նույն տեղում, էշ 171։ 
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բերի հայ գյուղացիները կոտորվել են մինչև վերջին մարդը։ Ծո-

վամերձ լեռնային շրջանների հայերը կռվելով քաշվել են անառիկ 

բարձրունքները կամ նահանջել դեպի հարավ։ Եղել են նաև ոչ քիչ 

թվով գյուղեր, որոնք ինքնապաշտպանություն են կազմակերպել և 

հերոսական մարտերով ետ մղել թշնամոլն։ Հատուկ հիշատակու-

թյան է արժանի Դեորտ-Յոլի կամ Չորք-Մարզվանի գյուղացի-

ների հերոսամարտը։ Մինչև ապրիլի 2-ը Չորք-Մ ար զվան ում խաղա-

ղություն էր տիրում։ Սակայն հարձակման ենթարկված հարևան 

գյուղերից Չորք-Մարզվան լցվեցին շուրջ 5000 հայեր, իսկ նրանց 

հետքերով գալիս էր 20 —30 հազարանոց թշնամ ին՝ թուրքական 

կանոնավոր բանակի միավորներ և չոլքուրովացի, մարաշցի, այն-

թապցի, քուրդ-դաղցի բաշիբոզուկներ։ Գյուղացիները որոշում են 

պաշտպանվել և գյուղի շուրջը կառուցում են 150 պաշտպանական 

հրակնատներ։ Գործի է դրվում շտապ կառուցած զինագործական 

արհեստանոցը, որտեղ «ավելի քան 100 մարդ պատրաստում էին 

փամփուշտ, պատրոն և հատուկ թնդանոթներ՝ լարով փաթաթված 

հաստ գերաններով։ Առաջին օրերի վախից հետո տղամարդկանց 

.միացան նաև գերանդիներով և մանգաղներով զինված շուրջ 100 

կանայք,,.յ>։ Առաջին հարձակումները հաջողությամբ ետ մղելուց 

հետո, «հայերն արդեն պատրաստվում էին վերջին բախմանըа։ 

Պատրաստված էր 3000 նիզակ, որոնցով պետք է զինվեին միայն 

կանայք և անչափահասները,..։ Վճռված էր հարձակման անցնել 

և, պաշարման շղթան ճեղքելով, Ալեքսանդրետ հասնել71'։ Մայի-

սի 3-ին Չորք-Մարզվան է ժամանում հաշտարար հանձնաժողովը, 

որը և ջարդարարներին ստիպում է հեռանալ։ 

Հոծ թվ"վ հայերով բնակված վայրերում թուրքերը, որպես 

կանոն, դիմում էին կեղծիքի և խարդավանքի։ նրանք գործադրում 

էին ամեն հնարավոր միջոց, որպեսզի մթագնեն հայերի զգոնու-

թյունը և ՛զինաթափեն նրանց։ Անտիոքոլմ, օրինակ, հայերը հանձ֊ 

նեցին զենքերը, հավատալով կայմակամի հանդիսավոր խոստու-

մին, թե զինաթափվելու դեպքում կերաշխավորվի նրանց ան-

վտանգությունը։ Սակայն դրանից հետո տարբեր շրջաններից հա -

վաքված ընչաքաղց բաշիբոզուկները, քաղաքի մոլեռանդ մահմե-

դականները և թուրքական կանոնավոր բանակի զինվորները 

հարձակվեցին անզեն ու անպաշտպան հայաբնակ թաղերի վրա։ 

Մի քանի օր տևող կոտ՛որածից ազատվեցին լոկ սակավաթիվ հա֊ 

76 նույն տեղում, էշ 177—178։ 
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յեր։ Հայերի ամբողջ ունեցվածքը թալանվեց։ իսկ դատարկված 
աներն ու խանութները հր ո ճարակ դարձան77։ Անտիոքի հեշտ և 
արդյունավետ ասս/ատակությունից հետո բաշիբոզուկների խա-
ժամուժը ուղղություն վերցրեց դեպի Քեսաբ։ Քեսաբի հայերի ճա-
կատագրի մասին լատին միսիոնար Աաբատտինոն պատմում Է. 
«Աս/րի/ի 23-ին 30 հազար թուրքեր (որոնց մեշ բավական թՎոՎ 
շեր քեղն եր), այրելե ետքը Կայաջըկ, Էսկի-Էորեն և Չինարշիկ գյոլ֊ 
ղերը, երեք կողմ երեն շրշապատեցին Քեսաբ ավանը։ Քեսաբցինե-
րը, որոնք զենքեր ունեին, անմիջապես գյոլղեն դուրս դիրքեր 
բռնեցին, որսլեսղի առնվազն մի քանի ժամ դանդաղեցնեն թուր-
քերու առաջխաղացքը, և կիներն ու մանուկները կարենան լեռնե-
րը ւիախչել։... Երեք հարյուր կտրիճները, որոնք երեք կետերու վրա 
կպաշտպանեին Քեսաբի մուտքը, հազիվ մեկ ժամ դիմ ա գրելուց 
հետո նահանջեցին, անոնց դիրքերը ճեղքված էին...»73։ Այնուա-
մենայնիվ այդ դիմադրությունը Քեսաբի բնակչության ճնշող մե-
ծամասնությանը հնարավորություն է տվել ապաստանելու լեռնե-
րոլմ՝ ծովավւնյա Կարադուրան գյուղի մերձակայքում։ Թուրքական 
ամբոխը կոտորել է Քեսաբում մնացած ծերերին ու հիվանդներին, 
թսյլանել ու այրել տները, եկեղեցիները և դպրոցները։ Դրանով 
քեսաբցիների ողբերգությունը չավարտվեց։ Մինչ ջարդարարները 
թալանով էին զբաղված, աղետյալները շարժվում են դեպի հա-
րավի Լատակիա, բայց հենց առաջին թուրքական գյուղում հար-
ձակման ենթարկվելով ճանապարհը շեղում են դեպի համեմատա-
բար ապահով Բասիտ գյուղը, և Սաբաատինոյի գլխավորությամբ 
ներկայացուցիչներ են ուղարկում Լատակիա՝ օգնություն ստանա-
լու հա՛մար։ Բասիտում են ապաստանում նաև Բաղջաղազի, Չինար֊ 
ջրկի, Կարադուրանի, էսկի-էդորենի, Կայաջըկի և էկիզ-Օլուկի ա֊ 
ղետյալները։ Պատասխանելով քեսաբցիների օգնության կանչին,-
ֆրանսիական «Ժյուլ ֆերի» և «Նիժեր» նավերը Բասիտում հա-
վաքված շուրջ 6000 հայերի տեղափոխում են Լատակիա79յ 

Թուրքական ջարդարարների գրոհին ենթարկվեցին նաև Սվե-
դիայի հայկական գյուղերը։ Քեսաբի և նրա շրջակա գյուղերի թա-
լանն ավարտելուց հետո բաշիբոզուկների բազմահազարանոց-
խաժամուժը թեքվում է դեպի հյուսիս՝ Մուսա լեռան շրջանըք 

7 7 Р. Л 3 С (} Ա 0 է, АпНоке, И, ВеугоиЙ, 1931, рр. 313—314. 
78 Տե՛ս Ա. Բ՛եմի ր յան, Քեսապ, էւ 56—57։ 

7 9 О. В г ё շ о I, Ьев Тигсв օոէ раззё-!^..., Раг15, 1911, р. 264—265. 

21-



հը դր ֊բեկի հայ գյուղացիները պատրաստվում են ինքնապաշտ-

պանության, սակայն նրանց օգնության է հասնում անգլիական 

<гՏրիումֆЛ գրաՀանավը: Ջարդարարներն Անտիոք են վերադառ-

նում, թալանելով ու այրելով իրենց ճանապարհին հանդիպած 

անպաշտպան գյուղերը» Կաբուսիե, Ցողուն—Օլոլկ, Վակըֆ, Բի-

տիաս և Հաշի-Հաբիբլի գյուղերը կրում են նյութական հսկայական 

վնաս, և տալիս են զգալի թվով զոհեր> Աղետն այդ գյուղերում 

թողնում է 340 այրի և 222 որբ™, 

1909 թ. ապրիլի վերջերին կոտորածները դադարեցին, և 

սկսվեց հանցագործությունների հետաքննությունը։ Եր իտթոլրքե-

րը մաքիավելական հնարանքներ գործադրեցին պատասխանա-

տվությունից խուսափելու համարг Թուրքական կառավարությունը 

ցուցադրական ձևով «մասնակցեց» աղետյալների օգնության գոր-

ծինՏ1, որը կազմակերպել էին եվրոպական զանազան բարեգոր-

ծական ընկերություններ, և ստեղծեց զինվորական հատուկ ատ-

յան, որը իբր պետք է դատեր և պատմեր կոտորածների 

պատասխանատուներին։ Սակայն պարզվեց, որ զինվորական 

ատյանին ներքին կարգով հանձնարարված է եղել ոչ թե հանցա-

գործներին պատմել, այլ «ապացուցել», որ հայերն ապստամբու-

թյուն են բարձրացրել, իրենց դեմ գրգռելով թուրք ազգաբնակչու-

թյանը։ Դրա հետևանքով «ապստամբության ղեկավարներից» 12 

անմեղ հայեր մահվան դատապարտվեցին, իսկ 44 հոգի՝ տարբեր 

ժամկետով արգելափակման։ Զինվորական ատյանը մահվան էր 

դատապարտել նաև շուրջ ՏՕ թուրքերի, սակայն ՛այդ մահավճիռ-

ներից միայն քսանն ի կատաբ ածվեցին։ Կոտորածների ամենս։֊ 

գլխավոր կազմակերպիչները՝ երիտթուրքական պարագլուխները, 

մնացին անպատիժ։ 

Կեղծիքն այնքան բացահայտ էր, որ զինվորական ատյանի 

եզրակացությունը չարժանացավ անգամ թուրքական պառլամեն-

տի հավանությանը։ Ստեղծվեց պառլամենտական քննիչ հանձնա-

ժողով (Յուսոլֆ Քեմալ, Հակոբ Պապիկյան և ուրիշներորը 

80 էԱվետաբեր», 1910, էշ 944։ 

Աղետյալների օգնության հարցը քննարկվել է թուրքական պաոլամեն֊ 
յոում. որոշվել է 100.000 լիրա հատկացնել կոտորածներից տուժածներին, 50.000 
լիրա՝ որբերին և այրիներին, ինչպես և 50.000 լիրա վարկ տալ թալանված 
առևտրականներինէ Բացի այդ, դրամական օգնության խոստում Է տրվել նան 
Անտիոքի և Քեսաբի շր շանն երի հայ գյուղացիներին։ 
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պետք է լիներ աղետի վայրերում և. ստուգեր փաստերըւ Գործադիր 

իշխանությունն իր հերթին նշանակեց մի ուրիշ հանձնաժողով 

Հէսաթ բեյ, Հարություն Մոստիլյան և ուրիշներորը պետք է 

գործեր աոաջինից անկախ։ Այդ հանձնաժողովները պաշտոնապես 

հաստատեցին հայերի անմեղությունը և կառավարության ուշա-

դրությունը հրավիրեցին հանցագործների ւվյրա, սակայն վերջինս 

ոչ մի միջոց չձեռնարկեց նրանց դեմ։ Պառլամենտական հանձ-

նաժողովի անդամ Հակոր Պապիկյանը, որը կառավարող կլիկի 

ցուցումների համաձայն չէր զեկուցագիր կազմել, վախճանվեց 

խորհրդավոր պայմաններում։ Կոտորածների հարցը փակված հա-

մարվեց 1909 թ. հուլիսի 31-ին, երր թուրքական կա՛ռավարությու-

նը պաշտոնապես հայտարարեց, որ հայերն օսման յան պետու-

թյան օրինապահ հպատակներն են և պատասխանատվություն չեն 

կրում կոտորածների համար82« 

Արդ, ինչպիսի՞ դիրք գրավեցին Սիրի այի արաբները հայկա-

կան կոտորածների ժամանակ։ Ակնբախ իրողություն է, որ ա֊ 

րաբներն այնքան էլ փութկոտությամբ չէին կատարում երիտթուր-

քական կառավարողների հրամանները։ Հակառակ դեպքում կո-

տորածները կուլ կտային նաև Հարավային Սիրիայի հայերին, 

այնինչ, հիշատակության արժանի հակահայ դեպքեր չգրանցվե-

ցին ո՛չ Դամասկոսում, ո՛չ Համայում, ո՛չ էլ Հոմսում։ 1909 թ. 

հայկական կոտորածների կենտրոն Ադանայից դեպի հարավ ցըն-

ցումների ալիքները գնալով թուլացան և չհասան անգամ մինչև 

Լատակիա, որովհետև այդ շրջաններում գնալով փոքրանում էր 

թուրք ազգաբնակչության թիվյը։ Չբացառելով հանդերձ որոշ մո-

լեռանդ մահմեդական արաբների մասնակցությունը կոտորածնե-

րին, պետք է նշել, որ դա մասնակի բնույթ էր կրում և ամենևին 

չվերածվեց հայ-արաբական թշնամանքի։ 

Այդ է վկայում այն արդարամտությունը, որ արաբական մա-

մուլի շատ օրգաններ ցուցաբերեցին հայկական կոտորածների 

պատճառները քննարկելիս։ Դրանք բավական համարձակ կերպով 

կոտորածների պատասխանատու էին համարում իրենց կրոնա-

կից թուրքերին, մանավանդ երիտթուրքական կառավարությանը։ 

Հալեպի « Ալ-թա կա դդում» արաբական լրագիրը նշել է. (ГՄահացու 

մեղք է կարծել, թե Ատանայի դեպքը պատահական, առանց կան-

82 Մ, Օրմանյան, Ազգապատում, հ, 3, Երոաաղեմ, 1929, ՝ • էշ 3120— 

3121, 
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խամտածության գործածված է։ ...Հայերը, իրենց ափին մեջ ու-

նենալով սանձը վաճառականության, կրթության և արհեստի, 

անբաղդատելի կերպով զարգացած և հառաջադեմ վիճակ ունեին 

զիրենք շ րշապատող տարրերուն, մանավանդ թուրքերուն մեջ, 

սակայն միշտ ջլատված էին թուրքերուն կողմե և ընկճված տեղա-

կան կառավարության հարվածներուն տակ։... Հայերը բնականա-

բար ամենեն ավելի խանդավառության նշաններ ցույց տվին, ու-

րախությամբ գրկեցին Սահմանադրությունը, քանզի ...կարծե-

ցին թե այլևս թոթափած են զիրենք դա բեր և ի վեր տառապեցնող 

տգիտության լուծը։... Ս ահմ անա դրութեն են առաջ հայերեն կո-

ղոպտած դրամներուն, Հափշտակած կալվածներուն համն իր քմաց 

այնքան անուշ եկած էր, որ հիմա այդ կեղեքումները գործադրելու 

առիթ չունենալով3, երիտթուրքական կառավարությունը «բոր-

բոքած բարկությամբ կդիտեր անոնց շարժուձևին և կակնածեր 

անոնցմե, վախենալով որ մի գուցե այն կաթնատու կովը, զոր 

միշտ կկթեր ուզածին պես, այժմ առյուծի վւոխված ըլլալով, զի-

րենք բզքտե արդար վյրեժխնդրությա մ բո33։ 

1911 թ. իտալո-թուրքական պատերազմի ժամանակ, երբ Սի-

րիայի մահմեդական հետադեմ շրջանները պահանջում էին ջ ի ֊ 

հատ՝ կրոնական ՛պատերազմ հայտարարել, բազմաթիվ արաբ 

մտավորականներ ճառերով, կոչերով և հոդվածներով նպաստեցին 

հակաքրիստոնեական կրքերի մեղմացմանը, լավ իմանալով որ 

ջիհատը պա՛տրվակ էր ծա՛ռայելու քրիստոնյաներին, մասնավորա-

պես հայերին կոտորելու և թալանելոլ համար։ Դրանցից Վալի 

ադ֊Յեկենը գրել է. «Մեր իսլամ հրա՚պարա՚կագիրներն ազգը կա֊ 

ռաջնորդեն կոբստյան ճամբան...։ Իտալիո հետ մեր ունեցած 

դժբախտությունը պատճառ եղավ, որ մեր նախկին մոլեռանդ հի-

մարությունները կրկնենք, որոնք մեզ ամոթ ՛ու նախատինք բերե-

լէ զատ օգտակարություն մը չունին բնավ։... ճիհատի՝ սրբազան 

պատերազմի կմղեն ժողովուրդը, ոչ թե Իտալիո դեմ ճակատելու, 

այլ քրիստոնեության դեմ ելլելու, ժողովուրդին աջակցությունը 

կպահանջեն ոչ թե թշնամի նավատորմ ը վանելու, այլ նոխազը 

հալածելու, որպես թե պատերազմողները մեզի հայրենակից քրիս-

տոնյաներն եղած ըլլային...։ Քրիստոնեությունն ոչ Իտալիո սե-

փակա՛նությունն է, և ոչ ալ բոլոր քրիստոնյաներն անոր զինվոր-

ներն են. ձեր քրիստոնյա եղբայրներուն սրտերը հանդարտեցնելու 

83 Մեջբերումը տե՛ս сгԲյուզանդիոնл, 25.VIII.1909։ 
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շանւսցեբ անկեղծ ու բարի վերաբերումով, մի ար չունեք այն иըր-

տերը, որոնց մեջ դուք տեղ մը ունենալու եք սիրվելու համար»**։ 

1912—1913 թթ. Սիրիայի արաբական մամուլը հանդես էր 

դալիս Բեռլինի պայմանագրի 61 հողվածի կենսագործման օգտին։ 

Հաղորդելով, որ օսմանյան կառավարությունը որոշել է բարենո-

րոգումներ կատարել հայկական նահանգներում, Հալեպի «Ալ-

թակագդոլմ.\>-ը գրում էր. аՉկարծվի որ մասնավոր շնորք մ՝է կա-

ռավարության կատարելիք այդ բարենորոգումները, հայոց ար-

դար իրավունքն է, որ այնքան ատենե ի վեր կպահանջվեր հաս-

տատամիտ և քաջակորով դիմումներով...։ Հայ ազգը իր գովելի 

ձեռներեցությամբ, համբերատարությամբ ու խոհեմությամբ 

կրցավ ամեն արկածի ու պատահարներու կուրծք տալ, դիմանալ, 

և մինչև իսկ սուլթան Համիդի բանտերուն, աքսորանքին ու ջար-

դերուն հանդեպ արհամարհանոք վերաբերվելով։ Հայը իր վերո-

հիշյալ բարեմասնություններով հաջողեցավ իր ազգային միությու-

նը պահպանել, և այդ միությամբ ալ հաջողեցավ ազատության 

մեծ գործին մեջ ակնառու գործունեություն ցույց տալ։ Ուստի այդ 

ազգը արժանի է ջատագովանքի։ Ւցիվ թե մեր երկրի մյուս տար-

րերն ալ օրինակեին, և հետևեին հայ նկարագրին ու բարեմաս-

նությանց»է5։ 

Այսպիսով, Սիրիայի հայությունը համարյա միևնույն չափով 

բաժանում էր ինչպես Արևմտյան Հայաստանի, այնպես էլ Կիլի-

կիայի հայության դառն ճակատագիրը։ Շարունակելով Աբդուլ Հա֊ 

միդի հայաջինջ քաղաքականությունը, երիտթոլրքերը Սիրիայում 

էլ հայերի դեմ անպատիժ հանցագործությունների էին մղում ոչ 

միայն թուրքերին, այլև մահմեդական ընչաքաղց ու մոլեռանդ 

տարրերին։ Հա յ ֊ արաբական հարաբերությունները երբեք թշնա-

մանքի չվերածվեցին, այլ, ընդհակառակը, ավելի ու ավելի սեր-

տացան մանավանդ այն ժամանակ, երբ ուժեղացավ արաբների 

ազգ ա յին-ազ ատա գրական պայքարը օսմանյան տիրապետության 

դեմ։ 

Ամփոփենք. Թուրքական սուլթանները մեծ մասամբ չկենսա-

գործեցին Թանզիմաթը և նրան հետևող հողային օրենքները, որոնք 

կարող էին ճանապարհ բանալ Թուրքիայի և նրա տիրապետության 

ներքո գտնվող երկրների, այդ թվում Սիրիայի, կապիտալիստա-

կան զարգացման համար։ նրանց ագրարային նոր ք աղա քակ ան ո ւ-

84 Մեջբերումը տե՛՛ս նույն տեղում, 13 և 14.XII.19111 
85 ն„լյն տեղում, 9.У1.1913։ 
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թյոլնը, ի սպաս դրվելով ազգային ճնշման քաղաքականության 
նպատակների իրականացմանը, պաշտպանում էր ֆեոդալական 
վերնախավի շահերը։ Ռազմա-ֆեոդալական հողատիրությանը 
փոխարինող համեմատաբար ավելի զարգացած ֆեոդալ-կալվա-
ծատիրական հողատիրությունը հանգեցրեց Օսմանյան կայսրու-
թյան բազմազգ աշխատավոր գյուղացիության սոցիալ-տնտեսա-
կան և քաղաքական վիճակի վատթարացմանը։ Ֆեոդալ-կա լվա֊ 
ծա տ երեր ը, խրախուսվելով թուրքական կառավարողների և 0-
տարերկրյա կապիտալիստների կողմից, բռնագրավում էին գյու-
ղացիական հողերը, սաստկացնում հողազուրկ ու սակավահող 
գյուղացիների շահագործումը և, հնարավորության դեպքում, սահ-
մանափակում նրանց անձնական ազատությունները։ Կեղեքիչներն 
առավել սանձարձակ էին գործում քրիստոնյա, հատկապես հայա-
բնակ գյուղերում։ Լայ գյուղացիության ճնշող մեծամասնությունը, 
զրկված լինելով եվրոպական պետությունների պաշտպանությու-
նից, ոչ միայն բարբարոսաբար կեղեքվում ոլ կողոպտվում էրԻ 

այլև ենթարկվում էր ազգային դաժան ճնշման։ Այդ քաղաքակա-
նության նպատակների իրականացման գործիք էին համիդիե դըն-
գերը։ 1895—1896 թթ. և 1909 թ. զանգվածային կոտորածները 

Ապառնում էին բնաջնջել արյունահեղ ասպատակություններից 
թուլացած և տնտեսապես քայքայված հայկական դարավոր գաղ-
թօջախները Սիրիայում։ Չ ո րք֊Մ արզվանի, Քեսաբի և այլ վայրերի 
գյուղացիների հերոսական դիմադրությունը և արաբների հայա-
նպաստ դիրքավորումը զգալի չափով նպաստեցին նրանց գոյու-
թյան պահպանմանը։ Սակայն Սիրիայի հայությանը տակավին 
սպասում էին 1915 թ. ցեղասպանության արհավիրքները։ 

0 . X. Т 0 П У З Я Н 

П О Л О Ж Е Н И Е АРМЯНСКИХ КРЕСТЬЯН В СИРИИ 
В С Е Р Е Д И Н Е XIX — НАЧАЛЕ XX вв. 

Р е з ю м е 

В статье впервые освещается социально-экономическое 
и политическое положение сирийских армян. Армянские кре-
стьяне, проживавшие в северной Сирии, в различных казах 
Алеппского вилайета, подвергались невыносимому националь-
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ному гнету со стороны турецкого правительства. Орудием 
осуществления этой политики были полки гамидие. 

Героическое сопротивление крестьян Чорк-Марзвана, Ке-
сабии и других местностей, а также доброжелательное отно-
шение арабов к армянам в значительной степени способство-
вали сохранению армянской общины в Сирии в годы массо-
вых погромов (1895—96 и 1909 гг.). 
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Н. О. О Г А Н Е С Я Н 

АРАБСКИЙ ВОСТОК В ПОЛИТИКЕ США 
В ГОДЫ ВТОРОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ 

В годы второй мировой войны Арабский Восток занимал 
большое место в политических и военно-стратегических пла-
нах империалистических держав — Англии, США, Франции, 
Германии и Италии. Это было обусловлено природными бо-
гатствами стран Арабского Востока, прежде всего нефтью, а 
также их важным географическим и стратегическим положе-
нием. Борьба за преобладающие позиции на Арабском Восто-
ке составляла органическую часть межимпериалистических 
противоречий и сыграла свою роль в возникновении второй 
мировой войны. Поэтому изучение истории международных 
отношений на Арабском Востоке представляет большой науч-
ный интерес как с точки зрения самой истории второй миро-
вой войны, так и с точки зрения истории арабских стран. 

Наша задача — выделить из этой обширной проблемы 
значение и место Арабского Востока в общей политике США в 
годы второй мировой войны. При этом будут рассматриваться 
отношения США не с определенными арабскими странами, а 
политическое, экономическое и военно-стратегическое значе-
ние Арабского Востока в целом в общей политике США. 

Следует отметить, что по данной проблеме у нас до сих 
пор отсутствуют специальные исследования. Правда, в обоб-
щающих трудах по истории второй мировой войны вкратце 
затрагиваются те или иные аспекты американской политики 
на Арабском Востоке, но это, понятно, не может заполнить, 
пробел, существующий в освещении вышеуказанной проб-
лемы. 

22 Г 



В годы второй мировой войны резко усилились позиции 
США на Арабском Востоке. Этот процесс был подготовлен 
всем ходом политико-экономического развития в предыдущие 
годы Укрепление позиций США в арабских странах в 1939— 
1945 гг. не было внезапным, и тем более случайным. Амери-
канский империализм давно зарился на Арабский Восток как 
на важный стратегический узел мирового значения и как бо-
гатый источник нефти. 

Опираясь на свой большой экономический потенциал, вы-
сокоразвитую промышленность, а также воспользовавшись 
создавшейся вследствие войны международной ситуацией, 
США предприняли в годы второй мировой войны энергичное 
наступление по широкому фронту для укрепления своих поли-
тических, стратегических и экономических позиций. 

В отличие от предыдущего периода, США поставили пе-
ред собой не отдельные узкие задачи, как, скажем, участие 
только в эксплуатации арабской нефти, а всеобъемлющие, 
рассматривая Арабский Восток как арену, интересующую 
американский империализм в целом, в совокупности военно-
политических и экономических интересов. 

В буржуазной историографии, и в частности американ-
ской, существует ряд ошибочных мнений о характере полити-
ки США, о целях, которые перед собой поставили США во 
время второй мировой войны, в частности на Арабском Восто-
ке. Некоторые американские историки пытаются доказать, 
что США вообще в годы войны не имели никаких интересов 
на Арабском Востоке и что такие интересы у них появились 
лишь после окончания войны. Эта ошибочная точка зрения яр-
че всех нашла свое отражение в исследовании американского 
историка Вильяма Полка, специально посвященном арабо-
американским взаимоотношениям. 

Во время второй мировой войны, пишет В. Полк, «Амери-
ка явно выполняла второстепенную роль в ближневосточной 
деятельности: район был британским и США были заняты 
другими делами»1. В. Полк не отрицает, что в отдельных слу-

х V 1111 а т Р о 1 к, ТЬе 11п11ей ՏՕէ6տ ап(1 1Ье АгаЬ №ог1й, С а т -
ЬПй^е, МазБасЬиБеиев, 1965, р. 262. 
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чаях США принимали кое-какое участие з делах Ближнего-
Востока, как, в Ближневосточном центре снабжения, или же а-
изгнании Франции из Сирии и Лизана 2 . 

По тем не менее, США, по выражению самого В. Полка, 
были по традиции заняты другими районами нашей планеты. 
Пооле всего этого В. Полк резюмирует, что «Соединенные 
Штаты, как великая держава, до 1947 г. не имели реальных 
позиций на Ближнем Востоке»3. Говоря о 1947 г., автор имеет 
в виду появление «доктрины Трумэна». 

В своем стремлении представить США в розовом свете,, 
некоторые буржуазные авторы идут так далеко, что даже пы-
таются доказать недоказуемое, а именно — отсутствие каких-
либо политических целей у США в годы второй мировой вой-
ны. Эту непосильную задачу взял на себя американский пуб-
лицист Ральф Ингерсолл. Он, проводя параллель между поли-
тикой США и Англии в период войны 1939—1945 гг. и, отме-
чая, что оба государства хотели разгромить вооруженные силы 
держав оси, тут же добавляет, что Британская империя хоте-
ла этого «только при помощи такой стратегии, которая наи-
лучшим образом служила бы сложнейшим экономическим к 
политическим интересам Британской империи. «Чистой» воен-
ной цели для Британии вообще не существует, — разве только 
в военной операции масштаба не больше, чем мелкая стычка. 
Англичане всегда примешивают политические мотивы к воен-
ным»4. В противовес британской политике, США, по утверж-
дению Р. Ингерсолла, не преследовали никаких не только по-
литических, но даже и экономических целей. «Американские-
цели войны, — пишет Р. Ингерсолл, — можно было сформули-
ровать так: «Разгромить вооруженные силы держав оси — и 
точка»5. Самоуверенность американского автора ни на чем не 
базируется и противоречит фактам и уже опубликованным 
официальным документам правительства самих США. 

Р. Ингерсоллу вторит Дж. Кирк. Он отмечает, что старые 
интересы Соединенных Штатов на Ближнем Востоке, их про-

2 Там же, стр. 263. 
3 Там же, стр. 290. 
* Р. И н г е р с о л л , Совершенно секретно, пер. с анг., М., 1947, стр.. 

166. 
Б Там же, стр. 84. 
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•светительиые и миссионерские учреждения были ие полити-
ческими и их нефтяные интересы были в зачаточном состоя-
нии накануне взрыва второй мировой войны. И Соединенные 
Штаты, продолжает свои рассуждения Дж. Кирк, на этой ста-
дии, т. е. в период войны 1939—1945 гг., были согласны «оста-
вить политическую инициативу в районе (Ближнего Восто-
к а — Н. О.) Британии»6 

В другой своей работе тот же Дж. Кирк, представляет 
США как «дилетанта в мировых делах»7. 

Несколько в ином плане ту же самую мысль высказывает 
Мохаммед Шафи Агвани. «Соединенные Штаты, — пишет 
он, — распространяя свою деятельность с просветительской и 
культурной области на коммерческую и стратегическую, не 
имели еще определенной арабской политики»8. 

От отрицания наличия политических интересов у США до 
попыток представить их как антиимпериалистическое государ-
ство всего лишь один шаг. И этот шаг совершает уже упомя-

• нутый Дж. Кирк. Он утверждает, что «К 1943 г. Рузвельт от-
четливо взял антиимпериалистический курс»0. 

Политический индифферентизм на Арабском Востоке и 
.антиколониализм, приписываемые США, — легенда, создан-
ная апологетами американского империализма. Она не выдер-
живает никакой критики и отвергается многочисленными фак-
тами, в том числе и американскими официальными докумен-
тами. 

* * * 

Соединенные Штаты Америки в период второй мировой 
войны преследовали определенные политические, а также эко-
номические цели, что и определило выступление США на сто-
роне той коалиции воюющих держав, которая больше всех от-
вечала этим целям. 

Известно, что США в начале второй мировой войны, под-
держивали Англию и Францию, официально сохранив нейтра-

• О. Ю г к, ТИе ММй1е Еаэ! 1п 1Ье Шаг, Լօոճօո. 1954, р. 23. 
' О. К 1 г к. Сошетрогагу АгаЬ РоННсб, Լօոճօո, 1961, р. 45. 
8 М о Ь а т т е й Б Ь а Н А ^ Ь и / а п ! . ТЬе ипПей 51а1ев апй Ме 

АгаЬ \Уог1<1, 1945—1952, р. 33. 
• О. К 1 г к, ТЬе ЛШс11е Еав! 1ո էէ»: У/аг, р. 24. 
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литег. Потом, в декабре 1941 г., вступив в войну, они вместе с 
Англией и СССР образовали антигитлеровскую коалицию. 

Естественно, возникает вопрос, почему США не примкну-
ли к блоку держав оси и находились в одном лагере с Англи-
ей и СССР. Ведь известно, что Англия имела самую большую 
колониальную империю, сохранение которой не отвечало по-
литическим и экономическим интересам американского моно-
полистического капитала. С другой стороны, они начали сот-
рудничать с СССР, хотя между ними существовала глубокая 
пропасть с точки зрения социально-политической и экономи-
ческой структуры обоих государств. 

Ответ лежит в той перспективе, которая могла бы возник-
нуть при победе стран фашистского блока. 

Правительство США учитывало то обстоятельство, что 
Германия представляла собою мощную военно-политическую 
и экономическую силу, способную бросить серьезный зызоч 
самим США. В случае победы, Германия и ее итальянские и 
японские союзники, со своими бредовыми планами мирового 
господства, могли бы представить серьезную угрозу для Сое-
диненных Штатов. У Ф. Рузвельта и других руководителей 
США не было надежды, что удастся обуздать такого свое-
нравного агрессора, как германский фашизм. 

О мотивах американского правительства не поддержи-
вать страны оси говорил президент США Ф. Д. Рузвельт и 
своей «беседе у камина», в Белом доме, 29 декабря 1940 г. 
Рузвельт, оОращаясь к народу США, отмечал, что Германия, 
Италия и Япония 27 сентября 1940 г. заключили в Берлине со-
глашение о том, что если США попытаются противостоять их 
программе установления контроля над всем миром, то они 
предпримут самые крайние меры против США1 0 . Далее он го-
вори.՛, и эта часть его выступления представляет наибольший 
интерес с точки зрения политической ориентации США, что 
«нацистские хозяева Германии явно показали, что они наме-
рены господствовать над жизнью и мыслями не только в сво-
их странах, но и поработить всю Европу, а затем использовать 

10 .ТЬе РиЬНс Рарегэ апй АййгеБез օք РгапкНп ն . КоозеуеН*, уо1. IX, 
Уогк, 1969, р. 633. 
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ресурсы Европы, чтобы завоевать господство над остальной 
частью мира»11. Исходя из этого, президент считал, что Соеди-
ненные Штаты не имеют права поощрять разговоры о мире 
до тех ,пор, пока агрессоры не откажутся от идеи господства и 
завоевания мира. 

Затем Рузвельт останавливается на вопросе отношения 
американцев к войне в Европе. Некоторые американцы, отме-
чает президент, верят, что война в Европе и Азии не касается 
их. Но для нас жизненно необходимо, подчеркивает Ф. Руз-
вельт, чтобы те, кто начал войну в Европе и Азии, т. е. Герма-
ния, Италия и Япония, не установили свой контроль над океа-
нами.. которые ведут к нашему полушарию12. И тут же он до-
бавляет: «Если Великобритания падет, то державы оси уста-
новят контроль над европейским, азиатским, африканским, 
австралийским материками и главными морскими путями, и 
они будут в состоянии бросить огромные военные и морские 
ресурсы против нашего полушария»13. 

Вообще Ф. Рузвельт серьезно беспокоился о немецком 
проникновении на американский континент. Однажды, в бесе-
де со своим сыном Эллиотом, Рузвельт, обращая его взима-
ние на то, что немцы уже появились в Африке, и что оттуда 
недалеко до Бразилии, замечает: «Пенсилвания-авеню может 
превратиться в Адольф-Гитлер-Штрассе. Не воображай, что 
это невозможно»14. 

Его преследовал, в частности в первый период войны, 
кошмар непосредственного объединения японских и немецких 
войск. «А почему нельзя представить себе, — говорил Руз-
вельт Эллиоту, — что японцы и немцы предпримут наступле-
ние с двух сторон, чтобы создать гигантские клещи, сомкнув-
шиеся где-то на Ближнем Востоке, и таким образом полно-
стью изолировать Россию, отрезать Египет, перерезать все 
коммуникационные и другие линии через Средиземное мо-
ре»15. 

11 Там же. 
>2 Там же, стр. 635. 

Там же. 
14 Э. Р у з в е л ь т . Его глазами, М., 1947, стр. 68. 
1 5 Там же, стр. 67. 
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Таким образом, в высказываниях Ф. Рузвельта факти-
чески зскрыты причины, побудившие США противостоять 
странам фашистского блока. Германия в военном и политичес-
ком отношении была гораздо сильнее, чем какая-либо другая 
страна капиталистического мира. В лице Германии американ-
ские правящие круги видели самого серьезного и опасного 
конкурента. Сохранение военной машины Германии не отве-
чало интересам США. Поэтому правительство США блокиру-
ется с Англией и Францией, а после капитуляции Франции и 
до нападения фашистской Германии на Советский Союз — 
только с Англией, стараясь предоставлением ей военной и ма-
териальной помощи противостоять натиску держав оси и при-
остановить их дальнейшее продвижение. 

Но американская помощь Англии и американо-англий-
ское сотрудничество во время войны базиропалось на опреде-
ленных принципах. США отнюдь не были намерены поддер-
живать Британскую империю бескорыстно, без определенных 
политических и экономических выгод для себя. 

США в своей политике по отношению к Англии исходили 
из постулата, сформулированного самим президентом Руз-
вельтом: «без Америки Англия не сможет продолжать вой-
ну»14. Следовательно, целью США является воспользоваться 
трудным и зависимым от США положением Англии и старать-
ся всю сложившуюся политико-экономическую структуру ми-
ра изменить в свою пользу. 

Рузвельт отмечает, что сейчас, когда идет война между 
Англией и Германией, «мы должны с самого начала сказать 
англичанам, что мы не намерены быть просто добрым дядюш-
кой, которого Британская империя может использовать, что-
бы выбраться из затруднительного положения, и потом на-
всегда забыть»1 7 . 

Американское правительство считало, что сохранение ко-
лоссальных империй, в первую очередь английской, не отвеча-
ет интересам США. Политическое господство, равно и выгод-
ное экономическое положение Англии и Франции основыва-

Там же, стр. 39. 
17 Там же, стр. 41. 
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лпсь именно на отказе признать независимость многих наро-
дов Азии и Африки. Чтобы подорвать политические позиции 
этих двух старейших колониальных держав, надо было нанес-
ти им чувствительный удар именно в колониальном вопросе. 
США стремились осуществить это с помощью политики лик-
видации колониальной зависимости стран Азии и Африки о г 
Англии и Франции. Выход колоний из состава английской и 
французской колониальных империй открыл бы путь для про-
никновения туда американского империализма, положил бы 
копен экономическим преференциям Англии и Франции и поз-
волил бы на практике осуществлять политику «открытых две-
рей», которой добивались американские монополии . 

США стремились, чтобы эти принципы в какой-то степе-
ни были зафиксированы в официальном документе. В конце 
концов это им удалось. 14 августа 1941 г., после перегогороз 
межлу США и Англией, начавшихся 9 августа и проходивших 
в бухте Арджентии, на западном побережье Атлантического 
океана, было заключено соглашение, которое в дальнейшем 
стало называться «Атлантической хартией». В этой хартии 
декларированы основные принципы, за которые должны бо-
роться США и Англия, и которые должны лечь в основу пос-
левоенного устройства мира. 

Рузвельт и Черчилль, подписавшие «Атлантическую хар-
тию», заявляли, что они разработали основные принципы их на-
циональной политики, которые сводились к следующему: «пер-
вое, страны не стремятся к расширению территориального и 
другого характера. Второе, они не хотят увидеть какие-либо 
территориальные изменения, не соответствующие свободно вы-
раженным желаниям народов; третье, они уважают, право 
всех народов выбрать ту форму правления, при которой они 
будут жить; и они желают увидеть восстановленным суве-
ренные права и самоуправление тех народов, которые были 
лишены этого насильственным путем»18. Таково содержание 

18 ,Оес1агаМоп օք Рг1пс1р1е8, кпоч/ո ав И1е АМапЫс СЬаПег, Ьу էէա 
РгезМеШ օէ И1е иБА апй Рг1ше ЛИпЫег օք 1Ие 11п11ей К1п§йот, А и ^ ^ 
14, 1941—.А Бесайе օք Атег1сап Роге1§п РоНсу. Ваз1с Ооситешэ. 1941 — 
1949". Գ^տհւոտէօո, 1951, р. 1. 
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"Атлантической хартии». Нетрудно увидеть, что некоторые по-
ложения ее носили демократический характер. Отказ от тер-
риториальных приобретений, осуждение насильственного ли-
шения народов самостоятельности и предоставление им права 
па самоопределение действительно явились положительным 
шагом. Вот почему Советский Союз одобрил основные прин.-
ципы «Атлантической хартии»19. 

Переговоры между США и Англией о заключении «Ат-
лантической хартии» шли нелегко. Здесь, как и надо ожидать,, 
возникли серьезные разногласия между руководителямч двух 
государств, в частности в вопросе восстановления суверенных 
прав и признания самоуправления тех народов, которые были 
лишены этого насильственным путем. 

Другим важным моментом в американо-английских раз-
ногласиях был вопрос торговли. Рузвельт выступал за уста-
новление свободы торговли. Он обвинял Англию в навязыва-
нии странам Азии и Африки особых имперских торговых сог-
лашений. «Именно из-за них, — говорил президент США,—на-
роды Индии и Африки, всего колониального Ближнего и Даль-
него Востока так отстали в своем развитии»20. 

Таким образом, уже в самом начале американо-англий-
ского сотрудничества обнаружились глубокие, даже можно 
сказать принципиальные разногласия между США и Англи-
ей. США, исходя из интересов американского монополистичес-
кого капитала, пытались во что бы то ни стало положить ко-
нец неограниченному господству Англии и оторвать от нее ко-
лонии под лозунгом борьбы за восстановление их независи-
мости и суверенитета. Это открыло бы двери перед полити-
ческим и экономическим проникновением США в страны Азии: 
и Африки и позволило бы им самим установить в завуалиро-
ванной форме свое господство в бывших английских, и не толь-
ко английских, колониях. 

Именно такая политика США и многочисленные заявле-
ния президента Рузвельта о необходимости положить конец. 

19 «Внешняя политика Советского Союза в период Отечественной вой-
ны. Документы и материалы», т. 1, М., 1946, стр. 163—166. 

2 0 Э. Р у з в е л ь т . Его глазами, стр. 51. 
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•«колониальному подавлению» народов Индии, Африки, Ближ-
него и Дальнего востока, дали пищу буржуазным историкам 
говорить об «антиколониальном» и «антиимпериалистичес-
ком» характере внешней политики США. Но эти авторы «не 
замечают» одну тонкость: колониальная или империалисти-
ческая политика не проявляется только в одной форме, при-
нятой называть классической, суть которой заключается в на-
сильственном лишении народов политической независимости 
и национального суверенитета. Такая политика была харак-
терна для английских, французских, голландских, итальян-
ских, бельгийских, португальских и других колонизаторов. Но 
можно формально не только выступить, но и признать незави-

симость колоний, и, тем не менее, проводить в отношении их 
империалистическую политику, которая по своим политичес-
ким и экономическим результатам в конечном счете не отли-
чается от колониализма классической эпохи. Именно за та-

•жую политику выступали американские правящие круги и мо-
нополистические объединения. 

Оценивая политику США в отношении колоний надо ис-
ходить из этих соображений. Такой критерий должен быть по-
ложен в основу при рассмотрении политики США на Араб-
ском Востоке в годы второй мировой войны. 

1 января 1942 г. 12 государств торжественно приняли дек-
ларацию Объединенных наций21. Они фактически присоеди-
нились к «Атлантической хартии», сделав добавление о том, 
что, во-первых, каждое государство полностью использует 

•свои военные и экономические ресурсы против членов Тройст-
венного пакта — Германии, Италии и Японии, и, во-вторых, 
•будет сотрудничать с подписавшими эту декларацию государ-
ствами и не заключит сепаратного мира с врагом. 

Декларацию подписали США, СССР, Англия, Китай, Ав-
стралия, Бельгия, Канада, Куба, Коста-Рика, Чехослозакия, 
Доминиканская Республика и Сальвадор2 2 . В дальнейшем к 
ним присоединились другие государства, в том числе и ряд 
арабских государств. Декларацию Объединенных наций под-

" .ОосишеШэ оп Атег1сап Роге^п Ке1аИопз. 1и1у 1941-]ипе 1942", 
՝уо1. IV, Ցօտէօո, 1942, р. 210, 

22 Там же, стр. 208. 
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писали: 16 января 1943 г. — Ирак, 27 февраля 1945 г. — Еги-
пет, а 1 марта 1945 г. — Сирия, Ливан и Саудозская А р а -
вия2". 

* * * 

Правительство США, задолго до начала войны, с прис-
тальным вниманием следило за развитием политических собы-
тий как во всем мире, так и на Арабском Востоке. В последу-
ющие годы, в частности в период второй мировой войны, это՛ 
внимание не только не ослабевало, но и наоборот, все зремяг 
усиливалось и в конце концов привело к самому активному 
вмешательству США в дела арабских стран. 

Еще 15 апреля 1939 г. президент Рузвельт обратился со 
специальным посланием к руководителям фашистской Герма-
нии и Италии — Адольфу Гитлеру и Бенито Муссолини. На-
поминая, что сегодня миллионы людей живут под постоя. 1ным 
страхом новой войны и серии новых войн, Рузвельт спраши-
вал их: «Желает ли вы дать гарантии, что ваши вооружен-
ные силы не нападут или не будут вторгаться па территории 
или владения следующих независимых народов»24 и тут прези-
дент перечисляет тридцать государств, в том числе и Ирак, 
Саудовскую Аравпю, Сирию, Палестину и Египет25. Прези-
дент США разъяснял, что такую гарантию надо давать не. 
только на сегодня, но и на будущее. 

Как отнеслись руководители Германии и Италии к пос-
ланию Рузвельта?՛ Оно стало предметом обсуждения между 
Муссолини и фельдмаршалом Германом Герингом 16 апреля-
1939 г., во время визита последнего в Рим. Дуче сам поднял 
вопрос о послании, или, как они называли, Меморандуме Руз-
вельта. По его мнению, тут возможны два варианта — либо не-
придавать ему никакого значения и не отвечать, либо сказать-
«пет;»26. 

2 3 . А Оесайе օք АтеМсап Роге^п РоИсу. Взб1с ОосишеШв. 1941— 
1949", р. 3. 

3 4 .Рге51йеш КоовеуеН էօ էհք РиЬгег апй СЬапсе1ог, 15.1У.1939" — 
ОоситеШБ оп Оегтап Роге^п РоПсу ф О Р Р ) , уо1. VI, р. 244. 

շ5 Там же. 
„Несогй օք 1Ье Сопуегза^оп Ь е ^ е е п Р1е1й МагвЬа! ОбПпр апд էհ& 

Оисе, 1п И1е Ргевепсе օք Օօսոէ С1Напо 1п К о т е оп АргМ 16, 1939. ООРР„ 
\ ՚օ1. VI, р. 258. 
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Геринг замечает, что от Меморандума можно получить 
такое «впечатление, будто Рузвельт страдает начинающейся 
умственной болезнью»27. Он считает, что Рузвельт не должен 
быто удостоен ответа руководителей Германии и Италии и, 
что «фюрер желает повременить»28. Муссолини, соглашаясь с 
германской стороной подождать с ответом, обращает внима-
ние своего партнера по переговорам на список государств, ко-
торым должна быть дана гарантия, предложенный Рузвель-
том. Муссолини отмечает, что в список «включены Палестина 
•л Сирия, территория которых находится под юрисдикцией 
Франции и Британии». И тут же дуче ехидно замечает, что 
«Рузвельт, вероятно, не очень ладит с географией»29. 

Сейчас трудно сказать, чем объяснить такое упущение со 
•стороны американского президента, включившего в список 
'независимых государств и те арабские страны, которые не яв-
лялись таковыми. Ошибку Рузвельта главари фашистских 
держав демагогически использовали в своих целях, выстав-
ляя себя истинными и единственными друзьями арабов, гото-
выми освободить их от английского и французского империа-
лизма и американской плутократии. Так они, в издеватель-
ском тоне, фактически отвергли предложение президента 
США. 

Франклин Рузвельт, как и другие руководящие деятели 
•США, с неослабевающим вниманием следил за развитием со-
бытий на Арабском Востоке, стараясь использовать каждую 
•возможность для укрепления позиций США. О том, какое 
-большое значение придавал президент США всему Ближнему 
Востоку, свидетельствует английский государственный м и -
нистр на Ближнем Востоке лорд Кейзи, который до своего 
•назначения на этот высокий пост был представителем Австра-
лии в Вашингтоне. Когда премьер-министр Англии Уинстон 
Черчилль предложил Кейзи занять пост британского государ-

ственного министра на Ближнем Востоке, то последний, преж-
д е чем дать свое согласие, встретился с президентом Рузвель-

2 7 Там же. 
՜2« Там же. 
2 9 Там же. 
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том л сообщил ему о предложении Черчилля30. Рузвельт сове-
товал ему дать положительный ответ У. Черчиллю и сказал՛ 
Кей.^и следующее: «Это великолепно; это даст мне прямую и 
личную связь с Ближним Востоком, которой прежде я никог-
да но имел. Ближний Восток имеет в высшей степени важное 
значение, большая часть военного снаряжения, поступающего 
на Ближний Восток — американское, но тем не менее я не 
имею никакого представления и личной связи с Ближним Вос-
током»31. Рузвельт надеялся, что он сможет воспользоваться 
существующими хорошими личными взаимоотношениями с 
Кейзи и в какой-то степени поставить их на службу инт-вресоа 
США. 

Важное значение Арабского Востока все время подчерки-
вали в своих донесениях дипломатические представителю 
США в арабских странах. Генеральный консул США в Бейру-
те Ингерт 14 мая 1941 года сообщил государственному секре-
тарю США Корделу Хэллу, что он имел встречу с француз-
ским верховным комиссаром в Сирии и Ливане и заявил ему, 
что США проявляют растущий интерес к ближневосточным 
проблемам32. 

О политическом значении Арабского Востока и необхо-
димости укрепления позиций США в арабских странах писал, 
в своих сообщениях также посол США в Египте Кирк33. 

Глава внешнеполитического ведомства США Кордел՝ 
Хэлл, как правило, соглашался с идеями и практическими՛ 
шагами, предложенными дипломатическими представителя-
ми США в Египте, Ираке, Саудовской Аравии, Сирии и Лива-
не. Хэлл с исключительной добросовестностью докладывал о 
содержании этих донесений президенту Франклину Рузвельту 
и тог очень часто вносил коррективы в свою политику, исходя 
из предложений американских представителей на Арабском. 
Востоке. 

30 К, С а տ е у, Регзопа1 Ехрег1епсе, 1939—1946, р. 94. 
31 Там же, стр. 95. 
з» ТИе Շօոտս1 Оепега1 8է Ве1ги1 (Еп^егО էօ էհՑ БесгеСагу օք ՏէՅէշ; 

14.\Л1941—.Роге^п КеЫЮпв օք Ь'пИей Տէ8էտ. 01р1отаПс Рарегв 
1941-, уо1. 111, р. 706. 

« ТИе МШЫег 1п Е^ур! (К1гк) էօ Йе 5есге1агу օք .Տէճէօ, 18.1.1943( 

Բ1?ՍՏ ОР, 1943, տւտհ1ոՏէօո, 1964, р. 857. 
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Арабский Восток занимал такое большое место в общей 
политике США, что американская пресса открыто выдвинула 
необходимость дальнейшего укрепления политического влия-
ния США в арабских странах. Американская газета «Нью-
Йорк Тайме» в период осуществления высадки американских 
войск в Северной Африке писала, что «арабы Африки и Ближ-
него Востока составляют фон нынешней кампании», и если 

•удастся полностью перетянуть их на сторону США. то 
«вся обстановка в Средиземноморье изменится кардиналь-
ным образом, и наше правительство обеспечит себе полити-
ческий успех, столь же внушительный, как военная победа»34. 

Но для понимания всех аспектов внешней политики США 
на Арабском Востоке исключительное значение имеет Мемо-
рандум руководителя Ближневосточного отдела Государст-
венного департамента США Эллинга государственному секре-
т а р ю Корделу Хэллу. Ценность данного Меморандума заклю-
чается в том, что в нем затронут весь комплекс американской 
политики в отношении арабских стран. Ни в одном документе 
т а к подробно не изложены цели американской внешней поли-
тики на Арабском Востоке, как в Меморандуме Эллинга от 8 
мая ] 942 г. Эллинг, имея в виду положение на Ближнем Вос-
токе и интересы США, предлагает направить туда одного 
американского высокопоставленного деятеля, который уста-
новил бы свою штаб-квартиру в Каире35. 

Эллинг пишет, что интересы США на Ближнем Востоке 
делятся на три элемента — политические, военные и экономи-
ческие. В Меморандуме изложены главные цели США по 
каждому из этих элементов. 

В разделе Меморандума «Политические интересы» сказа-
но, что «в результате военных поражений Британии, престиж 
^Великобритании на Среднем и Ближнем Востоке пал. Наш 
.собственный престиж в этом районе, однако, остается высо-
ким, поскольку местное население понимает, что мы не име-
ем территориальных претензий или имперских планов»38. Эл-

3 4 Уогк ТИпев". 26.Х1.1942. 
3 5 Мешогапдиш Ьу 1Ье СЫе! օք И1е 01У151ОП օք № а г Еаз(егп АГГа1гз 

•(АШпе) էօ Ше Б е с ^ а г у օք ՏէՅէ6, 8 .У.1942-РКи5 ОР, 1942. уо1. IV, 
••է^տհւոշէօո, 1963, р. 76. 

36 Там же. 
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линг отмечает, что ежедневно возникает много политических՝, 
вопросов, которые касаются американских интересов, и поэ-
тому «есть большая и растущая необходимость в координации 
нашей политики»37. 

Хотя в разделе «Политические интересы» конкретно не 
выдвигается план политических акций или же политического 
переустройства всего средне- и ближневосточного, в том числе 
и арабского региона, тем не менее нетрудно сделать заключе-
ние, что на первом месте стоял вопрос о том, чтобы воспользо-
ваться пошатнувшимся положением Англии, и, играя на «ан-
тиимпериалистических» лозунгах, усилить свои позиции, а при 
возможности даже занять место Англии на Ближнем и Сред-
нем Востоке. Весьма примечательно и замечание Эллинга, что՛ 
на Ближнем Востоке ежедневно возникает м н о г о п о л и т и ч е с -
к и х вопросов, затрагивающих интересы США. Это свидетель-
ствует о том, что к началу 1942 г. позиции США на Арабском 
Востоке укрепились настолько и носили такой разносторон-
ний и сложный характер, что даже, по выражению самого Эл-
линга, стало необходимо координировать политику США. 

В разделе «Военные интересы» руководитель ближневос-
точного отдела охарактеризовал Ближний Восток как один иг 
важных театров современной войны. Эллинг считал, что Ближ-
ний Восток, в том числе и арабские страны, могут сыграть-
очепь решающую роль в поражении Германии, Италии и Япа-
нии3<! Отсюда и важность для США сохранения и поддержа-
ния сильных и стабильных позиций на Ближнем Востоке. 

И, наконец, в третьем разделе Меморандума обоснована 
экономическая заинтересованность США Ближним Востоком. 
Эллинг отмечает, что американские экономические интересы, 
требуют обеспечить получение дефицитных материалов и р а з -
витие нефтяных промыслов в Бахрейне и районе Персидского-
залива3 9 . Бесперебойное поступление в США дефицитного и՛ 
стратегического сырья из ближневосточных стран являлось, 
одной из главных забот американского правительства. , .. 

3 7 Там же. 
3 8 Там же, стр. 77. 
зэ Там же. • ՛՛ •՝֊ 
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Эллинг, далее говоря об экономических интересах США 
на Ближнем Востоке, указывает в Меморандуме на «ответст-
венность» США в деле удовлетворения экономических потреб-
ностей местного населения40. 

Последнее они осуществляли вместе с Англией. Исходя из 
этого, было решено учредить американское представительст-
в о при ближневосточном центре снабжения в Каире41. 

Учреждение американского представительства было ско-
рее выражением американо-английского соперничества, неже-
ли совместного сотрудничества. США не хотели допустить ук-
репления позиций Англии в странах Ближнего, в том числе и 
Арабского Востока. Будучи экономически сильны, США стре-
.мились использовать Ближневосточный центр снабжения как 
один из каналов для укрепления своих собственных экономи-
ческих позиций. 

Резюмируя, Эллинг еще раз подчеркивает: «Из вышеиз-
ложенного ясно, что наши политические, военные и экономи-
ческие интересы на Ближнем Востоке имеют первостепенное 
значение»42. 

Появление Меморандума Эллинга не было частной ини-
циативой самого автора. Составление такого документа дик-
товалось необходимостью обобщить первые итоги американ-
ской политики в начальной стадии войны, начертить дальней-
шее ее направление на всем Ближнем Востоке. Эллинг, в силу 
занимаемой им должности, фактически собрал воедино в фор-
ме документа и констатировал то, что уже существовало ра-
нее. Ценность документа, повторяем, заключается в том, что в 
яем впервые четко были изложены все аспекты внешней поли-
тики США и раскрыто содержание американских политичес-
ких, военных и экономических интересов в арабском мире и 
других частях Ближнего и Среднего Востока. 

Меморандум Эллинга, вместе с другими официальными 
документами внешней политики США, является лучшим оп-
ровержением точки зрения тех буржуазных авторов, которые 

Там же. 
41 Там же. 
« Там же, стр. 78. 
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пытались доказать, что у США во время войны 1939—1945 гг. 
на Арабском Востоке не было никаких политических интере-
сов, что они перед собой ставили исключительно военные цели. 

В свете вышеизложенных документов, можно считать не-
состоятельным тезис о политическом индифферентизме США. 

Политика США на Арабском Востоке в годы второй ми-
ровой войны в основном шла в том направлении и преследова-
ла тс цели, которые изложены в Меморандуме Эллинга от 
8 мая 1942 г. 

* * * 

В общей политике США на Арабском Востоке большое 
место занимали военно-стратегические вопросы. Как было от-
мечено, США стремились предотвратить захват Ближнего и 
Среднего Востока фашистскими государствами. Но в первый 
период США не имели на Ближнем Востоке собственных во-
оруженных сил. Главная военная сила, противостоящая гер-
мано-итальяпской опасности на Ближнем Востоке и в Север-
ной Африке, была английская армия. Поэтому США согласи-
лись в марте 1942 г. считать Ближний и Средний Восток зо-
ной английской стратегической ответственности43. На этой 
базе сложились весьма странные взаимоотношения между 
США и Англией. Дело в том, что США, соглашаясь признать 
Англию ответственной за стратегическую безопасность стран 
Ближнего и Среднего Востока, не отказались от собственных 
планов в отношении этого региона. Снабжая Англию необхо-
димым военным снаряжением—танками, самолетами, артил-
лерией и другими видами оружия, США стремились исполь-
зовать английскую армию для достижения собственных воен-
но-политических целей. 

Англия, со своей стороны, надеялась использовать аме-
риканскую военную помощь для осуществления своих военно-
политических планов — предотвратить захват Ближнего и 
Среднего Востока Германией и Италией и сохранить господ-
ствующие имперские позиции. Так возникла политика союза и 
соперничества между США и Англией. 

4 3 Л. П о з д е е в а. Англо-американские отношения в годы второй ми-
ровой войны. 1941—1945 гг., М„ 1969, стр. 392. 
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В американских военно-политических кругах всегда ак-
центировалось большое военно-стратегическое значение Ближ-
него Востока, поскольку считалось, что тот, кто имеет господ-
ствующее положение на Ближнем и Среднем Востоке, сможет 
укрепить свое вляиние в Азии и Африке, во всем бассейне Сре-
диземноморья и в районе Персидского залива. 

Е мае 1941 г. Ирак посетил один из сыновей Рузвельта— 
капитан Джеймс Рузвельт. После возвращения в США он 
имел обстоятельную беседу с отцом и представил ему подроб-
нейший доклад о своей миссии. Основная идея доклада Джей-
мса Рузвельта заключалась в том, что он подчеркивал «воен-
ное и экономическое значение Ближнего Востока»44. Джеймс 
Рузвельт обращает внимание на падение престижа Велико-
британии в арабских странах45. По его мнению, у населения 
арабских стран наблюдалась плохо скрытая ненависть к бри-
танцам. Нетрудно понять смысл подобного замечания капита-
на Джеймса Рузвельта. Здесь, как и в других аналогичных со-
общениях, еще и еще раз делается попытка обосновать необхо-
димость активного вмешательства США в дела арабских 
стран и использовать падение престижа Великобритании для 
укрепления позиций самих США. 

Ту же самую мысль высказывал глава экономической 
миссии США на Ближнем Востоке Лэндис. Он особо подчер-
кивал военно-стратегическое значение Ближнего Востока в 
мировой политике США. «Безопасность Ближнего Востока,— 
говорил Лэндис, — необходима для мировой безопасности и 
чрезвычайно важна для всех коммуникаций. Каир имееет та-
кое же значение для авиации, как Суэцкий канал для судо-
ходства»46. По его мнению, США имели наилучшие шансы 
обоснования на Ближнем Востоке, «так как жители Ближнего 
Востока не боятся Соединенных Штатов, знают американскую 
традицию невмешательства и знают также, что Соединенные 
Штаты не имеют на Ближнем Востоке территориальных при-
тязаний»47. В данном случае, мы вновь сталкиваемся с анти-

4 4 Л а с զ и е տ В е ո о ւ տ-М е с հ 1 ո, АгаЫап Ое5Ипу, р. 218. 
45 Там же. 
« ЦГАОР СССР, ф. 4459, оп. 1, ед. хр. 3998, л. 32. 

Там же. 
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научным тезисом об «антиколониализме» и «антиимпериализ-
ме» США, который использовали апологеты американского 
империализма, чтобы облегчить проникновение американско-
го империализма в колонии и переманить народы этих стран 
на свою сторону. 

Конечно, Франклин Рузвельт и другие руководители США 
и без этих докладных и заявлений понимали исключительную 
важность сохранения в своих руках Ближнего и Среднего Вос-
тока В течение первой половины 1942 г. Рузвельт и его бли-
жайшие советники тщательно рассматривали все аспекты 
ближневосточной политики США. Результатом их многоднев-
ных консультаций и обсуждений явился меморандум Рузвель-
та о : 16 июня 1942 г. Гарри Гопкинс, генерал Маршалл и ад-
мирал Кинг с этим меморандумом отправились в Англию для 
обсуждения ближневосточного вопроса с правительством Ан-
глии4". 

3 меморандуме, наряду с другими важными вопросами, 
связанными с ведением войны, большое место занимали проб-
лемы политики США на Ближнем и Среднем Востоке. Руз-
вельт считал, что «Средний Восток следует удерживать по 
возможности прочно» и, что потеря Среднего Востока означа-
ет «1) потерю Египта и Суэцкого канала; 2) потерю Сирии; 
3) потерю мосульских нефтепромыслов; 4) потерю Персидско-
го залива»4 9 . 

Помимо этого, Рузвельт считал, что захват Среднего Вос-
тока фашистскими державами даст возможность соединиться 
германским и японским силам и может стать причиной потери 
Индийского океана, оккупации немцами Туниса, Алжира, Ма-
рокко, создаст серьезную угрозу судоходству в южной части 
Атлантического океана, Бразилии и всему побережью Южной 
Америки50. Президент США поручил Гопкинсу, Маршаллу и 
Кингу определить «какими наилучшими способами можно 
удержать Средний Восток»5 1 . При этом он отмечал, что тут 
возможны или один из двух вариантов, или оба вместе: либо 

4 8 Р. Ш е р в у д . Рузвельт и Гопкинс. Глазами очевидца, пер. с англ., 
т. 2, М., 1958, стр. 233. 

4 9 Там же, стр. 235. 
50 Там же. 
5 1 Там же. 
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отправить воздушные и сухопутные силы к Персидскому зали-
ву, в Сирию и Египет, либо организовать «новую операцию в 
Марокко и Алжире, рассчитанную на удар в тыл армиям Ром-
меля»52. 

Из Меморандума видно, какое большое место занимал 
Средний Восток в военно-стратегических планах США и какое 
важное значение придавалось ему в решении исхода воины53. 

Соединенные Штаты в период войны 1939—1945 гг. посте-
пенно, шаг за шагом, усиливали свои военные позиции на 
Ближнем Востоке и более активно вмешивались в организа-
цию обороны этого региона. Здесь примечательно то, что аме-
риканцы уже стараются создать свои самостоятельные, от-
дельные военные организации разного характера, параллель-
но и независимо от существующих английских военных орга-
низаций. 

Уже осенью 1941 г. США пришли к выводу о необходи-
мости направить военную миссию на Ближний Восток. Было 
решено отправить две миссии. Одну, так называемую Северо-
африканскую, в задачу которой входило обеспечение быстрой 
доставки вооружения английским военным частям на Ближ-
нем Востоке, возглавлял генерал Максвелл. Сфера ее деятель-
ности распространялась на район Красного моря, Египет, Па-
лестину, Трансиорданию и Сирию. Центром ее был город Ка-
ир54. 

Руководителем второй (Иранской) военной миссии, кото-
рая находилась в Басре (Ирак), был генерал Уилер. Она ве-
дала вопросами, связанными с поставками материалов Совет-
скому Союзу через Персидский залив, Ирак и Иран56. В нояб-
ре 1941 г. эти миссии уже приступили к выполнению своих за-
дач. 

Сюда входило строительство складов, доков, подъездных 
путей, посадочных площадок для самолетов, наблюдение за 
нормальным осуществлением поставок по ленд-лизу и т. д.56. 

52 Там же, стр. 236. 
54 После длительных и трудных переговоров было достигнуто согла-

шение между США и Англией о высадке американских и английских войск 
в Северной Африке не позднее ноября 1942 г. 

64 ЦГАОР СССР, ф. 4459, оп. 1, ед. хр. 234, л. 161, ед. хр. 235, л. 20. 
55 Там же. 
56 Там же. ед. хр. 235, л.20. 
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Решение американского правительства о посылке двух 
военных миссий объясняется, с одной стороны, желанием не 
оставить решение всех военных вопросов в ведении Великобри-
тании и укрепить свое влияние в арабских и других странах 
Ближнего и Среднего Востока, с другой—боязнью, что Совет-
ский Союз не сможет долго продержаться, и немцы смогут 
вторгнуться на Ближний Восток со стороны Кавказа. Военнс-
политические руководители США думали воспользоваться тем, 
что Советский Союз оказывает пока сопротивление Германии, 
и выиграть определенное время для укрепления обороны-
Ближнего Востока. 

Военный министр США буквально два дня спустя после 
нападения Германии на СССР, представил президенту свои 
соображения о политике США в связи с новой обстановкой, 
где сообщалось, что он и его военные эксперты считают, что 
«Германия будет основательно занята минимум месяц, а мак-
симально, возможно, три месяца задачей разгрома России»57. 
В течение этого времени, Германия, по мнению военного ми-
нистра США, должна совсем отставить или отсрочить ряд ме-
роприятий, среди которых и «всякую попытку обойти правый 
фланг англичан в Египте через Ирак, Сирию или Иран, а так-
же, вероятно, планы нажима в Ливии и на Средиземном мо-
ре»5". Считая, что война Германии против СССР дала США 
«непредвиденную драгоценную передышку», он предлагал ис-
пользовать ее «для самых энергичных мер на атлантическом 
театре военных действий»59. В конце своей докладной записки 
военный министр еще раз напоминал Рузвельту, что надо 
быстро воспользоваться ситуацией, «прежде чем Германия 
высвободит ноги из русской трясины»60. 

Почти в аналогичном духе высказывался посланник США 
в Египте Кирк в своем обращении к Корделу Хэллу: «Следу-
ет использовать все преимущества, которые создает концен-
трация нацистов на Востоке, не полагаясь при этом на силу и 
продолжительность советского сопротивления»61. 

Б 7 Р. Ш е р в у д . Рузвельт и Гопкинс, т. 1, М., 1958, стр. 495. 
5' Там же. 
59 Там же. 
60 Там же, стр. 496. 
« ТЬе Л/ИпЫег !п Е§ур1 (Югк) И Л е Б е с ^ а г у օք 5(а1е, БР , 

1 9 4 1 , УО1. I I I , р . 2 7 9 - 2 8 0 . 
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В первый период американцы делали упор на атланти-
ческий театр военных действий, считая его, с точки зрения на-
несения поражения Германии, более важным. Ближний Вос-
ток отодвигался на задний план. Но постепенно в американ-
ских военно-политических кругах стали придавать большое 
значение ближневосточному, в том числе и арабскому, региону, 
•считая, что надо воспользоваться сопротивлением Советской 
Армии немецким захватчикам для организации обороны араб-
ских стран. Этот вопрос неоднократно обсуждался на страни-
дах американской печати, особенно после решения Белого до-
ма об организации прямой доставки самолетов из США в Аф-
рику, главным образом в Египет. Газета «Нью-Йорк Тайме» 
.21 августа 1941 г. писала, что немцы, наступая в районе Чер-
ного моря, готовятся к вторжению на Кавказ. Но, пишет газе-
та, «еще есть время задержать их в Иране и на турецкой гра-
нице. Однако это требует решительного применения силы. Но-
вый путь доставки самолетов будет служить линией снабже-
ния для новых важнейших фронтов войны»62. 

Обозреватель газеты «Вашингтон пост» Линдлей заявил, 
что Германия занята на советском фронте, Англия имеет воз-
можность сосредоточить достаточно крупные силы, чтобы ос-
тановить немцев на Ближнем и Среднем Востоке. Но Линдлей 
добавляет, что «англичане могут лишь создать затруднения 
немцам на Среднем Востоке и организовать нападение на их 
фланг, если сопротивление русских будет продолжаться и в 
будущем году»63. 

Таким образом, в первый период после нападения Герма-
нии на СССР, у американцев почти безраздельно господство-
вало неверие в боеспособность Советской Армии, и они спори-
ли лишь о сроках поражения Советского Союза. Даже в 1942 
г. у руководителей США еще не было уверенности в побе-
де СССР. Рузвельт в упомянутом уже выше Меморандуме от 
16 июля 1942 г., давая инструкции Гопкинсу, Маршаллу и 
Кингу, говорил о тех последствиях, которые могли бы быть 
при поражении Советского Союза. «Если Россия потерпит 

« Уогк ТШев ' , 21.УШ.1941. 
63 ЦГАОР СССР, ф. 4459, оп. 1, ед. хр. 234, л. 111. 
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крах, — писал Ф. Рузвельт, — и это высвободит германские 
воздушные и сухопутные силы, операцию «Раундап», возмож-
но, не удастся осуществить в 1943 г.». И далее: «Средний Вос-
ток следует удерживать по возможности прочно, независимо 
от того, потерпит Россия крах или нет»64. 

Вот эти соображения легли в основу решения правитель-
ства США ускорить укрепление обороны Арабского Востока. 
Туда начали поступать все в большем количестве американ-
ские самолеты, танки и другое военное снаряжение. Энергич-
но действовали американские Североафриканская и Иранская 
военные миссии. Широкий размах получило строительство 
военных объектов. Так, например, в октябре 1941 г. под Каи-
ром завершилось сооружение одной из важнейших авиацион-
ных баз на Ближнем Востоке, которая находилась в совмест-
ном использовании США и Англии. Строительство аэропорта 
обошлось в 250 тысяч долларов и было закончено в рекордно 
короткий срок 5 тыс. рабочими65. 

Однако арабские и другие ближневосточные страны были 
спасены от немецко-фашистского вторжения не этими меро-
приятиями, а тем, что СССР, один на один, при отсутствии 
второго фронта, выстоял в невиданно тяжелой борьбе и в кон-
це 1942 г. — начале 1943 г., блестяще осуществив одну из 
грандиозных операций в истории войн — Сталинградскую, пе-
решел в наступление и до конца войны не упускал из своих рук 
стратегическую инициативу. Немецко-фашистские войска не 
смогли прорвать линию обороны на Кавказе и выйти прямо к 
подступам Ближнего и Среднего Востока. 

Американо-английское военное сотрудничество на Араб-
ском Востоке не проходило гладко. Между союзниками перио-
дически возникали разногласия и часто происходили трения. 
Американская сторона обвиняла Англию в том, что она ис-
пользует поставки по ленд-лизу на Ближнем и Среднем Восто-
ке не для достижения общесоюзных задач, а «в целях усиле-
ния своих торговых и политических позиций»66. 

6 4 Р. Ш е р в у д . Рузвельт и Гопкинс, т. 2, с. 235. 
65 ЦГАОР СССР, ф. 4459, оп. 1, ед. хр. 1374, л. 255. 
6 6 Л. П о з д е е в а. Англо-американские отношения в годы второй ми-

ровой войны, 1941—1945 гг., с. 394—395. 
• ; 
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Другим поводом для размолвки между США и Англией 
•служило то обстоятельство, что, по мнению американского 
военного командования, Англия не умела эффективно пользо-
ваться американским оружием67. Большие разногласия меж-
ду США и Англией в начале 1943 г. вызвал вопрос о главно-
командующем вооруженными силами на Ближнем Востоке. 
На этот важный пост претендовали обе стороны. Англия стре-
милась во что бы то ии стало назначить верховным главноко-
мандующим союзными войсками на Ближнем Востоке англи-
чанина, а США, наоборот, хотели на этом посту видеть амери-
канского генерала68. 

В результате было принято компромиссное решение — 
каждая сторона назначила отдельно своего главнокомандую-
щего. Главнокомандующим английскими вооруженными сила-
ми на Ближнем Востоке был назначен бывший командующий 
английскими вооруженными силами в Ираке и Иране генерал 
Вильсон. Ему подчинялись английские вооруженные силы, 
дислоцированные в Палестине, Сирии, Ливане, Ираке и Ира-
не69. 

А правительство США назначило генерал-майора Брере-
тона главнокомандующим всеми вооруженными силами США 
на Ближнем Востоке70. 

Такое решение не удовлетворяло Англию. Ее руководите-
лей раздражало упрямство американских властей. За спором 
о посте главнокомандующего вооруженными силами на Ближ-
нем Востоке скрывались политические мотивы. Именно поли-
тические соображения не позволили союзникам договориться 
об общем командующем, потому что каждая сторона ясно соз-
навала, что главнокомандующий, в силу своей должности, мо-
жет оказать большое политическое влияние в странах Ближ-
него и Среднего Востока. 

К этому времени США и Англия смотрели уже в будущее 
и каждая из них вынашивала собственные планы послевоенно-
го устройства Арабского Востока. Видные американские поли-

" К. С а տ е у, Регзопа1 ЕхреПепсе, 1939—1946, р. 73. 
68 ЦГАОР СССР, ф. 4459, оп. 1, ед. хр. 1374, л. 58. 
69 Там же. 
7 0 Там же. 
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тические деятели все чаще и чаще обращали внимание амери-
канского правительства на цели и задачи послевоенной поли-
тики США на Ближнем и Среднем Востоке. В январе 1945 г., 
выступая на собрании, организованном торговой палатой шта-
та Нью-Йорк и «Национальным советом внешней торговли», 
председатель специальной экономической миссии правитель-
ства США на Ближнем Востоке, во Французской Северной 
Африке и в Италии Калбертсон заявил, что «национальные 
интересы Соединенных Штатов требуют, чтобы США оказали 
влияние на развитие устойчивости и безопасности в этом рай-
оне»7 ' . Далее он говорил о важном политическом, стратеги-
ческом и экономическом значении Ближнего Востока. «Ближ-
ний Восток — продолжал Калбертсон, — великая мировая 
столбовая дорога»72. Отмечая, что великие державы имеют 
там огромные интересы, Калбертсон признает, что и у США 
имеются такие интересы и призывает еще больше укрепить 
позиции США на Арабском Востоке. 

Достоин внимания также доклад двух американских сена-
торов об интересах США на Ближнем Востоке и в Северной 
Африке. Сенатор-демократ Таннел (от штата Делавар) и се-
натор-республиканец Бартон (от штата Огайо) с 28 декабря 
1944 г. по 18 января 1945 г. совершили поездку по Северной 
Африке и Ближнему Востоку, имели многочисленные встречи 
с местными государственными и политическими деятелями, с 
представителями военных и деловых кругов .Они представили 
сенату США доклад о результатах поездки и выдвинули ряд 
практических предложений. В докладе, наряду с экономичес-
кими вопросами, о которых речь пойдет ниже, ставился воп-
рос защиты интересов США в послевоенный период. Авторы 
доклада считали необходимым, чтобы «Соединенные Штаты 
определили ясную политику для руководства гражданскими 
агенствами и вооруженными силами для защиты и развития 
интересов Соединенных Штатов, особенно когда военный этап 
американской оккупации закончится и начнется мирный 
этап»73. 

7 1 Там же, ф. 4459, оп. '1, ед. хр. 4636, л. 5. 
7 2 Там же. 
7 3 Там же, ф. 4459, оп. 1, ед. хр. 3998, л. 39. 
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Сенаторы подчеркивали, что «определение политики США 
в послевоенный период стало настоятельной необходимостью, 
иначе будет нанесен ущерб американскому престижу и сокра-
тятся выгоды от затрат, сделанных в военное время»74. 

Сенаторы, представляющие собой подкомиссию сената, 
расследующую вопрос о базах, нефти и других проблемах в 
Северной Африке и на Ближнем Востоке, особо обращали 
внимание на сохранение и расширение прав США на замор-
ские военные базы, «вследствие ценности этих баз после вой-
ны»7Я. 

Таким образом, США подходили к проблеме Ближнего 
Востока не только и не столько из интересов текущей полити-
ки, а преследовали далеко идущие политико-стратегические 
задачи, которые хронологически не ограничивались рамками 
второй мировой войны. 

В непосредственной связи с военно-политическими зада-
чами находились вопросы американской экономической поли-
тики на Арабском Востоке. 

Одной из главных целей американской внешней политики 
на Арабском Востоке в 1939—1945 гг. было обеспечение бла-
гоприятных условий для деятельности американского капита-
ла. Это было связано с определенными трудностями, так как 
на арабских рынках доминировали английские монополисти-
ческие объединения. Англия заключила ряд экономических 
соглашений с местными арабскими правителями, коюрые 
обеспечивали ей выгодные позиции по сравнению с другими 
странами. Ликвидация искусственных препятствий, воздвиг-
нутых английским правительством на пути проникновения не-
английского капитала, стала необходимостью для американ-
ских монополистических объединений. И правительство США 
весьма энергично требовало ликвидировать искусственные 
барьеры и провозгласить принцип свободной конкуренции. 
Мы уже упомянули, что во время американо-английских пере-
говоров в августе 1941 г. президент США Ф. Рузвельт откро-
венно выступал за свободу торговли, настаивая на ликиида-

7՝* Там же. 
7Б Там же, с. 38. 
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ции всех искусственных барьеров и на денонсации экономи-
ческих соглашений, «предоставляющих одним государствам 
преимущества перед другими»76. 

Лейтмотивом американской экономической политики ста-
новится принцип «открытых дверей для здоровой конкурен-
ции». Но как раз с принципом открытой конкуренции не хоте-
ла согласиться Англия, считая, что это подорвет основы су-
ществования Британской империи. И вопрос об экономической 
политике «открытых дверей» стал одним из серьезных при-
чин американо-английских противоречий на Арабском Востоке 
в годы второй мировой войны. Как правильно отмечает Дж. 
Кирг., «стремление американцев к политике «открытых две-
рей» для экспорта своих товаров на Ближний Восток находи-
лось в противоречии с надеждами англичан»77. 

США надеялись, что в открытой схватке за рынки ближ-
невосточных стран они выйдут победителями. Американская 
уверенность основывалась главным образом на производитель-
ной мощности американской экономики, наличии свободных 
капиталов и низких ценах американских товаров. Египетский 
журнал «Ал-Муссавар», обращая внимание на торговое и эко-
номическое соперничество между США и Англией на всем 
Ближнем Востоке отмечал, что в этом соперничестве амери-
канцы выступают «вооруженные деньгами, большой произво-
дительной мощностью и низкими ценами»78. А что касается 
Англии, то, по мнению египетского журнала, козырями в ру-
ках Англии являются договорные обязательства «в виде тра-
диционной дружбы между Англией и властями ближневосточ-
ных стран, правительственными мероприятиями в этих стра-
нах, посредством которых английские интересы будут пос-
тавлены выше интересов других стран»79. 

В борьбе против экономического усиления позиций аме-
риканского капитала на Арабском Востоке, Англия опиралась 
на разного рода соглашения, заключенные с Египтом и Ира-
ком, и использовала свои права и «обязанности» мандатария 

7 6 Э. Р у з в е л ь т . Его глазами, с. 51 . 
7 7 О. К 1 г к, ТЬе М Ш 1 е Бае է 1п 1Ье ՝\Уаг, р. 24. 
7 8 «Ал-Муссавар», Каир, август 1944 г. 
7 9 Там же. 
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в отношении Палестины и Трансиордании. Она стремилась 
обеспечить свои экономические преференции. 

Другой причиной американо-английских разногласий яви-
лось существование стерлинговой зоны, куда входили почти 
все арабские страны. С помощью стерлинговой зоны Англия 
сосредоточила в своих руках все валютные запасы арабских 
стран и лишила их возможности вести торговлю и совершать 
экономические операции непосредственно с США. 

По утверждению Дж. Кирка, США рассматривали стер-
линговую зону как «искусственное приспособление для огра-
ничения американской конкуренции»80. 

И когда Рузвельт во время встречи с Черчиллем в авгус-
те 1941 г. говорил о ликвидации всех искусственных барьеров 
на пути свободной конкуренции, то он, не в последнюю оче-
редь, имел в виду и стерлинговую зону. 

О том, какой ущерб наносила стерлинговая зона торговле 
между арабскими странами и США, на конкретном примере 
"проиллюстрировал руководитель американских экономических 
операций на Ближнем Востоке Лэндис. Возьмем, говорил он, 
Палестину, которая имела положительный долларовый пла-
тежный баланс. Должны ли мы, спрашивает Лэндис, соеди-
ниться с Великобританией и сказать Палестине: «Мы будем 
сокращать ваш импорт ниже ваших долларовых заработков, 
так как излишки доллара нужны для благополучия Империи 
(Британской — Н. О.)»8 1 . А ведь именно это требовалось при 
сохранении стерлинговой зоны. 

Естественно, что США не могли согласиться с этим. Лэн-
дис представил Рузвельту специальный доклад, который Бе-
нуа-Мешин называет «Библией Белого дома» по вопросам 
ближневосточной политики США. Лэндис, характеризуя стер-
линговую зону как «поношенный инструмент британского гос-
подства», предлагал Рузвельту «обойти стерлинговый блок 
путем установления непосредственного обмена с арабскими 
странами»82. 

80 О. К I г к, ТЬе М1<Ше Еав1 1п И1е ^ а г , р. 24. 
8 1 М о Ь а т т е й Տ հ а ք 1 А ջ հ » а п 1 , ТЬе Ь'пИес! БЫея апд И1е 

АгаЬ >УогШ, 1945-1952, р. 34. 
8 1 յ а с գ и е տ В е л о ! տ-М е с հ 1 п, АгаЫап БевИпу, р. 229. 
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На необходимости расширения американской торговли и 
формах обхода искусственных экономических барьеров нас-
таивали уже упомянутые выше сенаторы Таннел и Бартон. В 
своем докладе они требовали, чтобы Соединенные Штаты це-
ликом воспользовались возможностями, которые открывают-
ся д л я торговли на Ближнем Востоке и указывали, что «если 
Соединенные Штаты не примут необходимых мер теперь, то 
после, войны они могут быть полностью устранены из торгов-
ли на Ближнем Востоке, вследствие заключения договоров 
межлу другими крупными державами и малыми странами в 
районе Средиземноморья и Ближнего Востока»8 3 . 

В своих рекомендациях сенаторы Таннел и Бартон пред-
лагали правительству США заключить торговые соглашения 
с арабскими и другими странами Ближнего Востока, предос-
тавить им необходимый кредит, а государственному департа-
менту— усилить свою поддержку различным американским 
гражданским агенствам, действующим в зарубежных стра-
на х и . 

Таким образом, вопрос усиления экономических позиций 
на Арабском Востоке, уничтожения барьеров на этом пути и 
ликвидации английского монопольно господствующего поло-
жения волновал в США всех, начиная с президента и кончая 
представителями США в арабских странах. 

Для усиления своих позиций на Арабском Востоке США 
пытались использовать Ближневосточный центр снабжения. 
Оп был учрежден Великобританией в 1941 г. и его первым 
председателем был английский государственный министр на 
Ближнем Востоке Оливер Литтлтон85. 

Создание центра снабжения стало необходимым, так как 
в результате войны в ближневосточных странах создалось 
очень тяжелое экономическое положение. Великобритания 
вынуждена была покрыть часть потребностей арабских и дру-
гих ближневосточных стран в продовольствии, сырье и т. д. из 
своих фондов. Но Англия сама была в тяжелом положении, и, 

8 3 ЦГАОР СССР, ф. 4459, оп. 1, ед. хр. 3998, л. 39. 
8 1 Там же. 
«5 К. С а տ е у, Регэопа! Ехрег1епсе, 1939—1946. р. 129. 
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после установления американо-английского сотрудничества в 
годы войны, США начали принимать участие в поставках то-
варов. Это сделало необходимым прямое участие США а 
Ближневосточном центре снабжения (БВЦС) и превращение 
его в совместную американо-английскую организацию. В 1942 
г. США официально вошли в состав БВЦС. 

Государственный секретарь Кордел Хэлл, поставив в из-
вестность дипломатических представителей США в арабских 
странах о решении правительства США вступить в БВЦС, 
объяснял им, что это необходимо «для ликвидации беспоряд-
ков и дубликации усилий, которые случались в прошлом, 
вследствие сепаратных действий американских и английских 
властей в их попытках удовлетворить гра1жданские нужды 
ближневосточных стран»86. 

США, как указывалось в сообщении Кордела Хэлла, в-
Б В Ц С назначили военных и гражданских представителей. 
Кроме того, они имели своих представителей по линии Б В Ц С 
в каждой арабской стране87. 

Уже из сообщения государственного секретаря видно, что 
США не хотели оставить такой важный вопрос, как обеспече-
ние гражданских нужд населения арабских и ближневосточ-
ных стран исключительно в ведении Англии. Они хотели по-
кончить с сепаратными действиями Англии, и, принимая учас-
тие в БВЦС, иметь возможность в какой-то степени контро-
лировать деятельность Англии. 

Решив вступить в БВЦС, США преследовали две главные 
цели: первая—использовать этот орган для расширения сво-
их экономических позиций и ограничить влияние и роль Ан-
глии в снабжении ближневосточных стран; вторая — превра-
тить центр снабжения в инструмент для усиления уже достиг-
нутого политического влияния не только в отдельных странах,, 
но и на всем Ближнем Востоке в целом88. 

8 в ТЬе 8есге1агу օք Տէ8է6 էօ И1е СЬаг^е 1п 1гац (РаггеИ), 6.У.1Е42, 
Բ«ՍՏ ЭР, 1942. р. 344. 

8 7 Там же. 
8 8 Мешогапйиш Ьу Ргейег1к М п а Ш էօ АсЬеэоп. 17.У.1942, Բ « Ս Տ , ն Բ , 

1942, УО1. IV, р, 11—12. 
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Пс-рвым американским представителем в Б В Ц С стал сот-
рудник Государственного департамента США Фредерик Вай-
нанг. В сентябре 1943 г. его заменил бывший декан школы 
правоведения при Гарвардском университете Джеймс Л. Лэн-
дис. В заявлении Белого дома говорилось, что Ф. Рузвельт наз-
начил Лэндиса руководителем американских экономических 
операций на Ближнем Востоке и главным американским граж-
данским представителем при Б В Ц С в ранге посланника*". А 
Фреду Вайианту было поручено руководить в Вашингтоне ра-
ботой по вопросам Ближнего Востока. 

По решению Государственного департамента в сферу де-
ятельности Вайианта и Лэндиса входили Египет, Абиссиния, 
Ирак, Саудовская Аравия, Сирия и Ливан90. 

Фактически президент Ф. Рузвельт дал Лэндису такой 
же статут, который имел английский государственный министр 
на Ближнем Востоке. Тем самым президент хотел подчерк-
нуть то большое значение, которое он придает Ближнему Вос-
току, и нежелание США отстать в чем-либо от Великобрита-
нии. 

Эту политику неукоснительно проводил и сам Лэндис: в 
первом же своем интервью он поставил вопрос об увеличении 
американского штата в БВЦС. «В Каире (т. е. в Б В Ц С — 
Н. О.), — заявил Лэидис, — занято свыше 200 англичан, а аме-
риканцев имеется всего 18 человек»91. 

До войны ближневосточные страны ежегодно ввозили 
почти 5 млн. тонн различных товаров из Англии, Франции, 
Германии, Италии, Чехословакии и других стран. После соз-
дания Б В Ц С Англия и США резко сократили ввоз товаров в 
арабские страны; он не превышал одного миллиона тони. Со-
кращение импорта осуществлялось в основном за счет таких 
товаров, как продовольствие, одежда и т. д. 

По сообщению американского бюро военной информации, 
за дьа года существования Ближневосточного центра снаб-
жения, т. е. за 1941—1943 гг., США и Англия доставили для 
населения Ближнего Востока около 1600 тыс. тонн различных 

ч9 ЦГАОР СССР, ф. 4459, оп. 1, ед. хр. 1374, л. 233. 
տօ Там же. 
91 Там же. 
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товаров, в том числе 600 тыс. тонн пшеницы, 200 тысяч тонн 
удобрений, 47 тысяч тонн хлопчатобумажных товаров, 147 тыс. 
тонн сахара и 636 тыс. тонн других товаров92. 

Английский государственный министр Кейзн, отмечая, что 
импорт в ближневосточные страны сократился с 5 000 000 тонн 
до 1 000 000 тонн, объясняет такое резкое сокращение невидан-
ным ростом поставок военных материалов, главным образом 
из США93. По меткому выражению Кейзи, американские воен-
ные поставки прямо хлынули на Ближний Восток94. 

Лэндис в многочисленных публичных выступлениях в-
арабских странах не переставал указывать на большое значе-
ние Ближнего Востока в общей глобальной политике США. В 
декабре 1944 г., прибыв в Бейрут, Лэндис на пресс-конферен-
ции в американском информационном бюро заявил, что США 
придают большое значение экономическим вопросам арабских 
стран и будут увеличивать свой экспорт в эти страны. 

«Интерес США к Ближнему Востоку, — отметил руково-
дитель американской экономической миссии на Ближнем Вос-
токе, — беспременно возрастает»9 6 . 

•При этом он не скрывал, что США будут вести борьбу за 
арабские рынки и конкуренция их не пугает. «Я лично пола-
гаю, — заявил Лэндис, — что после войны в нашей торговле с 
Ближним Востоком будет играть роль конкуренция и в между-
народной торговле будет установлен режим свободного обме-
на между народами. Таким образом, все препятствия, которые 
мешают обмену, будут устранены»96. 

Последняя часть заявления Лэндиса явно была направле-
на против английской политики преференций и особых согла-
шений. 

Было ясно, что США стоят за самое широкое экономичес-
кое проникновение в арабские страны. Это вызвало беспокой-
ство у арабов за судьбы их национальной промышленности. И 
не случайно, что один из корреспондентов, присутствовявших 

Տ2 Там же, ф. 4459, оп. 1, ед. хр. 1374. л. 144. 
»3 К. С а в в у , Регвопа1 Ехрег1епсе, 1939—1946, р. 131. 
34 Там же. 
36 ЦГАОР СССР, ф. 4459, оп. 1, ед. хр. 3108, л. 136. 
Տ6 Там же. 
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на пресс-конференции, спросил Лэндиса: «Какова же будет՜ 
судьба промышленности Ближнего Востока, если все промыш-
ленные товары будут ввозиться из-за границы»97. На это Лэн-
дис с предельной откровенностью заявил, что «промышлен-
ность Ближнего Востока не имеет никакого будущего, ввиду 
того, что после войны, при системе свободного обмена и кон-
куренции, иностранные товары, и особенно американские, ко-
торые являются лучшим по качеству и более дешевыми, не 
дали бы возможности этой промышленности процветать.»*8. 

В заявлении Лэндиса отчетливо проявились две основные 
стороны экономической политики американского империализ-
ма: ч) опираясь на военно-экономическую мощь США, посте-
пенна вытеснить всех конкурентов из арабских рынков и б) не 
дать развиваться неокрепшей промышленности арабских 
стран. 

Американо-английское сотрудничество в рамках Ближне-
восточного центра снабжения не проходило гладко: вскоре об-
наружились серьезные противоречия между их экономически-
ми интересами. 

Разногласия возникли главным образом вокруг торговли՜ 
и стерлингового блока. «В то время, — пишет Агвани, — когда 
британцы старались сохранить незыблемыми свои ближневос-
точные рынки, Соединенные Штаты, сознавая, что они играю1 
жизпенноважную роль в обеспечении потребностей союзни-
ков, упорно настаивали на политике «открытых дверей»ыа. 
Принимая участие в работах БВЦС, американские эксперты՛ 
имели возможность детально ознакомиться с положением ве-
щей и обнаружить, какой строгий контроль установила Англия 
над торговлей с арабскими странами. Американские деятели 
конечно, и до этого знали об английском контроле, но пределы 
этого контроля и степень влияния английских специальных 
соглашений, навязанных арабским странам на ограничение 
свободной торговли, стали ясны во всех деталях лишь после 
вступления США в Б В Ц С и его превращения в совместный՛ 
американо-английский орган. 

9 7 Там же, л. 135. 
9 4 Там же. 
п М о И а ш т е й Տ հ а ք 1 А й Ь и г а п ! , ТЬе ЦпИей 31а1ез апй էհ& 

АгаЬ ЧУогМ, 1945-1952, р. 30. 
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Упорные споры разгорелись и вокруг стерлингового бло-
ка. В арабских странах накопился огромный стерлинговый 
запас. Кроме того, Англия основала долларовый пул стерлин-
говой зоны, в результате чего только она могла свободно рас-
поряжаться как фунтами стерлингов, так и долларами. Араб-
ские, как и другие ближневосточные страны, входящие в стер-
линговый блок, не могли свободно, по своему усмотрению рас-
поряжаться этой валютой и выбрать себе торговых партнеров. 
Наличие стерлингового блока со своим долларовым пулом под 
строгим контролем Великобритании явилось серьезным пре-
пятствием на пути расширения торговли США на Арабском 
Востоке. 

Представители деловых кругов США критиковали поли-
тику Англии в вопросе торговли и требовали отказа от зам-
кнутого стерлингового блока и перехода на принципы свобод-
ной торговли. Лэндис, последовательный противник англий-
ской политики ограничительных мер, осудил в начале Ю45 г. 
Англию за ее политику «установления финансового контроля 
над так называемым «стерлинговым районом», прямо проти-
воречащим американской политике свободы торговли»1"1'. 

Американо-английские противоречия, будучи выражени-
ем борьбы за господство на Ближнем и Среднем Востоке, ес-
тественно, не могли решиться добровольной уступкой Англии 
и ее отказом от своих уже завоеванных позиций. 

Все это привело к тому, что в самом начале 1945 г. Лэн-
дис отказался от своего поста руководителя экономической 
миссии США в Ближневосточном центре снабжения. В даль-
нейшем США вышли из его состава и Б В Ц С перестал сущест-
вовать1 0 1 . 

Таким образом, в годы второй мировой войны постепен-
но оформились и выкристаллизовывались основные цели внеш-
ней политики США на Арабском Востоке. 

Во-первых, США старались не допустить захвата Араб-

ского Востока фашистской Германией и Италией и предотвра-
ти ЦГАОР СССР, ф. 4459, оп. 1, ед. хр. 3998, л. 32. 
1 0 1 В политике США на Арабском Востоке в период 1939—1945 гг. 

'большое место занимала проблема нефти, освещение которой не входит в 
задачи данной статьи. 
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тить возможность соединения германо-итальянских сил с япон-
скими в районе Ближнего Востока и Индийского океана. В 
осуществлении этой стратегической задачи США оказывали 
военную поддержку Англии и Франции, а после капитуляции 
последней — «Свободной Франции». 

Во-вторых, США стремились усилить свои позиции за счет 
Англии и Франции. Сохранение старых колониальных империй 
не отвечало интересам США. В борьбе за подрыв позиции Ан-
глии и Франции на Арабском Востоке и их вытеснение из это-
го региона США пытались играть на антиимпериалистических 
чувствах арабских пародов и выставлять себя в роли «анти-
колониальной» и «антиимпериалистической» силы. 

В-третьих, с усилением политического влияния создались 
необходимые благоприятные условия для укрепления эконо-
мических позиций американского капитала на арабских рын-
ках. Эту политику США проводили под лозунгом «открытых 
дверей», ликвидации искусственных ограничительных барь-
еров и провозглашения принципа свободной конкуренции и 
свободной торговли. 

В-четвсртых, США пытались укрепиться на Арабском 
Востоке и создать сильный плацдарм для наступательной по-
литики в послевоенный период. К середине 1943 г. уже ни у 
кого не вызывало сомнений поражение Германии и Италии. 
Франция потерпела военный крах, а Англия очень ослабла з-
военпо-экопомическом отношении и все больше и больше по-
падала в зависимость от США. Соединенные Штаты остава-
лись единственной сильной державой капиталистического ми-
ра, не ослабшей в результате войны. Такая картина послево-
енного развития капиталистического мира, а ее контуры ясно 
были видны американским политическим руководителям уже-
в 1943—1944 гг., открыла большие перспективы перед США. 
У них постепенно укрепилась убежденность в том, что США 
должны играть главную роль в послевоенном мире. Но для-
этого надо было уже в годы войны создать прочные точки опо-
ры в разных частях мира. В планах американских политичес-
ких стратегов одной из важных опор послевоенной внешней՜ 
политики США должен был стать Арабский Восток. 
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ш. X. мгои 

СОВЕТСКО-ИРАКСКИЕ ОТНОШЕНИЯ 
(1958—1975 гг.) 

Сотрудничество СССР с развивающимися странами яв-
ляется одним из важнейших участков внешнеполитических 
связей Советского Союза. Оно направлено на укрепление не-
зависимости этих стран, упрочение их позиций в борьбе про-
тив империализма, за экономический и социальный прогресс. 
Наглядным примером этому служат советско-иракские отно-
шения, намного улучшившиеся после прихода к власти в Ира-
ке Партии арабского социалистического возрождения (ПАСВ) 
в июле 1968 г. 

Отдельные вопросы советско-иракского сотрудничества 
затрагиваются в работах ряда советских арабистов: Б. М. Дан-
цига1, Н. О. Оганесяна2, А. Ф. Федчеико3, С. Г. Гореликова4, 
О. Герасимова5, Г. С. Шахбазяна 6 . 

В настоящей статье освещаются советско-иракские, в ос-
новном, политические отношения. 

1 Б. М. Д а н ц и г. Ирак в прошлом и настоящем, М., 1960; е г о ж е , 
Советско-иракские отношения (см. «Советско-арабские дружественные от-
ношения», М., 1960). 

2 Н. О. О г а н е с я н , Национально-освободительное движение в Мра-
ке, Ереван, 1976. 

3 А. Ф. Ф е д ч е н к о. Ирак в борьбе за независимость, М., 1970. 
* С. Г. Г о р е л и к о в . Ирак, М„ 1963. 
5 О. Г е р а с и м о в . Иракская нефть, М., 1969. 
տ Г. С. Ш а х б а з я н. Государственный сектор в экономике Ирака, 

М., 1974. 

2 5 8 -



В 20—30-х годах советско-иракские отношения ограничи-
вались главным образом экономическими сзязями. Ирак, на-
ходившийся под британским мандатом, не имел дипломати-
ческих отношений с Советским Союзом. Лишь в годы второй 
мировой войны, в сентябре 1944 г., между обоими государства-
ми били установлены дипломатические отношения7. 

Но политика правительства монархического Ирака в от-
ношении СССР, вплоть до июльской революции 1958 г., носи-
ла недружелюбный характер. Ирак считался надежным бас-
тионом международного империализма на Арабском Востоке 
и принимал активное участие в осуществлении агрессивных 
планов западных держав. В частности, Ирак играл активную 
роль в создании агрессивного Багдадского пакта. Прежде чем 
вступить в этот пакт, Ирак решил прервать дипломатические 
отношения с Советским Союзом. 

6 ноября 1954 г. министр иностранных дел Ирака Шабан-
дер заявил поверенному в делах СССР в Багдаде, о том, что 
иракское правительство «по соображениям экономии» реши-
ло закрыть свою миссию в Москве. Привлекает внимание, что 
при этом министр заявил, что «данное решение находится в 
соответствии с внутриполитическим курсом нынешнего ирак-
ского правительства, которое ведет открытую борьбу против 
коммунистов в своей стране»8. 3 января 1955 г. генеральный 
директор МИД Ирака от имени иракского правительства за-
явил, что «в связи с закрытием иракской миссии в Москве 
решено в настоящее время прекратить дипломатическое пред-
ставительство между двумя странами»9 . 

В заявлении министерства иностранных дел СССР по 
этому поводу говорилось: «Указанные действия иракского пра-
вительства свидетельствуют о недружелюбном характере по-
литики правительства Ирака в отношении Советского Союза 
и содействуют усилению напряженности в международных от-
ношениях»10. 

7 См. «СССР и арабские страны. 1917—1960 гг. Документы и материа-
лы», М., 1961, док. 21, с. 85—86. 

я Там же, с. 114—115. 
9 Там же. 

10 Там же. 
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Таким образом, антинародный режим з Ираке, вопреки 
интересам страны, порвал всякие отношения с СССР, страной, 
которая последовательно поддерживала борьбу арабских на-
родов за независимое развитие и социальный прогресс. 

С победой июльской революции 1958 г. в Ираке начинает-
ся новая страница советско-иракских отношений. 

Провозглашение республики в Ираке, антиимпериалисти-
ческая направленность ее политики, готовность нового режи-
ма выйти из Багдадского пакта, официальное заявление о при-
знании равноправного положения курдов и ряд других про-
грессивных шагов нового режима, вызвали резко отрицатель-
ную реакцию в западных империалистических кругах и их 
ближне- и средневосточных союзников. Иракская республика 
находилась иод угрозой иностранного вмешательства. Легко 
понять, сколь важно было значение позиции Советского Сою-
за в создавшейся критической ситуации. СССР и страны со-
циализма вместе с прогрессивными силами на Арабском Вос-
токе твердо стали на позицию решительной поддержки рес-
публиканского режима в Ираке. 

Уже на второй день после победы июльской революции 
глава Советского правительства направил правительству 
Иракской республики телеграмму, в которой говорилось: 
«Правительство Союза Советских Социалистических Респуб-
лик, неизменно руководствуясь принципом самоопределения 
народов и глубоко уважая справедливые национальные 
устремления парода Ирака, настоящим заявляет о своем офи-
циальном признании правительства Иракской республики»11. 
В телеграмме выражалась надежда, что создание Иракской 
республики будет способствовать развитию дружественных 
отношений между СССР и Ираком. 

Иракское правительство с большой радостью и призна-
тельностью восприняло решение Советского правительства. 
В ответной телеграмме иракского правительства отмечалось, 
что оно искренне желает развития дружественных отношений 
между двумя странами и выражает надежду, что эти отноше-
ния получат дальнейшее развитие12. 

11 Там же, док. 150, с. 516. 
!2 См. там же, с. 516—517. 
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Правящие круги США, Англии и Турции зынашизал:г 
планы военного вмешательства з дела Иракской республики. 
После высадки 15 июля 1958 г. 1500 американских морских 
пехотинцев в Ливане, министр иностранных дел Англии Сель-
вин Ллойд в палате обшин заявил, что «английское прави-
тельство полностью поддерживает действия американцев»13. 
Вскоре английские войска высадились в Иордании. «Н^ мо-
жет быть никакого сомнения,— писала английская газета 
«Дейли экспресс»,— что ни Англия, ни США не могут не реа-
гировать на вызов, брошенный их общим интересам. От анг-
лийского правительства ожидают, что оно выполнит с в о й д о л г 
(выделено нами — Ш. М.) в Ираке полностью и своевремен-
но»14. Западные империалистические державы в своем наме-
рении восстановить в Ираке прежний антинародный режим 
большое место уделяли Турции, правящие круги которой пол-
ностью поддерживали планы свержения республиканского 
правительства в Ираке. Турецкий министр иностранных дел 
Фатин Зорлу заявил, что Турция «полностью поддерживает 
прибытие английских сил в Иорданию». «Мы надеемся, что 
они далее продвинутся к Ираку. Если они это сделают, Тур-
ция окажет им помощь»15. 

В сложной ситуации, чреватой серьезными последствия-
ми, в условиях, когда в каждую минуту ожидалось вмеша-
тельство империалистических держав и их ближневосточных 
партнеров во внутренние дела Ирака, в поддержку Иракской 
республики выступил Советский Союз. 16 июля 1958 г. в спе-
циальном заявлении о положении на Ближнем Востоке, С С С Р 
разоблачил агрессивные действия империалистических дер-
жав против арабских стран, в частности Ирака. «Программ-
ные заявления правительства республики Ирак, отвечающие 
стремлениям иракского и всех других арабских народов, — 
говорилось в заявлении,— встречают единодушную поддерж-
ку как в арабских государствах, так и во всех миролюбивых 
странах, которые считают создание республики всецело вну-
тренним делом народа Ирака. 

13 «Правда», 16 июля 1958 г. 
14 „ВаПу ехргевз", Լօոճօո, 15.У11.1958. 

ЦГАОР СССР, ф. 4459, оп. 1, ед. хр. 19015, л. 80. 
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Такое развитие событий на Ближнем Востоке явно не 
устраивает колониальные державы, которые восприняли соз-
дание Иракской республики с нескрываемой враждебностью. 
Тотчас началась лихорадочная деятельность в Вашингтоне, 
•Лондоне и Анкаре»16. В этой кризисной обстановке Советский 
Союз повсеместно развернул энергичную деятельность в под-
держку Иракской республики. С решительной поддержкой ин-
тересов иракского народа .выступила советская делегация НЕ 
Совете Безопасности ООН. Разоблачая агрессивные планы 
американского и английского империализма в отношении 
Ирака, представитель СССР в Совете Безопасности указы-
вал: «Официальные заявления, сделанные в Вашингтоне, не 

•оставляют сомнения в том, что интервенция американских 
войск в Ливане — это лишь первый шаг в колониальной вой-
не против народов Арабского Востока. Следующим шагом 
является военное вмешательство США и Англии в дела Ира-
ка»1 7 . О своей решимости всеми средствами поддержать Ирак-
скую республику Советское правительство заявило и 18 июля: 
«Советский Союз не будет оставаться безучастным к эктам 
несправедливой агрессии в районе, прилегающем к его грани-
цам, и оно должно будет принять необходимые меры, диктуе-
мые интересами безопасности Советского Союза и сохране-
ния всеобщего мира»18. 

Последовательно выступая в поддержку Иракской рес-
публики в ее борьбе против империалистической агрессии, 
22 июля 1958 г. Советское правительство заявило: «Мы сде-
лаем все возможное, чтобы недавно родившаяся Иракская 
республика укреплялась. Какое общественное устройство бу-
дет в этой республике — это дело народа Ирака. Советский 
Союз желает одного — чтобы она укреплялась, развивала 
свою экономику и процветала»19. 

Поскольку турецкие официальные круги особенно усерд-
ствовали в деле организации вторжения в Иракскую респуб-
лику, 24 июля 1958 г. Советское правительство направило ту-

1в «СССР и арабские страны», док. 151, с. 518. 
1 7 Там же, док. 152, с. 524. 
•18 Там же, с. 526. 
о Там же, док. 161, с. 545. 
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рецкому празительству памятную записку, решительно предо-
стерегавшую Турцию от вооруженного вмешательства з дела 
Арабского Востока, в частности Иракской республики. «Со-
ветское правительство,— говорилось в этом документе,— счи-
тает своим долгом предупредить правительство Турции о тя-
желой ответственности за возможные последствия в развязы-
вании военного конфликта в этом районе»20. 

Империалистические державы и местные реакционные 
силы вынашивали различны՛:: планы ликвидации республикан-
ского режима в Ираке. Внимательное изучение фактов дает՛ 
основание полагать, что вооруженная интервенция, вероятно, 
не считалась единственным способом подавления июльской 
революции в Ираке. Создавая напряженное положение в этом 
районе, не давая возможности новому режиму в Ираке сосре-
доточить свое внимание на мероприятиях, призванных укре-
пить республиканский строй, империалистические круги и их 
приспешники немало надежд возлагали и на местные реак-
ционные силы, которые в такой ситуации могли более актив-
но выступить против нового строя. Поэтому Советское прави-
тельство решительно выступало не только против прямой во-
оруженной иптервенциии против Иракской республики, но 
и требовало устранения опасности военного конфликта и про-
тив присутствия иностранных вооруженных сил в этом районе. 

Эту цель преследовало предложение Советского прави-
тельства о созыве совещания глав правительств СССР, С Ш А , 
Англии, Франции и Индии при участии генерального секрета-
ря ООН, которое должно было выработать «конкретные ре-
комендации по прекращению военного конфликта на Ближнем 
и Среднем Востоке», внести эти рекомендации в Совет Без-
опасности с тем, чтобы «этот орган ООН рассмотрел их с уча-
стием представителей арабских стран...»2'. 

Энергичные шаги Советского Союза в защиту завоева-
ний июльской революции имели весьма важное значение для 
упрочения республиканского режима. Опасность вооружен-
ной интервенции была ликвидирована. 

20 Там же, док. 168, с. 558. 
2' Там же, док. 156—159, с. 528—542. 
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Позиция Советского Союза была высоко оценена про-
грессивными силами Ирака. Представитель Иракской комму-
нистической партии на XXI съезде КПСС, касаясь этого во-
проса, говорил: «Благодаря решительной позиции, занятой 
Советским Союзом, благодаря мощной поддержке других со-
циалистических стран, всех сил мира и свободы, империали-
стические силы потерпели провал и наш народ смог отстоять 
молодую республику»22. 

Иракское республиканское правительство в лице Совет-
ского Союза нашло своего естественного союзника в осуще-
ствлении антиимпериалистической программы, в решении по-
вести страну по пути прогрессивных социально-политических 
леремен. Советский Союз выразил готовность оказать всесто-
роннюю помощь Ираку в его борьбе за ликвидацию отстало-
сти, последствий колониализма. 

Советско-иракские отношения базируются на принципах 
равноправия, уважения территориальной целостности и не-
вмешательства во внутренние дела. 

После победы июльской революции и упрочения положе-
ния нового режима в Ираке СССР посетил ряд иракских де-
легаций, которым был оказан теплый прием23. В результате 
этих визитов были заключены различные соглашения, ирак-
ская сторона получила возможность изучить советский опыт 
в решении проблем развития многих отраслей народного хо-
зяйства, организации подготовки кадров и др. Видный ирак-
ский общественный деятель, член национального совета ми-
ра Наджи Юсеф, возглавлявший иракскую делегацию, по 
возвращении из Москвы в Ирак заявил, что он «еще раз убе-
дился в том, что Советский Союз выступает в поддержку 
Иракской республики, поскольку Иракская республика явля-
ется миролюбивым государством, сбросившим цепи колониа-
лизма» . «Советский Союз ,— подчеркнул Юсеф,— в противо-
положность .империалистическим государствам не стремится 
эксплуатировать национальные богатства народов и не рас-

2 2 «Правда», 3 февраля 1959 г. 
2 3 «Советско-арабские дружественные отношения», 1961, с. 71. 
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сматривает другие страны как рынки сбыта для своих това-
ров*2 4 . 

Примечательно также заявление главы иракской прави-
тельственной делегации, министра экономики Ирака Ибраги-
ма Куббы, на приеме в Москве. Делегация находилась в Со-
ветском Союзе в феврале — марте 1959 г. «Большое значение 
для укрепления и развития этих (советско-иракских — Ш. М.) 
отношений,— заявил Ибрагим Кубба,— имела та благород-
ная позиция, которую занял Советский Союз в отношении на-
шей революции, и немедленное признание нашей республики 
Советским правительством... Политика мирного сосущество-
вания, невмешательство во внутренние дела других стран, по-
литика равноправного международного сотрудничества я бес-
корыстной дружбы с различными странами, а в особенности 
с арабскими странами, которую проводит Советский Союз,, 
была и остается прочной основой укрепления и развития 
дружбы и сотрудничества между нами и Советским Сою-
зом»2". 

Между СССР и Иракской республикой плодотворно ста-
ло развиваться культурное сотрудничество. Важнейшим со-
бытием в этой связи было заключение 5 мая 1959 г. соглаше-
ние о культурном сотрудничестве между двумя странами26. В 
преамбуле соглашения выражалось стремление к дальнейше-
му укреплению дружественных связей между СССР и Ира-
ком, желание обеих стран на основе взаимного уважения су-
веренитета развивать культурное сотрудничество. 

Предусматривалось осуществление взаимного обмена 
студентами, преподавателями высших и средних учебных з а -
ведений, работниками здравоохранения и культуры; содей-
ствие деятельности научных учреждений и культурных орга-
низаций другой стороны и др. 

Большую и плодотворную работу для развития друже-
ственных культурных связей между двумя странами проводят 
советско-иракское и ирако-советское общества соответственно 

՛ * Там же. 
2 5 «Правда», 17 марта 1959 г. 
շ6 «СССР и арабские страны», док. 204, с. 704—707. 
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в СССР и Ираке. Ими периодически организовываются раз-
личные мероприятия с целью ознакомления широких слоев 
населения с достижениями каждой из дружественных стран. 
В рамках советско-иракского культурного сотрудничества 
•были организованы Дни иракской культуры в советс.снх со-
юзных республиках — Армении, Азербайджане, Молдавии. 
Аналогичные мероприятия, посвященные культурным дости-
жениям советских республик, были проведены в Ираке. 

Если советско-иракское плодотворное сотрудничество рас-
ценивалось прогрессивными силами страны как долгождан-
ное осуществление их требований, то для некоторых слоев 
буржуазии, мелких предпринимателей и части интеллигенции 
это было своего рода «открытием». Одурманенные империа-
листической пропагандой при «черном режиме», они теперь 
•стал!1 свидетелями установления новых, равноправных эконо-
мических и иных отношений с СССР и другими социалисти-
ческими странами, готовых своей бескорыстной помощью со-
действовать развитию страны, ликвидировать последствия гос-
подства империализма. 

Эта помощь высоко оценивалась иракскими государствен-
ными и общественными деятелями. В своей речи в честь пре-
бывания советской правительственной делегации в Ираке в 
апреле 1960 г. во главе с первым заместителем председателя 
Совета Министров СССР А. И. Микояном, глава иракского 
правительства Абдель Керим Касем по этому поводу заявил: 
«Я объявляю всем сынам народа, что мы приветствуем тес-
ную дружбу с Советским Союзом, так как эта дружба осно-
вана на чувствах уважения нашей победоносной революции 
14 июля»27. 

Советский Союз оказал Ираку большую помощь для под-
готовки национальных кадров. Эту программу советские спе-
циалисты осуществляли как в самом Ираке, так и в Совет-
ском Союзе. Наша страна принимала участие также в деле 
укрепления обороноспособности Ирака. 

Однако имеющиеся весьма благоприятные условия з Ира-
ке после победы июльской революции полностью не были ис-

27 «Советско-арабские дружественные отношения», с. 76. 
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пользованы для развития страны. Режим личной диктатуры, 
установленный вскоре Касе.мом, серьезно мешал продвиже-
нию страны по пути глубоких социально-экономических пе-
ремен. 

Начало антинародной войны в Курдистане еще больше 
раскололо национальные силы. Империализм и местные реак-
ционные силы, всячески стремившиеся сбить Ирак с прогрес-
сивного пути развития, вбить клин между СССР, социалисти-
ческими странами и Ираком, теперь уже активизировали свою 
деятельность для достижения своих антинародных целей. 

После государственного переворота в феврале 1963 г., 
осуществленного экстремистским крылом Баас, реакционные 
силы в Ираке на некоторое время активизировались. Поли-
тика преследования коммунистов и демократов, всех прогрес-
сивных сил, стала нормой внутриполитической жизни страны: 
и вызвала возмущение во всем мире, в том числе и в Совет-
ском Союзе. 17 февраля 1963 г. было опубликовано заявле-
ние ЦК КПСС, где отмечалось, что свободолюбивый народ 
Ирака найдет силы, чтобы активными действиями вывести՛ 
страну из трудного положения и создать условия для ее про-
грессивного развития28. Советское правительство 10 июля 
1963 г. осудило кровавую войну, развязанную новыми руково-
дителями Ирака против курдского народа29. 

Вследствие реакционной политики правоэкстремисгских՝ 
руководителей Ирака был нанесен ущерб советско-иракским 
дружественным отношениям. Реакционные силы страны вся-
чески старались саботировать советско-иракское сотрудниче-
ство. 

После свержения в ноябре 1963 г. правоэкстремистскопл 
режима, особенно с 1965—66 гг., в политике иракского пра-
вительства произошли некоторые позитивные сдвиги. Был. 
предпринят ряд, хотя и весьма ограниченных, шагов по ста-
билизации внутриполитического положения в стране. В конце 
июня 1966 г. была объявлена программа правительства по 
урегулированию курдской проблемы, было прекращено пре-

23 См. «Новейшая история арабских стран», М., 1967, с. 198. 
5 9 См. там же. 
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следование левых демократических сил, предприняты некото-
рые шаги по укреплению экономического положения страны 
и др. Все это положительно повлияло на советско-иракские 
отношения. 

Официальный визит главы иракского правительства Аб-
дель Рахмана Баззаза в Советский Союз (с 27 июля по 3 ав-
густ.՛՛. 1966 г.) и переговоры с советскими руководителями под-
твердили общность позиции СССР и Иракской республики 
по ряду проблем. Была выражена готовность продолжать со-
ветско-иракское сотрудничество в различных областях. В ито-
говом документе была подчеркнута общность позиций двух 
стран по ряду международных проблем. В совместном совет-
ско-иракском коммюнике, в частности, говорилось: «Совет-
ская сторона заявила, что СССР заинтересован видеть Ирак 
сильным и процветающим государством, идущим в одном ря-
ду с передовыми арабскими странами. Правительство Совет-
ского Союза уважает независимость Ирака, сохранение це-
лостности его территории»30. Во время этого визита были рас-
смотрены ход выполнения советско-иракских экономических 
соглашений, подготовки профессионально-технических кадров, 
пути дальнейшего расширения экономического сотрудниче-
ства, вопросы обороноспособности Ирака. 

Касаясь значения советско-иракского сотрудничества, 
Ба з за з во время встречи с советскими журналистами заявил: 
«Мы понимаем большое значение укрепления дружественных 
отношений Ирака с Советским Союзом... Нужно расширять 
советско-иракское сотрудничество во всех областях — эконо-
мической, культурной, политической. Это принесет пользу на-
шим народам и укрепит мир на Арабском Востоке»31. 

Отдавая должное некоторым позитивным мероприятиям 
иракского правительства в деле оживления связей с Совет-
ским Союзом и социалистическими странами, в то же время 
следует отметить, что правительство не шло по пути осуще-
ствления важных социально-экономических, антиимпериали-
•стйческих мероприятий. Одним из выражений политики лави-

3 0 «Известия», 4 августа 1966 г. 
3 1 «Правда», 29 июля 1966 г. 



рования между империалистическими державами и социали-
стическими странами была непоследовательность з вопросе 
осуществления программы советско-иракского сотрудниче-
ства. 

Эти колебания и непоследовательность были своего рода 
отражением соотношения сил в стране. За первые два года 
после революции благодаря политической активности народ-
ных масс и их партий и организаций произошли прогрессив-
ные сдвиги в социально-экономической жизни страны. Одним 
из проявлений этого было сближение Ирака с социалистиче-
скими странами. С другой стороны, в стране все еще действо-
вали силы, располагавшие большой экономической мощью, 
имевшие определенное политическое влияние и выступавшие 
за тесные связи с империалистическими кругами. 

Нетрудно заметить, что в такой ситуации, когда шла 
борьба между противоборствующими силами для определе-
ния путей развития Ирака, бескорыстная помощь СССР Ира-
ку, в корне отличавшаяся от империалистической «помощи», 
объективно была поддержкой для тех сил, которые выступали 
за прогрессивное развитие страны и обновление общества. 
Этим объясняется тот факт, что несмотря на некоторые нега-
тивные моменты в политике иракского правительства Совет-
ский Союз продолжал оказывать всестороннюю помощь Ира-
ку. Эту свою линию Советское правительство вновь подтвер-
дило во время визита министра иностранных дел Ирака Ад-
пана Пачачи в апреле 1967 г. В совместном советско-ирак-
ском коммюнике подчеркивалась общность взглядов обеих 
сторон по важнейшим международным проблемам того вре-
мени, в частности борьбы против империализма и иностран-
ного засилья. «Стороны,— говорилось в коммюнике,— под-
твердили необходимость прекращения империалистического 
вмешательства во внутренние дела государств, отказа от по-
литики любых форм давления на независимые страны с целью 
присвоения их богатств и сохранения в них чужеземного гос-
подства. 

Они заявляют о полной поддержке ими движений, на-
правленных против сил колониализма и неоколониализма»32. 

3 2 «Известия», 28 апреля 1967 г. 
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Иракская сторона дала высокую оценку усилиям прави-
тельства Советского Союза, «которые оно прилагает на благо 
мира, в поддержку борьбы народов против империализма и 
колониализма, укрепления международного сотрудничества «г 
оказания помощи развивающимся государствам в создании 
основ прогреса и их экономического, научного и технического 
развития»33. Советский Союз выразил готовность и впредь по-
могать Ираку в деле подъема национальной экономики и ук-
репления независимости и обороноспособности. 

Советско-иракские отношения вступили в новую фазу 
своего развития после 17 июля 1968 г., когда власть в Ираке 
перешла в руки Партии арабского социалистического 
возрождения (ПАСВ). Наиболее экстремистские правый 
элементы во главе с Али Саади были смещены. Партия 
осудила политику террора и преследований левых де-
мократических сил. Была выражена готовность пойти по пути 
глубоких социально-экономических и политических перемен, 
решения курдской проблемы мирным и справедливым путем. 
Тесное сотрудничество с СССР и другими социалистическими 
странами было объявлено важнейшей задачей внешнеполити-
ческиго курса нового режима. ПАСВ заявила о своей готов-
ности развивать контакты с социалистическими странами и 
по партийной линии34. 

Будучи заинтересованным в укреплении национальной 
независимости Ирака, его продвижении по пути прогрессив-
ных социально-политических перемен, Советский Союз оказы-
вал всяческую поддержку правительству Ирака для осуще-
ствления этой программы. Важнейшим внутриполитическим 
событием, призванным оздоровить обстановку в стране и соз-
дать условия для мирного развития, было объявление мани-
феста 11 марта 1970 г. о мирном решении проблемы автоно-
мии курдов в пределах Иракского государства. Этот важней-
ший шаг получил полное одобрение Советского Союза. В те-
леграмме руководителей Советского правительства на имя 

зз Там же. 
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президента Ирака Ахмеда Хасана аль-Бакра говорилось: «Мы 
убеждены, что выполнение этого важнейшего соглашения бу-
;ет способствовать укреплению национального единства и 
дружбы между двумя братскими народами Иракской респуб-
лики — арабами и курдами, успешному осуществлению со-
циально-экономических преобразований в стране...»35. 

В Ираке постепенно создавались благоприятные условия 
для объединения национально-патриотических сил в единый 
фронт. В середине ноября 1971 г. президент аль-Бакр огласил 
проект национальной хартии страны, имевший антиимпериа-
листическую направленность. В национальной хартии выра-
жалась готовность правительства «укрепить всесторонние от-
ношения Ирака с социалистическими странами, развивать 
связи с национально-освободительными движениями народов 
зо всем мире»3'3. 

Все эти позитивные сдвиги в социально-политической и 
экономической жизни страны еще больше способствовали 
развитию двусторонних связей между СССР и Ираком. Общ-
ность точек зрения по ряду основных международных про-
блем, антиимпериалистическая программа ПАСВ, планы ко-
ренных социально-экономических мероприятий и сотрудни-
чества с национально-патриотическими силами создали усло-
вия тля налаживания межпартийных связей между КПСС и 
ПАСВ, а также Демократической партией Курдистана. Важ-
ное значение для укрепления сотрудничества между обеими 
странами по партийной и государственной линиям имел визиг 
иракской партийно-правительственной делегации во главе յ 
заместителем председателя Совета революционного командо-
вания Ирака Саддамом Хусейном в Москву в феврале 1972 г. 

В апреле того же года с официальным дружественным 
визитом в Ираке находилась советская партийно-правитель-
ственная делегация во главе с членом Политбюро Ц К КПСС, 
Председателем Совета Министров СССР А. Н. Косыгиным. 
Делегация участвовала в празднествах по случаю сдачи в 
эксплуатацию первого крупного национального нефтепро-

3 5 «Правда», 19 марта 1970 г. 
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мысла в Северной Румейле, сооруженного при помощи СССР, 
и 25-летия со дня основания ПАСВ. Во время этого визит? 
между Советским Союзом и Иракской республикой был зг~ 
ключей Договор о дружбе и сотрудничестве, ознаменовавший 
собой новый этап в развитии советско-иракского сотрудниче-
ства. Заключение договора подтвердило решимость обеих 
стран объединить свои усилия в борьбе против империализ-
ма, за окончательную и безусловную ликвидацию колониа-
лизма и неоколониализма, за международную безопасность. 

Договор о дружбе и сотрудничестве между СССР и Ирак-
ской республикой как бы подытожил достигнутые большие 
успехи в сотрудничестве двух стран в различных областях. 
Зафиксировав необходимость развивать сотрудничество в де-
ле укрепления обороноспособности, стороны вместе с тем под-
черкнули, что договор не направлен против каких-либо тре-
тьих стран и не ущемляет ничьих законных интересов. Сто-
роны заявили, что каждая из них не будет вступать в союзы 
или принимать участие в каких-либо группировках государств, 
а также в действиях или мероприятиях, направленных про-
тив другой стороны. Для достижения согласованных дей-
ствий на международной арене и в интересах обеспечения ми-
ра и безопасности, развития политического сотрудничества 
между СССР и Ираком стороны подтвердили практику про-
ведения взаимных консультаций на различных уровнях37. 

Советско-иракский договор о дружбе и сотрудничестве 
затрагивал широкий круг проблем. Его значение выходило за 
рамки отношений между двумя странами. При подписании до-
говора А. Н. Косыгин заявил: «...По нашему глубокому убеж-
дению, он отвечает интересам широкого международного со-
трудничества, в том числе сотрудничества Советского Сою-
за и Ирака с другими арабскими странами»38. Договор слу-
жил целям сплочения прогрессивных сил на Арабском Восто-
ке на антиимпериалистической основе. 

Отмечая значение договора, президент Иракской респуб-
лики Ахмед Хасан аль-Бакр подчеркнул, что «сотрудничество 

37 См. «Правда», 11 апреля 1972 г. 
38 Там же. 
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с дружественным Советским Союзом играет большую роль в 
борьбе иракцев за экономический и социальный прогресс, ко-
торый является определяющим фактором политической неза-
висимости»39. Договор о дружбе с Советским Союзом упрочил 
международный авторитет Иракской республики, стал для 
иракского народа надежной оперой в борьбе за экономиче-
скую независимость страны, за углубление социально-эконо-
мических преобразований и полное овладение национальны-
ми богатствами, главное из которых нефть. 

Нефтяная политика иракского правительства имела ре-
шающее значение не только с экономической, но и политиче-
ской точек зрения. 

Иракское республиканское правительство еще в 1961 г. 
начало кампанию за возвращение нефтяных богатств и пред-
приятий их истинному хозяину — иракскому народу. Однако 
национализация иностранных нефтяных компаний была не-
легкой задачей. Экономические санкции, саботаж, создание 
финансовых трудностей, политическое давление и интриги — 
все это осложняло задачу иракского правительства в этой об-
ласти. 

Готовясь к национализации «Ирак петролеум компани», 
иракское правительство учитывало всю сложность этого во-
проса. Если благоприятным политическим фактором, гаран-
тирующим успех национализации, было единство националь-
но-патриотических сил и поддержка социалистических стран, 
то важным экономическим шагом, предшествующим закону 
от 1 июня 1972 г. о национализации ИПК, было сооружение 
с помощью СССР нефтепромысла Северной Румейлы. Это 
предприятие стало первым крупным объектом нефтедобываю-
щей промышленности в государственном секторе Ирака, и, 
как неоднократно подчеркивали иракские руководители, сы-
грало важную роль в осуществлении национализации иму-
щества иностранных нефтяных монополий в стране. 

Таким образом, в новых условиях, 1 июня 1972 г. прави-
тельство Ахмед Хасана аль-Бакра приняло закон о национа-
лизации «Ирак петролеум компани». Этому способствовали: 

3 9 «Правда», 9 апреля 1973 г. 
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а) консолидация национально-патриотических сил в стране и 
их решимость добиться осуществления этой цели, б) неоцени-
мая моральная и материальная помощь, оказываемые Ираку 
Советским Союзом и другими социалистическими странами, 
В труднейшие для Ирака дни, когда против страны была по 
существу объявлена экономическая война, они решительно 
заявили о своей безусловной поддержке справедливой борь-
бы иракского народа. 

Атаке объединенных сил империализма и реакции против 
Ирака был противопоставлен объединенный фронт нацио-
нальных и патриотических сил этой страны и всесторонняя 
помощь и поддержка Советского Союза и других социалисти-
ческих стран. Победа этих сил была впечатляющей. Весьма 
примечателен тот факт, что впервые в истории борьбы наро-
дов Ближнего и Среднего Востока крупнейшая международ-
ная нефтяная монополия — «Ирак петролеум компани» — по-
терпела поражение. В марте 1973 г. она подписала с иракским 
правительством соглашение, по которому признала закон о на-
ционализации от 1 июня 1972 г. Значение этого мероприятия 
выходило далеко за экономические рамки. Оно ознаменовало 
собой победу развивающихся и социалистических стран над 
силами международного империализма и реакции. 

Победа, одержанная иракским народом в битве за нефть, 
не только продвинула Ирак по пути создания независимой 
экономики, но имела и огромное международное значение, 
укрепив позиции всего арабского и национально-освободитель-
ного движения. Иракское правительство решительно исполь-
зовало экономическое оружие против империалистических 
сил и добилось успеха. 

Частые официальные визиты партийно-правительствен-
ных делегаций Советского Союза и Иракской республики при-
давали советско-иракским отношениям конструктивный и де-
ловой характер. Переговоры на высшем уровне ознаменова-
лись новыми успехами в деле дальнейшего укрепления дру-
жественных связей двух стран. 

В сентябре 1972 г. с официальным визитом посетил СССР 
президент Иракской республики Ахмед Хасан аль-Бакр. Во 
время переговоров с Л. И. Брежневым и другими руководите-
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л я.ми Советского Союза был обсужден широкий круг вопро-
сов, касаюшихся как созетско-иракских отношений, так и важ-
нейших международных проблем. Было выражено обоюдное 
стремление двух стран ^развивать и укреплять отношения 
дружбы и сотрудничества в соответствии с духом заключен-
ных между ними договоров»4 0 . Президент А. X. аль-Бакр вы-
разил глубокую признательность Советскому Союзу за сотруд-
ничество и оказываемую им всестороннюю поддержку ирак-
скому народу в его борьбе против империализма, сионизма, 
за строительство новой жизни41. 

В 70-х годах участился обмен партийными делегациями 
между С С С Р и Ираком. По приглашению Ц К К П С С вместе 
с Иракской компартией в работе XXIV съезда К П С С приня-
ли участие также делегации ПАСВ и Д П К . (Демократическая 
партия Курдистана). В декабре 1973 г. по приглашению пра-
вительства Иракской республики и регионального руковод-
ства ПАСВ в Ираке находилась советская делегация во главе 
с кандидатом в члены Политбюро Ц К КПСС, секретарем Ц К 
КПСС, председателем комиссии по иностранным делам Со-
вета Национальностей Верховного Совета С С С Р Б. Н. Поно-
маревым. Советская делегация провела переговоры с руко-
водством ПАСВ о развитии двусторонних контактов. В ре-
зультате переговоров был подписан протокол о партийных 
связях между К П С С и ПАСВ 4 2 . В соответствии с этим прото-
колом происходит регулярный обмен партийными делегация-
ми между обеими странами. 

Важность развития и укрепления советско-иракских отно-
шений, все возрастающая роль Советского Союза в оказании 
помощи Ираку в решении задач, стоящих перед страной, все 
большее понимание необходимости всемерного укрепления 
связей со странами социалистического содружества осозна-
ются в современном Ираке широкими слоями народа. При-
влекает внимание в связи с этим то, что в стране параллель-

«Правда», 20 сентября 1972 г. 
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-но с прогрессивными социально-экономическими преобразо-
ваниями происходят важные политические мероприятия меж-
дународного характера. Из такого рода акций следует упо-
мянуть прежде всего международную теоретическую конфе-
ренцию в Багдаде в апреле 1974 г., организованную Прогрес-
сивным национально-патриотическим фронтом Ирака и редак-
цией журнала «Проблемы мира и социализма». На этой кон-
ференции представители коммунистических, рабочих и на-
ционально-демократических партий высказались за тесное 
•сотрудничество между народами освободившихся стран и 
стран социалистического содружества. 

Ссылаясь на пример своей страны, первый секретарь ЦК 
Иракской компартии Азиз Мухаммед говорил на конферен-
ции: «Опыт союза революционного движения в Ираке с со-
циалистическими странами, и в особенности с СССР, доказал 
•свою важность и полезность с точки зрения укрепления эко-
номического и военного потенциала Ирака, возрастания его 
международного авторитета, упрочения его прогрессивного 
режима...»43. 

Газета «Ат-Таахи», отражающая позиции курдской демо-
кратической общественности в Ираке, касаясь вопроса о со-
ветско-иракских отношениях, писала: «Мы за политику, ко-
торая поддерживает национально-освободительные движе-
ния но всем мире, мы... за стратегические отношения с социа-
листическими странами, во главе которых стоит дружествен-
ный Советский Союз»44. 

В борьбе против империализма за ликвидацию отстало-
сти, за сохранение и развитие демократических завоеваний 
•страны иракское руководство опирается на поддержку про-
грессивных сил как внутри страны, так и за рубежом. 

Укрепление Ираком своих позиций в арабском мире и на 
международной арене отчетливо показывает, какую возрас-
тающую позитивную роль играет успешное развитие друже-
ственных отношений с социалистическими странами, и прежде 
всего с Советским Союзом. 

<3 «Правда», 25 апреля 1974 г. 
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Социализм — надежная опора свободы и независимости 
народов. СССР и другие страны социалистического содруже-
ства являются надежными и бескорыстными друзьями ирак-
ского народа, избравшего путь независимого национального 
развития и социального прогресса. 

Շ. Խ. Ս7Ո8Ի 
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Հոդվածում լուսաբանվում են սովետա֊իրաքյան քաղաքական 
հարաբերությունները, .որոնց արգասավոր զարգացման սկիզբը 
դրվեց Իրաքում 1958 թ. հուլիսյան հեղափոխության հաղթանա-
կովւ Քննության են առնվում այնպիսի կարևոր հարցեր, ինչպես 
Սովետական Միության դերը Իրաքյան նորաստեղծ հանրապետու-
թյան դեմ նախապատրաստվող ինտերվենցիայի կանխման գոր-
ծում, հեղափոխությունից հետո Իրաքին ցույց տրվող օգնության 
նշանակությունը իմպերիալիզմի և գաղութատիրության ճիրան-
ներից ազատագրվելու բնագավառում և այլն։ 

Հատուկ ուշադրություն է դարձվել 1968 թ. հետո երկու եր-
կըրների միջև հաստատված միջպետական ու միչկուսակցական 
անընդհատ զարգացող կապերին։ Սովետա֊իրաքյան 1972 թ. 
պայմանադիրն այս առնչությամբ գնահատվում է որպես երկու եր-
կըրների համագործակցության ամրապնդման վկայություն և նրա 
հետագա զարգացման երաշխիք։ 

— « 3 էյ 
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Ն. Տ. ՏԱ1,ԸՍ"ՅԱՆ 

ՍԻՐԻԱ-ԻՐԱՔՅԱՆ ՓՈ1սՀԱՐԱՈԷՐք1ԻԹՅՈԻՆՆԵՐԻ ՊԱՏՄՈՒԹՅՈՒՆԻՑ 
(1963 թ.) 

Արաբական երկրների ժամանակակից պատմության ուսում-
նասիրության բնագավառում մեծ նշանակություն է ստացել մի-
ջարար ական Հարաբերությունների խնդիրը։ Այդ նոր խնդրի Հե-
տազոտության անՀրաժեշտությունը բխում է նրանից, որ վեր-
ջին տարիներին արաբական մի շարք երկրների միջև ստեղծվել 
են այնպիսի փ ո խՀ ա րաբե ր ություններ (տնտեսական, ռազմական, 
քաղաքական և այլն), որոնց ուսումնասիրությունն անՀրաժեշտու-
թյուն է դարձել ինչպես այդ երկրների միջև Հաստատված կապերի 
մասին ընդՀանուր պատկերացում կազմելու, այնպես էլ արաբա-
կան երկրների նորագույն պատմության այս կամ այն պրոբլեմը 
ուսումնասիրելու և ճիշտ գնաՀատելոլ Համար։ 

Սույն Հոդվածը, որ նվիրված է սիրիա-իրաքյան փոխՀարա-
բերոլթ յունն երի պատմությանը, Ժամանակագրական առումով 
ընդգրկում է միայն 1963 թ., երբ երկու ևրկրներում էլ իշխանու-
թյան դլուխ անցավ Բաաս կուսակցությունըг 

Տվյալ Հարցը թեև Հատուկ ուսումնասիրության առարկա չի 
դարձել, սակայն որոշ Հեղինակներ թռուցիկ անդրադարձել են 
դրան11 

* * * 

1963 թ. փետրվարին Իրաքում, իսկ մարտին Ս իրիա յում տեղի 
ւունեցան պետական Հեղաշրջումներ, և իշխանությունը երկու ե ր ֊ 
կըրներում էլ անցավ Արաբական սոցիալիստական վերածնության 

ւ Տե՛ս «Современная Сирия», М., 1974, «Современный Ирак», М., 1966, 
«Новейшая история арабских стран», М., 1968, А. Ф. Федченко, Ирак в борь-
бе за независимость. 1917—1969, М., 1970. 
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СԲաաս) կուսակցության ձեռքը։ Սիրիա յում և Իրաքում նույն կու-
սակցության իշխանության հաստատումը պայմաններ ստեղծեց 
այդ երկու երկրների փոխհարաբերությունների զարգացման և 
ընդլայնման համար։ 

Բաաս (վերածնունդ) կուսակցությունը հիմնադրվել է 1943 թ. 
Սիրիա յում՝ Միշել Աֆլակի և Սալահ Էդ-Դին Բիթարի նախաձեռ-
նությամբ։ Այն ձևավորվեց և պաշտոնապես քաղաքական ասպա-
րեզ դուրս եկավ 1Э47 թ. ապրիլի 7-ին, երբ տեղի ունեցավ կու-
սակցության առաջին համագումարը։ 1954 թ. Բաասին միացավ 
Աքրամ Հա ուր ան իի դեռևս 1940 թա հիմնած սոցիալիստական կու-
սակցությունը։ 

Բաասը մանրբուրժուական կուսակցություն է, որի սոցիալ-
դա սա կա րգային հիմքը կազմում են քաղաքային մանր բուրժուա-
զիան և գյուղացիությունը։ նրանում ընդգրկված են նաև ուսանող-
ներ, մտավորականության լայն խավեր և զինվորականներ։ 

Բաասի հիմնական լոզունգն է՝ միասնություն, ազատություն 
և սոցիալիզմ։ Կուսակցության առջև կանգնած կարևոր խնդիրնե-
րից մեկը արաբական բոլոր երկրները միավորելն է։ Ինչպես նշել 
է Բաասի առաջին համագումարը, «արաբները հանդիսանում են 
մեկ ազդ և իրավունք ունեն միավորվելու մեկ պետության մեջյ>2» 

Արդեն 1949—1950 թթ. ստեղծվեցին կուսակցության առան-
ձին մասնաճյուղեր Սիրիա յում, Իրաքում Լիբանանում և Հորդա֊ 
նանում։ 1954 թ. ստեղծվեց Բաասի համաարաբական առաջին 
ղեկավարությունը։ 

Բաասը երբեք միատարր չի եղել։ նրա ներսոլմ գոյություն 
են ունեցել առաջադիմական և հետադիմական (ձախ և աջ) հո-
սանքներ։ 

1963 թ. փետրվարի 8 ֊ ի ն Իրաքում Բաասի աջ ղեկավարները 
և զինվորականները կազմակերպեցին հեղաշրջում, որի հետևան-
քով Կասեմի վարչակարգը տապալվեց։ Երկրռւմ իշխանությունն 
անցավ Բաասի աջ հոսանքի ձեռքը։ 

Անցնելով իշխանության գլուխ, Իրաքի աջ բաասականներն 
առաջին իսկ օրից ծավալեցին հակակոմունիստական արշավ և 
պայքար սկսեցին առաջադիմական տարրերի դեմ։ 

1963 թ. մարտի 8-ին Սիրիայում ևս տեղի ունեցավ պետա-
կան հեղաշրջում, և իշխանությունը անցավ Բաա՛սի սիրիական 
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մաււնաձյուղի ձեոքը: Ղրանից Հետո г առաջին անգամ քաղա թա-
կան ասւգարեզ իշան Սիրիա/ի Հասարակության այն խավերը, 
որոնբ մինչև այդ (մինչև մարտի 8 ֊ ի Հեղաշրջումը,—Ն. 3.) մի 
կոդմ Լին քաշվել պետական կառավարմանը մա սնակցելուց*3г 

Սիրիայում կազմվեց նոր կառավարություն1 ՍալաՀ Էդ-Դին 
Բիթարի գլխավորությամբւ Այն իր ծրագրային Հայտարարության 
մեջ նշեց, որ նոր ղեկավարությունը Հանդես է գալիս սիրականաց֊ 
նելոլ Համար արաբական միասնությունը և կառուցելու արաբական 
սոցիալիստա/քան Հասարակություն, իր առաչնաՀերթ խնդիրը 
Համարելով Սիրիան միավորել Իրաթի և Եգիպտոսի Հետյյ4։ 

Ի տարբերություն Իրաթի, որտեղ աջ բաասական ծայրաՀե-
ղականներն ահաբեկման և ակնՀայտ Հետադիմական ներքին քա-
ղաքականություն էին վարում, Ս իրիա յում աջ բաասական ծայրա-
Հեղտկաններին չհաջողվեց գերակշռող դիրքեր գրավել կուսակցու-
թյան ե. կառավարության մեջւ Այստեղ ավելի ուժեղ էին չափա-
վորների դիրքերը, ՛որոնք վարում էին ավելի ռեալ ու խոՀեմ քա-
ղաքականությունն 

Իրաքում և Սիրիայում միևնույն կուսակցության իշխանու-
թյան ղլուխ անցնելը նոր Հեռանկարներ բացեց երկու երկրների 
միջև Հարաբերությունների զարգացման Համար։ 

Ս իրիա յում տեղի ունեցած Հեղաշրջում ը Իրաքի կառավարող 
շրջանները մեծ գոՀունակոլթյամբ ընդունեցին։ Հեղաշրջման օրը՝ 
մարտի 8-ին, Իրաքի Ազգային Հեղափոխական Հրամանատարու-
թյան խորՀուրդը (ԱՀՀԽ) Հրապարակեց մի շարք Հայտարարու-
թյուններ, որով իրաքյան բանակը դնում էր Սիրիայի ԱՀՀԽ-ի 
.տրամադրության տակ, պաշտպանելոլ նոր վարչակարգը։ Բացի 
այդ, Իրաքի կառավարությունը Հայտարարեց, որ (ГՍիրիայի դեմ 
նախաձեռնվող ամեն մի Հարձակում և միջամտություն ուղղված 
Կլինի Իրաքի դեմ և կնշանակի պատերազմ Իրաքի դեմ»5։ Իրաքի 
ԱՀՀԽ֊ը մարտական դրության մեջ դրեց իր օդային, ծովային ու 
ցամաքային ուժերը և ինչպես նաև Հատուկ Հսկողություն սաՀմա-
նեց օդային բազաների վրա։ 

3 «Партия и государство в странах социалистической ориентации», М., 
1973, стр. 190. 

4 «Современная Сирия», стр. 205. 
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Մարտի 10-ին Դամասկոս ժամանեց Իր աքի կառավարության 
պատվիրակությունը, որը գլխավորում էր Իրաքի պրեմիեր մի-
նիստրի տեղակալ և ներքին գործերի մինիստր Ալի Սաագին՝ բաա-
սական աչ ծայրահեղական թևի պարագլուխներից մեկը։ Պատվի-
րակության կազմում էին նաև Իրաքի պաշտպանության մինիստր 
գեներալ Սալեհ Մահդի Ամմաշը։ արտաքին գործերի մինիստր 
Շաթիրին և իրաքյան բանակի շտաբի պետ Թահիր Յահյան։ Եր-
կու երկրների բաասական ղեկավարների միջև տեղի ունեցած 
խորհրդակցության ժամանակ Ալի Սաադին հայտարարեց, որ 
«Իրաքն աջակցություն է ցույց տալու Սիրիային և պատրաստ է 
իր տրամադրության տակ եղած բոլոր միջոցներով օժանդակել 
Սիրիայի ժողովրդին ու նրա հաղթական հեղափոխությանըյ>6ւ 

Մարտի 10-ի սիրիա-իրաքյան խորհրդա՛կցության ժամանակ 
կողմերը համաձայնության եկան արաբական հինգ երկրների՝ 
Սիրիայի, Իրաքի, Եգիպտւոսի, Ալժիրի և Եմենի միջև զինվորական և 
քաղաքական համագործակցություն հաստատելու հարցի շուրջը։ 
Ըստ այդ համաձայնագրի, նշված երկրների զինված ուժերը, ա-
ռանց որևէ նախազգուշացման, իրավունք ունեին միջամտելու, 
եթե «հինգ երկրներեն մեկը արտաքին նախահարձակումի կամ 
իմպերիալիզմի օժանդակությամբ նյութված և երկրին առաջադի-
մական վարչակարգը տապալելու ձգտող դավադրության մը կեն-
թարկվփ»7։ 

Այստեղից պարզ է դառնում, ւոր թե՚ Սիրիայի, և թե Իրաքի 
ղեկավար շրջանները ձգտում էին իրենց իշխանությունն ամրա-
պընդել ոչ միայն երկ,ու երկրներ ում, այլև Բաասի ազդեցությունը 
տարածել նաև արաբական մի շարք երկրների վրա։ 

Դամասկոսի խորհրդակցության ժամանակ ամենակարևոր 
խնդիրը համարվեց արաբական երեք երկրների՝ Սիրիայի, Իրաքի 
և Եգիպտոսի միջև դաշնակցային միություն ստեղծելու հարցը։ 
Սիրիայի և Իրաքի բաաս ականներն այն տեսակետին էին, որ երեք 
երկրները պետք է միավորվեն պետական մեկ օրգանիզմի մեջ։ 
Ելնելով դրանից, նրանք համաձայնության եկան դիմելու Եգիպ-
տոսին՝ միավորման հարցի շուրջը բանակցություններ սկսելու 
համար։ 

՚ ւ ^ յ ձ յ ւ Д ^ Л а Г յտս։ _ յ ճ Ս 1 ւ ^ յ յ ՚ յ ս ւ տ ս Ս յ Լ է 

1 1 Д ^ 
7 «Արարատ», Բեյրութ, 12.111.1963։ 
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1ԱՕՅ թ. մարտի 14-ին Կահիրեում բանակցություններ սկսվե-
ցին Սիրիայի, Իրաբի և Եգիպտոսի միջև։ Սիրիայի պատվիրակու-
թյունը ւ/ւիւավորում էր Նուհադ Կասեմ ը, Իրաքինը՝ Ալի Սաադին, 
իսկ Եղիս/սասի պատվիրակության նախագահն էր Գամալ Աբդեւ 
1յասերր։ Եոակողմ բանակցությունները տեղի ունեցան երեք փու-

չով և աւէարտվեցին աս/բիլի 10-ին։ 

Բանակցությունների առաջին էտապում քննարկվեցին երեք 
երկրների միասնու թ յան ընդհանուր հարցերը, ինչպես նաև՝ ղրանց 
աոանձին կողմերը։ 

Բանակցությունների երկրորդ էտապը, որը տեղի ունեցավ 
մարաի 10—20-ը, կրում էր զուտ սիրիա-եղիպտական բնույթ, և 
Իրաքի и/աավիրակները չէին մասնակցում դրան։ Բանն այն է, որ 
Եգիպտոսը ձգտում էր նախ միավորվել Ս իրիա յի, իսկ այնուհետև՝ 
Իրաքի հետ, վախենալով իր դիրքերի թուլացումից՛1։ 

Սիրիան մերժեց Եգիպտոսի այդ առաջարկը, որովհետև ձգտում 
էր, .որ Իր աքը միաժամանակ ընդգրկվի դաշնակցային միության 
մեջ։ Եգիպտոսը հարկադրված էր զիջել։ 

Սիրիայի և Իրաքի րաասականները բանակցությունն երի ժա-
մանակ ջանք էին թափում ստեղծելու այնպիսի միություն, որտեղ 
Նասերի ազդեցությունը տարածվեր միայն Եգիպտոսի վրա և 
Բաաս կուսակցությունը կարողանար պահ պան ել իր տիրապետող 
դիրքերր թե' Ս իրիա յում, և թե' Իրաքում։ Բացի այդ, նրանք ձըգ-
տում էին Եդիպտոսի ներկայացուցիչներին համոզել հիմնելու 
դաշնակցային այնպիսի պետություն, որտեղ а յուրաքանչյուր եր-
կիր պահպանի իր ներքին անկախությունը, ստեղծվի նախագա-
հական խորհուրդ, որը ստանձնելու է գերագույն իշխանության 
պարտականությունները, և որը բաղկացած է լինելու 6 անդամնե֊ 
րից, յուրաքանչյուր երկրից երկու հոգի»®։ Այդ առաջարկը Եգիպ-
տոսի ղեկավարությունը չընդունեց, քանի որ Սիրիայի և Իրաքի 
բաասական կառավարությունները ձեռք կբերեին մեծամասնու-
թյուն և ամբողջ իշխանությունը կկենտրոնացնեին իրենց ձեռ-
քում ։ 

Բանակցությունների ժամանակ փաստորեն ստեղծվեց սի֊ 

րիա֊իրաքյան միասնական ճակատ։ Եգիպտոսը, մերժելով սիրիա-

8 М. К е г г , ТЬе АгаЬ СоШ ЧУаг. 1958—1964, ԼօոՃօր. 1965, р. 73. 
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իրաքյան առաջարկները, հանդես եկավ իր պահանջներով, գտնե-
լով, որ «դաշնակցային պետությունը պետք է ունենա միայն մեկ 
ղեկավար հանձին Նասերիл1"» 

Սիրիան և Իրաքն իրենց հերթին մերժեցին եգիպտական ա-
ռաջարկները։ 

Երկարատև բանակցություններից հետ՛ո կողմերը փոխզիջում-
ների միջոցով 1963 թ. ապրիլի 17-ին Կահիրեում ստորագրեցին 
համաձայնագիր՝ դաշնակցային պետություն ստեղծելու մասին։ 
«Բանակցությունների ընթացքում,— ասված էր համաձայնա-
գրոլմ,— պատվիրակները վստահություն հայտնեցին, որ արաբա-
կան միասնությ՛ունը նրանց վերջնական նպատակն է, որն իր 
ուժը վերցնում է միասնական լեզվփց, մշակույթից և պատմու-
թյունիցյ>ււ» 

Սիրիան, Իր աքը և Եգիպտոսը գտնում էին, որ միասնության 
հաստատումը հեղափոխական միջոցառում է, քանի որ «միասնու-
թյունը հեղափոխություն է, հեղափոխություն է, որովհետև ժո-
ղովրդական է, հեղափոխություն է, որովհետև առաջադիմական է, 
հեղավախություն է, որովհետև այն մեծ ուժ է հաղորդում միաս-
նության հոսանքինյ>12« 

1963 թ. ապրիլի 17-ի համաձայնագրով Սիրիան, Իրաքը և. 
Եգիպտոսը կազմում էին մեկ դաշնակցային պետություն, որն ան-
վանվելու էր Արաբական Միացյալ Հանրապետություն։ Նրա մայ-
րաքաղաքը լինելու էր Կահիրեն։ Պետության ստեղծումն իրակա-
նացվելու էր Սիրիա յում, Իրաքում և Եգիպտոսում «առաջիկա հինգ 
ամիսների ընթացքում ժ՛ողովրդական հանրաքվե անցկացնելուց 
հետոս13։ 

Դաշնակցային պետության իրավասության մեջ մտնում էին 
արտաքին քաղաքականության, պաշտպանության, ազգային ան-
վտանգության, ֆինանսների և այլ հարցեր։ Դաշնակցային միու-
թյան ղեկավարը պրեզիդենտն էր՝ օժտված լայն իրավունքներով։ 
Դաշնակցային միության մեջ մտնող երկրներն ունենալու էին 

10 т г _ г _ г 1 { « յ _ ^ ք » 

» Ш «Ո՚Ա օ յ ^ յ < « т г «ևսյ»Տ\ ^ Լ ՚ յ - Н » 

12 Նույն տեղում 

13 А. Փ. Ф е д ч е н к о , Ирак в борьбе за независимость. Լ917—1969, 
стр. 265. 
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իրենց պառ/ամենար, կառավարությունը և ներքին քաղաքակա-
նության որոշ Հարցերում պահպանելու էին ին քնուրոլյնոլթյուն։ 

Ապրիլի 1 7 ֊ ի Համաձայնագրի կետերից մեկը վերաբերում էր-
այդ երկրների անվտանգության ապահովմանը։ Այսպես, դաշ-
նա///եաո։թյաս մեջ ընդգրկված երկրներից որևէ մեկում ժողովոր-
Iքակ ան շարժում առաջանալու դես/քում (՛ազգային անվտանգու-
թյունն// ապահովելու նպատակով արաբական մյուս երկրներից 
ւդեսւք է զորքեր ուղարկվեին ճնշելու համար այդ շարժումը՝ ան-
կախ այն բանից, թե տեղական պառլամենտն իր համաձայնու-
թյունր կհայտնի, թե ոչ]*ւ 

1963 թ. ապրիլի 17-ի համաձայնագիրը նոր էր ստորագրվել, 
երր ուժեղ հակասություններ առաջացան Սիրիայի ՛ու Իրաքի 
րաասականների և Եգիպտոսի ղեկավար շրջանների միջև։ Այդ 
հակասություններն այնքան լարված բնույթ ընդունեցին, որ ի 
վերջո եռյակ դաշնապետության ձախողման պատճառ հանդիսա-
ցանւ նույն թվականի հուլիսի 22-ին՝ Սիրիա յում պր ոեգիպտա֊ 
կան սպաների պետական հեղաշրջման փ՛որձը ձախողվելուց լորս 
օր անց, ելույթ ունենալով Կահիրեում, նասերը հայտարարեց, որ 
Եգիպտոսը հրաժարվում է մասնակցելու դաշնակցային միությա-
նը ւ Այսպիսով, ապրիլի 17-ի համաձայնագիրը, որը հանդիսանա֊ 
լու էր արաբական երկրների ապագա միասնության նախաքայլը,, 
չիրականացավ։ 

Այն բանից հետո, երբ Սիրիայի, Իրաքի և Եգիպտոսի միջև 
դաշնակցային միության ստեղծման պլանը ձախ՛ողվեց, Իրաքի և 
Սիրիայի բաասականներն անմիջապես որոշեցին սերտ միասնու-
թյան ստեղծել երկու երկրների միջև։ 

1963 թ. մայիս-օդոստոս ամիսներին Բաղդադոլմ և Դամաս֊ 
կոսում Սիրիայի և Իրաքի րաասականների միջև տեղի ունեցան՝ 
բազմաթիվ խորհրդակցություններ, որ՛ոնց ժամանակ քննարկվե-
ցին երկու եր՛կրների ռազմական ուժերի, տնտեսական և առևտրա-
կան հարաբերությունների վիճա՛կը։ 

1963 թ. օգոստոսի 26-ին Դամասկոսում Իրաքի և Սիրիայի• 
կառավարական պատվիրակությունների միջև տնտեսական և 
առևտրական հարցերի շուրջը սկսվեցին բանակցություններ, ո-
րոնց հետևանքով համաձայնություն կնքվեց երկու երկրների միջև 
տնտեսական միասնություն հաստատելու մասին։ Միաժամանակ 
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կողմերը որոշեցին ստեղծել տնտեսական միասնական խոր-

հուրդ15« 

Բանակցությունների ժամանակ Ս իրիա յի և 1'րաքի պատվի-

րակները համաձայնվեցին տնտեսական միասնությունն աստի-

ճանաբար իրագործել։ Սակայն դա կապված էր մի շարք բարդու-

թյունների հետ և հղի էր վտանգավոր հետևանքներով, հատկա-

պես Սիրիայի համար։ Ի տարբերություն Ս իրիա յի, Իրաքում դեռևս 

գոյություն ունեին իմպերիալիստական երկրներին պատկանող 

ընկերություններ ու հաստատություններ, որոնք խոր արմատներ 

էին գցել երկրռւմ և պահպանում էին իրենց դիրքերը Իրաքի 

տնտեսության որոշ ճյուղերում',յ/ Այդ իսկ պատճառով իմպե-

րիալիստները կարող էին իրենց ազդեցությունը տարածել նաև 

Սիրիայի վրա։ 

1963 թ. սեպտեմբերի 28-ին Իրաքի զինվորական պատ։[ի-

րակությունը, որը գլխավորում էր պաշտպանության մինիստր 

Սալեհ Մահդի Ամմաշը, բանակցություններ սկսեց Սիրիայի զին-

վորական պատվիրակության հետ։ Հոկտեմբերի 9-ին Ղամասկո-

սոլմ ստորագրվեց համաձայնագիր՝ սիրիա-իրաքյան ռազմ ական 

միություն ստեղծելու մասին։ Համ աձա յն ա գրում նշված է, որ 

«րամաղան 14-ի (փետրվարի 8-ին—Ն. Չ.) և մարտի 8-ի հեղավւո-

խությունները պատասխանատու են ոչ միայն երկու երկրներ ում 

հեղավւոխության նվաճումների պաշտպանության համար, այլև 

նրանց վրա է ընկնում արաբական հայրենիքի բոլոր շրջանները 

վտանգից պաշտպանելոլ խնդիրը»17 ։ Համաձայնագիրը նախա-

տեսում էր միավորել Սիրիայի և Իրաքի բոլոր զինված ուժերը։ 

Ս տ եղծվում էր պաշտպանության գերագույն խորհուրդ՝ կազմված 

միա՛սնական զինված ուժերի գլխավոր հրամանատարից և երեք 

անդամներից, որոնք նշանակվում էին յուրաքանչյուր երկրի Ազ-

գային հեղափոխական հրամանատարության խորհրդի կողմից։ 

Սիրիա-իրաքյան զինված ուժերի գլխավոր հրամանատար 

նշանակվեց Իրաքի պաշտպանության մինիստր գեներալ Ամմաշը։ 

Դամասկոսը դարձավ ընդհանուր հրամանատարության նստա-

վայր֊ կենտ բոնը։ 
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էԼյսս/իսով, ռազմական մ իություն ստեղծելու սիրիա-իրաք-

յան բանակցություններն ավարտվեցին Հաջողությամբ։ ՍալեՀ 

ՄաՀղի Ամմաշն իր Հայտարարություններից մեկում բացայայտե-

լով Սիրիայի և Իր ՛սքի ռազմական ուժերի միավորման պատճառ-

ներր, նշում է, որ "սուրիական և իրաքյան Հեղափոխություններեն 

ութ ամիս ետք ստեղծված այս միությունը տրամաբանական զար֊ 

ղացումն է սիոնիզմի և իմպերիալիզմի դեմ ձեռնարկված մեր 

սրսյբարինս 

Սակայն, իրականում, Սիրիայի և Իրաքի միջև ռազմական 

միության ստեղծումր ուներ այլ պատճառներ, որոնք անխզելիո-

րեն կաւդված էին երկու երկրների բաասական վարչակարգերի 

ամրապնդման Հետ։ 

Պատճառներից մեկն այն էր, որ ռեակցիոն քաղաքականու-

թյան Հետևանքով աջ բաասականների Հեղինակությունը Իրաքում 

խիսս։ րնկել էր։ ԴժդոՀոլթյոլններ սկսվեցին նաև բանակում։ Ի ֊ 

րաքյան մի զորամիավորում գնդապետ Ար դուլ ՛Հանի ար-Ռավիի 

գւխավորութ յամր կտրականապես Հրաժարվեց ենթարկվել կառա-

վարությանը և սպառնաց, որ կՀարձակվի Բաղդադի վրա։ Գենե-

րաւ Ամմաշն անմիջապես մեկնեց Սիրիա, որպեսզի վերջինիս օգ-

նությամբ կանխի իր վարչակարգին սպառնացող վտանգը։ Սի-

րիայի բաասական կառավարությունը Համաձայնվեց Իրաք ու-

ղարկել իր 18-րդ Հետևակային բրիգադը, որը Հաստատվելու էր 

Աո սուլի շրջակայքում, «դիմագրավելու Համար Իրաքի ապստամբ 

ղինված ուժերի գործողությունները, որոնք Հրաժարվում էին պա֊ 

տեբազմել բրդերի դեմ»19։ 

Սիրիայի և Իրաքի բաասականները ձգտում էին ռազմա-

կան միության ստեղծումը բացատրել նրանով, որ իբր այն 

նպատակ է դնում պայքարել Իսրայելի և նրա էքսպանսիոնիս-

տական պլանների դեմ, ինչպես նաև պաշտպանվել իմպերիա-

լիստական վտանգից։ Սակայն, իրականում ռազմական 

միության ստեղծումը, որտեղ վճռական դերը պատկանում էր 

Իրաքի ծա յրաՀեղականներին, իմպերիալիստական երկրներին 

Հնարավորություն էր տալիս իրենց ազդեցությունը տարածելու 

նաև Սիրիայի վրա։ Եվ եթե ի նկատի ունենանք, որ Իրաքի բաա-

սականները ձղտոլմ էին սիրիա-իրաքյան դաշինքին մասնակից 

դարձնել նաև Հորդանանին և Լիբանանին, ապա դա կդառնար մի 
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փորձ՝ (Гվերակենդանացնելուл բարեբեր կիսալոլսնի «երկրների 
դաշնակցային միավորման անգլիական պլանը Я՝*®։ 

Ս իրիա֊իրաքյան ռազմական միությունը սուր քննադատու-
թյան ենթարկվեց ինչպես Սիրիայի և Իրաքի, այնպես էլ արաբա-
կան ողջ առաջադիմական ուժերի կողմից։ 1963 թ. հոկտեմբերին 
Սիրիայի կոմունիստական կուսակցությունը հանդես եկավ մի 
հայտարարությամբ, որտեղ ասված էր. «իմպերիալիստական 
նավթային ընկերությունների պլանների ձախողման անհրաժեշ-
տությունը համարվում է Սիրիայի և բոլոր արաբական երկրների 
դեմոկրատական ու հայրենասիրական ուժերի կարևորագույն 
խնդիրը})21։ 

1963 թ. հոկտեմբերին, սիրի ա-իրաքյան հարաբերություննե-
րի այդ եռուն շրջանում, Դամասկոսում հրավիրվեց Բաասի հա֊ 
մաարաբական VI համագումարը։ Այն քնն՛ության առնելով Սի-
րիայի և Իրաքի միասնության հարցը, հատուկ բանաձև ընդու-
նեց այդ երկրների անհապաղ միասնության մասին։ Բանաձևի 
համաձայն միասնական պետոլթ յունն «անվանվելու էր Արաբա-
կան ժոզովրգադեմոկրատական հանրապետությունյ>22» 

Ս իրիա֊իրաքյան ռազմա՛կան մ իության ստեղծումից անմիջա-
պես հետո՝ 1963 թ. հոկտեմբերի ՛կեսերին, Սիրիայի րաասական-
ների նախաձեռնությամբ կազմակերպվեց այսպես կոչված «Յար֊ 
մուքի» զորա՛միավորումը, որն ընդգրկում էր շուրջ հինգ հազար 
սիրիացի զինվորներ և սպաներ։ 1063 թ. հոկտեմբերի կեսերին 
ոյյդ զորամիավորումը գնդապետ Ֆահեդ Շաերի գլխավորությամբ 
ակտիվորեն մասնակցեց Հյուսիսային Իրաքում քուրդ ժողովրդի 
դեմ Իրաքի աջ րաասական ծայրահեղականների սանձազերծած 
պատերազմին։ Ինչպես հետագայում նշել է Սիրիայի պրեմիեր մի-
նիստրի տեղակալ գեներալ Ոլմրանը, «սիրիա-իրաքյան ռազմա-
կան միության նպատակներից մեկը հանդիսանում էր նաև այն, 
որպեսզի Սիրիային թույլ տրվեր մասնակցելու քրդերի դեմ ոլղ-
ղըված Իրաքի րաասա՛կան պատերազմին»23։ 

7 0 А. Փ. Ф е д ч е н к о , Ирак в борьбе за независимость. 1917—1969, 
стр. 268. 

" У У Л լ ք < « т г < Ա յ հ յ ա ^ ա » 

" г г д ^ « ^ ւ յ \ 9 у * л ««<ձտ*յւ յ ս յ » 

« Т . Р е է г а ո, БуНа, ԼօաՅօո, 1972, р. 170. 
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Սակայն, սիրիա-իրաքյան ռազմական միությունը շուտով 
ձախողվեց։ 

1963 թ. նոյեմբերի 18-ին Իրարում տեղի ունեցավ պետական 
Հեղաշրջում, և իշխանությունը անցավ զինվորականների ձեռքը՝ 
Աբդել Սալամ Արեֆի գլխավորությամբ, որը վերացրեց աշ բաասա-
կան ծայրահեղականների դիկտատուրան Իրաքում։ Կազմվեց նոր 
կառավարություն՝ Բ՛ահիր ՅաՀյայի գլխավորությամբ։ 

1963 թ. դեկտեմբերի 24-ին «Ցարմոլքի» զորամիավորումը, 
որբ գտնվում էր Հյուսիսային Իրաքում, վերադարձավ Հայրենիք։ 

է՛րա քում պետական Հեղաշրջում ից Հետո Սիրիայի բաասա-
կանները Հանդես եկան մի Հայտարարությամբ, որտեղ նշված Էր, 
որ այդ сՀեղաշրջումը ուղղված չէ Բաասի դեմ, և որ ռազմական 
միութ յունը ում ի մեջ է, իսկ քաղաքական ու տնտեսական միաս-
նությունր իրականանալու է շուտով»2*։ 

Սակայն, արդեն նման միասնության մասին խոսք անգամ 
լինել չէր կարող։ 

Իրաքի նոր վարչակարգը առավել նպաստավոր պայմաններ 
ստեղծեց երկրի ա զղային անկախությունը ամրապնդելու Համար։ 
Իրաքում Արեֆի վարչակարգը Հաստատվելուց Հետո Սիրիայի 
բա աս ականները քննադատեցին Իրաքի աջ ծա յրաՀ եղա կան բաա-
սական ղեկավարության թույլ տրված սխալները և «օրենք Հրա-
պարակեցին Ս իրիա յում ազատ արձակելու քաղաքական բան-
տարկյալներին և ցրելու Իրաքի բաասականների օրինակով ըս-
տեղծված «ազգային գվարդիան»25։ 

1963 թ. վերջերին և Հատկապես Բաասի համաարաբա՛կան 
VI համագումարից հեաո, սիրիական Բաասի մեջ գերակշռող դիրք 
ղրավեցին նրա ձախակողմյան թևի ն եր ՛լա յացո լցիչները, որոնք 
աստիճանաբար սկսեցին բարձրացնել կուսակցության Հեղինակու-
թյունը և Համաարաբական Բաաս կուսակցության շարքերից հե-
ռացնել աջակողմ յան տարրերին, երկրռւմ իրականացնելով ա֊ 
ռաջադիմական նկատելի քայլեր։ 

Այսպիսով, 1963 թ. Իրաքում և Սիրիայում Բաաս կուսակցու-
թյան իշխանության գլուխ անցնելուց հետո հնարավորություններ 
ստեղծվեցին այդ երկու երկրների միջև սերտ փոխՀարաբերու֊ 

3 4 т г — 1 г — г г ««_յԼձ-)1\» 
2 5 В. В. В а в и л о в , Социально-экономические преобразования в Си-

рии, М., 1972, стр. 88. 
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թյուն ների զարգացման համար։ Բաասը, բարձրացնելով արաբա-

կան միասնության դրոշը, խնդիր դրեց միավորել արաբական բո-

լոր երկրները և դրա առաջին քայլը հանդիսացավ ապրիլի 17-ի 

եռյակ դաշնապետության ստեղծման նախագիծը, իսկ ավելի ուշ 

հոկտեմբերին, Սիրիայի և Իրաքի միջև միասնություն կազմելու 

պլանը, որոնք փաստորեն ձախողվեցին իրաքյան Բաասի աջ ծայ-

րահեղական ղեկավարության հակադեմոկրատա՛կան, հակաժո-

ղովրդական քաղաքականության և արաբական երկրների միջև 

գոյություն ունեցող տարաձայնությունների հետևանքով։ 

Ուսումնասիրելով 1963 թ. Սիրիայի և Իրաքի միջև հարաբե-

րությունների պատմությունը, կարելի է ասել, որ հնարավոր չէր 

այդ հարաբերությունները զարգացնել հակադեմ ոկրա տ իզմ ի հիմ-

քի վրա և առանց հաշվի առնելու կոնկրետ քաղաքական պայման-

ները, արաբական երկրների տնտեսական վիճակն ու ժողովրդա-

կան զանգվածների ցանկությունները։ 

Н. Т. Ч А Л Ы М Я Н 

ИЗ ИСТОРИИ СИРИЙСКО-ИРАКСКИХ ОТНОШЕНИЙ 
(1963 г.) 

Р е з ю м е 

В статье рассматриваются вопросы сирийско-иракских 
взаимоотношений в 1963 году, когда в этих странах, в резуль-
тате государственных переворотов, власть перешла в руки 
Партии арабского социалистического возрождения (ПАСВ). 
Освещаются как военно-политические, так и экономические 
аспекты этих отношений. 

Значительное внимание уделено вопросам создания трой-
ственной федерации между Сирией, Ираком и Объединенной 
Арабской Республикой, а также планам единства между Си-
рией и Ираком. В статье вскрываются причины неудач этих 
планов. 
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Պ. ձ. ՍԱՐՍ.ՋՏԱՆ 

1973 Թ. ԱՐԱԲԱ-ԻՍՐԱՅԷԼԱԿԱՆ ՊԱՏԵՐԱԶՄԸ ЬЧ ԱՐԱԲԱԿԱՆ 
ԱՌԱՋԱԴԻՄԱԿԱՆ ՈՒԺԵՐԻ ԴԻՐՔՈՐՈՇՈՒՄԸ 

1973 թ. արաբա ֊իսրայելական պատերազմը նշանակալից 
տեղ է գրավում ոլ միայն արաբա-իսրա յելական հարաբերություն-
ների, այլև ամբողջ Մերձավոր Արևելքի ժամանակակից պատմու-
թյան մեջ։ 

Սովետական Միության արտաքին քաղաքականությունը 
նվիրված գրականության մեջ ընդհանուր գծերով շարադրված են 
արաբա-իսրա յելական պատերազմի դրդապատճառները, հետե֊ 
վանքները, Սովետական Միության սկզբունքային դիրքորոշումը և 
նրա ջանքերն ագրեսիայի հետևանքների վերացման ուղղությամբ՛է 
Ուշադրության է արժանի նաև արաբ կոմունիստ գործիչն երի հոդ-
վածա՚շարը, որտեղ լուսաբանվում են սույն պրոբլեմի առանձին 
հարց երը2։ 

Այս բավականին բարդ պրոբլեմի լուսաբանմանը մենք ձեռ-
նամուխ ենք եղել ըստ Լիբանանի կոմունիստական կուսակցու-
թյան օրգան я г ա լ - Ա խ բ ա ր а շաբաթաթերթի նյութերիг Նման ընտ-

1 Տե՛ս «Внешняя политика Советского Союза», М., 1973; «Внешняя по-
литика Советского Союза», М., 1975; «Современные международные отно-
шения и внешняя политика Советского Союза», М., 1974; К. В о щ е и к о в, 
СССР в борьбе за мир, М., 1975; Л. Т о л к у н о в , Ближний Восток: от 
войны к переговорам, М., 1975. 

2 Տե՛ս Н. X. А ш х а б, М. О с м а н , А. X а б а, Арабский фронт տ 
ближневосточном конфликте («Проблемы мира и социализма», 1974, № 1, 
стр. 73—77): Д. X е н и н, Израиль после октябрьской войны («Проблемы 
мира и социализма», 1974, № 2, стр. 61—67); К. М р у э, Реализовать воз-
можности нынешней ситуации на Ближнем Востоке («Проблемы мира и 
социализма», 1974, № 3, стр. 61—65). 
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րութ յո/նր բացատրվում է այն Հանգամանքով, որ «ալ-Ախբարշ-ը 
ա ո ատ նյութ է տալիս վերոՀիշյալ Հարցերի պարզաբանման Հա-
մար և, որ ամենից կարևորն է, մ ար քս֊լենին յան դիրքերից է լու-
սաբանում երևույթները, ճշտորեն տալով քաղաքական ուժերի 
սաՀմ ան աղա տումը արաբական աշխարՀ ում ։ 

ւ*Ալ~Ախբար» արաբերեն շաբաթաթերթը սկսել է լույս տեսնել 
1954 թ. Հոկտեմբերի 10-ից՝ Բեյրոլթոլմ։ Այն լույս աշխարՀ եկավ 
այնպիսի մի փոթորկաՀույզ ժամանակաշրջանում, որ առաջին իսկ 
օրից չէր կարող չնետվել պայքարի Հորձանուտները։ «Իսկ մի՞թե 
կարող է առաջավոր դեմոկրատիայի օրգանը թեժ ժամանակնե-
րում ոչ-մարտական լինել»,— գրում է Վ. Ի. Լենինը3։ 

«Ալ-Ախբարյս֊ին աշխատակցում են Լիբանանի և ողջ արաբա-
կան աշխարՀ ի, այդ թվում նաև Հայ, նշանավոր քաղաքական-Հա-
սարակական գործիչները, գրողներն ու լրագրողները։ 

1'նչպես նշում է «ալ-Ախբար»-ի պատասխանատու խմբագիր 
Յուսեֆ Հել/ոլն, շաբաթաթերթի Հաջողությունները բացատրվում 
են նրանով, որ սոցիալիզմի գաղափարները լայն տարածում են 
գտնում արաբական ժողովրդական զանգվածների մեջ, որ արա-
բական ազգա յին ֊աղա տա դրա կան պայքարը նոր վերելք է ապ-
րում*։ 

1973 թ• Հոկտեմբերյան պատերազմի նախօրյակին և նրանից 
դեռևս շատ առաջ արդեն որոշակի էր դարձել առաջադիմական և 
Հետադիմական ուժերի սաՀմ ան ազատումն ինչպես ամբողջ Արա-
բական Արևելքում, այնպես էլ այս կամ այն արաբական երկրռւմ։ 

Աջ ուժերը, որոնք Համախմբված էին գլխավորապես Սաոլդ֊ 
յան Արաբիայի, Հորդանան ի և Քուվեյթի շուրջը և իրենց դաշնա֊ 
կիցները և ՀամախոՀներն ունեին նաև առաջադիմական վարչա-
կարգեր ունեցող երկրներոլմ՝ Եգիպտոսում, Սիրիայում և Իրա-
քում, ի դեմս ֆետդալեերի, խոշոր Հողատերերի և բուրժուազիայի 
որոշ խավերի, վարում էին զիջումների և նահանջների քաղաքա-
կանություն։ Նրանք փորձում էին մերձենալ միջազգային ռեակ-
ցիայի Հետ և բարձրացրին Հակակոմունիզմի ու Հակասովետիզմի 
դրոշը5, 

3 Վ. Ի. Լ են ին , երկեր, հ. 36, կ 200, 

4 < ь _ Ы _ ^ Ա յ յ մ 1 յ * յ ս « յ [ յ ^ յ ^ յ ս ւ 1 а Ь ь « Л ^ Օ Ա է Լ օ 

Х'Л լք Н У ! ւ Լ Ա ձ ' 

5 г լ ք с п у т — д — 1А « и 
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Արաբական աչ ուժերը ձգտում էին մերձավորարևելյան կոնֆ-
ւիկաը լուծել արաբական հետադիմության ու միջազգային իմպե-
րիալիզմի մերձեցման ուղիով։ 

Չնայած 1967 թ. հունիսյան պատերազմից հետո Արաբական 
Արևելքի իրավիճակի վատթարացմանը և լայն հասարակսւկան 
խավերին տիրած հուսալքման զգացմունքներին, արաբական ա-

•ռաջադիմական ուժերը չվհատվեցին։ նրանք համոզված էին, որ 
•տասնյակ տարիների ընթացքում ձեռք բերված նվաճումներն ան-
՛կարելի է կորցնել կամ ենթարկել հետադիմության ցանկություն-
ներին։ 

Արաբական առաջադիմական ուժերի միջուկը կազմում են 
•ա՛շխատավորական զանգվածները և նրանց շահերն արտահայտող 
.քաղաքական կուսակցություններն ու կազմակերպությունները՝ 
Սիրիայի, Իրաքի, Լիբանանի և ձոր դան ան ի կոմունիստական կոլ֊ 
սակցությոձները, ՛արհեստակցական միությունները և երիտա-
սարդական զանազան դեմոկրատական կազմակերպությունները։ 

Ղ/րանց հետ մեկ ճակատում են գտնվում ազգային֊հեղափոխական 
յււժերը՝ մանր բուրժուազիան, հեղափոխական մտավորականոլ-
չթյւււնը և առաջադեմ զինվորականությունը, ինչպես նաև այլ ու-
՛ժեր, որոնք կանգնած են հակաիմ պերիա լիզ մի դիրքերում ։ Այդ ու-
՛ժերի շահերն են արտահայտում Բաաս կուսակցությունը Սիրիա֊ 
յում և Իրաքում, սոցիալիиտական֊առաջադիմական կուսակցու-
թյունը Լիբանանում, ինչպես նաև զանազան սոցիալիստական և 
ազգայնական խմբավորումներ ու կազմակերպություններ Եգիպ-
տոսում, Ս իրի ա յում, Իրաքում և այլն։ 

՛Նախքան 1973 թ. արաբա ֊իսրայելական պատերազմ ը արա-
՛բական ա՛ռաջադիմական ուժերը հասել էին զգալի հաջողություն-
ների։ Այս առումով արժե հիշատւս՛կել 1973 թ. մայիսին Լիբանանի 
•ազգային ՛առա՛ջադիմա՛կան ուժերի համատեղ մարտերը Պաղեստինի 
•դիմադրության շարժման (ՊԴՇ) հետ՝ ընդդեմ այդ շարժման վե-
րացման լիրանանյան և արաբական հետադիմության ծրագրերի։ 
՛ՊԴՇ ֊ ի շարքերում տեղի ունեց՛ան որակական փոփոխություններ՝ 
շարժումը սահմանա՚զսէտվեց արաբական ռեակցիայից և ամրա-
պընդեց իր կապերը առաջադիմական, հակաիմ պերի ալիս տ ական և 

Հեղա՛փոխական ուժերի հետւ 

Առաջադիմական ուժերի խոշոր հա՛ղթանակը պետք է համա-

րել նրանց միավորումը Սիրիա յում և ազգային առաջադիմական 
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ճակատի ստեղծումը, որը տեղի ունեցավ 1972 թ. մարտի 7-ին։-
Սպգային առաջադիմական ճակատի մեջ մտան Արաբական սո— 
ցիալիսաական վերածնության (Բաաս) ե Աիրիա]ի կոմունիստա-
կան կուսակցությունները, Արաբական սոցիալիստական միությոլ— 
նր, սոցիալիստ-յունիոն ի ստն երի կազմակերպությունը և արաբ սո— 
ց իա քիստն երի շարժումը՛՛։ 

1973 թ. Հուլիսի 17-ին առաջադիմական ազզային ճակատ/ 
կազմավորվեց նաև Իրաբում, որի մեջ մտան երկրի ամենաազդե-
ցիկ կուսակցություններից երկուսը՝ Իրաքի կոմունիստական կու-
սակցությունը և Բաասը, ինչպես նաև դեմոկրատական այլ ուժերг 

ւԼչւարական առաջադիմական ուժերը Հանդես էին դալիս Իս-
րայելի կողմից 1967 թ. Հունիսին զավթված արաբական բոլոր 
Հոդերի ետ վերադարձման և Պաղեստինի արար ժողովրդի օրի-
նական իրավունքների ճանաչման պաՀանջով։ նրանք զտնում էին, 
որ պետք է կենսադործվի ՄԱԿ-ի Անվտանգության խորՀրդի կող-
մից 1967 թ. նոյեմբերի 22-ին ընդունված Л? 242 բանաձևը, որը 
նախատեսում է իսրայելական զորքերի լրիվ դուրսբերում արաբա-
կան օկուպացված Հողերից, պատերազմա՛կան իրադրության վե-
րացում, այդ շրջանի բոլոր երկրների տերիտորիալ ամբողջակա-
նության և քաղաքական անկախության Հարգում, ինչպես նաև 
պաղեստինյան պրոբլեմի արդարացի կարգավորում՛1։ 

Սակայն, Իսրայելը, Հենվելով ԱՄՆ֊ի և մյուս իմպերիալիս-
տական պետությունների, ինչպես նաև միջազգային սիոնիզմի-
օժանդակության վրա, Հրաժարվում էր այդ կարևոր որոշումների-
կատարումից և բռնեց արաբական երկրների դեմ ուղղված նոր՛ 
ոտնձգություններիг ուղին։ 

ԱՄՆ-ը պաշտպանելով Իսրայելին, ձգտում էր ամրապնդեէ 
Իսրայելի դերը որպես Մերձավոր Արևելքում իմպերիալիզմի գլխա-
վոր Հենարանի, աջակցել Հետադիմական վարչակարգ ունեցող ա-
ր աբական երկրներին և ձախողել արաբական որոշ երկրներում՝ 
կատարվող առաջադիմական վերափոխումները։ 

Հենվելով ԱՄՆ֊ի օժանդակության և ռազմաքաղա՛քական աջակ-
ցության վրա, Իսրայելն անտեսեց նաև ՄԱԿ֊ի Գլխավոր ասամ-
բլեայի 1972 թ. դեկտեմբերի և Անվտանգության խորՀրդի 1973 թ.. 
որոշումները, որոնք պաՀանջում էին իսրայելական զորքերի դուրս֊ 

6 «Современная Сирия», М., 1974, стр. 325. 
7 «Внешняя политика Советского Союза», М., 1975, стр. 319. 
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բերումը արաբական օկուպացված բոլոր հողերից և Պաղեստինի 
արաբ ժողովրդի օրինական իրավունքների վերականգնումը։ 

Հոկտեմբերյան պատերազմի նախօրյակին արաբ կոմունիստ-
ները և մյուս առաջադիմական ուժերը մեկ անգամ ևս ճշտեցին 
իրենց դիրքը մերձավորարևելյան ճգնաժամի հանդեպ։ Նրանք 
անդուլ պայքար էին մղում հակաիմ պե րի ա լիս տ ական բոլոր ուժերի 
մոբիլիզացման ուղղությամբ՝ ապահովելու լավագույն պայման-
ներ արաբական ազատագրական համապարփակ ս/այքարի համար։ 
Նրանց առաջ քաշած պահանջները հանգում էին հետևյալին. 

Առաջին. օկուպացված տերիտորիաների ազատագրումը, Պա-
ղեստինի արաբ ժողովրդի ինքնորոշման իրավունքի ապահովումը 
և արաբական առաջադիմության ձեռք բերած նվաճումների ամ-
րապնդումը։ Դա համարվեց արաբների համազգային խնդիրը։ Իսկ 
արաբների գլխա՛վոր թշնամիներ համարվեցին ԱՄՆ-ը, նրա դրածո 
Իսրայելը և ներքին ու ՛արտաքին այն ուժերը, որոնց շահերը համ-
ընկնում են իմպերիալիզմի հետ։ 

Երկրորդ, ամրապնդել արաբական առաջադիմական ուժերի 
ազգային ճակատը, ուժեր, որոնք մարտնչում են իմպերիալիզմի 
դեմ, պայքարում են հանուն ազատագրության և հասարակական 
առաջընթացի։ 

Երրորդ, որոշել արաբների բարեկամներին և սկզբունքային 
դիրքորոշում ունենալ նրանց նկատմամբ։ Արաբների ամենահու-
սալի բարեկամներն են Սովետական Միությունը, սոցիալիստա-
կան երկրները և միջազգային հեղափոխական ոլժերը&ւ 

՛ւ. * * ք 

1973 թ. հո՛կտեմբերի 6-ին ծագած պատերազմը չորրորդն էր 
արաբական պետությունների և Իսրայելի միջև։ Պատերազմական 
գործողությունները երկու կողմից էլ մեծաթիվ զոհեր խլեցին և 
նյութական շատ վնասներ պատճառեցին։ 

Պատերազմական գործողություններն ծավալվում էին սիրիա-
կան (հյուսիսային) և եգիպտական (հարավային) ռազմաճակատ-
ներում։ Ապարդյուն անցան բոլոր ջանքերը, բացելու երրորդ՝ հոր-
դանան յան ռազմաճակատը։ Հարկ է նշել, որ հորդանան յան ռազ-
մաճակատում կային 80 հազար զինվորներ, որոնց դիմաց կա՛նգ-
նած էին իսրայելական 10 հազար զինվորներ միայն9։ Հորդանա-
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նի պատերազմի մեջ չմտնելը Հնարավորություն տվեց Իսրա /ելին՝ 
կենտրոնացնելու իր զորքերը սիրիական ռազմաճակատում։ 

1073 թ• Հոկտեմբերի 6-ին եգիպտական ցամաքա ւին 8 Հա-
զարանոց զորամասերը մի քանի տեղով սրընթաց անցան Սուեզի 
ջրանց իր և 24 ժամվա ընթացքում գրավեցին ՞Բարլևի գիծը», որը 
Համ տրվում Հր Հակատանկային անառիկ պատնեշ։ Այգ գծի երկա-
րությունը 160 կ ս , իսկ բարձրությունը՝ 20 մ էր։ Գծում կային 36 
ամրություններ 

Եգիպտական ռազմաճակատում առաջին երեք օրերի ընթաց-
քում ձեոք բերած Հաղթանակները կատարվեցին այսպես կոչված 
կարճատև ս/լանի սկզբունքի Հիման վրա։ Ուստի, երր եգիպտական 
զորքերն անցան Սուեզի արևելյան ավ։ը, Եգիպտոսի պրեզիդենտ 
Ս., Սադաթը շտապեց զինադադարի պայմանները Հայտարարելու, 
նւսխաձեռնությունը զիշելով Իսրայելին"« 

Սիրիական ռազմաճակատում պատերազմական գործողոլ-
թյուններն առաջին իսկ օրից մինչև պատերազմ ի ավարտն ավելի 
սաստիկ բնույթ էին կրում։ Սիրիական բանակի Հերոսական մար-
տերի շնորՀիվ ազատագրվեցին Գոլանի բարձունքների մեծ մասը, 
Հերմոն լեոան վրա գտնվող խոշոր ստրատեգիական նշանակոլ-
թյուն ունեցող ամրությունները, իսկ Հոկտեմբերի 9-ին սիրիացի-
ները շրջապատեցին ալ֊Քունեյտրա քաղաքը։ 

Հոկտեմբերի 9-ին ռազմաճակատից ստացված զեկուցագրերը 
անմխիթար էին Իսրայելի Համար։ Իսրայելի Համար ռազմական 
տեսակետից ստեղծվեց ծանր կացություն։ Այդ իսկ պատճառով 
ԱՄՆ-ում Իսրայելի դեսպան Ս. Դինից ը դիմեց ԱՄՆ-ի պետական 
քարտուղար Լ. Քիսինջերին, խնդրելով զենք և ռազմամթերք ուղար-
կել Իսրայել։ Հ. Քիսինջերի Հետ ունեցած զրույցի ժամանակ Իսրա-
յելի դեսպանը շոշափում է նաև կրակի դադարեցման Հարցը և այն 
դերբ, որ կարող էր խաղալ ԱՄՆ֊ը այդ գործում։ Իսրայելի կառա-
վարության կարծիքով կրակը կարող էր դադարեցվել միայն մի 

10 ւ г л ^ . ւ տ < օ յ ^ ս ( յ ս » յ ւ ) « ^ л л » 
(Այս գ Ւ ր Ք Ը > ոՐ կոչվում է «Թերացումս արաբերենի է թարգմանվել եբրայերենից։ 
Գրքի յոթ լր ա գր ո ղ֊Հե ղին ակները քննում են 1973 թ. հոկտեմբերյան պատերազ-
մում Իսրայելի կառավարող շրջանների թույլ տված սխալներըի 
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պայմանով^ եգիպտական ու սիրիական զորքերի ետքաշոլմով, 
նախքան հոկտեմբերի 6-ը գոյություն ունեցած սահմանները12ւ 

ԱՄՆ-ից օգնություն խնդրելուց բացի, Իսրայելը եգիպտական 
ոազմաճակատից 11 զրահատանկային դիվիզիա տեզափոխեց սի-
րիական ռազմաճակատ, ուր Իսրայելի վիճակը օրհասական էր13։ 
.Իսրայելի այդ քայլին նպաստեց եգիպտական զորքերի պասսիվոլ-
թյունը Սուեզի ջրանցքն անցնելուց հետո։ Եգիպտոսի ղեկավարնե-

րի այդ տակտիկան, «ալ֊Ախբարա֊ի կարծիքով Իսրայելին հնարա-
վորություն տվեց իր ուժերի գերակշռող մասը կենտրոնացնել Սի-
րիայի դեմ՝*, 

Հոկտեմբերի 11-ին իսրայելական զորքերը սիրիական ռազ-
մաճակատում դիմեցին հակահարձակման և Դամասկոսի ուղղու-
թյամբ անցան կրակի դադարեցման գծերը։ Սակայն սիրիա-իրաք-
յան և պաղեստինյան զորքերի հերոսական դիմադրության շնոր-
՛հիվ այդ հակահարձակումը կասեցվեց։ 

Այդ մարտերում սիրիական բանակը ցուցաբերեց բարձր 
• կարգապահություն, իււկ խաղաղ բնակչության մեջ չնկատվեց որևէ 
իւուճապ։ Բոլորը համակված էին մեծ վճռականությամբ15» 

Սովետական Միությունը պատերազմի առաջին օրվանից 
•պաշտպան կանգնեց արաբական ժողովուրդների արդարացի պայ-
քարին։ Սովետական կառավարության 1973 թ. հոկտեմբերի 8-ին 
հրապարակված հայտարարության մեջ խիստ դատապարտվեց Իս-
րայելի էքս՛պանսիոնիստական ու արկածախնդրական քաղաքակա-
նությունը։ «Սովետական Միությունը,— ասված է հայտարարու-
թյան մեջ,— հավատարիմ ազատության ու անկախության ձգտող 
Կողովուրդներին զորավիգ լինելու իր սկզբունքային քաղաքակա-
նությանը, հետևողականորեն հանդես է գալիս որպես արաբա-
կան պետությունների հուսալի բարեկամյ>16/ 

1973 թ. հոկտեմբերի 13-ին հրապարակվեց ՏԱՍՍ-ի հայտա-
րա՛րությունը, որտեղ ասված էր. «Սովետական Միությունը լի 
կարող անտարբեր լինել իսրայելական ռազմամոլների հանցավոր 

•13 նույն տեղում, էշ 258։ 
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գործողությունների նկատս ար, որոնց շարունակումը լո՜ւրջ հետս֊ 
վանիների կհանդեցնի հենց Իսրա յելի համար»'՛ ։ 

Արար հանրահայտ բանաստեղծ Մ ահմ ուղ Դարվիշն այղ թեժ 
'յրերին "աիՍ.խբարյ>-ի էշերում հանդես եկավ մարտական մի 
ակնարկով, որտեղ համեմատության մեշ էր դնում Աովետական 
Ս՚իաթյան ե ԱՄՆ֊ի բռնած դիրքերը պատերազմի նկատմամբг 
"Սեմ» քեռին, նշում էր նա, Ապառնում է արաբներին, իսկ սովե-
տական հավատարիմ բարեկամների ուղարկած հրթիռները պաշտ-
պանում են հայրենի հողը ամերիկյան Աքատերազմի աստծուց։ 
*ԱՄՆ-ը, — շարունակում է Դարվիշը,— ոլ թե թշնամոլ պաշտպանն 
է, այլ հենց ինքն է արաբների ղլխավոր թշնամին1*։ 

Սակայն Իսրայելի կառավարող շրջաններն անսալով բանա-
կանության ձայնը և օգտվելով ամերիկյան իմպերիալիզմի հովա-
նավորությունից, կարողացան սիրիական ռազմաճակատում հաս-
նել գդա/ի հաջողությունների։ Այնուհետև՝ հոկտեմբերի 15-ին, իս— 
բայելական ղորքերը հակահարձակման անցան նաև եգիպտական՛ 
ռազմաճակատում։ Նրանց հաջողվեց ճեղքել ռազմաճակատը և. 
անցնել Սուեզի ջրանցքի արևմտյան ափը։ 

Սկզբնական շրջանում Սուեզի ջրանցքի արևմտյան ալին ան-
ցած իսրայելական զրահատանկային դիվիզիա յին դյուրությամբ 
կ ար ե լ ի էր ետ մղել, եթե եդիպտական ոլ նրանց օգնող ալժիրյան• 
զորքերը ժամանակին հակահարձակման անցնեին։ Սակայն դա՛ 
տեղի չունեցավ և մինչև հոկտեմբերի 22-ը Իսրայելը ջրանցքի՛ 
արևմտյան ա։ի տևղափոխեց ևս 7 զրահատանկային դիվիզիա, ас. 
հետագայում բավականին տհաճություններ պատճառեց Եգիպտոր-

• սին։ 

Հոկտեմբերի 17-ին պարզ դարձավ, որ Եգիպտոսի ռազմա-
կան վիճակը սպառնալից է։ Այդ պայմաններում Ս ովետական. 
Միությունը հարկադրված էր վճռական քայլերի դիմելու իսրայե֊-
լական ագրեսիան կասեցնելու և կրակը դադարեցնելու համար։-
1973 թ. հոկտեմբերի 16—19-ը Կահիրեում էր գտնվում ՍՍՀՄ Մի-
նիստրների սովետի նախագահ Ա. Ն. Կոսիգինը, որը մի շարք• 
հանդիպումներ ունեցավ Եգիպտոսի պրեզիդենտ Ա. Ս ադաթի 
հետ, քննարկելով զինադադարի շուրջը համաձայնության գալու, 
հարցերը։ 

17 նույն տեղում, 13.Х.1973։ 
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Բացի այդ, Սովետական Միությունը կոնտակտներ հաստա-
տեց ԱՄՆ֊ի կառավարության հետ։ Մոսկվա ժամանեց ԱՄՆ-ի 
պետական քարտուղար Հ. Քիսինջերը, որը հոկտեմբերի 20—22-ը 
բանակցություններ էր վարում ՍՄԿԿ Կենտկոմի գլխավոր քարտու-
ղար Լ. Ի. Բրեժնևի հետ։ Այդ բանա՛կցությունների հիման վրա 
հոկտեմբերի 22-ին Սովետական Միության ու ԱՄՆ֊ի խնդրանքով 
հրավիրվեց ՄԱԿ֊ի Անվտանգության խորհրդի նիստ, որը ընդու-
նեց Л' 338 բանաձևը։ Այդ բանաձևով Անվտանգության խորհուրդը 
կոչ էր անում որոշման ընդունումից ոչ ուշ քան 12 ժամ հետո դա-
դարեցնել կրակը, զորքերը թողնելով իրենց գրաված դիրքերում։ 
Բացի այդ, շահագրգռված կողմերին կոչ էր արվում անհապաղ 
սկսել ՄԱԿ֊ի Անվտանգության խ.որհրդի X՛ 242 բանաձևի գործ-
նական կատարումը։ Անվտանգության խորհուրդը միաժամանակ ո ֊ 
րոշեց շահագրգռված կողմերի միջև բանակցություններ սկսել հա-
մ՛ա՛պատա՛սխան հովանու ներքո, նպատակ ունենալով արդար ու 
կայ՛ուն խաղաղություն հաստատել Մերձավոր Արևելքում 

Այգ ժամանակ արաբական ժողովրդական զանգվածները դեռ 
ապրում էին պատերազմի առաջին օրերի հաղթանակների խան-
դավառությունը և հույս ունեին, որ բոլոր տվյալները առկա են 
հաղթանակի համար։ Այգ իսկ պատճառով նրանք անակնկալի ե-
կան Անվտանգո՛ւթյան խորհրդի այս բանաձևից։ 

Արա՛բական որոշ աջ հոսանքներ փորձեցին վերոհիշյալ բա-
նաձևը ներկայացնել որպես սովետական նախաձեռնություն, որպես 
արաբներին պարտադրված մի քայլ։ Մ՛երկացնելով այդ շրջանների 
հերյուրանքները, «ալ-Ախբարտ-ը գրում էր, որ «Դա միանգամայն 
Եգիպտոսի խնդրանքով է կատարվել»20։ 

Եգիպտոսի կառավարությունն իր համաձայնությունը տվեց բա-
նաձևին։ Նույնպիսի դիրք գրավեց նաև Սիրիայի կառավարությունը։ 
Հրապարակված սիրիական պաշտոնական հաղորդագրությունում 
ասված էր, որ «Առաջադիմա՛կան ազգային ճակատի Կենտկոմը 
քննարկեց Անվտանգության խորհրդի № 338-րդ բանաձևը և որո-
շեց ընդունել այն, քանի • որ դա- նախատեսում է իսրայելական 
զորքերի դուրսբերում արաբական օկուպացված տերիտորիանե֊ 
րից»21։ 

19 огՍովետական Լա լաստան» է 23. X. 1973։ 
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Իսրայե/ի ներկայացուցիչը Հայտարարեց, որ իր պատվիրա-

կությունը *դրական է վերաբերվում м բանաձևի նախագծին22. 

11աղեստինի ազատագրության կազմակերպության (ՊԱԿ) 

ներկայացուցիչը Հայտարարեց, որ պաղեստինյան Հեղափոխոլ-

թյո։նր ոչ մի առնչություն չունի այդ բանաձևի Հետ23։ Իրաքը 

նույնպես ժխտական դիրք գՐավեց Անվտանգության խորՀրդի այդ 

բանաձևի Հանդեպ։ 

1973 թ. Հոկտեմբերի 22-ին Լիբանանի կոմունիստական կու-

սակցության Կենտկոմի քաղբյուրոն արտաՀերթ նիստ գումարեց՝ 

Անվտանգության խորՀրդի որոշման լույսի տակ քննարկելու Մեր-

ձավոր Ա.րևելքի իրադրությունը։ Քաղբյուրոն կոչ էր անում խուսա-

ւք։ ել արաբական առաջադիմական շարժման պառակտումից, որին 

ձդտում էին իմպերիա/իզմն ու սիոնիզմը։ «Արաբական և միջազ-

գային առաջադիմական ուժերի միասնությունը,— ասված էր 

քաղբյուրոյի Հայտարարության մեջ,— գլխավոր երաշխիքն է 

պայքարի Հարատևման Համար՝ ի խնդիր արաբական օկուպացված 

տերիտորիաների ամբողջական ազատագրման և Պաղեստինի ա֊ 

բաբ ժողովրդի օրինական իրավունքների պաՀպանմ անл2*։ 

Սակայն, Հոկտեմբերի 23-ին Իսրայելը խախտեց կրակի դա֊ 

դարեցման որոշումը և ուխտադրժորեն Հարձակվեց եգիպտական 

զորքերի դիրքերի, ինչպես նաև խաղաղ բնակչության վյ։ա։ Իսրա-

յելական զորքերը շրջապատեցին Սոլեզ քաղաքը և կտրեցին այն-

տեղ ղնտվող եգիպտական Յ ֊ ր դ բանակի մատակարարման ճանա-

պարՀը։ 

Սովետական Մ իությունը վճռականորեն դատապարտեց կրա-

կի դադարեցման վերաբերյալ որոշման խախտումները Իսրայելի 

կողմից։ 1973 թ. Հոկտեմբերի 23-ին Հրապարակվեց սովետական 

կառավարության Հայտարարությունը, որտեղ ասված էր. «Սովե-

տական կառավարությունը Իսրայելի կառավարությանը նախա-

զգուշացնում է այն շատ ծանր Հետևանքների մասին, որ կՀարոլցի 

նրա ագրեսիվ գործողությունների շարունակում ը ընդդեմ Եգիպ-

22 аՍովետական Հայաստանս, 23.X. 1973։ 
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տոսի Արաբական Հանրապետության և Սիրիայի Արաբական Հան-

րապետության»-5։ 

Հոկտեմբերի 24-ին ՄԱԿ-ի Անվտանգության խորհուրդն ըն-

դունեց մի նոր բանաձև՝ յ\ք 339, պահանջելով, որ զորքերը վերա-

դարձվեն այն դիրքերը, որ նրանք գրավում էին կրակի դադարեցու-

մը ուժի մեջ մտնելու պահինг Բանաձևը նախատեսում էր ՄԱԿ֊ի 

դիտորդներ ուղարկել, որպեսզի նրանք հսկեին կրակի դադարեց-

ման ապահովումը Եգիպտոսի և Իսրայելի միջև։ 

ՄԱԿ-ի Անվտանգության խորհուրդը հոկտեմբերի 25-ին ըն-

դունեց Л® 340 բանաձևը, որով նախատեսվում էր մեծացնել ՄԱԿ-ի 

դիտորդների թիվր երկու կողմերում։ 

1973 թ. հոկտեմբերի 26-ին Մոսկվայում գումարված խաղա-

ղասեր ուժերի համաշխարհային կոնգրեսում արտասանած ճառում 

ՍՄԿԿ Կենտկոմի գլխավոր քարտուղար Լ. Ի. Բրեժնևն ասաց,— 

«Մենք պատրաստակամ ութ յո А հայտնեցինք բավարարել Եգիպտո-

սի խնդրանքը և արդեն ուղարկել ենք այդպիսի ներկայացուցիչ-

ներ։ Դրա հետ մեկտեղ, մենք խորհում ենք նաև այլ հնարավոր 

՛միջոցների մասին, որոնց ձեռնարկումը կարող է պահանջել իրա-

դրությունը:I)26» 

Եգիպտոսի պրեզիդենտ Ա. Սա՚դաթը 1973 թ. նոյեմբերի 1-ին 

ելույթ ունենալով մամուլի կոնֆերանսում ընդգծեց։ որ Սովետա-

կան Միությունը որպես բարեկամ և խաղաղության պահպանման 

համար պատասխանատվություն կրող տերություն, կատարում է 

իր պարտականությունը։ Նույն կոնֆերանսում անդրադառնալով 

ԱՄՆ֊ի դիրքին, նա՛ նշեց, որ չնայած Միացյալ Նահանգները 

Իսրայելին զենք են մատակարարում, դրա հետ միասին «կոնս-

տրուկտիվ դիրք բռնեցին խաղաղության հասնելու նպատակովյ>27» 

Այս հայտարարությունն արվեց այն ժամանակ, երբ պատե-

րազմական գործողությունները չէին դադարեցվել սիրիական ռազ-

մաճակատում, և ԱՄՆ-ը շարունակում էր զինել Իսրայելին։ Հայ-

տարարությունից երևում է ԱՄՆ-ին արդարացնելու Եգիպտոսի հե֊ 

25 (гՍովետական Հայաստանս, 24.Ճ.1973։ 

26 Լ. I1. РгЬ^Бк, Հանուն արդարացի, դեմոկրատական խաղաղության, հա-
նուն ժողովուրդների անվտանգության և միջազգային համագործակցության, 

Երևան, 1973, էշ 15—16։ 
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տա գա քաղա քակ ան ութ յանը բնորոշ այն դիրքորոշումը, ըստ որի 

Հոկտեմբերյան պատերազմից Հետո ամերիկյան ղեկավար շրշան֊ 

ներր ГГխրատվել ենи և յանում են гճնշումл գործադրել Իսրայելի 

վյւա ետ րաշվելոլ արաբական Հողերից։ 

Սաղաթի այս քաղաքականությունը դժգոՀութ յուն առաջաց-

րեց արաբական առաջադիմական շրջաններում։ 

Պադեստինի ազատագրության ժողովրդա-դեմոկրատական 

ճակատի ղեկավար Նայեֆ Հա ուա թմ ան (ալ-Ախբարյւ֊ի թղթակցի 

Հետ ունեցած զրույցի ժամանակ նշեց, որ պաղեստինյան Հեղա-

վախությունը և արաբական առաջադիմական բոլոր ուժերը պայ-

քարեցին Հոկտեմբերյան սաՀմ ան ափ ակ պատերազմը երկարատև 

ազատագրական պատերազմի վերածելու Համար։ Սակայն, նշեց 

նա, Ս.. Սադաթը շտապեց դրա ճանապարՀը փակել, նպատակ ու-

նենալով պաՀպանել պատերազմի սաՀմանափակ ու րուրժոլական 

բնույթը2"։ 

Նոյեմբերի 14-ին Եգիպտոսի և Իսրայելի ներկայացուցիչները 

ՄԱԿ-ի դիտորդների ներկայությամբ ստորագրեցին վեց կետերից 

բաղկացած Համաձայնագիր, ըստ որի իսրայելցիները վերացնելու 

էին ԿաՀիրե-Սոլեգ ճանապարՀի իրենց պաՀակակետեբը, զորքերը 

վերադառնալու էին այն դիրքերը, որ նրանք գրավել էին Հոկտեմ-

բերի 22-ին։ Դրանից Հետո կողմերն ձեռնամուխ էին լինելու 

ռազմադերիների փոխանակմանը և բանակցությունների շարու-

նակմանը, ԿաՀիրե-Սոլեզ ՃանապարՀի 101֊րդ .կիլոմետրում։ 

Իսրայելը շարունակ խուսափում էր Համաձայնագրի 2-րդ կե-

տի կենսագործումից, որով նախատեսվում էր իսրայելական զոր-

քերի ետ քաշումը մինչև Հոկտեմբերի 2 2 ֊ ը գրաված դիրքերը։ Մ ինք 

դեռ միանգամայն պարզ էր, որ խոսքը վերաբերում էր այն կոնկ-

րետ տերիտորիային, որ իսրայելական զորքերը գրավել էին Հոկ-

տեմբերի 2 3 ֊ ի ն և 24-ին։ 

Այդ պատճառով նոյեմբերի ՅՕ֊ին Եգիպտոսի կառավարու-

թյունը որոշեց դադարեցնել բանակցությունները Իսրայելի Հետ։ 

Արաբական առաջադիմական ուժերը բազմիցս նախազգու-

շացրել էին եգիպտա՛կան կառավարության և ԱՄՆ-ի միջև տեղի 

ունեցող մերձեցման Հետևանքների մասին։ Լիբանանի առաջադի-

մական սոցիալիստական կուսակցության XXIV Համագումարում 

կուսակցության ղեկավար Քամ ալ ճումբլաթ ն ասաց. аՄենք պա-
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տերազմի և խաղաղության հարցում չպետք է հավատանք բիսին-
շեր յան դիվանագիտությանը։ Ամերիկյան ղեկավարության аխա-
ղաղասիրական՛» ծրագիրը լոկ կեղծիք է, այլապես այն կհրաժար-
վեր Իսրայելին զենք տալուց, կստիպեր նրան նահանջել արաբա-
կան բռնագրավված հողերից և .կնպաստեր պաղեստինցիների վե-
րադարձին.I)29։ 

Հոկտեմբերյան արաբա-իսրայելական պատերազմից հետո 
ստեղծված քաղաքական իրադրության պայմաններում խոշոր 
նշանակություն ունեցավ 16 արաբական պետությունների ղեկա-
վարների 1973 թ. նոյեմբերի 2 6 ֊ ի ն Ալժիրում գումարված ժողովը, 
որին մասնակցում էին նաև ՄԱԿ֊ի ներկայացուցիչները։ Լիբիան 
և Իրաքը, որոնք ՄԱԿ-ի բանաձևերի նկատմամբ դրավել էին ժըխ-
տական դիրք, ժողովին չմասնակցեցին։ 

Ժողովի օրակարգում դրված էին քաղաքական, տնտեսական և 
ռազմական բնույթի հարցեր։ 

Սովետական կառավարությունը ժողովի մասնակիցներին հղեդ 
ողջույնի ուղերձ, որն ընկալվեց որպես իսրայելական ագրեսիայի 
դեմ արաբական ժողովուրդների պայքարը Սովետական Մ իության 
կողմից պաշտպանվելու ևս մի դրսևորում։ (ГՍովետական Միու-
թյունը— աս՛ված էր ուղերձում,—համակողմանի օգնություն և օ-
ժանդակություն է ցույց տվել և այսոլհետև էլ ցույց կտա իսրա-
յելական ագրեսիայի զոհ դարձած արաբական պետություննե-
րին»*0, 

Ժողովը մի շտրք որոշումներ ընդունեց, որոնցից ամենակա-
րևորներն են. 

1. ճանաչել ՊԱԿ-ը որպես Պաղեստինի արաբ ժողովրդի օ ֊ 
րինական և միակ ներկայացուցիչ։ 

2. Ազատագրել Իսրայելի օկուպացրած արաբական բոլոր 
տերիտորիաները, Ա՛յդ թվում նաև՝ Երոլսաղեմ ի արաբական 
մասը3՝։ 

Սակայն վեհաժողովը համաձայնության չհանգեց նավթը որ-
պես զենք օգտագործելու հարցում։ Այստեղ Սաուդյան Արաբիայի, 
Քուվեյթի և թ՚տւնիսի դիրքորոշումը հաղթանակ տարավ։ Նրանք 
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գտնում Լին, որ "նավթի արգելքը վնասում է եվրոպական որոշ 
բարեկամ երկրների. մի բան, որը Իսրայելը օգտագործում է 
որպես գենք՝ արաբներին հակահարված տալու համարյ>32։ 

Ժողովի մասնակի գները բարձր գնահատական տվեցին Ա՛յն 
քագա քական, ոաղմական և տնտեսական օգնությանը, որ ցոււց 
Լին տա/իս Սովետական Միությունը և սոցիալիստական պետու-
թյանն երր արաբական երկրներին։ 

Ժ՚ողովր միաժամանակ դատապարտեց ԱՄՆ֊ի քաղաքակա-
նություն ր Մ երձավոր Արև ե լքում ։ 

Արաբական ս/ետությունների ղեկավարների ժողովի ար-
դյունքները դրական բնույթ էին կրում։ Այդ ժողովը նպաստեց ա-
րարների միացյալ դիրքորոշման հաստատմանը հանգուցային 
հարցերի վերաբեր յալ։ 

* * * 

Մ երձավոր Արևելքում ծագած ռազմական կոնֆլիկտի կար֊ 
դավորման և իսրայելական ագրեսիայի հետևանքները վերացնելու 
համար շահագրգռված կողմերը, ինչպես նաև Սովետական Միու-
թյունը և ԱՄՆ-ը, համաձայնության եկան ժնևում հր ավիրել հաշ-
տության կոնֆերանս։ Նախատեսվում էր, որ կոնֆերանսին մաս֊ 
նակցելոլ էին Եգիպտոսը, Սիրիան, Հորդանանը, Իսրայելը ինչպես• 
նաև ՍԱՀՄ-ը և ԱՄՆ-ը։ Վիճելի էր մնացել Պաղեստինի ազատա-
գրության կաղմակերս/ության մասնակցության հարցը, որի դեմ՛ 
խստիվ աո ա բկում էր Իսրայելը։ 

Հաշտության կոնֆերանսի գումարման կարևոր նախապայմա-
նը հանդիսանում էր այն, որ պատերազմող կողմերն իրենց զորքե-
րը հետ քաշեին մինչև հոկտեմբերի 22-ը գոյություն ունեցած 
սահմանները։ Իսրայելը համառում էր, այդ պատճառով էլ եգիպ-
տական կառավարությունը բազմիցս հայտարարել էր, որ չի մաս-
նակցելու ժնևի հաշտության կոնֆերանսին, քանի դեռ Իսրայելը 
չի կենսաղործել զորքերի ետքաշման պահանջը։ 

Ցավոք, Եգիպտոսի այդ դիրքորոշումը բացահայտորեն փոխ-
վեց 1973 թ. դեկտեմբերին Հ. Քիսինշերի Եգիպտոս կատարած 
երկրորդ այցից հետո։ Այն ժամանակ, երբ պատերա՛զմական գոր-
ծողությունները Գոլանի բարձունքներում վերսկսվել էին, երբ ա-
րաբական առաջադիմական ուժերը Եգիպտոսից պահանջում էին՛ 
չենթարկվել ԱՄՆ֊ի խաբուսիկ քայլերին, եգիպտական կառավա֊ 
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րոլթյունը գտնում էր, որ պետք է բանակցությունները տեղափո-

խել Ժնև՝ ԱՄՆ֊ի մտադրությունները «ստուգելու» համար։ 

«Եգիպտոսի կառավարությունը,—ինչպես նշում էր «ալ-Ախ-

բարը»,—ջերմեռանդորեն ձգտում է բարելավել իր հարաբերու-

թյունները ԱՄՆ֊ի հետ։ Դա ահավոր վտանգ է ներկայացնում, 

որի հետևանքով մենք խաղաղ պայմաններում կարող ենք կորցնել 

այն, ինչ ձեռք ենք բերել արյան գնով։ հիշումների քաղաքակա-

նության հետևանքով մենք կվերադառնանք նախապատերազմյան 

վիճակին, եթե չասենք առավել վատթար վիճակին՝ անցագիր 

շնորհել ամերիկյան կարգավորման ծրագրերինյ>33» 

1973 թ. դեկտեմբերի 21-ին Ժնևոլմ սկսվեցին Մերձավոր Ա-

րևելքին նվիրված հաշտության կոնֆերանսի աշխատանքները։ 

Կոնֆերանսի առաջին փուլին մասնա՛կցում էին ՄԱԿ-ի գլխավոր 

քարտուղար Կ. Վալդհայմը, ՍՍՀՄ-ի արտաքին գործերի մինիստր 

Ա. Ա. Գրոմիկոն, ԱՄՆ֊ի պետական քարտուղար Հ. Քիսինջերը, 

Եգիպտոսի արտաքին գործերի մինիստր Ի. Ֆահմին, Հորդանանի 

արտաքին գործերի մինիստր Զ՛ առ֊Ռիֆաին և Իսրայելի արտա-

քին գործերի մինիստր Ա. էբանը։ 

Սիրիան հրաժարվեց մասնակցել ժնևի կոնֆերանսին, պատ-

ճառաբանելով, որ տվյալ պայմաններում այն ի վիճակի չէ հաս-

նել հարցի կարգավորմանը Մերձավոր Արևելքում։ 

ՍՍՀՄ-ի արտաքին գործերի մինիստր Ա. Գրոմիկոն իր ելույ-

թում տվեց ոչ միայն Մերձավոր Արևելքի իրադրության ռեալ գնա-

հատականը, Ա՛յլև կոնստրուկտիվ առաջարկ արեց Ա՛յդ շրջանում 

կայուն և արդարացի խաղաղություն հաստատելու համար, որը 

հնարավոր կլինի միայն այն ժամանակ, երբ Իսրայելը նահանջի 

1967 թ. ագրեսիայի հետևանքով օկուպացրած արաբական բոլոր 

հողերից և վերականգնվեն Պազեստինի արաբ ժողովրդի օրինա-

կան իրավունքները։ Այնուհետև Ա, Գրոմիկոն հայտարարեց, որ 

«Սովետական Միությունը պաշտպանել է և կպաշտպանի արաբա-

կան ժողովուրդն երի ջանքերը հօգուտ Մերձավոր Արևելքի շրջա-

նում կայուն և արդարացի խաղաղության հաստատման»3*։ 

Եգիպտոսի արտաքին գործերի մինիստր Ի. Ֆահմին իր ե-

լոլյթոլմ նշեց, որ Եգիպտոսը մտադիր չէ հրաժարվել հետևյալ 

հինգ սկզբունքներից. 

" ո - г л « И У Г — I V — ւ ւ «IV ^ о л « « յ - ^ У ! » 
34 аՍովետական Հայաստան», 22.ХПЛ973։ 
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1 Իսրայելական զորքերը պետք է լրիվ դուրս բերվեն 1967 թ. 
Հունիսի Տ-ից Հետո օկուպացված արաբական տերիտորիաներից: 

2 Պետք է ազատագրվի Երուսաղեմի արաբական մասըւ 
•1 Պետք է իրականացվի Պաղեստինի արաբ ժողովրդի ինքնո-

րոյման իրավունքըւ 

4 Պեաբ է Հարգվեն տյդ շրջանի յուրաքանչյուր պետության 
տերիտորիալ անձեռնմխելիությունն ո լ քաղաքական անկախոլ-

թ յանրէ 

5 Խոշոր տերությունները կամ ՄԱԿ֊ը, կամ Էլ նրանք միասին 
ւգեւոք Է երայիւիբներ տան Մերձավոր Արևելքում Հաստատվելիք 
Հա մա կարգ ի վերաբերյալ 

Սակայն Իսրա յե/ի ար տա թի՛ս գործերի մինիստր Ա. Է բանը 
Հայտարարեց, .որ 1949 և 1967 թթ. զինադադարի գծերը վերադարձ 
չի կարող ւինեթ՚ւ 

Այդ իււկ и/ա աճա и ով ժնևի Հաշտության կոնֆերանսը կանգ-
նեց ւիակուղու առջև և չկարողացավ որևէ դրական որոշում ընդու-
նել, 

Դրանից Հետո՝ 1974 թ. Հունվարի 18-ին, ԱՄՆ-ի միջնորդոլ֊ 
թյամբ, ստորադրվեց եգիպտա-իսրայելական ռազմաճակատում՛ 
զորքերի տարանջատման վերաբերյալ Համաձայնագիրը, ըստ որի 
իսրա յելական զորքերը դուրս բերվեցին Սոլե֊զի ջրանցքի արևմըտ-
յան ավւից և ետ քաշվեցին մոտ 20 կմ37< 

Այսւգիսով, Ժնևի Հաշտության կոնֆերանսում առաջադրված 
իսրայելական զորքերի «[իակատար դուրսբերմանյ> Հիմնադրոլյթը 
ւիոիւարինվեց «զորքերի տարանջատմանя դրույթով, որն իր Հեր-
թին ճանապարՀ հարթեց մերձավորարևելյան պրոբլեմի մասնակի 
ու էտապային և ոչ թե լիակատար կարգավորման Համարէ 

Անդրադառնալով այդ համաձայնա գրին, ՍՄԿԿ Կենտկոմի 
գլխավոր քարտուղար Լ. Ի. Բրեժնևը նշել Է, որ «դա զուտ ռազմա-
կան բնույթի սոսկ մասնավոր միջոցառում Է, ընդ որում, այն ա֊ 
ռայժմ ընդգրկում Է պատերազմական գործողություններին մաս-
նակցած արաբական երկրներից միայն մեկին։ Դրա վրա կանգ-
առնել, իհարկե, չի կարելիЛ38» 

35 նույն տեղում։ 
3 6 К. В о щ с п к о в , СССР в борьбе за мир, стр. 211. 

3 7 «Внешняя политика Советского Союза», М., 1975, стр. 326. 
38 яг Սովետական Հայաստան», 31,1.1974։ 
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«Ալ-Ախբար»-ը մեծ տեղ է հատկացրել եգիպտա-իսրայելա-
՝.կա ն համ ա ձայն ագրի իսկական էության բացահայտմանը։ Բ՝երթի 

կարծիքով համաձայնագիրը ոլ այլ ինչ է, եթե ոչ «տարանջա-
տում Եգիպտոսի ու արաբական ա զգա յին ֊ա զա տ ա գրական շարժ-

ման միջև, սերտ միացում արաբական հետադիմության հետ, ա-
ր ա բա ֊սովետ ական բարեկամության պառակտում և ամերիկյան 
իմպերիալիզմի վերադարձ Մ երձավոր Արևելք, այն էլ ամենալայն 

.դռնից»39։ 
1974 թ. փետրվարին Ալժիրոլմ տեղի ունեցավ արաբական 

չորս պետությունների՝ Եգիպտոսի, Սիրիայի, Ալժիրի և Սաոլգյան 
•Արաբիայի ղեկավարների հանդիպում ը, որտեղ քննարկվեցին 
•հետևյալ հարցերը. Իսրայելին պաշտպանող երկրներ նավթի ար-
տահան մ ան վրա մտցված արգելքը, արաբական երկրների դիրքո-
րոշումը ԱՄՆ֊ի նկատմամբ և զորքերի տարանջատումը սիրիական 
յւազմ աճակա՚տոլմ ։ 

Վեհաժողովում գոյացել էին իրարամերժ երկու ճակատ։ Ե-
գիպտոսն ու Ս աուդյան Ար արիան հանդես եկան հօգուտ նավթի 
արտահանման վրա մտցված արգելքի վերացման, ԱՄՆ֊ի հետ 
հարաբերությունների բարելավման և սիրիական ռազմաճակա-

տում զորքերի տարանջատման։ Իսկ Սիրիան և Ալժիրը մերժեցին 
որևէ զիջում .կատարել1, քանի որ ԱՄՆ֊ի դիրքավորումը դրակա-
՛նորեն չէր փոխվել արաբների հանդեպ։ 

Անդրադառնալով վեհաժողովի անդրկուլիսային անցուդար-
ձին, «ալ-Ախբար»֊ը գրում էր. «Արժանահավատ աղբյուրները 
հաղորդում են, որ Ա. Սաղաթը պնդեց, թե պետք է անպայման 
վերացնել նավթի արգելքը ԱՄՆ֊ի նկատմամբ, այլապես նա կդա-
դարի «խաղաղության» համար իր ջանքերը գործաղրելուց։ Սա-
կայն, Հաֆեզ Ասադն ու Հոլարի Բոլմեդիենը համառորեն մերժե-

ցին այս գաղափարը, ցույց տալով, որ ընդհակառակը, դա կհաս-
ցընի արաբների ձեռքում եղած շահատոմս երի կորստին»*®։ 

Հանդիպման ժամանակ .կողմերը վերջիվերջո եկան կոմպրո-
միսի՝ Սիրիայի պրեզիդենտ Հ. Ասաղը համաձայնվեց ԱՄՆ-ին 
հանձնել իսրա յելցի ռազմագերիների ցուցակը, իսկ Ա. Ս ադաթը 
ժամանակավորապես հրաժարվեց նավթի արգելքի վերացման 
վրա պնդելուց։ 

» ո լք ՚ ւ տ - г — г г « л п х л Л 
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Եգիպտոսի կողմից զորքերի տարանջատման համաձայնագիրը 

ստորագրվելուց հետո Սիրիան կանգնեց դժվարին ու բարդ կացու-

թյան առաջ։ Սակայն, արաբական առաջադիմական ուժերն ամեն 

ջանք գործադրեցին, որպեսզի Սիրիան մենակ չմնարг Սիրիայի 

պաշտպանությամբ հանդես էին գալիս Ալժիրը և Իրաքը։ նրա կող-

քին Լին կանգնած նաև Սովետական Մ իությունը, սոցիալիստական 

մյուս երկրները և աջխարհի բոլոր խաղաղասեր ուժերը՝'-։ 

Սիրիայի ղեկավարները Համոզված էին, որ ազատագրական 

պայքարը շարունակելու արաբական ժողովրդական զանգվածների 

կամքն ավելի զորեղ է, քան թե արաբ որոջ ղեկավարների ձգտու-

մը՝ մերձենալ ԱՄն-ի Հետ։ Բացի այդ, նրանք վստաՀ էին, որ ա-

րաբական ժողովուրդները չեն Հրապուրվի։ ամերիկյան «բարյա-

ցակամությանи և ԱՄն-ի քաղաքականության «արմատական փո-

փոխությանл առասպելով և, որ и ովե տա ֊արաբական բարեկամու-

թյունը թղթի պատառիկ չէ, որ կարելի է դեն նետել ԱՄն-ից նոր 

խոստումներ ստանալիս, այլ արաբական ազգա յին ֊ազատագրա-

կան պայքարի անկյունաքարն է։ Եվ, վերջապես, սիրիական ժո-

ղովուրդը չի կարող զոՀաբերել քառորդ դար տևած իր պայքարի 

արդյունքը Հանուն նրանց, ովքեր ցանկանում են անցագիր տալ 

քիսինջերյան դի վան ա դի տ ութ յան ը42։ 

Սիրիական ռազմա՛ճակատում զորքերի տարանջատում ը այլ 

բնույթ կրեց, քան թե եգիպտականում։ 1974 թ. մարտին Իսրայելի 

նախահարձակման հետևանքով պատերազմական գործողություն-

ները Սիրիայի և Իսրայելի միջև վերսկսվեցին։ 

Ամ երի կա-իսրայելական դիվանագիտությունը Գոլանի պրոբ-

լեմի կարգավորման ուղղությամբ առաջադրում էր իսրայելական 

զորքերի դուրս բերումը միայն այն հողերից, որոնք գրավվել էին 

Հոկտեմբերյան պատերազմի ժամանակ*3։ Սակայն Սիրիան մ ե ր ֊ 

ժեց այդ առաջարկությունը և պաՀանջեց Գոլանի բարձունքների 

մեծ մասի, ալ-Քունեյթրայի և 1973 թ. գրավված Հողերի ազա-

տագրում ը**։ 

*1 ГУ տյ» . 1 Ш - 1 - Г ' Л 1 з л Л , « _ յ և ^ | » 

" л — ւ լ , , о т — А - 1 л л з о л V I » 

« Г У Ա» . | т - 1 - Г » ' « ^ У 1 » 
44 նշենք, որ 1967 թ. ագրեսիայի հետևանքով Իսրայելը Սիրիայից գրավեց 

մոտ 1000 կմ2, իսկ 1973 թ. հոկտեմբերյան պատերազմում՝ մոտ ՏՕՕ կմ2 տերի-
տորիա («Կանչ», Բեյրութ, 8.У1.1974)։ 
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Սովետական Միությունը լիովին պաշտպանեց Սիրիայի դիր-
քորոշումը։ Սովետական Միության և Սիրիայի տեսակեսւների 
լիակատար համընկնումն այդ հարցում դրսևորվեց, երր 1974 թ, 
ապրիլին պաշտոնական այցով Մոսկվա ժամանեց սիրիական 
կուսակցական-կառավար ական պատվիրակությունը՝ պրեզիդենտ 
Լ. Ասադի գլխավորությամբ։ 

Բանակցությունների ընթացքում հանգամանորեն կարծիքներ 
փոխանակվեցին Մերձավոր Արևելքի, ինչպես նաև միջազգային 
հրատապ այլ պրոբլեմների շուրջը։ Կողմերը հավաստեցին Իսրա-
յելի օ՛կուպացրած արաբա՛կան բոլոր հողերի ազատագրմանն ըստ 
ամենայնի նպաստելու իրենց վճռականությունը4Տ« 

1974 թ. մայիսին ՍՍՀՄ-ի արտաքին գործերի մինիստր Ա. 
Գրոմիկոն այցելեց Սիրիա։ Բանակցությունների ժամանակ սի-
րիական կողմը հավաստեց իր դիրքորոշումը այն կապակցու-
թյամբ, որ (ГՍովետական Միությունը պետք է մասնակցի Մերձա-
վոր Արևելքում արդար ու կայուն խաղաղության հաստատման 
նպատակին ուղղված կարգավորման բոլոր փուլերին և բոլոր բնա-
գավառն երին а*6։ 

1974 թ. մարտին ծավալված պատերազմական գործողու-
թյունները տևեցին 90 օր և Իսրայելի համար ստացան հյուծիչ 
պատերազմի բնույթ։ Սիրիական բանակի տոկունության, ՍՍՀՄ-ի 
ցույց տված ռազմական, տնտեսական ու քաղաքական օժանդա-
կության և արաբական առաջադիմական ուժերի քաջարի պայ-
քարի շնորհիվ, Սիրիան դիմացավ իսրայելական ճնշմանը և ագրե-
սորը չկարողացավ որևէ հաջողության հասնել։ Այս ամենի շնոր-
հիվ Սիրիայի համար բարենպաստ պայմաններում ժնևում բա-
նակցություններ սկսվեցին Սիրիայի և Իսրայելի միջև։ 1974 թ. 
մայիսի 31-ին ստորագրվեց սիրիա-իսրայելական զորքերի տա-
րանջատման վերաբերյալ համաձայնագիր։ Այդ համաձայնագիրը 
նախատեսում էր իսրայելական զորքերի դուրսբերումը սիրիական 
այն հողերից, որ նրանք գրավել էին 1973 թ., ինչպես նաև 1967 թ. 
գրավածի մի մասից, այդ թվում նաև գավառական կենտրոն ալ-
Քունեյթրայից։ Երկու կողմերի բուֆերային զոնայում հաստատ-
վեցին ՄԱԿ-ի զորքերըV, 
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Սիրիայի պրևզիդԼնտ Հա Ասադին ՍՄԿԿ Կենտկոմի գլխավոր 

քարտուղար Լ. Ի. Բրեժնևի Հղած նամակում ընդգծված է, որ «զոր-

քերի տարանջատումը լոկ մի քայլ է մերձավորարևելյան կոնֆ-

լիկտի վերջնական կարգավորման ճանապարհին, որի առանցքը 

պետք է ւինեն իսրայելական զորքերի դուրսբերումը 1967 թ. օկու-

պացված րոլոր արաբական տերիտորիաներից և Պաղեստինի ա-

րար ժողովրդի օրինական ազգային իրավունքների ապահովոլ-

մըւ/'՝•։ ԱյնուՀետև Լ. Ի. Բրեժնևը ընդգծում էր Համաձայնագրի 

նշանակությունը, որպես սիրիական ժողովրդի քաջարի պայքարի 

արգասիքւ 

1974 թ. նոյեմբերին Սիրի այի կոմկուսի Հիմնադրման ՏՕ-րդ 

տարեդարձի տոնակատարության առթիվ կայացած Հանդիսավոր 

միտինգում կուսակցության գլխավոր քարտուղար Խ. Բակդաշն 

անդրադառնալով զորքերի տարանջատման Համաձայնագրին, այն 

դիտեց որս/ես սիրիական ժողովրդի խիզախ պայքարի արդյունք։ 

Միաժամանակ նա ընդգծեց, որ «եթե չլիներ Սովետական Միու-

թյունը, ապա Սիրիայի ազգային դրոշը չէր ծածանվի ազատա-

գրված Քունեյթրայի երկնքումս։ 

Դրանով իսկ ավարտվեց եգիպտա-իսրայելական և սիրիս։֊ 

իսրայելական զորքերի տարանջատման առաջին փոլլըւ 

Արաբական առաջադիմական ուժերը, Սովետական Միությու-

նը, սոցիալիստական երկրները և առաջադեմ մարդկությունը 

բազմիցս նախազգուշացրել են տվյալ Համ աձա յնա գրերը որպես 

մերձավորարևելյան պրոբլեմի վերջնական կարգավորում ներ-

կայացնելու վտանգի մասին։ 

1975 թ. ապրիլի սկզբներին արաբական երկրների կոմունիս-

տական ու բանվորական 8 կ՛ուսակցությունների խորհրդաժողովը 

քննարկեց արաբական աշխարհի իրադրությունը, հատկապես ա-

րաբական օկուպացված հողերի ազատագրման, արաբական ա֊ 

ռաջադիմական կարգերի ամրապնդման և Պաղեստինի արար ժո-

ղովրդի իրավունքների վերականգնման Հարցերը։ 

ԽորՀրղաժողովի Հրապարակած գլխավոր դեկլարացիայում 

սահմանված են արաբական առաջադիմական ուժերի առջև ծա-

ռացած խնդիրները։ Անդրադառնալով արաբական առաջադիմա-

կան կարգերի ամրապնդման հարցին, խորհրդաժողովը կոչ Է ա-

48 «Սովետական Հայաստան», 1 .У1Л974։ 

յ յ ւ յ ւ ճ ֊ ւ » 

311-



նում. 1. ամրապնդել առաջադիմական կարգերը Սիրիայում, Ի-
րաքոլմ, Ալժիրում , ժողովրդա-դեմոկրատական Եմենոլմ, 2. աջակ-
ցել Եգիպտոսի առաջադիմական ազգային ուժերին՝ հանուն առաջա. 
դիմական կուրսի կիրառման, կապիտուլյացիոն լուծումների 
մերժման, դեմոկրատական ազատությունների ապահովման և 
առաջադիմական ուժերի դեմ կիրառվող հալածանքների կանխ-
ման50։ 

Հո՛կտեմբերյան պատերազմի առաջին շաբաթում արաբական 
բանակների հաղթանակները վերափոխեցին ուժերի հարաբերակ-
ցությունը Մ երձավոր Արևելքում, հօգուտ արաբների։ 

խշրվեց Իսրայելի «անպարտելիոլթ յան» առասպելը։ Իսրայե-
լը մեկուսացման մեջ ընկավ։ Պատերազմում կրած անհաջողու-
թյունները Իսրայելի ներսում սուր քաղաքական ճգնաժամ առա֊ 
ջացրին։ 

Պատերազմը կրկին հաստատեց, որ արաբական ժողովուրդ-
ներն ի դեմս Սովետական Միության ունեն հուսալի դաշնակից, 
որը հետևողա՛կանորեն հանդես է գալիս հանուն մերձավորարևել-
յան ճգնաժամի արդար ու կայուն լուծման։ 

Միաժամանակ, պատերազմ ը կրկին բացահայտեց ԱՄՆ֊ի 
իմպերիալիստական քաղաքականության էությունը, որը հանդես է 
գալիս արաբների անմիջական թշնամոլ և Իսրայելի հավատարիմ 
պաշտպանի դերում։ 

Պատերազմում առաջին անգամ լայն լափերով դրսևորվեց 
արաբական միասնությունը, մասնավորապես արաբական առաջա-
դեմ ուժերի միակամ ձգտումը՝ միավորել իրենց ջանքերն ընդդեմ 
ԱՄն-ի և նրա կողմից հովանավորող Իսրայելի էքսպանսիոնիս-
տական քաղաքականության։ Դրա արտահայտությունը հանդիսա-
ցավ արաբական երկրների որոշումը նավթն օգտագործել որպես 
քաղաքա՛կան զենք՝ ճնշում գործադրելու բոլոր այն պետություն-
ների վրա, որոնք այս կամ այն կերպ աջակցում էին Իսրայելին։ 

Որոշակի կերպով երևան եկավ պ աղե ստին յան դիմադրու-
թյան շարժման մասնակցությունն ազատագրական պայքարի 
տարբեր ռազմաճակատներում։ 

Հոկտեմբերյան պատերազմը արաբական ժողովոլրղների 
համար հանդիսանում է որպես ազգա յին-ա զա տա գրական, արդա-
րացի, առաջադիմական, հակաիմ պերիալիս տ ական, իսկ Իսրայելի 
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համար՝ ագրեսիվ, անարդարացի, հետադիմական և իմպերիա-
լիստական բնույթ կրող պատերազմ։ 

Չնայած հետպատերազմյան շրջանում իմպերիալիստական, 
սիոնիստական և հետադիմական ուժերի ակտիվությանն ու աշ-
խուժացմանը, այնուամենայնիվ, պատերազմում արաբական ժո-
ղովոլրդների ձեռք բերած նվաճումները կմնան որպես արաբական 
ազղային-աղատադրական շարժման պատմության կարևոր էջ։ 

Այսպիսով, «ալ-Ախբարյ> շաբաթաթերթը հետևողականորեն և 
սկզբունքային դիրքերից լուսաբանում է արաբական ազգային֊ 
ազատագրական շարժման խնդիրները, անդուլ պայքար մղում 
իմպերիալիստական և սիոնիստական ծրագրերի դեմ, մերկացնում 
արաբական հետադիմականոլթյան քաղաքականությունն Արաբա-
կան Արևելքում։ 

П. А. САРАДЖЯН 

АРАБО-ИЗРАИЛЬСКАЯ ВОИНА 1973 Г. И ПОЗИЦИЯ 
ПРОГРЕССИВНЫХ АРАБСКИХ СИЛ 

Р е з ю м е 

Арабо-израильская воина 1973 г. занимает значительное 
место в современной истории народов Ближнего Востока. 

В статье освещены ход арабо-израильской войны 1973 г., 
ее характер и последствия, а также позиция прогрессивных 
арабских сил на основе материалов органа Ливанской комму-
нистической партии газеты «Ал-Ахбар». 
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Ա. Լ . ԹՈՓԱԼՅԱն 

ՊԱՂԵՍՏԻՆԻ ԱԶԱՏԱԳՐՈՒԹՅԱՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅԱՆ 
ՄԻ ՔԱՆԻ ԾՐԱԳՐԱՅԻՆ ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐ 

Արաբական Արևելքում տիրող բարդ իրադրության մեջ ու֊ 
բույն տեղ ունի պաղեստինյան պրոբլեմը, որը հանդիսանում է 
անգլո-ամերիկյան իմպերիալիզմի և սիոնիզմի գործարքի յււ գաղու-
թային քաղաքականության արդյունքը։ 

1947 թ. նոյեմբերի 29-ին ՄԱԿ֊ի Գլխավոր ասամբլեան որո-
շում ընդունեց Պաղեստինը բաժանել երկու անկախ պետություն-
ների՝ արաբական (Պաղեստին) և հրեական (Իսրայել)։ Արաբա-
կան պետությունը պետք է զբաղեցներ 11,1, իսկ հրեական պե-
տությունը՝ 14,1 հազար կ մ 2 տարածություն։ Սակայն 1948 թ. 
մայիսի 15-ին, անգլո-ամ երիկյան իմպերիալիզմի հրահրումով,. 
Պաղեստինի տարածքի վրա Իսրայելի և արաբական երկրների՝ 
Եգիպտոսի, Հորդանան ի, Իրաքի, Լիբանանի ու Սիրիայի միջև պա-
տերազմական գործողություններ սկսվեցին։ Դրա հետևանքով 
Պաղեստինի արաբական պետության համ ար նախատեսված տա-
րածքից 6,8 հազար կ մ 2 , այդ թվում Երուսաղեմի արևմտյան մա-
սը, զավթեց Իսրայելը, իսկ 5,5 հազար քառ, կ մ 2 անցավ Հորդա-
նանին'( Այսպիսով, Պաղեստինի արաբական պետություն ստեղ-
ծելու մասին ՄԱԿ-ի 1947 թ. նոյեմբերի 29-ի որոշումը մնաց 
թղթի վրա։ Բացի այդ, առաջացավ պաղեստինցի գաղթականների 
պրոբլեմը։ Այսօր, մոտ 1,5 մլն պաղեստինցիներ բռնի արտաքըս-
ված են իրենց հայրենի հողից։ 

Հայրենի երկիրն ազատագրելու նպատակով ծնունդ առավ' 
պաղեստինյան դիմադրության շարժումը, որն իր էությամբ ազգա-

1 Г. С. Н и к и т и н а , Государство Израиль, М., 1968, стр. 58. 
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չին ֊աղա տա գրական պայքար է։ Այն ամբողջությամբ վերցրած 

ունի հակագ աղոլթա յին, հա՛կաիմ պե րի ալի и տ ական բնույթ։ Այդ 

պայքարի բովում 1964 թ., ստեղծվեց Պաղեստինի ազատագրու-

թյան կազմակերպությունը (ՊԱԿ), որի մեջ սկսած 1970 թ., միա-

վորվել են թվով 11 պաղեստինյան քաղաքական ֊պարտիզանա-

կան կազմակերպություններ 

Դր անցից առավել ազդեցիկ կազմա՛կերպություններն են 

«Ֆաթհը»՝ Յասիր Արաֆաթի գլխավորությամբ որը ստեղծվել է 

1955 թ., 1967 թ. նոյեմբերին հիմնադրված «Պաղեստինի ազա-

տագրության ժողովրդական ճակատը»*, որի ղեկավարն է Ջորջ 

Հաբաշը և «Պաղեստինի ազատագրության ժողովրդագեմոկրա-

տական ճակատը», որը կազմավորվել է 1969 թ. փետրվարի 

.21-ին, նայիֆ Հավատ մ ա յի գլխավորությամբ5» 

Պաղեստինի ազատագրության կազմակերպության հիմնական 

ծրագրային փաստաթուղթը «Ազգային խարտիան» էէ Այն սահմա-

՛նում Է Պաղեստինի դիմադրության շարժման առջև կանգնած խըն-

դիրները և մատնանշում դրանց լուծման ուղիներըէ Խարտիան 

Պաղեստինի ժողովրդի օրինական իրավունքների վերականգնումը 

.ազգային պարտք Է հայտարարում և հռչակում, որ դրան կարելի Է 

հասնել արաբական միասնության հաստատման, արաբական բո-

լոր երկրների ջանքերի միավորման և աշխարհի առաջադիմական 

ուժերի աջա՛կցության շնորհիվէ Աոաջին անգամ այս Խարտիա-

յոլմ Է, որ հստակ կերպով ձևակերպված են ՊԱԿ֊ի երեք գլխա֊ 

վոր լոզունգները՝ ազգային միասնություն, ազգային մոբիլիզա-

ցում և ազատագրում։ Խարտիայից ակնհայտորեն երևում Է, որ 

ապագա պաղեստինյան պետությունը պետք Է խարսխված լինի 

դեմոկրատական ս՛կզբունքների վրա։ Դրա հետ միասին դժվար 

չէ նկատել, որ Խարտիան զերծ չէ առանձին թերություններից և 

.սխալներիցէ Գերագնահատված Է Պաղեստինի նշանակությունը 

արաբների ապագա պատմական ճակատագրում։ Դա ակնհայտո-

յրեն երևում Է Խարտիայի 1 3 ֊ ր դ հողվածից, որտեղ նշված Է, որ 

՚ օ յ ^ ֊ յ ւ յ ^ յ յ ս ւ ւ ^ յ ս յ ւ ւ տ ՜ յ ^ ե յ ^ յ ^ . ^ յ յ ս 

ւ ) у - М 1 

3 նույն տեղում, Էշ 11։ 
4 նույն տեղում։ Էշ 111։ 
б նույն տեղում, Էշ 143։ 
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արաբ ազգի ճակատագիրը և նրա բուն գոյությունը պայմանավոր-
ված է պաղեստինյան պրոբլեմով։ Սխալ է նաև ժխտական ։ ոչ 
ռեալ վերաբերմունքը ՄԱԿ-ի 1947 թ. նոյեմբերի 29-ի որոշման 
նկատմամբ, որով, ինչպես Հայտնի է Պաղեստինը բաժանվեց եր-
կու մասի և ստեղծվեց իսրայելական պետությունը։ 

Պաղեստինի դիմադրության շարժման ծրագրային փաստա-
թղթերում տեղ գտած առանձին թերությունները իրավացիորեն 
քննադատության են ենթարկվել սովետական պատմա՛գրության՚ 
մեշ։ Միաժամանակ շեշտվել է, որ հ} արտ իա յում առաջ քաշված 
Հիմնական դրույթները ճիշտ են և դրանք արտացոլում են Պաղես-
տինի արաբ ժողովրդի կենսական պա-Հանջները"։ Միանգամայն 
ճիշտ են սովետական պատմաբաններ Ե. Դմիտրիևը և Վ. Լադեյ-
կինը, երբ նշում են, որ <гԿարելի է չընդունել նրա (Պաղեստինի՝ 
դիմադրության շարժման — Ա . Թ . ) պայքարի մեթոդները, բայց չի 
կարելի չՀամաձայնվել Պաղեստինի արաբ ժողովրդի երազանք-
ները կենսագործելու ձգտման օրինական լինելու Հետ՝ իր սեփա-
կան Հողում ինքնուրույն գոյության, իր օրինական ազգային իրա-
վունքների վերականգնման վերաբերյալյ>7» 

Ընդհանուր առմամբ այս փաստաթուղթը արժանի է դրական 
գնաՀա տականի, որովՀետև Հանդես է գալիս Հօգուտ պաղեստինցի 
արաբ ժողովրդի օրինական իրավունքների։ 

Երկրորդ կարևոր փաստաթուղթը Պաղեստինի ազատագրու-
թյան կա՛զմակերպության կանոնադրությունն է։ 

Այն սաՀմանում է ՊԱԿ-ի կառուցվածքը և նրա ֆունկցիանե-
րը։ Կանոնադրությունն օգնում է Հստակ պատկերացում կազմելու. 
ՊԱԿ-ի իրավական ստատուսի և նրա առանձին օրգանների իբ4-
վասության մասին։ 

Պաղեստինյան պրոբլեմի ամենակարևոր Հարցերից մեկը՝ 
պաղեստինյան խնդիրը դեմոկրատական ուղիով լուծելու Հարցն է։ 

Պաղեստինի դիմադրության շարժում ը միատարր չէ. որոշակի՝ 
են տարբեր Հոսանքների, քաղաքական տարբեր Հայացքներ դա-
վան ող ու գիծ անցկացնող ուժերի առկայությունը։ Դրան Համա-
պատասխան էլ ՊԱԿ-ի ներսում գոյություն ունեն ա՛ռանձին կազ-
մակերպություններ, որոնց մի մասը կարելի է բնութագրել որպես 

6 Տե՛ս Е. Д м и т р и е в , В. Л а д е й к и и. Путь к миру на Ближнем՛ 
Востоке, М., 1974, стр. 69—70, 72—74. 

7 նույն տեղում, էշ 74ւ 
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դեմոկրատական, իսկ մյուսն էլ ծայրահեղական։ Դեմոկրատա-

կան թևին պատկանող կազմակերպություններից առաջին հերթին 

պետք է նշել, «Պաղեստինի ազատագրության ժո ղովրդա դեմ ոկ-

ր ատ ակ ան ճակատը», որի քաղաքական կողմնորոշման մասին 

կարելի է գաղափար կազմել ստորև հրապարակվող ծրագրային 

փաստաթղթից։ 

Հիշյալ փաստաթղթում առաջադրված են պաղեստինյան հար-

ցի լուծման դեմոկրատական սկզբունքները։ Հատկապես ուշա-

գրավ է ծրագրի այն կետը, որը մերժում է պաղեստինյան հարցի 

էքստրեմիստական լուծումը և առաջադրում պաղեստինյան ժո-

ղովրդի ինքնորոշման իրավունքը։ 

«Պ աղեստինի ազատագրության ժողովրղա դեմոկրա տ ական 

ճակատը», ինչպես նշված է ծրագրում, դեմ է «հրեաներին մորթե-

լու և ծովը թափելու սկզբունքին» և հանդես է գալիս հօգուտ պա-

ղեստինյան ժողովրդադեմոկրա տ ական պետության ստեղծման, որ-

տեղ արաբները և հրեաները կապրեն առանց խտրականության։ 

նման տեսակետի երևան գալը նշանակալից երևույթ է և պատմական 

առումով հեռանկարային։ «Պաղեստինի ազատագրության ժողո-

վ_ըր դա դեմոկրատ ական ճակատն» արտահայտում է պաղեստին-

յան ազգային առաջադիմական ուժերի դիրքորոշումը և առաջար-

կում պաղեստինյան հարցի լուծման ավելի իրական ուղիներ։ 

1973 թ. արաբա-իսրայելական պատերազմից հետո Մերձա-

վոր Արևելքում կատարված տեղաշարժերը նոր իրադրություն ըս-

աեղծեցին, որը, բնականաբար, ՊԱԿ-ից պահանջում է ճշգրտել իր 

դիրքորոշումը և որոշ փոփոխություններ մտցնել ծրագրային փաս-

տաթղթերի և քաղաքական կուրսի մեջ։ Այդ նպատակն էր հետա-

պնդում Ազգային խորհրդի 12-րդ նստաշրջանը, որը գումարվեց 

1974 թ, հունիսին։ Նստաշրջանում ընդունված որոշումները կարե-

լի է համարել Պաղեստինի ազատագրության կազմակերպության 

մեջ հեղափոխական դեմոկրատական ուժերի խոշոր հաղթանակը։ 

Նստաշրջանում ընդունված որոշման կենտրոնական հարցը Պա-

ղեստինի պետության վերականգնման խնդիրն է։ Խորհուրդը միա-

ձայն որոշում ընդունեց Պաղեստինի տարածքի որևէ մասի վրա 

ազգային պետոլթյոմւ հիմնեք։ Ազգային խորհրդի 12-րդ նստա-
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շրջանը սահմանեց նաև Պաղեստինի ապագա պետության կառա՛ 

վարման ձևը։ Պաղեստինյան ազգային իշխանության սոցիալ-

դա սակարղա յին հենարանը հանդիսանալու են հայրենասիրական, 

դեմոկրատական բոլոր ուժերը։ Այդ պետությունը պետք է վարի 

առաջադիմական, հակաիմ պերիալիստական ու հակա սիոնիստա-

կան քաղա քականութ յո ւն*, 

Այսպիսով, վերոհիշյալ վ։աստաթղթերը ցույց են տալիս, որ 

Պաղեստինի դիմադրության շարժման կազմակերպչական ձևա-

վորման պրոցեսն արդեն ավարտվել է և ՊԱԿ-ն ունի իր ծրագիրը, 

կանոնադրությունը, համապատասխան ղեկավար մարմինները և 

ուրույն ֆունկցիաները։ 

Դրսյ շնորհիվ ՊԱԿ-ի գործունեությունը դարձել է ավելի ար-

դյունավետ, աճել է նրա ազդեցությունը պաղեստինցիների շրջա-

նում և բարձրացել հեղինակությունը միջազգային ասպարեզում։ 

Այդ է վկայում նաև այն փաստը, որ 1974 թ. հոկտեմբերին Ռա-

բաթում գումարված արաբական երկրների բարձր մակարդակի 

ժողովը միաձայն որոշեց ՊԱԿ֊ը ճանաչել որպես Պաղեստինի ժո-

ղովրդի միակ օրինական ներկայացուցիչը։ Այսօր ՊԱԿ-ը մի այն-

պիսի ուժ է, որի հետ ստիպված են ավելի ու ավելի շատ հաշվի 

նստել պաղեստինյան հարցը լուծելիս։ 

Սովետական Միությունը Պաղեստինի ժողովրդի պահանջներն 

ու պայքարը համարում է արդարացի և մշտապես հանդես գալիս 

նրա օրինական իրավունքների պաշտպանությամբ։ ՍՍՀՄ-ի այդ 

տեսակետը վերստին հավաստվեց ՍՄԿԿ Կենտկոմի գլխավոր քար-

տուղար Լ. Ի. Բրեժնևի հաշվետու զեկուցման մեջ, տրված կուսակ-

ցության ХА'У^ համագումարին։ 

«Մերձավոր Արևելքում,—նշեց Լ. Ի. Բրեժնևը,— այժմ պա-

տերազմ չկա։ Բայց այնտեղ չկա նաև խաղաղություն, մանավանդ 

անդորրություն։ Եվ ով կհամարձակվի երաշխավորել, որ պատե-

րազմական գործողությունների բոցը վերստին չի բռնկվի։ Այդ 

վտանգը կպահպանվի, քանի դեռ իսրայելական բանակները մ ը ֊ 

նու մ են օկուպացված հողերում։ Այն կպահպանվի քանի դեռ 

իրենց օրինական իրավունքներից զրկված են և հուսահատական 

պայմաններում ապրում են իրենց հողերից քշված հարյուր հազա-

րավոր պաղեստինցիներ, և քանի դեռ Պաղեստինի արաբ 

ժողովուրդը զրկված է իր ազգային պետությունն ստեղծելու 

հնարավորությունից։ Մերձավոր Արևելքի կայուն խաղաղոլ-

9 Նույն տեղում։ 
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թյունը պահանջում է նաև, որ երաշխավորվեն այո շրջանի բոլոր 

պետությունների անվտանգությունը, նրանց անկախ գոյության 

ու զարգացման իրավունքը»10г 

Սովետական Միությունը պահանջում է ետ վերադարձնել 

արաբական բոլոր օկուպացված տերիտորիաները, ճանաչել պա֊ 

ղեստինցի ժողովրդի իրավունքը՝ ստեղծելու իր ազգային պետու-

թյունը և երաշխավորել Մերձավոր Արևելքի կոնֆլիկտային շրջա-

նում գտնվող բոլոր պետությունների անվտանգությունը։ 

Ծանոթությունը ՊԱԿ-ի հիմնական փաստաթղթերի հետ կօգ֊ 

նի լրիվ և, որ ամենակարևորն է, ճիշտ պատկերացում կազմ ելու 

պաղեստինյան պրոբլեմի և ՊԱԿ-ի գործունեության մասին։ 

Այդ նկատառումներից ելնելով էլ ընթերցողի ուշադրությանն 

ենք ներկայացնում ՊԱԿ-ի հիմնական ծրագրային փաստաթղթե-

րը, որոնք հայերեն հրապարակվում են առաջին անգամ։ 

ՊԱՂԷՍ ՏԻնՅԱՆ ԱԸԳԱՅԻն հԱՐՏԻԱՆ 

28 մայիսի 1964 р.11 

Ա Ռ Ա Տ Ա Բ Ա Ն 

Մենք՝ պաղեստինցի արաբ ժողովուրդս, պայքարում ենք մեր 

հայրենիքի ապահովության և արժանապատվության համար։ 

Տարիներ շարունակ տվել ենք անմահ նահատակների հոծ 

խմբեր՝ գրելով զոհաբերություններով, քաջությունով ու սխրանք-

ներով լի փայլուն էշեր։ 

Ագրեսիա յի և անարդարության չարիքները, մեզ մեր հայրն֊ 

նիքից արտաքսելու, մեր հողերը բռնագրավելու, մեր սրբություն-

ները սրբապղծելու նպատակին ուղղված միջազգային սիոնիզմի և 

իմպերիալիստական ուժերի դավադրությունները չընկճեցին մեր՝ 

պաղեստինցի ժողովրդի կամքը։ 

Մենք՝ պաղեստինցի արաբ ժողովուրդս, հավատացած արա-

բական ութ յան ը, հայրենիքն ազատագրելու և նրա ազատությունն 

ու արժանապատվությունը ձեռք բերելու մեր իրավունքին, վճռել 

ենք համախմբել մեր բոլոր ուժերը և ջանքերը, սրբազան պատե֊ 

10 «Սովետական Հայաստանл, 25.11.1976։ 

11 1964 թ. մայիսի 28֊ից հունիսի 2-ը Երուսաղեմում հրավիրվեց Պաղես-
տինյան արաբական I կոնգրեսը։ Այն ընդունեց Պաղեստինի ազատագրության 
կազմակերպության գործունեության ծրագրային փաստաթուղթը՝ Պաղեստինյան ազ-
գային խ ար տի ան է 
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րազմի ճանապարհով շարունակելու պայքարը և շարժումը մինչև 
լիակատար և վերջնական հաղթանակ։ 

*• * * 

Հոդված աոաջին — Պաղեստինը արաբա՛կան հայրենիք է՝ աղ֊ 

/լային կապերով կապված արաբական մյուս երկրների հետ, նը֊ 

րանց հետ կազմելով արաբական մեծ հայրենիքը։ 

Հոդված երկրորդ — Պաղեստինը բրիտանական մանդատի օ ֊ 

րոք եղած իր սահմաններով ներկայացնում է տերիտորիալ մի 

միասնություն, որը ենթակա չէ .մասնատման։ 

Հոդված ե ր ր ո ր դ — Պ ա ղ ե ս տ ի ն ի արաբ ժողովուրդը հայրենիք 

ունենալու իր օրինական իրավունքների տերն է և արաբ ազգի 

անկապտելի մասն է կազմում, մասնակից է նրա վշտերին և ակըն-

կալիքներին, ինչպես նաև հանուն ազատության, անկախության ու 

միասնության նրա մղած պայքարին։ 

Հոդված չ ո ր ր ո ր դ — Պ ա ղ ե ս տ ի ն ի ժողովուրդը ինքը կորոշի իր 

ճակատագիրը, իր հայրենիքի ազատագրումն ավարտելուց հետո։ 

Հոդված հ ի ն գ ե ր ո ր դ — Պ ա ղ ե ս տ ի ն ց ի լինելը մի այնպիսի էա-

կան, անհրաժեշտ և չանհետացող հատկանիշ է, որը հորից անց-

նում է որդուն։ 

Հոդված վ ե ց ե ր ո ր դ — Պ ա ղ ե ս տ ի ն ց ի ն ե ր ը արաբ այն քաղաքա-

ցիներն են, որոնք սովորաբար ապրում էին Պաղեստինոլմ ընդ-

հուպ մինչև 1947 թ., նա՛և նրանք, ովքեր մնացել կամ դուրս էին 

եկել այնտեղից, և բոլոր նրանք, ովքեր ծնվել են պաղեստինցի 

արաբ հորից, այդ թվականից հետո Պաղեստինում կամ նրանից 

դուրս։ 

Հոդված յ ո թ ե ր ո ր դ — Պ ա ղ ե ս տ ի ն յ ա ն ծագում ունեցող հրեանե-

րը համարվում են պաղե и տինցին եր, եթե համաձայն են խաղաղ և 

օրինապահ ապրել Պաղեստինում։ 

Հոդված ո ւ թ ե ր ո ր դ — Պ ա ղ ե ս տ ի ն ց ի երիտասարդությանը արա-

բական ազգայնականության ոգով դաստիարակելը պետք է լինի 

ազգային գլխավոր պարտքը։ Դաստիարակության բոլոր միջոցնե-

րով կրթել, լուսավորել, հայրենիքի մասին խոր իմացություն տալ 

երիտասարդությանը՝ նրան հոգեպես և ամուր կապելով հայրենիք 

վերադառնալու ձգտման հետ։ 

Հոդված ի ն ն ե ր ո ր դ — Գ ա ղ ա փ ա ր ա կ ա ն , քաղաքական, ինչպես 

նաև տնտեսական և հասարակական տարբեր սկզբունքները չպետք 

է պաղեստինցի ժողովրդին շեղեն իր առաջնային պարտքից, իր 

հայրենիքն ազատագրելու պարտքից։ 
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Բոլոր պաղեստինցիները, միավորված մեկ միասնական ազ-

գային ճակատի մեջ։ իրենց ողջ զգացմունքներով, նյութական և 

հոգեկան կարողություններով գործում են հանուն իրենց հայրենի-

քի ազատագրմանг 

Հ ո դ վ ա ծ տ ա ս ն ե ր ո ր դ — Պ ա ղ ե ս տ ի ն ց ի ն ե ր ը ունեն երեք լոզունգ, 

ազգային միասնություն, ազգային մոբիլիզացում և ազատագրում։ 

Հայրենիքի ազատագրումն ավարտելուց հետո պաղեստինցի ժողո-

վուրդը կընտրի իր ապրելակերպին համապատասխան սոցիալ-

տնտեսա՛կան և քաղաքական կարգ։ 

Հ ո դ վ ա ծ տ ա ս ն մ ե կ ե ր ո ր դ — Պ ա ղ ե ս տ ի ն ց ի ժողովուրդը հավա-

տացած է արա՛բական միասնությանը։ Այն իրագործ ելու համար 

այս էտապում նրա՛ պա՛րտքն է պայքարել այն բոլոր ծրագրերի 

դեմ, որոնք ձգտում են թուլացնել և լուծարքի ենթարկել այդ 

միասնությունը։ 

Հ ո դ վ ա ծ տ ա ս ն ե ր կ ո ւ ե ր ո ր դ — Ա ր ա բ ա կ ա ն միասնությունը և 

Պաղեստինի ազատազրոլթյունը երկու միասնական նպատակներ 

են։ Արաբական միասնությունը տանում է դեպի Պաղեստինի ա-

զատագրություն, իսկ Պաղեստինի ազատագրությունը տանում է 

դեպի արա՛բական միասնություն։ 

Հ ո դ վ ա ծ տ ա ս ն ե ր ե ք ե ր ո ր դ — Ա ր ա ՛ բ ազգի ճակատագիրը կամ 

նրա գոյությունը պայմանավորված է պաղեստինյան պրոբլեմով։ 

Այս փոխադարձ կապից ելնելով, արա՛բ ազգը ջանում է ազատա-

գրել Պաղեստինը։ Եվ Պաղեստինի ժողովուրդը խաղում է ավան-

գարդային դեր այս սրբազան ա՛զգային նպատակը իրագործելու 

մեջ։ 

Հ ո դ վ ա ծ տ ա ս ն չ ո ր ս ե ր ո ր դ — Պ ա ղ ե ս տ ի ն ի ազատագրությունը ա-

րաբ ակ ա ն տեսանկյունից ազգային պարտք է, որի պատասխա-

նատվությունը լրիվ ընկա՛ծ է արաբ ազգի, նրա կառավարություն-

ների և ժողովուրդների վ_րա, մասնավորա՛պես պաղեստինցի արաբ 

ժողովրդի վրա։ Սրանից ելնելով անհրաժեշտ է, որ արաբ ազգը 

մոբիլիզացնի իր ռազմական, նյութական և հոգեկան ողջ կարո-

ղությունները Պաղեստինի ազա՛տագրման համար։ 

Հ ո դ վ ա ծ տ ա ս ն հ ի ն գ ե ր ո ր դ — Պ ա ղ ե ս տ ի ն ի ազատագրումը հոգե-

վոլւ առումով սրբազան երկրռւմ .կստեղծի վստահության և կայու-

նության մթնոլորտ, որի ներքո կպահպանվեն կրոնական բոլոր 

սրբությունները և կապահովվի։ պաշտամունքի և ուխտագնացության 

ազատությունը, առանց որևէ ռասսայական, մաշկի գույնի, լեզվի 

և կրոնի տարբերության։ 
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Հ ո դ վ ա ծ տ ա ս ն վ ե ց ե ր ո ր դ — Պաղեստինի ազատագրումը միջազ-

գային տեսանկյունից ընդունելի է, քանի որ այն համապատաս-

խանում է մարդու իրավունքների պաշտպանությանը, ինչպես այն-

գրված է ՄԱԿ֊ի կանոնադրությունում։ 

Դրա համար Պաղեստինի ժողովուրդը ջանում է բարեկամա-

նալ բոլոր ժողովուրդների հետ, ձգտում է ձեռք բերել ազատասեր 

խաղաղասեր, արդարասեր երկրների աջակցությունը՝ վերականգ-

նելու Պաղեստինի օրինական իրավունքը, հաստատելու խաղաղու-

թյուն և անվտանգություն այդ տերիտորիայում և հնարավորու-

թյուն ընձեռել նրա ժողովրդին՝ իրականացնելու իր ազգային գե-

րիշխանությունը և ազատությունը։ 

Հ ո դ վ ա ծ տ ա ս ն յ ո թ ե ր ո ր դ — 1 9 4 7 թ. Պաղեստինի բաժանումը և 

Իսրայելի (պետության — Ա. Թ. ) ստեղծումն իր հիմքում անօրի՛-

նական է, այն դեմ է Պաղեստինի ժողովրդի ցանկությանը և բնա-

կան իրավունքին, ՄԱԿ-ի կանոնադրության ընդհանուր սկզբունք-

ներին և առաջին հերթին՝ ինքնորոշման իրավունքին։ 

Հ ո դ վ ա ծ տ ա ս ն ո ւ թ ե ր ո ր դ — Չ ե ղ յ ա լ համարել Բալֆուրի դեկլա-

րացիան և մանդատի վերաբերյալ փաստաթուղթը։ Պաղեստինի 

նկատմամբ հրեաների պատմական կամ հոգևոր հավակնությունը 

չի համապատասխանում պատմական իրականությանը և զուրկ է 

պետություն ստեղծելու ճշմարիտ նախադրյալներից։ Հրեականու-

թյունը, լինելով կրոն, ինքնուրույն ազգություն չէ, և հրեաները 

ինքնուրույն և միասնական ժողովուրդ չեն։ նրանք այն երկրի քա-

ղաքացիներն են, որտեղ որ բնակվում են։ 

Հ ո դ վ ա ծ տ ա ս ն ի ն ն ե ր ո ր դ — Ս ի ո ն ի զ մ ը իր ծագումով իմպերիա-

լիստական շարժում է, ագրեսիվ և էքսպանսիոնիստական՝ իր-

նպատակներով, ռասսայական՝ իր էությամբ և ֆաշիստական՝ իր։ 

իղձերով և գործելու միջոցներով։ 

Իսրայելը որպես այդ ավերիչ շարժման ավանգարդ և իմպե-

րիալիզմի հենարան, մշտա՛կան ակունքն է վտանգի և խառնակ-

չության՝ Մերձավոր Արևելքում մասնավորապես, և միջազգային 

կյանքում՝ ընդհանրապես։ 

Այդ պատճառով Պաղեստինի ժողովուրդը արժանի է միջազ-

գային հասարակության օգնությանն ու աջա՛կցությանը։ 

Հ ո դ վ ա ծ ք ս ա ն ե ր ո ր դ — Խ ա ղ ա ղ ո ւ թ յ ա ն և անվտանգության, 

արդարության և իրավունքի շահերը բոլոր պետություններից պա-

հանջում են ժողովուրդների միջև պահպանել բարեկամական հա-

րաբերությունները, իսկ քաղաքացիներին՝ իրենց հայրենիքում 
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•մնալու իրավունքը։ Սիոնիստական շարժումը հա՛մարել որպես 

անօրինակա՛ն և արգելել նրա գոյությունն ու գործունեությունը։ 

Հ ո դ վ ա ծ ք ս ա ն մ ե կ ե ր ո ր դ — Պ ա ղ ե ս տ ի ն ի ժողովուրդը հավատում 

է արդարության, ա՛զատության, գերիշխանության, ինքնորոշման, 

մարդկային արժանապատվության սկզբունքներին։ ժողովոլրդնե-

րի իրավունքն է դրանք կենսագործել։ Նա պաշտպանում է միջազ-

գային այն բոլոր ջանքերը, որոնք հիմնված են համագործակցու-

թյան ու արդարության վրա և նպաստում են խաղաղության հաս-

տատ մ անը։ 

Հ ո դ վ ա ծ ք ս ա ն ե ր կ ո ւ ե ր ո ր դ — Պ ա ղ ե ս տ ի ն ի ժողովուրդը հավա-

տացած է օրինակա՛նության վրա հիմնված խաղաղ գոյակցությա-

՛նը, որովհետև ագրեսիա յի և օկուպացիայի դեպքում իմպերիալիզ-

մի հետ չի .կարող լինել խաղաղ գոյակցություն։ 

Հ ո դ վ ա ծ ք ս ա ն ե ր ե ք ե ր ո ր դ — Պ ա ղ ե ս տ ի ն ի ազատագրության 

կազմակերպությունը խաղում է գլխավոր դերն այս խարտիայի 

նպատակների ու սկզբունքների իրականացման մեջ և Պաղեստի-

նի ազատագրության գործում, համապատասխան այդ կազմա-

կերպության կանոնադրությանը։ 

Հ ո դ վ ա ծ ք ս ա ն չ ո ր ս ե ր ո ր դ — Ա յ ս կազմակերպությունը որևէ գե-

րիշխանության չի հավա՛կնում Հորդանանի հաշի մ յան թագավորու-

թյան արևմտյան ափի, Ղաղայի և ոչ էլ Հիմայի շրջանների վրա։ 

Այն գործելու է ազատագրական, կազմակերպչական, քաղա-

քական և ֆինանսական բնագավառներում, ելնելով ազգային, ժո-

ղովրդական սկզբունքներից։ 

Հ ո դ վ ա ծ ք ս ա ն հ ի ն գ ե ր ո ր դ — Ա յ ս կազմակերպությունը ազատա-

գրական, կազմակերպչական, քաղաքական, ֆինանսական, արա-

բական և միջազգային հարցերում պատասխանատու է պաղես-

տինյան ժողովրդի շարժման համար՝ հանուն հայրենիքի ազատա-

գրության մղվող պայքարում։ 

Հ ո դ վ ա ծ ք ս ա ն վ ե ց ե ր ո ր դ — Ա զ ա տ ա գ ր ո ւ թ յ ա ն կա՛զմակերպու-

թյունը համագործակցում է արաբական բոլոր պետությունների 

հետ, իր հնարավորությունների սահմաններում, չմիջամտելով 

.արաբական որևէ պետության ներքին գործերին։ 

Հ ո դ վ ա ծ ք ս ա ն յ ո թ ե ր ո ր դ — Ա յ ս կազմակերպությունն ունի դրոշ, 

.երդում ու հիմն, և այս բոլորի մասին հատուկ օրենքով ընդունվել 

:է որոշում։ 

Հ ո դ վ ա ծ ք ս ա ն ո ւ թ ե ր ո ր դ — Խ ա ր տ ի ա յ ի ն ավելացվում է մի օ-

րենք, որը կոչվում է Պաղեստինի ազատագրության կազմակեր֊ 
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պության հիմնական օրենք։ Այն սահմանում Է կազմակերպու-

թյան, նրա օրգանների, հաստատությունների կառուցվածքային-

ձևր և յուրաքանչյուրի պարտականությունները, որը դրվում Է նը-

րանց վրա, ըստ այս խարտիայիւ 

Հոդված քսանիններորդ—Այս խարտիան չի կարելի վւոփո-

խության ենթարկել առանց Ազգային խորհրդի անդամների 3/4-ի• 

մեծամասնության որոշման՝ ընդունված հատուկ այս նպատա՛կո՛վդ 

գումարված նիստում։ 

13 ^ յ ւ քէ—С СГ ^ յ և > > ՝ 

I Г У Л ֊ 1 ГУЛ լ ր « ) г \< \ г и 
сгՊաղեստինի վւաստաթղթերի ժողովածու» 2-րդ մաս, 1950—1969 թթ~,. Էշ 

1275—1278• 

ՊՍ.'Լ1)ՍՏԻՆԻ ԱսԱՏԱԳՐՈԻք-ՅԱՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅԱՆ ՀԻՄՆԱԿԱՆ 
ԿԱՆՈՆԱԴՐՈԻԹՅՈԻՆԸւՅ 

Մ ա ս ս ւ ո ա շ ի ն — Ընդհանուր ս՛կզբունքներ. 

Հոդված ա ո ա ջ ի ն — Պ ա զ ե ս տ ի ն ց ի ն ե ր ը , համաձայն սույն կանո-

նադրության, հիմնում են կազմակերպություն՝ Պաղեստինի ա-

զա տա գրության կազմակերպություն անվան տակ։ 

Հոդված ե ր կ ր ո ր դ — Պ ա ղ ե ս տ ի ն ի ազատագրության կազմա-

կերպությունն իր պարտականություններն իրա՛կանացնում Է հա-

մաձայն ազգային խարտիայի և սույն հիմնական կանոնադրու-

թյան սկզբունքների, ինչպես նաև այն պլանների, ծրագրերի, որո-

շումների, որոնք ընդունվել են նրանց կողմից։ 

Հոդված ե ր ր ո ր դ — Հ ա ր ա բ ե ր ո ւ թ յ ո ւ ն ն ե ր ը ՛կազմակերպության-

ներսում, սկսած կազմակերպության հիմքից մինչև նրա ղեկավա-

րությունը, որոնք կապված են ամուր կապերով, հիմնված են-

պայքարի և ազգային գործունեության անհրաժեշտության կամ՛ 

փոքրամասնության կողմից մեծամասնությա՛ն կամքը հարգելոլ. 

սկզբունքի վրա։ 

Կազմակերպությունը նվա՛ճում Է ժողովրդի վստահությունը 

համոզման և պայքարի հետագա զարգացման միջոցովէ Նա գոր-

ծում Է հանուն ժողովրդական զանգվածների հարատևող ազատա-

գրական պայքարի։ 

13 Այս կանոնադրությունն ընգռմւվել Է 1964 թ. մայիսին։ 
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Ի կատարումն ու գործադրումն այս սկզբունքների։ գործադիր 
՛կոմիտեն .կազմակերպության տարբեր օղակների վերաբերյալ 
ընդունում է հատուկ օրենք, նկատի ունենալով պաղեստինցիների 
պայմանները տարբեր վայրերում։ ելնելով իյարտիա (ի և կանո-
նադրության նպատակների իրականացման շահերից։ 

Հոդված չ ո ր ր ո ր դ — Բ ո լ ո ր պաղեստինցիները Պաղեստինի ազա-
տա՛գրության կազմակերպության բնական անդամներն են։ Հայրե-
նիքի ազատագրման իրենց պարտավորոլթյունը նրանք կատարում 

• են ըստ իրենց կարողության և ուժի։ Պաղեստինի ժողովուրդը հան-
դիսանում է այս կազմակերպության գլխավոր հիմքը։ 

Մ ա ս ե ր կ ր ո ր դ — Ա զ գ ա յ ի ն խորհուրդ. 

Հոդված հ ի ն գ ե ր ո ր դ — Ա զ գ ա յ ի ն խորհրդի անդամներն ուղղակի 
ընտրությամբ ընտրվում են պաղեստինցի ժողովրդի կողմից՝ գոր-
ծադիր .կոմիտեի կողմից այս կապակցությամբ սահմանվող կար-
գի համաձայն։ 

Հոդված վ ե ց ե ր ո ր դ — Ե թ ե խորհրդի հատուկ ընտրություններ 
՜անցկացնելու գործում առաջանան խոչընդոտներ։ Ազգային խոր-
հուրդը կշարունակի իր գործունեությունը, մինչև որ ընտրություն-
ների համար ստեղծվեն համապատասխան պայմաններ։ 

Հոդված յ ո թ ե ր ո ր դ — Ա զ գ ա յ ի ն խորհուրդը Պաղեստինի ազա-
տագրության կազմակերպության գերագույն իշխանությունն է, և 
նա է, որ մշակում է կազմակերպության քաղաքականությունը, 
պլանները և ծրագրերը։ 

Զոդված ո ւ թ ե ր ո ր դ — Ա զ գ ա յ ի ն խորհուրդն ընտրվում է երեք 
гаг ար ի ժամանակով։ նրա նստաշրջանները հրավիրվում են նախա-
գահի կողմից, յուրաքանչյուր տարվա մայիս ամսին։ Արտահերթ 
՛նստաշրջանը կարող է հրավիրվել նախագահի կողմից՝ գործադիր 
.կոմիտեի կամ խորհրդի անդամների 1/4-ի պահանջով։ Նստա-
շրջանը գումարվում է Երոլսաղեմոլմ կամ ՛Հազա յում1* և կամ այլ 
վայրում, հաշվի առնելով պայմանները։ Եթե խորհրդի նախա-
գահը չի հրավիրում այսպիսի նստաշրջան, ապա նստաշրջանը 
գումարվում է այն ժամանակ և այնտեղ, որ խորհրդի անդամները 

.կամ գործադիր կոմիտեն կնշեն իրենց պահանջներում։ 

Հոդված ի ն ն ե ր ո ր դ — Ա զ գ ա յ ի ն խորհուրդն ունի ղեկավար 
յւյուրո՝ կա՛զմված նախագահից, երկու տեղակալներից և ընդհա-

14 Այդ Ժամանակ՝ 1964 թ., այս շրջանները դեռևս օկուպացված չէին իսրա-

յելական ագրեսորների կողմից։ 
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նուր քարտուղարից, որոնց ընտրում է Ազգային խորհուրդն ի՛ր՛ 
նստաշրջանում ։ 

Հ ո դ վ ա ծ տ ա ս ն ե ր ո ր դ — Ա զ գ ա յ ի ն խորհուրդն իր նստաշրջանում 
քննարկում է. 

ա) գործադիր կոմիտեի կողմից ներկայացված տարեկան զե-
կուցագրերը՝ կազմակերպության և նրան ենթա՛կա մարմինների 
գործունեության մասին. 

ր) ազգային դրամատան զեկուցագիրը և րյոլջեի .կազմումը. 
գ) կազմակերպության հանձնաժողովների կողմից ներկա-

յացված առաջարկները, 
դ) այլ հարցերլ 

Հ ո դ վ ա ծ տ ա ս ն մ ե կ ե ր ո ր դ — Ա զ գ ա յ ի ն խորհուրդն իր գործերի 
կատարման համար ստեղծում Է այնպիսի հանձնաժողովներ, որ-
պիսիք անհրաժեշտ կգտնիէ 

Այս հանձնաժողովներն իրենց զեկուցագրերը և հանձն արա֊-
ր ակ անները ներկայացնում են Ազգա յին խորհրդին, որն իր՛ 
հերթին քննարկում Է դրանք և այդ կապակցությամբ ընդունում՝ 
որոշումներէ 

Հ ո դ վ ա ծ տ ա ս ն ե ր կ ո ւ ե ր ո ր դ — Ա զ գ ա յ ի ն խորհրդի որոշումներն՝ 
օրինական են, եթե ներկա են նրա անդամների 2 / Յ ֊ ը , և որոշում-
ներն ընդունվում են ներկաների ձայների մեծամասնությամբս 

Մ ա ս ե ր ր ո ր դ — Գ ո ր ծ ա դ ի ր կոմիտե։ 

Հ ո դ վ ա ծ տ ա ս ն ե ր ե ք ե ր ո ր դ — Ա զ գ ա յ ի ն խորհուրդն իր անդամ՜-
ներից ընտրում Է գործադիր կոմիտեի նախագահ, որն իրականաց-
նում Է գործադիր կոմիտեի անդամների ընտրությունը։ 

Հ ո դ վ ա ծ տ ա ս ն չ ո ր ս ե ր ո ր դ — Գ ո ր ծ ա դ ի ր կոմիտեն կազմված Է 

15 անդամներից, ներառյալ նախագահը, որոնք իրենց կազմից 

ընտրում են նախագահի տեղակալ։ 

Հ ո դ վ ա ծ տ ա ս ն հ ի ն գ ե ր ո ր դ — Գ ո ր ծ ա դ ի ր .կոմիտեն կազմակեր-
պության բարձրագույն գործադիր մարմինն Է։ Նա գործում Է 
մշտապես, և նրա անդամներն իրենց աշխատանքի մեջ կենսադոր—՝՝ 
ծում են այն քաղաքականությունը, ծրագրերը և պլանները, որ ըն-• 
դոլնում Է Ազգային խորհուրդը։ Նա կոլեկտիվ կերպով ու անհա-
տապես պատասխանատու Է նրա առջև։ 

Հ ո դ վ ա ծ տ ա ս ն վ ե ց ե ր ո ր դ — Գ ո ր ծ ա դ ի ր կոմիտեն. 
ա) ներկայացնում Է պաղեստինցի ժողովրդին, 
բ) հսկողություն Է սահմանում կազմակերպության խմբերի-

վրա. . 
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գ) ընդունում է ծրագրեր, հրահանգներ է արձակում և հա-

տուկ որոշումներ ընդունում կազմակերպության գործունեության 

մասին, որոնք չեն հակասում խարտիային և կանոնադրությանը. 

դ) իրա՛կանացնում է կազմակերպության ֆինանսական քա-

ղաքականությունը և կազմում նրա բյուջեն։ 

Ընդհանուր առմամբ գործադիր կոմիտեն իրականացնում է 

՛Ազատագրության կազմակերպության բոլոր պարտականություն-

՛ները, Ազգային խորհրդի կողմից հրապարակվող որոշումների և 

ընդհանուր ծրագրերի համաձայն։ 

Հ ո դ վ ա ծ տ ա ս ն յ ո թ ե ր ո ր դ — Գ ո ր ծ ա դ ի ր կոմիտեի մշտական 

'.նստավայրը Երուսաղեմ քաղաքն է։ Այն իր ժոզովները կարող է 

գումարել այլ վայրում, եթե ինքը ն՛պա՛տակահարմար է գտնում։ 

Հ ո դ վ ա ծ տ ա ս ն ո ւ թ ե ր ո ր դ — Գ ո ր ծ ա դ ի ր կոմիտեն հիմնում է հե-

֊տևյալ վարչությունները. 

ա) հրատարակչական. 

ր) քաղաքական գործերի և ինֆորմացիա յի. 

դ) պաղեստինյան ազգային դրամատան, 

ւդ) ընդհանուր գործերի և ազգային կողմն որոշման, 

ե) որևէ այլ վարչություն, որի ստեղծումը անհրաժեշտ է 

գտնում կոմիտենւ 

Յուրաքանչյուր վարչություն ոմւի ընդհանուր տնօրեն և ան-

հրաժեշտ թվով պաշտոնյաներ։ 

Յուրաքանչյուր վարչության պարտավորությունն եր ի շրջանա-

կը սահմանվում է գործադիր կոմիտեի կողմից, հատուկ օրենքով։ 

Հ ո դ վ ա ծ տ ա ս ն ի ն ն ե ր ո ր դ — Գ ո ր ծ ա դ ի ր կոմիտեն ամրապնդում 

է իր հարաբերությունները և համագործակցում րոլոր այն արաբա-

կա՛ն և միջազգային կազմակերպությունների, միությունների և 

հաստա՛տությունների հետ, որոնք համաձայն են նրա նպատակնե-

րին և օժանդակում են կազմակերպությանը, նրա խնդիրների ի ֊ 

րականացման գործում։ 

Հ ո դ վ ա ծ ք ս ա ն ե ր ո ր դ — Գ ո ր ծ ա դ ի ր կոմիտեի լիազոր ո կթյուններն 

տւժի մեջ են, և նա կատարում է իր պարտականություններն այն-

.քան ժամանակ, քանի դեռ վայելում է Ազգային խորհրդի վստա-

հությունը։ Գործադիր կոմիտեն ներկայացնում է իր հրաժարա-

՛կանը նորընտիր Ազգային խորհրդի առաջին նիստում։ Թույլա-

տրվում է հրաժարական տվող կոմիտեի նախագահի վերընտրու-

թյուն։ 
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Հ ո դ վ ա ծ ք ս ա ն մ ե կ ե ր ո ր դ — Գործադիր կոմիտեի որոշումներնг 

օրինական են, եթե ներկա են նրա անդամների 2/3-ը, և որոշում-

ներն ընդունվում են ներկաների ձայների մեծամասնությամբ։ 

Մ ա ս չ ո ր ր ո ր դ — Ընդհանուր դրույթներ։ 

Հ ո դ վ ա ծ ք ս ա ն ե ր կ ո ւ ե ր ո ր դ — Ս տ ե ղ ծ ե լ պաղեստինյան հատուկ• 

զորամիավորումներ՝ շահագրգռված արաբական երկրների հա-

մաձայնությամբ և օգնությամբ, ելնելով ռազմական անհրաժեշ-

տությունից և արաբական միացյալ .ղեկավարության կողմից ըն-

դունված ծրագրերից։ 

Հ ո դ վ ա ծ ք ս ա ն ե ր ե ք ե ր ո ր դ — Գ ո ր ծ ա դ ի ր կոմիտեն ձգտելու է պա-

ղես տ ինը ին երի համար իրավունք ձեռք բերել արաբական երկրնե-• 

րի ռազմական ֆակուլտետներ և ինստիտուտներ ընդունվելու հա-

մար, նրանց ռազմ ական կրթություն տալու նպատակով։ Նա ձգտե-

լու է մոբիլիզացնել պա ղե ստին ցին երի բոլոր ուժերն ու կարողու-

թյունները և նրանց նա՛խա՛պատրաստել ազատագրական շարժման 

համար։ 

Հ ո դ վ ա ծ ք ս ա ն չ ո ր ս ե ր ո ր դ — Հ ի մ ն վ ե լ ո ւ է դրամատուն՝ Պաղես-

տինի ազգային դրամատուն անվամբ, ֆինանսավորելու կազմա-

կերպության գործունեությունը։ Դա ղեկավարում է հատուկ վար-

չական մի մարմին, որը ստեղծվում է Ազգային խորհրդի կողմից՝' 

դրամատան վերաբերյալ ընդունված հատուկ օրենքի համաձայն։ 

Հ ո դ վ ա ծ ք ս ա ն հ ի ն գ ե ր ո ր դ — Ա զ գ ա յ ի ն դրամատան եկամուտնե-

րը կազմվում են. 

ա) պաղեստինցիների վրա սահմանված կայուն հարկից, որը 

գանձվում է հատուկ օրենքով։ 

բ) արաբական կառավարությունների և ժողովուրդների ցույց 

տված ֆինանսական օգնությունից. 

գ) արաբական երկրների փոստային բաժանմունքներում ըս-

տեղծված ազատագրական դրոշմանիշի վա՛ճառքից ստացված ե՜-

կա մ ուտն երից. 

Դ) նվիրատվություններից և հատկացումներից, 

ե) արաբական և բարեկամ ժողովուրդների .կողմից տրված՝ 

օգնությունից և վարկերից, 

զ) այլ եկամուտներից, որ որոշում է Ազգային խորհուրդըէ 

Հ ո դ վ ա ծ ք ս ա ն վ ե ց ե ր ո ր դ — Ա ր ա բ ա կ ա ն և բարեկամ երկրնե֊ 

ր ում հիմնել Պաղեստինի օգնության կոմիտեներ՝ օժանդակելու, 

կազմակերպության ազգային ձգտումներին ու նվիրատվոլթյոլննե--

րի հավաքմանը։ > 
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Հ ո դ վ ա ծ ք ս ա ն յ ո թ ե ր ո ր դ — Պ ա ղ ե ս տ ի ն ց ի ժողովուրդը ներկա-

յացվում է արաբական կոնֆերանսներում և հաստատություննե-

րում այնպիսի մակարդա՛կով, որ սահմանում է գործադիր կոմի-

տեն։ Գործադիր կոմիտեն Պաղեստինի ներկայացուցիչ է նշանա-

կում Արաբական երկրների լիգայում։ 

Հ ո դ վ ա ծ ք ս ա ն ո ւ թ ե ր ո ր դ — Գ ո ր ծ ա դ ի ր կոմիտեն իրավասու է 

•հրապարակելու հրահանգներ, որոնք անհրաժեշտ են այս կանո-

նադրության հոդվածները կենսագործելու համար։ 

Հ ո դ վ ա ծ ք ս ա ն ի ն ն ե ր ո ր դ — Ա յ ս հիմնական կանոնադրությունը 

.կարող է բարեփոխվել, փոփոխության ենթարկվել և լրացվել Ազ-

գային խորհրդի որոշմամբ, նրա անդամների ձայների 2/3-ի մե-

ծամասնությա՛մբ։ 

^ ւ и л ՛ քԱ ^ օ ^ - ա ւ , յ . յ և ֊ յ լ < ւ յ ^ . յ ւ .» 

1 и ՛ — 1глу ^ « т < \ ք ս 
- о т Պ ա ղ ե ս տ ի ն ի փաստաթղթերի ժողովածու, 2-րդ մաս, 1950— 

1969 թթ.», էշ 1287—1290։ 

ՊԱՂԵՍՏԻՆԻ ԱԶԱՏԱԳՐՈՒԹՅԱՆ ԺՈՂՈ4(">ԱԳԵՄՈԿՐԱՏԱ1|ԱՆ ՃԱԿԱՏԻ 
ԳՐԱԳԻՐԸ՝ «ՊԱՂԵՍՏԻՆՅԱՆ ՀԱՐՑԻ ԺՈՂՈՂՐԴԱԳԵՄՈԿՐԱՏԱԿԱՆ ԼՈԻԾՄԱՆ» 

ՄԱՍԻՆ 

1 . 9 . 1 9 6 9 Р . 

Պաղեստինի Ազգային խորհուրդը, ելնելով պաղեստինյան 

հարցը դեմոկրատական ուղիով լուծելու Պաղեստինի ժողովրդի 

ձգտումից, որոշում է հետևյալը. 

1. Մերժել (պաղեստինյան—Ա. Թ . ) հարցի շովինիստական, 

Հետադիմական, սիոնիստական և գաղութատիրական լուծումը, 

>որը հիմնված է Իսրայելի պետության ճանաչման վրա, որպես 

չկատարված իրողություն Մերձավոր Արևելքում, քանի որ այդ լու-

ծումը, ըստ էության, հակասում է իր սեփական տերիտորիայում 

պաղեստինյան ժողովրդի ինքնորոշման իրավունքին, և ամրա-

պնդում գաղութ՛ատիրության հետ կա՛պված և պաղեստինյան, ա-

ր աբական ազգային ֊աղա տա գրակ ան շարժմանն ու աշխարհի ա-

զատագրական ողշ ուժերին թշնամի էքսպանսիոնիստական սիո-

՛նիզմի գոյության հիմքը։ 
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2. Մերժել 1967 թ. հունիսից առաջ15 և դրանից հետո ասպա-

րեզ եկած արաբական և պաղեստինյան շովինիստների կողմից 

առաջարկվող լուծումը, որը ելնում է հրեաներին մորթելու և ծովը 

թափելու սկզբունքից։ 

3. Այն պայքարը, որ մղվում է պաղեստինյան հարցը և իսրա-

յելական խնդիրը դեմոկրատական, ժողովրդա՛կան ճանապարհով 

լուծելու համար, ելնում է պետական մարմիններով[՝ аբանակով և 

ոստիկանությամբ» օժտված, ինլպես նաև շովինիստական և սիո-

նիստական քաղաքական և արհմիութենական այլ հաստատու-

թյուններով ներկա յէւցված սիոնիզմի վերացման և պաղեստին-

յան ժողովրդա դեմոկրատական պետություն հիմնելու սկզբուն-

քից, պետություն, որտեղ արաբները և հրեաները կապրեն առանց 

խտրականության, և որտեղ բացառված -Է լինելու դասակարգային 

և ազգային ամեն տեսակի հալածանք ու ճնշում, և որտեղ արաբ-

ները և հրեաները իրավունք կունենան ստեղծելու և զարգացնելու 

իրենց ազգային մշակույթը։ 

4. Պաղեստինը և արաբ ազգը պատմականորեն և ճակատա-

գրով կապված են միմյանց հետ։ Պաղեստինի ժողովրդա-դեմոկ-

րատական պետությունը կդառնա արաբական պետությունների 

միության անբաժանելի մասը և կդաոնա մի պետություն, որը 

թշնամի կլինի գաղութատիրությանը, իմպերիալիզմին, սիոնիզ-

մին և արաբական ու պաղեստինյան հետադիմությանը։ 

Տ. Առաջարկվող դեմոկրատական լուծումը երաշխավորում Է 

արաբ և հրեա մարդու ազատագրումը ամեն տեսակի ռասայական 

և շովինիստական մշակույթի ազդեցությունից։ Այն երաշխավո-

րում Է արաբի ազատագրումը հետադիմության, իսկ հրեայի ազա-

տագրումը՝ սիոնիզմի ազդեցությունից։ 

6. Դեմոկրատական լուծումը դեմ Է դասակարգային և ազգա-

յին ճնշմանը։ Այն ապահովում Է Պաղեստինի տարանջատումը 

իմպերիալիզմից, և Պաղեստի՛նը վերածում Է իմպերիալիզմի և 

հակահեղափոխության դեմ մարտնչող ողջ առաջադիմական հե-

ղափոխական ուժերի պատվարի։ 

7, Ազգային֊ազատագրական շարժումը չի կարող հասնել Պա-

ղեստինի ժողովրդա դեմո՛կրատական պետության ստեղծմանը, 

առանց զինված պայքարի և ժողովրդական ազատագրական պա-

տերազմի՝ ընդդեմ սիոնիզմի, իմպերիալիզմի և հետադիմության, 

15 Խոսքը 1967 թա հունիսի 5-ին արաբական երկրների դեմ սիոնիզմի և հա-
մաշխարհային իմպերիալիզմի հովանավորությամբ Իսրայելի սանձազերծած ագ-
րեսիվ պատերազմի մասին Է։ 
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առանց Իսրայելի պետության վերացման և սիոնիստական շարժ-

ման ազդեցությունից հրեաների ազատագրման, առանց պաղես-

տինյան հարցի շովինիստական, հետադիմական գաղութատիրա-

կան լուծումների դեմ ամենօրյա հետևողական զինված պայքարի, 

մինչև Պաղեստինի լիակատար ազատագրումը և դեմոկրատական 

պետության ստեղծում ը, որի մեշ կմտնեն արաբները և հրեաները՝ 

ազգային իրավահավասարության սկզբունքների հիման վ_րա, պե-

տություն, որը կծառայի ազգային ազատագրության և առաջադի-

մության համար պայքարող բոլոր ուժերին։ 

И У 1 ' « и ^ «ч-г^г»-" « ս - Ա - ւ ֊ - ւ ս ք 

ГЛУ—ГЛЛ Ա® 
«Պաղեստինյան արաբական փաստաթղթեր, 1969 թ.*, Բեյրութ, 1971, 366— 

367, 

ՊԱՂԵՍՏԻՆՅԱՆ ԱԱԴԱՅԻՆ ԽՈՐՀՐԴԻ II1М1СПԻՄՆԵՐԸէՏ 

Պաղեստինի ազատագրության •կազմակերպությունը բոլոր 

միջոցներով, գլխավորապես, զինված պայքարով պետք է մար֊ 

տընչի հանուն Պաղեստինի լիակատար ա՛զատագրության և ազա-

տագրված պաղեստինյան տերիտորիա յի որևէ մասի վրա ժողո֊ 

վըրղական իշխանության հաստատման։ 

Սա կիրականանա ՛միայն այն դեպքում, երբ ուժերի հարա-

բերակցության մեջ տեղի ունենան խոշոր փոփոխություններ ի 

շահ մեր ժողովրդի և նրա պայքարի։ 

Ազատագրության կազմակերպությունը պայքարում է ամեն 

մի ծրագրի դեմ, որը մերժում է պաղեստինցի ժողովրդի պատմա-

կան իրավունքները՝ վերադառնալու իր հայրենիքը և որոշելու իր 

ապագան։ 

Պաղեստինի ազատագրության կազմակերպությունն ընդու-

նում է, որ ազատագրված տերիտորիայում իշխանության հաստա-

տում ր պայքարի մի հանգրվան է միայն՝ ի խնդիր պաղեստինյան 

դեմոկրատական պետության հաստատման։ 

Ազատագրության կազմ անկերպությունը պայքարում է հորդա-

նան յան ազգային ուժերի հետ՝ ստեղծելու պ աղե ստին յան-հորղա-

16 1974 թ. հունիսի 1—8-ը Կահիրեում կայացավ Պաղեստինյան Ազգային 
խորհրդի 12-րդ նստաշրջանը. Այն ընդունեց Պաղեստինի ազատագրության կազ 
մակերպության քաղաքական ծրագիրը, որը սահմանում է Պաղեստինի որևէ մասի 
վրա պաղեստինյան պետության ստեղծման պայմանները։ 
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նան յան ազգային ճակատ, որի նպատակն է Հոր դան ան ի մ եջ հաս-
տատել ազգային դեմոկրատական իշխանություն։ 

Պաղեստինի ազատագրության կազմակերպությունը ձգտում 
է ստեղծելու պայքարի միասնական ճակատ արար և պաղեստին-
ցի ժողովուրդների, արաբական ողջ ազատագրական ուժերի հետ, 
որոնք ընդունում են այս ծրագիրը։ 

Պաղեստինյան ազգային իշխանությունը կոչ է անում արա-
բական ընդդիմադիր երկրներին՝ պայքարել հանուն պաղեստինյան 
տերիտորիայի լրիվ ազատագրման, որը և լինելու է առաջին քտյլը 
համա արաբ ակ ան միասնության ճանապարհին։ 

Ազատագրության կազմակերպությունը ձգտում է սերտ հա-
մա՛գործակցություն հաստա՛տել սոցիալիստական երկրների և աշ-
խարհի առաջադիմական ու ազատագրական ուժերի հետ՝ սիոնիզ-
մի, հետադիմության և իմպերիալիզմի բոլոր դավա՛դրությունները 
ձախողելու համար։ 

Ելնելով այս ծրագրից, Ազատագրության կազմակերպությու-
նը պայքարում է ազգային միասնությունն ամրապնդելու և այն 
այնպիսի մակարդակի վրա բարձրացնելու համար, որը հնարավո-
րություն կտա նրան իրականացնելու իր ազգային պարտականու-
թյունները և խնդիրները։ 

Ելնելով այս ծրագրից, հեղափոխական ղեկավարությունը 
կմշակի այս նպատակների իրագործմանը նպաստող համապա-
տասխան տակտիկա։ 

Л լք « И У 1 — Л — С О ^ յ У Г ^ л Л . « յ և ^ է » 
ւալ-Ախբարл, /Տ 72, Բեյրոլթ, 1974 թ. 

А. Г. ТОПАЛЯН 

НЕКОТОРЫЕ ПРОГРАММНЫЕ ДОКУМЕНТЫ 
ОРГАНИЗАЦИИ ОСВОБОЖДЕНИЯ ПАЛЕСТИНЫ 

Р е з ю м е 

В публикации представлены основные программные доку-
менты Организации освобождения Палестины (ООП) — На-
циональная хартия, устав и решения Национального совета, в 
которых излагаются задачи, стоящие перед Палестинским дви-
жением сопротивления, пути их решения, дается структура и 
функции ООП. 
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Լ. Ս. ՍԱՐԴՍՅՍ.Ն 

ԹՈԻՐՔԱԿԱՆ ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐ Ե՝Լ ՆՅՈՒԹԵՐ ԱՐԱՐ Ա-ԹՈ ԻՐՔ ԱԿԱՆ 
ՀԱՐԱԲԵՐՈԻԹՅՈԻՆՆԵՐԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ ( 1 9 0 8 - 1 9 1 8 թթ.) 

Արաբները մեծ խանդավառությամբ ընդունեցին երիտթոլր-

քերի 1908 թ. հեղափոխությունը և սահմանադրության հռչակումը։ 

Սահմանադրության հռչակումից հետո արաբներն իրենց կեն՛' 

սական խնդիրների լուծումը և ազգային վերածննդի հնարավորու-

թյունն ակնկալում էին նոր Թուրքիայի շրշան ա՛կն երում։ Սակայն 

արաբ ժողովրդի հույսերը չարդարացան։ Իշխանության գլուխ 

կանգնած երի։ոթուրքերի քաղաքականությունը համարյա ոչնչով 

չէր տարբերվում Աբդոլլ Համ իգի քաղաքականությունից, քանի որ 

նրանք ևս քարոզում էին օսմանիզմի, պանիսլամիզմի և շովինիզ-

մի ռեակցիոն գաղափարները։ 

Արաբական վիլայեթներում երիտթուրքերի թալանչիական և 

շովինիստական քաղաքականությունը ուժեղացրեց արաբների 

դժգոհությունը։ Դրությունն արաբական վիլայեթներում ավելի 

սրվեց առաջին համաշխարհային պատերազմի տարիներին, երթ 

արաբները ենթարկվեցին մեծ աղետների յււ զրկանքների։ նը-

րանք անտարբեր վերաբերվեցին սուլթանի հայտարարած 

ջիհադին՝ սրբազան պատերազմին։ Արաբ զինվորներն ու սպանե-

րը դասալքում էին թուրքական բանակը։ Ամբողջ ժողովուրդն ուրա-

խանում էր գերմանա-թուրքական բանակների պարտության հա-

մար» 1915 թ. սկզբներին Աոլեզի ջրանցքի վրա թուրքական բանա-

կի կատարած առաջին արշավանքի ձախողումն ուժեղացրեց արար 

ղեկավարների անվստահությունը թուրքերի նկատմամբ և հան-

գեցրեց նրանց հարաբերությունների խզմանը իշխանությունների 

հետ։ Ի պատասխան այս բոլորի, Սիրիայում տեղակայված թուր-

քական 4-րդ բանակի հրամանատար Ջեմ ալ փաշան մասսայական 
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տեռոր սկսեց արար հայրենասերների դեմ։ Տեւքալ փաշայի հրա-

մանով Ալեյում (Լիբանան) զինվորական տրիբունալը, խախտելով 

օրինականության տարրական նորմաները, մահվան դատավճիռ 

կայացրեց արաբ հարյուրավոր հայրենասերների նկատմամբ, ո ֊ 

րոնք 1916 թ. մայիսի 6 ֊ ի ն կախաղան հանվեցին Դամասկոսոլմ և 

Բե յրութում ։ 

Երիտթուրքերի այս քաղաքականությունն արաբներին կանգ-

նեցրեց թուրքական տիրապետության դեմ զինված ապստամբու-

թյուն բարձրացնելու անհրաժեշտության առաշ, որը և տեղի ունե-

ցավ 1916 թ. հունիսին։ 

Ընթերցողի ուշադրությանը ներկայացվող փաստաթղթերը և 

նյութերն ընդգրկում են երիտթուրքերի անփառունակ տիրապետու-

թյան տասնամյա ժամանակաշրջանը։ Դրանք մեծ մասամբ պաշ-

տոնական փաստաթղթեր են, որոնցում արտացոլված է երիտթուր-

քական ղեկավարների դիրքորոշումը արաբական հարցի նկատ-

մամբ։ Առաջին հերթին դրանում է այդ փաստաթղթերի գիտական 

նշանակությունը և դրանց հրապարակման անհրաժեշտությունը։ 

Հրապարակվող փաստաթղթերն արժեքավոր տվյալներ են 

պարունակում երիտթուրքերի տիրապետության շրշանում արա-

բական երկրների քաղաքական և սոցիալ-տնտեսական վիճակի, 

այդ երկրների նկատմամբ երիտթուրքերի վարած քաղաքականու-

թյան, թուրք ֊ար աբ ակ ան փոխհարաբերությունների, թուրքական 

բռնատիրական լուծը տապալելու համար ոտքի ելած արաբական 

զանգվածների պայքարի և բազմաթիվ այլ հարցերի մասին։ 

Սույն փաստաթղթերի հրապարակումը կօգնի ավելի ճիշտ ու 

լայն պատկերացում կազմ ելու խնդրո առարկա ժամանակաշրջա-

նում արաբա-թուրքական փոխհարաբերությունների մասին։ 

ԹՈՒՐՔԱԿԱՆ ՊԱՌԼԱՄԵՆՏԱԿԱՆ ԿՈՄԻՏԵԻ 1909 Թ. ՕԳՈՍՏՈՍԻ 7-Ի 
ՈՐՈՇՈՒՄԸ ԵՄԵՆԻ ՄԱՍԻՆ 

1. Եմենը բաժանել երկու նահանգի, առաջինը առափնյա և 

երկրորդը՝ լեռնային» Առաջինն ընդգրկում է Թիհաման և առափ-

նյա տարածությունը, երկրորդը Ամրանի շրջանները՝ ալ֊Լահջը, 

Թավիլան, Հոլջուրը, Զիմմարը, Բարիմը, Անիսը։ 

2. Լեռնային նահանգը հանձնել իմամ Յահ յային, առափնյան՝ 

որևէ մեկին, որը ունի շնորհք և կարողություն։ 
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3. Կառավարումը նահանգում իրականացնել ըստ շարիաթի, 

ընտրել կադիներին, ծառայողներին, ստորադաս պաշտոնյաներին, 

ինչպես նաև ժանդարմերիանէ Ընտրված կադիների և պաշտոնյա-

ների անունները ներկայացվում են մեծարգո սուլթանին։ 

4. Լիազորել երկու նահանգներին՝ ծախսելու հարկերից կու-

տակված ֆինանսները և եթե մնա դրամական որոշ գումար, այն 

ուղարկել սուլթանական կենտրոն։ Այդ գումարի մի մասը ծախ-

սըվում Է տեղական բարեկեցության համար։ 

5. Մանահա գավառը լինելու Է բանակի կենտրոնատեղը։ 

Միաժամանակ բավարար ուժ թողնել Սանայոսմ, ընդունակ հրա-

մանատարներից մեկի ղեկավարության տակ (հսկելու) ընդհանուր 

ապահովությունը։ Սակայն Կասաբայում չպետք Է թողնել զինվոր-

ներ, այն պետք Է դառնա իմամի նստավայր։ Որոշ թվով ուժեր 

պետք Է թողնել Թիհամայում (ուժեղացնելու համար ապահովու-

թյունը)։ 

6. Երկու նահանգների ղեկավարները պարտավոր են յուրա-

քանչյուր տարվա վերջին սուլթանական կենտրոնին ներկայացնել 

բյուջեն, ցույց տալով ծախսերը և եկամուտները։ 

ւ ձ յ յ ձ ^ յ յ ւ ^ о л Л լյՅ հ յ \ \ յ и ^ յ ւ է յ ^ ^ Լ ; у 

1 ձ ւ - ւ ձ ՚ լր^օ < т ՛ ՛ տ . ^ д и л ւ ա - И ' Д ^ յ Ա Ս է 

Թ Ь վ ֆ ի կ Ալի Բ ե ր ո ւ, Արաբները և թուրքերը Օսմանյան սահմա-
նադրության շրջանումյ Կահիրե, 1960, Էշ 150—151 

ԵՄԵՆԱ-քՈԻՐՔԱԿԱՆ ՀԱՇՏՈՒԹՅԱՆ ՊԱՅՄԱՆԱԳԻՐԸ 

Պայմանագիրը կնքվեց 1911 թ. տիեզերքի տիրոջը՝ աստծուն, 

ապավինող իմամ Յահ յա բին Մուհաւմմեդ Համիդ Էդ֊գինի և մեծ 

հրամանատար Իզզեթ փաշայի միջև՝ Սանաայոլմ, Հաշջոլմ, Քավ֊ 

քարանում, Հաջոլրում, Անիսում, Յարիմոլմ, ՀԼիմմարում, Հարա-

գո ւմ և թ՚աիզոլմ դրությունը բարելավելու համար, որտեղ ա՛պրում 

են պետության կառավարման .տակ գտնվող զեյդիները^։ 

1. Իմամը զեյդի աղանդից ընտրում է կառավարիչներ և այդ 

մասին տեղեկացնում է (Սանաա վիլայեթի) վալիին, իսկ այս 

վերջինս իր հերթին հաղորդում է Ս տամ բուլ Շեյխ ուլ-իսլամի 

հաստատման համար։ 

2. Կազմվում է վճռաբեկ դատարան՝ իմամի ներկայացրած 

բողոքները քննելու համար։ 

1 Զեյդիներ—Մուսուլմանական շիա աղանդի հետևողները։ Այդ աղանդը 

առաջացել է VIII դ.յ Հիմնադիրն է Զ^յդ իրն Ալին։ 
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3. Այս դատարանի վայրը լինելու է Սանաան. իմամն ընտ-

րում է դատարանի նախագահին և անդամներին, իսկ կառավա-

րությունը հաստատում է նրանց նշանակումը. 

4. Դատավճիռն ուղարկվում է Ա տամբոլլ Շեյխ ոլլ-իսլամի 

հաստատմանը, սուլթանական հրամանի հրապարակման համար։ 

Դատավճիռն իրագործվում է միայն հա՛ստատումից ու հրամանի 

հրապարակումից հետո՝ լորս օրվա ընթացքում։ 

5. Երբ պաշտոնյաներից (կառավարիչներ և ծառայողներ) 

•որևէ ՛մեկն ի չարն է գործադրում իր պաշտոնը, ապա իմամին 

իրավունք է վերապահվում այդ ՛մասին հայտնելու վալիին։ 

6. Կառավարությանն իրավունք է վերապահվում կրոնական 

դատավորներ նշանակել երկրռւմ ապրող եմ են ցին երից, որոնք 

հետևում են շաֆիական և հանեֆական աղանդին2։ 

7. Կազմվում են խառը դատարաններ շաֆի֊զեյդի դատավոր-

ներից՝ զանազան աղանդներին հետևող անձանց բողոքները քննե-

լու հա՛մար։ 

8. Կառավարությունը նշանակում է պաշտոնյաներ՝ շրշիկ 

դատարանների տեսուչների անվան տակ, որոնք պետք է շրջեն 

գյուղերում, քննելու օրինական բողոքները և վերացնելու կառա-

վարական կենտրոնները գնալու ընթացքում առաջացող դժվարու-

թյունները։ 

9. Վակուֆի և .կտակների հետ կապված հարցերը քննում է 

իմամը։ 

10. Բացառությամբ լեռնային շրջանների, կառավարությունը 

նշանակում է դատավորներ՝ շա՚ֆի և հանեֆի աղանդներին հետե-

վողների հա՛մար։ 

11. Ընդհանուր ներում հայտարարել քաղաքական հանցա-

գործների և պետական ժամկետանց հարկերը չվճարող անձանց 

համար։ 

12. Արհաբի և Հաուլանի բնակիչներից պետական հարկերի 

հավաքում ը դադարեցնել տասը տարով հաշվի առնելով նրանց 

աղքատությունը և երկրի ավերվածությունը, սակայն այն պայ-

մանով, որ նրանք պահպանեն բարեկամական կապերը կառավա-

րության հետ։ 

13. Պետական հարկ հավաքել ըստ շարիաթի։ 

14. Շարիաթի դատավորներին կամ կառավարությանը պե-

տական հարկահավաքներից բողոքներ հասնելու դեպքում դատա-

2 Շ ա ֆ ի և Հ ա ն ե ֆ ի—IX դ. ձևավորված կրոնական աղանդներ։ 
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վորներլ։ կառավարության հետ պետք է մասնակցեն բողոքների 

քննարկմանը և դատավճռի գործադրմանը։ 

15. ՀԼե յդիներին իրավունք է վերապահվում իմամին նվերներ 

մատուցել ուղղակիորեն կամ գյուղի ավագների միջոցով։ 

16. Իմամը պարտավոր է իր ստացածի մեկ տասներորդը 

հանձնել կառավարությանը։ 

17. Վերացնել պետական հարկերի հավաքում ը Ջ երել ալ-Շար-

քից՝ տասը տարի ժամանակով։ 

18. Իմամը պետք է ազատ արձակի Մանաայի և նրա հարևան 

Հարազայի ու Ամրանի բնակիչներից իր մոտ պահվող պատանդ-

ներին։ 

19. Կառավարության և իմա՛մի պաշտոնյաները կարող են 

ազատորեն շրջել ողջ Եմ են ում, պահպանելով երկրի հանգստու-

թյունը և ան վտ ան գութ յո սևը 

20. Եբկոլ կողմերը չպետք է խախտեն նշված սահմանները՚ 

այս պայմանների հաստատումից և դրանց վերաբերյալ սուլթա-

նական ֆերմանի հրատարակումից հետո։ 

Г ' У — г о լյօ « 1 П Л — տ . ^ ա ւ — ^ + յ ւ 

Շեյխ Արդ ալ Վասի րին Յահ յա ալ Վասի ալ Յամանի, Եմենի պատմությունը, 
Կահիրե, 1346, էջ 206—207։ 

«ՏԱՆԻՆ» ԹԵՐԹԻ ԽՄՐԱԳԻՐ ՀՈԻՍԵՅն ՋԱՀԻԴ ԲԵՅԻՅ ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆԸ 

«Մենք՝ արաբներս, և մասնավորապես Սիրիայի արաբները, 

չպիտի գոհանանք հին սիստեմի առաջարկներով, .որպիսին Է նա-

հանգային ընդհանուր օրենքի մը հրատարակությունըԱրաբները 

իրենց ընդդիմությունը պիտի շարունակեն, մինչև որ իրենց սե-

փական լեզվով վարչություն ստանան իրենց համար իրենց կող-

մից ընտրված պաշտոնյաների միջոցով։ Ու եթե ատոր հակառա-

կինք, վտանգը կրնա շատ լուրջ ըլլա, որովհետև քամ ի լա կան ընդ-

3 Հուսեյն Ջահիդ (1875—1957) —Երիտթոլրքերի Միություն և Առաջադիմու-
թյուն կուսակցության գործիչ, ОгТаПШ» թերթի հիմնադիր և հրատարակիչ, օս-
մանյան պառլամենտի դեպուտատ։ 

4 1913 թ. մայիսի 5-ին երիտթուրքական կա աս վար ութ յո ւնն օրենք հրապա-
րակեց նահանգների մասին, որով աննշան չափով ընդլայնվեցին նահանգային 
խորհուրդների իրավունքները։ Սակայն այդ օրենքը չէր բավարարում արաբ ժո-
ղովրդի պահանջները և բողոքի նոր ալիք առաջացրեց Սիրիայում ու Իրաքում։ 
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դիմադիր երեսփոխանները5 չպիտի վարանին ուժ տալու արարնե-
րու քվենե րուն՝ մեկիկ մեկիկ դեպի իշխանություն մագլցելու 
նպատակով, նոր СГօբստրուկցիոն» և ավելի գեշ անկարգություն-
ներ առաջ պիտի բերեն խորհրդարանին մեջ, բաժանում բանակին 
մեջ, ինչ որ դյուրությամբ պատճառ պիտի ըլլա Օսմանյան կայ-
սըրոլթյան վերջնական կործանումին Ասիո՝ իր վերջին ապաստա-
րանին մեջ։ 

Իրողությունը այսպես ըլլալով, կը կարծենք թե խելացիու-

թյուն է այդ ծրագիրը չթողուլ քամիլյան ընդդիմադիրներուն, ո-

րոնք արդեն գործոն էնթրիկներ առաջ տարին Եգիպտոսի մեջ, հա-

մաձայնության մը գալ արաբներուն հետ, նկատողության առնելով 

բոլոր իրենց պահանջները, և մեր ու անոնց միջև պահելով այն 

սերտ ու հին կապը այն խնդիրներուն մեջ, ուր արաբական և թըր-

քական շահերը հայտնապես իրարու հետ կը համաձայնին և ուր 

անհրաժեշտ է կառավարական միացյալ գործողություն մը կա-

տարվի։ 

Օրինակի համար, բնական է, որ թե արաբներու և թե թուրքե-

րուն շահերուն տեսակետով ա՛վելի աղեկ է, որ անոնք անկախ ըլ-

լան և խալիֆայի մը կողմե կառավարվին, քան թե օտար, ոչ իս-

լամ վեհապետի ՛մը հպատակները դառնան։ Ահա ասկե է, որ կը 

ծագի վեհապետա՛կան միության և արտաքին, պատերազմական, 

նավային գործերոլ, ինչպես նաև տնտեսական ոլ օրենսդրական 

գործերոլ մեջ հասարակած վարչության մը անհրաժեշտությունը։ 

Մենք այն կարծիքին ենք, որ եթե անւգամ մը այս տրամաբանու-

թյունը ընդունվի, այն ատեն կիսամիջոցներու պետք չպիտի մնա, 

ոլ եթե արաբները իրենց տեղական գործերուն վիճաբանության և 

կարգադրության համար Դամասկոսի կամ Բեյրութի մեջ մասնա-

վոր Լանդթակի մը կամ խորհրդարանի մը ստեղծում՛ը պահանջեն, 

պետք է տանք ատիկա, միևնույն ատեն հանրային գործերոլ, ա՛ր-

տաքին քաղաքա՛կանության, բա՛նակի, նավատորմի, ելևմտական ու 

տնտեսական գործերոլ մեջ միություն առաջ բերելով։ 

Մեկ խոսքո՛վ, ամբողջությամբ նկատի առնելով արաբներու և 

թուրքերու զանազան հարաբերությունները—թուրքերը ավելի պա֊ 

5 նկատի ունի նախկին մեծ վեզիր Քամ իլ փաշային ու նրա համախոհներին, 
որոնք պաշտպանություն էին գտնում երիտթուրքերի դեմ օպոզիցիա կազմած 
«Լուրի յեթ վե Իթթիլաֆ» (Ազատություն և համաձայնություն) կուսակցության 
կողմից։ 
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տերազմող են և բիրտ, իսկ արաբները՝ ավելի խելացի են և ճկուն, 

՛նկատի առնելով նաև ակներև նույնությունը իրենց շահին վերշին 

իսլամ կայսրությունը քրիստոնյա Եվրոպայի դեմ պահպանելու 

մասին, մենք այն կարծիքին ենք, թե մեր հարաբերությունները 

արաբներուն հետ կրնան ու պետք է կարգադրվի,ն 1867-ի Ավրստ-

րո֊հունգարական նշանավոր համաձայնության հիման վրա, այ-

սինքն թե ստեղծել այնպիսի քաղաքական սիստեմ մը, որուն մեջ 

հասարակած ըլլան վեհապետությունը, դիվանագիտությունը, բա-

նակը, նավատորմը, և, մնացածին համար, ինքնավարության ա-

մենալայն իրավունք։ 

Քանի մը օր առաջ Դամասկոսեն ստացա հեռադիր մը, ստո-

րագրված արաբ ապակենտրոնացումի կուսակցության նախագահ 

Րեֆիգ պեյ էլ Ազմեն, որ կըսե, թե կուսակցությունը բացարձա-

կապես կը բողոքե ներքին գործերոլ նախարարին կողմե 

հայտնված գաղափարներուն դեմ։ Պեյրութի կուսակալ հազիմ պեյ, 

որ վերջերս գնաց իր նոր պաշտոնատեղին նահանգային օրենքը 

գործադրելու նպատակով, Պոլսեն չմեկնած հեռագիր մը ստացած 

էր Սուրիայեն, որով կըսեր թե ժողովուրդը հաստատապես կը 

պնդե, որ գործադրվին բարենորոգումներու հանձնաժողովին կող-

մե գրի առնված ծրագրին տրամադրությունները։ 

Դիվանագիտական ձեռնհաս աղբ յուրե մը առած տեղեկու-

թյանս նայելով կացությունը այնքան խռով է այսօր, որ կառա-

վարությունը ինքզինքը լուրջ անկարգոլթյուններոլ առջև կը գտնե։ 

Պետք է հիշել, որ Հազիմ պեյ Պեյրութ հասնելուն պես, սիստեմա-

թիք ընդդիմության մը հանդեպ գտավ ինքզինքը։ Կանխորոշ հրա-

հանգներու կապված և անձնապես ալ կառավարության գաղափար-

ներուն համոզված կուսակից մը ըլլալով, կուսակալը իր տեղը 

հաստատ կեցավ, ցույց տվավ իր կորովը և գոցեց բարենորոգչա-

կան կոմիտեին ժողովատեղին։ Միևնույն ատեն Պեյրութի քաղա-

քական ամեն գույնի թերթերը համիմա՛ստ հոդված ՛մը հրատարա-

կեցին, պահանջելով կոմիտեին կողմե ուղղած բարենորոգումնե-

րուն գործադրությունը։ Վերջապես երեք օր առաջ, իբրև բողոքի 

ցույց, ժողովուրդը գոցեց բոլոր խանութները։ 

Ահա այսպես է կացությունը Պեյրութի մեջ, արաբական խըն-

դիրը ոչ թե տեսականապես, այլ գործնական կերպով հարուցված 

է։ Հարկ չկա այս խնդրին կարևորությունը շեշտել»։ 

«ժամանակ», Կ. Պոլիս, 17.17.1913։ 
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ՋնՄԱԼ ՓԱՇԱ6 

ՀՈԻՇԵՐ 

«Համաձայնություն սիրիացիների և. ընդհանրապես արաբների 
ճետ», 

Ես համոզված եմ, որ մեր երկրռւմ, նույնիսկ մեր ամենա-

լուսավորված երիտասարդության շրջանում, շատ քիչ մարդիկ 

կլինեն, որոնք մտածեին արաբական հարցի մասին և ծանոթ լի-

նեին այն դժվարությունների հետ, որոնց հանդիպել են այդ հար-

ցի հետ գործ ունեցող մարդիկ։ Իմ հուշերի այս մասում, որտեղ 

խոսվում է որպես զորաբանակի հրամանատարի իմ գործունեու-

թյան մասին, ես կշարադրեմ այս հարցի բոլոր մանրամասնու-

թյունները, իսկ այժմ ես բավարարվում եմ դեպքերի համառոտ 

նկարագրումով միայն, որոնք ընդգրկում են Կ, Պոլսում իմ նա-

հանգապետի պաշտոնում եղած ժամանակաշրջանը։ 

Մի շարք պատճառների և գործոնների ազդեցության տակ 

իրենց երկրի համար ռեֆորմներ պահանշող արաբները Քյամիլ 

փաշայի պրեմիեր-մինիստր եղած ժամանակ նահանգապետ էդ-

հեմ բեյ,ի հատուկ թույլտվությամբ Բեյրոլթոլմ ա՛զգային ժողով 

հրավիրեցին։ Այգ ժողովում Սիրիայի և ամբողջ արաբական նա-

հանգների համար նրանք նշեցին մի շարք ռեֆորմներ և հանձնե-

ցին կառավարությանը։ Մսւհմոլդ Շեվքեթ փաշայի իշխանության 

գլուխ անցնելու կապակցությամբ ու ՛կառավարության կազմում 

փոփոխություն մտցվելու հետևանքով կառավարությունն ազգա-

յին ժողովր համարեց անօրինակա՛ն և ցրեց այն, հայտարարելով, 

որ նահանգների կառավարման հարցը բացառապես ենթակա է 

6 Ահմեդ Զեմալ Փաշա (1872—1922) — Թուրքիայի պետական գոր-
ծիչ և երիտթուրքերի <гԻթթիհաա վա Թարակկի» կուսակցության ղեկավարներից 
մեկը։ 

«ГՀամաձայնություն սիրիացիների և ընդհանրապես արաբների հետ» գլուխը 
վերցված է Զեմալ փաշայի €Հուշերիя լատինատառ թուրքերեն հրատարակու-
թյունից, որը լրացրել, մշակել ու կազմել է Զեմալ փաշայի որդին՝ Բեհշեթ 
Զեմալլ1, և 1959 թ. լույս ընծայել Կ. Պոլսում։ Այս գլուխը տպագրվում է որոշ 
կրճատումներով։ 

Զեմալ փաշան խեղաթյուրել է պատմական փաստերը, նպատակ ունենալով 
արդարացնելու պատերազմի տարիների իր դահճային գործունեությունը Սիրիա _ 
յում՝ գեներալին ահ ան գա պետ ի և 4-րդ բանակի հրամանատարի պաշտոնում։ 
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պառլամենտի տնօրինությանը, հետևաբար Բեյրութ ի ժողովի որո-

շումները ուշադրության չպիտի առնվեն։ 

Ս իրիա յում և Լիբանանում արաբական անկախության մունե-

տիկներն այնքան էին շատացել, և կառավարությունն այնքան էր 

թուլացել, որ գտնվեցին մի քանի լկտիներ, որոնք համարձակվում 

էին շների վգին թիթեղիկներ կապել, որոնց վրա գրված էր նա-

հանգապետի անունը՝ «Աբոլբեքիր Հաղիմյ)։ Դամասկոսոլմ Շուքրի 

ալ-Ասալին և Մուհամմեդ Քուրդ Ալին^ համարձա՛կորեն դնում են 

նահանգապետ մարտինցի Արի՛ի բեյի մոտ և պահանջում նրանից 

նահանգապետության քարտուղարի հեռացումը Սիրիայից այն 

պատճառով, որ նա չի կարողացել հասկանալ արաբերեն լեզվով 

դրված ու իրեն ներկայացված խնդրաղիրը և համարձակվել է ա֊ 

սել, թե թուրքերենի թարգմանեք այն։ Սիրիական բոլոր թերթերը 

կատաղաբար հարձակվեցին կառավարության վրա և իրենց էջերը 

լցրել էին հայհոյանքներով թուրք ժողովրդի հասցեին։ Տրիպոլիից 

(Ս իրիա յում) Շեյխ Ռաշիդ ռիզան Եգիպտոսում հրատարակած (ГԱլ-

Մանար» թերթում այնքան խիստ վիրավորական լեզվով էր մեղադ-

րել Իթթիհադ վ ա Բ՚երակկիի ղեկավարներին ռւ ընդհանրապես 

թուրք ժողովրդին, որ այս թերթը կարդացողը Թուրքիա յի ամենաչար 

թշնամին կդառնար։ Երբ կառավարությունը զբաղված էր բա լկան-

յան պատերազմով, Հելիպոլի թերակղզոլմ գտնվող արաբական 

դիվիզիայի սպաները փոխանակ ազնվորեն կատարելու իրենց 

պարտքը, պաշտպանեցին Կ. Պոլսի արաբ հա յրենասեր ների ե-

լույթները։ Հետո արաբ ղեկավարները մտադրվեցին արաբական 

ընդհանուր կոնգրես հրավիրել. կառավարությունն արգելեց այն։ 

Իմանալով, որ կառավարությունն օրինական միջոցների պիտի 

դիմի այս շարժման կազմակերպիչների դեմ, ֆրանսիական կա-

ռավարության համաձայնությամբ ու նույնիսկ հատուկ հրավերով, 

նրանք որոշեցին կոնգրեսը հրավիրել Փարիզում և արաբական բո-

լոր երկրներին հրավիրագրեր ուղարկեցին, առաջարկելով պատ-

վիրակներ ուղարկել այս կոնգրեսին։ Այս շարժման նախաձեռնող-

ների գլուխ էին կանգնած այն ժամանակ Համայից պառլամենտի 

դեպուտատ Աբդ ալ Համիդ ալ Ջահրավի էֆենդին, Բեյրութում 

լույս տեսնող аԱլ-Մուֆիտ» թերթի հրատարակիչ Աբդ ալ֊Ղանի 

1 Մուհամեդ Քուրդ Ալի (1876—1953)—արար ազգային գործիչ, 
1919 թ. Դամասկոսում հիմնված գիտությունների արաբական ակադեմիայի առա-
ջին պրեզիդենտը, գրող և պատմաբան։ 
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ալ֊Ուրեյսին և <гԱլ Մ ունթատա ալ֊Ադաբի» կազմակերպության 

նախագահ Արդ ալ-Ք երիմ ալ-Խալիլը։ Որոշ ժամանակից հետո, 

ֆրանսիական կառավարության հովանավորության և պաշտոնոլ-

թյան տակ, այս կոնգրեսը փոխեց իր ծրագիրը և ակներև դարձավ, 

որ գործը վերջանալու է Սիրիայի ֆրանսիական օկուպացումով։-

Այդ ժամանակ ես քիչ էի զբաղվում արաբական հարցով։ Ես աշ-

խատեցի միայն ցույց տալ, թե ինչպես են օտարերկրացիները ու-

զում երկպառակություն գցել մահմեդական երկու մեծ ժողովուրդ-

ների՝ թուրքերի և արաբների միջև։ Այս հարցում ես այն կար-

ծիքին էի, որ մեզ անհրաժեշտ էր հարաբերությունների մեջ մտնել 

բարձրաստիճան մի քանի արաբների հետ, որոնց հայրենասիրա-

կան զգացմունքների և կրոնական համոզմունքների վրա մենք-

կարող էինք հույս դնել և որոնց հետ ՛միասին որոշել, թե արաբ-

ների պահանջներից ինչպիսիները կարող էինք բավարարել ա-

ռանց խախտելու մեր ընդհանուր շահերը և իսլամի միասնությու-

նը։ Բարեբախտաբար, կառավարությունը համակարծիք եղավ 

նույն տեսակետին և Փարիզ ուղարկեց Միդհատ Շոլքրի բեյին ու 

մի քանի պետական գործիչների՝ կոնգրես ժամանած արաբ մե-

ծամեծների հետ բանակցություններ վարելու և համաձայնության 

գալու համար։ Իրոք, կոնգրեսը տեղի ունեցավ, բայց Միդհատ 

Շուքրիի և նրա ընկերների տեսակցությունը մահմեդական արաբ-

ների հետ, գործին այլ ընթացք տվեց և կոնգրեսը արաբների գլխա-

վոր պահանջները ներկայացնելուց հետո ցրվեց։ 

Մի օր Թալաաթս բեյը Կ. Պոլսի նահանգապետության շենքը-

գալով, հայտնեց ինձ, որ հրավեր է ստացել ոմն շեյխ Աբդ ալ-Ա-

զիզ ՇավիշիցՏ ուրբաթ օրը այցելելու Սոլլեյմանիե փողոցում 

գտնվող նրա տունը և բանակցություններ վարելու արաբների հետ 

համաձայնության գալու համար։ Այնտեղ մենք պիտի հանդի-

պեինք արաբական գաղտնի կազմակերպության նախագահի հետ։ 

նկատի ունենալով, որ ես համարվում էի այս համաձայնության 

8 Թալաաթ Փաշա Մեհմեդ (1874—1921)— *Մ իություն և Առաշաղիմու-
թյունя կուսակցության պանթոլրքիստ և հայատյաց պարագլուխներից մե-
կը։ 1909—1916 թթ. եղել է Օսմանյան կայսրության ներքին գործերի մինիստրը 
և կուսակցության Կենտրոնական կոմիտեի նախագահըք իսկ մինչև 1918 թ. հոկ-
տեմբերի 11-ը մեծ վեզիրը։ 

9 Շեյխ Աբդ Ալ-Ազիզ Շավիշ—1907 թ. Եգիպտոսում հիմնված гՀիզբ ալ֊ 
վաթանի» կուսակցության ղեկավարներից մեկը և այգ կուսակցության օրգան 
«Ալ-ալամյօ թերթի խմբագիրը։ 
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կողմնակիցներից մեկը և դեռ. Բաղդաղում նահանգապետ եղած 
ժամանակ շատ բան էի արել այս հարցի կարգավորման համար, 

քԻալաաթ բեյը ավելացրեց, թե կառավարությունը որոշել է, որ դու 
ևս մասնակցես այս բանակցություններին։ 

'նշանակված օրը .մենք գնացինք հանդիպման վայրլւ։ Մեզ 

դիմավորեց կարճահասակ, 28—30 տարեկան, թուիւ դեմքով մի 

անձնավորություն։ Նրա սև և մեծ աչքերը ցույց էին տալիս իր 

մտքի պայծառությունը և ուժեղ բնավորության տեր լինելը։ Որ-

պես արաբական գաղտնի կազմակերպության ներկայացուցիչ նա 

մեզ ներկայացավ Աբդ ալ֊Քեր իմ ալ֊Խալիլ անունով։ ճաշից 

հետո սկսվեցին բանակցությունները։ Ես անմիջապես նկատեցի, 

որ նա գլխավորապես ձգտում էր այն բանին, որպեսզի Կ. Պոլսում 

կարևոր պաշտոնների մեծ մասը տրվեր արաբ հայտնի անձնավո-

րությունն երին և այն համո՛զման եկա, թե արաբական ռեֆորմնե-

րը հանդում էին միմիայն բավարարելոլ այդ մարդկանց փառասի-

րությունը, որոնք ձգտում էին քաղաքական կարևոր դեր խաղալ։ 

Այնուամենայնիվ, մենք սկսեցինք համաձայնության պայմաններ 

րը մշակել, որոնք հետագայում շարադրվեցին հետևյալ վեց կե-

տերով. 

Տեղական վարչությունը կազմված պիտի լինի տեղացիներից, 

որոնք իրենց աշխատանքում պետք է ղեկավարվեն նահանգների 

կառավարման մասին հա՛տուկ օրենքով։ Միջնակարգ և նախա-

կրթական դպրոցներում ուսուցումը պետք է տարվի արաբերեն 

լեզվով։ Պետական մի շարք պաշտոնատներում գործերի վարումը 

պիտի թույլատրվի նույնպես ա՛րաբերեն լեզվով։ Քաղաքացիական 

և քրեական բոլոր դատա՛վճիռները պիտի գրվեին արաբերեն լեզ-

վով։ Պաշտոնական անձնավորոլթյոլններին ուղղված արաբերեն 

լեզվով դիմումները պետք է ընդունվեն։ Որոշակի թվով արաբներ 

պիտի նշանակվեն Սենատում, պետական խորհրդում, վճռաբեկ 

դատարանում և Շեյխ ուլ-իսլամի խորհրդում։ 

Սրանից հետո Աբդ ալ-Քերիմ ալ֊Խալիլի և շեյխ Աբդ ալ-Հա-

միդ ալ֊Զահրավիի հետ միասին այս հարցերը մի քանի անգամ 

քննարկեցինք Բերայի <гԿրոկերյ> հյուրանոցում։ Այս բոլոր ռե-

ֆորմները կենսագործվեցին կառավարության կողմից հաստատ-

վելուց հետո։ Թալաաթը միակն էր, որ դեմ էր Աբդ ալ-Համիդ ալ-

Զահրավի էֆենդիին սենատում նշանակելուն, որի վրա շատ արաբ-

ներ հույս չէին դնում։ Աբդ ալՔերիմ ալ-Խալիլը մի քանի անգամ ե ֊ 

կավ ինձ մոտ և խնդրեց այս հարցը վերջնականապես պարզել 
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Թա լաաթ բեյի հետ։ Վերջապես կատարվեց Աբդ ալ-Համիդ ալ֊ 

Ջահրավիի ցանկությունը, սակայն նա բավարարված չէր սենա-

տում իր նշանակումով, նա առավելապես ցանկանում էր տեղ 

գրավել Շեյխ ոլլ-իսլամի խորհրդում։ 

Այդ ժամ անակվանից սկսած Աբդ ալ֊Քերիմ ալ֊Խալիլը կարե-

վոր անձնավորություն դարձավ և Սիրիայում ռԱլ-լամարքազի-

յա10Տ կուսակցության գլխավոր տեսուչի պաշտոն ը ստանձնելով, 

վերադարձավ այնտեղ։ Ներքին գործերի մինիստր Թալաաթ բեյի 

ձեռք առած արտակարգ և էֆեկտիվ միջոցառումների շնորհիվ 

Աբդոլլ֊Ք երիմ ալ֊ Խալի լին չհաջողվեց դեպուտատների պալատ 

մտնել, չնայած, որ նրա համախոհները շատ էին աշխատել, որ-

պեսզի նա դեպուտատ դառնար։ Դեպուտատների պալատի ընտ-

րություններում հաղթանակ տարան կառավարական, ավելի ճիշտն 

ասած՝ արաբական նահանգներում մեր կուսակցության թեկնա-

ծուները։ 

Արաբական հարցը քննարկելիս չեմ կարող չհիշատակել մի 

դեպքի մասին, որ իմ կարծիքով շատ մեծ կարևորություն ունի։ 

Այդ ժամանակ էնվեր փաշան11 զինվորա-կան մինիստր էր, իսկ ես 

հասարակական աշխատանքների մինիստր էի։ Ազիզ Ալխ2 Բ^յըւ 

ծագումով եգիպտացի, գլխավոր շտաբի մայոր, փառասեր մարդ-

կանցից մեկն էր, որոնց հանդիպած լինեի երբևիցե։ Նա չէր կա-

րող համաձայնվել, որպեսզի Աբդ Ալ֊Քերիմ ալ֊Խալիլը և Աբդ ալ-

Համիդ֊ալ֊Զահրավին ավելի ,մեծ հեղինակություն ունենային ա-

րաբների մոտ, քան ինքը, Նա լկտիություն ունեցավ բացահայտո-

րեն հայտարարելու, որ արարները երբեք չեն բավարարվի 

նման համաձայնագրի պայմաններով և նրանք ջանք կգործադ-

րեն ձեռք բերելու ներքին անկախություն և ունենալու իրենց սե-

փական բանակը։ Նա նույնպես հայտարարեց, որ արաբները ձըգ-

տոլմ են քաղաքական միության թուրքերի հետ՝ Ավստրո-հունգա-

10 а Ալ՜լա մարաքազիյա» (Ապակենտրոնացման կուսակցություն), հիմնը֊ 
վել է 1912 թ.՝ Եգիպտոսում ապրող արաբ վտարանդիների կողմիցւ Ապակենտրո-
նացման կուսակցությունը պահանջում էր Օսմանյան կայսրության վեր ավւոխու-
մը պառլամենտական սահմանադրական միապետության, վարչական լայն ապա-
կենտրոնացումով։ 

11 էնվեր Փաշա (1881 —1922) — Երիտթուրքերի կուսակցության պա-
րագլուխներից մեկը։ 1914 թ. նշանակվում է ռազմական մինիստր։ Արևմտյան 
Հայաստանում հայերի զանգվածային ջարդի կազմակերպիչներից մեկըւ 

12 Ազիղ Ալի ալ Մսրի (1875—1965) —Արաբական զինվորական գոր-
ծիչ, «ալ֊Ահդյէ հայրենասիրական գաղտնի կազմակերպության հիմնադիրը։ 
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/ниկան միապետության նմանէ Իրականության մեջ արաբները ա֊ 

վելի հեռու գնացին հունգարացիներից և պահանջեցին, որպեսզի 

իրենց բանակում պաշտոնական լեզու ճանաչվի արաբերենըէ Ազիզ 

Ալին չամաչեց հրապարակավ հայտարարելու, թե ովքեր բավա-

րարվեցին աննշան ռեֆորմներով, նրանք բացառապես իրենց հա-

մար ձեռք բերեցին տաք տեղեր, հետևաբար նրանց պիտի համա-

րել իրենց ժողովրդի դավաճանները և հետագայում նրանց հարկ՛ 

կլինի դառնապես զղջալւ 

Ազիզ Աքի բեյին ճանաչում եմ այն ժամանակվանից, երբ նա 

կապիտանի աստիճանով ավարտեց զինվորական դպրոցը։ Կար-

ծում եմ, այդ (1904) թվականին Էրէ Նա շատ աշխատեց և մեծ ծա-

ռայություն մատուցեց Մակեդոնիտ յի Պետրովիչ և Օսմանիեյի գա-

վառներում բուլղար պարտիզաններին հետապնդելու գործում է Հե-

տո, Հունաստանի սահմանների մոտ, երկար ժամանակ կռվեց• 

հույն, բուլղար և ալբանացի պարտիզանների դեմ։ Սահմանադրու-

թյունից առաջ մտնելով «Միություն և առաջադիմությունյ> կու-

սակցության մեջ, կարևոր ծառայություններ մատուցեց նրանէ Նա՛ 

1325 թ. մարտի 31 ֊ ի (18 ապրիլ 1909) ռեակցիոն շարժումը ճնշե-

լու համար Կ. Պոլսի վրա• շարժվող գործող բանակի ջոկատներից 

մեկի հրամանատարն Էրէ Կալաթայի կամոլրջի գրավումից հետո, 

այս ջոկատի հետ շարժվելով թոփհանեի զորանոցի վրա, նա հա-

ջողությամբ դուրս շպրտեց այստեղ նստած խռովարարներին։ 

Մինչև այդ ժամանակ ես չէի իմանում, թե այս անձնավորությու-

նը ինչ որ կապ ունի արաբների հետ։ Ինձ հետ հանդիպելիս նա 

միշտ եղել է արտակարգ սիրալիր և զրուցել է շատ քաղաքավա-
րխ 

Երբ ես Աղանայի նահանգապետն էի, մի անգամ Կ. Պոլիս-

եկա և հանդիպելով Ազիզ Ալի բեյին, մտքերի փոխանակություն 

կատարեցինք «Տա նինտ թերթի թղթակից ոմն Ահմեդ Շերիֆ բեյի 

հրատարակած «Նամակներ Բեյրութից և Սիրիայիցյ> վերնագրով 

հոդվածների մասինէ Երբ ես նրան ասացի, թե այդ նամակները 

սպառնալիքի սաղմեր են պարունակում օսմանյան միասնության 

և մահմեդական խալիֆաթի հեղինակության համար արաբական 

նահանգներում, Ազիզ Ալի բեյը պատասխանեց սառը տոնով, թե 

«Արաբները միանգամայն իրավացի են։ Դուք, թուրքերդ մինչև 

հիմա ի՞նչ արեցիք մեզ, արաբներիս համար, բացի նրանից, որ 

ձգտեցիք մեզ ոչնչացնել, վիրավորեցիք ու արհամարհեցիք մեզ և 

հիմա բարեկամական վերաբերմունք եք սպասում մեզնից, մի՞թե 
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դուք մոռանում եք։ ,որ այստեղ՝ Կ. Պոլսում շներին ձեզ մոտ կան-
չելու համար «Արար, Արաբ, Արաբ» եք ասում։ Ամենամթին և ան-
հասկանալի հարցերը պարզաբանելու համար ասում եք. «Սա ա-
րաբի մազի նման է»։ «Ո՛չ արաբի դեմքը, և ո՛չ էլ Դամասկոսի 
քաղցրավենիքը» արտահայտությունը ձեր ամենասիրտ ծ խոսքե-
րի ցն է։ Իսկ ձեր բանաստեղծներից մեկը ասել է. «Այն գիշերը, 
երր ես դուրս եկա Դամասկոսից, ասացի, այո, օրհնված լինի այս 
գիշերը»։ Մի՞թե սա նույնպես ձեր ամենասիրած ակնարկներից 

մեկը չէ. ապա հիշեք, թե ինչպես սահմանադրության հայտարա-
րումից հետո, հատկապես արաբներին վիրավորելու համար, սի-
րիական բանակի մարշալի պաշտոնին նշանակեցիք Հոլլակուի 
սերնդից մեկին, առանց բարոյական սկզբունքների մի թաթարի, 
որին ատում են Բաղդադոլմ և ամբողջ Իրաքում։ Դուք շատ լավ 
գիտեք, որ արաբները ատում են թաթարներին։ Օսման փաշա-

յին Տ ֊ ր գ բանակի հրամանատար նշանակելը, բացի արաբներին 
արհամարհելոլց, ուրիշ նպատակ չի հետապնդում»։ 

Ես ապշել էի լսելով այս աստիճանի անհեթեթ խոսքեր ին-
տելիգենտ մի մարդուց։ Օսման փաշայի մասին խոսքերը ես վերա-
գրում էի նրա անձնական զգացումներին։ Ես գիտեի, որ մի ան-
գամ Մակեդոնիայի Կոչանա քաղաքում, որտեղ Ազիղ Ալի բեյը 
ծ՛առայում էր բանակում, նա վեճի բռնվեց Օսման փաշայի հետ։ 
Այս վերշինը Ուսկյոլբի բանակի հրամանատարը լինելով, զորա-
տեսի ժամանակ զգուշա՛ցրեց նրան՝ իր վատ սովորությամբ բոլո-
րի հետ ծաղրական տոնով և վիրավորական նկատողություններով 
խոսելու համար։ Սրան Ազիզ Ալի բեյը ՛կոպիտ պատասխան տվեց։ 
Լսելով այսպիսի պատասխան, Օսման փաշան ապշած մնաց և 
որպեսզի պաշտպանի իր արժանապատվությունը, դիմեց խիստ 
միջոցների ու հրամայեց բանտարկել Ազիզ Ալի բեյին։ Այդ ժամա-
նակվան՚ից սկսած Ազիզ Ալի բեյը ատելությամբ լցվեց այդ մար-
դու դեմ։ 

Ես պատասխանեցի Ազիզ Ալի բեյին, որ թուրքերը, հատկա-
պես Անատոլոլի թուրքերը, շատ բարձր են գնահատում արաբնե-
րին և որ միանգամայն սխալ կլիներ արաբների հանդեպ մեր վե-
րաբերմունքի մասին դատել ոչինչ չնշանակող ասացվածներով։ 
Այդպիսի կրթված մարդիկ, ինչպիսին դու ես, իրենց զգացմունքնե-

րը հիմնելով անձնական հարաբերությունների վրա և թույլ տա-
լով իրենց այգ ձևով խոսել, անուղղելի վնաս են հասցնում մահ-
մեդական աշխարհին։ 

3 5 0 • 



Այդ դեպքից հետո Ազիզ Ալի բեյն իր ցանկությամբ ուղարկ-

վեց Եմ են, Իզզեթ փաշայի շտաբում ծառայելու համարւ Հետո ես 

իմացա, որ նա սկսել է տարվել արաբա՛կան գաղափարներով և 

հոգեկան մեծ գլխացավանքներ պատճառել խեղճ Իզզեթ փաշա-

յին։ Հետագայում, երբ իտալացիները պատերազմի մեշ էին մեզ 

հետ, նա մեկնեց Կիրենաիկա և էնվեր ու Մուսթաֆա Քեմալ 

բեյերի հետ միասին աչքի ընկավ Բենգազիի շրջակայքի քաղաք-

ների պաշտպանության գործում։ 

Ազիզ Ալի բեյը արար հեղափոխականների շարքում ամենա-

կարևոր անձնավորությունն երից մեկն էր և հետագայում արա-

բական աշխարհում շատ մեծ գործեր կատարեց։ Այդ պատճառով 

օգտակար համարեցի իմ տպավորությունները մտաբերել նրա անց-

յալի արժանիքների ու թերությունների մասին։ 

НаИга1аг . ВаИМуе № շ ա у е 4 Огйи К и ш а п й а п е С е т а ! Р а $ а , 1տէՅոԵս1„ 
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Հ ո դ վ ա ծ ա ո ա ջ ի ն — Արաբական բոլոր երկրներոլմ տարրական 

և միջնակարգ ուսուցումը պետք է լինի արաբերեն լևզվով։ Բարձ-

րագույն ուսուցումը նույնպես պետք է լինի մեծամասնության 

13 Մուսթաֆա Քեմալ Բեյ—նկատի ունի Մուստաֆա Քեմալ Աթաթուրքին։ 
14 1913 թ. հունիսի 18—23-ը Փարիզում տեղի ունեցավ արաբական I կոնգ֊ 

րեսը։ որին մասնակցում էին Սիրիայից, Լիբանանից, Իրաքից և ԱՄն-ի արա-
բական գաղութից եկած 24 պատվիրակներ ու ավելի քան 200 հյուրեր։ թուրքա-
կան կառավարությունը մեծ ջանքեր թափեց, որպեսզի ֆրանսիական կառավարու-
թյունն արգելի կոնգրեսի հրավիրումը, բայց ապարդյուն։ Թուրքական կառավա-
րությունը ստիպված էր փոխել իր դիրքը և Փարիզ ուղարկել «Միություն և Առա^ 
ջագիմություն» կուսակցության քարտուղար Միդհատ Շուքրի բեյին։ նա կապ 
հաստատեց կոնգրեսի ղեկավարների հետ և մի շարք հարցերի վերաբերյալ « ե ֊ 
րիտասարդ արաբներя կազմակերպության ներկայացուցիչ Աբդ ալ֊Քերիմ ալ֊ 
էսալիլի հետ համաձայնության գալով, վերադարձավՊոլիս։ Այստեղ Արդ ալ-Ազիզ 
Շ ավիշի տանը Թալաաթ և Ջեմալ փաշաների ու իթթիհադի ուրիշ ղեկավարների 
մասնակցությամբ շարունակվեցին բանակցությունները և երկու կողմերը ստորա-
գրեցին 11 կետերից բաղկացած պայմանագիր։ Հետագայում երիտթուրքերը բո-
լոր միջոցները գործադրեցին, որպեսզի վիժեցնեն պայմանագրի կենսագործում ը։ 
Իսկ առաջին համաշխարհային պատերազմը առիթ հանդիսացավ, որպեսզի երիտ-
թուրքերը վերջնականապես հրաժարվեն արաբա-թուրքական այս պայմանագրիցг 
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լեզվով։ Սակայն օսմաներեն լեզվի ուսուցումը պարտադիր է միջ-

նակարգ դպրոցներում։ 

Հոդված ե ր կ ր ո ր դ — Կ ո ղ մ ե ր ը պայմանավորվում են, որ ղեկա-

վար պաշտոնյաներն ընդհանրապես լինեն արաբերեն լեզվին գի-

տակ։ Մյոլս բոլոր պաշտոնյաները պետք է նշանակվեն նահան-

գի խորհրդի կողմից, իսկ դատավորները և արդարադատության 

պաշտոնյաները, որոնք գործում են բարձրագույն հրամանով (այ-

սինքն՝ սուլթանի հրամանով), պետք է նշանակվեն կենտրոնից։ 

նահանգապետ!ւերը բացառություն են կազմում վերը նշված պայ-

մանից։ 

Հոդված ե ր ր ո ր դ — Վ ա կ ֆ ա յ ի ն կալվածքները և հաստատու-

թյունները, որոնց միջոցները հատկացվում են տեղական բարե-

գործական կազմակերպություններին, պետք է թողնվեն տեղա-

կան համայնքների խորհրդին՝ դրանք ղեկավարելու համար սահ-

մանված պայմաններով։ 

Հոդված չ ո ր ր ո ր դ — Հ ա ս ա ր ա կ ա կ ա ն աշխատանքները պետք է 

թողնվեն տեղական վարչությանը։ 

Հոդված հ ի ն գ ե ր ո ր դ — Խ ա ղ ա ղ ժամանակ արաբ զինվորներն 

իրենց զինվորական ծառայությունը պետք է կատարեն արաբա-

կան երկրների զինվորական այն շրջաններում, որոնց ամ-

րացված են, իսկ այն զինվորները, որոնց այժմ անհրաժեշտ է ու-

ղարկել Հիջազ, Ասիր և Եմեն, \ուղարկվելու են օսմանյան բոլոր 

նահանգներից՝ որոշակի տոկոսային հարաբերությամբ։ 

Հոդված վեցերորդ— Այն որոշումները, որոնք ընդունում են 

նահանգական գլխավոր խորհուրդներն իրենց օրինական լիազո-

րությունների սահմաններում, պետք է կենսագործվեն բոլոր դեպ-

քերում։ 

Հոդված յ ո թ ե ր ո ր դ — Ո ր պ ե ս հիմնական սկզբունք ընդունել, 

որ մինիստրների կաբինետում լինեն առնվազն երեք արաբներ, 

ինչպես նաև նույն թվով արաբներ լինեն կենտրոնական ապարատ-

ներում որպես խորհրդատուներ և օգնականներ։ Հիմնական որոշում 

ընդունել, որ պաշտոնական հանձնաժողովներում, պետական խոր-

հըրդոլմ, շեյխերի իսլամական խորհրդում և կենտրոնական այլ 

վարչությունների խորհուրդներում լինեն երկու կամ երեք արաբ-

ներ, ինչպես նաև յուրաքանչյուր մինիստրությունում՝ չորս կամ 

հինգ տարբեր աստիճանի արաբ պաշտոնյաներ։ 

Հոդված ո ւ թ ե ր ո ր դ — ն ե ր կ ա յ ո ւ մ ս հինգ նահանգապետներ և 

տասը մոլթասարիֆներ նշանակել արաբներից։ Վերացնել քաղա-
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բարիս/կան, դատական և դիտական վարչություններում արար 
պաշտոնյաների նկատմամբ կիրառվող խտրականութ յունը, որ 
չի դորձադրվոլմ այլ պաշտոնակիցների նկատմամբ։ 

Այսուհետև պաշտոնյաների նշանակումը, նրանց պաշտոննե-
րի բարձրացումը և կարգապահական տույժի ենթարկելը պետք է 
կատարվի հատուկ օրենքի համաձայն։ 

Հ ո դ վ ա ծ ի ն ն ե ր ո ր դ — Յ ո ւ ր ա ք ա ն չ յ ո ւ ր արաբական նահանգից 
երկու արաբ նշանակել սենատում։ 

Հ ո դ վ ա ծ ւոասներորդ — Յուրաքանչյուր նահանգում, ըստ ան-
հրաժեշտության, նշանա՛կել օտարերկրացի մասնագետ տեսուչներյ 
Այս տեսուչների լիազորությունները պետք է սահմանվեն հատուկ 
կանոնադրությամբ, որը կապահովի նրանցից ստանալու պահանջ-
վող և ակնկալվող օգտակար բարենորոգումները։ 

Հ ո դ վ ա ծ տ ա ս ն մ ե կ ե ր ո ր դ — Ն ա հ ա ն գ ն ե ր ի տնօրինությանը թող֊ 
նըված գերատեսչությունների բյուջեներում գոյ՛ություն ունեցող դե-
ֆիցիտը պետք է ծածկվի նահանգի բյուջեի եկամուտների բավա-
րար հավելումով։ Բարեգործական հաստատություններին պատ-
կանող շենքերից ստացվող եկամուտների կեսը հատկացվելու է 
տեղական վարչություններին՝ կրթական նպատակների համար։ 

Բ՚ալաաթ Աբդուլ Քերիմ ալ Խալիլ 

« Լ յ Ա Ս ! Լ ե յ Ա ե Լ ^ յ յ ձ \ ^ Ս է - լ ^ ^ ւ ^ և ֊ 

1 Г Л — 1 Г 1 Ա ^ յ ՞ — И Л » 

Սա դի ալ Հուս րի, Արաբական երկրները և օսմանյան պետությունը. Բեյ-
րութ, 1Տ60, էշ 134—135։ 

ՋԷԼԱԼ ՆՈՒՐԻ 

ՄՈՒՍՈՒԼՄԱՆՈՒԹՅԱՆ ԱՊԱԳԱՆ15 

Ա ր ա բ ա կ ա ն Н ш г д р 

Գոյության համար վեճի փոխարեն գոյության համար միու-
թյուն. ահա այս երկրորդ տեսությունը ամենավստահելի, օգտա-
կար և ամ են ատ րամ արան ական սկզբունքը կարող է լինել թուրքերի 
և արաբների համար։ 

Այս հատվածը վերցված է թուրք գրող և հասարակական գործիչ Զելալ 
նուրիի (1877—1939) гԱպագա պատմությունըя գրքիր, ՈՐ 1913 թ. լույս է տե֊ 
սել Կ. Պոլսում՝ аԲ՚արիհ իսթիքբալյլ> վերնագրովւ Զելալ նուրիի գրքում, կար֊ 
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Ռոլմէլիի կորստից հետո օսմանյան կառավարության հպա-

տակության տակ մնաց երկու ամենահիմնական տարր՝ թուրքը և ա-

րարը։ Այս երկու ժողովուրդները, հակառակ արարախոս քրիս-

տոնյաների սխալ կարծիքի, իրարից անկախ, օրինակ, թուրքերի 

և հա յերի պես երկու ինքնուրույն ժողովուրդներ չեն կազմում։ Մահ-

մեդականությունը այս երկու ժողովուրդների ազդա ւին ներդաշ-

նակությանը բոլորովին չվնասելոլ պայմանով նրանց միավորել է 

կրոնական հողի վյրա։ Եթե արաբախոս քրիստոնյաների վերջին 

դրդումները չլինեին, այսօր արաբը և թուրքը իրարից չպիտի տար-

բերվեին։ Սակայն, ինչևիցե, արաբներն այս կամ այն կերպ 

մտան ազգային շարժման մեջ։ Արաբական նացիոնալիզմի գաղա-

փարը այսօր զարգանում է ոչ միայն Սիրիայում, այլև ընդհան-

րապես արաբական մեր նահանգներում։ Ժողովուրդը աստիճանա-

բար վարժվում է իրեն համարել ոչ թուրք։ Արաբական նացիոնա-

լիզմի բոլոր հատկանիշները նկատվում են Ս իրիա յում։ Արաբերեն 

լեզուն, արաբական նացիոնալիզմը, արաբների ապագան, նրանց 

հետագա քաղաքականությունը և այլն, այս բոլոր հարցերը խիստ 

կերպով զբաղեցնում են արաբների մտքերը։ Այս շարժման մեջ 

երկու տեսակետներ ուշադրության պետք է առնվեն առանձին-

առանձին։ 1. Արաբների հայրենասիրությունը, 2. արաբական քա-

ղաքականությունը, խալիֆայությունը, օտարերկրյա օգնությունը, 

արաբների հայրենասիրության հաջողությունը, նրանց զարթոնքը 

և իրենց լեզուն զարգացնելու նրանց ջանքերը և այլն և այլն։ Այս 

բոլորը օրինական, հավակնության արժանի հանգամանքներ են։ 

Անկախ այս բոլորից, արաբական ազգային շարժումը փաստորեն 

առկա է։ Այդ շարժումը գնալով պիտի զարգանա, այդ շարժմանը 

դիմաղբելը պատճառ կդառնա ժողովուրդների միջև վտանգավոր 

խռովության առաջացմանը։ Արաբական ազգային շարժմանը 

դիմադրելը երբեք օգուտ չունի, որովհետև ո՛չ թուրքերը արաբնե-

րին նմանվելու իրավասություն ունեն, ո՛չ էլ արաբները թուրքե-

րին նմանվելու հակում ունեն, սրանք անցած բաներ են։ Գալով 

գործի քաղաքական կողմին, եթե արաբ հայրենասիրությունը, ըստ 

եվրոպացիներին սիրելի արաբախոս քրիստոնյաների, Թուրքիայից 

անջատում և կենտրոնազանցություն է նշանակում, ապա նախ և 

առաջ սրա հետևանքը արաբների համար վտանգավոր կլինի, հե-

միր թելի նման անցնում է օսմանիզմի և թուրքիզմի պրոպագանդանւ Հեղինակի 
կարծիքով արաբներիլ Թուրքիայից անջատվելը կամ ապակենտրոնացումը մահմե-
դականությանը վտանգի առաջ կարող է կանգնեցնել։ 
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տո էլ մեզ և ընդհանրապես մահմեդականությանը վտանգի առաջ 

կ կանգնեցնի։ 

(քիթթիհատ իսլամ а-ոլմ գրել էի, թե Թուրքիա լից անջատվելու 

և անկախություն ձեռք բերելու դեպքում արաբները երբեք օգուտ 

չպիտի ունենան և այս պարագան համեմատել էին ալբանացիների 

ձև ոք բերած անկախության և կամ մի երկրորդ Թոլնիսի ստեղծ-

ման հետ։ Կարծում եմ, որ ոչ մի մահմեդական արաբ չի ցանկա-

նա, որ Ֆրանսիայի կողմից Սիրիայի մի մա՛սի բռնագրավումից 

հետո, յոթ հարյուր հազար բնակչությամբ երկրի այդ մասում ա֊ 

ր ար ակ ան մի հանրապետություն կամ թագավորություն ստեղծվի։ 

Նույնպես ոչ մի արաբ չի ցանկանա, որ Սիրիայում ստեղծվի 

ֆրանսիական պրոտեկտորատ, ինչս/ես Թոլնիսում։ Այսպիսի պրո-

տեկտորատի ստեղծման համար բարյացակամություն են ցուցա-

բերում ֆրանսիասեր մարոնիները։ Մի այսպիսի վիճակ ստեղծվե-

լու դեպքում հավատով քրիստոնյա, բայց ստոր և երկչոտ մար-

դիկ ֆրանսիացիներին պիտի հանձնվեն, ֆրանսիացի պիտի դառ-

նան և խեղճ մ ահեղականները հետզհետե, ժամ առ ժամ պիտի 

թուլանան, պիտի գլորվեն և պիտի կործանվեն։ Ահավասիկ Թունի-

սը, հա տ կա պես Ալժիրը։ 

Արաբական խալիֆայության հարցն էլ հենց անգլիացիների 

կողմից հորինված, հետագայում էլ ֆրանսիացիների կողմից ըն-

դօրինակված խաբեության մի միջոց է. այս միջոցով նրանք ու-

զում են կործանել ոչ միայն խալիֆայությունը, այլ նաև մահմե-

դականությունը։ 

Արաբները և թուրքերը միացած ժամանակ դժվարությամբ 

էին դիմադրում թշնամիներին, ապա ի՞նչ կլինի, եթե նրանք ի-

րարից անջատվեն... Ընդհակառակը, եթե արաբները և թուրքերը 

այժմ վանից ավելի լուրջ, ավելի անկեղծ, ա՛վելի մեթոդիկ կերպով 

աշխատելու լինեն, հիմնական մի օգուտ ձեռք կբերեն։ Արաբների 

և թուրքերի միջև լուրջ տարաձայնություն չկա, կարևոր ոչ մի հարց 

իրարից չի բաժանում այս երկու ժողովոլրդներին. հետևաբար, 

ներքո ցույց տրվելիք իմ ծրագրի շրջանակներում արաբները և 

թուրքերը կարող են համագործակցել։ Միմիայն այդպես հնարա֊ 

վոր կլինի վերջ տալ ազգային թշնամությանը և, բնականաբար, 

առաջադիմություն կլինի, և պետությունն էլ իր բարձրության վրա 

կլինի, 

Արաբական նահանգները լեզվի և այլ հարցերում քիչ թե շատ 

ապահովվեցին, սակայն, բոլորը օրենքի համաձայն չկատարվե-
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ցինէ Այսօր հարց եմ տալիս թե' կառավարությանը և թե Միու-

թյուն և Առաջադիմություն կուսակցությանը, թե ապագա էի ո՞ր 

ծրագրի, ո՞ր հաշիվների վրա հենվելով այս իրավունքները տվե-

ցիք՛ հետո ի՞՛նչ պիտի անեք, ձեր նպատակը ո՞րն Է։ Շատ հավա-

նական Է, որ նրանք հեշտությամբ չեն կարող պատասխանել այս 

հարցին։ Նույն հարցը տալիս եմ նաև արաբներին, ձեր ընդհանուր 

ծրագիրը, ամբողջ ժողովրդի հավանությանն արժանացած ծրագի-

րը ո՞րն Է, ապագան ինչպե՞ս եք պատկերացնում։ Կասկածում եմ, 

որ բոլոր արաբների անունից հնարավոր լինի պատասխան տալ 

այս հարցին։ Ուստի, օսմանյան կառավարությունը և արաբ ժո-

ղովուրդը միասին պիտի որոշեն իրենց գործելակերպը, հակառակ 

դեպքում քաոսային վիճակ կստեղծվի, և այս անորոշ կացությու-

նից վերին աստիճանի գոհ կլինեն ֆրանսիացիները։ Կասկածելի 

ծրագիրը, անվճռական գործողությունը շատ մտատանջություննե-

րի պատճառ կհանդիսանան, խաղաղությունը, առաջադիմությունն 

արգելակող շատ դժվարություններ առաջ կգան, արաբական նա-

հանգներում մի երկրորդ Մակեդոնիտ յի և Ալբանիայի հարցը պե-

տության հիմքը կխախտեն։ Մինչդեռ արաբների և թուրքերի հա-

մատեղ ջանքերով կստեղծվի մի այնպիսի կառավարություն, որ 

Օսմանյան կայսրության մեջ ազգերի հարց չի մնա այլևս։ Բացի 

սրանից այլ ուղղության հետևելն անհեթեթություն Է։ Աշխարհա-

գրական տեսակետից Էլ ներկայումս պետությունը բաժանված Է 

հիմնական երկու մասերի1 արաբական և թուրքական նահանգնե-

րի. այլ բաժանումներն այնքան Էլ կարևոր չեն։ Այս երկու նա-

հանգներում մեկ ՛կառավարություն չի կարող լինել, հետևաբար, 

ինչպես ասել եմ իմ աշխատություններում, արաբական և թուրքա-

կան նահանգների համար անհրաժեշտ Է ստեղծել տեղական ա-

ռ անձին կառավարություններ։ Կառավարման այս ձևով երկար 

ժամանակ պիտի հետևել արաբների և թուրքերի ազգային զար-

գացմանը։ Ղրանից հետո, եթե այս երկու ժողովուրդները չավւա-

հասության հասնեն, ապա նրանց կերաշխավորվի ավելի լայն, 

ավելի ազատ վարչություններ։ Հետագայ՛ում թուրքերը և արաբնե-

րը թող ցույց տան իրենց օրինա՛կելի սահմանադրությունները և 

արժանանան հատուկ օրենսդրական ժողովների (սեյմ) և պա՛ռլա-

մենտների. և շատ ցանկալի կլինի հասնել այս կատարելագործ-

մանն առանց աղմուկ-աղաղակի։ Եթե մենք մեր ուշադրությունը 

չդարձնենք սրա վրա և տեղական վարչությունների կազմակերպ-

ման գործում թերանանք, ապա պարտությունն անխուսափելի 
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կլինի։ Մի խոսքով, արաբների հույսերը կարող են իրականանալ 

առանց արյուն թափելու, առանց երկիրն օտարների բռնագրավ-

մանը հանձնելու և թուրքերի հետ թշնամության առիթ չտալու 

պայմանով։ Թուրքերը և կայսրությունն էլ հիմնական օգուտ կքա-

ղեն սրանից։ Հետևաբար, բնական մի վիճակ ստեղծվելով, նախ և 

առաջ պետությունը կազատվի փորձանքներից, երկրորդ՝ արա-

բական նահանգները կշարունակեն ավելի շատ աշխատել պետու-

թյան համար։ Այս նպատակին հասնելու համար պետք է արա-

բախոս կեղծավոր քրիստոնյաներին հեռացնել հրապարակից, 

նրանք իսկական արաբներ չեն։ Եթե լեզուն մարդու մի ազգու-

թյան պատկանելու ցուցանիշ լիներ, այդ դեպքում հայերի մի մա-

սի հետ կարամանցի հույները թուրք պիտի համարվեին։ Արաբնե-

րը և թուրքերը ձեռք-ձեռքի տալով համաձայնության գալու դեպ-

քում ոչ մի ում չի կարող գիմ աղբել նրանց։ Ինչպես նկարագրեցի 

վերևում, կայսրության ներսում արաբական նահանգների ռեժիմը 

պետք է լինի Ավստրիայի հպատակության տակ եղող Հունգարիա-

յի ռեժիմի նման։ ժամանակին հունգարացիներն Ավստրիայի 

հարկատուներն էին։ Հետագա յում Վիեննայի կառավարությունը 

շատ բռնություններ գործադրեց, վերջապես մի 2արք խռովու-

թյուններից, ներքին պատերազմներից, կոտորածներից և ընդհա-

նուր օրենքների խիստ կիրառումից հետո աստիճանաբար հաս-

տատվեց ներկա վիճակը։ 

՛Սկա տի ունենալով մեր արաբ եղբայրների շահերը, ես չեմ 

ցանկանա հետևել այս մեթոդին և ուզում եմ, որ ազգային լիակա-

տար զարգացում ը տեղի ունենա եղբայրական համատեղ ջանքե-

րով։ Մահմեդական եղբայրության թևի տակ այս զարգացումը թող 

իրականանա խաղաղ ու հանդարտ։ Այս քաղաքականությունը 

կենսաղործելու ընթացքում թող արաբները և թուրքերը միշտ աչ-

քի առաջ ունենան մահմեդական կապը։ Այս հուսալի կապը ամ— 

րացնողը միայն մահմեդականությունն է։ Ուստի մենք պետք է 

զգուշանանք կեղծ և ոչ մահմեդական արաբներից։ 

1788 թ. Անգլիայից Ամերիկայի անջատվելը կարող է մի դաս 

լինել մեր հեռատես էֆենդիների հա.մար... Մենք էլ ազգային և. 

բնական իրավունքների սահմաններում արաբներին տանք ամեն 

տեսակ իրավունքներ, մեր աչքի պես պահպանենք արաբական նա-

հանգները, որովհետև նրանց կորուստը մեզ համար այն չի լինի, 

ինչ Ամերիկայի կորուստը Անգլիա յի համար։ ժամանակը նուրբ է, 

Արաբիան կա՛մ օսմանյան կլինի և կա՛մ օտարներինը, իսկ արա-
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թական անկախ մի էմիրատ նշանակում է հովանավորվող մի կա-

ռավարություն։ Արաբները ազգային շարժումներում ամենից ա-

ռաշ, եթե իրենց մահմեդական լինելը գիտակցեն, նմանապես թուր-

քերն էլ կայսրության միասնական պաշտպանության գործում ի ֊ 

րենց մահմեդական ազգից առաջանալը՝ կարծում եմ, որ ոչ մի 

վեճի առիթ չլինի։ Հավատացյալ եղբայրների անկեղծ բարեկա-

մության սկզբունքները բավական են այս հարցը լուծելու, պա է ֊ 

մանով, որ հարցը լուծվի մահմեդականությանը վայել կերպով։ 

ւ ЧУ— ո ձ յ . յ . . и » г յ լ ^ ս ւ յ — յ ւ յ - ՜ — 
Л ե լ ա լ նուրի, Ապագայի պատմությունը, Իսթանպոլլ, 1913, էդ 165—167։ 

1914 Թ. ՀՈՒՆՎԱՐԻ 24-Ին Կ. ՊՈԼՍՈՒՄ ԿԱՅԱՑԱԾ ԻԹԹԻՀԱՏԱԿԱՆ ԵՌՅԱԿԻ 
ՀԱՏՈՒԿ ԺՈ՚ԼՈվԻ ՈՐՈՇՈՒՄԸ ԱՐԱԲԱԿԱՆ ՇԱՐԺՄԱՆ ԴԵՄ ՊԱՅՔԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆԴ 

1. Թրակիայի և Անատոլիայի շրջանները տեղավւոխել Կ. Պոլ-

սում բնակվող արաբ սպաներին, որոնց թիվն ըստ ռազմական մի-

նիստրության ցուցակների հասնում է 490-ի, նրանցից 310-ը մըտ-

նում են (Гալ-Ահդ» գաղտնի կազմակերպության մեջ։ Նրանց հնա-

րավորություն չտալ որևէ աշխատանք տանելու, որը կարող է նը-

պաստել արաբների ու թուրքերի հարաբերությունների սառեց-

մանը։ 

2. Արաբական երկրներոլմ ռազմական հրամանատարությու-

նը վստահել թուրք սպաներին և հեռացնել արաբ սպաներին ու 

հնարավորին չափ խուսափել նրանց ծառայությունից՝ հրամանա-

տարության մեջ։ 

3. Արագացնել ռասաների թուրքացման քաղաքականության 

կենսագործումը։ 

4. Հանձնարարել Ահմեդ Ջ եմ ալ փաշային՝ անհրաժեշտ ծրա-

գիր կազմելու ռասաներին թուրքացնելու համար։ 

И Г 1 <0_уь1 Й.Л Հ յ < Լ ս օ ^ յ յ Ս ' 'Л-^а— Հյ 

<յ» «Г С 
Ամին Ս ա ի դ, Արաբական մեծ հեղափոխությունը, Կահիրե, 1934, մաս 3, 

էէ 43. 

16 Եռյակի անդամներն Էին մեծ վեզիր Սաիդ Հալիմ վէաշան, Կ. Պոլս ի զին-
վորական նահանգապետ Ահմեդ Ջեմ ալ փաշան և ապահովության ընդհանուր տնօ-
բեն Ազմի բեյը։ 
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5. Հակազդել Р ե յրութում և Փարիզում առաջացած ռեֆորմնե-

րի շարժմանը։ 

6. Վերացնել արաբական բոլոր կուսակցությունները և ներ-

քին դորձերի մինիստրությունում ստեղծել արաբական գործերին 

հսկող քաղաքական բաժին, որն անհրաժեշտ միջոցներ ձեռք առ-

նի բաժանման կոչ անողների դեմ պայքարելու համար, միևնույն՛ 

ժամանակ խստորեն հսկի նրանց շարժումներին։ 

7. Կ. Պոլսից հեռացնել այն արաբներին, որոնք գործում են 

թարքերի դեմ և ինչքան հնարավոր Է նրանցից (արաբներից) ներ-

գրավել մեր կողմը։ 

8. Ուժեղացնել իթթիհատ վա Թերակկի կուսակցության ազ-

դեցությունը արաբական երկրներոլմ և շատացնել նրա ակումբ-

ների անդամների թիվը։ 

ՏԵՄԱԼ ՓԱՇԱՅԻ ՃԱՌԸ 1У15 թ. ՀՈՒՆՎԱՐԻ ՍԿԱՆԵՐԻՆ ԴԱՄԱՍԿՈՍԻ 
ԱՐԵՎնԼՅԱն ԱԿՈԻՄՐՈԻՄ ՇնՅԽ Ա1յԴ ԱԱԱ»Ի& ՇԱՎԻՇԻ ՊԱՏ4ԻՆ 

ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՎԱԾ ԳՐԱԿԱՆ ԵՐԵԿՈՒՅԹՈՒՄ: 

Արաբ հայրենակիցնե՛ր, դուք պետք Է պահպանեք արաբների 

բարոյական հատկությունները և ազնիվ բնավորությունները, 

պահպանեցեք արաբների առաքինությունը և նրանց փառքերը, 

որոնք գոյություն ունեն մահմեդակա՛ն կրոնի ծագման օրից։ Իմաս-

տության ատամներով պաշտպան եք ձեր արաբականությունը, և 

պաշտպանեք այն ձեր բոլոր ուժերով։ Աշխատեք արաբների ա-

ռաջադիմոլթյա՚ն համար, վերականգնեք ձեր կուլտուրան, եղեք 

հարգարժան մարդիկ։ 

Մեր կուսակցությունը հաստատորեն կենսագործելու Է արա՛բ-

ների դրությունը լայն կերպով բարելավելու համար կազմվա՛ծ 

ծրագիրը, որի մասին ձեզնից շատերը հիշում են։ Այսօր կարող եմ 

հավաստիացնել ձեզ, որ թուրքերի և արաբների շահերը բոլորո-

վին չեն հակասում իրար։ Թուրքերը և արաբները հավասարա՛պես 

եղբայրներ են իրենց ազգային ձգտումներում ևհավանորեն նրա՛նք 

դրան կհասնեն իրենց ուժերի լարումով։ Մենք պետք Է աշխատենք 

և շատ աշխատենք հասնելու համար ա՛յս նպատակին և ամենից 

առաջ մեր շարքերից հեռացնենք նրանց, ովքեր ծախեցին իրենց 

հայրենիքը թշնամուն և բռնենք նրանց ՛կոկորդից, ովքեր աշխա-

տում են թշնամոլ օգտին։ 
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Երիտասարդ Թուրքիայի գործիչների նպատակն է հայրենասի-

րական զգացմունքներ արթնացնել թուրք ազգի մեջ, իր հա/րե֊ 

նակիցներին վարժեցնել սխրագործության, նրանց ազատել սլա-

վոնական լծից և զորացնել։ Եվ ես կոչ եմ անում արաբ և թուրք 

երիտասարդներին՝ ասելով, որ այս երկու ժողովուրդները կդատա-

պարտվեն կործանման մի ակնթարթում, եթե թողնվեն բախտի 

քմահաճույքին, և վեճերն ու տարաձայնությունները մահմեդակա-

նության սյուների մեջ, անկասկած, կհանգեցնեն այս կրոնի վե-

րացմանը և այն ժամանակ փրկություն չկա սլավոնական իմպե-

րիալիզմի լծից։ Շատ ափսոս և ցավալի է, որ կրոնի և հայրենիքի 

թշնամիներին հաջողվում են մեր մեջ երկպառակություն սերմա-

նելու սատանայական փորձերը։ Փաստորեն թուրքերը և արաբ-

՛ներն իրար սիրում են և միասնաբար քաղում իրենց աշխատանքի 

պտուղները։ Ես զգուշացնում եմ ձեզ թոլլամորթության հետևանք-

ներից, որովհետև նա ձեզ տանում է ստրկության և ձեր ոչնչաց-

մանը։ 
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Ամին Ս ա ի դ, Արաբական հեղափոխությունը, մաս 3, էջ 39։ 

ԷՆՎԵՐ ՓԱՇԱՅԻ ՀԵՌԱԳԻՐԸ ՀՈԻՍԵՅՆԻՆՄ 

аԵս ստացա ձեր հեռագիրը, որտեղ ասվում է, որ հաղթանա-

կը կարող է ապահովվել միայն Օսմանյան կայսրության բոլոր 

որդիների անկեղծ մասնակցությամբ։ Քանի որ որոշ բանտարկ-

յալների ներում հայտարարելու, Սիրիայում կառավարման ապա-

կենտրոնացված ռեժիմ հաստատելու, Մեքքայի էմիրությունը ձեր 

յւաբձր անձի և ձեր որդիների համար ժառանգական հայտարարե-

լու պահանջները դուրս են գալիս Զեր իրավասության շրջանակնե-

րից, և հաշվի առնելով, որ այդ պահանջների բավարարմանը հաս-

նելու համար փորձը ձեր օգտին չէ, տեղեկացնում եմ ձեզ, որ 

17 Շերիֆ Հոլսեյն Իրն Ալ Հաշիմի (1858—1931) — Մեքքայի շերիֆը, 
1915 թ. մարտին նա հեռագիր էր ուղարկել էնվեր փաշային, որով պա-
հանջել էր ընդհանուր ներում հայտարարել արաբ քաղաքական բանտարկյալնե-
րին, Սիրիային տալ կառավարման ապակենտրոնացման ռեժիմ և Մեքքայի էմի-
րությունը դարձնել ժառանգական՝ իր որդիների համար. Հեռագրում շեշտված էր, որ 
այգ պահանջները ընդունվելու դեպքում արաբները թուրքերի կողմից կմասնակցեն 
պատերազմին և կհայտարարեն ջիհադ։ 
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բանտարկվածները պետք է ըստ արժանվույն պատիժ ստանան, և 

խալիֆի իրավունքները Հիջազում մնում են անձեռնմխելի, ինչպես 

ւիադիշահի մ չուս տիրույթներում։ Համառորեն հանձնարարում եմ 

ձեղ անհապաղ Մեքքա կանչել ձեր որդուն՝ Ալիին, որն այժմ՝ 

ղտնվում է Մ և դինա յում և Դամ աս կո и ուղարկել ձեր կողմից ու-

ղերձում խո ստացված զինվորները, ուր նրանք կդրվեն ձեր որդու՝ 

Ֆայսալ բեյի, հրամանատարության տակ, որը մինչև պատերազմի՛ 

վերջը կմնա 4-րդ բանակի հյուրը»։ 

1915 թ. մարս։-
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Ամին Ս ա ի դ3 Արաբական մեծ հեղափոխությունը, մաս. 3, էջ 111։ 

ՏԱՄԱԼ ՓԱՇԱՅԻ ՊԱՇՏՈՆԱԿԱՆ ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆԸ 

Երբ պատժվեցին Եգիպտոսում և Օսմանյան կայսրության մեջ՝ 

կազմված ապակենտրոնացման կուսակցությանը պատկանող մի 

շարք անձնավորությոձներ, որոնք Ալեյում դատվել էին զինվորա-

կան տրիբունալի կողմից, այն ժամանակ՝ 1915 թ. օգոստոսին, իմ 

հրապարակած հայտարարության մեջ գրել էի, որ հետաքննու-

թյունները կատարվում են արդարացիորեն և մանրազնին կերպովг 

Քաղաքական այն փաստաթղթերը, որոնք մեր ձեռքն անցան պա-

տահականորեն, և (ГԱլ-Մուֆիդ» թերթի հրատարակիչ Արդ ալ-

Ղանի ալ-Ոլրեյսիի, որի փախուստի մասին նշել էինք հայտարա-

րության մեջ, և որը ձերբակալվեց վերջերս, ինչպես նաև Հայֆայի 

առաջին ինստանցիայի դատարանի նախկին անդամ Սեյֆ էդ֊Դին 

ալ-Խաթիբի, պահեստի սպա Ռաֆիկ Ռզգ Սալումի և նրանց մյուս 

ընկերների խոստովանությունը, մանրամասն լուսաբանեցին հար-, 

ցը, և գործը ուղարկվեց զինվորական բարձրագույն տրիբունալին, 

որտեղ ապացուցվեցին կազմա՛կերպություն ստեղծելու հարցում՛ 

նրանց դավաճանական ջանքերն ոլ գործունեությունը։ նախա-

քննությունները և դատաքննությունները, որոնք կատարեց զին-

վորական տրիբունալը, արժանի վճիռ հրապարակեց ձերբակալ-

ված ամբաստանյալների մասին՝ ըստ յուրաքանչյուրի մասնակ-

ցության այս կազմակերպությունը ստեղծելու գործում, որի նպա-

տակն էր Սիրիան, Պաղեստինր և Իրաքն անջատել Օսմանյան կայ-

սըր ութ յունից և հաստատել անկախ պետություն։ Զինվորական 

տրիբունալն ապացուցված համարելով նրանց գործնական մաս-г 
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նակցոլթյունն այս ձեռնարկումներում, մահվան վճիռ կայացրեց 
Շերիֆ րին Ահմեդ ալ-Ազմի, էմիր Օմար բին֊Աբդ ալ-Կադեր ա/-

Ջազաիրիի, Օմար րին Մուսթաֆա յի, Ռաֆիկ րին Ռզգ Սալումի, 
Մուհամմեգ րին Հուսեյն աշ֊Շանթիի, Շոլքրի րին Բեդրի Ալի ալ֊ 
Ասալիի, Աբդ ալ-Ղանի բին Մուհամեդ ալ-Ոլրեյսիի, Արիֆ բին 
Մուհամեդ աշ֊Շահաբիի, Բ՚աոլֆիկ բին Ահմեդ ալ֊Բասաթիի, Ս ե (ֆ 
ադ-Դին բին Աբի ան-Նասր ալ-Խաթիբի, Աբդ ալ-Վահաբ բին Հու-
սեյն ալ-Ինկիլիզիի, Աաիդ բին Ֆադլ Ակլի, Պետ բո Բավլոյի, Ջոր-
շի բին Մոլսի Հադդադի, Սելիմ բին Մուհամեդ Սաիդ ալ-Ջազա-
րիի, Ահմեդ ալ Շամայի, Ալի բին Մուհամեդ Հաչ Օմարի, էմին 
էութֆի բին Մուհամեդ Հաֆըզի, և Ջելալ բին Սելիմ ալ֊Բուխարիի 
մասին։ 

Այս խարդավանքներին մասնակի աջակցություն ցույց տալու 
•համար Սելիմ բին Մուսթաֆա ալ-Մազլումը դատապարտվեց 5 
տարվա, Թաոլֆիկ բին Մուհամեդ ան-Ъшտուրը և Յուսուֆ բին 
Մուհայբեր Սուլեյմանը՝ 10-ական տարվա, Հուսեյն բին Խալիլ 
Հայդարը՝ 15 տարվա բանտարգելության, Ռիադ բին Ռիդա աս-
Սոլհը՝ մշտնջենական աքսորի, էմիր Բ՛ահիր բին Ահմեդ ալ-Ջա-
զաիրիին՝ 10 տարվա բանտարգելության։ 

Նկատի ունենալով, որ Ռիզա աս ֊Սոլհը և Ասադ Հայդարը չեն 
հասկացել այդ կազմակերպության իսկական նպատակը և մտա-
դրությունը և, իրոք, որ չկան նրանց վարկաբեկող փաստաթղթեր, 
՛բայց ապացուցվեց նրանց հանցապարտությունը և ընկերակցու-
թյունը վերոհիշյալ անձնավորությունների հետ, ուստի որոշվեց 
այդ երկուսին վերադարձնել իրենց աքսորավայրը։ Որոշվեց նաև 
դատի չտալ և անմեղ համարել Մուհամեդ Ք յա մ իլ ալ-Հաշիմին, 
Իբրահիմ ալ-Կասեմին, Սամի ալ-Ազմին, Ռուշտի աշ-Շաոլին, 
Իզզեթ ալ-Ազմին, Մուսթաֆա ալ֊Քիլանիին դոկտոր Հիսամ ադ-
Դինին, Նեջիբ Շաքիրին, շեյխ Ֆաթթալլահ Ալի Աղիբին, դոկտոր 
Ահմեդ Կադրիին, Օմար Աթաաիին, Սելիմ Աթ֊Բայյարեին, Ջեմիլ 
Հուսեյնին, շեյխ Սաիդ Ալբանիին, Սելիմ Շամային, Սելիմ ալ֊ 
Բուխարիին, Ֆաիզ ալ-Խուրիին, Ռաշիդ ալ-Հաշիմին, հազարապետ 
Ալի Ռիզա յին, դոկտոր էմն Կուզմային, դոկտոր Աբդ ալ-Հաֆիզին, 
հարյուրապետ Մուհամեդ Ջեմիլ ալ֊Ոլլշային, Ֆերիդ վ։աշա ալ-
Յաֆիին և Օսման ալ-Ազմին։ 

Մահապատժի դատապարտվածներից Շաֆիկ ալ-Մուայատը, 

էմիր Օմարը, Շուքրի ալ Ասալին, Աբդ ալ-Վահաբ ալ-Ինկլիզին, 

Ռուշտի ալ֊Շաման և Ռաֆիկ Ռզգ Սալումը այս առավոտ կախա-
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ղան հանվեցին Դամասկոսոլմ, իսկ մյուսները՝ Բեյրոլթոլմ։ Մնա֊ 

ցած հանցավորներն ուղարկվեցին աքսորավայրեր և բանտեր։ 

Սվսպիսով, ապահովություն հաստատվեց Սիրիա յում և Պաղեստի-

նում, որն անհրաժեշտ է ընդմիշտ։ 

Շուտով դիրք պիտի հրատարակվի, որը պարունակելոլ է բո-

լոր փաստաթղթերը և ամբաստանյալների խոստովանությունը, 

ինչպես նաև. այս գործի համառոտ պատմությունը... 

1915 թ. մայիսի 14-ի թվակիր օրենքի երկրորդ հողվածի հի-

ման վրտ, որտեղ ասված է ընդհանուր զորահավաքի ժամանակ 

կառավարության դեմ դուրս եկողների նկատմամբ զինվորական 

իշխանությունների ձեռք առնելիք միջոցների մասին, կառավա-

րությունն իրավունք տվեց ինձ կիրառել վերոհիշյալ օրենքի տյդ 

հոդվածը։ Ես պիտի աքսորեմ այն անձնավորոլթյոլններին և նը-

րանց հետ կապ ունեցող նրանց ընտանիքների այն անդամներին, 

որոնք հանուն իրենց անհատական շահերի ոտնակոխ են անում պե-

տության իրավունքներն ու սրբությունները։ Ես միջոցներ եմ ձեռք՛ 

առել, որպեսզի ապահովեմ կառավարության հոգատարության տակ 

իրենց համար նշանակված վայրերը տեղափոխվող այս ընտանիք-

ների ապրուստի և հարմարությունների միջոցները։ Այդ վայրե-

րում նրանց պիտի տրվի հողամաս և գույք այն համաչափ արժե-

քով, որ նրանք ունեն Սիրիա յում։ Ես Սիրիայի և Պաղեստինի բո-

լոր բնակիչներին խորհուրդ եմ տալիս պահպանել հանգստություն 

և անդորրություն։ Այսոլհետև հետապնդումներ և օսմանյան նա-

հանգները աքսորումներ որևէ մեկի նկատմամբ տեղի չպիտի ունե-

նան, քանի դեռ նրա դավաճանության մասին հաստատուն փաս-

տաթղթեր չեն հայտնաբերվել։ 

I I 
Չորրորդ բանակի հրամանատար և ռազմա-

ծովային նավատորմի մինիստր՝ է Լ ն մ ե դ Ջ ե մ ս ւ լ 

ЛГ К* Հ_ք> ^Г չ մ _ յ օ _ յ յ յ մ \ յևյւ.-, 
Ամին Ա ա ի ղ, Արաբական մեծ հեղափոխությունը, մաս 3, էշ 81—83-, 

ՅՈՐՐՈՐԴ ԲԱՆԱԿԻ ՀՐԱՄԱՆԱՏԱՐՈՒԹՅԱՆ ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆԸ ԱՐԱՐ՜ 
ԸՆՏԱՆԻՔՆԵՐԻՆ ԱՆԱՏՈԼԻԱ ՏԵՂԱՓՈԽԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ 

Դատապարտ յա քների հետ ազգակցական կապեր կամ մտեր-

միկ հարաբերություններ ունեցող ընտանիքներից շատերը իրոք-

որ տեղափոխվել են Անատոլիա։ Կարող է հարց տվողնե՛ր լինեն, 

36ձ՝ 



թե ի՞նչ էր հանցանքը կանանց և երեխաների, որոնց նկատմամբ 

պատերազմական ատյանը ամբաստանության հիմքեր է գտել։ 

Պատասխանը շատ պարզ է։ Ինչ վերաբերում է տղամարդկանց, 

պատերազմական ատյանը նրանց նկատմամբ դա տա պար տողա-

կան վճիռ կայացնելուց խուսափելով հանդերձ նրանց բարոյական 

կամ անուղղակի մասնակցության փաստերն է ի նկատի ունեցել և, 

ուրեմն, օգտակար է համարել նրանց հեռու պահել դատապարտ-

յալների հետ շփում ունենալուց։ Այդ պատճառով էլ իր պարտքն 

է համարել նրանց Սիրիայից և Պաղեստինից հեռացնել։ Սրանք 

աքսորվածների առաշին կատեգորիան են կազմում։ 

Երկրորդ կատեգորիան կազմված է այն մարդկանցից, ովքեր 

մեքենայություններով և ազդեցության չարաշահում ով ջանացել 

էին, տեղական իշխանություններին ի վնաս, անձնական հեղինա-

կություն ձեռք բերել՝ ճնշելու համար ազգաբնակչությանը և շ ա֊ 

հագործելու նրա ծառայակամությունը։ Ավատ ա պետ երի այս դա-

սակարգը մշտապես ղեկավարում էր նրանց, ովքեր հակառակվում 

էին կառավարության այն միջոցառումներին, որոնց նպատակն էր 

հողերի արդարացի բաշխում ը ապահովել և երաշխավորել, որպես-

զի ազգաբնակչությունն իր աշխատանքի պտուղներից օգտվի։ Նը-

րանք մշտապես տրամադրվածէին չեզոքացնելու հասարակ աշխա-

տավորության մակարդակը բարձրացնելու կառավարության փոր-

ձերը™, 

Համընդհանուր զորահավաքից հետո լույս տեսած օրենքի 

2-րդ հոդվածը, որ վերաբերում է կառավարության հրամանագրած 

միջոցառումների նկատմամբ ընդդիմության մեջ կասկածվող 

մարդկանց, զորաբանակների հրամանատարներին շնորհում է իշ-

խանություն և լիազորություն, որի հիմամբ ձեռնսՀրկված քայլերն 

օրինական են։ 

Մենք հարկ համարեցինք այս բացատրությունները տալ, որ-

պեսզի հերքենք միտումնավոր այն մեկնաբանությունները, որոնք 

վատատեղյակ կամ չարամիտ մարդիկ փորձել են տարածել։ 

Ուրեմն միանգամայն ընդմիշտ հայտարարում ենք. 

1. Կառավարությունը ոչ թե աքսորել, այլ պարզապես տեղա-

փոխել է այդ ընտանիքներին։ 

18 Սա բացահայտ կեղծիք է։ Թուրքական իշխանությունները երբեք իրենց 

աոչև այդպիսի խնդիրներ չեն դրել։ 
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2. Կանայք և երեխաներն ուղարկված են իրենց ամուսինների 

և Հայրերի հետ, պարզապես ընտանիքները չկոտորակելու և խնա-

մողից չղրկելու նպատակով։ Եթե միայն տղամարդկանց հեռաց-

րած լինեինք, ապա դա մի պատիժ և դժբախտության աղբյուր 

կւիներ, քանի որ հայրերը պիտի չկարողանային աշխատել, տես-

նել իրենց ընտանիքներին և հոգ տանել նրանց մասին, մինչ կա-

նայք և երեխաները, իրենց աքսորյալ համարվող խնամողից 

զրկված, որպես կասկածելիների ընտանիք, պիտի ապրեին շնոր-

հազրկված և պիտի քայքայվեին ոլ զրկվեին խնամողի հոգատա-

րության բացակայության հետևանքով։ 

3. Ընտանիքներից և ոչ մեկի սեփականությանն ու ինչքերին 

ձեռք չի տրված։ 

Կառավարությունը կազմել է հատուկ հանձնաժողովներ, հե-

ռացված ամեն մի ընտանիքի համար նշանակել համապատասխան 

լիազոր և այդ ներկայացուցիչներին վերցրել իր պաշտպանության 

տակ։ Ոչ ոք տեղափոխման հետևանքով իր իրավունքները չի 

կորցրել։ Բոլորն էլ կառավարության միշոցով ստանում են իրենց 

սովորական հասույթները։ Բնականաբար, Սիրիայում նրանց սե-

փականություններին ու հողերին ձեռք չպիտի տրվփ այնքան ժա-

մանակ, քանի դեռ կառավարությունը համապատասխան չտփի և 

բնույթի սեւիականոլթյուն չի նշանակել նրանց այն վայրերում, 

որտեղ նրանք տեղափոխված են։ 

4. Կառավարությունն իր ուղղակի վերահսկողության տակ է 

առել այն նահանգների վալիների գործողությունները, որտեղից 

հեռացված կամ որտեղ հաստատված են այդ ընտանիքները։ Հղի 

կանայք, հիվանդներ և երկու տարեկանից ցածր երեխաներ ունե-

ցող ընտանիքների մեկնումը հետաձգված է։ 

5 . Կառավարությունն առավելագույն չափով ճանապարհի 

ծախս է հայթայթել առանց բացառության բոլոր նրանց համար, 

որոնք դրա կարիքն ունեին։ Ընտանիքները տեղափոխվել են եր-

կաթուղու առնվազն երկրորդ կարգի վագոնով։ 

6. Կահույքի տեղափո՝խոլթյոլնը թույլատրվել է առանց սահ-

մանափակման։ Տեղափոխման այս ծախսը ևս հոգացվել է իշխա-

նությունների կողմից։ 

7. Եթե տեղափոխված ընտանիքների կազմում պետական 

պաշտոնյաներ կային, ապա՝ վերշիններս իրենց նոր բնակավայ-

րում անմիշապես նշանակվել են իրենց նախկին աշխատանքներին 

համապատասխանող պաշտոնների։ 
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Կարճ ասած, վերջին հաշվով պարզապես ընտանիքների և 
պաշտոնատարների տեղափոխություն է կատարված։ 

8. Յուրաքանչյուր ընտանիքի կարիքները հաշվված են և կա-
ռավարության կողմից նշանակված են անհրաժեշտ թոշակներ։ 
Այդ թոշակը կարիքավորներին վճարվելու է ցկյանս, իսկ հա-
րուստներին՝ ժամանակավորապես, մինչև որ սկսեն կանոնավո-
րաբար ստանալ իրենց պատկանող եկամուտները։ 

9. Բանակի հրամանատարը տեղյակ է պահել այն նահանգ-
ների իշխանություններին, որտեղ հաստատվում են այդ ընտանիք-
ները, որ վերջիններիս անդամները պետք է վայելեն իրենց քաղա-

քացիական բոլոր իրավունքները։ Նույնպես հանձնարարված է, որ 
նրանց հետ վերաբերվեն հայրենակիցներին վայել ամենայն հար-
գանքով։ Հրամանատարն ավելացրել է նաև, որ այս հարցն անձ-
նական ինքնասիրության հարց է դարձնում19г 

Ինչպես վերևում ասացինք, ձեռք առնված միջոցառումը տե-
ղափոխություն է միայն, ոչ թե տեղահանություն կամ աքսոր: 
Փոխված է միայն այն, որ սիրիացի հայրենակիցը դառնում է 
բրուսացի հայրենակից։ Միջոցառման պատճառ դարձած մտադ-
րությունն այլ կերպ մեկնաբանելու ամեն մի փորձ պետք է 
սկզբունքով չարամտություն համարվի։ Մի խոսքով, բանակի 
հրամանատարությունը գործել էր ընդհանուր անվտանգության 
պաշտոնատան անունից և թելադրանքով։ 

Թող անմեղները, կանայք, պատանիներն ու երեխաները քաջ 
համոզված լինեն, որ իրենք աւկամա զոհերն են հայրենիքի նկատ-
մամբ դավաճանություն գործած իրենց ծնողների, մերձավորների 
և նրանց համախոհների, և որ կառավարությունը կիրառված մի-
ջոցառումներին դիմել է միայն ու միայն ազգաբնակչության մե-
ծամասնության պատիվը, բարի համբավն ու հանգիստը վւրկելոլ 
նպատակով։ 

Ьа УепКе виг 1а (ЗиевМоп БуПеппе риЬПе раг 1е С о т т а ^ с т е г и (1е 1а՛ 
4 - т е А г т е е , ՏէՅահս!, 1916, рр. 154—157. 

19 Վերոհիշյալ կետերում շարադրվածը դարձյալ մի կեղծիք էր թուրքական 
իշխանությունների կողմից, որի նպատակն էր շփոթության մեջ գցել արաբական ու 
համաշխարհային հասարակությանը և քողարկել իրենց դաժանությունն ու անօրի-
նականությունը արաբական ազատագրական շարժման գործիչների ընտանիքների 
նկատմամբ։ 
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ԹՈՒՐՔ ԼՐԱԳՐՈՂ ՖԱԼԻՀ ՌԻՖԿԻն ՍԻՐԻԱՅԻ 1916 Թ. 
ԴԵՊՔԵՐԻ ՄԱՍԻՆ20 

Ջեմալ փաշան մի կողմից ուժի, մյուս կողմից էլ երկիրը բա-
րեկարգելու և ռեֆորմների քաղաքականություն վարելով համոզ-
ված էր, թե արաբական շարժումը կդադարի։ Պետությունից ա֊ 
մենաբարձր աստիճանը ձեռք բերելով, նա ոլ մի կերպ չի ներել 
Օսմանյան կայսրության միասնությունը քայքայել ձգտողներին։ 
Այս հարցում Կ. Պոլսի ընդդիմանալը Ջեմալ փաշային՝ սխալ էրг 
էնվեր և Բ՚ալաաթ փաշաները սկզբունքորեն համաձայն էին նրա 
հետ։ Ոչ մեկը համաձայն չէր, որ հայրենիքի դավաճանը անպա-
տիժ մնա։ Սակայն էնվեր և Թալաաթ փաշաները միջնորդեցին, որ-
պեսզի Աբդոլլ Համիդ Ջահրա վին և Շաֆիկ ալ-Մ ոլայյատը ազատ 
արձակվեն։ Միություն և Ա ռաջա դի մոլթյուն կուսակցությունից մի 

խումբ ուրիշ անձնավորությոլններ էլ հովանավորում էին որոշ 
մարդկանց։ Կ. Պոլիսը մինչև վերշ պնդեց, որպեսզի Ալեյի դատա-
վորության գործը մի անգամ ևս մանրամասն քննարկվի։ 

Մեծ պատերազմի ժամանակ հրապարակված օրենքներից 
մեկը լիազորեց հրամանատարներին, որ եթե հայրենիքի պաշտ-
պանության համար անհրաժեշտ համարվի, անմիջապես ի կատար 

ածեն մահվան դատավճիռները։ Այս լիազորությունը տրվել էր 
կրակի գծում որևէ անա՛կնկալ բան պատահելու դեպքում վճռա-
կան կերպով գործելու համար։ Անսահմանափակ իշխանություն 
ունենալով, Ջեմալ վւաշան օգտվեց վերոհիշյալ օրենքից՝ Ալեյի 
զինվորական տրիբունալի որոշումները կենսագործելու համար։ 
Ъш վախենում էր, որ դատական փաստաթղթերը Կ. Պոլիս հասնե-
լու դեպքում գործի ընթացքը կփոխվեր։ 

Եվ մի առավոտ հեռագրով Կ. Պոլիս հայտնելով յոթ հոգու 
Դամասկոսոլմ և մյուսներին Բեյրութում մահապա՛տժի ենթարկե-
լու մասին, արմատապես լուծեց հարցը։ Միություն և Առաջադի-
մություն կուսակցությունը երբեք չի համաձայնվել հրաժարվելու 
Օսմանյան կայսրության որևէ մասից։ 

Այդ կուսակցությունը հոգով և սրտով թշնամին էր ալբանա-

20 Բ՛ուրք լրագրող Ֆալիհ Ռիֆկի Աթայը 1912 թ. եղել է ®ТаШП» թերթի 
թղթակիցը, իսկ Հետո Օ՚ալաաթ փաշայի ներքին գործերի մինիստրության հա-
տուկ բաժնի պաշտոնյա։ Հետագայում նա զբաղեցրել է 4-րդ բանակի 2 ֊ ր դ բաժ-
նի պետի պաշտոնը։ 
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ցի, հայ, հույն և արաբ բոլոր վաքրամասնոլթյոլնների ազգա ւնա-

կան և անկախության կողմնակից տարրերին։ 

* * * 

Ձերբակալվածներից ոչ մեկը չէր հավատում, որ ինքը մեռնե-

լու է։ Ես գիտեմ, թե Աբդոլլ Համիդ Աահրավին Դամասկռսում ինչ-

պես ներկայացավ Ջեմալ փաշա յին։ Որպես սենատորի, ընդու-

նարանում մի քանի րոպե մնալն իսկ վիրավորանք էր հասցրել նրա 

արժանապատվությանը։ Համառ, հաստակող մի մարդ էր։ Հպար-

տորեն մոտեցավ հրամանատարի ցույց տված աթոռին։ Սակայն, 

երբ Ջեմալ փաշան սկսեց մի փաստաթուղթ կարդալ նրա նա-

խապատերազմյան գործունեության մասին, նա գունատվեց, շոլր 

ուզեց և առաշին կումը կոկորդում խրվելով, սաստիկ նեղվեց ու 

հազիվ կարողացավ ասել... ինձ կներեք... 

Երուսաղեմի շտաբը եկող Շաֆիկ ալ-Մուայյատն էլ այդպի-

սին էր։ 

Բեյրութոլմ կախվածներն ավելի երիտասարդ ազգայնամոլ-

ներն էին։ նրանք բանտից մինչև կախաղան գնացին համարձակ, 

գլուխները բարձր պահած և արաբական քայլերգ երգելով։ 

Դամասկոսում կախվածների մասին պատմությունը լսել էի 

հանգուցյալ Նոլրեդդինից։ 

Այս երկու պատմությունը սրտիս ցավ պատճառեցին։ Շաֆիկ 

ալ֊Մուայյատի մորուքը սպիտակ էր և երկար։ Մտածելով, որ 

կախված ժամանակ ցավալի մի տեսարան պիտի ստեղծվի, ժան-

դարմերիայի մի սպա հանկարծ բռնել էր սպիտակ շապիկով կա-

ռավարական շենքի աստիճաններից իջնող դատապարտյալին ու 

գրպանից հանած մկրատով խուզել էր նրա մորուքը։ Այս քրեա-

կան տուալետի հիշողությունն ինձ մոռացնել տվեց արաբական 

ամբողջ արդարացի և լավ կողմերը, եթե կա այդպիսին։ 

Ալժիրցի Օմարը ջղային վիճակում մահապատժի աթոռին 

բարձրանալիս գոռգոռում էր։ 

«Ձայնդ կտրիր»—ասել է ներքևից մեկը։ 

Օմարը վախից ձայնը կտրելով կախվել է։ 

Քրիստոնյա Ռաֆիկ Ռզգ Սալլոլմը իսկական մի իդեալիստ էր։ 

նա մահը դիմավորել է ծիծաղով։ Ամենավերջը նա պիտի ենթարկ-

վեր մահա՛պատժի։ Վեց հոդի արդեն դարձել էին սառը դիակներ։ 
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Ռաֆիկը հրապարակ մտած ժամանակ նայել է իրեն հատկացված 
կախաղանին և ծիծաղելով ասել է. «Հավանական է իմ տեղն է»։ 

Հետո լուրջ կեցվածք ընդունելով նայել է Արդոլլ Համիդ ԶաՀ-
րավիի դիակին ու ասել «Ո՛վ ազատության նահապետ, ողչո՚լյն 
քեզ»։ 

Ра 11հ К1Гк|, 2еу11п<1ай1, ЫапЬи! , 1957, տ. տ. 4 0 - 5 1 . 

А. С. САРКИСЯН 

Т У Р Е Ц К И Е Д О К У М Е Н Т Ы И М А Т Е Р И А Л Ы 
ОБ АРАБО-ТУРЕЦКИХ О Т Н О Ш Е Н И Я Х (1908—1918 гг.) 

Р е з ю м е 

Представленные документы касаются политического по-
ложения арабских стран в период господства младотурок и 
арабо-турецких отношений. Они свидетельствуют об ассими-
ляторской политике турецких господствующих классов в от-
ношении арабов, их стремлении любой ценой подавить араб-
ское освободительное движение и сохранить целостность Ос-
манской империи. 

о и х л յ у> ն հ ՜ յ ձ \ ^էյ-յս ^ и ^ л ^ ^ յ 

П 1 А — I V А կ Տ ՜ ^ շ յ ք ֊ յ Լ յ ^ յ ւ 

յ ^ յ ձ ւ \ * յ Ա յ ս Լ ^ օ ս ^ ւ Լ Տ ՛ ^ р ь ^ л 

հ Հ Տ * օկք կտ՜յձг կյ^տւл о и х л з ԼյսյտւԱ օ ս ս յ 

ԱՏ՜ևյ\ _̂ յ|յյԱ1 և-- ՛՜ւյ-օ՚̂ ւ 0ձԼ՜ .օԼսՍք 1*5՜ 
!յյե՜ ճ յ ՚ ք 0 1 (յ̂ յ֊-յ у 

^ ^ է ձ Տ ՜ յ տ ֊ ^ и յ յ յ լ _ > 

. լ յ ս ս ք ւ ւ ւ յ լ յ ւ о и г ա = յ յ . > 
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А. С. Ж А М К О Ч Я Н 

ИСТОРИЯ ДРЕВНЕЙ ЮЖНОЙ АРАВИИ 
В АННАЛАХ АТ-ТАБАРИ 

В настоящей публикации впервые на русском языке дают-
ся материалы из анналов выдающегося историка средневе-
ковья ат-Табари, касающиеся истории древней Южной Ара-
вии. 

На основе первых двух томов «Анналов», изданных М. Ж. 
Д е Гуэ1, а также «Истории пророков и царей»2, дается изло-
жение арабской версии происхождения человечества, всей 
древней истории мира. 

Материалы ат-Табари о древней Южной Аравии имеют 
большое значение и для характеристики взглядов самих араб-
ских историков VIII—X вв. на происхождение арабов и на их 
дрёвнюю историю. 

Ат-Табари родился в 224/898—899 гг. н. э. в г. Амоле, в 
Табаристане. Много путешествовал, был в Сирии и Египте, за-
тем обосновался в Багдаде, где и прожил до самой смерти в 
310/922—923 гг. н. э.3 

1 А 1 - Т а Ь а г 1 , АЬи 0]а[аг М о Ь а т т е й Нэп 0]аг!г, АппМев գսօտ ве-
Ոթտւէ АЬи 0]а1аг 1Ьп 01аг1г а1-ТаЪаП, с и т аИв 6ժւժ!է М. յ. Ըշ Оое]е, 
Լսշճսոէ Ва1а\ 'огит. 1879—1901, \ ՚օ1. I. зег. I, уо1. I, вег. 2. 

1 — ՚ < ( Լ ) յ է յ ^ (1Н յ յ 1 

1 V 1 — I Л V — ! А У \ й и ь У 
3 ТЬе Епсус1ораес11а օք Ы а т (далее—Е1) а (31сИопагу օք Ыге ^ео^га-

•рЬу апс1 Ыо^гарЬу օք т а Ь а т т а й а п реор1ез, есШес! Ьу М. Т. Нои[Бша, 
А. Л. ^ е п в Ш с к յ. V. Агпо1<1, ՒԽքքօուոշ апй Ьеу1-Ргоуепса1, Ьеуйеп, 
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Среди его трудов наиболее значительными являются 
«Комментарий к корану» и «История пророков и царей»4. Опи-
санию древней истории в «Анналах» посвящено 1082 страни-
цы из 8486 страниц печатного издания. В основу своего опи-
сания древней истории мира ат-Табари положил историчес-
кую схему, восходящего к Библии. Он приводит сведения из 
истории иудеев, персов, греков, римлян, тюрков, арамеев к 
других народностей. 

Истории древних арабов также уделено большое внима-
ние. Оп рассказывает об их происхождении, расселении араб-
ских племен и их истории5. Свои сообщения о древней Аравии 
ат-Табари почерпнул из трудов Хишама ибн Мухаммеда ал-
Калби (ум. 819 или 821 г.)6, Ибн Исхака (ум. 768г.) 7 , которые, 
в свою очередь, использовали версии более ранних авторов— 
Вахг> ибн Мунаббиха, Абид ибн Шарийа ал-Джурхуми, Ка'б՛ 
аль-Ахбара и др.8. 

Материалы анналов ат-Табари по истории древнего мира 
были использованы в трудах как советских (Н. В. Пигулев-
ская ? , А. Г. Лундин10), так и зарубежных историков (Ю. Вель-

Լօոժօո, 1926, р. 578, 579; М. Л. йе С о е 1 е , Епсус1орае(11а ВгПашса, й1с-
Нопагу օք аг1з, БсМепсеБ ап<3 уепега! ШеШиге , IX е<Ш1оп, Լօոժօո, 1878. 

4 ^ а Л ^ Л с з ! Հ յ յ յ . Լ . ) \ у* 

\ ւ ւ ֊ и г լք т * 

5 Т հ . К о 1 й е к е , О е в с Ы с ^ е йег Регвег սոճ АгаЬег гиг геП йег Ба-
яапЫеп, айв Йег АгаЫБсНеп сЬгоп1к йев ТаЬаг1, Ьеуйеп, 1879, տ. XVI, 

6 С. В г о с к е 1 т а п п , (ОА1.) ОеэсЫсЫе <3ег АгаЫзсЬеп Ш е г а Ш , 
БВ., I, տտ. 211. 212. 

7 յ . Р и с к, МиИаттес ! 1Ьп ւտհճզ, Ш е г а г Ь ^ о г ^ с Ь е итеггисИип^еп, 
РгапкЛиП а т Ма1п, 1925. 

8 См. сноску 4, с. 183, и след. 
9 Н . В. П и г у л е в с к а я , Византия на путях в Индию. Из истории 

торговли Византии с Востоком в V — VI вв., М.—Л., 1964, Н. В. П и г у -
л е в с к а я , Арабы у границ Византии и Ирана в IV — VI вв., М.—Л., 1964, 
с. 313—328. 

1 0 А. Г. Л у н д и н, Южная Аравия в VI в., Палестинский сборник, 
М,—Л., 1961, с. 135. 
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хаузен11, Г. Ротштейн12, Т. Нёльдеке13, Ф. Хитти14, Дж. Филь-
би15 и др.). 

Ат-Табари приводит огромное количество фактического 
материала о политическом и экономическом положении стра-
ны. Арабский историк жил несколькими веками позже описы-
ваемых событий и, естественно, ему приходилось пользовать-
ся свидетельствами своих предшественников. Сведения, каса-
ющиеся древнего периода, довольно отрывисты, и о многих 
•областях общественной и хозяйственной жизни Аравии мы не 
имеем представления. Свидетельства ат-Табари по древней 
истории Южной Аравии представляли большую ценность для 
всех последующих историков, тем более, что часть материалов 
взята у авторов, труды которых не дошли до нас. 

Приведенные материалы по сравнению с другими араб-
скими источниками более надежны, поскольку у них содержат-
ся исторические сведения, отсутствующие у других историков. 

В настоящей статье в переводах из анналов ат-Табари 
даны страницы оригинала, в скобках — номера строк. Слова в 
квадратных скобках прибавлены нами для объяснения тех или 
иных выражений, названий городов, областей, рек и т. д. 

Ат-Табари начинает свое повествование с рассказа об 
Адаме, описывает события, происходившие во времена потом-
ков Адама от царствования Шиса ибн Адама до времени йа-
рида. Затем переходит к описанию «всемирного потопа» и 
«Ноева ковчега». Повествуя о «всемирном потопе», он разде-
ляет арабов на «коренных», происходивших от Ноя и говорив-
ших на арабском языке, и на «арабизованных». Далее ат-Та-
бари рассказывает о Шалихе, о первом царе йеменцев Кахта-

« Л. \У е 11 հ а ս տ е ո, Бк1ггеп սոճ УогагЬеИеп, НеП IV, ВегПп, 1889; 
М и Ь а т ш е й 1п Мей1па, \Уая1<1Г8 КПаЬ а1-Ма§||а7.1, ЬегаиБ^е^еЬеп уоп 
•^УеПЬаиБеп, ВегПп, 1882. 

" О . К о է հ տ է е 1 п, 0 | е ОупавИе йег ЬаЬтШеп 1п а1-Н1га, Е т Уег-
տսօհ гиг агаЫзс11-регв15с11ем ОезсЫсШе гиг геи с1сг БазапШеп, ВегПп, 
1899, 

13 См. сноску 5. 
1 4 РЬ . К. Н Ш у , НШогу օք էէս: агаЬэ, Լօոճօո, 1946 (Згй сйИюп). 
1 5 Н. Р 1 Ш Ь у , Տէ. Л. ВгМ^ег, ТЬе Ьасквгоипй օք Ыагп Ье1пе а 

яке1с(1 օք агаЫап Ь Ы о г у ւո р г е 1 1 а ш 1 С Иглей, А1ехап<3г1а , 1947. 
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не, о происхождении амаликитов (предков фараонов Египта) 
и многих других событиях, происшедших в те далекие времена. 

П е р е в о д 

Стр. 144 (1—8). 

Некто сказал, [что] Адам соединился с Евой через его лет 
после их низведения на землю. И родила ему Ева двух едино-
утробных близнецов — Кабиля16 и его сестру Калиму17, а за-
тем — Хабила и его сестру. Когда они выросли, Адам (да бу-
дет над ним мир!) хотел выдать сестру Кабиля, которая роди-
лась вместе с ним, замуж за Хабила. Кабиль воспротивился 
этому, и они совершили жертвоприношения. Жертва Хабила 
была принята, а жертва Кабиля — нет. Кабиль позавидовал 
Хабилу и убил его у Акбат Хира18. Затем спустился Кабиль с 
горы, держа за руку свою сестру Калиму, и убежал с ней в 
Аден Йемена. 

•Стр. 166 (17—20), 167 (1—3). 

Р а с с к а з о с о б ы т и я х , п р о и с х о д и в ш и х во в р е м е н а п о т о м к о в 
А д а м а от ц а р с т в о в а н и я Ш и с а ибн А д а м а до в р е м е н и И а р и д а . 

Говорят, что когда Кабиль убил Хабила и убежал от сво-
его отца Адама в Йемен, пришел к нему Иблис19 и сказал: 
«Жертва Хабила была принята и поглотил ее огонь только по-
тому, что он был огнепоклонником. Воздвигни же и ты огонь 
для себя и для твоих потомков». И построил храм огня. И он 
был первым, кто воздвиг [храм] огня и поклонялся ему. 

16 Кабиль—Каин в Библии. 
1 7 Калим — Авель в Библии. 
1 8 Столица Лахмидов, другой вариант — Хнрта (по-сирийски). Имеет-

ся несколько легенд о происхождении города Хира, подробно о нем см. 
И а к у т . Му'джам ал-Булдан, издание Вюстенфельда, т. 2, с. 375—379; 
О. К о է հ տ է е 1 п, Ше ОипавИе <3ег Ь а Ь т М е п 1п а1-Н1га, ВегНп, 1899, 
рр. 1 2 - 4 0 . 

1 9 Иблис — название злого духа, от греческого 8ւօփտ?.&տ; другие наз-
вания Иблиса — адув Аллах (враг Аллаха) или ал-адув (просто зраг) и 
аш-Шайтан. См. подробно Е1. 
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Стр. 197(13—18). 
...Рассказал нам Ал-Касим, рассказал нам Ал-Хусайн, 

рассказал мне Хаджжадж со слов Ибн Джурайджа. 

Стр. 197—198 (15—18). 
[Ковчег Ноя] отправился из Айн Варда 2 0 в пятницу на 

десятый день и пристал к Ал-Джудн21. II прошел он мимо До-
ма (каабы) и проплыл вокруг него семь раз. Аллах спас его 
[дом] от потопа. Потом он попал в Пемен, затем возвратился. 

Стр. 202 (1—8). 
...Передали мне слова Хишама ибн Мухаммада нбн Ас-

Саиба, сказанные им об этом Ад-Даххаке22. И персы заявили 
о своих претензиях .на Ад-Даххака и утверждали, что Джам 2 3 

выдал замуж свою сестру за одного знатного из своего рода и 
поставил его царем над Йеменом, и она родила ему Ад-Дахха-
ка. И сказал Хишам: «А йеменцы притязали на него [на Ад-
Джахака] и утверждали, что он из них, и что он Ад-Даххак 
ибн Алван, ибн Абид ибн Авидж, и [что1 о« поставил икаем 
[над Египтом своего брата Сннана ибнАлванаибн Абнда ибн 
Авиджа, и что тот—первый из фараонов, и что он был царем] 
над Египтом, когда вступил на его землю Ибрахим24, Друг 
милостивого (да будет над ним мир!)». 

Стр. 214 (11—13) 

2° Айн Варда, или Ра'с ал-Айн, известный город в ал-Джазирс (Месо-
потамии) . 

2 1 См. Коран, издание Флюгеля, Лейпциг, 1858, сура II, стих -Ш; см. 
также Д. Д. Т а г и р е в, Эрнванский сборник, вып. I, Эривапь, 1893. 

22 В «Шах-намэ» — Зоххак; армянский вариант чтения этой мифичес-
кой лччности Ажяаак—Այղա^ակ-, см. А. С հ г ւ տ է е ո տ о ո, 1Лгап տօստ 1ев 
ՏըտյոՍքտ, йеих1ете ейшоп ге\-ие շէ а и ^ т е ш е е , СорепЬа^еп, 1944, р. 176. 

2 3 Д ж а м — сокращенное от Джамшида. Легендарный царь древнего 
Ирана; о нем подробно см. Е1. 

24 Ибрахим — Авраам по Библии. В рукописях пишется без долготы 
над «ра», ставят вертикальную фатху; такое описание встречается в Кора-
не. Ибрахим получил также титул ханифа. В Коране (сура IV, стих 125), 
где Ибрахим назван ханнфом, упоминается, что Аллах его принял как дру-
га—«халила»; отсюда Ибрахим ал-Халил. О нем подробно см. Коран, пер. 
И. Ю. Крачковского, сура 4, стих 124 (125). «Кто лучше по религии, чем 
тот, кто предал свой лик Аллаху...». 
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...И родил Ирам ибн Сам ибн Нух Ауса ибн Ирама, Таси-
ра иби Ирама Хувайла ибн Ирама, Аус ибн Ирам родился 
Тасира ибн Ауса и Убейла ибн Ауса. А Тасир ибн Ирам родил 

Стр. 216 (1—10) 
Самуда ибн Тасира и Джадида ибн Тасира. Они были ара-

бами, говорившими на этом мударитском языке. И арабы на-
зывали эти народы «исконными арабами» [ал-араб ал'ариба], 
потому как язык их — тот, который стал их [арабов] общим 
языком. А бану Исмаила и Ибн Ибрахима они называли «ара-
бизозанными арабами» [ал-араб ал-мута'арраба], потому что 
они заговорили на языке этих народов, лишь поселившись сре-
ди иих. Таким образом, 'Ад, Самуд, Ал-Амалик, Амим, Джасм, 
Джадис и Таем — арабы. 

Племя Ад [заселяло] всю пустыню до Хадрамаута и Йе-
мена. Племя Самуд-Ал-Хиджр25 между Хиджазом и Сирией 
до Вади Ал-Кура26 и его окрестностей. Племя Джадис прим-
кнуло к племени Таем, и жили они в Йемене и соседних с ней 
[землях] до Бахрейна. А Иемама в то время называлась Джа-

ув. Племя Джасм жило в Омане. 

Стр. 216 (17—20) 
И сказано о Шалихе: он — Шалих ибн Арфахшад [родив-

шийся] от одного из сыновей Кинана. У Шалиха родился 
Абир, а у Абира родилось два сына: один из них Фалиг, что 
по-арабски значит Касим (разделяющий). А называют его 
так потому, что земля была разделена и смешались языки в 

2 5 Ал-Хиджр — разрушенный город, находившийся на северо-западе 
Саудовской Аравии, недалеко от деревушки Мадаин Салих, в 110 км юго-
западнее Таймы. В нем находился диван (ведомство), или Маджлис ас-Сул-
тан (султанский совет); по всей вероятности, здесь происходили религиоз-
ные обряды. В ал-Хнджре найдено большое количество арабских, арамей-
ских, самудских, набатейских, мннейских, древнееврейских, греческих и ла-
тинских рукописей. Мада'нн Салих (Салиха) — областной центр. Подробно 
см. Е1. Ал-Хамданн (X в.) упоминает города Асабига, Раби'а, Шахр с де-
лениями: ал-Асмар, Бал-Харис, Малик, Наср и Назила. 

2 6 Вади ал-Кура — долина между ал-Ела и ал-Мадина на древнем тор-
говом пути из Южной Аравии в Сирию; обычно называлась Вади Дейдиба-
ном. Б долине важное место занимает деревушка ал-Ела. 
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Стр. 217 (1—14) 
его дни. А другого называли Кахтан27. А у Кахтана родились 
Иаруб и Иактан, сыновья Кахтана ибн Абира ибн Шалиха. II 
оба они обосновались на йеменской земле, а Кахтан был пер-
вым, кто царствовал над Йеменом и первым, к кому обраща-
лись с приветствием «Да не допустит Аллах твоего проклнна-
ния», с которым арабы обычно обращались к царям. 

И родился у Фалига ибн Ариба-Аргу, и родился у Аргу-
Саруг, и родился у Саруга — Нахура, и родился у Нахура— 
Тарих, а имя его по-арабски—Азнр, и родился у Тариха—Иб-
рагим (молитвы Аллаха над ним!). И родился у Арфахшадд 
также Немруд ибн Арфахшад, и обиталище его находилось в 
стороне ал-Хнджра. И родились у Лавиза ибн Сама—Таснм и 
Джадис, и жилища их находились в ал-Йамаме; н родился у 
Лавиза также Амалик ибн Лавиз, а обиталище его было в 
Мекке и предместьях Мекки, и один из его сыновей захватил 
Сирию, и от них пошли амалнкиты, а от амаликитов28—фарао-
ны Египта. И родился также у Лавиза—Амин ибн Лавиз ибн 
Сам; и было у него много детей, и он удалил некоторых из них 
к Джамиру ибн Йафису на восток; и родился у Ирама ибн 
Сама — Аус ибн Ирам, а его жилище находилось в ал-Ахкаф, 
и родился у Ауса—Ад ибн Аус. 

Стр. 353 (17—20) 
У йеменцев были цари, однако царствование их не было 

непрерывным —один следовал за другим, но из-за отсутствия 
материалов ученые не могли прийти к единому мнению о жиз-
ни каждого из них. 

Стр. 354 (1—9) 
[Царствование] не было вечным, ибо, если оно длилось 

[долго], то только для кого-то из них. В силу того, что они цар-

2 7 Кахтан — племя, являющееся предком всех южных арабов Йемена. 
Оно называется также «Бану Кахтан» и «Каба'ил Кахтан». Кахтан проти-
вопоставляется Аднану — предку северных арабов. 

2 8 Амалнкиты считаются остатками одной из древнейших арабских 
племен, подобно племенам Таем, Джадис и Самуд. Хнджаз был населен 
амаликитами. Предполагают, что канааниты и филистпнцы, голиаф и джа-
лут были амаликитами, от которых пошли фараоны Египта. См. подробно: 
Е1. 
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ство/;али не от своего имени в том месте, где находились, то 
празилп не самостоятельно. А это подобно царствованию рода 
Насра ибн Рабиа ибн ал-Хариса ибн Малика ибн Амама ибн 
Нимара ибн Лахма, ибо они правили в малозащищенных пер-
сидских, пограничных с арабами, районах, от Хиры до границ 
Йемена и Сирии и земель, примыкающих к ней. И находились 
они там постоянно с времен Ардашира Бабакапа до тех пор, 
пока Кисра Барбиз ибн Хормиз ибн Ануширван не убил Ан-
Ну'мана иби Ал-Мунзира. И передал он [Кисра Барвиз ибн 
Хормиз ибн Ануширван] Ийасу ибн Кабису Ат-та'ии все, что 
они создали за весь период правления. 

Стр. 440 (13—17) 
И утверждал Хишам ибн Ал-Калби, как мне передали с 

его слов, что Ар-Раиш ибн Кайс ибн Сайфи ибн Саба ибн 
Иашджуб ибн Иариб ибн Кахтан был [одним] из царей йе-
менцев после Иариба ибн Кахтана ибн Габира ибн Шалнха и 

его братьев, и что Ар-Раиш царствовал над Йеменом в дни 
Манушахра. Его прозвали Ар-Раиш (а его имя было Ал-Ха-
рис ибн Абу Садад) за добычу, захваченную у другого народа. 

Стр. 441 (1—16) 
Он совершил поход на Индию и убил там [людей], взял в 

плен их, захватил богатство и возвратился в Йемен. Потом 
двинулся оттуда на Д ж а б а л а Тай, затем на Анбар, на Ал-Ма-
усил, отправил конницу во главе с одним из своих сподвижни-
ков по имени Шамр ибн Ал'Атаф на тюрков Азербайджана, 
бывшем тогда в их владении, и перебил он воинов и пленил 
женщин и детей. И написал он о своем походе на двух камнях, 
а они известны в Азербайджане. И говорит по этому поводу 
Имрул-кайс: Зу Манар, которого упоминает поэт,—это Зу Ма-
нар пбн Раиш, царь, унаследовавший власть после своего от-
ца, а имя его—Абраха ибн Раиш. И звали его Зу Манар пото-
му, что он завоевал Ал-Магриб29, проникнув в него и по суше, 

2 9 Ал-Магриб—по-арабски «запад», в противоположность аш-Шарку— 
востоку. Под термином Магрнб арабы поннмали современные Марокко, Ту-
нис, Ливию и Алжир. Имеется и термин Ифрикийа. Следует упомянуть, что 
некоторые арабские авторы (по словам Ибн Халдуна, XIV в.) включают в 
состав Магриба и современную Испанию, в частности Андалузию. 
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и по морю. Испугавшись, что его войско заблудится при воз-
вращении, он построил маяк, чтобы ориентироваться по нему. 

И утверждают жители Йемена, что Ал-Абда ибн Абраха 
в поход в один из отдаленных районов Ал-Магриба отправил 
своего сына и захватил тот его [район! и досталась ему добы-
ча. Привели к нему отвратительных наснасов30, у которых 
свойства диких зверей, и наводили ужас на людей. II назвали 
его люди Зу-л-Азар31 [«Покоритель ужаса» ! . Сказал: Абра-
х а — один из царей их, которые далеко уходили [в походах] 
по этой земле. 

Стр. 442 (2—5) 
Я упомянул здесь некоторых царей Йемена, вспомнив, как 

некоторые утверждали, будто ар-Раиш был царем Йемена в 
дни Манушахра и цари Йемена правили в нем с пользой от 
имени царей Фарса. 

' Стр. 464 (15—20), 465 (1—4) 
Рассказал нам Ибн Хуммайд, рассказал нам Салама со 

слов Ибн Исхака, а тот со слов того, кто, вне сомнений, пз 
его учителей, что Ка'б Ал-Ахбар приехал в Мекку в то время, 
когда там был Абдаллах ибн Ал-Ас. Ка'б сказал: «Спросите 
его о трех [вещах! , если он ответит вам, тогда он знающий. 
Спросите его относительно вещи из рая, которую создал Аллах 
для людей на земле, и спросите его, что является первым, что 
было Аллахом заложено на земле, и какое первое дерево было 
посажено на земле». Спросили Абдаллаха об этом, и оп отве-
тил: «Что касается первой вещи, которую Аллах поместил из 

տօ Наснас — см. а т - Т а б а р и , Анналы, т. I, сер. I, с. 214, 441; ал-
Мунджнд, Бейрут, 1949, с. 876; В. К а з н м н р с к п й , Словарь, т. И. Па-
риж, 1860, с. 1253; Наряду с реальными людьми упоминаются т а к ж ; некие 
человекообразные существа «наснас»; так в современном арабском языке 
называют человекообразных обезьян, а в средние века под этим названием 
были известны дикие горные люди. Под тем же названием известны сказоч-
ные одноногие человекообразные существа, передвигающиеся прыжками, 
как птицы. 

3 1 Зу-л-Азар — См. о нем в одном из рассказов ас-Са'алибн, где упо-
минается, что Рустам был женат на дочери Зу-л-Азара — Судана (по-араб»-
ски — Су'да) . См. Е1. 
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рая на земле, это—восточный угол Ка'абы; что касается пер-
вого, что было заложено на земле, — это Барахут5 2 в Йемене, 
который посещают неверующие; а первое дерево — это аусад-
жа, в з которого Муса вырезал себе посох». 

Стр. 516 (1—6) 
...И рассказывали, что первый из царей Йемена был царь, 

правивший в эпоху Мусы ибн Умрана, родом из химьяритов, 
которого называют Шамир ибн Ал-Амлул; это — тот, который 
построил город Зафар = 3 в Йемене и изгнал из него находив-
шихся в нем амаликитов. Этот Шамир ибн Ал-Амлул Химья-
рит был одним из правителей царя персов над Йеменом и его 
областями. 

Стр .584 (2—16). 
Рассказал нам Ибн Хумайд, рассказал нам Салама со 

слов Ибн РГсхака со слов некоторых ученых, а те со слов Вах-
ба Ибн Мунаббиха: 

«Потом отправилась она [Балкиср 4 к Сулайману во гла-
ве находившихся с ней 12000 кайлей35 из царей Йемена. Под 
началом каждого кайла [было] много тысяч [воинов]». 

Стр. 585 (12—16) 
И когда прошел год и убедились джинны в смерти Сулай-

манз, отправился некий муж в Тихаму, пока не очутился в Йе-
мене, и закричал: «О, джинны, царь Сулайман умер! Воздень-

1 2 Б а р а х у т — с м . Бархут или Бир Бархут. Здесь находится самая по-
читаемая в центральной Аравии гробница Худа; посещают ее в месяц Ша'-
бан (соответствует восьмому месяцу лунного календаря). Имеется извест-
ная легенда у Ибн ал-Факиха. 

33 Зафар (Зафара) — ныне небольшая деревушка. Развалины города 
находятся в Южном Йемене в 20 км юго-западнее Иарима. В древности— 
столица химьярнтского государства. См. Е1. 

34 Балкис, или Билкис (в тексте без огласовки), — савская царица. О 
ней сложено много легенд у арабов, эфиопов и иудеев. В Коране мы не 
встречаем упоминание о Билкис. См. подробно о ней в Е1. 

35 Кайл, или каул (ми. число — аквал) — знатный. См. «Палестинский 
сборник», вып. 8 (71); А. Г. Л у н д и н . Южная Аравия в VI веке. М.—Л., 
4961, с. 93, 104. 
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те же ваши руки!». II шантаиы поставили два огромных кам-
ня и написали на них надпись письмом муснад38: «Мы строили 
Салхин 77 лет и Данбин и построили мы Снрвах, Марах, Бай-
нун, Бархада, Айдайн, Хинд, Хунаида, и семь прудов з Каа и 
Талсум в Райде. И если бы не вопящий в Тихаме, мы оставили 
бы в Ал-Буне знак (?)» . Салхин (Сирвах), Марах, Байнун, 
Хинд, Хунайда, Талсум — крепости в Йемене, которые воздвиг-
ли шайтаны для Зу-Бата, затем подняли они своп руки [в 
скорби], и окончилось царство Зу-Бата, и царство Балкнс с 
Сулайманом ибн Даудом (да будет над ним мир!). 

Стр. 598 (11—13) 
Кайкавус женился, как сказано, на дочери Фараспиата, 

царя тюрков, а говорят, что нет, она—дочь царя Йемена. 

Стр. 603 (8—18) 
Передали мне со слов Хншама ибн Мухаммада: напал он 

[Кайкавус] на Йемен, а царем там был Зу-л-Аз'ар ибн Абраха 
Зу-л-Манар ибн Ар-Раиш. Когда [Кайкавус] пришел в страну 
Йемен, выступил против него Зу-л-Аз՝ар ибн Абраха (а его уже 
разбил паралич), но сам он прежде обычно не совершал похо-
дов. Сказал: Когда двинулся на него Кайкавус и попрал его 
землю во главе своего войска, выступил он сам [Зу-л-Аз'ар 1 
во главе войска химьяритов и потомков Кахтана и победил он 
Кайкавуса, взял его в плен и захватил его лагерь и посадил 
его в колодец и закрыл его крышкой37. 

Сказал: вышел из Сиджистапа38 человек по имени Рус-
там—а был он могучим, сильным — во главе людей, которые 
ему подчинялись. 

Сказал: Персы утверждали, что он проник в Йемен и вы-
вел оттуда Кабуса из его тюрьмы, а это — Кайкавус. А жите-

36 Ал-Муснад — химьярптское письмо. См. Словарь ЛеГша, с. 1442— 
1444. 

37 Обычно, когда брали в плен какого-нибудь известного предводителя, 
то сажали его в колодец и закрывали крышкой. Такие обычаи были также 
у древних персов н химьяритов. 

Сиджистан, или Систан, расположен между Ираном и Афганистаном՛. 
Словарь к арабской хрестоматии и Корану, Казань, 1881, с. 350. 
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ли Йемена утверждали, что когда до Зу-л-Аз'ара дошла весть 
об успехе Рустама, вышел он к нему во главе своего войска и 
с обозом своим. И каждый из этих двоих вырыл вокруг своего 
лагеря ров. Они [Рустам и Зу-л-Аз'ар] боялись потерь в своем 

Стр. 604 (1—2) 

войске и опасались, что если они сойдутся, то ничего у них не՝ 
останется [от войска]. И заключили они мир на условии отда-
чи Канкавуса Рустаму и прекращении войны. 

Стр. 683 (84) 

И з в е с т и я о ц а р я х Й е м е н а во в р е м е н а К а б у с а и п о с л е н е г о до 
э п о х и Б а х м а н И с ф а н д и а р а 

Сказал Абу Джа'фар: «Мы уже приводили сообщение со 
слов того, кто утверждал, что Кабус был в эпоху Сулаймана 
ибн Дауда (да будет над ним мир!). И упомянули мы о тех ца-
рях Йемена, которые были в эпоху Сулаймана, и привели со-
общение о Билкис, дочери Илишарха. 

И рассказали мне со слов Хишама ибн Мухаммада Ал-
Калби, что царство над Йеменом после Билкис перешло к Иа-
снру ибн Амру ибн Иафару, которого называли Иасир Анам-
И называли его так, потому что он облагодетельствовал [Йе-
мен], укрепив их царство и устроив дела [йеменцев]». 

Сказал [Абу Д ж а ' ф а р ] : «И утверждают жители Йемена,, 
что он произвел набег на Ал-Магриб и достиг долины Вади ар-
Рамал, а до него никто не доходил до нее. И когда достиг он 
ее, не нашел он дороги дальше из-за обилия песка. И когда он 
находился там [в долине] вдруг расступился песок. Тогда он՝ 
приказал человеку из своей семьи по имени Амр, чтобы пере-
сек он и его спутники [пустыню]. Они пересекли ее, но не вер-
нулись». 

И когда увидел он это, приказал сделать идола медного, 
и он;» сделали его. И был он воздвигнут на скале на краю до-
лины. И было написано на его груди [письмом] муснад: «Это г 
идол Йасира Анама химьярита, и нет за ним пути: и пусть ник-
то не берется за это [за поиски пути] — иначе погибнет». 
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Сказал он [передатчик]: после него правил Тубба39, а 
это—Туббан Асад, а это—Абу Кариб ибн Малки Кариб Тубба 
ибн Занд ибн Амр ибн Тубба, а он—Зу Ал-Аз'ар ибн Абраха 
Тубба Зу Ал-Манар ибн Ар-Раиш ибн Кайс ибн Сайфн ибн Сн-

Стр. 685 (1—18) 

баи и звали его ар-Ранд. II был Тубба в дни Биштасба и Арда-
шир<՛ Бахмана ибн Исфандийара ибн Бнштасба. II направился 
он из Йемена по дороге, по которой прошел Ар-Ранш, и вышел у 
двух гор [племени] Тай, потом направился к Ал-Апбару. Ког-
да же достиг он Ал-Хиры (а это было ночью), он заколебался, 
и усгроил ставку свою [здесь], и назвали то место Ал-Хира 
Потом ушел он, оставив здесь после себя людей из [племени | 
Ал-Азд, Лахм и Джузам, Амила и Куда'а. Они построили [жи-
лища] и жили там. Затем переселялись к ним люди из племе-
ни Тайи, Калб, Ас-сакун, Балхарнс ибн Ка'б и Ийад. Потом от-
правился он в Ал-Анбар, в Ал-Мосул, затем в Азербайджан и 
встретил он в нем тюрок и победил их, убив воинов и взяв с 
плеп семьи. Затем он возвратился в Йемен и оставался в нем 
некоторое время. И боялись его цари, и превозносили его, и 
приносили ему подарки. И прибыл к нему посол царя Индии с 
подарками и диковинными вещами — шелком, мускусом, алоэ 
и другими диковинками из страны Индии. И он увидел то, че-
го раньше не видел. И сказал: «Неужели то, что я вижу, есть 
в вашей стране?» И ответил [посол]: «Да не допустишь ты, что-
бы тебя проклинали! Меньшее из того, что видишь, — в нашей 
стране, а большее — в Китае». И описал он ему страну Китай, 
его богатство, изобилие и многочисленность диковинок. И тот 
поклялся, что совершит поход на него. И пошел он с химьяри-
тами по побережью, пока не достиг Ар-Ракаик и людей, нося-
щих черные колпаки. И направил он человека из своих спутни-
ков, по имени Сабит, в Китай во главе огромного войска. И по-
терпело оно поражение, и пошел Тубба, пока не вступил в Ки-
тай. И убивал его воинов, и сметал то, что встречалось там. 

3 9 Тубба (мн. число — Табабн атун)—титул южноарабскпх (йемен-
ских) царей (см. Гиргас, с. 87). 
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Сказал [передатчик]: утверждают, что е ю путь к нему,. 

Стр. 686 (1 — 11) 
пребывание в нем и возвращение из него [заняли] семь лет. И' 
оставил он в Тибете 12 тысяч всадников из химьяриюв, и 
они — обитатели Тибета. В настоящее время они утверждают,, 
что они — арабы, и что характер и цвет их кожи те же, что и у 
арабов. 

Рассказал Абдаллах иби Ахмад Ал-Марвази, поведал 
мне мой отец, сказал: передал мне Сулайман: Я читал под ру-
ководством Абдаллаха [переданное] со слов Исхака ибн Иа-
хии, а тот со слов Мусы ибн Талхи: «Вышел Тубба во главе-
арабов, идя, пока они не заколебались у Куфы (а это была 
однз из его остановок), и остались в ней слабые люди. И наз-
вали [это место] Ал-Хира из-за их нерешительности. Тубба 
ушел н возвратился к ним, [когда] они уже обосновались и 
жили [в нем]. И направился Тубба в Йемен, а они остались, и 
среди них были [племена] из всех племен арабов: из бану Ли-
хиан, Хузаил, Тамим Джу'фийа, Тайй и Калб». 

Стр. 744 (19—20) 
Рассказывают со слов Хишам ибн Мухаммада, что он 

сказал: «Когда умер Бухт Нассар [Навуходоносор], те арабы, 
которых он поселил в Хире, ушли к жителям Ал-Анбара, ког-

Стр. 745 (1 — 10) 
да было приказано их убивать. И осталась Хира разрушенной;, 
и в течение долгого времени ни одна душа не приходила к ним 
из страны арабов. А в Ал-Анбаре [находились] жители ее и те, 
кто пришел к ним из Хиры из арабских племен баиу Исмаил, 
бану Ма'адди ибн Аднан. И когда умножилось потомство пле-
мени Ма'адд ибн Аднан и тех, кто был с ними из арабских пле-
мен, и заполнили они области свои в Тихаме и прилежащих к 
ней землях, разъединили их войны, вспыхнувшие между ними,, 
и события, происшедшие среди них. Они вышли, ища простора 
и обработанных земель, в прилегающие к ним области Йеме-
на и окраинные земли Сирии. 
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А двинулись некоторые племена на них տ Бахрейн, а там 
[находились] азднты, которые осели здесь с времен Пмрана 
ибн 'Амра из оставшихся от племени 'Амр, а это Ма'ул-Сама" 
Ибн Харнс». 

Стр. 748 (8—17) 
Сказал [Ат-Табарп]: «Ал-Анбар был назван Ал-Анбаром 

только потому, что там были хранилища съестных припасов, а 
Ал-Ахра называли потому, что Кнсра [Хосрон] отсюда давал 
пропитание своим людям. Сказал он: «Потом явились в Ал-Ан-
бар в царствование арамеев Малик и 'Амр, и два сына Фахм 
ибн Тайм Аллах, и Малик ибн Зухайр ибн Тайм Аллах, и Гат-
фан ибн Амр ибн Ат-Тамсан, и Захр ибн Ал-Харис и Субх ибн 
Субанх в числе тех, кто присоединился к ним из их родствен-
ников и союзников. И явился Нумара ибн Кайс ибн Нумара и 
Ал-Наджда. А это одно из племен амалнкитов, которые отно-
сили себя к племени Кинда, и Малкан ибн Кинда, Малик и 
Амр, два сына Фахма, и их союзники. И присоединились к ним 
бежавшие из царства Ардаванов. И поместил он их в Ал-Хнре, 
которую построил Бухт Нассар для арабских купцов, находнв-

Стр. 749 (1—18) 
шихся у него, когда было дано повеление совершить набег на 
арабов и двинуть войска против них. И никто не проходил в 
Ал-Анбар, а пришедшие из числа бежавших [в страхе], перед 
этим не подчинялись персам, а персы не подчинялись им, пока 
не пришел сюда Тубба, а это — Ас'ад Абу Кариб ибн Малкн-
кариб со своим войском. И оставил он там слабых люден и 
тех, кто был не в состоянии уйти вместе с ним и возвратиться 
в свою страну. И присоединились они к этой Ал-Хнре и смеша-
лись с ними. Об этом говорит Ка'б ибн Джу'айл ибн 'Аджара 
иби Кумайра ибн Са'лаба ибн 'Ауф ибн Малик ибн Бакр ибн 
Хабиб ибн'Амр ибн Танам ибн Таглиб ибн Ваил: 

«И совершил набег Тубба во главе химьяритов из обита-
телей Адена, пока не остановился в Ал-Хирс. 

И выступил Тубба, затем вернулся к ним и оставался 
[там] и устроил их дело. А затем вернулся в Йемен. А среди 
них [оставшихся] были [люди] из всех племен Лихйан, а это 
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потомки [племени] Джурхум, а среди них — племя Джу'фи, 
Тайи, Калб и Тамим и они, т. е. потомки Джурхум, были толь-
ко в Хире. 

Ибн Ал-Калби сказал: Лихиан — потомки Джурхум. Мно-
гие из Танухитов поселились в Ал-Анбаре и Ал-Хире и в мес-
тах между Хирой и берегами Евфрата, до области Ал-Ачбара 
и ее окрестностей, в палатках и шатрах из козьей шерсти. Не 
жили они в глинобитных домах. Не собирали жителей ее ъ ней 
[в Хире], а собрались они на."ерритории между Ал-Анбаром 

и Хирой, и назывались «окрестными арабами». Первым царем 
их во время местных царей был Малик ибн Фахм, и ставка 

Стр. 750 (1 — 18) 

его находилась близ Ал-Анбара. Потом Малик умер, а после 
него царствозал его брат 'Амр ибн Фахм, затем 'Амр ибн 
Фахм погиб и после него царствовал Джазима ал-Абраш [т. е. 
пятнистый] ибн Малик ибн Фахм ибн Таним ибн Аус Ал-Азди. 

Сказал Ибн Ал-Калби Аус—сын 'Аднана ибн Абдаллаха 
ибн Насра ибн Захрана ибн Ка'ба ибн ал-Хариса ибн Ка'ба 
ибн Абдаллаха ибн Малика ибн Насра ибн Ал-Азда ибн ал-
Тауса ибн Малика ибн Зайда ибн Кахлама ибн Саба. 

Сказал Ибн ал-Калби: говорят, что Джазима ал-Абраш 
происходит из коренных арабов из Бану Вабар ибн Амим ибн 
Лау? ибн Сам ибн Нух. Джазима был одним из самых умных 
арабских царей, долгие годы совершал набеги и был беспощад-
нее всех в расправе. [Он был] самым осмотрительным, и пер-
вым, кто присоединил к своему царству землю Ирака. У него 
был յ проказа. Но арабы не говорили о ней прямо, и боялись 
называть его этим именем, а восхваляли его и называли Джа-
зима чистый и Джазима пятнистый. Он кочевал между Хирой 
•и Анбаром, Баккой и Хитом40 и в его окрестностях, в Айн Ал-

40 Хит — город в Ираке, на правом берегу Евфрата. Арабские средне-
вековые путешественники считали расстояние между Хитом и Багдадом 
33 фарсаха (185 км), пли шесть дней пути. Арабские географы ал-Истахри 
и ибн Хаукаль включают Хит в ал-Джазиру (Месопотамию). В сообщени-
ях ал-Мукаддаси он был еще важным городом, но в XIII веке Иакут заста-
ет его небольшим городком. Хит основан в IX в. до н. э. (по ассирийским 
источникам), по-гречески—Ис. Подробно о нем см. Е1. 
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Тамре41 и в местностях до Гуманры, Ал-Куткутаны, Хафийи н 
в прилежащих к ней местах. И доставляли ему дань и прибы-
вали к нему посольства. И совершил он набеги на племена 
Таем и Джадис в местах их обитания в Джауве [в Ал-Пема-
ме1 и в других местах. Племена Таем и Джадис говорили по-
арабски. И настиг он Хассана Ибн Тубба Асада Абу Кариба, 
напавшего на Таем и Джадис в Иемаме. И отступил Джазнма, 
повернул назад с теми, кто был с ним. И напала конница Туб-
бы на отряд конников Джазимы и уничтожила его. 

Стр. 769 (2—18) 
Мы упомянули здесь о Джазиме и его племяннике [по 

материнской линии] Амре Ибн Адийи в связи с рассказом о 
царях Йемена. Не было у них определенного порядка в отно-
шении владения [мулк], царствования. Их вождь был царем 
только над своей областью [михлаф] и местностью вокруг 
своей резиденции [Михджар] и не шел дальше этого. А если 
кто-то посягал на них [вождей]..., то они уходили отсюда. И 
если он удалялся из своей области, то только из-за того, что 
владение не было закреплено ни за его предками, ни за ним. 
ни за его потомками. И он похож на тех, кто бежит в страхе 
от учинившего разбой, а то нападает на одну область за дру-
гой, пользуясь оплошностью ее обитателей. А когда обвиняют 
его, у него не оказывается доказательства [своего права] . 
Иногда [они] один за другим уходили из своей области и зах-
ватывали то, что встречалось на пути, затем они из страха пе-
ред преследованием собирались возвратиться на свое место и 
в свою область, [не желая] чтобы хоть кто-то, кроме обитате-
лей его области [михлафа], подчинился ему или платил дань, 
[пока не появился Амр ибн Адийи, о котором мы упоминали А] 

он был племяником Джазимы, о котором мы рассказали. И 
стала наследственной для него, для его потомства и для роди-
чей его власть над арабами в областях Ирака и в пустыне 
Хиджаза благодаря тому, что их назначили цари персов, и они 

Айн ат-Тамр по-арабски «источник фиников». Иакут сообщает, что 
город находился около ал-Анбара к западу от Куфы, на границе с араб-
ской пустыней. Река, на берегах которой он находился, была или современ-
ной Вади ал-Амх, или Вади Бурдан. 
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осуществляли правление подвластными им арабами до тех пор, 
пока Парвиз ибн Хормуз не убил Ан-Ну'мана ибн Мунзира, и 
то, что цари персов возлагали на них, возложил на других. 

Стр. 770 
И мы рассказали историю Джазимы и Амра ибн Алийи, 

потому только, что хотели привести полностью хронологию 
царствования царей Персии, и чтобы удостовериться в истин-
ности рассказываемого о них с помощью того, что открыло нам 
путь убедиться в [истинности!. А деяния [история! рода Наср 
ибн Рабийа, правителей от царей персов и их наместников на 
границах с арабами, которые жили в пустынях Ирака, жите-
ли Хиры знали и 4эиксировали у себя в церквах своих и в кни-
гах своих. И я рассказал со слов Хишама ибн Мухаммада Ал-
Калби, а он говорит: «Я добыл известия об арабах, о генеало-
гиях рода Насра ибн Рабийа, о продолжительности жизни тех 
из них, кто правил в пользу дома Хосроя и об их хронологии, 
в церквах Хиры, и в них [известиях! [содержится рассказ! об 
их царствовании и всех их делах». 

А что касается Ибн Хумайда, то он рассказал нам исто-
рию потомков Насра ибн Рабийа и об их проникновении в 
Ирак, за исключением того, что сказал Хишам, и того, о чем 
мы рассказали об этом со слов Саламы, а тот со слов Ибн Ис-
хака, а этот со слов некоторых ученых: Рабийа ибн Наср ал-
Лахми увидел сон, о котором мы расскажем, говоря об абис-
синцах и их победе над Йеменом, толковании и ответах Сати-
ха л Шикки по поводу его сна. Потом в сообщении своем об 
этом он говорит, что когда Рабийа ибн Наср получил ответы 
Сатиха и Шикки, запало ему в сердце, что сказанное ими про-
изойдет из-за эфиопов, и тогда снарядил он сыновей своих и 
домочадцев в Ирак, с тем, чтобы сохранить их в благополучии, 

Стр. 771 (1—9) 
и написал с ними письмо к царю персов, имя которого было Са-
бур ибн Хурразад, а тот поместил их в Ал-Хире. Сказал: «А из 
потомков рода Рабийа ибн Наср был Ал-Ну'ман, царь Хиры, а 
•ЙТО—царь Ал-Ну'ман ибн ал-Мунзир ибн Ал-Ну'ман ибн 
Ал-Мунзир ибн Амр ибн 'Адийи ибн Рабийа ибн Наср сог-
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ласно генеалогии жителей Йемена...» Сказал Лбу Джафар: 
«мы расскажем сейчас о Таем и Джадис, т. к. история их так-
же произошла во времена правителей царств [мулукат ат-тн-
ваиф1. И подлинно, гибель Джадиса была от руки Хассана 
ибн Тубба, как мы уже упоминали в рассказе о хпмьяритскнх 
Тубба, которые были во времена персидских царей». 

Стр. 880 (19—21) 
Р а с с к а з о с о б ы т и я х , п р о и с ш е д ш и х во в р е м я И а з д и д ж а р -

д а ибн Б а х р а м а и Ф и р у з а м е ж д у их п р а в и т е л я м и н а д а р а б а -
ми и ж и т е л я м и Й е м е н а . 

Сообщили мне со слов Хишама ибн Мухаммеда, а օ՚-ւ ска-
зал: «Прислуживали царям из химьяритов во время их царст-
вования, сыновья знатных из химьяритов и других племен. 
Среди тех, кто прислуживал Хассану ибн Тубба, был ибн 

Стр.881 (1—20) 

Худжр Ал-Кинди, а он был вождем племени Кинда в его вре-
мя. И когда Хассан ибн Тубба пошел на Джадис, он оставил 
Ибн Худжр а для некоторых дел. Когда Амр ибн Тубба убил 
своего брата Хассана ибн Тубба и стал царем вместо него, он 
привлек к себе милостями Амра ибн Худжра Ал-кинди, чело-
века умного и благородного. И вот Амр ибн Тубба, желая поч-
тить его и унизить род своего брата Хассана, женил его на 
дочери Хассана ибн Тубба. И говорили об этом химьяриты. И 
стало это для них событием, которое поразило их горем, пото-
му что ни один из арабов и не мечтал о женитьбе на членах 
этой семьи. И родила дочь Хассана ибн Туббы для Амр л ибн 
Худжра-Ал-Хариса ибн Амра, и царствовал после Амра ибн 
Тубба Абд Кулал ибн Мусаввиб. А дело в том, что дети Хасса-
на были маленькими, кроме Туббы ибн Хассана. Влюбился ո 
него джинн. И охватил страх Ал-Малика Абд Килал ибн Му-
саввита ,что царской власти будет домогаться человек не пз 
царского дома, и он сделал его правителем в силу возраста, 
опытности и хорошего управления. И, как говорят, был он ве-
ры первых христиан и скрыл это от своего народа. И тем, кто 
призвал его принять ее, был некий человек из племени Гассан, 
который пришел к нему из Сирии. И напали хнмьяриты на это-
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го гассанида и убил его. И он [Тубба] лучше всех людей знал 
о звездах и был самым умным из тех, кто искал знания ь его 
время. И больше всех он знал преданий о том, что было до не-
го, и о том, что будет после него. И сделали царем Тубба ибн 
Хассана ибн Тубба ибн Маликайкариба ибн Тубба Ал-Ахрана. 
И химьяриты-арабы испытывали к нему большое почтение. И 
послал он своего племянника Ал-Хариса ибн Амр ибн Худжр 
Ал-Кинди с большой армией в страну Ма'ад4 2 и Хиры и сосед-

Стр. 882 (1—4) 
мне с ними [земли]. 

И пошел он на Ал-Ну'мана ибн Имрул-кайса ибн ал-Ша-
кика и сражался с ним и убил [его] и нескольких человек из 
его домочадцев, и обратились в бегство его сподвижники. И 
ускользнули от него Ал-Мунзир, ибн Ал-Ну'ман Ал-Акбар и 
мать его, Маас-сама, женщина из племени Ал-Намир. И ушла 
царская власть из рода Ал-Ну'мана, и Ал-Харис ибн Ал-Кин-
ди стал владеть тем, чем владели они. 

Стр. 889 (15—20) 
И послал Ал-Харис ибн Амр Ал-Кинди к Тубба в Йемен 

[послание]: «Жажду я царства аджамов и уже захватил я в 
нем шесть округов. Собери же войска и приходи. И подлинно 
царство их беззащитно, потому что царь их не ест мяса, и не 
считает дозволенным проливание крови, потому что он зин-
дик»45. 

42 Ма'ад — страна североарабских племен Мудар и Рабиа. Упоминает-
ся бесконечная вражда между северными (маадами) и южными (йеменита-
ми) племенами, в доисламский период. Ибн Джурайд предполагает, что 
Ма'ад происходит от «адд» («считать»). Подробно см. Е1. 

43 Зпнднк — от персидского (мн. число занадик) дуалист, еретик, без-
божник. См. В. Г п р г а с. Словарь к арабской хрестоматии и Корану, Ка-
зань, 1881, стр. 337. 

Во время правления Шапура ибн Ардашира появился Мани — вождь 
безбожников. Он призывал Шапура к своему учению и не переставал прес-
ледовать его и обманывать, пока царь не выяснил, что у него за вера. Ша-
пур понял, что он приверженец дьявола. Поэтому он приказал содрать с 
него кожу, набить соломой и повесить его. 

Он был повешен на воротах города Джундишапура, поэтому этч воро-
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И собрал тогда Тубба войско и пошел, пока не достиг Ал-Хн-

Стр. 890 (1—18) 
ры, и приблизился он к Евфрату, но досадили ему комары. Тог-
да приказал он Ал-Харису ибн Амру, чтобы он провел ему ка-
нал к Ан-Наджафу. Тот сделал. А это — канал Ал-Хиры. II 
расположился он здесь и послал племянника своего Шамнра 
Зу-л-Джанаха к Кубазу, и он сражался против него, и разбил 
его Шамнр, так что он ушел в Ар-Рей. Затем он настиг его там 
и убил его. Послал Тубба Шамнра Зу-л-Джанаха в Хорасан и 
отправил Тубба сына своего Хассана в Ас-Сугд и сказал: «Кто 
из вас [двоих! раньше войдет в Китай, тот будет править им». 
И у каждого из них было большое войско: говорят было 640 
тысяч. И послал он сына брата своего йафура в Ар-Рум, того, 
кто говорил: 

«О Вопящий, ты удивляешься бедствию, принесенному 
химьяритами, когда остановилось у водоема [Ал-Джабия1 80 
тысяч животных, везущих бурдюки — для каждых восьми од-
но такое животное». 

И отправился Иафур, пока не достиг Константинополя, и 
покорились они ему, и уплатили ему дань (эл-нтать). Затем 
он отправился в Византию (Румийа), а между ними расстоя-
ние з 4 месяца пути. И осадил он его и постиг их голод и нача-
лась среди них чума, так что они ослабли. И увидели Румы их 
и то, что их постигло, и напали они на них и сражались с ними, 
и никто не уцелел из них. 

И пошел Шамир Зу-н-Джанах пока не пришел в Самар-
канд и осадил его, но ничего не смог сделать. Когда увидел оч 
это, послал он стражу патрулировать [вокруг него!, п о к а не 

та до сих пор называют воротами Мани, и безбожники совершают паломни-
чества и прославляют это место. Имеются сообщения, что Манн как еретик 
был посажен в тюрьму, измучен, после чего и умер. В работе «Мусульман-
ский Ренессанс» Адама Меца (М., 1973, с. 151, 250) приведено сообщения 
о нем: «Уже Манихеи украшали книги с большой роскошью. В 311/923 г. у 
«общественных ворот» багдадского дворца было сожжено изображение 
Мани вместе с четырнадцатью мешками еретических книг, и из костра тек-
ло расплавленное золото и серебро. Приверженцы казненного в 309/921 г. 
еретика ал-Халладжа следовали христианам и в этом отношешш». Зпндик, 
или Зандик, упоминается у Шедера, а также у А. Кристеисона. 
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схватил человека из жителей ее. И спросил ои его об этом го-
роде и о правителе его. Тот ответил ему: «Что касается прави-
теля его, то он самый глупый из людей, нет у него никакой за-
боты, кроме питья и еды, но у него есть дочь, она-то и правит 
людьми». Тогда послал он с ним подарок к ней и сказал он 
ему: «Сообщи ей, что я пришел из земли арабов только ради 

Стр. 891 (1—21) 
того, что дошло до меня о ее уме, чтобы она вышла за меня 
замуж, и чтобы у меня был от нее мальчик, который бы стал 
царем над персами и арабами; что я пришел не для захвата 
богатства и что со мной здесь 4000 сундуков золота и серебра. 
Я дам их ей и отправлюсь в Китай. И если я захвачу эту зем-
лю, она будет моей женой. А если я погибну, это имущество 
б у д е т ее». И когда пришло к ней его письмо, она сказала: «Я 
согласна — пусть посылает то, о чем он сказал». И послал он 
ей 4000 сундуков, в каждом сундуке по два человека. Каждые 
из четырех имевшихся в Самарканде ворот охраняло 4000 че-
ловек. И условился он с ними [людьми], что даст им знак бу-
бенчиком. Наказал он это людям, которых он отправлял с ни-
ми. И когда они оказались в городе, зазвонил он им в бубенчи-
ки, они вышли и захватили ворота. И выступил Шамир во главе 
людей и вошел в город, и перебил он жителей его, и захзатил 
он то, что было в нем. Потом он отправился в Китай и, встре-
тив войско тюрков, обратил их в бегство. И нашел [в Китае1 
Хассана ибн Тубба, который уже прошел туда три года назад. 
И находились они там, как говорят некоторые люди, пока не 
умерли. А пробыли они там 21 год. И говорит тот, кто утвер-
ждает, что они оба пробыли в Китае, пока не умерли, что Туб-
ба поставил башню [между их странами]. И когда случалось 
что-нибудь, они зажигали ночью огонь и известие приходило в 
течение ночи. И условился он с ними: «Когда зажжется два 
огня, то это [означает] смерть Иа'фура, а если зажжется три 
огня, то это—смерть Тубба. Если же будет у них один огонь, 
то это — смерть Хассана, а если будет два огня, это — смерть 
их обоих». На этом они и порешили. 

Потом он зажег два огня, и это была смерть Иа'фура, по-
том зажглись три огня, и это была смерть Тубба. 

А что касается рассказа, с которым согласны все, то под-
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Стр. 892 (1—14) 

лннные Шамир н Хассаи отправились в путь, по которому они 
пошли вначале, пока не прибыли к Туббе с богатством, кото-
рое они захватили в Китае, и разнообразными драгоценными 
камнями, золотом44 (ат-тпбр) и пленниками. Затем они отпра-
вились вместе в их страну, и шел Тубба, пока не достиг Мек-
кн. И остановился он в Аш-Шпб ал-Матабих [«Ущелье пова-
ров]. 

Скончался Тубба в Йемене. И после него никто из царей 
Йемена не покидал страны, совершая поход в какую-нибудь 
другую страну. И был 121 год его правления. 

Сказал он: «И говорят, что он принял веру иудеев из-за 
тех ученых (Ал-ахбар), которые вышли во множестве из Иас-
риба45 в Мекку вместе с Туббой». 

Сказал он: «И говорят, что знание Ка'ба ал-Ахбара было 
остатком того, что оставили в наследство эти ученые, а Ка'б 
ал-Ахбар был мужем из химьяритов. 

А что касается Ибн Исхака, то он упоминает, что тот из 
Тубо, который отправился на Восток, был другой Тубба, а 
именно Тубба Туббан Ас'ад Абу Кариб ибн Малнкапкарнб ибн 
Зайд ибн Амр Зу-л-Азар, а он отец Хассана». Рассказал нам 
об этом Ибн Хумейд, который сказал: «Поведал нам об этом 
Салама со слов Ибн Исхака». 

Стр. 894 (6—9) 

..И разделил Кисра46 эту должность и распределил ее 
между четырьмя испахбетами: из них испахбет Востока, а 
это Хорасан и то, что прилегает к нему; испахбет Запада и ис-

4 4 Ат-тибр — природное золото, непромытая россыпь, самородки, а 
также другие металлы (серебро, медь, железо) в естественном состоянии 
(см. Ф р е Й т а г, т. I, с. 183; Г и р г а с, с. 87; К а з и м н р с к и й, т. 1, с. 190; 
Л е н н, т. I, с. 293). 

45 Иасрнб—древнее имя ал-Мадпны, см. Г н р г а с , с. 909. 

46 Кисра (мн. число Акасира)—Хосров, титул персидских царей у ара-
бов, о нем см. Словарь Г и р г а с, с. 697. 
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пахбет Нимруза, а это страна Йемен, и испахбет Азербайджа-
на и того, что прилегает к нему, а это страна Ал-Хазар»4 7 . 

Стр. 899 (7—9) 
...Затем он [Ануширван] отправился из Хорасана, и ког-

да прибыл он в Ал-Мада'ин48, пришли к нему люди, прося у 
него помощи против эфиопов. И послал он с ними одного чз во-
еначальников своих с войском из жителей Ал-Дайлама4 9 и то-
го, что прилегает к нему. И убили они Масрука-Эфиопа в Йе-
мена и остались там. 

Стр. 901 (1—18) 

И з л о ж е н и е о с т а в ш е й с я ч а с т и и з в е с т и я о Т у б б е в дни К у б а д а 
и во в р е м я Л н у ш и р в а н а и об о т п р а в л е н и и им п е р с и д с к и х в о й с к 
в Й е м е н д л я в о й н ы с э ф и о п а м и и о п р и ч и н е его п о с ы л к и их: 

п р о т и в э ф и о п о в . 
Рассказал нам Ибн Хумайд, сказал он: поведал Салама. 

Сказал он, рассказал мне Мухаммед ибн Исхак: «Тубба пос-
ледний, а это Туббан Ас'ад Абу Кариб, когда он прибыл с Вос-
тока, направился он в Медину. Когда он еще проходил мимо՛ 
нее, вначале он не потревожил ее население и поставил намест-
ником над ними одного из своих сыновей. 

Но его предательски убили. И двинулся он на него, [го-
род], полный решимости разрушить его и истребить его жите-
лей и вырубить его пальмы. И собрался, услышав о нем, вое-
дино этот род из ансаров, чтобы дать ему отпор. А вождем их 
в то время был Амр ибн Ат-Талла, из бану Ан-Наджжар, из-
бану Амр ибн Мабзул. И вышли они для сражения с ним. Ког-

4 7 Испахбет (в пахлавнйском «спах пат») — « г л а в а армии» „аияереоя;. 
Прокоф («аспеведис») — «генерал кавалерии». При Хосрове I Персия бы-
ла разделена на четыре великих военных командования. См. о нем Нолде-
ке — Табари, с. 76, сноска 2; ср. Балазури, Футух, с. 366; более подроб-
но см. Е1, стр. 552, 553. Нолдеке приводит другие варианты чтения испахбе-
1а, как, например, Хазарабанд, Харазафт, Хазарафт, Марабида. 

4 8 Ал-Мада'ин — группа средневековых арабских городов в Ираке в 
20 милях к юго-востоку от Багдада — Ктесифон. 

4 9 Ад-Дайлам — арабская форма дейлемитов. См. Е1 . 
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» 
да Тубба остановился у них, один человек нз бану Ади нон Ан-
Наджжар, по имени Ахмар, убил человека нз спутников Туб-
бы. Тот нашел его на одной из своих пальм, обирающим ее. II 
ударил он его копьем и убил его». И сказал он: «Плоды при-
надлежат только тому, кто их выращивает». Убнв. он бросил 
его в один из известных колодцев, называемый Зат Туман. II 
усилило это злобу Туббы к ним. И вот Тубба воевал с ними, и 
они сражались с ним. Сказал: «И утверждали ансары, что они 
сражались с ним днем, а ночами оказывали ему гостеприим-
ство». И удивило его это в них, и он сказал: «Клянусь Алла-
хом, это люди благородные». Вот пришли к нему двое нз уче-

Стр. 912 (1—15) 
ных из племени Курайза, многознающпх, когда они услышали 
от него, что он хочет уничтожить Медину и народ ее. II сказа-
ли они ему: «О, царь, не делай [этого], и если ты не откажешь-
ся замышлять своих уловок против нее и мы не будем в безо-
пасности от тебя, то ты ускоришь наказание!» И сказал он им: 
«А почему это?» 

Они ответили: «Этот город—место хиджры пророка, ко-
торый выйдет из этого рода из Курейшитов в конце [этого 
времени]. Он будет домом его и местопребыванием его». Прн 
этих словах их отказался он от того, что задумал [сделать] с 
Мединой, и увидел, что они располагают неким знанием л 
удивило его услышанное от них, и удалился он от города. И 
вывел он их с собой в Йемен, и последовал он за ними в верг 
их. А звали этих двух Ка'б и Асад, и были они двоюродными 
братьями, и были они из племени Курайза. Они были самыми 
учеными людьми в их время, как мне рассказал Ибн Хумайд 
со слов Саламы, а тот со слов Ибн Исхака, а тот со слов Йа-
зида ибн Амра, а тот со слов Абана ибн Абу Аййаша, со слов 
Анаса ибн Малика, а тот со слов стариков парода своего, из 
тех, кто жил при джахилийе [И сказал поэт из аисаров] стих. 

Стр. 913 (10—15) 
Сказал : «И был Тубба и народ его идолопоклонниками. И от-
правился он в Мекку. А она была на дороге его в Йемен. И 
когда он был в ад-Дуффа в Джумдане, между Усфаном и 
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Ама.тжем на пути между Меккой и Мединой, пришли к нему 
люди из племени Хузайл и сказали ему: «О царь! А не указать 
ли нам тебе на затерявшуюся казну, которую оставили без 
внимания цари, бывшие до тебя. В ней жемчуг, хризолит, ру-
бины, золото и серебро». 

Стр. 903 (14—15) 
Сказал он: «Конечно». Сказали они: «Дом есть в Мекке, пок-
лоняется ему народ его и молится возле него». А хузейлиты 
только хотели 

Стр. 904 (1—20) 
с помощью этого погубить его, так как они знали, что тот из 
царей, который задумает [войну против1 него [дома в Мек-
ке] и пустится на него, погибнет. И когда он задумался над 
тем, что они сказали, и послал [людей] к двум ученым и спро-
сил их об этом. Они сказали ему: «Эти люди хотят только 
твоей смерти и гибели твоего войска; и если ты сделаешь то, к 
чему они призывают тебя, то ты обязательно погибнешь и обя-
зательно погибнут все, кто с тобой». Сказал он: «Что вы тогда 
прикажите мне сделать, когда приду к нему?». Сказали они: 
«Сделай возле него то, что делает народ его. Обойди его кру-
гом, возвеличь и почти его, и обрей подле него голову свою, и 
смирись перед ним, пока не выйдешь из него». Сказал он: «А 
что удерживает вас двоих от этого?» Они сказали: «Клянемся 
Аллахом, это дом предка нашего Ибрахима, и он таков, как 
мы сообщили тебе. Однако жители его разлучили нас с ним с 
помощью идолов, которых они поставили вокруг его, и кро-
ви, которую они проливают подле него, и они — оскверненные, 
многобожники...» Или сказали они ему что-то вроде этого .И 
постиг он их искренность и поверил рассказу их, и велел при-
вести этих людей из хузейлитов и отрубил им руки и ноги. По-
том шел, пока не пришел к Мекке. 

И привиделось ему во сне, что он покрыл этот дом покры-
валом [из пальмовых волокон ал-хэсаф], затем увидел, что 
покрывает он его более лучшим, чем это, и покрыл тканью из 
ал-Ма'афира. Затем увидел, что накрыл он его более лучшим, 
чем это. и покрыл он его покрывалом и тканью Ал-васа'ил. И 
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был Тубба, как утверждают, первым, кто покрыл его. и при-
казал он делать это правителям своим из [племени] Джурхум 
и повелел им содержать его в чистоте, и чтобы не приближали 
к нему ни кровь, ни мертвечину, ни скверну. II сделал он ему 
ворота и ключ. Затем вышел он, направляясь в Пемен со свои-
ми войсками и с теми двумя учеными. Возвратившись в Пемен, 
повелел он народу своему принять ту [веру], которую он при-
нял. Но они не согласились на это и призвали его решить спор 
огнем, который был в Йемене. 

Рассказал нам Абу Хумайд, сказал он: поведал нам Са-
ламл со слов Ибн Исхака, а тот со слов Абу Малика 116:1 Са'-

Стр. 905 (1—6) 

лабл ибн Абу Малика Ал Курази. Сказал он: «Слышал я, как. 
Ибрзхим Ибн Мухаммад ибн Балха ибн Убайдаллах расска-
зал, что когда Тубба приблизился к Йемену, чтобы войти в не-
го* хнмьяриты воспротивились этому и сказали ему: «Нг вхо-
ди в него против нашей воли, ты покинул веру нашу». И приз-
вал он их к своей вере и сказал: « [Эта ] вера лучше вашей ве-
ры». 

Сказали они: «Тогда пусть нас рассудит огонь!». Сказал 
он: «Хорошо». Как утверждают жители Йемена, был в нем 
огонь, который вершил суд между ними [йеменцами] о том, 
о чем они не могли договориться. 

Стр. 909 
Рассказал нам Ибн Хумайд: поведал нам Салама со слов Ибн 
Исхака, а он со слов того, кто рассказал ему, со слов Са'йда 
ибн Джубайра, со слов Ибн Аббаса и других ученых Йемена,, 
из тех, кто сообщал о событиях. И передал некто из них часть 
сообщения, и все это сведено в этом рассказе: «Царя из [пле-
мени] Лахм, между тем, как в Йемене [правили] туббы из-
[племени] Химиар, называли раби'а ибн Наср. 

До того, как начал царствовать он, в Йемене царствовал 
Тубба I, а это — Зайд ибн Амр Зу-л-Аз'ар ибн Абраха Зу-л-
Манар ибн Ар-Раиш ибн Кайс ибн Сайфи ибн Саба Ал-Асгар 
ибн Кахф Ал-Зулм ибн Зайд ибн Сахл ибн Амр ибн Кане иби 
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Му аЕИла ибн Джушам ибн Ваил ибн Ал-Таус ибн Катан ибн 
АриЗ ибн Зухайр ибн Айман ибн Хамайса ибн ал-Аранджадж 
Химйар ибн Саба Ал-Акбар ибн Иаруб ибн Иашджуб ибч 
Кахтан. А Саба звали Аод Шамс и, как утверждают, он был 
назван Саба'а потому только, что он был первым, кто взял з 
плен арабов. 

Вот — дом царства химьяритов, тот самый, в котором бы-
ли Туббы: После Тубба I Зайда ибн Амра и Шамира Иур'иша 
ибн Йасира йун'ама ибн 'Амра зу-л-Аз'ара был сын его дяди. 
А Шамир Йур'иш — это тот, который совершил поход на Ки-
тай и построил Самарканд и основал Ал-Хиру, и 
он — тот, который сказал: 

Я — Шамир Абу Кариб Ал-Иамани, 
Повел конницу из Йемена и Сирии, 
Чтобы привести рабов, [которые] возмутились протиз 
нас 
За Китаем, в 'Асме и Иаме. 
И мы вершим суд в их стране судом правым, 
которого не минет ни один слуга. 

Стр. 910. 
Сказал: а после Шамира Иур'иша ибн Йасира Иун'има 

был Тубба Младший, а это — Туббан Ас'ад Абу Кариб ибн 
Малг.канкариб ибн Зайд ибн Тубба I ибн Амр зу-л-Аз'ар и 
это — тот, кто пришел в Медину и привел этих двух ученых 
из иудеев в Йемен и благоустроил Дом Заповедный и покрыл 
его [покрывалом] .И он произнес [какие полагалось] стихи. 

И все вот эти царствовали до царствования Рабийа ибн 
Насра Лахмида. А когда погиб Рабийа ибн Наср, вся царская 
власть над Йеменом вернулась к Хассану ибн Туббану Ас'аду 
Абу Карибу ибн Малкайкарибу ибн Зайду ибн Амру Зу-л-
Аз'ару. 
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