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 صفحات من التاريخ السياسي.. العراق: الكتاب
 الدكتور كاظم الموسوي: المؤلف
 3102 ،الرابعة: الطبعة

 الثالثةو، 0991دمشق في ية الثانو، 0993صدرت الطبعة االولى في السويد  
 .3111القاهرة  في

 الحقوق محفوظة للمؤلف
 كترونيالتوزيع نشر و

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 4 

 
 قبل الكلمات األولى
 مقدمة الطبعة الثالثة

 
أود أن تكون هذه الطبعة الجديدة لهذه الصفحات والفصول هي المعتمدة منن  

ت نشنر طبعة األولنى التني   الكتاب عن الطبعتين السابقتين، فبعد أن نفدت ال
بالسويد، محرومة من الطباعة المتطورة، وجاءت لألسف الطبعة الثانية غينر  
كاملة، حيث قامت دار النشر باإلساءة لها، أخطاء طباعينة مخجلنة وحنذفا    
لصفحات من الفصول دون أية أعتبارات حقيقية لشروط وتقاليد النشر والطبع 

قراءة اضافية للكتاب وإصنداره بهنذه   واحترام الكتاب والكاتب، عزمت على 
الطبعة، آمال أن يتحقق المؤمل منها في خدمة التاريخ السياسي للعراق وحقوق 

 .النشر والطبع والقراء األعزاء
 

مرة أخرى شكرا لكل من اسهم في تقديم هذه الطبعة واعتنى بقراءتها وتلمس 
وألن . سنعد صفحاتها واستفاد منها في تطلعه إلى مستقبل افضنل وحيناة ا  
ومنن منا   . صفحات التاريخ ليست للماضي وحسب وانما هي للمستقبل أيضا

حملته هذه الصفحات من تاريخ مرحلة مهمة من سجل العراق السياسي بعند  
وما فيها منن دروس   0991يوليو / الحرب العالمية الثانية وحتى ثورة تموز

عليها، تنبثق أهمية  وعبر للمراحل التي تلتها، والتي نعيش تطوراتها وما ترتب
لقراءة التاريخ والحاضنر   االبحث بتلك الصفحات، واعادة طبعها مساهمة وحث

 . والمستقبل
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 كلمات

 
تحاول هذه الصفحات البحث في تاريخ مرحلة مهمة من مراحنل تناريخ      

العراق السياسي المعاصر، امتدت سنواتها ما بين نهاية الحرب العالمية الثانية 
شنهد العنراق فيهنا أحنداثا     . 0991 يولينو / ابع عشر من تموزوثورة الر

ومتغيرات كثيرة، وصراعات وأزمات متنوعنة، بنين الحكنام منن جهنة      
والمحكومين، شعبا وحركة سياسية، من جهة ثانية، ومخططات هيمنة وتنممر  

 .ودسائس اإلنجليز واألمريكان من جهة ثالثة
 

 -له من موقع استراتيجي عسكري  لقد احتل االستعمار البريطاني العراق، لما
كمنا تننافس علينه منع     . سياسي، ولما حوته أرضه من خيرات وثنروات 

 .اإلمبريالية األمريكية في تلك المرحلة التي يحاول البحث كتابة صفحات عنها
 

وواجهوا، فني  . استغل المستعمرون ما أرادوا، حكما واستشارة ونهبا وتممرا
عسكريا، سجلت ما استطاعت إليه سنبيال   نفس الوقت، حركة وطنية مدعومة

 .من تذمر ورفض للمستعمر وأذنابه حتى يوم الثورة الذي اختتم تلك الصفحات
 

تعاقبت على الحكم في تلك المرحلة خمس وعشرون وزارة، لعب فيها نوري 
السعيد، السياسي المخضرم الذي ال يتصرف دون الوحي الذي ينزل عليه من 

ملك فيصل األول، دورا كبيرا وخطيرا في تاريخ العراق لندن، كما قال عنه ال
السياسي، إلى جانب البالط الذي مثله الوصي على العرش األمير عبد اإللنه،  
المماشي لنور السعيد في نهجه وسياسته، بالتشنابك منع رجنال السنفارتين     
البريطانية واألمريكية في بغداد، وتداخلت هذه القوى في قمة هرم النظام منع  

اعات اإلمبريالية في المنطقة ومخططاتهنا فني التقسنيم واالسنتغالل     صر
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واالستعمار، األمر الذي أعطى المرحلة سمات منفردة عن غيرها، ومتواصلة 
 .امتدادا أو اختالفا

 
حينث كاننت   . شغلت هذه المرحلة مكانة مهمة في تاريخ العراق السياسني 

وطالئع سياسية وحركات  العالقة متأرجحة بين الحكام والمحكومين، جماهيرا
عمالية وفالحية وطالبية ونسائية، وغيرها ممن تشكل أو نشط في تلك الفتنرة  
كما أجيزت أحزاب وطنية رسميا، ساعدت على تعمينق النوعي السياسني    
والديمقراطي، والتعددية السياسية والفكرية، واسنهمت بنشناط إلنى جاننب     

ا، فني المطالبنة بالحيناة    األحزاب السرية المعروفة بنشناطاتها وقياداتهن  
الديمقراطية البرلمانية والحكم الوطني والتنمية االقتصادية والعالقات التحررية 

وعقدت هذه األحزاب والقوى الوطنية بينها تحالفات سياسية وبنرام   . القومية
عمل مشتركة وقيادات ميدان للنضاالت الشعبية الدورية التي زعزعت النظام 

، انتفاضنة  0941وثبة كنانون  . )تتالية في تلك المرحلةوأنهكته بانتفاضات م
إضافة إلى اإلضرابات والتظاهرات ( 0996، وانتفاضة تشرين 0993تشرين 

واالحتجاجات المستمرة، السلمية والعنفية، التي قدمت فيها تضحيات جسنيمة  
وكذلك توسعت القاعدة االجتماعية للحركة السياسنية  . وشهداء خلدهم الشعب

وشملت قطاعات واسعة من المجتمنع العراقني، منن الفالحنين      الوطنية،
المقاومين ضد اإلقطاع، والنساء المكافحات ضد االضطهاد المركب، والعمال 
المناضلين ضد االستغالل، إلى الجيش الذراع الضارب للحركة الوطنية، الذي 

 .0991عام  يوليو/ أنجز هدفها الرئيسي في الثورة، يوم الرابع عشر من تموز
 

. كان الصراع مفتوحا على جميع الصعد، سياسيا واقتصاديا واجتماعيا وطبقيا
تمركز حول البحث عنن االسنتقرار السياسني، والحكنم النوطني      : داخليا

الديمقراطي، إلنقاذ العراق من التبعية والنهب والتسلط، وفي سبيل االسنتقالل  
ن التنافس بين القوى كا: والسيادة واالعمار االجتماعي واالقتصادي، وخارجيا

الكبرى على المنطقة سببا في تعرضها لمؤامرات اإلمبريالينة ومصنالحها،   
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والعراق جزء مهم منها، حيث ربط بمعاهندات اسنتعبادية وسياسنات إذالل    
وتبعية، تجسدت في األحالف واالتحادات، كحلف بغداد، واالتحاد الهاشنمي،  

 .وامثالهما
 

معالجة موضوعات حسب تسلسل تاريخي  سعى الباحث في هذه الصفحات إلى
وحدثي، مشتملة على التطورات السياسية والصراعات بنين سنلطة النظنام    

محاوال اإليجاز فيها، لسعتها وتشعبها وكثرة التفاصيل التي تحتنا   . والشعب
إلى صفحات أخرى لتغطيتها، مستعينا بالتحليل لما احتا  إلى ذلك أو االكتفاء 

الحدث من معطيات ودالالت مترابطة أو متداخلة، متجنبنا  بما تقدمه الواقعة و
التكرار قدر اإلمكان، أو اإلعادة للحدث نفسه أو المعلومة التاريخية، كي تكون 
هذه الصفحات متكاملة بما حملته المرحلة التاريخية من أحداث ووقنائع فني   
ا تطوراتها، مع االهتمام بحق كل موضوع بمحتواه واالرتباط بما سنبقه ومن  

 .لحقه
 

ضمت هذه الصفحات خمسة مواضيع أو فصنول، تنناول الموضنوع األول    
التطورات السياسية التي قدمت سجال نضاليا لقوى الشعب الوطنية ضد سجل 
السلطة الحاكمة الذي وضنعته التطنورات وردود األفعنال والممارسنات     

وعنال   . كصفحات سياسية لما عاشه العراق ومنر بنه تاريخنه السياسني    
وع الثاني األحزاب السياسية وبرامجها وتركيبها وقاعندتها السياسنية   الموض

واالجتماعية وأعالمها ونضالها في سبيل الحكم، مشاركة أو تغينرا، علنينا   
وسريا، ومواقفها من أزمة الحكم والسلطة وتطوراتها، وابراز شخصياتها التي 

ركنة  تركت بصماتها، ليس على األحزاب وطبيعتها فقنط وانمنا علنى الح   
 .السياسية الوطنية ومسيرتها

 
انتقل الموضوع الثالث إلى قضية مهمة، هي قضية التحالفات السياسية التني  
أخذت حصتها في تاريخ العراق واألحزاب والجماهير في الحكم والمعارضنة  
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سواء في الخيبات . وقدمت دروسها وتجاربها لمستقبل العمل السياسي الوطني
كما كانت هني نفسنها موضنوع    . واالنتصارات والنكسات أو في النجاحات

 .صراع سياسي داخلي في األحزاب والقيادات والحركة الوطنية
 

وكان من ابرز الدروس التاريخية، ما بحثه الفصل الرابع، وما أطلنق علينه   
واسنتخدم كفزاعنة   . الذي استغل ببشاعة في ضرب الحركة السياسية. البعبع

وبنرر باسنمه القمنع والعننف،     . ضد كل نضال وطني ومطلب ديمقراطي
والمشانق والسجون وتزييف الوقائع وتكميم األفواه وهدر الحرينة وحقنوق   

 .اإلنسان
وقد جندت السلطات الحاكمة تنفيذا لتوصيات ومشاريع اإلمبريناليين طاقنات   

كانت جزءا داخليا من الحرب البناردة التني   . وجهودا كبيرة ضد هذا البعبع
 .االشتراكية والشيوعية ومثلهما اإلنسانيةشنها اإلمبرياليون ضد 

 
درس الموضوع الخامس الجيش والحركة الوطنية، دوره وموقعنه ومهماتنه   
وانحيازه الوطني، ونشاط الحزب الشيوعي في صفوفه من خالل وثائقه، وقد 
كان دور الجيش العراقي الوطني كبيرا في الثورة الوطنية، سجل له في هنذه  

ي خاضها في الصراع الوطني الفتتاح صنفحات جديندة   الصفحات البداية الت
 .لمرحلة من تأريخ العراق السياسي

 
أما مصادر هذه الصفحات فقد بذل جهد غير قليل للحصنول عليهنا، بحكنم    
الظروف الصعبة التي نعيش، ظروف المهجر والمننافي المتعنددة، وكنذلك    

لدوغمائية، صعوبات العمل السياسي وشروطه وموسوعات المنع والتحذير وا
وحتى الحسد أحيانا، لدى بعض المؤسسات واألفراد المكلفين باألجهزة التني  

كما حصل مع "حجبت في أوقات كثيرة ما تيسر لديها من مصادر أو مراجع، 
وثائق الحزب الشيوعي العراقي المكنوزة في براغ سابقا، وصوال إلى الكذب 
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ضها مصورة، وانتظارها المكتوب في رسائل حزبية تتعهد ارسال نسخ من بع
 ".دون جواب( 0911ن  0914)طيلة فترة إنجاز أطروحة دكتوراه 

 
وال يسع الباحث إال تقديم الشكر والعرفان لكل من قدم له مساعدة السنتكمال  
دراسته وكتابة هذه الصفحات وغيرها، من كتب وصحف ومنشورات متعددة، 

فضلهم األخوي فني منا    إعارة أو إهداء، استنساخا أو أصلية، وسيظل يذكر
كتب في هذه األوراق، وفي اطروحته عن الحركة العمالية في العراق، لنفس 
الفترة الزمنية، التي حاز بها درجة علمية، دكتوراه فلسفة في التناريخ، منن   

 .أكاديمية العلوم االجتماعية البلغارية في صوفيا، بدرجة امتياز
 

ء في األكاديمية والمؤسسات األخرى، ويحيي الباحث باعتزاز األساتذة والزمال
: الذين عاضدوا الباحث والبحث حينها، ويشكر بشكل خاص، االخوة والرفاق

، وليث حميد وضياء مجيد ومحمند خلنف   (أبو علي)المرحوم حسين سلطان 
وصادق الكرباسي وسعد الصراف والكثير من األشقاء العرب، خاصة اليمنيين 

خت أم إيمان، ثمينة ناجي يوسف في موسكو، والسفير اليمني في صوفيا، واأل
وهنا ال بد من ذكر أن هذه الصفحات هني  . والدكتور ماجد الياسري في لندن

دراسات ومقاالت أعدت للنشر ضمن شروط العمنل األكناديمي فني نشنر     
وقد وجدت فيها جهدا مبذوال، وبحثا ال يخلو من جديند،  . مواضيع اختصاص

ال سيما .. ائدتها، لهذا أقدمها مع بعض التعديالتومعلومات تاريخية ال تعدم ف
ألجيال المهاجر والمنافي، بعد كل ما حصل للشعب والوطن والعالم العربني،  
وما سيحصل، من ضمن ما جرى، ويتواصل من زالزل في وطن االشتراكية 
األول، وفي معسكره، وفي حرب الخلي  والعندوان السنتراتيجي المسنتمر    

وكذلك ما تعرض له التاريخ منن  . لحاصلة في هذا العالموالتغيرات األخرى ا
 .تشويه، حتى من أبنائه
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إن قراءة صفحات التاريخ ليست لإلعادة وحسب، وال لالستفادة والعبرة وعدم 
تكرار السلب من التجارب واألحداث فقط، بل لمواصلة الحاضنر بالمسنتقبل   

اتورية والتعصب والتمييز والسعي إلى بناء عالم جديد، خال من الهيمنة والديكت
والحروب، تؤمن الشعوب فيه حريتها وسيادتها وطموحها المشروع والعنادل  

 ...في حياة ديمقراطية، حرة، كريمة، تحترم فيها إنسانيتها ومستقبلها
 ..فعسى أن تنفع هذه الصفحات في قليل من ذلك، وهذا حسبها اآلن

     
          

 
 
 كاظم عيسى الموسوي

 0993أيار  0السويد 
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 البحث عن استقرار

 

اختلف طابع الحرب العالمية الثانية بعد هجوم ألمانيا على  اتححىاا السىوييتي يىي 

، وانتظار حلفىا  اتححىاا السىوييتي نتا جىت التىي حم ىوا 0940يونيو / حزيران 33

ي أن حوير لهم يرصىة القاىا  على  أول اولىة اكىتراكية يىي العىالم المعاصىر، كى

حكون حربا إمبريالية ضد اتكتراكية، إت أن انتصار اتححاا السوييتي يي حربىت 

الوط يىىة واعمىىت القىىون الوط يىىة يىىي أوروبىىا ضىىد ال اّيىىة وسىىقوطها  ي ىىر مىىن 

مواّين القون الدولية، وطبيعة ال ظام الدولي الذي حقرر بعد الحىرب، مىن خى ل 

م تصىىىرل عليهىىىا يىىىي ححالفهىىىا مىىىرحمرات الىىىدول الم اهاىىىة لل اّيىىىة والفاكىىىية وال

 .الرسمي

، والرأسىمالي الرربىي، وكانىذ هىذ  "الشىريي"حيث برّ المعسكران اتكىتراكي 

ال تا ج المرسومة حعبيرا عن ال هوض الشعبي والوط ي ضد ال ظىام اتسىتعماري 

القىىديم، واولىىت الرأسىىمالية الرربيىىة، وايعىىا للعمليىىة الثوريىىة العالميىىة التىىي أخىىذت 

 .يي س وات ما بعد الحرب أبعااها حتسع

هذ  التحوتت الكميىة كىملذ العىالم بهسىر ، وسىاعدت كىعوبت على  الىت ل  مىن 

ومىىن بىىين هىىذ  . خطىىر الرىىزو واتحىىت ل ال ىىاّي والفاكىىي والعسىىكري اليابىىاني

حيىىث وتىدت يىىي الواىا ا اةلمانيىىة م ططىىات . الشىعوب كانىىذ الشىعوب العربيىىة

العربىىي، وبي هىىا العىىرا ، عبىىر حركيىىا  عسىىكرية ويىىرارات تحىىت ل بلىىدان العىىالم

وأعطىىىذ هىىذ  التحىىىوتت العالميىىة ايعىىىا لحركىىة التحىىىرر (. 0)وبلراريىىا والقفقىىاّ

ويىد . الوط ي العربية يي ناىالها ضىد ابمبرياليىة واتسىتعمار واةنظمىة ال اّيىة

يىي سىوريا ولب ىان ويلسىطين والعىرا   األحزاب الشيوعية والديمقراطيةةنشطذ 

الىىوط ي والطبقىىي، وابسىىهام يىىي ح شىىيل الحركىىة التحرريىىة  ومصىىر يىىي الكفىىا 

وحصىىاعدت صىىيحات التحىىرر ( 3)المت اميىىة ضىىد الفاكىىية والحكومىىات الرتعيىىة 

وريض اتستكانة لألوضاع المفروضىة مىن يبىل المسىتعمرين، ول ظىام الع يىات 
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الدولية القىديم الىذي حىل مىن كرامىة الشىعوب الوط يىة والقوميىة، ونهى  خيراحهىا 

ولىىىىم حجىىىىد . احهىىىىا وعريىىىىل حطورهىىىىا اتيتصىىىىااي واتتتمىىىىاعي والسياسىىىىيوارو

الحكومات القا مة يرصة للتهرب من حلك التحوتت الدولية، خاصىة على  صىعيد 

الع ية مىع اتححىاا السىوييتي، ولهىذا أيامىذ مصىر والعىرا  ع يىات ابلوماسىية 

 طىوات ولىم حكىن هىذ  ال. 0944، حبعتهىا سىوريا ولب ىان عىام 0942معت يي عام 

مريحة لم ططات ابمبريالية القا مىة على  اتسىتر ل واتسىتعمار الىدا م، وكيمىا 

ححىىايع علىى  اسىىتراحيجيتها الشىىاملة وحكىىريو مصىىالحها واحت لهىىا اضىىطرت إلىى  

حيث أن الم طقة أصبحذ اكثر . التفكير بتريير حكتيكاحها اتستعمارية يي الم طقة

حها ال فطية الها لة، مويعها اتستراحيجي، أهمية مما كانذ عليت، يإضاية إل  اروا

كسياج متقدم وخل هجومي ضد اتححاا السوييتي والمعسكر الىذي حشىكل بدعمىت 

بعد الحرب العالميىة الثانيىة، وكىذلك العمىل على  الهيم ىة الواسىعة على  الم طقىة، 

 .والعالم من بعدها

كىر للىب ا، مىوعزا يفي العرا   ي ر اتستعمار البريطاني أسلوبت يىي الحكىم المبا

بإترا  حبدي ت م اسبة يي أسلوب الحكم واباارل السياسية الداخلية وال ارتيىة، 

بمىىا يىىت  م والتطىىورات الدوليىىة مىىن تهىىة، ويسىىتوع  ال هىىوض الىىوط ي، إ ا لىىم 

يكبحت من تهة أخرن، ت سيما بعد أن حوضح مصير ال اّية اةلمانيىة وعىدوانها 

، 0942ي، ومقررات مرحمري موسكو وطهران عام الفاكل عل  اتححاا السوييت

وحهييىىد اتححىىاا السىىوييتي لل اىىال التحىىرري للشىىعوب العربيىىة، والمطالبىىة بجىى   

 (.2)يوات المستعمرين من البلدان العربية 

يىىىي  مجلةةةل البةةةوابتىىىا ت إكىىىارات هىىىذا الترييىىىر يىىىي خطىىىاب العىىىر  يىىىي 

ذي حل صىىت الفقىىرل ، الىىذي رسىىم م هىىاج حكومىىة نىىوري السىىعيد، والىى0/03/0942

حشجيع حهليف اةحزاب السياسية التي حجري يي سيرها على  م ىاهج : "التالية م ت

إنشىىىا ية حسىىىتهدا ريىىىع المسىىىتون اتتتمىىىاعي والصىىى اعي والزراعىىىي والتربيىىىة 
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السياسىىية الراسىى ة، ليتسىى   ل ىىا بىىذلك حىىهمين حيىىال نيابيىىة صىىحيحة اسىىول بالعىىالم 

 (.4" )الديمقراطي

رات لىم حهخىذ مجراهىا الىوايعي، واسىتهديذ حاىليل الىرأي العىام إت أن هذ  ابكىا

العرايي والعربي، والم اورل عليىت لكىبح المىد الشىعبي المطالى  بىالتحرر والحيىال 

 .السياسية الديمقراطية

خالف ما أورا  الوصي، وكان يد أعلىن الحىرب ضىد ألمانيىا  نوري السعيدإ  أن 

ة اتلتزام ب صوص المعاهىدل العراييىة بطل  من السفير البريطاني يي برداا بحج

، اون استشىىارل أركىىىان حكمىىت، كمىىىا أعلىىن اةحكىىىام 9/9/0929البريطانيىىة يىىىي 

العرييىىىة وحىىىل اةحىىىزاب والرىىى  الصىىىحاية و ي ىىىر الدسىىىتور لمصىىىلحة السياسىىىة 

البريطانية، والتواطر معها يي التدخل يي كرون الحكم، ويي كل أمر وكىهن يىي 

اارل الحكوميىة واةهليىة والمرسسىات التعليميىة ويىىي أمىور الدولىة ويىي يىروع اب

 (.9)الطريات والمقاهي

 - 06وبىىىالر م مىىىن اناىىىمام العىىىرا  رسىىىميا إلىىى  حصىىىريح اةمىىىم المتحىىىدل ليلىىىة 

وإع نت الحرب عل  اول المحور، بارل من السفارل البريطانيىة  07/0/0942

بىذلك، إ  طالبىذ  وحصديا نوري السعيد ووّير اياعت، إت أن بريطانيا لم حكتىف

وكىان السىفير (. 6)الحكومة باستمرار وت هىا والمسىاهمة يىي الحىرب إلى  تانبهىا

البريطاني ورتالت يقومون بتوتيت السياسة العرايية وكرونها ك شاط يىومي لهىم، 

اةمر الىذي أاىار الحركىة الوط يىة العراييىة، وخاصىة الحىزب الشىيوعي السىري، 

بإنهىىا  "بريطانيىىا  20/0/0949مررخىىة يىي الىذي طالىى  سىىكرحير  يىي مذكرحىىت ال

سيطرحها التي يرضتها على  وط  ىا لرىرض حسىيير المجهىوا الحربىي، وان حكىف 

عن التدخل يي كرون اولت ا وان ح هي امتياّاحهىا العسىكرية و يرهىا التىي حمىو 

 :، واختتم المذكرل مشداا عل  ضرورل"استق ل ا وسيااح ا الوط ية

  ية والرتعية والمحاكم العريية وابااريةإلرا  القوانين اتستث ا. 

 إط   سرا  المعتقلين السياسيين، عسكريين ومدنيين. 
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 (.7)نظام حكم ايمقراطي 

عبرت هذ  المذكرل عىن مويىف الىرأي العىام العرايىي، إ  يىدمذ أحىزاب الحركىة 

الوط ية مذكرات مشابهة لها، وعكسذ مطالبها حملم  كعبيا واضحا من أسىلوب 

ريطاني والحكومة المحلية، وابخ ل بمواا الدستور وحشويت حطبيقاحهىا، الحكم الب

خاصىىىة بعىىىد انتصىىىار اتححىىىاا السىىىوييتي والحلفىىىا  يىىىي الحىىىرب العالميىىىة الثانيىىىة 

والقاىا  علىى  ال اّيىىة والفاكىىية يىىي أوروبىا، وأبعىىاا خطرهىىا عىىن الشىىعوب التىىي 

إلى  إتىرا  حرييىرات حهارت بهذ  التطورات، والتي عكستها بريطانيا يىي ابيعىاّ 

يىدعا . م اسبة يي أسالي  الحكم ببرداا، تستيعاب الارل الشعبي والت فىيو ع ىت

يىىي خطىىاب لىىت إلىى  إصىى    37/03/0949الوصىىي علىى  عىىر  العىىرا  يىىي 

اةوضىىاع العامىىة واعىىداا تيىىل مىىن الشىىباب لتىىولي أعبىىا  الحكىىم وإلرىىا  اةحكىىام 

حىزاب سياسىية أصىبحذ ضىرورل ت العريية واتستث ا ية ويسح المجال لتهسيو أ

 (.1)يصح بقا  الب ا خالية م ها

خىى ل الحىىرب العالميىىة الثانيىىة مىىر العىىرا  بفتىىرل صىىراعات سياسىىية وعسىىكرية، 

او  بالعقةةداا األربعةةةحفايمىىذ ع ىىد حمكىىن الاىىباط القىىوميين العىىرب، المعىىرويين 

حكىم، والسىيطرل على  ال" حكومىة الىدياع الىوط ي"مىن إعى ن " المربع الةهبب "

عراييىة، على   –وهرب الوصي والحكومىة مىن برىداا وانىدلعذ حىرب بريطانيىة 

، حمك ذ ييها بريطانيا من احت ل برداا مىرل تديىدل وإعىاال (9)اةرض العرايية 

الوصي ونوري السعيد إل  السلطة ححذ هيم ة السفارل البريطانية ومستشىاريها، 

لطة وحركيبتهىىىا الطبقيىىىة كاكىىىفة طبيعىىىة ال ظىىىام يىىىي العىىىرا  وعاكسىىىة وّن السىىى

واتتتماعية، وارحباطاحهىا السياسىية، إ  كىان ال ظىام يىي العىرا  مكونىا مىن هىرم 

السىلطة الىىذي يتربىىع يىىي يمتىىت الىب ط وحاكىىيتت مىىن ححىىالف ابيطىىاعيين وم كىىي 

اةراضىىي وكبىىار البرتىىواّيين البيرويىىراطيين المىىرحبطين بالسياسىىة البريطانيىىة 

ويىد ويىرت هىذ  السياسىة مجىات مباكىىرا . لميىا ومحليىاومصىالحها ابمبرياليىة، عا
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لتسىىلم السىىلطة والتمتىىع بمراكزهىىا يىىي الىىوّارات والبرلمىىان واباارل والجىىي ، 

 .مكونة بذلك ياعدل اتتماعية وأاال ح فيذ للسيطرل ابمبريالية

يىىىاا هىىىذا التحىىىالف السىىىلطة مىىىع تهىىىاّ السىىىفارل البريطانيىىىة وبعثاحهىىىا العسىىىكرية 

ويىىد كىىان معرويىىا أن رسىىم م هىىاج الحكومىىة وحعيي ىىات . تكاريىىةوكىىركاحها اتح

ر يسها ووّرا ها وحتى  ال ىواب ي طىل مسىبقا يىي السىفارل البريطانيىة أوت ويىي 

 .الب ط اانيا

يي خطاب لت يي مجلو ال واب بهذا اةمر، ولم ي ف هذ   نوري السعيداعترا 

مرسسىة واحىدل يمكىن "يلم حكن يي السىلطة (. 01)الجريمة بحا الشع  العرايي 

أن حعتبر مىن مرسسىات اولىة ايمقراطيىة، ياتنت ىاب إلى  ال يابىة بىالر م مىن انىت 

علىى  ارتتىىين، إت أن ال ىىواب يعي ىىون إلىى  المجلىىو اون أن يكىىون لهىىم رأي يىىي 

" حعييىى هم وكىىذلك يعىىين رلسىىا  البلىىىديات وأعاىىا  المجىىالو ابااريىىة والبلديىىىة

يىا م ىذ أن اتتمىع أول مجلىو لل ىواب يىي ، ويد حهلف سىتة عشىر مجلسىا نياب(00)

حمىىوّ  04، وحشىكلذ اىى خ وخمسىىون وّارل حتى  اىىورل 06/7/0939برىداا يىىي 

ولم حقرر مجالو ال واب مرل واحدل حج  الثقة عن وّارل من الوّارات  0991

 (.03)أو وّير واحد من الوّرا  

ة اخطىىىر اةاوار يىىىي ح فيىىىذ السياسىىى عبةةةد ا لةةة والوصىىىي  نةةةوري السةةةعيدلعىىى  

عىن نىوري  جمةا  عبةد البا ةريىال الىر يو . البريطانيىة مىن خى ل حكىم العىرا 

 فيصل األو ووصفت الملك ( 02)السعيد بهنت ركيزل بريطانيا يي الشر  اةوسل 

بهنىىت ت يبىىالي بشىىي  وت يهىىتم إت ب فسىىت ويعتمىىد علىى  الىىوحي الىىذي يىىهحي مىىن "

ونىىوري السىىعيد (. 04" )ال ىىارج اكثىىر مىىن اعتمىىاا  علىى  رأيىىت أو رأي إخوانىىت

سياسي حقليدي أاار اية الحكم نيابة عن وحي ت الذي اعتمد عليت أساسا، ويد اسىهم 

يي ح صي  اةمير عبد ابلت وصىيا على  العىر  لمماكىاحت يىي سياسىتت الاىالعة 

، يىال مىدير التحقيقىات الج ا يىة، بهجىذ العطيىة عىن (09)مع السياسة البريطانية 

  أوضىاع العىرا  مىا لىم يىتم الىت ل  مىن عبىد ابلىت الوصي انت ت سبيل بصى 
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ويد حعاون الوصي مع السعيد حت  بعد انتها  وصىايتت، يىي الحكىم وح فيىذ (. 06)

السياسة البريطانية ويي خمىو عشىرل وّارل حرأسىها نىوري السىعيد م ىذ ح صىيبت 

 .وصيا وحت  يوم الثورل

ع كىىل مظىىاهر مىىا حميىىزت ا لىى  يتىىرات حكىىم السىىعيد بابرهىىاب البوليسىىي، ويمىى

وصف بت ال ظام السياسي وحجريد  مىن صىفاحت البرلمانيىة الديمقراطيىة التىي كىان 

ي عذ بها، والحكم بسىلطات كىبت ايكتاحوريىة، وعىرا ع ىت الع ىاا والجمىوا على  

اون  يرهىا مىن (. 07)اةسالي  والم اورات العثمانية والثقة العظمى  ببريطانيىا 

 .والتعداية السياسية والديمقراطية الدول، والعدا  الساير للشيوعية

إت أن التطىىورات السياسىىية الدوليىىة والمحليىىة سىىحبذ  اارهىىا علىى  أسىىالي  الحكىىم 

يبعيىد انتهىا  الحىرب . ومصالح ابمبريالية وأارت على  كىكل السىلطة وركا زهىا

العالميىىة وبىىد  يتىىرل سىىلم اولىىي، انفتحىىذ حكومىىة حوييىىا السىىويدي علىى  الحركىىة 

اةحكام العرييىة وأتىاّت اةحىزاب الوط يىة يىهترت حعىدي ت الوط ية، وريعذ 

وسىىاعدت حتىى  هىىذ  ابصىى حات الترييعيىىة علىى  ريىىع . علىى  يىىانون اتنت ابىىات

ال هىىوض الىىوط ي وال شىىاط السياسىىي، وأاىىارت يىىي نفىىو الويىىذ يلىىا ابمبرياليىىة 

" ال طىر الشىيوعي"والرتعية المحلية التي حسارعذ إلى  إيقايهىا وإكىهار البعبىع 

حيىث كانىذ . 0941ي ىاير /وكن حملىة بوليسىية اسىتمرت إلى  وابىة كىانون الثىاني

والتي رات عليها  0921حلك السلطات حتباحث لعقد معاهدل تديدل ح لف معاهدل 

لقد أيشلذ الوابة م ططات اتسىتعمار . الحركة الوط ية وتماهير الشع  بالوابة

وحىين اسىترات . ا يىي العىرا وأيالذ الحكومة التي أراات التوييع عليها وح فيىذه

 .السلطات العرايية أنفاسها انتقمذ من الحركة الوط ية بحجة حرب يلسطين

 

يىىي حلىىك الفتىىرل حىىاول نىىوري السىىعيد ححسىىين ع ياحىىت مىىع الىىدول العربيىىة، يىىزار 

مصر وحباحث مىع حكومتهىا عىن يكىرل اتححىاا العربىي، ويىدم رسىالة إلى  وّيىر 

را   حىىىول الوحىىىدل العربيىىىة، وأصىىىبحذ هىىىذ  أوضىىىح ييهىىىا  "الدولىىىة البريطىىىاني 
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الرسالة أساسا للكتاب اةّر  الذي اكتهر بعد  لىك لكونىت احتىون على  مشىروع 

 (.01" )اله ل ال صي 

أكدت برييات السفير البريطاني يىي برىداا وحقىارير  المسىتمرل التىي كىان يرسىلها 

الدولة ومرايبىة إل  وّارل ال ارتية البريطانية عل  استمرارية حدخلت يي كئون 

، ولىىىم يتىىرا أمىىىرا اون حوصىىية أو حعليىىىا، مىىن إحصىىىا  (09)أعمىىال الحكومىىة 

(. 31)السكان إل  معلومات عن السفرا ، وحباالهم وخاصة مع البلدان المتحررل 

كمىىا كشىىفذ التقىىارير اور البعثىىات العسىىكرية يىىي معريىىة التفاصىىيل الكاملىىة عىىن 

جليىىز والىىوّرا  العىىراييين حىىول الجىىي ، وكىىذلك المشىىاورات بىىين الاىىباط ابن

المال الوضع الداخلي، وخاصة يي كمال العرا ، ضد الحركة الكراية وّعيمها 

 (.30)مصطفى البرزان  

يىىىي بدايىىىة ال مسىىىي ات حميىىىز الوضىىىع الىىىدولي بتعىىىاظم اور اتححىىىاا السىىىوييتي 

والم ظومة اتكتراكية معت يي السياسىة العالميىة، وانتصىار الحركىة الثوريىة يىي 

لدان تديدل يىي  سىيا وأيريقيىا وأمريكىا ال حي يىة، وحملمىل الشىعوب العربيىة ضىد ب

سياسات حكوماحها التي ياات إل  هزيمة الجيو  يىي حىرب يلسىطين، والتعىاون 

ي اضىىذ الحركىىة العماليىىة ". إسىرا يل"مىع م ططىىات ابمبرياليىىة يىي ييىىام كيىىان 

ربىىي ال اىىال الىىوط ي يىىي واةحىىزاب الشىىيوعية والقوميىىة التقدميىىة يىىي العىىالم الع

، خاصة يي سوريا واةران ومصىر (33)مقدمة الجماهير الواسعة من الف حين 

للىى فل وححىىدي إيىىران  مصةةدقويىىد حىىرا حىىهميم حكومىىة . ولب ىىان وكىىذلك العىىرا 

 .ل ستعمار البريطاني أار  يي معظم البلدان الم تجة لل فل، وخاصة العرا 

تتتماعيىة للحركىة الوط يىة، بت ىامي الىوعي َوس ع هذا ال هوض الثىوري القاعىدل ا

الطبقي والوط ي لىدن أوسىع القطاعىات الجماهيريىة يىي البلىد، الف حىين، وحزايىد 

حىىركتهم المعاايىىة لعيطىىاع وابمبرياليىىة ومشىىاركتهم يىىي حطىىوير المىىد الشىىعبي 

وحصىىعيد ، ممىىا خلىىا حمىىايزا اكبىىرا بىىين الطبقىىات الحاكمىىة والطبقىىات اتتتماعيىىة 

 .، ويايم يي راوا اةيعال بي هاالمحكومة
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مركىىرا  0993تىىا ت احفاييىىة الىى فل بىىين الحكومىىة العراييىىة وكىىركات الىى فل عىىام 

 انتفاضةةة رشةةرينويىىد عكسىىذ . لتطىور تديىىد يىىي اةحىىداخ السياسىىية يىىي العىىرا 

حيىىث . حصىىاعد الرليىىان الشىىعبي وأّمىىة الصىىراع الىىوط ي( 0993حشىىرين اىىان )

موية بضىرابات العمىال وانتفاضىات الف حىين يامذ السلطات الحاكمة بمجاّر ا

وكىان لألحىزاب . واحتجاتات الط ب والسىج ا  السياسىيين وحظىاهرات عىوا لهم

السياسىىية اور بىىارّ يىىي ييىىاال هىىذ  ال اىىاتت الشىىعبية والسياسىىية، ويىىد ريعىىذ 

مىىذكرات احتجاتيىىة يىىدمتها إلىى  الىىب ط الملكىىي ضىىمذ مطاليىى  سياسىىية لمرحلىىة 

 .التحرر الوط ي

ريات للمذكرات يىي مىرحمر الىب ط  عبد ا ل ، أعلن الوصي 31/01/0993يي 

. الىىذي حاىىر  ّعمىىا  اةحىىزاب السياسىىية العل يىىة وعىىدا مىىن الىىوّرا  السىىابقين

يتصىىاعدت موتىىات الراىىى  الجمىىاهيري يىىي انتفاضىىىة حشىىرين، التىىي اسىىىت دم 

وحشكيل الجي  لقمعها ةول مرل يي حاريخ العرا ، وحدبير كبت انق ب عسكري 

، وإعى ن حالىة الطىوار  نور الدين محمودحكومة بر اسة ر يو أركان الجي  

(32.) 

بي ذ هذ  اةحداخ حطور الوعي السياسي لدن يطاعات واسعة، ونهوضا وط يا، 

ياا إل  التفكير بترييىرات كبيىرل يىي طبيعىة ال ظىام، وعىدم اتكتفىا  بابصى حات 

وعي يىىي ميثايىىت الجديىىد الىىذي ايىىر  عىىام ويىىد عبىىر الحىىزب الشىىي. اآلنيىىة والويتيىىة

عىىن  لىىك، حيىىث ورا يىىي مااحىىت الثانيىىة ال اىىال مىىن اتىىل القاىىا  علىى   0993

سىىىىىىيطرل اتسىىىىىىتعمار وأعوانىىىىىىت ابيطىىىىىىاعيين وكبىىىىىىار الرأسىىىىىىماليين والحكىىىىىىام 

البيرويىىىىراطيين، وطىىىىرا الجيىىىىو  اتسىىىىتعمارية العسىىىىكرية والمدنيىىىىة وإلرىىىىا  

وإلرىىىا  امتيىىىاّات الشىىىركات اتسىىىتعمارية المعاهىىىدات واتحفايىىىات اتسىىىتعمارية 

ومصىىاارل ممتلكاحهىىا هىىي وكايىىة المرسسىىات والمشىىاريع اتسىىتعمارية وحهميمهىىا، 

حكم جمهةوري بالقاا  عل  نظام الحكم القا م وححقيا اتستق ل الوط ي وإيامة 

لىىىم حكىىن هىىىذ  (. 34)يمثىىل إراال العمىىىال والف حىىين والجمىىىاهير الشىىعبية  شةةعب 
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عبيرات الوارال بها مطابقة لوايىع حىال الحركىة السياسىية أو الرليىان المطال  والت

. الشعبي، إ  لم حكىن إمكاناحهىا الوايعيىة يىاارل على  ح فيىذها، إت بعىد سىذ سى وات

يكانىىىذ مثىىىل خميىىىرل للوضىىىع السياسىىىي المتفجىىىر، والمتىىىهار بتطىىىورات اةحىىىداخ 

 .السياسية الداخلية وابيليمية

د انتفاضىىة حشىىرين بهكىىد اةسىىالي  ابرهابيىىة علىى  رات الحكومىىات المتعايبىىة بعىى

الحركىىة الوط يىىة واةحىىزاب السياسىىية السىىرية، وخاصىىة الشىىيوعيين المسىىجونين 

أاىارت هىذ  . لديها، يهطلقذ الرصاص عليهم يي مجزرحي سج ي برىداا والكىوت

المجاّر  ا  ّعما  الحركىة الوط يىة، الىذين ريعىوا مىذكرات احتجىاج عليهىا 

ل  أن هذ  الجرا م التي ارحكبذ حستفز ال اس إل  ابعىد حىد وحجلى  مشيرين ييها إ

العطىىف علىى  المسىىجونين الشىىيوعيين، وبىىذلك ت حظفىىر الحكومىىة بريىىر را الفعىىل 

 (.39)حجا  هذ  التصريات  ير القانونية و ير ابنسانية 

حوحر الوضع يي الب ا كثيرا، لم حستطع الحكومات البقا  طوي  يي إاارل الحكم، 

، وكىان حىهاير الفياىانات 0994قد حريرت عىدل حكومىات خى ل اكىهر يىي عىام ي

علىى  الوضىىع اتيتصىىااي كبيىىرا، مصىىعدا يىىي حفىىايم وضىىع الحكىىم مىىع اةّمىىة 

اتيتصىااية، وحىىهّم السياسىة الداخليىىة مىع مطالىى  السياسىة ال ارتيىىة المفروضىىة 

لىرأي العىام عل  أركان الحكم، ويي مثل هذ  الظروا لجهت الحكومة إل  الها  ا

وإكرالت بانت ابات برلمانية، كي حستعد ل طىول أخىرن، ح ويهىا أو حبيىذ لهىا، كمىا 

 .سبا لها  لك

أوضىىىح ييىىىت كراسىىىة العىىىدو  39/9/0994اصىىىدر الحىىىزب الشىىىيوعي بيانىىىا يىىىي 

المتىىىرب  للحركىىىة الوط يىىىة، وناكىىىد القىىىون الوط يىىىة للقيىىىام بواتبهىىىا الىىىوط ي 

لاىىىرل علىىى  ال ىىىاخبين يىىىاّ عشىىىرل ور ىىىم محىىىاوتت التزويىىىر وا. والتىىىاري ي

كامل الجاارتي، حسين تميىل، محمىد مهىدي : هم. )مركحين من القون الوط ية

كبة، يا ا السامرا ي، عبد الجبار الجومرا،  ونون ايوب، محمد صديا ك شىل، 

اعتبىرت السىلطات الحاكمىة هىذا ( خدوري خدوري، تعفر البدر، ومسعوا محمد
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ال حكليىف نىوري السىعيد بتشىكيل حكومىة أخىرن الفوّ  ريعة لحل البرلمىان وإعىا

حواصل نهج التبعية وحوتت ضربة للحركة الوط ية المتصاعدل وح فذ الم ططىات 

أمريكية يي الم طقة، ليو يىي العىرا  وحسى  بىل ويىي البلىدان العربيىة / اتنجلو

التي خاضذ كعوبها مقاومة ضد أنظمتها والمشاريع اتستعمارية، ويي مقىدمتها 

لىىىدياع المشىىىىترا عىىىن الشىىىىر  اةوسىىىل ومشىىىىروع الحلىىىف التركىىىىي مشىىىروع ا

 .الباكستاني العسكري

عىىدل مراسىىيم ويىىوانين ايكتاحوريىىة، م هىىا مرسىىوم إسىىقاط  نةةوري السةةعيداصىىدر 

، 469الج سية العرايية، ومرسوم إلرا  الجمعيات وال ىوااي التىي بلىج مجموعهىا 

لصىاارل يىي العىرا ، ويانون المطبوعات الذي ألر  امتياّ الصحف والمج ت ا

ويد تمدت اةحزاب الوط ية العل ية نشاطاحها . و يرها من ابترا ات ابرهابية

يي حلك الظروا م ح ية للعاصفة اتسىتعمارية، مىا عىدا الحىزب الشىيوعي الىذي 

حقدم بمشروع وط ي  ني عبر ييت عن مصالح وط ية عامة متفقىة مىع التطىورات 

لحركىىة الوط يىىة وكسىىر حىىاتز ال ىىوا مىىن الدوليىىة والمحليىىة لتجميىىع صىىفوا ا

ابرهاب والديكتاحورية وللويوا بوتت المشاريع ابمبريالية التي ح طل لهىا أاال 

 (.36)استعمارية يي الم طقة

استجابذ السلطات الحاكمة بطبيعتها لهذ  المشاريع عاملة عل  حهيئة اةتوا  لها 

ماليىىة، وخارتيىىا بقطىىع ااخليىىا بحمىى ت اعتقىىال وإرهىىاب الحركىىة الوط يىىة والع

الع يات الدبلوماسية مع اتححاا السىوييتي، واتناىمام إلى  اةحى ا العسىكرية 

وابسىىتراحيجية ابمبرياليىىة يىىي الم طقىىة، التىىي بىىدأت بمشىىروع الحلىىف التركىىي 

، والىذي حىم التوييىع رسىميا عليىت ميثاق بغدادالباكستاني الذي ححول ييما بعد إل  

. 34/3/0999عىىن حركيىىا يىىي عةةدنام مبةةدر  لعىىرا  وبىىين نىىوري السىىعيد عىىن ا

وكىىان هىىذا الميثىىا  حلفىىا عسىىكريا بحكىىام الطىىو  ابمبريىىالي علىى  بلىىدان العىىالم 

العربىىي وابسىى مي بعىىد يشىىل المحىىاوتت المتكىىررل لفىىرض معاهىىدات مثيلىىة لىىت، 

ضمن م ططات السياسة البريطانية وحهسيو وسا ل اياعية يعالة لم طقة الشر  
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المحايظىىىة عليهىىىا، يررحهىىىا اتسىىىتراحيجية اتسىىىتعمارية ومصىىىالحها، اةوسىىىل و

ويىد اناىمذ للميثىا  حكومىات بريطانيىا والباكسىتان . ب اصة بعد اسىتثمار الى فل

/ وإيىىران وكىىاركذ أمريكىىا، بعىىد اتتمىىاعهم يىىي برىىداا يىىي أواخىىر حشىىرين الثىىاني

  ال ارتيىة سياسىة العىرا"نويمبر بيرار الميثا  والتوييع عليت، ياخاع الحلف 

لىم  0921والداخلية إل  سياسة المسىتعمرين ابنجليىز، وابلرىا  الكىا ب لمعاهىدل 

يهت إت بعد ضمان ربل العرا  بمعاهدل تديدل أخرن مع بريطانيا، معاهدل حبقىي 

يىىىي الجىىىوهر نفىىىو الع يىىىات الرتعيىىىة القا مىىىة علىىى  أسىىىاس ضىىىمان مصىىىالح 

أخرن من الشركات اتحتكارية ل ه  اتحتكارات ال فطية ويتح الباب أمام أعداا 

 (.37" )اروات الب ا ويمع مقاومة الشع  بالقول

كانذ يترل ما بعد ميثا  برداا حسىت د إلى  هىذ  اةسىو، ارحهىان السياسىة العراييىة 

بابسىىىتراحيجية ابمبرياليىىىة يىىىي الم طقىىىة، وارحبىىىاط اتيتصىىىاا العرايىىىي ب دمىىىة 

وابرهىاب على  رأس الحركىة الوط يىة المصالح البريطانية وحسليل سىيف القمىع 

والعماليىىة والجماهيريىىة الشىىعبية، ويىىد وضىىعذ هىىذ  اةسىىو ياعىىدل عزلىىة ال ظىىام 

 .ااخليا وعربيا واوليا

وسىل هىىذ  اةوضىىاع عىزّ الحىىزب الشىىيوعي وحدحىت الت ظيميىىة والفكريىىة واور  

حيىث اخىتل الحىزب بقيىاال . 07/6/0996الجماهيري، معل ا  لك يي بيان لىت يىي 

سىىىكرحير اللج ىىة المركزيىىىة الجديىىىد م هجىىا تماهيريىىىا يىىىي العمىىىل ( سةةالع عةةةاد )

ويىىىد حتىىىوج هىىىذا الىىى هج بعقىىىد الكىىىونفرنو .. السياسىىىي وأسىىىلوبا ح ظيميىىىا موسىىىعا

يىىي سىىبيل ححررنىىا "، ححىىذ كىىعار 0996سىىبتمبر / الثىىاني يىىي أيلىىول( المجلىىو)

مجىداا ، "الوط ي والقومي، طريا ال صر، هىو طريىا اححىاا كىل القىون الوط يىة

ييىىت العىىزم علىى  أن يلعىى  اور  يىىي معركىىة ححريىىر الشىىع  مىىن نيىىر اتسىىتعمار 

وعم  ت، وانت ليو وحيدا يي هذا الميدان المشرا بل انت ي اضل ت با إل  ت   

وان  يىا  المسىتقبل . مع يون وط يىة ّاخىرل أياىا، حملىك إمكانيىات ناىال تديىة

عالج المويف بيقظة حامة وبىرو  القري  مفعمة باةمل، وأمام القون الوط ية أن ح
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ويد حامن حقرير السىكرحير العىام للحىزب المقىدم إلى  الكىونفرنو، . وااقة مقدامة

: ال طوط العامة ةسىو ييىام وحىدل القىون الوط يىة مىع حشى ي  المهمىة العاتلىة

ييام حكومة وط ية حاع حدا لعزلة العرا  عربيا وحطور التاامن الكفىاحي بىين 

عالج القاىية الكرايىة وأهميىة وحىدل كفىا  العىرب واةكىراا، الشعوب العربية، و

إل  تان  معالجتت لقاايا أخىرن ( الحكم الذاحي لكراستان العرا )وصاغ كعار 

(31.) 

أيىىدمذ حكومىىات بريطانيىىا ويرنسىىا وإسىىرا يل علىى  العىىدوان  0996يىىي خريىىف 

 الىر يوعل  اولة مصر، بعد حهميمها لق ال السويو، واستهدا العدوان كمىا يىال 

حدمير مصر حىدميرا كىام  وكىام ، بالحىد مىن كفىا  الشىعوب  جما  عبد البا ر

العربية الم اضلة ضد السياسة اتستعمارية ومن اتل سيااحها واستق لها الوط ي 

(39.) 

هبىذ الشىىعوب العربيىىة ضىىد العىدوان اتسىىتعماري، وحصىىاعد التاىىامن اتممىىي، 

تىدين على  اتنسىحاب وإيقىاا العىدوان الذي اعىم المقاومىة المصىرية مجبىرا المع

، نةوري السةعيدور م الت ىايض الصىارف يىي مويىف الحكومىة العراييىة وخاصىة 

ر يو الحكومة، وعاو حلف برداا، إت أن الشع  العرايي يىد أعلىن انتفاضىتت، 

التىىي اكىىتركذ ييهىىا اةحىىزاب السياسىىية، لتهييىىد ناىىال الشىىع  المصىىري وياىىح 

ولىم حتىهخر . لمتواطئة وخاصة حكومة نوري السىعيدسياسات الحكومات العربية ا

السىىلطات العراييىىة عىىن إعىىداا نفسىىها لهىىذا اةمىىر، معل ىىة اةحكىىام العرييىىة، وحىىل 

البرلمىىان واعتقىىال أعىىداا كبيىىرل مىىن السياسىىيين والمتظىىاهرين، وّج الجىىي  إلىى  

تان  الشرطة يي يمىع الشىع ، وإطى   الرصىاص على  المتظىاهرين والت كيىل 

 (.21)ة يي مدن برداا وال جف والحي والموصل وال اصرية بهم، خاص

كانىىذ هىىذ  اتنتفاضىىة الشىىعبية الواسىىعة محطىىة ناىىالية امي ىىة يىىي حىىاريخ العىىرا  

حيىىث أعطىىذ بزخمهىىا الشىىعبي، ومشىىاركة يطاعىىات اتتماعيىىة م تلفىىة . السياسىىي

ييها، ويمع السلطات الدموي لها، أعطذ اروسا   ية للحركة الوط يىة وال اىال 
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لجماهيري، معل ة حبدل ال اال التحرري من ككلت السىلمي إلى  الع فىي، سياسىيا ا

وتماهيريىىا، ومبي ىىة نىىواي  وسىىلبيات العمىىل السياسىىي  يىىر المواكىى  لطبيعىىة 

المرحلىىىة ومقتاىىىيات الظىىىروا الراه ىىىة لىىىت، والصىىىراعات ابيليميىىىة والدوليىىىة 

 .المستجدل

يىىىىز واةمريكىىىىان يىىىىي نفىىىىو الويىىىىذ حصىىىىاعدت م ططىىىىات ابمبريىىىىاليين ابنجل

ومرامراحهم ضد ناىال حركىة التحىرر الىوط ي العربيىة التىي كىان حكىم الىر يو 

مركىىزا لهىىىا، وحبىىين اراسىىة الصىىىراعات والت اياىىات بىىىين  جمةةا  عبةةد البا ةةةر

ابمبرياليين ومشاريعهم يي الم طقة ارحما  ال ظام يي العرا  يي أحابيل مصالح 

لى  الهيم ىة واتسىتر ل الكامىل ل يىرات الدول ابمبريالية واحتكاراحهىا السىاعية إ

الشىىىعوب العربيىىىة، وحثيىىىر طبيعىىىة الع يىىىات السياسىىىية السىىىا دل إلىىى  الم اّعىىىات 

والم ايسات بين الحكام العرب والعوا ل الحاكمة وحهايرها عل  احجاهات السياسة 

العرايية ومصالحها المحليىة وابيليميىة، كمىا يتوضىح اور بريطانيىا وأمريكىا يىي 

أي حوتت وط ي يومي ايمقراطي يوحىد بىين الشىعوب العربيىة ويسىاعد  معارضة

لعىىل المشىىاريع العديىىدل التىىي طرحىىذ حىىول . علىى  اسىىتق لها وسىىيااحها الوط يىىة

الوحىىدل واتححىىاا وتامعىىة الىىدول والموايىىف ييهىىا حكشىىف اةاوار المعريلىىة لهىىا، 

" إسىرا يل"والعاملة يي اسىتمرار حالىة التمىز  والتشىر م، وحكىريو إيجىاا كيىان 

 (.20)يي الم طقة 

لقد كان ارحباط الحكم يي سياستت ال ارتيىة مىع السياسىة البريطانيىة ومصىالحها، 

وصراع القون الكبرن مركرا على  ضىعف الحكىم وعىدم يدرحىت على  المواصىلة 

ضىىمن الظىىروا القا مىىة، وعكسىىذ معالجتىىت لألوضىىاع الداخليىىة  لىىك، وبالمقابىىل 

بناىىاج مشىىروع الحركىىة الوط يىىة يىىي حرييىىر حفاعلىىذ عوامىىل ااخليىىة وخارتيىىة 

حيىث كانىذ الشىروط الذاحيىة يبىل حىاريخ الثىورل مكتملىة . الوضع، وإع ن الثىورل

م ذ أن نجحذ القون السياسية الوط ية يي حهليف تبهة اتححاا الوط ي ربيع عام 
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، بعىىد م ىىاض عسىىير وطويىىل، وع ىىدما حىىم اتحصىىال بوسىىا ل م تلفىىة بىىين 0997

 (.23)وم ظمات الاباط اةحرار لررض حفجير الثورل الوط ية ع اصر الجبهة 

هيىىهت اةحىىزاب السياسىىية تماهيرهىىا إلىى  اسىىتقبال الحىىدخ الم تظىىر، والمرحقىى  

وعملذ بجدية إل  إنجا  هديها، حيث كانذ حقىدر أن اةوضىاع السىا دل ت يمكىن 

مىىىن بىىىين هىىىذ  اةحىىىزاب ناكىىىد الحىىىزب . ان حىىىدوم، وان الترييىىىر مطلىىى  أساسىىىي

، الجمىىىاهير الشىىىعبية ويواهىىىا 39/6/0991لشىىىيوعي يىىىي صىىىحايتت وبيانىىىت يىىىي ا

الوط ية إل  خوض معركة الشرا التي يحاول ابمبرياليون وعم لهىم يرضىها 

بعىىد ياىىح مىىرامراحهم ضىىد حركىىة التحىىرر الىىوط ي يىىي مصىىر وسىىوريا ولب ىىان 

، صىدرت اةوامىر إلى  الجىي  العرايىي 03/7/0991ويىي . واةران والسعواية

لتحىىرا عبىىر اةران ل صىىرل الحكومىىة اللب انيىىة يىىي يمىىع انتفاضىىة كىىع  لب ىىان، ل

وكذلك وتت الحزب الشيوعي حوتيهات عامىة إلى  كايىة م ظماحىت الحزبيىة حرسىم 

المهمات المطلوبة نظرا لألوضاع السياسية المتهّمة، الداخليىة والعربيىة ووتىوا 

 (.22)احتماتت حطورها بين  ونة وأخرن 

حققذ الثورل، وانتصرت، بتظاير تهوا القىوات المسىلحة والحركىة وبعد يومين ح

الوط ية والدعم اتممي والعربي مايفة انتصارا تديىدا لحركىة التحىرر الىوط ي 

 .ضد ابمبريالية

لقىد ياىىذ الثىورل علىى  الملكيىىة وأعل ىذ الجمهوريىىة، وأنهىىذ حالىة الىى  اسىىتقرار 

يقد سع  ال ظام خارتيىا إلى  . نالسا دل، والبحث ع ها من يبل الحكام والمحكومي

اترحباط باتستعمار البريطاني وصراعاحت الدولية بحثا عن الحمايىة واتسىتمرار 

يىي الحكىىم، وااخليىىا باسىت دام سياسىىة الترهيىى  والتر يى ، مىىع الحركىىة الوط يىىة 

 .واستر ل حراا بعض يياااحها وطبيعتهم اتتتماعية لهذا الهدا

ت السىلطات الحاكمىة حسىىجيلها يىي كتىاب التىىاريخ والىذ كىل الصىفحات التىىي أراا

السياسي للعرا  عل  مكانة العرا  اتستراحيجية واتيتصىااية والسياسىية إيليميىا 

واوليىىىا، وسىىىعيها الىىىدا   بيجىىىاا حلىىىول لمىىىا حاىىىعت هىىىذ  المكانىىىة مىىىن مهمىىىات 
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ومىن تهىة أخىرن، أعطى  الشىع  . والتزامات ووعيها ويدراحها، مرارل ومتىهارل

بانتفاضاحت المتواصلة نمو تا حيىا براال الشىع  يىي اتختيىار السياسىي العرايي 

والتاىحية يىىي سىىبيل أهدايىت بكىىل مىىا اسىتطاع، كمىىا اابىىذ الشىع  ويىىوا  الوط يىىة 

 04است  ص الدروس التاري ية يي ححقيا المهمة المركزية التي ححققذ لت يي 
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  أحزاب وسلطة

 

لم حتمتع الحيال السياسية يي العرا  بهسلوب حكم ايمقراطي، كمىا هىو معلىن عىن 

 د إ  أن طبيعة ال ظام السياسىي كتجسىيد لل ظىام اتيتصىااي السىا. ال ظام السياسي

ايع بالقون الحاكمة إل  يرض سيطرحها الكاملة عل  الحيال عمومىا، وم عهىا مىن 

ال هوض والتعبير عىن مصىالح الجمىاهير الشىعبية أو الفئىات اتتتماعيىة الم او ىة 

 .ل ستعمار

ويد خلذ الحيال الحزبية يي العرا  من العمل العل ي يترل م ىذ حلىذ البرتواّيىة 

. 0946، وحتىى  عىىام 0922لىىوط ي العرايىىي عىىام العراييىىة حزبيهىىا، ابخىىا  وا

خىى ل هىىذ  الفتىىرل نشىىطذ م ظمىىات عل يىىة كجماعىىة اةهىىالي وتمعيىىة ابصىى   

الشعبي ونااي المث   بن حاراة الشيباني، لك ها لم حت ىذ صىيرة اةحىزاب أو يىول 

 .سياسية، بي ما لع  ضباط الجي  اورا يي الحيال السياسية خ ل هذ  الفترل

ححىذ إكىراا ن بىة " األبةال "اةهىالي بعىد إصىدار تريىدل باسىم  ظهرت تماعة

وكىان هىرت  يىي . من المثقفين المت ورين بهيكار ابصى   والترييىر الىديمقراطي

إطىىىار مجمىىىوعتين يكىىىريتين حعريتىىىا علىىى  بعىىىض، وسىىىاهمتا يىىىي العمىىىل الثقىىىايي 

 وريةوس مجموعة الطلبة الذين ارسوا يي العرا : والوط ي باسم الجريدل، وهما

ومجموعىىة الطلبىىة الدارسىىين يىىي . حسةةين جميةةل وعبةةد القةةادر  سةةماعيلومىى هم 

عبد الفتاح  بةرابيم ومحمةد حديةد ودرويةش الحيةدري وجميةل وم هم  ،هماخارت

 . و يرهم روما ونوري روفائيل

، وانام إلى  تماعىة اةهىالي بعىد 3/0/0923صدر العدا اةول من الجريدل يي 

 وكامل الجادرج  محمد جعفر أبو التمنمثل  سيينمن السيانشاطها أعاا  تدا 

الىذي كىان يىد حبىرع بتكىاليف طباعىة الجريىدل ) .عزيةز شةري ووحكمت سليمام 

وبعىد أول انقى ب عسىكري يىاا  بكىر  (.وإاارل ححريرها، كمىا اورا يىي مذكراحىت

واكىتراا عاىو تماعىة اةهىالي حكمىذ سىليمان يىي ر اسىة  0926صديي عىام 
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ويىىع علىى  طلىى  التهسىىيو . هسسىىذ تمعيىىة ابصىى   الشىعبيحكومىة اتنقىى ب، ح

كامل الجاارتي ويوسف عز الدين وعبد القاار إسماعيل وصاا  كمونىة ومكىي 

تميل ومحمد صالح القزاّ وعبد هللا سالم، وانت   الجاارتي سكرحيرا للجمعيىة 

ولىىم حسىىتمر الجمعيىىة طىىوي  إ  سىىرعان مىىا كىىن بكىىر . والقىىزاّ أمي ىىا لصىى دويها

ويىي بدايىة اةربعي ىات عىاات تماعىة اةهىالي إلى  ال شىاط . حملة ضىدهاصديي 

ضىمذ الجماعىة . 32/9/0943يىوم "  ةو  األبةال "السياسي وإصىدار تريىدل 

الجديىىدل الجىىاارتي ومحمىىد حديىىد وعبىىد الفتىىا  إبىىراهيم وعزيىىز كىىريف، وظهىىر 

بىىراهيم ااخلهىىا انشىىقا  بعىىد عىىام حقريبىىا يىىاا  ممىىث  الج ىىا  اليسىىاري عبىىد الفتىىا  إ

 .وعزيز كريف

يي العمل السياسىي الحزبىي ظىل الحىزب الشىيوعي العرايىي سىريا وم اضى  يىي 

سىىىىبيل أهىىىىداا الحركىىىىة الوط يىىىىة العراييىىىىة م ىىىىذ إعىىىى ن حهسيسىىىىت رسىىىىميا يىىىىي 

، بعىىد اتتمىىاع عىىدا مىىن الحلقىىات الماركسىىية الم تشىىرل يىىي العىىرا  20/2/0924

وإصىىدار " ار وامسةةتثمارلجبةةة مكافحةةة امسةةتعم" نىىذاا، وحشىىكيل الحىىزب باسىىم 

بيان ناكد العمال والف حين والج وا والطلبة وكل الماطهدين لل اال مىن اتىل 

مصىىالحهم ضىىد اتسىىتثمار واتسىىتعمار البريطىىاني ويىىي سىىبيل تبهىىة متحىىدل ضىىد 

 .(0) ماطهديهم

عا ةم فلةيو ومهةدي باشةم يىررت اللج ىة القياايىة المرلفىة مىن  0929يي حموّ 

، حرييىىىر اسىىىم اللج ىىىة إلىىى  الحىىىزب ي ويوسةةة  متةةة وقاسةةةم حسةةةن وزكةةة   يةةةر

ناطقة بلسان حالت، " كفاح الشعب"الشيوعي العرايي وإصدار تريدل سرية باسم 

 .نس ة 911طبعذ بالبداية 

يىي ظىروا احتىدام ال اىال الىوط ي، يتوتىت إلى  حعبئىىة  الحةزب الشةيوع ظهىر 

لوط يىىىة يىىىي العمىىىال والف حىىىين والمثقفىىىين الىىىوط يين بنجىىىاّ أهىىىداا المرحلىىىة ا

وهىىىذا الظهىىىور . اتسىىتق ل والسىىىياال الوط يىىىة والتقىىىدم اتتتمىىاعي واتيتصىىىااي

اايىىع الحىىزب يىىي . الرسىىمي معلىىم بىىارّ للحركىىة العماليىىة والسياسىىية يىىي العىىرا 
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اابياحت عن مصالح العمال والف حىين والكىااحين مىن م تلىف الفئىات اتتتماعيىة 

م يىىي ححريىىك التظىىاهرات يىىي اصىىع  الظىىروا يىىي يتىىرل حهسيسىىت، حيىىث سىىاه

الجماهيريىىة يىىي برىىداا ومىىدن الفىىرات وال اصىىرية والبصىىرل و يرهىىا، وناىىاتت 

 . 0926لس ة   73العمال من اتل ححقيا يانون العمل ريم 

يوسة  كىرس  0921بعد عواحت من الدراسة الحزبية  بموسكو يي كانون الثاني 

ب ىا  الحىزب  عىاالبكل تهىوا  ( فهد)، المعروا باسمت الحركي سلمام يوس 

وحطىىوير  علىى  أسىىو الماركسىىية اللي ي يىىة واةمميىىة البروليتاريىىة وال اىىال ضىىد 

ياصىدر . م تلف الميول والكتل اتنتهاّية وابص حية، حس  ما ارسىت وحعلمىت

نسىى ة  91، تريىىدل مركزيىىة، طبىىع العىىدا اةول م هىىا بىىـ "الشىىرارل" 0929عىىام 

وحعىىرض الحىىزب إلىى  . (3) 0943نسىى ة عىىام  3111وحصىىاعد العىىدا حتىى  بلىىج 

عدا من اتنشقايات، وبعد اسىتي   مجموعىة م شىقة على  تريىدل الحىزب اصىدر 

ويىام يهىىد يىىي حل ىىي  حجربتىىت مىىع . 0942عىىام " القاعىىدل"أخىرن مركزيىىة باسىىم 

 ".حزب كيوعي ت اكتراكية ايمقراطية"اتنشقايات والكتل الحزبية يي كراست 

مىن المىدن واةريىاا، خاصىة بىين حجمعىات انتشرت م ظمات الحزب يي العديىد 

اةول عىىىام ( مجلسىىىت)يعقىىىد كونفرنسىىىت . العمىىىال والمثقفىىىين، ونمىىىا نوعيىىىا وكميىىىا

الىذي حىدا مهىام المرحلىة الوط يىة " الميثىا  الىوط ي"، طر  ييت مشروع 0944

، الىىذي ايىىر ييىىت الميثىىا ، 0949وانىىتظم مىىرحمر  الىىوط ي اةول عىىام . التحرريىىة

ب ال اىالي، كمىا ايىر ال ظىام الىداخلي، واضىعا بىذلك أسىو ليصىبح برنىامج الحىز

التكوين ال ظري والعملي للحزب عبر الوايقتين اةساسيتين، وهمىا أولى  الواىا ا 

 .الحزبية المقرل بال سبة للحزب الشيوعي العرايي

حدا الميثا  الوط ي استراحيجية وحكتيك الحزب الشىيوعي يىي حلىك الفتىرل مركىدا 

ل السىياال الوط يىة وال ظىام الىديمقراطي والت ميىة اتيتصىااية عل  ال اال من ات

وح لي  اتيتصاا من اتحتكارات العالمية وإيقاا نه  اةراضي من الف حىين 

كمىىا أكىىد يىىي مجىىال العمىىال علىى  . والم كىىين الصىىرار، وإنشىىا  تمعيىىات ي حيىىة
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الصىحية، ال اال من اتل مصالح العمال السياسية واتيتصااية واتتتماعيىة و"

يىي سىىبيل ح ظىىيمهم ونقابىاحهم، مىىن اتىىل سىن يىىوانين ححمىىي مصىالحهم، مىىن اتىىل 

المعد و يولت، يىي سىبيل حوسىيع هىذ  الحقىو   73احترام وح فيذ يانون العمل ريم 

ومىىن اتىىل ضىىمان اتتمىىاعي يقىىيهم عىىوّ البطالىىة والشىىي وخة، ون اضىىل ضىىىد 

وطالىى  الميثىىا   ".حصىىريات أصىىحاب اةعمىىال الكيفيىىة واسىىتبداا السىىلطات بهىىم

وخىىاض الحىىزب . بمواصىىلة ال اىىال مىىن اتىىل إنجىىاّ القاىىايا الوط يىىة والقوميىىة

ناىىىات يىىىي سىىىبيل حوتيىىىت وسىىىا ل ال اىىىال الىىىوط ي وتهتهىىىا الصىىىحيحة ضىىىد 

 .ابمبريالية واتحت ل اةت بي وعم  هما يي الب ا

 عبر برنامج الحزب ب صوصت عىن مصىالح الطبقىة العاملىة والف حىين والمثقفىين

علىىى  استركىىىاا  بالماركسىىىية  وأكىىىدالثىىىوريين والج ىىىوا والبرتواّيىىىة الصىىىريرل، 

واايىع . اللي ي ية واةممية البروليتارية، وعلى  انىت حىزب الطبقىة العاملىة العراييىة

. (2) عن موايف اتححاا السوييتي وعن ضرورل إيامة التحىالف والع يىات معىت

يي حم ت التثقيىف التىي  وهذ  ال صوص اةخيرل ورات بحماس حقليدي وترت

خاضىىها الحىىزب ااخلىىت، ووط يىىا ب قىىل حىىام أكىىبت بابيمىىان الىىدي ي مىىن المىىدارس 

الحزبيىة اون حمثىل واراسىة حطابقهىا مىع متريىرات الوايىع المحلىي والحيىال الر يىىة 

 .المحيطة ب االت

ر مىواّين القىون الدوليىة وال هىوض ، وحتري ىالعالميىة الثانيىة يبل أن ح تهي الحرب

ري حصىاعدت يىي العىرا  المطالبىة بالحيىال الديمقراطيىة، ااعيىة إلى  إطىى   الثىو

كتى  يهىد يىي . الحريات وحهسيو اةحزاب السياسية والم ظمات المه ية وال قابيىة

ال اىىال يىىي سىىبيل حطبيىىا الدسىىتور "مركىىدا علىى   0942عىىام " القاعةةد "تريىىدل 

ين والمراسىىيم التىىي العرايىىي واحترامىىت مىىن يبىىل السىىلطات الحاكمىىة وإلرىىا  القىىوان

حم ىىىع أو ححىىىد مىىىن حىىىا الشىىىع  بمىىىا ضىىىم ت لىىىت الدسىىىتور العرايىىىي مىىىن حقىىىو  

 (.4)" وايمقراطية، ال اال يي سبيل حهليف أحزاب تماهيرية
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/ وما أن وعد الوصي عبىد ابلىت يىي خطىاب العىر  يىي اةول مىن كىانون اةول

لوط يىة ببعىث الحيىال الحزبيىة حقىدمذ مجموعىة مىن الش صىيات ا 0942ايسىمبر 

يسىاندها الحىزب الشىيوعي السىري، إت أن الطلى  " حزب الشةعب"بطل  حهسيو 

ولىىىم يتويىىىف نشىىىاط الحىىىزب واعمىىىت لتطىىىوير الحركىىىة الوط يىىىة . (9)لىىىم يجىىىز

ومشىىاركتها يىىي الحيىىال السياسىىية، ر ىىم  لىىك، وظىىل يعمىىل ويشىىجع علىى  إنهىىاض 

 .العمل السياسي العل ي

ة أحزاب سياسىية، حمثىل التيىارات سذ هيئات حهسيسية لست 0946حقدمذ يي عام 

الفكرية واتتتماعيىة يىي الحركىة الوط يىة وحعبىر عىن مصىالح الطبقىات والفئىات 

اتتتماعية التي حشكلذ وحطورت مصالحها، خاصة أا ىا  يتىرل الحىرب العالميىة 

 .الثانية

 0946نيسىىىان  3والمىىىررف يىىىي  4991بموتىىى  كتىىىاب وّارل الداخليىىىة المىىىريم 

، خمسىىة سةةعد  ةةالو وّيىىر الداخليىىةالسىىويدي، وبتوييىىع  حوييىىاأتىىاّت حكومىىة 

 .(6)أحزاب يقل، اون إتاّل حزب التحرر الوط ي

 :واألحزاب المجاز  ب 

 الحزب الوط ي الديمقراطي بر اسة كامل الجاارتي. 

 حزب الشع  بر اسة عزيز كريف. 

 حزب اتححاا الوط ي بزعامة عبد الفتا  إبراهيم. 

 مهدي كبة حزب اتستق ل بر اسة محمد. 

  وكىىذلك حىىزب اةحىىرار، الىىذي مثلىىذ هيئتىىت التهسيسىىية احجاهىىات يىىي الىىب ط

 .والحكومة

مثلىذ اةحىىزاب السياسىىية المجىىاّل التيىارين الفكىىريين ابصىى حيين، الىىديمقراطي 

الىىوط ي الىىديمقراطي، الشىىع ، )حيىىث مثلىىذ اتحىىزاب الث اىىة اةولىى  . والقىىومي

يقىىد . مىىا مثىىل الحزبىىان اآلخىىران التيىىار الثىىانيالتيىىار اةول، بي ( اتححىىاا الىىوط ي

عبرت هىذ  اةحىزاب عىن مصىالح الطبقىات والفئىات اتتتماعيىة، وانعكسىذ يىي 
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برامجها وحركيبها الت اياات الطبقية السا دل يي العرا ، معبرل ع ها يي أسالي  

 .ناالها ووسا ل ممارستها

عمهىا أركانهىا، حيىىث حفرعىذ اةحىزاب الث اىة اةولى  مىن تماعىة اةهىالي، وحز

. كان الجاارتي وكريف ويتا  من ّعما  الجماعة يبىل الحىرب العالميىة الثانيىة

ويبىىىدو أن عىىىدم يىىىدرل البرتواّيىىىة الوط يىىىة، خاصىىىة التىىىي اهتمىىىذ بالمشىىىاريع 

الص اعية م ها، على  حوحيىد يىدراحها السياسىية واتيتصىااية مىن تهىة، وانسى ف 

اورية، وابتعاا هىذ  اةيسىام عىن الىدياع عىن أيسام م ها، البيرويراطية والكومبرا

المصالح الوط ية بارحباطها بالمصىالح ابمبرياليىة، أان إلى  عىدم إمكانيىة وتىوا 

حزب موحد يوي للبرتواّية الوط ية يي العرا ، كما هو الحال مع حزب الويد 

 .يي مصر مث 

التعبيىر طىابع  كامةل الجةادرج الذي يىاا   الحزب الوطب  الديمقراط  ل  عل  

ز يىي بداياحىت بتحىالف عىريض مىن عن مصالح البرتواّية الوط يىة عامىة، وحمي ى

حياراحهىىىا، خاصىىىة المسىىىاومة مىىىع مصىىىالح ابمبرياليىىىة ولعىىى  ّعيمىىىت اورا يىىىي 

حوتهاحىىت وحطوراحىىت، والتيىىارات الواسىىعة التىىي اناىىوت ححتىىت، والتىىي حفجىىرت 

 ة على  حركيبتىت السياسىيةبانشقايات يمي ية ويسارية، كما أارت عوامل اي ية ويبلي

(7). 

حشىكلذ هيئتىىت الر اسىىية مىىن كامىىل الجىىاارتي، محمىىد حديىىد، حسىىين تميىىل، عبىىد 

الكىىريم اتّري، يوسىىف الحىىاج اليىىاس، عبىىد الوهىىاب مرتىىان، عبىىوا الشىىالجي 

ويىىد لىىف الحىىزب حولىىت أوسىىاطا عرياىىة مىىن يئىىات اتتماعيىىة . وصىىاا  كمونىىة

وعىىدا مىىن ابيطىىاعيين والفئىىات  م تلفىىة، مىىن البرتواّيىىة الوط يىىة والصىىريرل

 كر . وحوّعذ يروع لت يي المدن الكبيرل. المدي ة الوسط  من المثقفين والطلبة

إن الهيئىىة ابااريىىة للحىىزب حكونىىذ مىىن سىىبعة ( 93ص)الجىىاارتي يىىي مذكراحىىت 

صىوحا وحسىين تميىل  761أسما  ياّوا بعدا اةصوات، حيىث حصىل هىو على  

 722صىىوحا وصىىاا  كمونىىت علىى   729صىىوحا ومحمىىد حديىىد علىى   791علىى  
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صىوحا ويىاّ  939صوحا وعبوا الشالجي على   697صوحا وعبد الكريم اتّري 

ّكي عبد الوهاب عل  عبد الوهاب مرتان باةصوات ياسىتقال اةخيىر م ىت ولىم 

. يركح يوسىف الحىاج اليىاس لسىك ت خىارج برىداا ولتحديىد عىدا اةعاىا  بسىبعة

 .متتريدل اةهالي ناطقة باس وأصدر

طر  يي برنامجت يكرل ابص   العام يي كايىة ال ىواحي السياسىية واتيتصىااية 

عل  ضرورل ححقيا حيال ايمقراطية برلمانية وّياال ابنتىاج  وأكدواتتتماعية، 

واعتبىىر الكتىىاب البرتواّيىىون والسىىفارل . وحوّيعىىت وحقليىىل الفىىوار  اتيتصىىااية

وسىع  . (1) ل  يسىار حىزب اتسىتق لالبريطانية برنامجت اكتراكيا إص حيا وا

واكترا يىي . الحزب إل  السيطرل عل  ال قابات العمالية ولم يعمل عل  ح شيطها

وتمىد  0947ـ ويي برلمان  0946نويمبر /حشرين الثاني -حكومة نوري السعيد 

 .، إت انت أعاا  ييما بعد  لك0941ي اير / نشاطت السياسي بعد وابة كانون الثاني

لىىف حىىزب الشىىع  عىىن حىىزب اتححىىاا الىىوط ي يىىي التركيىى  اتتتمىىاعي وت ي ت

والبىىرامج السياسىىية، يك همىىا حمتعىىا ب فىىو  يىىي أوسىىاط المثقفىىين والطلبىىة وصىىرار 

. وعبىىرا عىىن طمىىو  و مىىال البرتواّيىىة الصىىريرل المدي يىىة. التجىىار والحىىرييين

وهمىا مىن . ماولع  ّعيما الحزبين اورا يي الفعالية السياسية والت ظيمية لحزبيه

، إت انهمىا انسىحبا م هىا ل ى ا مىع الجىاارتي وتماعتىت "تماعة اةهالي"يياال 

 . يي أسالي  ال اال والعمل السياسي والفكري

، واير مبدأ القيىاال 0946نيسان  39مرحمر  اةول يي  حزب امرحاد الوطب عقد 

حزب، التىي عمىل ر يسا للج ة السياسية لل عبد الفتاح  برابيمالجماعية، وانت   

ييهىىا نىىاظم الزهىىاوي وناصىىر الكي نىىي وعبىىد هللا مسىىعوا وموسىى  الشىىيخ راضىىي 

، اكد إبراهيم عل  0947ومحمد صالح بحر العلوم، ويي مرحمر  الثاني يي   ار 

لصىاحبها محمىد مهىدي " الىرأي العىام"وكانذ تريدل . وحدل الحركة الديمقراطية

 وأصىىدر. الجىىواهري مىىن الحىىزبالجىىواهري لسىىان حىىال الحىىزب إلىى  اسىىتقالة 
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بعىد حعطيلهىىا، بر اسىة ححريىىر "  ةةو  السياسةة"اىم " السياسةةة"الحىزب تريىدل 

 .دير ححرير موس  الشيخ راضيناظم الزهاوي، وم

اعا حزب اتححاا الوط ي يي م هاتت إل  حعزيز كيان العرا  واستكمالت سيااحت 

ين تميع العراييين يي وحوسيع مجاتت الحريات الديمقراطية وححقيا المساوال ب

حقو  المواط ة وواتباحها من  ير حمييز يي القومية والدين والمذه ، والع اية 

ون العمال وحشجيعهم عل  اتنتظام يي ال قابات، وحماية حقويهم وتعل ربش

الع يات بي هم وبين أصحاب العمل عل  أساس اححاا وط ي لل قابات، وحي ا عيد 

 . (9) مايو/ من أيار الطبقة العاملة يي اةول

يىىي سىىبيل حىىزب ايمقراطىىي واحىىد وتبهىىة "يقىىد طىىر  كىىعارا  حةةزب الشةةعبأمىىا 

الحقيقيىىة بىىين تميىىع  واةخىىولوط يىىة موحىىدل مىىن اتىىل ححقيىىا اتسىىتق ل التىىام 

القوميىىات العراييىىة والتاىىامن مىىع الىىب ا العربيىىة يىىي كفاحهىىا الىىوط ي والجهىىاا 

تريىىدل الىىوطن معبىىرل  وأصىىدر ".لت لىىي  يلسىىطين مىىن اتسىىتعمار والصىىهيونية

 .ع ت

 عزيز شري ، انت   ييت 0946نيسان  36عقد حزب الشع  مرحمر  اةول يي 

حوييىا م يىر، عبىد اةميىر أبىو حىراب، محمىد : ر يسا للج ة المركزية المكونىة مىن

عبىد الوهىاب ه ىىدي، وايىع طليىىا، خليىل المهىىدي وعبىد الوهىىاب الماكىطة، وعمىىل 

بىىد الملىىك عبىىد اللطيىىف نىىوري وكمىىال عمىىر نظمىىي معىىت عبىىد الىىرحيم كىىريف وع

وكىىهد الحىىزب ( حسىى  مىىذكرات الجىىاارتي)وعبىىاس بىى ل وحسىىين الشىىطري، 

صىىراعا يكريىىا وسياسىىيا، حمكىىن ييىىت ت ىىا  ّعيمىىت مىىن اتسىىتحوا  علىى  إرااحىىت، 

واعىىا . ضىىرورل اتستركىىاا بالماركسىىية وحمثيىىل الحىىزب للطبقىىة العاملىىة وإعىى ن

إلىى  ال اىىال مىىن اتىىل حقىىو  العمىىال وحوسىىيعها، " الىىوطن"الحىىزب يىىي تريدحىىت 

وأكار يي الماال السابعة من م هاتىت إلى   لىك مركىدا . والحا يي حشكيل ال قابات

علىىى  حسىىىهيل ييىىىام ال قابىىىات بواتباحهىىىا يىىىي ح ظىىىيم العمىىىال وحفهىىىيمهم حقىىىويهم 
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ومسىىاعدحهم علىى  نيلهىىا وإيجىىاا التشىىريع الاىىامن لحيىىال العمىىال وحهسىىيو لجىىان 

 .(01)لعمال لمرايبة حطبيا حلك القوانينحفتي  من ا

حىىىاول حزبىىىا الشىىىع  واتححىىىاا الىىىوط ي التوحيىىىد علىىى  أسىىىاس وحىىىدل الحركىىىة 

الديمقراطيىىة يىىي الىىب ا، وحقىىارب برامجهمىىا وكىىعاراحهما، وكانىىا يىىد طرحىىا يكىىرل 

التوحيىىد اكثىىر مىىن مىىرل بي همىىا، إت انهمىىا لىىم يصىى  إلىى  احفىىا  كامىىل، حتىى  ألرىىذ 

بتهمىىة ال ىىروج عىىن أهىىداا  0947سىىبتمبر / أيلىىول 39يىىي  السىىلطات إتاّحهمىىا

ويىىد نسىى  عبىىد الفتىىا  إبىىراهيم حبعىىة  لىىك إلىى  . حشىىكيلهما والحىىث علىى  الثىىورل

. (00) الجىىاارتي وتماعتىىت بىىهنهم كىىاركوا الحكىىم يىىي احهىىام الحىىزبين بالشىىيوعية

وحوّعىىذ أ لبيىىة كىىواار وأعاىىا  الحىىزبين بىىين اتناىىمام، خاصىىة الماركسىىيين 

 .ل  الحزب الشيوعي السري أو حرا العمل السياسيم هم، إ

مصالح البرتواّية وصرار ابيطاع والم كىين، وضىم يىي  حزب امستقال مث ل 

، 0940ييااحت نشطا  نااي المث   وحركىة ركىيد عىالي الكي نىي العسىكرية عىام 

محمد مهدي : خاصة الع اصر المعااية لعنجليز، يامذ هيئتت المرسسة ك  من

ااوا السعدي، خليل ك ت، إسماعيل  انم، ياضل معلت، علي القزوي ىي، عبىد كبة، 

ويىاا نشىاطت إضىاية إلى  . المحسن الدوري، رّو  كماس وعبد الرّا  الظىاهر

كب ىىة، يىىا ا السىىامرا ي وصىىديا ك شىىل، وعب ىىر الحىىزب يىىي م هاتىىت عىىن الج ىىا  

كزيىىة لىىوا  تريدحىىت المر وأصىىدر. القىىومي العربىىي يىىي الحركىىة الوط يىىة العراييىىة

 .اتستق ل

حعىىرض الحىىزب ل نقسىىام وبىىروّ حيىىارات مواليىىة للحكىىم ومعارضىىة للتحالفىىات 

الوط يىة، واكىىترا يىي لج ىىة اةحىىزاب العراييىة للىىدياع عىىن يلسىطين وسىىاهم يىىي 

ويىد حوسىع . محمةد مهةدي كب ةة، بش   ر يسىت 0941وّارل محمد الصدر عام 

اضىمحل حىدريجيا نتيجىة للصىراعات عدا الم تسبين للحزب أوا ل حهسيست إت انت 

 .(03)الداخلية وحفايل عدا من كواار  للم اص  الحكومية عل  العمل السياسي
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أكىىد الحىىزب يىىي نظامىىت اةساسىىي علىى  حعزيىىز كيىىان العىىرا  السياسىىي باسىىتكمال 

سيااحت وحبديل المعاهدل العرايية البريطانية والع اية بالب ا العربية كاية واححااها 

جامعة العربيىة واولى  القاىية الفلسىطي ية اهتمامىا، وسىع  إلى  حوطيىد يي اول ال

كمىا . الحيال الدستورية الصحيحة وإتىرا  إصى حات عامىة يىي م تلىف ال ىواحي

اعا إل  ريع مستون معيشة العمىال بتعيىين حىد أانى  لألتىور وإيجىاا العمىل لهىم 

 .(02) وحهسيو نقابات العمال ويا ريابة الدولة

ابيطاعيين وكبار البرتىواّيين البيرويىراطيين والليبىراليين ار حزب األحروضم 

. وكىىيوف العشىىا ر وعبىىر عىىن مصىىالحهم، المتوايقىىة مىىع مصىىالح الىىب ط وأسىىياا 

وبىالر م مىن يلىة عىىدا أعاىا ت إت انىت كىان يتمتىىع ب فىو  يىي اةوسىاط البرلمانيىىة 

عيد بىت، وكانذ يكرل حهسيسىت حعىوا إلى  الوصىي وحكليىف نىوري السى. ويي الريف

ااخل الشع ن، عبد العزيز الس وي، نىوري : إت أن طل  ابتاّل لت حمل أسما 

اتوريلي، عبد القىاار بىا  اعيىان، محمىد ي ىري الجميىل، حسىين ال قيى ، كامىل 

واعىىا الحىىزب إلىى  إصىى حات محىىدوال يىىي . ال اىىيري وعبىىاس السىىيد سىىلمان

أن وضع أعاىا ت الطبقىي ال واحي السياسية واتيتصااية واتتتماعية، وت كك 

 .(04) وع ية معظم يااحت مع اتستعمار البريطاني لت حهاير  يي  لك

انام إل  الحزب حوييىا السىويدي وسىعد صىالح و خىرون مىن حكومىة السىويدي 

بعد خروتهم من الوّارل مما عزّ من مكانتت سياسيا، لمىا حمتىع بعاىهم بىت مىن 

ة مىىن يااحىىت، إت أن  لىىك لىىم يىىدم سىىمعة وط يىىة واهتمامىىات كىىعبية خىى ا اةكثريىى

واكىترا الحىزب يىي . طوي  خاصة ع ىد خىروج السىويدي ومىرض سىعد صىالح

وّارل نوري السعيد التاسعة ويىي لج ىة اةحىزاب العراييىة للىدياع عىن يلسىطين، 

وتمىد نشىاطت باتحفىىا  مىع الحىىزب الىوط ي الىىديمقراطي بعىد وابىىة كىانون الثىىاني 

تريىىدل لىىت باسىىم صىىوت  وأصىىدر. سياسىىي بعد ىىذ، ولىىم يعىىد إلىى  الميىىدان ال0941

ويد وصفت الجاارتي يي مذكراحت بالحزب المص ع، عديم اةهمية يىي . اةحرار

 .الكفا  السياسي إت بمقدار ما حشجعت السلطات
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إت أن الهيئة التهسيسية لت استفاات  حزب التحرر الوطب وبالر م من عدم إتاّل 

لل شىىاط السياسىىي وبىىدعم الحىىزب الشىىيوعي مىىن الفتىىرل القانونيىىة المسىىمو  بهىىا 

السري يي نشر برنامجت واتحصىال بىاةحزاب السياسىية والقيىام ب شىاطات عل يىة 

يونيىو / حزيىران 31ملموسة من أككال الكفىا  السياسىي، وم هىا ييااحىت لتظىاهرل 

 .التاام ية مع الشع  الفلسطي ي 0946

والف حىين والمثقفىىين وعبىر برنىىامج حىزب التحىىرر الىوط ي عىىن مصىالح العمىىال 

الثوريين والج وا وأوسىاط البرتواّيىة الصىريرل والفئىات الوسىط ، كمىا سىجل، 

وسىىع  إلىى  حجميىىع طايىىات الشىىع  الوط يىىة لل اىىال الىىوط ي وححقيىىا أهىىداا 

: وضىمذ هيئتىت المرسسىة) .(09) الشع  الوط ية والقومية الملحة يي حلك الفترل

د ال عمىان، المحىامي محمىد حسىين ابىو حسين محمد الشىبيبي، المحىامي سىالم عبيى

 (.العيو، المحامي محمد صالح السعيد

كما وسىع الحىزب الشىيوعي السىري مىن نشىاطاحت الم وعىة، السىرية والعل يىة يىي 

م تلىىف المجىىاتت مسىىت دما كىىل الوسىىا ل الممك ىىة والمتاحىىة مىىن أكىىكال الكفىىا  

اار الحكمىىىة  موليىىىا أهميىىىة لل شىىىر واةعىىى م والكفىىىا  الفكىىىري، يهسىىىو. الىىىوط ي

كراريو حثقيفية من حهليف يااحت، يهد وحسين الشبيبي،  وأصدرللطباعة وال شر، 

مسىىتلزمات كفاح ىىا الىىوط ي، البطالىىة أسىىبابها وع تهىىا، الوحىىدل العربيىىة : مثىىل

واتححاا العربي، الجبهة الوط ية الموحدل طريق ىا وواتب ىا التىاري ي، اتسىتق ل 

الحىىزب إضىىاية إلىى  لسىىان حالىىت المركزيىىة  دروأصىى. والسىىياال الوط يىىة و يرهىىا

السىىرية، صىىحفا عل يىىة كاةسىىاس والعصىىبة والهىىااي، وريىىد مثقفىىو  " القاعىىدل"

 .الصحف الوط ية اةخرن بمساهماحهم الكتابية أو العمل الصحفي ييها

، راا علىىى  ال شىىىاط 0949عىىىام " عصةةةبة مكافحةةةة الصةةةهيونية"أسىىىو الحىىىزب 

رامرات اتسىتعمار وعم  ىت الحكىام العىرب الصهيوني يي العىرا  والم طقىة ومى

: وضىىمذ الهيئىىة المرسسىىة حسىىعة أعاىىا ، مىىن بيىى هم). علىى  الشىىع  الفلسىىطي ي

يوسف هارون ّل ىا، ر يسىا، سىليم م شىي، نسىيم حسىقيل يهىواا، مسىرور صىالح 
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حىىىرأس " العصىىىبة"يطىىىان، ابىىىراهيم نىىىاتي واخىىىرون، واصىىىدرت صىىىحيفة باسىىىم 

 (. لعيوححريرها المحامي محمد حسين ابو ا

كانىىذ الحركىىة الصىىهيونية يىىد نشىىطذ ونشىىرت أخبارهىىا يىىي العىىرا  م ىىذ بىىدايات 

القرن العشرين، مسترلة اةحداخ التي تىرت يىي العىرا ، خاصىة حلىك اةحىداخ 

، والتىي كانىذ بتشىجيع واضىح مىن 0940عىام " الفرهىوا"التي ويعذ لليهوا، كـ 

التىي حهسسىذ عىام  "ح وعىة"المستعمرين، عبىر تمعيىات صىهيونية مثىل، تمعيىة 

لل شاط الصهيوني وايع الشباب اليهواي للهجرل إلى  يلسىطين، بىدعم مىن  0942

ع اصر من الج وا البولونيين الصهيونيين الموتىواين ضىمن الجىي  البريطىاني 

وكانذ الحركة الوط ية مدركة إن ال اال ضىد الصىهيونية ت يتجىزأ . يي العرا 

أن أاركذ ان خطر الحركة الصىهيونية  عن ال اال ضد ابمبريالية، خاصة بعد

  .ليو عل  يلسطين وحس  بل وعل  الم طقة العربية والس م العالمي

مويفىىىا مبىىىد يا واضىىىحا وصىىىريحا ضىىىد "ويىىىف الحىىىزب الشىىىيوعي م ىىىذ حهسيسىىىت 

. (06)" الصهيونية، واحتلذ القاية الفلسطي ية مجات كبيرا ومهمىا يىي نشىاطاحت

ت . ع صىرية يىي عىدا مىن المقىاتت وياح يهد توهر الصهيونية كحركىة وعىر 

وم شىىوراحها اةخىىرن " العصىىبة"م ظمىىة عصىىبة مكايحىىة الصىىهيونية وصىىحيفتها 

الحركة الصهيونية واتستعمار والحكومات العربية المت ا لة وخاضذ ناىاتت 

يوميىىة لتحقيىىا برنامجهىىا الىىذي حظىىي بتهييىىد الحركىىة الوط يىىة العراييىىة والعربيىىة 

 يىىىر ان السىىىلطات الحاكمىىىة خشىىىيتها يهنىىىذرحها وأ لقىىىذ  والصىىىحاية التقدميىىىة،

مىىن الشىىهر  39، ومىىن اىىم سىىحبذ إتاّحهىىا يىىي 0946حزيىىران  6صىىحيفتها يىىي 

 .(07) نفست

واأبذ الصحاية الوط ية عل  مقاومىة الفاكىية والىدعول إلى  تبهىة وط يىة متحىدل 

ضىىدها ويىىي سىىبيل ال بىىز والحريىىات، وخاصىىة صىىحاية الحىىزب الشىىيوعي، يىىي 

بهىىة الشىىعوب الديمقراطيىىة وابكىىاال ب اىىاتت اتححىىاا السىىوييتي ضىىد حعزيىىز ت

 .الرزو ال اّي
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لع  يهد اورا بارّا، إلى  تانى  الصىحاية، يىي حعريىة مروتىي أيكىار وأسىالي  

القىىوانين التىىي صىىدرت ححىىذ كىىعارات  الرىىا ال اّيىىة يىىي العىىرا  والىىدعول إلىى  

 ".مكايحة الشيوعية"

كراسىتان مسىاندا ناىال الشىع   -العرا  وحوسع عمل م ظمة الحزب يي كمال 

ونشىر . الكراي وحقويت المشروعة، موضحا اةسو الصىحيحة ل اىالت وأهدايىت

باللرىىة الكرايىىة، ناطقىىة باسىىم يىىرع الحىىزب، اعىىذ يىىي  (الحريةةة)آزادي صىىحيفة 

أحزاب وتمعيات ايمقراطيىة لت ظىيم الشىع  "عداها اةول إل  ال اال من اتل 

من استعمال حقت يي حقرير مصير  ولكىي يكىون اححىاا   الكراي وحهيئتت وحمكي ت

" مىع العىرب يىىي العىرا  اححىااا اختياريىىا مب يىا على  المسىىاوال يىي تميىع الحقىىو 

(01). 

/  ب 06يفىي . وسعذ القومية الكراية إل  حشكيل حزب يومي كراي يي العىرا 

، عقىىد الحىىزب الىىديمقراطي الكىىراي مىىرحمر  التهسيسىىي سىىرا، 0946أ سىىطو 

ياىىم يىىي صىىفويت . ا عىىن مصىىالح ابيطىىاع والبرتواّيىىة القوميىىة الكبيىىرلمعبىىر

. واة ىواتالفئات المت ورل م همىا، مىن المثقفىين ورلسىا  العشىا ر وابيطىاعيين 

يي ميثايت الوط ي معارضتت ل نفصال واعا إل  نظام اححااي يي العرا   وأعلن

ا بىين الشىعبين العربىي أساست اتخول العربية الكراية وناان إلى  الكفىا  المشىتر

كمىا أكىد ميثايىت على  . والكراي ضىد اتسىتعمار والرتعيىة والحكىم المىوالي لهمىا

ابص   العام يي كت  المجاتت وح مية اللرة الكراية و اابهىا ونشىر الثقايىة يىي 

يي المرحمر )  .(09)كراستان وتعل اللرة الكراية رسمية يي المدارس والدوا ر

اضىىاية الىى  المىى  مصىىطف  البىىارّاني مرسىىو ور ىىيو  التهسيسىىي ضىىمذ ييااحىىت

الشىىيخ لطيىىف الشىىيخ محمىىوا، كاكىىت ّيىىاا : الحىىزب، ك صىىيات كرايىىة مىىن بيىى هم

ا ا، حمزل عبد هللا، ميىر حىاج احمىد، تعفىر محمىد كىريم، علىي عبىد هللا، صىالح 

اليوسفي، عبد الكريم حوييا، ركيد عبىد القىاار، طىت محىي الىدين معىروا، ويىي 

اني للحىىىزب ضىىمذ ييااحىىىت ابىىىراهيم احمىىد، نىىىوري كىىىاويو، تليىىىل المىىرحمر الثىىى
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ويىىي المىىرحمر . هوكىىيار، عمىىر مصىىطف ، بكىىر اسىىماعيل، احمىىد امىىين مصىىطف 

ضىىم الىى  القيىىاال اياىىا تىى ل الطالبىىاني، وحسىىمية الحىىزب  -0992عىىام  -الثالىىث 

 (العرا  -بالحزب الديمقراطي الكراستاني 

عل يىة والسىرية يىي العىرا ، حقىا ييىت عىام اةحىزاب السياسىية ال 0946كان عام 

الشىىع  مكاسىى  سياسىىية يىىي التعبيىىر عىىن حقىىت السياسىىي، وحريىىة نشىىر الىىرأي 

واتنتمىىىا ، وطرحىىىذ بىىىرامج اةحىىىزاب السياسىىىية والم ظمىىىات العل يىىىة والسىىىرية 

وبتياراحهىىا الم تلفىىة حفهمىىا يكىىاا أن يكىىون مشىىتركا عامىىا بىىين سىىتراحيج الحركىىة 

العدو الر يسي، المتمثىل يىي اتسىتعمارين البريطىاني،  الثورية يي الب ا، وححديد

واةمريكىىي الىىذي بىىدأ الترلرىىل يىىي اوا ىىر الدولىىة المركزيىىة، وأ نىىاب اتسىىتعمار 

المت فىىذين يىىي الحكىىم والم فىىذين لسياسىىتت اتسىىتعمارية، مىىن الع اصىىر الرتعيىىة 

وعكسىىذ البىىرامج طبيعىىة التركيىى  السياسىىي للمجتمىىع . والمرحبطىىة مصىىيريا بىىت

عرايىىىي، وحشىىىىكي حت اتتتماعيىىىة واتيتصىىىىااية، إت أن هىىىذ  اةحىىىىزاب ظلىىىىذ ال

مراوحة يي مكانها، ولم حسىع إلى  حطبيىا برامجهىا وإسىتراحيجيتها، و لى  عليهىا 

التراا يي المساهمة الفعالة وال اال العملي يىي اكىتعال يتىرات اةّمىات معبىرل 

 .الم اهج والممارسات عن طبيعتها الطبقية واحجاهات يياااحها واتنفصام بين

وحسىىى  إكىىىارات السىىىفير اةمريكىىىي يىىىي برىىىداا، وواىىىا ا ال ارتيىىىة البريطانيىىىة 

المعتمدل عل  رسا ل السىفير البريطىاني وأركىان السىفارل يىي برىداا أياىا، كانىذ 

اةحىىزاب السياسىىية ح شىىل يىىي م اسىىبات معي ىىة، وحىىرا علىى  إتىىرا ات الحكىىم أو 

وأهىدايهم بىىالعرا  وبالم طقىة المحيطىىة  خطواحىت المرحبطىىة بمصىالح المسىىتعمرين

بىىت، كالمعاهىىدات واةحىى ا أو القىىوانين والمراسىىيم التعسىىفية، القامعىىة لتطلعىىات 

وكان من  ابرّ اةحزاب، الحىزب الشىيوعي، الىذي . الرأي العام العرايي خاصة

كان يعمىل سىريا، يىي ال فىا  وي شىل يىي ممارسىة أسىالي  كفاحيىة متعىدال، ويىي 

تماهيريىىة، نقابىىات عماليىىة، تمعيىىات أصىىديا  الف حىىين، اححىىاا  حكىىوين م ظمىىات

الطلبة، تمعيات مه ية تصحاب الص ا ع والحرا اةخرن، لزج كايىة الطايىات 
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الشعبية يي ّخم العملية الثورية، وكىان يىد نجىح يىي إنشىا  العديىد م هىا، ووضىع 

ر علىى  حقاليىىد عمىىل لهىىا، وإضىىفا  الطىىابع السياسىىي الىىوط ي المعىىااي ل سىىتعما

 .نشاطاحها، مثلما هو الحال يي نشاطات الحركة الوط ية العرايية أياا

حاولىىذ السىىلطات الحاكمىىة احتىىوا  الحركىىة الشىىعبية، مىىن تهتهىىا، بىىاللجو  إلىى  

حشىىكيل أحىىزاب سياسىىية يتوّعهىىا أركىىان الحكىىم، خاصىىة بعىىد حجميىىد اةحىىزاب 

حاكمىة نفسىها بقىرارات السياسية العل ية ل شاطاحها، أو  لقها من يبل  السىلطات ال

عىام " امرحاد الدستوري"حزب يهسو نوري السعيد . ويوانين تا رل عريذ بها

، والحزبىان امتىدااان 0990عىام " األمة امشتراك "، وصالح تبر حزب 0949

ةحزابهمىىا السىىابقة، أي أحىىزاب الحكومىىة، ويمىىث ن مصىىالح الرتعيىىة الحاكمىىة 

ل عب ىىىر عىىىن مصىىىالح اةرسىىىتقراطية اةو. بشىىىكل حقليىىىدي صىىىارف ت حرييىىىر ييىىىت

العسىىكرية والمدنيىىة، والثىىاني عب ىىر عىىن مصىىالح ابيطىىاعيين ورلسىىا  العشىىا ر 

المت فذين والمرحبطين برأس الهرم الحاكم بوكا ج م تلفة، و ل  عليهمىا الطىابع 

الطا في الدي ي، إضاية إل  الطبيعة الطبقية لكىل م همىا، حيىث انتسى  الرتعيىون 

وري السعيد، بي ما انام الشيعة إل  حزب صىالح تبىر، بوتىت الس ة إل  حزب ن

عىىام، ر ىىم محىىاوتت كىىل م همىىا وم اوراحهمىىا بضىىفا  طىىابع عرايىىي عىىام علىى  

ويىىد . حزبىىت بىىإاراج وحعيىىين أكىى اص مىىن الطا فىىة اةخىىرن يىىي اللج ىىة القياايىىة

على   وأطلعتعرض صالح تبر برنامج حزبت عل  السفير البريطاني يي برداا، 

عت يبل انعقاا مرحمر الحزب، وت ي تلف نوري السعيد ع ت إت يي الدها  مواضي

 .(31)السياسي 

رات الحركة الوط يىة على  هجىوم الرتعيىة المت فىذل باسىتعاال نشىاطاحها وحعزيىز 

يعىىاا الحىزب الىىوط ي الىىديمقراطي إلى  العمىىل السياسىىي العل ىىي . مكانتهىا الحزبيىىة

. 0991حديىىد وحسىىين تميىىل عىىام  بزعامىىة كامىىل الجىىاارتي ومسىىاعديت محمىىد

وحوسع نشاط الحركة العمالية والشعبية عمومىا، وصىمد الحىزب الشىيوعي بوتىت 

التصىىىفيات الدمويىىىة لقيااحىىىت وكىىىواار  البىىىارّل، وحمكىىىن مىىىن اسىىىتعاال مركزيتىىىت 
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كمىىا عىىاا حىىزب اتسىىتق ل بر اسىىة محمىىد مهىىدي كبىىت . حىىت الجديىىدلاويعاليىىات يياا

وظهرت م ظمات تديىدل عل يىة . العمل السياسي أيااونا بت يا ا السامرا ي إل  

يىىي السىىاحة السياسىىية كم ظمىىة أنصىىار السىى م بىىالعرا ، وحىىزب الجبهىىة الشىىعبية 

المتحىىىدل، وح ظيمىىىات سىىىرية، يوميىىىة وطا فيىىىة اي يىىىة، كحىىىزب البعىىىث العربىىىي 

يىىىرع العىىىرا ، وتماعىىىات اةخىىىوان المسىىىلمين وحىىىزب التحريىىىر  -اتكىىىتراكي 

ول ابسى مية و يرهىا مىن الجماعىات التىي حىرحبل بهسىما  ابس مي وحزب الدع

 .علما  أو رتال اين

وبمبىىاارل مىىن نشىىطا  الحىىزب الشىىيوعي حشىىكلذ لج ىىة  0991يوليىىو / يىىي حمىىوّ

ححاىىىيرية لم ظمىىىة أنصىىىار السىىى م بىىىالعرا ، حرأسىىىها الشىىىاعر محمىىىد مهىىىدي 

 الجواهري، وضمذ إل  تانبىت ع اصىر يسىارية مىن م تلىف اةحىزاب السياسىية

التي سحبذ إتاّاحها أو التي أعاات نشاطاحها، وحكونذ لها ياعىدل كىعبية واسىعة 

من أعاا  اةحزاب والشيوعيين وأصديا هم يي مدن عدل أخرن  ير العاصىمة 

برىىداا، وتمعىىذ خمسىىين ألىىف حوييىىع علىى  بيىىان اسىىتكهولم الىىذي أصىىدر  مجلىىو 

ل حوييع معاهدل سى م السلم العالمي ضد إنتاج واست دام اةسلحة الذرية ويي سبي

 .(30)بين الدول ال مو الكبرن، أعاا  مجلو أمن اةمم المتحدل 

سىاهمذ م ظمىة أنصىار السى م يىي العمىىل السياسىي الىوط ي عىن طريىا إصىىدار 

كما اكتركذ يي الدعول إلى  . بيانات ومذكرات احتجاج لدن السلطات والصحاية

لسىج ا  معاملىة إنسىانية ويىا الحريات العامة وابص حات الدسىتورية ومعاملىة ا

اتحفاييىىات الدوليىىة، ومسىىاندل إضىىرابات العمىىال وحقىىويهم، ويىىد حعرضىىذ مثىىل 

، ولىىم ححصىىل علىى  إتىىاّل (33) اةحىزاب السياسىىية إلىى  سياسىىة القمىىع الحكوميىىة

 .0991يوليو / حموّ  04العمل العل ي إت بعد اورل 

، وحصىل "تحةد الجبهةة الشةعبية الم"عىن حشىكيل حىزب 32/2/0990أعلىن يىي 

، بعىىىد انسىىىحاب ممثلىىىي الحىىىزب الىىىوط ي 36/9/0990علىىى  إتىىىاّل العمىىىل يىىىي 

الىىديمقراطي ااىىر اعتىىراض وّارل الداخليىىة علىى  يقىىرل يىىي الطلىى  حشىىير إلىى  أن 
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الحزب هو تبهة سياسىية حاىم أحزابىا وهيئىات وأيىرااا واحفقىذ الهيئىات القياايىة 

حوحيىد مسىاعيهما يىي الحقىل للجبهة الشعبية المتحىدل والىوط ي الىديمقراطي على  

 .السياسي الوط ي

ضىىىم الحىىىزب ممثلىىىي اةحىىىزاب العل يىىىة التىىىي تمىىىدت نشىىىاطها أو ألريىىىذ، مىىىن 

السياسيين التقليديين وال واب والىوّرا  السىابقين وابيطىاعيين، ولىم يجمىع بيى هم 

سىىون المعارضىىة السياسىىية إلىى  السىىلطة الحاكمىىة والعمىىل علىى  حرييىىر نهجهىىا، 

ويىي المىرحمر . بموايف معارضة مشدال"  و  المبدأ"لحزب وامتاّت تريدل ا

أنت   طت الهاكمي ر يسا للج ة العليا  21/00/0990العام للحزب الذي عقد يي 

للحىىزب ومحمىىد رضىىا الشىىبيبي ر يسىىا للج ىىة السياسىىية، وضىىمذ اللج ىىة القياايىىة 

صاا  البصام، مزاحم الباتجي، نصرت الفارسي، عبد الرّا  الظاهر، محموا 

وحىىل  الحىىزب مىىع بقيىىة . الىىدرل، عبىىد الىىرحمن الجليلىىي وعبىىد الجبىىار الجىىومرا

 /اةحزاب عل  يد وّارل نور الدين محموا، التىي يمعىذ انتفاضىة حشىرين الثىاني

، ولك ىىت 34/00/0993يىىي " الجبهىة الشىىعبية"، وأويفىىذ صىىحيفتت 0993نىويمبر 

 . (32) 30/1/0994والجريدل حت   0992أعاا نشاطت عام 

، 0947/ 7/4يقىد حهسىو بسىوريا رسىميا يىي  زب البعث العرب  امشةتراك حأما 

بي ما أكير يي اابياحت إل  انت حركة يومية حشكلذ يي اةربعي ات مىن هىذا القىرن 

: لريع رسالة اةمة العربية ال الدل ضد اتحت ل والتجز ة والت لف وريع كعار 

ي الوحىىىىدل والحريىىىىة وأهدايىىىىت يىىىى.  ات رسىىىىالة خالىىىىدل/   أمىىىىة عربيىىىىة واحىىىىدل 

حمثىىىل الىىىرو  العربيىىىة ضىىىد : "أن هديىىىت التهسيسىىىيوسىىىجل بيانىىىت . واتكىىىتراكية

حمثل رسالة العروبة ضد حريىة  …الشيوعية الدولية، حمثل القومية العربية التامة

أيكىار الحىزب اةساسىية يىي  ميشةيل عفلة وعرض مرسو الحىزب ..". السياسة

وكىن ييهىا هجومىا " ي سىبيل البعىثيى"سلسلة من المقىاتت، تمعىذ بكتىاب باسىم 

عل  الشيوعية واةحىزاب الشىيوعية يىي البلىدان العربيىة، واصىطدم الحىزب م ىذ 

". اةيكىىار والتيىارات ابيليميىىة"و" بىالقون السياسىىية والتيىارات ال يوميىة"نشىهحت 
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، أحد المرسسين للحزب مىع ميشىيل عفلىا بىان الحىزب حصىل جال  السيدورأن 

، بي مىا حشىير واىا ا للحىزب "متىت للشىيوعيين وحصىديت لهىمأمجاا  من مقاو"عل  

إل  ناال الحزب ضد اتسىتعمار اةت بىي لتحريىر الىوطن العربىي، وانىت حىزب 

 .(34) كعبي عربي اكتراكي

 ،السىىىوريينالعىىرب، تسىىيما انتشىىر حىىزب البعىىث بىىالعرا  عىىن طريىىا الطلبىىة 

ات حوسع خارج برىداا ويي بداية ال مسي . الدارسين يي مرسسات برداا التعليمية

عن طريا الطلبة أياا، الذين بىدأوا يكسىبون العمىال والف حىين والمىوظفين إلى  

علىى  كىىكل خ يىىا  0990وكانىىذ صىىيرة العمىىل الحزبىىي م ىىذ . صىىفوا الحىىزب

حريى  الحىزب بىالعرا  إلى  مويىع  0993صريرل، ع قواية الصى ت، ويىي عىام 

اصىىبح يرعىىا  0994يىىي عىىام كىىعبة حزبيىىة حتصىىل يىىي القيىىاال القطريىىة بسىىوريا و

عقىد مىىرحمر  القطىري اةول ووضىىع  0999ايسىمبر / حزبيىا، ويىي كىىانون اةول

واصىدر البعثيىون يىىي . (39) أسىو عملىت الحزبىي ال حىا بشىىكل سىري بىالعرا 

وبعىىىدها لتحديىىىد هىىىويتهم اصىىىدروا " العربىىىي الجديىىىد"العىىىرا  تريىىىدحهم السىىىرية 

 ".امشتراك "

، ر ىىم حمثلىىت ال زعىىة القوميىىة، والصىىيا ات لىىم يمتلىىك الحىىزب نظريىىة واضىىحة

العاطفية ابنشا ية، وياعدحت اعتمدت عل  الطلبىة مىن خريجىي المعاهىد والكليىات 

أساسا، واستفاا يي بدايات حوسعت من انشقا  الحزب الشيوعي العرايىي واعتقىال 

كواار  باحجا  انتساب أعداا مىن ياعدحىت الحزبيىة أو مىن العمىال وابىراّ مسىاندحت 

، كما نشل مع أحزاب الحركىة الوط يىة العراييىة اةخىرن (36)مطال  الشعبية ال

يي العمل السياسي، بل وحعاون مع الحزب الشيوعي السري يي مجاتت م تلفىة 

ومن ابرّ مرسسيت العراييين الذين . سرية وعل ية ر م م هجت وموايف مرسسيت

ي ري ياسين يىدوري، كىمو يراا الركابي، : عي وا أو انت بوا إل  يياااحت اةول 

علىي صىالح تاسم محمد حمزل، ححسين معلة،  الدين كاظم، تعفر ياسم حمواي،
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محمد سعيد اةسوا، ييصىل السعدي، عبد هللا عبد الجبار الركابي، كريم ك تاا، 

 .، سعدون حمااي، عبد الوهاب كريمحبي  ال يزران

حركىىة الوط يىىة اسىىترلذ السىىلطات الحاكمىىة الىىدين وبعىىض رتالىىت سىى حا ضىىد ال

والشىىىيوعية خاصىىىة، ووظفتهمىىىا ل دمىىىة مصىىىالحها وأهىىىدايها، ويمعىىىذ باسىىىمهما 

كمىا أنهىا يىدمذ حسىهي ت كثيىرل إلى  ال شىاطات الدي يىة . ونكلذ بالحركة الوط ية

ولم حبرّ يي حلك الفترل يون اي ية حزبية مرارل يىي . الم تلفة والفعاليات اليومية

يع ىي عىدم حشىكل أحىزاب أو  ي، ولكىن هىذا تساحة العمل السياسي الوط ي العل ى

إ  حشىىكلذ . تمعيىىات اي يىىة لهىىا برامجهىىا وححركاحهىىا السياسىىية برطىىا  اي ىىي عىىام

حي ها نواحات ح ظيمات اي يىة  ات طىابع طىا في ويامىذ بفعاليىات اي يىة لهىا، مثىل 

، كفىىرع لت ظىىيم اةخىىوان المسىىلمين، الىىذي حهسىىو يبىىل ام ةةو  ا سةةالميةتمعيىىة 

لىىىك يىىىي مصىىىر و يرهىىىا مىىىن البلىىىدان ابسىىى مية، وتمعيىىىة الشىىىبان عقىىىوا مىىىن  

وتماعىىات  وحةةزب الةةدعو  ا سةةالميةالمسىىلمين، وحىىزب التحريىىر ابسىى مي، 

 .(37) العلما  أو المدارس المذهبية

اح ىىذت هىىذ  ال شىىاطات مىىن الجوامىىع والمسىىاتد والحسىىي يات والمىىدارس الدي يىىة 

عا ر الطقوسىىية م ىىابر ل شىىر اةيكىىار اةهليىىة وال اصىىة والم اسىىبات الدي يىىة والشىى

وأصدرت صحفا وأسهمذ يي  يرها، كمىا . والتوتهات والدعول الدي ية المذهبية

استفاا بعاها من اب اعة و يرها من وسا ل اتعى م وال شىر ل دمىة أ راضىها 

وحرويج أهدايها ومصالح ّعما ها أو المت فذين ييهىا، والتعبيىر عمىا ي ىدم الحكىام 

لسياسية المعارضة، يي الويىذ نفسىت اسىت كف بعاىها مىن التعىاون ضد الحركة ا

مىىع الحكىىام أو التسىىبيح بحمىىدهم ونىىال حصىىتت مثىىل بىىايي القىىون المعارضىىة يىىي 

 .الحركة الوط ية

ال  صة كانذ يترات العمل الحزبي العل ي متميزل يي حطوير الحركة الوط يىة، 

أي العىام، والمسىاعدل يىي والوعي السياسي العام، وححريك الشارع السياسي والر

حهيئة الظروا الذاحية والموضىوعية بنجىاّ أهىداا البىرامج السياسىية، وخاصىة 
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ما يتعلا بطبيعة الحكم والعمل الديمقراطي، ومترايقة مع العمىل الحزبىي السىري 

الذي ما انقطع عىن ال اىال والكفىا  السياسىي ولىم حم عىت ظىروا عملىت الصىعبة 

 .اب السياسية العل ية والتعاون أو الت سيا معهامن مواصلة اللقا ات باةحز

ويىىد حميىىزت حلىىك الفتىىرل الزم يىىة مىىن حىىاريخ العىىرا  علىى  هىىذا الصىىعيد بالحيىىال 

الحزبيىىة العل يىىة التىىي أسىىهمذ يىىي حطىىوير الحركىىة الوط يىىة العراييىىة وحصىىعيد 

ومن خ ل برامج ا ل  اةحزاب العل ية والسرية وصىحايتها حوضىحذ . ناالها

فىا  بشىكل عىام على  اسىتراحيجية العمليىة الثوريىة يىي العىرا  يىي حلىك صور اتح

يقىىىد ك صىىىذ . يىىىي ححديىىىد العىىىدو الىىىر يو والمهىىىام الوط يىىىة التاري يىىىة. الفتىىىرل

اةحىىىىزاب السياسىىىىية الفاعلىىىىة  أن العىىىىدو الىىىىر يو لهىىىىا وللشىىىىع  العرايىىىىي هىىىىو 

رب اتسىىىتعماران البريطىىىاني واةمريكىىىي الىىىذي بىىىدأ الترلرىىىل، ت سىىىيما بعىىىد الحىىى

وان ابىىرّ . ن لسياسىىتها ومصىىالحهاوالعالميىىة الثانيىىة، وعمىى   ابمبرياليىىة الم فىىذ

المهىىام الوط يىىة هىىو اتسىىتق ل التىىام وحطبيىىا ب ىىوا الدسىىتور العرايىىي يىىي الحيىىال 

إت أن ا ل  هذ  اةحزاب حراات يي سبيل ال اال والمساهمة يىي . الديمقراطية

يىىة إلىى  اةمىىام، عاكسىىة يىىي  لىىك خىىوض الصىىراع اليىىومي وايىىع العمليىىة الثور

طبيعتهىىا الطبقيىىة واحجاهىىات يياااحهىىا المسىىاومة وانفصىىام برامجهىىا عىىن حطبيقهىىا 

وبحثها عن ايسر السبل واللجو  إل  حجميد نشاطها يي ساعات ال هوض الشىعبي 

 .وحاتة الجماهير إل  ط  عها السياسية

ااارل نشىىىاطات بىىىرّ الحىىىزب الشىىىيوعي يىىىي حلىىىك الفتىىىرل بإمكاناحىىىت يىىىي ح ظىىىيم و

وهىىو الحىىزب الىىذي واصىىل ال اىىال اون حجميىىد . ويعاليىىات سياسىىية وتماهيريىىة

عل ي ل شاطاحت يي العمل السياسي، كمل كانذ عليىت اةحىزاب والقىون اةخىرن، 

ر ىىم مىىا اعترضىىتت مىىن حىىاتت انقسىىام وانشىىقايات حركىىذ  اارهىىا علىى  ناىىالت 

لسلطات الحاكمة بكىل وما حعرض لت من حم ت وهجمات اموية من ا وحوتهاحت

المركز القيااي للحىزب، الىذي يىاا   –" راية الشغيلة"تسيما انشقا  )  .اتهزحها

ابرّ ياال الحزب انذاا، تمال الحيدري وعزيز محمىد وحمىزل سىلمان وإبىراهيم 



 41 

كىىالول وعبىىد السىى م ال اصىىري ويعقىىوب مصىىري وصىىبيح مئيىىر وعبىىد الىىرّا  

، وحىىىدل "البضةةةا "شىىىقا  تماعىىىة وان. الصىىىايي وحسىىىين سىىىلطان وبيتىىىر يوسىىىف

ويىد حمكىن سى م عىاال . الشيوعيين الذي ياا  عزيز كريف وعبد الرحيم كىريف

بعد حسلمت يياال الحزب من حوحيد الحزب وعقد الكونفرنو الثاني وانت اب يياال 

تديىىدل اسىىهمذ بت شىىيل العمىىل الحزبىىي والسياسىىي، ضىىمذ اضىىاية الىى  حسىىين 

مر عبىىد هللا وتمىىال الحيىىدري يىىي المكتىى  سىىكرحيرا، عىىا( سةةالع عةةاد )الرضىىي 

السياسىىي، وعطشىىان ضىىيول اتيزرتىىاوي، ناصىىر عبىىوا، محمىىد صىىالح العبلىىي، 

يرحان طعمة، عبد الىرحيم كىريف، عزيىز الشىيخ، صىالح مهىدي اكلىة، اعاىا  

صىىدر " اححىىاا الشىىع "ومركىىحين يىىي اللج ىىة المركزيىىة، وإصىىدار تريىىدل باسىىم 

 (.0996/ 33/7العدا اتول يي 

الحزب يي سبيل حكوين م ظمات تماهيرية مواّيىة لعملىت وخىوض أكىكال  عمل

يتشىىىكلذ بمشىىىاركتت وأكىىىرايت نقابىىىات العمىىىال وتمعيىىىات . م تلفىىىة مىىىن ال اىىىال

 .الف حين وأصديا هم واححاا الطلبة العام ورابطة المرأل وتمعيات مه ية أخرن

ملت الت ظيمي، وحميز الحزب الشيوعي بهسالي  الت ظيم المركزية، والسرية يي ع

اتنتقىال مىىن حالىة إلىى  أخىرن يىي ظىىل ظىروا العمىىل السياسىي الشىىاية  وإمكانيىة

. والصىىعبة التىىي حميىىزت بهىىا حلىىك الفتىىرل، خاصىىة مىىع حىىزب كىىيوعي يىىي العىىرا 

واست د إل  ب ا  ح ظيمت عل  أساس ال  يا واللجان الحزبيىة حسى  موايىع العمىل 

خىى ا  وإاارحىىتمكانتىىت وخبرحىىت والتقسىىيمات ابااريىىة، اةمىىر الىىذي عىىزّ مىىن 

اةحزاب التي ايتقىدت إلى  أسىالي  العمىل المى ظم ر ىم انتشىارها وكثىرل أعىدااها 

 .وتهااية أعداا من كواارها أو ّعما ها

ويىي ماىمار الجبهىىة الوط يىة بىين اةحىىزاب والم ظمىات السياسىية والجماهيريىىة 

عملىىت، وناضىىل  بىىذل الحىىزب الشىىيوعي تهىىواا مشىىهوال، واعىىا اليهىىا م ىىذ بىىدايات

 .بتاحيات من اتل إنجاّ المهمات المرحلية للتحرر الوط ي يي العرا 
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وب احىا حميز الحزب الشيوعي بطابعت الوط ي التقدمي، حيث ضمذ صفويت أب ىا  

، خى ا المتعىدال واةيليىاتالقوميىات مىن  للمجتمع العرايىي من ا لبية المكونات

يتىىت العربيىىة أو الكرايىىة أو  يىىر  مىىن اةحىىزاب، ممىىن عىىرا بطىىابع عىىام بقوم

وهذا ما ساعد  عل  اتنتشار يي طول العرا  وعرضت، وعل  . بالطا فية الدي ية

ولية حطلعات الشع  العرايي راستمراريتت ال االية يي حلك الفترل ويي ححمل مس

 .وال اال يي سبيل ححقيقها
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 رحالفا  سياسية

 

حصىىاعد ناىىال الحركىىة الوط يىىة يىىي العىىرا  يىىي سىىبيل إنجىىاّ مهمىىات مرحلىىة 

. ار والسىىىلطة الحاكمىىىةالتحىىىرر الىىىوط ي الىىىديمقراطي، والىىىت ل  مىىىن اتسىىىتعم

وسجلذ صىحفها مركىرات مهمىة ححىث على  حطىوير ال ظىام السياسىي ايمقراطيىا 

وبىىىرّت مىىىن خ لهىىىا مهمىىىة . وإتىىىرا  ححىىىوتت ايتصىىىااية واتتماعيىىىة واسىىىعة

التحالفات السياسية الوط ية، حيىث حىويرت عواملهىا الداخليىة وال ارتيىة، الذاحيىة 

 .  إنجاّهاوالموضوعية، وكمهمة من المهمات التي حطل

طبيعىة  0929الم عقىد عىام " الكةومبترم"حدا المرحمر السابع لألمميىة الشىيوعية 

الفاكية وياح م اطرهىا الجديىة واعىا إلى  ييىام تبهىات كىعبية عرياىة ضىدها 

ويي البلدان المستعمرل، والعرا  م ها، حيث أضيفذ مهمة أخرن هي ييام تبهة 

عول إلىىى  ييىىىام أوسىىىع التحالفىىىات أي الىىىد. وط يىىىة موحىىىدل ضىىىد ابمبرياليىىىة أياىىىا

ويىىد ريىع الحىىزب . السياسىية والشىعبية ضىىد الفاكىية وابمبرياليىة يىىي هىذ  البلىدان

، واايع ع ها يي نشرياحت 0926الشيوعي العرايي كعار الجبهة الوط ية م ذ عام 

 .(0)وطال  بإنشا ها 

السىابع يىي حقريىر  أمىام المىرحمر  غيةورغ  ديمتةرو أكد القا د العمىالي اتممىي 

مىىن الاىىروري لىىدن إيامىىة تبهىىة موحىىدل ضىىد ابمبرياليىىة "للكىىوم ترن علىى  أن 

واسعة ال طا  يي المسىتعمرات وكىبت المسىتعمرات اعتبىار ح ىوع الظىروا التىي 

ومراعىىال اخىىت ا ارتىىة . ح ىىاض ييهىىا ناىىاتت الجمىىاهير المعاايىىة لعمبرياليىىة

وحهاير الحىزب الشىيوعي ناوج حركة التحرر الوط ي، واور البروليتاريا ييها، 

 .(3)" عل  الجماهير الواسعة
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إلى  اتسىتفاال مىن خبىرل الكىوم ترن  فهةدسع  الحىزب الشىيوعي العرايىي بقيىاال 

يقد ورا يي حقرير اللج ة المركزيىة للحىزب . والعمل عل  حشكيل الجبهة الموحدل

قىون ، حهكيد عل  أهمية الجبهة الوط ية، وححديد لل07/9/0943يي اتتماعها يي 

إن اعوح ىىا يجى  أت حقتصىىر على  تماعىىة "الوط يىة التىىي يجى  أن حشىىارا ييهىا، 

معي ة أو اةيراا، بل يج  أن حشمل القاعدل أياا، واع ي بها الجمىاهير الكااحىة 

 .(2)" والط ب والمثقفين

يىا عمىال العىالم "إلى  تانى  الشىعار الر يسىي " الشرار "وضعذ تريدل الحزب 

الفاكىية عىدول الشىعوب، الفاكىية هىي الحىرب، الفاكىية : اليةالشعارات الت" اححدوا

حعىىي  علىى  الحىىرب وللحىىرب يقىىل، للكاحىى  رومىىان روتن، وكىىعارات أخىىرن 

ونشرت يي صىفحتها اةولى  بيىان الحىزب الىذي . ال بز، الجبهة، الس م: للشع 

م اصىىرل اتححىىاا السىىوييتي يىىي مكايحىىة الفاكىىية عىىن طريىىا ال اىىال "اعىىا إلىى  

 .(4) ن اتل الجبهة واتستق لالوط ي م

واصل الحزب الشيوعي العرايىي ناىالت يىي سىبيل التحالفىات السياسىية، والعمىل 

من اتلها إاراكا م ت لحجم المهمات ال االية، واور القون الشعبية والش صيات 

الوط يىىة يىىي التىىهاير علىى  الىىرأي العىىام، وححريىىك الشىىارع السياسىىي، واتنتصىىار 

ويد أكار حقرير اللج ة المركزية للحىزب . لمطالي  المشروعةللقاايا الوط ية وا

، إلىىى  إن العىىىالم انقسىىىم إلىىى  0943ايسىىىمبر  /يىىىي اتتماعهىىىا يىىىي كىىىانون اةول

إن الواتىى  الىىوط ي المقىىدس يحىىتم علىى  كىىل ايمقراطىىي "معسىىكرين ر يسىىين و 

ال اال ضد ال اّية وتواسيسها وترا مها، ومع أن اةحىزاب الشىيوعية يىي كىل 

العالم هىي على  رأس هىذا ال اىال ويىي طليعتىت، إت أن هىذ  اةحىزاب يىي  أنحا 

عين الويذ ت حتمهل عن الدعول إل  حكوين تبهة موحدل ح اضل ناات يعات، ت 

وان الحزب الشيوعي العرايي لم يهمل واتبىت .. بل مستميتا ضد البربرية ال اّية

 .(9)حدل وت مرل واحدل يي الدعول إل  الجبهة الوط ية المو
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وبالر م من انامام الحكومة العرايية رسميا إل  تان  الحلفا  يي الحىرب ضىد 

اول المحىىىور، إت أنهىىىا لىىىم حعمىىىل أو حسىىىهل العمىىىل يىىىي هىىىذا المجىىىال حطابقىىىا مىىىع 

التزاماحها ال ارتية، بل عملذ العكو، إ  حاربىذ كىل القىون الوط يىة الم اضىلة 

يواني هىا القمعيىة ضىد الشىع  وحركتىت  ضد ال اّية والفاكية ااخليا، ولم حرير من

ويىىد أكىىار حقريىىر الحىىزب الشىىيوعي العرايىىي . الوط يىىة، وت مىىن وسىىا ل إرهابهىىا

محاربىىة ال اّيىىة، "، إلىى  أن 0944اةول لىىت الم عقىىد عىىام ( المجلىىو)للكىىونفرنو 

مع ىىا  ضىىرب الجىىذور اتتتماعيىىة التىىي سىىهلذ لجواسىىيو المحىىور حسىىميم أيكىىار 

الشع ، وهذ  الجذور كام ىة يىي التىذمر العىام لىدن طبقىات تمهرل كبيرل من هذا 

 ".الشع  العرايي

ىىىطذ الحكومىىىة والسىىىفارل البريطانيىىىة يىىىي برىىىداا اتهىىىزل ومرسسىىىات اعا يىىىة،  نش 

صىريذ عليهىىا امىوات طا لىىة، وايعىذ ك صىىيات سياسىية للعمىىل ييهىا، وم هىىا مىىا 

 ىىايعهم ، التىىي ضىىمذ اناسىىا ت حهمهىىم سىىون م"نىىوااي اخىىوان الحريىىة"سىىمي بىىـ 

الذاحية ومصالحهم الطبقية، والتي انشهت عل  اساس مكايحة الدعاية ال اّيىة، إت 

انهىا لىم حقىم إت ب دمىىة مصىالح مرسسىيها ومحاربىىة القىون التقدميىة والش صىىيات 

الديمقراطيىىة، وإكىىهار العىىدا  ضىىد اتححىىاا السىىويييتي وضىىد كىىل اعىىول للتقىىدم 

كىز مىن يبىل ع اصىر مواليىة لل اّيىة والديمقراطية، بل واسترلذ بعض هىذ  المرا

 (.6)يي نشر م اكير حريد ال اّية وححرض ضد الشيوعية والديمقراطية 

ويد حصاعد الصراع بين التيارات السياسية المعاايىة لل اّيىة والفاكىية مىن تهىة، 

وكانىذ الحكومىة العراييىىة . والمواليىة أو المتىهارل أو المريىدل لهىا مىن تهىة أخىرن

نية حديع باحجىا  اسىتثمار هىذا الصىراع، واعىم موايفهىا السياسىية والسفارل البريطا

. ومصالحها يي العرا  والم طقة، لارب أي نهوض وط ي، يومي، ايمقراطىي

ولهذا سعذ الحركة الوط ية، وم ها الحزب الشيوعي، إل  التهكيد على  ضىرورل 

أ سىطو  / ب 7يي عدا " القاعدل"يكتبذ . التحالفات السياسية، ومكايحة الفاكية

ونحىىىىن إ  ن اضىىىىل ااخىىىىل ب انىىىىا ضىىىىد الفاكسىىىىتية وأ نابهىىىىا واعاحهىىىىا "، 0942
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نفعىىل  لىىك ل كىىايح الظلىىم واتسىىتبداا، ل كىىايح لصىىوص ال بىىز  يإنمىىاوأراتيفهىىا 

والحريىىة، ل كىىايح أعىىدا  الحريىىات الديمقراطيىىة، أعىىدا  حوحيىىد صىىفوا الشىىع  

دا اسىتعدااا لسىاعة والمواط ين عل  اخت ا طبقاحهم ونزعاحهم، ل قىف صىفا واحى

وريعىذ "حقرير المصير وححقيا أماني ا الوط ية التي يصىبو لهىا كىل وط ىي نبيىل 

يىا تمىاهير الشىع  اححىدي "صحيفة القاعدل كعارا ر يسيا، م ذ عىداها السىااس، 

 ".ضد الفاكية ويي سبيل ال بز والحريات الديمقراطية يي تبهة وط ية موحدل

الدعا ي والتحرياي كت  يا د  يهىد يىي  وضمن نشاط الحزب الشيوعي، وعملت

 : الجريدل المركزية، مقات ححذ الع اوين التالية

 كره ا الظلم واتستبداا يكره ا هتلر وأعوانت. 

 نحن عشا  الحرية لذلك ويف ا إل  تان  اةمم المتحدل. 

 واتب ا حجا  الوطن. 

 ليسذ الحرية ما دل حهبل من السما  عل  طالبيها . 

ال والف حىين والمثقفىين الشىعبيين والحىرييين والتجىار على  م تلىف اعا ييت العم

ميولهم ونزعاحهم السياسية الحرل، من كيوعيين وحقدميين ووط يىين إلى  ال اىال 

 .(7) من اتل احر الهتلرية والت ل  من هذ  الحرب ببلوغ نصر عاتل

يفىي  لم يتماهىل الحىزب الشىيوعي العرايىي عىن اعوحىت إلى  التحالفىات السياسىية،

قووا ربظيم حزبكم، قووا "، ريع كعارا ر يسا 0949مرحمر  الوط ي اةول عام 

واوضىىح السىىكرحير العىىام يىىي حقريىىر  للمىىرحمر أهميىىة ". ربظةةيم الحركةةة الوطبيةةة

الجبهة الوط ية ويواها الوط ية، كما تدا حهكيد  يي حقديمت لكراس عاو المكت  

 يىىة الىىذي صىىدر بعىىد عىىام مىىن السياسىىي حسىىين محمىىد الشىىبيبي عىىن الجبهىىة الوط

وانتقد يهد التراا واتنتهاّيىة و يرهىا مىن السىمات التىي . المرحمر الوط ي اةول

الحركىىة الوط يىىة حعىىاني م هىىا، واعاهىىا إلىى  اترحفىىاع إلىى  مسىىتون احىىزاب كانىىذ 

 .المسرولية الوط ية والتاري ية
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راسىىىت كمىىىا أكىىىد الىىىزعيم الشىىىيوعي يهىىىد علىىى  أهميىىىة التحالفىىىات السياسىىىية يىىىي ك

ويىي العديىىد مىن مقاتحىت، وحىدا الحىزب الشىىيوعي " مسىتلزمات كفاح ىا الىوط ي"

 .وصحيفتت المركزية سبل هذ  التحالفات واورها وأهميتها الوط ية والديمقراطية

بعد يترل ال هوض الوط ي وييام اةحزاب الوط ية، سع  الحزب الشىيوعي، إلى  

يعتهىا وأهىدايها وطىر  ححقيقهىا ححويل ياية الجبهة من كىعار حثقيفىي يت ىاول طب

والرا عل  اةيكار ال اطئة ضىمن المعسىكر الىوط ي لمفهىوم الجبهىة، سىع  إلى  

اةحىىزاب  بي ىىاعححويلهىىا إلىى  مطلىى  للعمىىل الملىىح، ولىىم يفىىوت يرصىىة واحىىدل 

إت أن اةحىىزاب الوط يىىة البرتواّيىىة العل يىىة لىىم حت ىىذ . (1)الوط يىىة باىىرورحها 

موايىىف إيجابيىىة، تىىاال، مىىن موضىىوعة الجبهىىة الوط يىىة الموحىىدل، ومىىن صىىيج 

التعىىىاون والوحىىىدل السياسىىىية، معرضىىىة الحركىىىة السياسىىىية إلىىى  حمىىى ت الىىىبط  

يىىول وط يىىة عىىن أخىىرن يىىي  ةوابرهىىاب الحكىىومي التىىي لىىم حميىىز أو حعىىزل أيىى

لىى  اةحيىىان، ر ىىم محىىاوتت التاىىليل والت ويىىف والىىدس بىىين حم حهىىا، يىىي ا 

ويىىد ح بهىىذ ييىىااات الحركىىة الوط يىىة ويواعىىدها إلىى  ضىىرورل . صىىفوا يياااحهىىا

التحالفىات السياسىىية بعىىد اروس بليرىىة، مت وعىىة، امتح ىذ بهىىا يىىي حلىىك المرحلىىة، 

ة سىىيما بعىىد اكىىتداا سىىاعد الحركىىة العماليىىبىىدحها أا ىىا  صىىراعها السياسىىي، وتوكا

والف حيىىة وحصىىاعد ناىىالهما مىىع احسىىاع مواتهىىة الشىىع  لممارسىىات السىىىلطة 

 .وم ططاحها الساعية إل  انتهاا حقو  الشع  واستق ل الب ا

كانذ اةحزاب السياسية العل ية، ويياااحها أساسا ح وض صراعاحها م فرال، يىي 

اسىىية الصىحاية والم شىىورات، يىىي التجمعىات والمىىذكرات، مىىن اتىل التوعيىىة السي

. وابص حات الديمقراطية، وانتقاا اةيكار والتوتهات المااال للحركة الوط ية

هجومىىا علىى  الفاكىىية "  ةةو  األبةةال "يقىىد كىىن كامىىل الجىىاارتي يىىي صىىحيفتت 

وكت  عبد الفتا  إبراهيم عن حقيقىة الفاكىية، . (9) ومروتي أيكارها يي العرا 

سياسىي المشىترا واعتبىر عبىد وضرورل وحدل الحركة الديمقراطيىة يىي العمىل ال

الىىىرحيم كىىىريف الفاكىىىية عىىىدول كىىىعوب ا واعىىىا إلىىى  ال اىىىال بصىىىفوا مشىىىتركة 
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جمعيةة مكافحةة البازيةة "، باسىم 0942وحشكلذ تمعية نسا ية عىام . (01)ضدها

ولكىىن هىىذ  القيىىااات واةحىىزاب لىىم حعمىىل علىى  وحىىدل الصىىف . (00)" والفاشةةية

درات الشع  وارواحت، بل سىع  الوط ي ضد وحدل صف الحكم المهيمن عل  مق

بعاها إل  ضرب مساعي التعاون بىين القىون الوط يىة العل يىة والسىرية وإنجىاّ 

 .مهمات المرحلة الوط ية

، حقاربىىا وح سىىيقا بىىين 0941حقىىا المىىد الشىىعبي العفىىوي أا ىىا  وابىىة كىىانون الثىىاني 

وحمكىن . اأحزاب الحركة الوط ية العل ية المجاّل والسرية والملرية ابتىاّل أياى

الت سيا بي ها من ابطاحة بحكومة صالح تبىر، وإلرىا  معاهىدل بورحسىموخ ويىد 

مىىن ممثلىىي حىىزب التحىىرر الىىوط ي، وحىىزب " لج ىىة التعىىاون الىىوط ي"حكونىىذ 

الشىىىىع ، والج ىىىىا  اليسىىىىاري مىىىىن الحىىىىزب الىىىىوط ي الىىىىديمقراطي، والحىىىىزب 

الحركىىىة واكىىىتركذ مىىىع اةحىىىزاب العل يىىىة يىىىي ييىىىاال . الىىىديمقراطي الكراسىىىتاني

السياسية للوابة، اون برنامج مشترا أو يواعد عمل ح ظيميىة، لك هىا حمك ىذ مىن 

التقارب وريع المطالى  الملحىة واةساسىية للحركىة الوط يىة يىي مىذكراحها، التىي 

 :تسدحها مذكرل ويد الطلبة إل  الوصي، والتي حام ذ المطال  التالية

  ةخذ بمبدأ أت حفاوض إت ، وبورحسموخ وملحقاحها، وا0921إلرا  معاهدحي

 .بعد الج   المدني والعسكري

  إصىىدار بيىىىان للجمهىىور يوضىىىح مىىىا أبهىىم يىىىي البيىىىان السىىابا حىىىول معاهىىىدل

 .بورحسموخ وإيالة وّارل صالح تبر رسميا

  محاكمة المسرولين عن إط   ال ىار واسىتعمال القىول حجىا  الطى ب وانتهىاا

 .حرمة المعاهد العلمية والمستشفيات

 الحريات الديمقراطية، اةحزاب، الجرا د، لجان الطلبة، وال قابات ضمان. 

 حويير المواا الرذا ية وإنعا  الحيال اتيتصااية. 

وظهر مثل هذا التعاون والت سيا بين اةحزاب السياسية، وحت  الجديدل التشىكيل 

للمطالبىة " 0993نىويمبر / م ها، والم ظمات الوط ية يىي انتفاضىة حشىرين الثىاني
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باتنت اب المباكر، وضمان الحكم الدستوري والحريىات العامىة ومكايحىة حىدخل 

وبإلرىىا   (02)" الىىب ط الملكىىي يىىي الحكىىم بصىىورل مباكىىرل ضىىد مصىىالح الشىىع 

اتحفاييىىات اتسىىتعمارية، والتصىىدي للترلرىىل اةميركىىي والمعاهىىدل الث ايىىة بىىين 

 . ا يةالدول ابمبريالية حول الشر  اةوسل، والمعاهدات الث

حفلذ مذكرات اةحزاب الوط ية التي يىدمذ إلى  الىب ط الملكىي بهىذ  المطالى ، 

إت أن اتستجابة لها لم حكن بمستون اةحداخ الوط ية، بل إن السىلطات الحاكمىة 

أمع ىىذ يىىي سياسىىة ال هىى  والتجويىىع والمىىذابح الدمويىىة يىىي السىىجون، وحجاهىىل 

والتعاظم، وكانذ انتفاضة حشىرين  م اكدات الحركة الوط ية التي أخذت بالتطور

ويىدمذ للحركىة الوط يىة اروسىا تديىدل أضىيفذ إلى  . نويمبر حجسيدا لهىا/ الثاني

 .0941ي اير / رصيدها من اروس وابة كانون الثاني

لىم يرحىا التعىاون والت سىىيا بىين اةحىزاب الوط يىىة والم ظمىات الديمقراطيىة إلىى  

ث لم حكتف اةحزاب بما أصدرحت مىن ، حي0994مايو / تبهة متحدل إت يي أيار 

بيانات واحتجاتىات يرايىة، بىل عقىدت سلسىلة لقىا ات واتتماعىات أعل ىذ بعىدها 

ميثايىىا مكتوبىىا يحتىىوي علىى  أهىىداا وط يىىة ومطالىى  مشىىتركة، أتمعىىذ عليهىىا 

اةحىزاب العل يىىة والسىىرية، بمشىاركة يعالىىة مىىن الحىزب الشىىيوعي، الىىذي حاىىر 

ية، بي هم أول مرل، ممثلو العمال والف حين، ويىد ع ت ممثلو الم ظمات الديمقراط

 :الذي حامن" ميثا  الجبهة المتحدل"سمو  

  إطىى   الحريىىات الديمقراطيىىة، كحريىىة الىىرأي وال شىىر واتتتمىىاع والتظىىاهر

 .وابضراب وحهليف الجمعيات وحا الت ظيم السياسي وال قابي

 الدياع عن حرية اتنت ابات 

  عىد العسىكرية وتى   الجيىو  اةت بيىة، وريىض والقوا 0921إلرا  معاهدل

الباكسىتاني أو أي نىوع مىن  -تميع المحالفات العسكرية بمىا ييهىا الحلىف التركىي 

 .أنواع الدياع المشترا



 99 

  ، ريض المساعدات العسكرية اةمريكية التىي يىراا م هىا حقييىد سىياال العىرا

 .وربطت بالمحالفات العسكرية اتستعمارية

  امتيىىاّات الشىىركات اتحتكاريىىة، وعلىى  ححقيىىا العدالىىة  العمىىل علىى  إلرىىا

اتتتماعيىىة، وإنهىىا  اور ابيطىىاع، وحىىل المشىىاكل اتيتصىىااية القا مىىة، ومشىىكلة 

البطالىىة و ىى   المعيشىىة، وريىىع مسىىتون معيشىىة الشىىع  بوتىىت عىىام، وحشىىجيع 

 .الص اعة الوط ية وحمايتها

 ة الفياىان، و لىك بإسىكان العمل عل  إّالة اآلاىار اةليمىة التىي خلفتهىا كاراى

المشىىراين مىىن ضىىحايا الكاراىىة، وحعىىويض المتاىىررين، وحىىهليف لج ىىة نزيهىىة 

محايدل لتحديد مسرولية المقصرين، واح ا  كل ما يلزم لدر  أخطار الفياان يي 

 .(04) المستقبل

اعتبىىرت تريىىدل الحىىزب الشىىيوعي السىىرية هىىذا الميثىىا  انتصىىارا عظيمىىا لقىىون 

مقراطيىىة، وأكىىارت إلىىى  ضىىرورل حكميلىىت بمويىىف الجبهىىىة الشىىع  الوط يىىة الدي

المتحىىدل مىىن ياىىايا الشىىعوب العربيىىة التحرريىىة وناىىالها المشىىترا مىىع ناىىال 

كعوب الشريين اةان  واةوسل، والمويف من ياايا كاية الشعوب يىي ح فيىف 

حىدل التىوحر الىدولي وضىرورل إلرىىا  المشىاريع اةمريكيىة والبريطانيىة، والمسىىهلة 

ية، وحقو  اتيليات، والمرأل، وإط   سرا  السج ا  السياسىيين، بهىدا الزراع

بلىىورل اةهىىداا الوط يىىة ولىىف تميىىع القىىون الشىىعبية حىىول الجبهىىة لل اىىال ضىىد 

مىن أعاىا  الحىزب الىوط ي  6، ويىد نجىح (09) المستعمرين وححقيا اتستق ل

الشىعبية من أعاا  حزب اتستق ل وواحد من حىزب الجبهىة  3الديمقراطي، و 

وواحىىد مسىىتقل يىىي اتنت ابىىات ر ىىم حاىىييا ال  ىىا  علىى  الشىىع  وحرمانىىت مىىن 

ممارسة حقويت، ور م رتعية مرسوم اتنت ىاب، وانعىدام الحريىات الديمقراطيىة 

التي حكفل تب ا  الشىع  مىن عمىال وي حىين ونسىا  وطلبىة حريىة ح ظىيم أنفسىهم 

كمىا تىا  يىي كتىاب . بىاتوالمساهمة يىي حقريىر مصىيرهم بمشىاركتهم يىي اتنت ا

 إلىى  وّيىىر الداخليىىة 0994يونيىىو /حزيىىران  0الجبهىىة الوط يىىة الىىذي ريعتىىت يىىي 
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كامل الجاارتي، حسين تميل، محمد مهدي كبة، يىا ا السىامرا ي، : هم) .(06)

عبىىد الجبىىار الجىىومرا،  ونىىون ايىىوب، محمىىد صىىديا ك شىىل، خىىدوري خىىدوري، 

 (.تعفر البدر، ومسعوا محمد

ا بعىد اةربعي ىات حايلىة بم ططىات ومشىاريع اسىتعمارية للم طقىة وكانذ يترل مى

يبريطانيىىىا سىىىعذ لجعىىىل . كلهىىىا، لتكبيلهىىىا وربطهىىىا بعجلىىىة اتسىىىتعمار ومصىىىالحت

العرا  ياعىدل لتكتىل عربىي يهخىذ صىورل تامعىة عربيىة، وحكتىل إسى مي أياىا، 

، وكانىىىذ (07) مسىىىتهدية حمايىىىة مصىىىالحها يىىىي الشىىىريين العربىىىي وابسىىى مي

يات المتحدل اةمريكية ح طل أياا لحماية مصالحها المت امية يىي الم طقىة، الوت

يمن مشروع حرومان، ال قطة الرابعة، إل  الحىزام الشىمالي، مشىروع ايزنهىاور، 

لن حعدل يي كل حال عىن نهى  أو إلحىا  يلسىطين "إ  أن بريطانيا . وحلف برداا

ي مىىا الوتيىىات المتحىىدل ب (01) 0907كمىىا كتىى  لي ىىين عىىام .." ومىىا بىىين ال هىىرين

حسع  إل  حوسيع م اطا نفو ها عل  حساب كركا ها ابمبرياليين، وحعمىل على  

أي أن الم طقىىة، والعىىرا  م هىىا، كانىىذ موضىىع اهتمىىام . (09) احىىت ل مىىوايعهم

. ر يسي، وموضوعت يي تدول أعمال القىون ابمبرياليىة وأهىدايها اتسىتراحيجية

مجفىىرا، مىىن تهىىة أخىىرن، للحركىىة الوط يىىة  يكانىىذ هىىذ  الم ططىىات والمشىىاريع

وبذل الحزب الشيوعي بقياال سكرحير  الجديد حسين . للمواتهة وال اال الموحد

تهىىواا مت وعىىة للوصىىول إلىى  ييىىام ( سىى م عىىاال) -الرضىىي ( الموسىىوي)احمىىد  

تبهة وط ية موحدل، ببرنامج محدا بوضو ، حجمع عليت القون الوط يىة ويحقىا 

الوط ية الديمقراطية، ويقرب سىاعة ال ى ص وإنقىا  الشىع   اةهداا والمطال 

 .العرايي من اتستعمار والرتعية الحاكمة

اححىىاا "صىىدرت تريىىدل الحىىزب المركزيىىة باسىىم  0996يوليىىو / حمىىوّ 33يفىىي 

: ، رايعىىة كىىعارا ر يسىىيا يىىي صىىفحتها اةولىى  يىىدعو"القاعىىدل"بىىدت مىىن " الشىىع 

يىة موحىدل واسىعة، يىي سىبيل اتنسىحاب ناضلي يا تماهير كعب ا يي تبهىة وط "

وإكىىىاعة الحريىىىات الديمقراطيىىىة وضىىىمان حقىىىو  الشىىىع   -مىىىن ميثىىىا  برىىىداا 
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الدسىىىتورية وحمايىىىة ايتصىىىاانا واروح ىىىا الوط يىىىة، يىىىي سىىىبيل التحىىىرر مىىىن نفىىىو  

اتسىىتعمار وسىىيطرل كىىركاحت وعم  ىىت، مىىن اتىىل التاىىامن القىىومي مىىع الحركىىة 

 .(31)" التحررية العربية

بابا للجبهىة  0996سبتمبر / الكونفرنو الحزبي الثاني أيلول( لمجلوا)وخص  

الوط ية الموحدل يي حقرير  اةساس، أكد ييت على  مىرارل السىيطرل اتسىتعمارية 

وعل  هذا اةسىاس حطىر  الجبهىة الوط يىة .. "ومآسيها، وخاصة بعد حلف برداا

كعبيا كام  ي بري أن نفسها باعتبارها ضرورل حاري ية، باعتبارها اححااا وط يا 

يام يي إطار  كل أصحاب المصلحة يي حرييىر الوضىع واصى حت، مىن العمىال 

والف حىىىين وتمهىىىور الكىىىااحين إلىىى  المثقفىىىين والطلبىىىة وال سىىىا  والشىىىباب، إلىىى  

أصىىحاب الصىى اعات الوط يىىة والتجىىىار والمىىزارعين، إلىى  العسىىكريين ورتىىىال 

 .(30)"ةايانالدين، وكل الوط يين من م تلف القوميات وا

وياىىىذ انتفاضىىىة الشىىىع  التاىىىام ية مىىىع الشىىىع  المصىىىري المقىىىاوم للعىىىدوان 

اتسىىتعماري الث اىىي، البريطىىاني والفرنسىىي وابسىىرا يلي، حشىىكيل ييىىاال ميىىدان 

مشىىتركة مىىن الحىىزب الشىىيوعي العرايىىي وحىىزب البعىىث والىىوط ي الىىديمقراطي 

ويىىد كىهدت ا اىون مدي ىىة . واتسىتق ل، لقيىاال التظىىاهرات الجماهيريىة وأاارحهىا

موتات التظاهرات وابضىرابات طىوال ا اىة اكىهر بعىد العىدوان، وخاصىة يىي 

 .(33) مدن برداا وال جف والحي والموصل وال اصرية

ايع صموا الشع  المصري وييااحت، والتاامن العربي، وابنذار السوييتي إلى  

مىىة المصىىرية ويىىف العىىدوان واتنسىىحاب مىىن ارض مصىىر، والىى  انتصىىار المقاو

وحطور حركة التحرر الوط ي العربية، التي اعتبرت ياية مصىر ياىيتها، ويىد 

انعكسىذ هىىذ  التطىورات علىى  الشىارع العرايىىي أياىا، مىىن خى ل راوا اةيعىىال 

وإترا ات السلطات الحاكمة اتحتياطيىة والقمعيىة وحالىة الطىوار ، وكىذلك مىن 

الوط يىة، العل يىة والسىىرية، خى ل مواصىلة لجىان العمىل المشىىترا بىين اةحىزاب 

، بعىىد حقيىىيم انتفاضىىة 0997والم ظمىىات الديمقراطيىىة وحطورهىىا يىىي مطلىىع عىىام 
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، والوصول إل  صيرة عمل وط ىي مشىترا حجلىذ 0996نويمبر / حشرين الثاني

، واع ن لج تها الوط ية العليا وبيانهىا التهسيسىي يىي "جبهة امرحاد الوطب "يي 

صىىىالها بىىىالقون الوط يىىىة العربيىىىة مىىىن تهىىىة، وعىىىزّت الجبهىىىة اح. 9/2/0997

وكىىان لهىىذا . ، مىىن تهىىة أخىىرن0991وبم ظمىىة الاىىباط اةحىىرار مطلىىع عىىام 

 0991( يوليو)حموّ  04التعاون والتحالف اور  الكبير والحاسم يي حفجير اورل 

 .(32) ونجاحها

ممثلىىىي الحىىىزب الشىىىيوعي، والحىىىزب الىىىوط ي  جبهةةةة امرحةةةاد الةةةوطب ضىىىمذ 

حىزب اتسىتق ل، وحىزب البعىىث العربىي اتكىتراكي، وعىدا مىىن الىديمقراطي، و

تمىال الحيىدري عىن الحىزب : حشكلذ لج تها العليىا مىن) .المستقلين الديمقراطيين

الشيوعي، محمد حديد عن حزب الوط ي الديمقراطي، صديا ك شل عىن حىزب 

كمىىا ويىىع الحىىزب الشىىيوعي احفايىىا  ( اتسىىتق ل، يىىراا الركىىابي عىىن حىىزب البعىىث

العىرا ، حاىمن إلى  تانى  اةسىو  - يا مع الحىزب الىديمقراطي الكراسىتاني ا ا

العامة لميثا  الجبهة، اتعتراا بالحقو  القومية للشىع  الكىراي، ومىن ضىم ها 

 .العرا  -الحكم الذاحي لكراستان 

 :ويد طرحذ الجبهة اةهداا الوط ية الكبرن كميثا  عمل مشترا، والتي هي

  المجلو ال يابيح حي نوري السعيد وحل. 

 ال روج من حلف برداا وحوحيد سياسة الب ا العربية المتحررل. 

  مقاومىىة التىىدخل اتسىىتعماري وانتهىىاج سياسىىة عربيىىة مسىىتقلة أساسىىها الحيىىاا

 .ابيجابي

 إط   الحريات الديمقراطية الدستورية. 

  وإعىاالسىرا  السىج ا  والمعتقلىين السياسىيين  وإطى  إلرا  اباارل العريية 

 .سياسية ةسبابالمدرسين والموظفين والمست دمين والط ب المفصولين 

اللج ة الت ظيمية العليا، ضمذ )  كما ككلذ اللجان الم تلفة لقياال العمل الوط ي،

حسين تميل عن الوط ي الديمقراطي، حمزل سلمان عن الشيوعي واحيانا عزيز 
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ظم عن البعث، وصى   الشيخ، ّكي تميل حايع عن اتستق ل، كمو الدين كا

ونسقذ بشكل متواّ مع م ظمة الاباط  (خال  وطلعذ الشيباني عن المستقلين

اةحىرار، مىىويرل العامىل الىىذاحي للثىورل التىىي نجحىذ يىىي الرابىع عشىىر مىن حمىىوّ 

حلىىك الثىىورل التىىي أسىىدلذ السىىتار علىى  صىىفحة سياسىىية مىىن . (34)0991( يوليىىو)

اىىىورل وط يىىىة ايمقراطيىىىة معاايىىىة حىىىاريخ العىىىرا ، ياححىىىة أخىىىرن، باعتبارهىىىا 

 .ل ستعمار والرتعية

لقد كانذ التحالفات السياسىية وسىيلة لتحقيىا أهىداا مرحليىة، ويىد بي ىذ التجربىة 

 وكشىفذ. العملية اورها يي الم عطفات واةّمات السياسية التىي مىر بهىا العىرا 

ج سياسىىة التحالفىىات مىىدن حىىرص اةحىىزاب السياسىىية ويياااحهىىا واقىىتهم بىىالبرام

والشعارات التي كانوا يريعونها أمام الرأي العام العرايي، والتذبذب والتىراا يىي 

كما بي ذ سياسة التحالفات أن بعض اةحزاب السياسية، وخاصة السرية . ح فيذها

م هىىا، كانىىذ يىىد تعلتهىىا  ايىىة ووسىىيلة ل شىىاطاحها يىىي نفىىو الويىىذ، ممىىا اضىىعف 

انذ حريد م ها وسيلة ضرل أو كس  مويفها ع د اةحزاب اةخرن العل ية التي ك

كمىا أن . مريذ عل  الحكام من طىرا، وعلى  الحركىة الوط يىة مىن طىرا أخىر

سياسة التحالفات يد عرضذ أحزاب عديدل، وخاصة الجاال م هىا، إلى  انشىقايات 

، بعىد  ن ريىع 0993مريدل أو معارضة لها، مثلما حصل للحىزب الشىيوعي عىام 

يي اتحجاهىات العامىة، وحىدخ " متطريا"ساريا كعارات ووضع برنامجا تديدا ي

اةمر نفست لدن الحزب الوط ي الديمقراطي، ولكن بشكل  خر، إ  انشىا الج ىا  

 .اليساري ع ت، وكذلك حصل يي حزبي اةمة واةحرار

وليتها أمام الرأي رلكن حجربة التحالفات السياسية يي العرا  أابتذ تدواها، ومس

علىى  اللحىىا  بحركىىة الشىىارع السياسىىي، ت سىىيما يىىي العىىام العرايىىي، ويىىدرحها 

، وابعىىداا للثىىورل، وباىىرطها السياسىىي 0996نىىويمبر / انتفاضىىة حشىىرين الثىىاني

 .0994وحهايرها عل  الحكم، خاصة يي انت ابات 
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كانىىذ اروس التحىىالف   يىىة للتعىىاون والت سىىيا السياسىىي، ولىىديع عمليىىة الترييىىر 

ن الهيم ىة اتسىتعمارية وابرهىاب الرتعىي الثوري يي العرا ، وإنقىا  الشىع  مى

حيىىث كانىىذ الفتىىرات التىىي سىىبقذ التحالفىىات السياسىىية حبديىىدا للطايىىات . الحىىاكم

الوط ية وهدرا بمكانات الشع  الثورية ومدا لعمر الظلم والطريىان واتسىتر ل 

ومن تهة أخرن أبرّت أهميىة اورهىا يىي حعىاون القىون الوط يىة، . اتستعماري

تىىة ماسىىة لتصىىعيد ناىىال الشىىع ، وإنجىىاّ أهدايىىت، وهىىذا مىىا أابتتىىت وكونهىىا حا

 .اةحداخ يي الب ا
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 ! البعبع

 

لطبقىىات اتتتماعيىىة المسىىترلة م ىىذ أن تىىال كىىبح الشىىيوعية يىىي أوروبىىا، ويفىىذ ا

، 0907عىىام  ضىد ، وبعىد انتصىىار اىورل أكتىىوبر اتكىتراكية العظمى  يىىي روسىيا

لسحا البيوض "تي، تمع أركان الرتعية اةوربية نشاطهم يوييام اتححاا السويي

ونسةتوم كمىا صىر  الىزعيم البريطىاني " يبل أن حفقو وح تشر يي أرتىا  العىالم

 .، ايام عز ب ا رشرشل

دمذ الرأسىىمالية اتحتكاريىىة كىىل مسىاعداحها لصىىعوا الفاكىىية وال اّيىىة، وبهىىدا يى

ة والفاكىية، وحاعاىع  اّيىبسقوط ال. حاا السوييتي ومحاربة الشيوعية زو اتح

الدول ابمبريالية المشاركة يي الحرب العالمية الثانية، حسلمذ الوتيىات المتحىدل 

ا بعبعىىا، ت بىىد مىىن القاىىا  عليىىت باعتبارهىىةمريكيىىة مهمىىة محاربىىة الشىىيوعية، ا

وظىل . وإرهاب العالم بت، والهيم ة عل  العالم من خى ل إكىهار  ك طىر مرعى 

، ر ىم ححالفىت (0) ونستون حشركل كاه ا ي ظر للحملة المسىعورل ضىد الشىيوعية

تىىىز ا مىىىن أعمىىىال "مىىع اتححىىىاا السىىىوييتي ضىىد اول المحىىىور، معتبىىىرا الحملىىة 

 .(3).."بريطانيا وحياحها

تهىىواا  -البريطىىانيون والفرنسىىيون واةمريكيىىون واةلمىىان  -ل ابمبريىىاليون بىىذ

الشىيوعية، وإكىاعة  -كبيرل بهدا ح ويف العىالم العربىي وابسى مي مىن البعبىع 

. يتي، كصىىديا للشىىعوب العربيىىة وحطلعاحهىىا التحرريىىةيعىىدم الثقىىة باتححىىاا السىىوي

ت م ىابراحهم ووّارات وانشرل سىفرالهم وم ىدوبوهم السىاميون وموظفىو وكىات

ومراسىلو صىحفهم وهيئىات إ اعىتهم الموتهىة للعىالم العربىي  وأم هممستعمراحهم 
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الىىىذي أسسىىىت " مكتةةةب مكافحةةةة البلشةةةفية"بهىىىذ  المهمىىىة، ومارسىىىها خصيصىىىا 

 .(2) البريطانيون يي الشر  اةوسل

م ذ العشري ات حذر الحىاكم البريطىاني يىي كركىوا أسىياا  يىي ل ىدن مىن انتشىار 

البلشىىىفية يىىىي العىىىرا ، التىىىي أصىىىبحذ معرويىىىة، كمىىىا حىىىذرت الصىىىحاية  مبىىىاا 

الحكومىىة والىىرأي العىىام ورتىىال الىىدين يىىي العىىرا  مىىن خطىىر انتشىىار الشىىيوعية 

، ويىد سىجل هىذا ك شىاط للسىفارل البريطانيىة وعم  هىا (4) واعذ إل  محاربتهىا

 .يي الصحاية والحكومة

تي وتيشىها ياتححىاا السىويي وسع  ابمبرياليون بعىد ال صىر الىذي حققتىت كىعوب

اةحمر والحركة الثورية العالمية من تهىة وانحسىار موايىع اتسىتعمار مىن تهىة 

أخرن، إل  التاييا عل  كعوب البلدان المستعمرل ومحاولة عزلها عن اتححاا 

السىىىوييتي وحىىىهاير ، مىىىوعزين لألنظمىىىة المواليىىىة بصىىىدار القىىىوانين المحرمىىىة 

يتي، ولفتح المجال أمام القون واةحزاب يتححاا السويللشيوعية، وللع يات مع ا

خاصة التي ريعذ كعار معااال الشيوعية، للعمل ضد ال شىاط " القومية والدي ية"

ولىم حكىن بريطانيىا يىي سياسىتها . الشيوعي والحركة الشىيوعية يىي العىالم العربىي

يىي مويفهىا  الجديدل هىذ  حسىير لوحىدها، بىل سىاندحها الوتيىات المتحىدل اةمريكيىة

، واكىار "م ع كل ما هو  ير كيوعي أن يصبح كيوعيا"هذا، واعا حرومان إل  

لكي يكون أي كع  راضيا يكفيىت ان يمىارس الديمقراطيىة على  طريقىة "إل  انت 

 .(9)" العالم الحر

أنجىىز الدبلوماسىىيون " الدعايىىة السىىوييتية وإتىىرا ات مكايحتهىىا"وححىىذ ع ىىوان 

ملفىا ضى ما، حللىوا ييىت أسىباب حعىاظم نفىو  اتححىاا  ابنجليز ورتىال م ىابراحهم

ضىرورل "تي، ويدموا المقترحات وأسالي  الويوا أمامت، وخلصىوا إلى  يالسويي

نشىىىر ابكىىىاعات واةضىىىاليل، خاصىىىة حىىىول اضىىىطهاا المسىىىلمين يىىىي اتححىىىاا 

 .(6).."يتي، وم ع طبع اآلاار الثقايية الشريية بما ييها العربيةيالسوي
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لسىىىىفارل البريطانيىىىىة يىىىىي برىىىىداا ومراسىىىى حها سىىىىعي بريطانيىىىىا كشىىىىفذ حقىىىىارير ا

وم ططاحهىىىا يىىىي العشىىىري ات والث اي ىىىات يىىىي بىىىث الدعايىىىة السىىىواا ، ونشىىىر 

ابكاعات بهدا حج  أيكار اورل أكتوبر اتكتراكية مىن الوصىول إلى  العىرا  

أو انتشىىارها ييىىت، وكانىىذ السىىلطات البريطانيىىة والعراييىىة حقىىوم بمرايبىىة السىىفن 

وييتية يي ال ليج العربي، وححاول بث ابكاعات ضد السىويييذ ححىذ  طىا  الس

ابسىىى م، وح ويىىىف التجىىىار المحليىىىين مىىىن إيامىىىة ع يىىىات حجاريىىىة مىىىع اتححىىىاا 

 "!بلد الكفار"تي، يالسويي

" حىاريخ الىوّارات العراييىىة" عبةد الةرزاق الحسةةب حفىل عمىل المىررف العرايىىي 

كوميىة والمراسى ت وحصىريحات ممثلىي بهتزا ت العشىرل، ب صىوص الواىا ا الح

السىىلطات الحاكمىىة ومىىداخ حهم يىىي البرلمىىان، الزاخىىرل بىىالتحريض والعمىىل ضىىد 

ومن بىين وسىا ل ابمبرياليىة يىي هىذا المجىال عقىد . البعبع الشيوعي محليا واوليا

المعاهىىىدات اةم يىىىة، الث ا يىىىة والمشىىىتركة التىىىي حويعهىىىا مىىىع البلىىىدان المسىىىتعمرل 

ن البلدان نفسها، يفي العرا  أيرت الحكومىة العراييىة معاهىدل أم يىة والتابعة، وبي

مشىىتركة بي هىىا والحكومىىات السىىورية والفلسىىطي ية والمصىىرية، يىىي تلسىىتها يىىي 

 :، تا  ييها37/4/0936

  ستشترا اا رل كرطة العرا  يي الترحيبات المتفا عليها يي القىاهرل بتىاريخ

 .يلسطين وسورية، بين ممثلي اوا ر كرطة مصر و02/0/0936

  سيزوا العرا  باةسلوب الذي ياعت المستر بروا هرسىذ التىابع إلى  اا ىرل

التحقيقات الج ا ية يي يلسطين، وانت سىوا يسىتعمل الب  ىات التىي حصىدر ويىا 

 .هذ  الترحيبات

  إ ا اخىل العىىرا  أكىى اص مشىىبوهون بكىونهم كىىيوعيين، و لىىك يىىي طىىريقهم

لج ا يىىة ح بىىر اا ىرل اةمىىن السىىورية تسىىلكيا، إلى  سىىورية يىىان اا ىرل التحقيقىىات ا

 .مبي ة اسم الش   المشتبت بت والطريا إل  سلكت

 ... 



 69 

   حوتت البرييات ال سلكية إل  المستر يانجو يي اا رل اةمن يي بيروت والى

 .اا رل التحقيقات الج ا ية يي برداا

 لة بىين اا رحىي يفهم أت يشار أبدا إل  الشيوعية يي البرييات المكشوية المتباا

كىىىرطة سىىىوريا والعىىىرا  وانىىىت يجىىى  اسىىىتعمال اسىىىم م صىىىوص يىىىدل علىىى  أن 

 .(7)"الش   الم و  ع ت مشتبت بت

، إن احفايىا 09/7/0921و كرت تريدل ألف با  الدمشقية يي عداها الصاار يىي 

ترن بين المستعمرين الفرنسيين وابنجليز لمكايحة الشيوعية ويعت مىدير اةمىن 

 ين المسىتر اوروحىور ااحىو وي صىل يرنسىا يىي يايىا مسىيو برحىرانالعام يىي يلسىط

(1). 

إضىىاية إلىى  المعاهىىدات والقىىوانين، اسىىت دمذ اوا ىىر ابمبرياليىىة عم  هىىا يىىي 

ع م، يي الدعول والتحريض ضىد الشىيوعية، مسىترلة أتهزل الحكم واباارل واب

. ة والسىويييذموايعهم وم ابرهم يي نشىر مشىاريعها وأيكارهىا المعاايىة للشىيوعي

 وإنمىاويد أوكلذ هذ  المهمة يي العرا ، ليو عل  الحكومة وأتهزحها وحسى ، 

علىى  ال ىىواب والصىىحفيين والكتىىاب المىىرحبطين بىىالب ط والسىىفارات ابمبرياليىىة، 

للقيام يي حولي المهمة صراحة يي البرلمان، وال ط  الرسمية وال شر و يرهىا، 

، وحتىى  المحسىىوبين علىى  يىىون معارضىىة بم اسىىبة أو بىىدونها، وبسىىب  أو بدونىىت

مىث  اعىا ااوا السىعدي . عل ية أو  يىر الراضىين على  اةوضىاع القا مىة سياسىيا

ةنهىا ت "يىي البرلمىان إلى  القاىا  على  الشىيوعية " نا   من حزب اتسىتق ل"

حبقي وت حذر، حهدا العرا  بدولتت واستق لت وملكت واي ت وعا لتىت ومالىت وكىريت 

يجىى  محىىو كىىل مىىن .."وأكىىد" سىىاحت ييجىى  أن نتكىىاحف بحىىزم لمحوهىىاوتميىىع مقد

 .(9)"يحمل يكرل الشيوعية

، يىىىي 0926عىىىام  عسىىىكري انقىىى ب اول ، ّعىىىيمبكةةةر  ةةةدق الج ىىىرال ّعىىىم 

إن حربىىة العىىرا   يىىر صىىالحة للشىىيوعية، وان "حصىىريحات إلىى  تريىىدل الىىب ا 

مقاومة كىل حركىة الشيوعية ت حتماك  مع الحكومة الملكية، وان الجي  مستعد ل
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حار عر  يا د  الملك المعظم والقاا  عليها سىوا  أكانىذ الحركىة كىيوعية أم 

 (.01).." يرها

مع انتشار الفكر الشيوعي يي العرا  واحساع ح ظيم الحزب الشيوعي، حصاعدت 

حملة الرتعية الحاكمة، وح وعىذ أسىاليبها يىي حشىويت الشىيوعية ونعتهىا بم تلىف 

، نشرت تريىدل الويىا ع 9/9/0921يفي . انين المحرمة لهاال عوت، وإصدار القو

، الىىذي نىى  يىىي الفقىىرل اةولىى  مىىن المىىاال 0921لسىى ة  90العراييىىة يىىانون ريىىم 

يعايى  باةكىرال الشىاية أو الحىبو مىدل ت حزيىد على  سىبع : "اةول  عل  ما يلىي

سىىى ين أو بالررامىىىة أو بهمىىىا، كىىىل مىىىن حبىىىذ أو روج بإحىىىدن وسىىىا ل ال شىىىر مىىىع 

مىن هىذا القىانون، أيىا مىن المىذاه  اتكىتراكية أو  71 صوص عليها يي الماال ال

البلشىىفية أو الفوضىىوية أو ابباحيىىة ومىىا يماالهىىىا التىىي حرمىىي إلىى  حرييىىر ال ظىىىام 

 .(00).."والمباا  واةوضاع السياسية

وضح ن  القانون ولرتت هدا السياسىة الحاكمىة وم ططاحهىا يىي حكمىيم اةيىوا  

. ين وسىل  إراال الجمىاهير ووعيهىا لوايعهىا ومحاولىة التمىرا عليىتويمع المىواط 

وكشف اترحباط بين نهج الحكم وما ح ططت السفارل البريطانية يي برىداا، حيىث 

بين حقرير مفصل من عشر نقاط، أرسلتت السفارل البريطانية يي برداا إل  وّارل 

الدعايىة السىوييتية "، متابعتهىا لمىا سىمتت 02/03/0941ال ارتية البريطانيىة يىي 

وأكىىارت ييىىت إلىى  انتشىىار اةيكىىار الماركسىىية يىىي صىىفوا الطبقىىة " يىىي العىىرا 

ويىي ال قطىة العاكىرل . العاملة العرايية يي المىدن الكبيىرل، وحىذرت ييىت مىن  لىك

مىىن التقريىىر كىىرحذ مهماحهىىا اليوميىىة التىىي يامىىذ بهىىا عبىىر مركىىز اسىىتع ماحها 

وهذا التقرير . عاية ضد الشيوعية والسويييذوعم  ها يي وسا ل اتع م يي الد

واحد من الواتبات اليومية للسفارل ومركز استع مها والمرحبطين بت من الكتىاب 

، وهىىىو وان تىىا  بعىىىد حىىوالي عىىىامين مىىىن (03) والصىىحفيين العىىىراييين خاصىىة

القانون المذكر إت انت أكار إل  الدور الىذي لىم يكىن سىرا للسىفارل البريطانيىة يىي 

م ىاهج الحكومىة، والىذي ت يكتفىي بىالت طيل وال شىاط الىذاحي، بىل وابيعىاّ رسم 
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إل  السلطات الحاكمة تح ا  ابترا ات وما يلزم من حعقيبات ومتابعات بوليسية 

وحمىى ت إرهابيىىة، ويىىد وتىىدت السىىفارل البريطانيىىة بهكىى اص الحكىىام العىىراييين 

للشىىىيوعية والحىىىزب  نمىىىا ج يريىىىدل يىىىي اسىىىتلهام يراراحهىىىا، وخاصىىىة المعاايىىىة

 .الشيوعي

يي كتابت عن نىوري السىعيد، طبيعىة هىذا  غولمن كر السفير اةمريكي يي برداا 

، 0921و مىاي/ أيىار 32الحاكم الىذي حىول  الحكىم يىي العىرا  اكثىر مىن مىرل م ىذ 

، بتمسىىكت برأيىىت، و كىىر  الصىىهيونية 0991يوليىىو / وحتىى  مقتلىىت يىىي اىىورل حمىىوّ

اتححاا السوييتي اعظم حهديىد وخطىرا يريى  الويىوع، والشيوعية معا، واعتبار  

من الىرأي العىام العرايىي يعتبىر خطىر إسىرا يل % 99"ويد سمع ع ت انت يال إن 

اعظم من خطر اتححاا السىوييتي، ومىع  لىك ويىف هىو مىع اةيليىة التىي ت حىرن 

 "ون أخىىرن كانىىذ ل ىىوري الشىىجاعة للتمسىىك برأيىىتر لىىك، ويىىي هىىذا كمىىا يىىي كىى

(02). 

حمك ىىذ السىىلطات الحاكمىىة مىىن حوتيىىت ضىىربات مرلمىىة لت ظيمىىات الحىىزب  ويىىد

الشيوعي العرايي وييااحت وللحركة العمالية يبيل وخ ل الحرب العالميىة الثانيىة، 

وبعيىىد يتىىرل ال هىىوض الىىوط ي بعىىد الحىىرب، حيىىث كىى ذ حمىى ت تديىىدل ح فيىىذا 

، واورل 0946للمقىررات التىىي اح ىذها مىىرحمر ورلسىا  الىىدول العربيىة يىىي أيىىار 

يي " العصبة"يه لقذ تريدل . (04) 0946الجامعة العربية يي بلواان يي حموّ 

، واعتقلذ ياال حزب التحىرر الىوط ي وعصىبة مكايحىة الصىهيونية، 6/6/0946

وحتوتىىذ الحملىىة المسىىعورل ضىىد الشىىيوعية، باعتقىىال سىىكرحير الحىىزب الشىىيوعي 

 .كواار ، وعدا من ياال الحزب و01/0/0947العرايي يهد يي 

لقىىد بره ىىذ الحمىى ت البوليسىىية ضىىد الشىىيوعية، التىىي كىىان يقىىوم بهىىا الحكىىام يىىي 

العرا  والم طقة، على  أنهىا مقدمىة مطلوبىة أو كىرط حمهيىدي لمعاهىدل تىا رل أو 

حلف استعماري، يىربل حلىك اةنظمىة بعجلىة ابمبرياليىة ويكبىل الشىعوب وي هى  

 .هاب والطريانخيراحها ويدراحها وي  ا حرياحها ويشيع ابر
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يوليىىىو العىىىام نفسىىىت تىىىرت محاكمىىىة يىىىاال الحىىىزب الشىىىيوعي كجىىىز  / يىىىي حمىىىوّ

وبالر م مىن أتىوا  الديكتاحوريىة البوليسىية . ومواصلة للحملة السايرل ضد البعبع

حمكىىن القىىاال الشىىيوعيون مىىن ححويىىل المحاكمىىة إلىى  محاكمىىة لل ظىىام نفسىىت، يقىىد 

ب الشىىىيوعي واايىىىع عىىىن بهنىىىت سىىىكرحير الحىىىز( فهةةةد)اعتىىىرا يوسىىىف سىىىلمان 

الشيوعية، وكعارات الحزب وأهدايت والتاامن اتممىي، وعىرن كىعار مكايحىة 

الشىىىيوعية باعتبىىىار  كىىىعارا ياكىىىيا موتهىىىا ضىىىد الحركىىىة الوط يىىىة، مركىىىدا أن 

وكانىذ . ولية إّا  أوطانهم وكعوبهمرالشيوعيين هم اكثر الوط يين كعورا بالمس

ا المعاايىىة للشىىيوعية حيىىث الصىىحف ح شىىر نصىىوص المحاكمىىات ضىىمن حملتهىى

أحاحذ للرأي العام اتط ع على  نشىاط الحىزب الشىيوعي وأيكىار يااحىت والىدياع 

 .(09) ع ها وحوضيحها

أر ىىم ضىىرل م تلىىف اةوسىىاط العالميىىة والحركىىة الشىىيوعية، والحركىىة الوط يىىة 

 العرايية والعربية، السلطات الحاكمة عل  إبدال أحكام ابعدام إل  السجن المربد

(06.) 

، أعىدمذ السىلطات الحاكمىة 0949يبرايىر / كىباط 04بعد محاكمة صورية، يىي 

ياال الحزب الشيوعي العرايىي، بقىرار مىن الحكومىة البريطانيىة، موتهىة ضىربة 

عرضذ ناالت إل  نكسة كبيرل وح ظيماحت إل  مح ة أليمىة "ياسية إل  الحزب و 

اىىبة الشىىع  والىىرأي العىىام ولىىم حىىذع أحكىىام ابعىىدام إت بعىىد ح فيىىذها خويىىا مىىن  

العىىالمي ومحاولىىة إنقىىا هم اانيىىة، يىىه اع مىىدير الشىىرطة العىىام يىىي اليىىوم الثىىاني 

 بعدامهم بيانا رسميا أعلن ييت أن ياال الحىزب الشىيوعي يوسىف سىلمان يوسىف

يىد اعىدموا، وان ح ظيمىت يىد ابيىد، ولىم يعىد  وزكة  بسةيم وحسةين الشةبيب ( يهد(

 (.07).."للحزب من اار

الحزب الشيوعي يي نفو اليوم بيانا وضىح ييىت حجىم الجريمىة ونىدا بهىا،  اصدر

ياضىىىحا أسىىىبابها ومركىىىدا علىىى  أن هىىىذ  المىىىرامرل السىىىايلة التىىىي ياىىىحها حزب ىىىا 

الشىيوعي م ىذ بىىد ها لىم حىهت عفىىوا، وانمىا تىا ت نتيجىىة حتميىة لعرهىاب اةسىىوا 
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كىىام العرييىىة الفاكسىتي الىىذي يسىىوا العىرا  والشىىر  اةوسىىل م ىذ أن أعل ىىذ اةح

وكانىىىذ معركىىىة كرسىىىة بىىىين الشىىىيوعيين .. والحىىىرب الفلسىىىطي ية اتسىىىتعمارية

يقىد اابىذ الشىيوعيون صىمواهم . والسلطات الحاكمة، معركة إابات وتىوا وححىد

إّا  م طل حصىفيتهم، ر ىم اتعىدامات واتعتقىاتت وسىقوط عىدا مىن ييىاااحهم 

الحملىة الدمويىة التصىفوية  ولىم حكىن هىذ . بهيدي العدو الطبقي وانهيارات بعاىها

 .مجرال من نهج الم ططات اتمبريالية المرسومة للعرا  والم طقة

" سلسىلة ححالفىات لصىد الشىيوعية"يونايتد برس مقات بع ىوان كت  مراسل وكالة 

أكار ييت إل  هذ  الم ططىات والى  أهىدايها يىي ربىل الىدول المسىتعمرل مىن يبىل 

كمىا نقلىذ الصىحاية العراييىىة . (01) الشىيوعيةابمبرياليىة بتحالفىات إيليميىة ضىد 

عن وسا ل اتع م البريطانية خبر اتتماع الدبلوماسيين البريطانيين العاملين يي 

الشر  اةوسل، الذي ناي  مشروع حشكيل حكتىل عسىكري مىن العىرا  واةران 

، هكىذا (09) من يلسىطين لم ىع ال طىر الشىيوعي والصىهيوني" القسم العربي"و 

 وأنقىرلولم حكتف ابمبريالية وحكومىات برىداا وعمىان . لصحاية العراييةنشرحت ا

بالمعاهىىدات الث ا يىىة اةم يىىة التىىي ضىىمذ ب ىىواا للتعىىاون والت سىىيا علىى  محاربىىة 

تي، بىىل وسىىعذ إلىى  ارحباطىىات أخىىرن أوسىىع ضىىد يالشىىيوعية واتححىىاا السىىويي

ماليىىىىىة اةحىىىىزاب الشىىىىيوعية  والديمقراطيىىىىىة يىىىىي بلىىىىدانها، وضىىىىىد الحركىىىىة الع

وّرع الفريىة بىين يصىا لها وا  إسىفين يىي  بضىعايهاوالجماهيرية ونشىاطاحها، 

الحركىىة الوط يىىة وكىىل ححالفاحهىىا أو أعمالهىىا المشىىتركة، واسىىتر ل كىىل إمكانيىىة 

 .لتصفية الشيوعية أو ضربها

ياحذ الصحاية الحكومية والموالية هىذ  اترحباطىات والمشىاريع مىن خى ل مىا 

مقىىاب ت مىىع مىىوظفي السىىفارل البريطانيىىة وأركىىان الحكىىم نشىىرحت مىىن لقىىا ات و

حىىول السياسىىة التىىي يجىى  احباعهىىا يىىي الىىب ا العربيىىة لمكايحىىة   را هىىمحسىىتطلع 

، أرشةد العمةري، استطلعذ تريدل الزمان البردااية 07/2/0949يفي . الشيوعية

اعتقىد ان الشىيوعية : "الىذي يىال( ر يو وّرا  ووّير يي عىدا مىن الحكومىات)
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". ر تسىيم يهىدا الحاىارل، كمىا هىي خصىم يىوي للحريىات وللتمىدن البشىريخط

واعتقىد " مىن رأيىي ان نكىايح الشىيوعية بى  هىواال(: "وّيىر) جةال  بابةام وأالى 

أن الشىىىيوعية هىىىي الصىىىهيونية، والصىىىهيونية هىىىي (: "وّيىىىر)  ةةةادق البصةةةاع

وهىىذ   .(31) "الشىىيوعية  احهىىا، لىىذلك يالمكايحىىة يجىى  أن حقىىوم علىى  هىىذا المبىىدأ

، وّاا عليهىىا، أا ىىا  مىىرحمر صىىحفي لىىت نةةوري السةةعيداةيكىىار نفسىىها صىىر  بهىىا 

يعااون ابنجليز، واليهوا يي يلسطين  ةنهميحارب الشيوعيين "حيث صر  انت 

ويصىىة السىىعيد مىىع الشىىيوعية م شىىورل يىىي اكثىىر مىىن كتىىاب ". يعىىااون ابنجليىىز

نىىوري السىىعيد يىىي إع نىىت  ولىىم حفتىىر همىىة. للدبلوماسىىيين الرىىربيين الىىذين عايشىىو 

يفي مجلو ال واب لم ي ف مشاعر  . العدا  للبعبع الشيوعي الذي ايض ماجعت

أن الحكومة ستصىفي حسىاب الشىيوعيين وحكىايح الشىيوعية حتى  الى فو : "إ  أكد

 .(30) "اةخير يي هذ  الب ا

وااخىل ب ىىد مكايحىىة الشىىيوعية يىىي بىىرامج اةحىىزاب، ويىىي سياسىىات معل ىىة لقىىون 

ة معارضة للحكم، إت أنها وضىمن احباطىات الحركىة الوط يىة وانتكاسىاحها، وط ي

حسير يي هذا الرك   ير الوط ي، وحقع يىي أحابيىل السىلطات الديكتاحوريىة ويىي 

خدمة أ راضها، وحعوا بعد يترل إل  الصف الوط ي وعماا  الحىزب الشىيوعي، 

الىذي ريىع إلى    حةزب امسةتقالويد حصل هذا مىع . وال  التعاون والت سيا معت

 خطرهىا مىن الىب ا وإبعىاانوري السعيد برنامجت محتويا يقرل مكايحىة الشىيوعية 

ووسعذ تريدحت ضمن الحملىة المسىعورل هجومهىا خىارج العىرا  أياىا، . (33)

يتي والحركة الشيوعية، يإ  ك ذ يي عدا من المقاتت هجوما ضد اتححاا السوي

 ها تنتصىار الجىي  اةحمىر يىي الصىينوهي الصحيفة الوحيىدل التىي أعل ىذ اسىف

(32). 

إن نىىوري السىىعيد ومويفىىت مىىن الشىىيوعية لىىم يعىىد بحاتىىة إلىى  حوضىىيح، إ  عىىرا 

بطبعت ونشهحت كرهت للشيوعية، وهو يدكىن كىل مىرل يسىتلم ييهىا ر اسىة الحكومىة 

وياىى  يىىي الحكىىم أطىىول يتىىرل مىىن  يىىر ، بىىل كىىان هىىو . حملىىة علىى  الشىىيوعيين
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ويىد اكىترط . الملكية، سوا  يي ر اسة الحكومىة أو خارتهىاالحاكم يي كل الفترل 

، حىىين كلىىف لتشىىكيل وّارل تديىىدل، السىىما  لىىت بسياسىىة تديىىدل 20/7/0994يىىي 

ح تلىف عىن نهجىت السىابا، ل صىها يىي السياسىة الداخليىة بحملىة مراسىيم معاايىىة 

بشكل ساير للديمقراطية والحرية التي ااعاها يىي ايباتىة كىروطت، حتى  سىميذ 

الىذي أضىىاا  0994لسى ة  06م هىا المرسىوم ريىم . حىت حلىك بسياسىة المراسىيميتر

نصىها مىا  0921لسى ة  90يقرل إل  يانون حعىديل يىانون العقوبىات البرىدااي ريىم 

سىوا  كىان  لىك مباكىرا أو بواسىطة هيئىات أو م ظمىات حهىدا إلى  خدمىة : "يلي

والشىبيبة  أ راض المىذه  المىذكور ححىذ سىتار أي اسىم كىان، كهنصىار السى م،

الىذي  0994لسى ة  07وكذلك المرسوم ريىم . (34)"الديمقراطية، وما كاكل  لك

خىىىول مجلىىىو الىىىوّرا  إسىىىقاط الج سىىىية العراييىىىة عىىىن العرايىىىي المحكىىىوم ويىىىا 

، واعطىى  وّيىىر الداخليىىة صىى حية اعتقىىال الشىى   المسىىقل ع ىىت 06المرسىىوم 

ن الشىىىىيوعية وبي ىىىىذ اةسىىىىباب الموتبىىىة بصىىىىدار هىىىىذا المرسىىىوم بىىىىا. الج سىىىية

وم ظماحها حستوحي حوتيهاحها من المراكىز الشىيوعية خىارج العىرا  وحلتىزم بهىا 

على  إ ى    09و  01مىن يىانون الج سىية العراييىة ريىم  09م الفة ن  المىاال 

واا ىىىا  م ايشىىىة . اةحىىىزاب وال قابىىىات والجمعيىىىات إت بتىىىرخي  مىىىن الحكومىىىة

: لىيهم نىوري السىعيد بقولىتيي مجلو ال واب اعترض نىواب يىرا ع 07المرسوم 

 .(39)"إن هذا المرسوم هو يسم من مكايحة الشيوعية يي العرا "

كان مىدار بحىث أياىا . ت ح في نهجا أو وحيا يي سياستت نوري السعيدصراحة 

بي ىىت وبىىين وّيىىر ابركىىاا المصىىري لتوحيىىد الم طىىل بىىين العىىرا  ومصىىر علىى  

، وحوحيىىىد ال طىىىل لمكايحىىىة "ةمكايحىىة المبىىىاا  الهدامىىىة بكىىىل الوسىىىا ل الممك ىىى"

 .(36) الشيوعية وح ظيم برامج خاصة يي اب اعات العربية ح دم هذا الررض

السليمانية لوا  ن السعيد يي عملت هذا ضد البعبع يي كمال العرا  متصرا عاو  

، حيىىث كتىى  السىىفير اةمريكىىي يىىي برىىداا، إن تهىىاّ عمةةر علةة ويتهىىا الىىزعيم 

كركوا كانوا عل  احصال تدي بت، وانىت يىد ّار  موظفي السفارل اةمريكية يي 
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يقىىدر حمىىام التقىىدير إلحىىا  نىىوري السىىعيد علىى  أهميىىة  عمةةر علةة وكىىان "مىىرحين، 

استتباب اةمن، وحايع على   لىك بيىد يويىة، ولىم يقىف ع ىد  لىك الحىد، ولىم يق ىع 

بكىىبح الفعاليىىىات الشىىىيوعية، بىىىل يىىىام أياىىا بتوّيىىىع معلومىىىات حفاىىىح اةسىىىالي  

مىن القىرن " الم لىي"وكان يدعو كيوف الىدين .  را ها بين المتعلمينالشيوعية و

كمىا كانىذ " إل  مقر عملت يي السليمانية يي يترات معي ة، ليثقفهم ضد الشىيوعية

وّارل المعارا حقوم بهعداا محاضرات عن سىبل محاربىة البعبىع يىي الم يمىات 

 .(37) والفعاليات المدرسية يي م تلف أنحا  الب ا

ون العىىرا ، وحكليىىف ياضىىل الجمىىالي رلرىىل ابمبرياليىىة اةمريكيىىة يىىي كىىااىىر حر

بر اسىة الحكومىة، نشىطذ السىىفارل اةمريكيىة وأتهزحهىا الم ابراحيىة وابع ميىىة 

يىدم ياضىل . واتححىاا السىوييتي يىي العىرا يي حم ت هستيرية ضىد الشىيوعية 

ا لسياسىة نىوري الجمالي خدمة كبيرل يىي هىذا المجىال، حيىث كىان امتىدااا أمريكيى

، وكىان وّيىر 0999عىام  مةترمر بانةدون السعيد البريطانية، يي خطىاب لىت يىي 

خارتيىىة نىىوري السىىعيد، هىىاتم يكىىرل الحيىىاا، و كىىر أن ه ىىاا يىىون حهىىدا العىىالم، 

وصىىىف اتسىىىتعمار القىىىديم . وهىىىي اتسىىىتعمار القىىىديم والصىىىهيونية والشىىىيوعية

سىب  القلىا واتضىطراب يىي  أمىا الثالثىة يهىي"والصهيونية يىي طريىا الىزوال، 

العىىالم، وان الشىىيوعيين تىىالوا إلىى  العىىالم ب ىىوع تديىىد مىىن اتسىىتعمار اكىىد يتكىىا 

وكرر  لك يي خطابت يي مجلو تامعة الدول ". والعن أارا من اتستعمار القديم

، محذرا من خطر البعبىع الىذي يرىزو الىب ا 33/0/0999العربية يي القاهرل يي 

، وايتىىر  إيامىىة حلىف بوتىىت هىىذا ال طىىر، كىىبهت بالسىىد مىن الىىداخل ومىىن ال ىىارج

وما لم يكن هذا السد محكما، ووتدت ييت اررل "الم يع الذي يحمي من الفياان، 

 .(31)"يانت سي هار، وان العالم الحر سيصبح عرضة للرزو الشيوعي

كشىىف الجمىىالي يىىي خطبىىت المىىذكورل الم طىىل ابمبريىىالي المطلىىوب ح فيىىذ  يىىي 

قىىة، والىىذي أيصىىحذ ع ىىت المشىىاريع اةمريكيىىة والبريطانيىىة حىىول العىىرا  والم ط

ويي عهىد  امىتأل العىرا  بهعاىا  وكالىة . اةح ا اةم ية والعسكرية والدياعية
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الم ىىابرات اةمريكيىىة الىىذين كىىانوا يجوبىىون الىىب ا بصىىفة خبىىرا  ال قطىىة الرابعىىة 

 .يي شرون الدعايات الماللة ضد الحركة الوط ية والشيوعية

هم السفيران اةمريكي والبريطاني يي هذ  الحملىة ضىد الشىيوعية ب فسىيهما، وسا

والتقيىىىا العلمىىىا  المسىىىلمين ييهىىىا، حيىىىث حقىىىيم  مديبةةةة البجةةة  امشةةةر إ  يصىىىدا 

المرتعيىىة الدي يىىة اةعلىى  للشىىيعة يىىي العىىالم، بهىىدا حىىث رتىىال الىىدين والعلمىىا  

 لشيوعيين يي العىرا والمرتعية عل  التعاون وإصدار الفتاون ضد الشيوعية وا

(39). 

والسىفارل اةمريكيىة أياىا، يفىي كىل  لفاضل الجمال صار بعبع الشيوعية مرريا 

وي سى  كىل عمىل معىارض . حصريح أو خطاب يحمىل الجمىالي على  الشىيوعيين

ويىىد رتىىا الجمىىالي . لسياسىىتت إلىى  خدمىىة الصىىهيونية وانصىىار السىى م الشىىيوعيين

الشىع  مىن الشىيوعية وهىاتم الحركىىة  الصىحفيين يىي مىرحمر صىحفي لىت لحمايىىة

الذين يشجعون ع اصىر الفوضى  "الط بية والعمالية ورتال السياسة والصحاية 

 .(21)"ويجعلون من أنفسهم بعلم أو بدون أاوات الشيوعية الهدامة

وإع نىىت، وبعىد عواحىىت مىن ّيارحىىت لتركيىا، ا لىىا  حلةة  بغةداديبىل التوييىىع على  

وااىر " ايتصىاا يىي ال فقىات"يية يىي موسىكو بحجىة نوري السعيد المفوضية العرا

، أعلن يطع الع يات الدبلوماسىية مىع اتححىاا 02/0/0999خطاب مطول لت يي 

تية ي، متهمىىا البعثىىة الدبلوماسىىية السىىويي39/1/0944تي التىىي أييمىىذ يىىي يالسىىويي

بتمويل الهدامين والم ربين وح ظىيم المىذكرات وإكىاعة الفوضى  وبىث الرعى  "

السىىىىىىكان اآلم ىىىىىىين، وأنهىىىىىىا وكىىىىىىر للمىىىىىىرامرات واعمىىىىىىال الهىىىىىىدم  يىىىىىي يلىىىىىىوب

 .(20)"والت ري 

 

لم حكن هذ  ال طوات التي اح ذها السعيد  ريبة عىن نهجىت وارحباطهىا بىالم طل 

البريطىىاني واةمريكىىي يىىي الحىىرب البىىارال ضىىد المعسىىكر اتكىىتراكي، واتححىىاا 

لة متوتىة بحلىف السوييتي خاصة، وانمىا هىي اسىتمرار ضىمن خىل التبعيىة الشىام
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برداا، الذي كان مشروعا مرسوما، ت بىد لىت مىن مقىدمات ااخليىة وخارتيىة حبىدأ 

بقمع الحركىة الوط يىة وإسىكاحها، وإكىهار البعبىع وخطىر ، وح تهىي بتكبيىل الىب ا 

 .بالحلف وملحقاحت

كل اتحهامات التي أطلقها السعيد من حرسانة الدعاية ابمبريالية الموتهة ل ححاا 

ل الىىب ا إلىى  وكىىر للمىىرامرات وال شىىاط يتي نفىىذها يىىي العىىرا  حيىىث حىىو  السىىوي

اتسىىتعماري العىىدواني ضىىد كىىعوب البلىىدان المتحىىررل، ورصىىد م يىىين الىىدنانير 

للدعاية السواا  وحوسيع أتهزحها ووسىا ل نشىرها وكىرا  الصىحف والجواسىيو 

أتهىزل معي ىة كمىا كىكل . والمرحزية للعمل ضد البعبع والبلدان العربية المتحىررل

مرحبطة بالجهاّ المت صى  لمكايحىة الشىيوعية يىي العىرا  بالت سىيا مىع حلىف 

برىىداا، معىىزّا اور الشىىرطة واتسىىت بارات والتحقيقىىات الج ا يىىة يىىي محاربىىىة 

الحزب الشيوعي والحركة الديمقراطية ليو يىي العىرا  وحىد ، بىل ويىي البلىدان 

ريطانيىىىة واةمريكيىىىة إلىىى  هىىىذا المتحىىىررل المجىىىاورل، وحشىىىير واىىىا ا السىىىفارل الب

 .اترحباط، والع ية الوايقة والت سيا المشترا

ااىىر هزيمىىة ابمبريىىاليتين البريطانيىىة والفرنسىىية يىىي عىىدوانهما علىى  مصىىر عىىام 

، اسىىىىترلذ ابمبرياليىىىىة اةمريكيىىىىة ضىىىىعف حليفتيهىىىىا يتقىىىىدمذ بمشىىىىروع 0996

" ارحةاد الشةعب" ويد ل صذ تريدل. وحواصل المهمة" الفراغ"ايزنهاور لتشرل 

السرية المشروع بانت محاولة حجديد العىدوان ابمبريىالي وحمزيىا حركىة التحىرر 

الىىوط ي العربيىىة، وتعىىل إسىىرا يل رأس حربىىة للعىىدوان ابمبريىىالي المسىىتمر يىىي 

كما ياحذ  را عت التي سعذ الوتيات المتحىدل اةمريكيىة مىن ورا هىا . الم طقة

وعي أوت، واانيىىا حقىىديم المسىىاعدات صىىد ال طىىر الشىىي: إلىى  كىىا طريهىىا وهىىي

علىى  إن مصىىير المشىىروع لىىن يجىىد "اتيتصىىااية والعسىىكرية، وأكىىدت الجريىىدل 

 .(23)"ايال من مصير حلف برداا

واصىىىىلذ ابمبرياليتىىىىان، اةمريكيىىىىة والبريطانيىىىىىة، إضىىىىاية إلىىىى  الم ططىىىىىات 

والمشىىاريع وال شىىاطات التىىي  كىىرت، مسىىاعيهما تحىى ا تديىىدل أخىىرن، حعكىىو 
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إ  أن اوا رهما واةنظمة الحاكمة لم حسىتفد مىن اروس . لحهما وح ايااحهمامصا

وخبرل التاريخ، يعقدت حجمع اله ل ال صي ، واتححاا الهاكىمي و يرهمىا مىن 

وكلها حتاىمن ححالفىا رتعيىا ضىد البعبىع ـ . التجمعات العربية، والعربية اةت بية

 .الشيوعية والسويييذ

ختىىام حلىىك السلسىىلة مىىن كىىان ، يىىي العىىرا  0991يوليىىو / حمىىوّ 04اىىورل  نجىىا 

المشىىىاريع واةحىىى ا والمىىىرامرات، ومىىىا أن انتصىىىرت الثىىىورل ويىىىف اتححىىىاا 

الهاكىىمي بشىىقت اةرانىىي ااعيىىا إلىى  القاىىا  عليهىىا والىى  التىىدخل العسىىكري يىىي 

العرا ، مست جدا بابمبريالية والرتعية يي الم طقة، م اطبا إيران و يرهىا إلى  

لمسىىاعدات العسىكرية والسياسىىية، ومعتبىىرا الثىورل يت ىىة حىىداذ ب ىىا  حقىديم تميىىع ا

 .(22) عل  حدخل الجمهورية العربية المتحدل ومساعدل الشيوعية العالمية

، إت أن حلىىىىك الم ططىىىىىات 0991لقىىىىد نجحىىىىذ اىىىىورل الشىىىىع  العرايىىىىي عىىىىام 

ستراحيجية لم ح تىت، بىل طويىذ لىزمن  خىر وحتواصىل بهكىكال وأسىالي  أخىرن ات

 ل مىىا سىىجل ييمىىا سىىبا حتىى  الثىىورل ن حىىع كراسىىة العىىدا  الطبقىىي ومىىن خىى

للشيوعية، واسىتماحة ابمبريىاليين وأ نىابهم يىي اسىت دام كىل اةكىكال والمصىاار 

والعوامىىل الدايعىىة لهىىا أو المحفىىزل والمحركىىة لمعاااحهىىا، وكانىىذ مىىا ّالىىذ حعتبىىر 

السىايرل يىي عىدا ها مكايحتها مبدأ أساسيا للحكومات والقىون واةحىزاب اليمي يىة 

 .للتقدم والفكر ابنساني

لعبذ العوامىل ال ارتيىة أاوارا متميىزل يىي حصىعيد وسىا ل عمليىة، مىن مشىاريع 

ومواايىىا واحفاييىىات أم يىىة وعسىىكرية وسياسىىية، اسىىتهديذ ربىىل بلىىدان  وأحىى ا

 لعسىىتراحيجيةالم طقىىة يىىي أحزمىىة عدوانيىىة ضىىد الشىىيوعية والسىىويييذ خدمىىة 

ولهذا يامذ سفارات ألمانيا وبريطانيا وأمريكا يي . حربها السايرلابمبريالية يي 

برىىداا بىىدور صىىارف يىىي حصىىعيد معىىااال الشىىيوعية يىىي العىىرا ، مسىىترلة كىىت  

ابمكانىىىات والظىىىروا والمجىىىاتت والمراكىىىز ابع ميىىىة والدي يىىىة والتىىىدخل يىىىي 

هىىات ال ىىوااي ححىذ وات وإيامىةالشىرون الداخليىة لألحىىزاب والحركىات السياسىىية 
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ويامذ حلك . اقايية أو اي ية، ولك ها حعمل لت فيذ حلك السياسة ابمبريالية المعروية

اةوسىاط بحىث الحكىىام والعمى   وأ نىىابهم واح ىا  موايىف مكشىىوية، عل يىة، ضىىد 

وهيهت بالاىرل والممارسىات الم تلفىة . الحزب الشيوعي والشيوعية يي العرا 

ن إصىىدار يىىوانين ومراسىىيم وحشىىريعات العوامىىل الداخليىىة لمعىىااال الشىىيوعية، مىى

يانونيىىة، بمىىا ييهىىا  ضىىدها إلىى  حعىىريض الم تمىىين لهىىا إلىى  أيسىى  ابتىىرا ات الىى 

ابعىىىىدام والسىىىىجن المربىىىىد، وكىىىىذلك حطىىىىوير أتهىىىىزل القمىىىىع البوليسىىىىية واةمىىىىن 

والم ابرات، وبتبذير اةموال الوط يىة يىي إعىدااها وحىدريبها لمكايحىة الشىيوعية 

 .را والشيوعيين يي الع

كشفذ معااال الشيوعية نهج الحكام والتبعية السىايرل، وصىرحذ بهنهىا كىعار كىل 

خطىىول إرهابيىىة ورمىىز لكىىل سياسىىة ايكتاحوريىىة، اسىىتهديذ ييهىىا الحركىىة الوط يىىة 

ويىىد حعرضىذ ترا هىىا الحركىىة العماليىة والوط يىىة إلىى  . والديمقراطيىة ومكاسىىبها

 .ظروا بالرة الصعوبة وال  حصفيات تسدية

كير إل  نوري السعيد، وياضل الجمالي اللذين يدما خدمة متميزل يي ح فيذ وكما أ

هىذ  السياسىة، كشىفا أياىا الرعى  الىذي اسىتحو  عليهمىا مىن البعبىع الىذي نصىىبت 

يىىي الويىىذ نفسىىت، عكسىىذ حلىىك التىىدابير . أمامهمىىا أسىىيااهما يىىي خىىارج العىىرا 

صىىىىفوا وابتىىىىرا ات يىىىىول ال شىىىىاط الشىىىىيوعي والىىىىديمقراطي والىىىىوط ي بىىىىين 

 .الجماهير، وحاحيات الشع  العرايي وناالت من اتل مثلت وييمت ابنسانية
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 .0194 ص../ مذكراحت/ حشركل، ونستون .3

 .029 ص/سياستان إّا  العالم العربي/ بونداريفسكي .2

 .0931 /7/0عدا / العربيالعالم تريدل مث ،  .4

 .210 ص/ مذكراحت، ال  ص/ ايجول، كارل .9

 .073 ص/ الصراع اتيديولوتي يي الع يات الدولية/ كعبان، عبد الحسين. ا .6
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 .96 ص 4 ج/ مصدر سابا/ الحس ي، عبد الرّا  .7

 .0914حزيران  2 -3 ع / ت يي مجلة الطريا اللب انيةمقال/ ح ا، عبد هللا. ا .1

 .39/03/0927 تلسة/ ابمحاضر مجلو ال و .9

 .01/2/0927تريدل الب ا عدا  .01

 .9/9/0921 تريدل الويا ع العرايية عدا .00
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06. F.O 371, 61664, 75130  

 .012ص../ اراسات/ خيري، سعاا وّكي .07

م سىىكرحير الحىىزب بحيىىال وإعىىدا اىىا ا ال ارتيىىة البريطانيىىة، الملىىف ال ىىاصويىىي و"

مىن الملفىات، وخى ا المعمىول بىت رسىميا يىي يىتح  الشيوعي يهد مرلا خ ا  ير 

الملفات بعد مرور ا اىين عامىا عليهىا، ويثيىر هىذا الرلىا السىرال عىن اور الحكومىة 

 ."البريطانية وإعدام ال الد يهد

 .0949 /01/4تريدل الحوااخ عدا  .01

 .0949 /30/7م عدا .ن .09

 .ـ أي بعد اكهر من اتستط ع0949 /2/9تريدل الزمان عدا  .31

 .02/3/0949م عدا .ن .30

 .010 ص/ 1 ج/ مصدر سابا/ الحس ي .33

                                  .      021 ص/ الصحاية العرايية والحركة الوط ية/ الياسري، ييو عبد الحسين .32

 .0994 /0/9 عدا/ الويا ع العرايية .34

 .690 ص/ 0999 ـ 94محاضر مجلو ال واب لس ة  .39

 .016 ص/ مصدر سابا/ حميدي، تعفر عباس .36

 .300وص  316ص / مصدر سابا/  ولمن  .37

 .310ص/ المصدر السابا/ الياسري .31

 .313 ص/ السابا مع السفيرين، وكذلك المصدر/ كاكف الرطا ، محمد حسين .39

 .02/4/0994و  39/3/0994ي ظر ويا ع المرحمرين الصحفيين يي صحف  .21
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20. F.O. 371, 67089, 75295, 15295, 1592, 98743, 75939 

وحشير هذ  الواا ا إل  الاروط البريطانية المتكررل عل  الحكومىة العراييىة التىي حطلى  

 ها وايقىىة عىىن حيىىال السىىفير تي، ومىىن ضىىميييهىىا عىىدم إيامىىة ع يىىات مىىع اتححىىاا السىىويي

 .العرايي المعين يي موسكو وحوصية للسفير البريطاني ه اا ل حصال بت والت سيا معت

 .030ص/ مصدر سابا/ وكذلك حميدي

 .0997يبراير / أواسل كباط/ 0 العدا/ تريدل اححاا الشع  .23

 .03/7/0914يي  - 3ي ظر يي تريدل التيار الجديد  العدا  .22
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 جيش وسياسة

 
أسهمذ القوات المسلحة، وخاصة الجي ، بدور حاسم ومرار يىي حيىال الشىعوب 

ويد كشفذ التجارب التاري ية للشعوب أهمية هذا الىدور يىي . المستعمرل والتابعة

يترات كثيرل، كما أكرت إل  بط ن ااعا ات الكثير من اةيديولوتيين والكتىاب 

ميول واتحجاهات وخارج الطبقات والصىراع الرربيين عن ويوا الجي  يو  ال

حوضىىح  لىىك اتنق بىىات . الطبقىىي يىىي العديىىد مىىن البلىىدان، ويىىي م تلىىف القىىارات

 .العسكرية والديكتاحوريات ابرهابية

وبالر م من أن المرسسة العسكرية هي إحدن مرسسات اةنظمة الحاكمىة والتىي 

 عطفات معي ة وبفال عوامىل حعتمد عليها كجهاّ حماية لها ويمع، إت أنها يي م

كثيرل م ها ال هوض الىوط ي ويىول الحركىة السياسىية، حتحىول هىذ  المرسسىة إلى  

يول للحركة الوط ية ضد اةنظمة الحاكمة، المسىتبدل م هىا أو التابعىة، يت تقىل إلى  

تان  الشع  ضد الحكم، كذراع ضارب، مسلح، م ظم، وحساعد يي إيامىة حكىم 

 .أو حدعمت من اك احها وط ي تديد أو حسهم ييت

ويي بلدان  سيا وأيريقيا، ويي اكثر اةحيان، انامذ القىوات المسىلحة، وخاصىة 

الجي  إل  صف الحركة الوط ية وحدخلذ يي حسم المويف بين أيطاب الصراع 

اتتتماعي والسياسي م حاّل بشكل صريح ومعلن، وبحكم ميزحهىا كقىول مسىلحة 

عملية السياسية، والسلطة، بعيدا عن الثك ىات وم ظمة عداا وعدل، اكتركذ يي ال

 .والشارات العسكرية، أو بها، بشكل ملفذ ل نتبا 

يم ذ حهسيو الجي  العرايىي . حدخ هذا أياا يي حاريخ القوات المسلحة العرايية

، مع حشكيل الدولة العراييىة، رسىم لىت أن 0930ي اير / كانون الثاني 6رسميا يي 

ا ها وحماية سيطرحها الطبقية وحبعيتها السياسية ويد وضع يكون أاال للدولة يي بق

المحتلىون ابنجليىز هىذا الهىىدا للجىي  يىي العىرا  متوسىىعين يىي ح صىي  كىىبكة 
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مستشاريهم العسكريين يي الوحدات العسىكرية المشىكلة حىديثا، إضىاية إلى  ربىل 

ت التىىي احتفظىىذ ابمبرياليىىة البريطانيىىة بموتبهىىا بقىىوا 0933العىىرا  بمعاهىىدل 

عسىىكرية يىىي اةراضىىي العراييىىة، ياىى  عىىن اةكىىراا المباكىىر علىى  الجىىي  

والبريطىىانيون المحتلىىون للعىىرا  ت يريىىدون العىىرا  . العرايىىي حىىدريبا وحسىىليحا

مستق  وبجي  يوي موحد، إ  كىانوا يريىدون أن يتحىول الجىي  العرايىي الجديىد 

الم ططىىات ، ي ىىدم (0) التهسىىيو إلىى  وحىىدل مىىن وحىىدات تيشىىهم اتسىىتعماري

المرسىىومة لىىت، لىىيو يىىي العىىرا  وحسىى  بىىل ويىىي الم طقىىة العربيىىة والمجىىاورل 

 .للعرا 

، وهىي فةو  موسةى الكةاظمسىمي أول يىوج مىن حشىكي ت الجىي  العرايىي باسىم 

حسمية مقصوال ضمن حسابات ابنجليز وحقسيماحهم للمجتمع العرايي، بي ما عين 

 .أول ر يو لألركان أول وّير اياع، ونوري السعيد جعفر العسكري

حهسو الجي  عل  أساس التطوع اتختيىاري، بي مىا عىين الاىباط الىذين ارسىوا 

ووضىعذ . يي يياال التشكي ت" اسط بول"يي اةكاايمية العسكرية العثمانية يي 

وب واهىىا ال اصىىة حجسىىيد م ططىىات السىىيطرل ابمبرياليىىة علىى   0921معاهىىدل 

ربىىل مصىىير الاىىباط الكبىىار والقيىىااات  ومىىن ب واهىىا. الجىىي  وبقا ىىت حابعىىا لهىىا

العسكرية بحاتىة المسىتعمرين لهىم يىي إاارل المرسسىة العسىكرية، وححىويلهم مىع 

خاصىىة بعىىد إنشىىا  . (3) المرسسىىة إلىى  م فىىذ مطيىىع لمىىا هىىو مرسىىوم وم طىىل لىىت

، وابعداايىىة العسىىكرية، وح ىىرج 0934الكليىىة العسىىكرية لت ىىريج الاىىباط عىىام 

العىىىراييين يىىىي برىىىداا، الىىىذين انحىىىدروا مىىىن يئىىىات اورات تديىىىدل مىىىن الاىىىباط 

اتتماعية متوسىطة مىن خىارج المىدن الر يسىية، وحفتحىوا على  اةوضىاع السىا دل 

 .(2) وحعريوا عل  ابص حات اتتتماعية

يامذ البعثات العسىكرية البريطانيىة والملحقيىة العسىكرية يىي السىفارل البريطانيىة 

وعىن أن يكىون  ،"إبعىاا  عىن السياسىة" يي ححجيم يول الجي  العرايىي ومحاولىة

تيشا وط يا، ضىامة أليىت أكثريىة مىن أب ىا  اتيليىات القوميىة والطا فيىة، مسىتهدية 



 19 

الشىىعور الىىوط ي والقىىومي العربىىي ااخىىل  وإضىىعاااسىىتحكام سىىيطرحها عليىىت، 

إت أن التطىورات السياسىىية الحاصىلة يىىي العىرا  وتيرانىىت، خاصىة يىىي . صىفويت

 اارهىا يىي ضىرورل حوسىيع حجمىت واور  كىي يكىون يىول  حركيا وإيران، عكسذ

ضىىاربة، حاميىىة لل ظىىام مىىن الترييىىر الىىداخلي أو اةطمىىاع ال ارتيىىة يىىي اىىروات 

. العرا  الها لة التي ظهرت بعد اكتشاا البتىرول، ياى  عىن الميىزات اةخىرن

ويد حرايقذ هىذ  التطىورات مىع التطىور اتتتمىاعي اتيتصىااي وظهىور م مىح 

 .لطبقات اتتتماعية وحعبيراحها السياسية يي العرا مميزل ل

كانذ القيااات العسكرية المعي ة من كبار الاىباط الشىريفيين، الم تمىين إلى  يمىة 

الهرم السياسىي الطبقىي الحىاكم، مىن كبىار ابيطىاعيين والم كىين والبرتىواّيين 

تواّيىىة البيرويىىراطيين، بي مىىا ي تمىىي ا لىى  الاىىباط اآلخىىرين إلىى  الفئىىات البر

 .(4) المتوسطة، وال  الطا فة الس ية من المسلمين

، حين ااخل نظام التج يد ابتباري يي العرا ، اّااا عىدا 0924ولكن بعد عام 

مىىا  0933كىىان عىىدا الجىىي  عىىام . الجىىي  أضىىعاا مىىا كىىان عليىىت يبىىل هىىذا العىىام

عىىىام  00911، و 0937ك صىىىا، عىىىام  7111يىىىراا، اّااا إلىىى   2911يقىىىارب 

الحاتىىة ماسىىة إلىى  ّيىىاال عىىدا الاىىباط أياىىا، ولهىىذا يتحىىذ  يهصىىبحذ. 0923

أبىىواب الكليىىة العسىىكرية والىىدورات ال اصىىة إلىى  أب ىىا  طبقىىات ويئىىات اتتماعيىىة 

يصىىعد إلىى  المراحىى  العليىىا بعىىض . متعىىدال كىىملذ القوميىىات والطوا ىىف اةخىىرن

بحكىم التقاليىد الاباط الذين لم ي حدروا من الفئات اتتتماعية الحاكمة والمت فذل، 

العسكرية والتراحبية يي المراح ، وأار هرت  ييما بعد عل  المرسسة العسكرية، 

 .واست دموها لتحقيا أهداا وحصورات يئاحهم اتتتماعية والقومية

أمىىا الج ىىوا وضىىباط الصىىف يىىا لبهم مىىن أب ىىا  الف حىىين وأكىىبا  البروليتاريىىا يىىي 

. لعمىال والبرتواّيىة المدنيىة الصىريرلالريف والمدي ىة ونسىبة ضىئيلة مىن أب ىا  ا

% 99وككل أب ا  الف حين وأكبا  البروليتاريا حت  اورل حموّ نسبة حقترب مىن 

مىىىن أيىىىراا الجىىىي  والشىىىرطة، يىىىي حىىىين حوّعىىىذ بقيىىىة ال سىىىبة علىىى  العمىىىال 
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 والبرتواّية الصريرل يي المدن وعىدا محىدوا مىن أب ىا  البرتواّيىة المتوسىطة

(9). 

حاكمىىة وابنجليزيىىة مىىا باسىىتطاعتهم علىى  إبعىىاا الجىىي  عىىن عملىىذ السىىلطات ال

علىى   وابطىى عالمشىىاركة يىىي الحيىىال السياسىىية واتنىىدماج يىىي الحركىىة الوط يىىة 

همىوم الشىع  ومعاناحىت، وم ىع اترحبىاط بهيىىة م ظمىة سياسىية م عىا باحىا، لىذا خىى  

ية، وظىل الجي  يي الفترل اةول  من حهسيست من اتنتما ات واتحجاهات السياسى

بىل . محصورا بين أسوار الثك ىات والعمليىات العسىكرية والتدريبيىة خىارج المىدن

وكىىاركذ يياااحىىت يىىي عمليىىات عسىىكرية إرهابيىىة ضىىد أب ىىا  الشىىع  يىىي يتىىرات 

ضىىد اآلكىىوريين عىىام "،(6) م تلفىىة ارحباطىىا بم ططىىات ال ظىىام الحىىاكم وأسىىياا 

وضىىد اةكىىراا ، 0929، وضىىد العىىرب يىىي م ىىاطا ت ىىوب الفىىرات عىىام 0922

 ".0926ـ 0929واليزيدية عامي 

وبالر م من هذا السعي لم يكن الجي  بعيدا عما يدور حولت، وعما ي عكو عليت 

وبىرّ أول حىدخل للجىي  يىي . من معانال وصراع اتتمىاعي يىتم ض بىت الشىع 

ضابل كراي، سى ي، برحبىة "، 0926عام  بكر  دق الحيال السياسية يي انق ب 

د  ممثلىىون مىىن الحركىة الوط يىىة وكىىاركو  الحكىىم، حيىىث حىىرأس الىىذي أيىى" ت ىرال

الحكومة حكمذ سليمان، وكارا ييها كامل الجاارتي من يياال الحزب الىوط ي 

وصار هىذا اتنقى ب ياححىة اتنق بىات العسىكرية يىي العىرا ، أول . الديمقراطي

 .انق ب عسكري يي حاريخ البلدان العربية المعاصر

السياسية ومشاريعت وعدال  للديمقراطية إل  انهيىار التهييىد  أات نوايا بكر صديي

المدني لت، وال  مقتلىت بعمليىة عسىكرية أياىا، وبىروّ ييىااات عسىكرية أخىرن، 

لهىا طموحاحهىىا وحهايرهىىا، كقىول مقىىررل يىىي صى ع يىىرارات الحكىىم والسياسىىة وأاال 

 ها ضرل وحهديد للحكومات، وصلذ إل  حد حعيىين أو ح حيىة حكومىات أو رلسىا

 .(7)0940مايو / أيار/ حت  مايو
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وبسىىب  اخىىت ا الم شىىه الطبقىىي للاىىباط، والىىوعي السياسىىي حمىىايز الىىدور الىىذي 

يىاموا بىت يىي الحيىال السياسىية يىي العىرا  م ىذ انقى ب الج ىرال بكىر صىديي عىىام 

، وحوسىىع أعىىداا الجىىي  وضىىباطت، يفىىي حىىين ارحىىبل ت ىىا  مىىن الاىىباط 0926

صير، احجت ت ا   خر إل  الحركىة الوط يىة وياىاياها، بال ظام وأسياا  ارحباط م

الجي  مصدر السلطة عل  اار هروب الوصي ونىوري السىعيد وأركىان  وأصبح

، رشةةيد عةةال  الكيالنةة بر اسىىة " الىىدياع الىىوط ي"حكمهمىىا، بعىىد ييىىام حكومىىة 

، أو العقىىدا  بةةالمربع الةةهبب والاىىباط القىىوميين العىىرب، الىىذين عريىىوا بىىرحبهم، 

ويىىد يىىااوا الحكىىم والجىىىي  يىىي أول مواتهىىة عسىىكرية ضىىارية ضىىىد  اةربعىىة،

، وانتهىىذ ب تىىا ج وخيمىىة، (1)0940 مىىايو/ أيىىار/ سىىيطرل البريطانيىىة يىىي مىىايوال

، مىدير الحركىىات يىىي  ةالح الةةدين الصةةبا أولهىا ح فيىىذ إعىدام الاىىباط اةربعىىة، 

ة، ر اسىىة أركىىان الجىىي  ومعىىاون ر ىىيو أركىىان الجىىي ، اىىم يا ىىد الفريىىة الثالثىى

 كامل شبيبو مر القون الجوية،  محمود سلمامويا د القول اآللية،  فهم  سعيدو

كمىىا كىىان سىىو  الت ظىىيم والتسىىليح والتىىدرب واتعتمىىاا علىى  . يا ىىد الفريىىة اةولىى 

وعىىوا مسىىاعدات المحىىور الفاكىىي وضىىعف حقىىدير يىىول ال صىىم وإ فىىال مباا حىىت 

مهمة التاري ية مىن ابىرّ الحرب والفشل يي ربل الحرب العسكرية سياسيا مع ال

اةسباب وال تا ج التي أعاات الجيو  البريطانية تحت ل العرا  من تديد حتى  

وحعىىرض الجىىي  العرايىىي إلى  يتىىرل مىىن أسىىوأ وانكىه مىىا مىىر بىىت يىىي . 0947عىام 

حاري ت من اب تل والعسف من تهة، ومن تهة أخرن أكىدت الحىرب للسىلطات 

العرايىىي وا لىى  ضىىباطت مىى هم، يىىي عىىدم  الحاكمىىة والمسىىتعمرين مويىىف الجىىي 

حهييد سياستهم وسيطرحهم، يقرروا إضاية إل  م ططاحهم السابقة حقلي  أعداا ، 

وعىىدم اتعتمىىاا عليىىت، وت اتطمئ ىىان م ىىت، وحصىىفية كىىواار  الوط يىىة والقوميىىة 

كمىا تىرت مطالبىة بحىل الجىي  واعتقىال تميىع مىن . العربية إل  أان  حد ممكن

 3179، يىىاخرج مىن الجىىي  (مىايو)أو عطىف علىى  حركىة أيىىار سىاهم أو كىىارا 

إلىى  التقاعىىد يسىىريا عىىدا  خىىر،  وأحيىىلضىىابطا ممىىن يشىىكلون العمىىوا الفقىىري لىىت 
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ح ظيمىىت،  بعىىاالالمستشىىارون البريطىىانيون الىىذين كىىانوا ييىىت ع ىىد حهسيسىىت  وأعيىىد

ومارسىىوا سياسىىة اةضىىعاا  يىىر المباكىىر، كمىىا سىىماها ر ىىيو البعثىىة العسىىكرية 

وتبىىات الطعىىام اليوميىىة ةيىىراا  واعتمىىاا خطىىة ح فيىىر ال ىىاس  بإنقىىاصريطانيىىة الب

يي اياب مهملة، بىدون "، 0944وحهريبهم م ت، حت  بدأ حس  حقرير البعثة لعام 

، ليوتهىىىت المسىىىتعمرون والحكىىىام إلىىى  حراسىىىة (9) "معىىىدات، بىىىدون مع ويىىىات

لشىىىمال مصىىىالحهم وكىىىركاحهم وب ىىىوكهم، ومىىىن اسىىىت دامت أاال لاىىىرب سىىىكان ا

من حوتيت الج وا إل  ابعد من  لك لديع الج وا العرب "وضرب سكان الج وب، 

لاىىرب عشىىا رهم وايىىع الج ىىوا اةكىىراا ضىىد اةكىىراا، ويىىي المسىىتقبل لاىىرب 

 .(01) "عمال العرا  ع دما حعجز الشرطة من كبح تما  حركة العمال

نت، لقيىىذ بعىىد هىىذ  التصىىفيات ااخىىل المرسسىىة، والتىىي صىىارت سياسىىة اابتىىة بشىىه

مرسسىىىة الشىىىرطة ع ايىىىة خاصىىىة باعتبارهىىىا مرسسىىىة يمعيىىىة اكثىىىر وت  لل ظىىىام 

ويىىد حشىىكلذ هىىي أياىىا مطلىىع العشىىري ات كقىىول عسىىكرية محليىىة . واطمئ انىىا لىىت

لحماية اةمن الداخلي وا لى  أيرااهىا مىن الف حىين وأكىبا  البروليتاريىا، وبىذلذ 

يتها عل  الطاعة والىوت  لل ظىام السلطات الحاكمة تهواا استث ا ية لتدريبها وحرب

ويىد بلرىذ . القىا م والعىدا  للحركىة الوط يىة، واتسىتع   على  الجمىاهير الشىعبية

المصىىرويات اتعتياايىىة علىى  اةمىىن والشىىرطة حىىوالي حسىىعة م يىىين اي ىىار، أو 

ووضىعذ . (00) حوالي سبع مجموع المصرويات اتعتيااية من ميزانيىة الدولىة

و لىة يىي الرتعيىة وكىر  الديمقراطيىة، والتمتىع يىي الفسىاا يي ييااحهىا ع اصىر م

وكىىىيوف القبا ىىىل والبرتىىىواّيين  واة ىىىواتوالركىىىول، مىىىن أب ىىىا  ابيطىىىاعيين 

وصىىىارت حالىىىة الفسىىىاا والركىىىاون ظىىىاهرل عاايىىىة ع ىىىد أيىىىراا . البيرويىىىراطيين

ألىىف  09، إلىى  اكثىىر مىىن 0949ويىىد ّاا عىىدا أيرااهىىا عىىام . المرسسىىة ومراحبهىىا

كما ت ىد خمسىة . 0929اال العدا مرحين، مقارنة عما كانذ عليت عام كرطي بزي

وحمرسذ هذ  المرسسة يي يمع . (03)  تا ك   يي الشرطة السيارل واةمن

الحركىىة الوط يىىة واعتقىىال نشىىطا  اةحىىزاب السياسىىية وإحقىىان أسىىالي  مكايحىىة 
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انىذ مرسسىة ولهىذا ك. الشيوعية والحركات العمالية والط بية والف حية و يرها

م عزلة من الشع ، حتواتت معت ع فيا يي كل هبة تماهيرية، وحزيد مىن إرهابهىا 

وم عىىذ معظىىم اةحىىزاب يىىي أنظمتهىىا الداخليىىة التعىىاون بىىين . وممارسىىاحها ضىىد 

أعاا ها وم تسبي هذ  المرسسة وخاصة كىرطة اةمىن السىرية م هىا، وحظىرت 

 .اتنتساب أليها

ت، مىن حصىر ورا  أسىوار المعسىىكرات، ور ىم مىا حصىل للجىي ، ومىا خطىىل لى

وإكىىىعالت بتىىىدريبات عسىىىكرية اا مىىىة، ويرضىىىيات مرهقىىىة يىىىي الم ىىىاطا ال ا يىىىة 

والجبلية، وحشديد الابل واتناباط العسكري، إت أن الحركة الوط ية وأحزابها 

السياسية حمك ذ من خر  اةسوار والقوانين وال فا  إل  ااخىل المرسسىة وكسى  

وا  من الاباط أو المراح  اةخرن، وكدهم إلى  مشىاكل ع اصر من الجي ، س

ويد خلقذ أحداخ ما بعد . الشع  اتيتصااية خاصة والمصالح الوط ية والقومية

، اسىتيا  عامىا لىدن الشىع ، بإعىدام القىاال العسىكريين، وخيانىة 0940مايو / أيار

ايىات ياية يلسطين، إل  القمع وابرهىاب اليىومي، ومعاهىدل بورحسىموخ، واتحف

والمعاهدات اآلم ىة و يرهىا، ومواصىلة التبعيىة للسياسىة البريطانيىة ومصىالحها، 

اةمر الذي مد اتستيا  الشعبي إل  ااخل المرسسة العسىكرية، وخاصىة الاىباط 

مىىن أب ىىا  المىىدن الوايعىىة خىىارج العاصىىمة، برىىداا، بىىدرتات متفاوحىىة، وح ىىامي 

لحىىىاا بىىىين مصىىىالح العىىىرا  ابحبىىىاط مىىىن ال ظىىىام الملكىىىي القىىىا م، والت ىىىايض ا

 .وابمبريالية

وخشيذ السلطات الحاكمة من ّج الجي  يىي كىبح هبىة الشىع  يىي وابىة كىانون 

، إت أنها لم حتورع مىن حوريطىت يىي ضىرب انتفاضىة حشىرين 0941ي اير / الثاني

، والقيىىام بشىىبت انقىى ب عسىىكري للسىىيطرل علىى  الوضىىع 0993نىىويمبر / الثىىاني

 .0996الشع ، كما أكركتت يي يمع انتفاضة  المتفجر، وكبذ انط ية

إخىىراج الجىىي  مىىن اك احىىت إلىى  الشىىارع السياسىىي حجعلىىت مشىىاركا يىىي اةحىىداخ 

والتطىىورات السياسىىية، وحعكىىو ااخلىىت حهايراحهىىا التىىي حتجلىى  ييىىت بعىىدها طبيعىىة 
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. الصىىراع الطبقىىي واتتتمىىاعي واتنحيىىاّات الوط يىىة والقوميىىة وحتىى  الطا فيىىة

يفىي الويىذ الىذي . 0993نىويمبر / خ ل انتفاضىة حشىرين الثىانيوهذا ما حوضح 

انحاّت ييت القياال العليا للجي  بر اسة ر يو أركىان الجىي  نىور الىدين محمىوا 

لل ظىىام الملكىىي، ويىىف الج ىىوا ومراحىى  مىىن الاىىباط مويفىىا وط يىىا كىىجاعا، إ  لىىم 

م مىن يطلقوا الرصاص عل  الم تفاين أو يقمعىوهم حسى  اةوامىر الصىاارل لهى

اةمر الذي ايع الجماهير الم تفاة إلى  اسىتقبال . القيااات العليا الحاكمة والتابعة

وكانىذ يوميىات اتنتفاضىة كىهاال كىعبية لصىالح الجىي  . الجي  بالهتاا بحياحىت

وع يتت بالشع  خ ا الشرطة التي واتهتهىا الجمىاهير بىالع ف المتبىاال مقابىل 

ويد أارت . (02) يال الجي  واستقبلذ مدرعاحتممارساحها الع فية، بي ما هتفذ بح

هذ  التطورات واتنعكاسات يي الحيال اليومية للمرسسة العسكرية، وأسهمذ يىي 

حهيئتىىت اةتىىوا  لل شىىاطات السياسىىية الوط يىىة، إضىىاية إلىى  إبىىراّ أهميىىة الجىىي  

واور  يىي الحيىال السياسىية والعمليىة الثوريىة ومويعىت يىي حطوراحهىا، كىهكبر يىول 

 . ظمة، ومسلحة بهسلحة اقيلة ومت وعةم

ويد ركزت ابمبريالية، وخاصة اةمريكية، بعد الحرب العالميىة الثانيىة تهواهىا 

علىى  اسىىتمالة احجاهىىات الجىىي  لمصىىلحتها، ولكسىى  انحيىىاّ الاىىباط خاصىىة يىىي 

البلىىدان المسىىتعمرل، ومىى حهم امتيىىاّات واورات بريىىة ربطهىىم بآلتهىىا العسىىكرية 

حعمىل علىى  اختيىىارهم مىن الاىىباط الم ىديعين والم حىىدرين مىىن  وكانىىذ. واةم يىة

كمىىا . الفئىىات البرتواّيىىة المتوسىىطة والصىىريرل ومىىن أب ىىا  اتيليىىات والطوا ىىف

 .كدات يي مجال حوريد اةسلحة، وحق ي ها والارل عل  الحكومات عبرها

، 0991مىايو / ويعذ بريطانيا ويرنسا والوتيات المتحدل اةمريكية بيانا يي أيىار

لت سىيا احتكىىار السىى   وللحيلولىىة اون حكىىوين يىىوات مسىىلحة وط يىىة يىىي البلىىدان 

 .(04) العربية، خصوصا

هىىذا إضىىاية إلىى  مىىا كانىىذ حقىىوم بىىت السىىفارحان البريطانيىىة واةمريكيىىة مىىن كتابىىة 

حقىىارير اوريىىة عىىن وضىىع الجىىي  واحجاهاحىىت، واراسىىة عىىدا  وعدحىىت مىىن يبىىل 
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حيث كانذ البعثات العسىكرية . وأحباعهمي صفويت المستشارين المكلفين بالعمل ي

والملحقيات حعد اراسة يصلية ونصف س وية مفصلة عن الجي  العرايي، وعىن 

حيىىىال ضىىىباطت، وميىىىولهم، وحدريباحىىىت وم اوراحىىىت، حتىىى  عىىىن أعىىىداا البطانيىىىات 

 .واةحذية التي يست دمها

لين يي وحدات لم حكن هذ  اةوضاع خايية عن العديد من الاباط، ب اصة العام

ياى  . الجي  يي برداا أو يي وّارل الدياع واةركان العامىة والكليىة العسىكرية

عىىىن العوامىىىل الداخليىىىة كىىىراا ل التسىىىليح واقىىىل البىىىرامج التدريبيىىىة والفرضىىىيات 

الموسىىىمية والتشىىىديد المفىىىرط يىىىي الحيىىىال العسىىىكرية ااخىىىل اك ىىىات المعسىىىكرات 

الاىىباط الشىىباب العىىراييين، وايترانهىىا  المسىىيجة، وحدااىىة التقاليىىد العسىىكرية لىىدن

بالعوامىىل ال ارتيىىة عىىن المرسسىىة مىىن حىىراي اةوضىىاع اتيتصىىااية، وسياسىىات 

الت كيل والقمع وحكميم اةيوا ، المعمول بها مع أّمة الحكم المتفايمة يىي ع ياحىت 

 .الداخلية وال ارتية، وارحباطاحت الواضحة بمصالح المستعمرين

ذاحية والموضوعية المزاج العىام ااخىل المرسسىة العسىكرية ايعذ هذ  العوامل ال

خصوصىىا إلىى  العمىىل السياسىىي والت ظىىيم واتحجىىا  إلىى  حرييىىر اةوضىىاع القا مىىة، 

، وييىاال الاىباط اةحىرار ، يىي مصىر0993يوليىو / حمىوّ 32وتا  نجا  اورل 

لهىىىا نمو تىىىا محفىىىزا للتفكيىىىر يىىىي مويىىىع الجىىىي  واور  يىىىي المهمىىىات الوط يىىىة 

كمىىا سىىارعذ اةحىىداخ السياسىىية المت حقىىة مىىن يىىرض حلىىف برىىداا . ميىىةوالقو

وم حقىىىت، والعىىىدوان الث اىىىي علىىى  مصىىىر، والمعاهىىىدات العسىىىكرية، ومشىىىاريع 

ابمبرياليىىىة العدوانيىىىة يىىىي حمزيىىىا الم طقىىىة وا  إسىىىفين الفريىىىة والتحىىىارب بىىىين 

الىدياع كعوبها، واست م مصر لألسلحة والمساعدات السىوييتية التىي مك تهىا مىن 

عىىن حريىىة ب اهىىا واسىىتق لها الىىوط ي وسىىيااحها، والتحركىىات الشىىعبية العربيىىة، 

والمقاومة للحكومات والمستعمرين، يي حفجير حاتت اتستيا  والتذمر من تهىة 

. والتفكيىىر بمهمىىات الجىىي  ومسىىرولياحت إّا  الشىىع  ومصىىير  مىىن تهىىة أخىىرن

والج ىىوا  اىىباط اةحىىراراةمىىر الىىذي كىىكل أساسىىا م  مىىا لتهسىىيو م ظمىىات ال
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، والتىي انىدمج بعاىها بعىد  لىىك أو 0996 -0993 وضىباط الصىف خى ل الفتىرل

عمل م فراا، كما كىان ه ىاا ضىباط سىاخطون على  اةوضىاع ولىم ي اىموا إلى  

 .هذ  الم ظمات، بل اعموها أو لم يعريلوا نشاطاحها السرية الثورية

ير معلومىات اييقىة مواويىة، وبحكم طبيعىة هىذا ال شىاط السىري، الثىوري، لىم حتىو

 ير م حىاّل عىن بداياحىت وعىن ع اصىر  الرياايىة، خاصىة وهىو ااخىل المرسسىة 

العسكرية السرية أساسا، ولم حتوير الواا ا أو ال شرات التي حشير إل   لىك، تن 

ما نقل عن امت اع كتابة محار أو حسجيل أية حوتيهىات بحكىم السىرية وخطىورل 

إت انىت . ايا هذا ال شىاط للحركىة الثوريىة ااخىل الجىي اةمر حرم التاريخ من حو

مىىن المركىىد يىىي اةخبىىار، والمعلىىوم مىىن خىى ل مىىا كتىى  مىىن  كريىىات عىىدا مىىن 

، أوضىىح أن البىىدايات 0991يوليىىو / حمىىوّ 04العىىاملين يىىي الحركىىة، بعىىد اىىورل 

، بعيىىد اىىورل حمىىوّ المصىىرية، يىىي الويىىذ الىىذي يىىاا (09) 0993انطلقىىذ عىىام 

يون اةحىىرار الثىىورل علىى  الملكيىىة وسىىاندوا طموحىىات الشىىع  الاىىباط المصىىر

المصري، اسىت دم الاىباط والجىي  يىي العىرا  لقمىع انتفاضىة الشىع  العرايىي 

 .اةمر الذي حرا أار  يي حشكل البدايات. وضرب ناالت

يىي  الكاظميةةاار انكشىاا أمىر ح ظىيم عسىكري سياسىي، كىان مجتمعىا يىي محلىة 

رفعت الحةا  سةري، عبةد الوبةاب اممةين الاباط  ، ضم7/01/0996برداا يوم 

، واّايىىاا أعىىداا الاىىباط السىىاخطين علىى  ال ظىىام وامتىىداا و سةةماعيل العةةار 

ايسمبر / الحركة الوط ية سياسيا ااخل المرسسة العسكرية، عقد يي كانون اةول

يي برداا، يي بيذ ضىابل متقاعىد، ايىر حشىكيل  العلوية، اتتماع يي محلة 0996

يا، واحفايا عل  كرون الت ظيم ويسم اتنتما  وسير أعمىال الم ظمىة، ويىد لج ة عل

العقيةةد الةركن محية  عبةةد الحميةد، والعقيةةد الةركن نةةاج  ضىم اتتتمىاع كىىل مىن 

طالةةب، والعقيةةد الةةركن محسةةن حسةةين الحبيةةب، والعقيةةد المهبةةد  رجةةب عبةةد 

الةرئيل المجيد، والمقدع و ةف  طةابر، والمقةدع الةركن عبةد الكةريم فرحةام، و

األو  الةركن  ةبيو علة  غالةب و ةاحب الةدار الةرئيل األو  الطيةار المتقاعةةد 
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والى  تانى  هىذ  اللج ىة كانىذ حعمىل لجىان وخ يىا يىي موايىع . (06) محمد سبع

عسكرية يي برىداا وخارتهىا، يكىان ه ىاا ح ظىيم معسىكر الم صىور القريى  مىن 

قاسةةم، عبةةد السةةالع عبةةد الكةةريم مدي ىىة ايىىال ، كىىر  برىىداا، الىىذي ضىىم الاىىباط 

 وح ظىيم معسىكر ال اصىرية عار ، احمد  ةالو العبةدي وعبةد اللطية  الةدراج 

يوميين، وظىل هىذا الت ظىيم بعيىدا وضباطا  العقيد شاكر محمود شكريذي ضم ال

كىىان باسىىم ح ظىىيم الموصىىل وو (.07)عىىن نشىىاط اللج ىىة العليىىا للاىىباط اتحىىرار 

ود عزيةةز والةةرئيل األو  محمةةد المقةةدع الةةركن محمةةح ظىىيم الاىىباط الثىىوار ضىىم 

الجلبةة  والةةرئيل سةةالم سةةلو والةةرئيل حةةازع حسةةن والةةرئيل باشةةم الةةدبون  

. ، وارحىبل باللج ىة العليىا يبىل اىورل حمىوّ بفتىرل يصىيرلوالمالزع كامل  سةماعيل

وكذلك الت ظيم الذي يقوا  الحزب الشيوعي العرايىي ااخىل المرسسىة العسىكرية، 

 .الاباط يي الت ظيمات اةخرنإضاية إل  روابطت بعدا من 

بانامام مجموعىات لهىا، أعيىد حشىكيل اللج ىة  حركة الضباط األحراروبعد حوسع 

العليا المركزية لم ظمة الاباط اةحرار، يتكونذ من الزعيم الركن عبىد الكىريم 

ياسىىم ر يسىىا، الىىزعيم الىىركن محيىىي عبىىد الحميىىد ال ا ىى  اةول للىىر يو، الىىزعيم 

ل ا ىى  الثىىاني للىىر يو، العقيىىد المه ىىدس رتىى  عبىىد المجيىىد الىىركن نىىاتي طالىى  ا

سىىىكرحيرا، والعقيىىىد الىىىركن عبىىىد الوهىىىاب أمىىىين، والعقيىىىد الىىىركن محسىىىن حسىىىين 

الحبيىى ، والعقيىىد الىىركن عبىىد السىى م عىىارا، والعقيىىد المتقاعىىد طىىاهر يحيىى ، 

والعقيىىد عبىىد الىىرحمن عىىارا، والمقىىدم المه ىىدس ريعىىذ الحىىاج سىىري، والمقىىدم 

الكريم يرحان، والمقدم الركن عبد الوهاب الشىواا، والمقىدم وصىفي  الركن عبد

طىىاهر، والىىر يو اةول الىىركن صىىبيح علىىي  الىى ، والىىر يو اةول تىىو متقاعىىد 

وأ لبيىة هىرت  الاىباط مىن العىرب المسىلمين السى ة، ومىن . محمد سىبع أعاىا 

عاصمة، الفئات الطبقية المتوسطة ومن مواليد أو سك ة مدن أو يرن من خارج ال

ويد وسم هذا التركي  الطبقي واتتتماعي والدي ي بطابع مجايال التحىزب . برداا

، إت أن الوايىع "يو  كل اتحجاهات والميول الحزبيىة"واعتبار الت ظيم العسكري 
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العملىىي  يىىر  لىىك، إ  أن الاىىباط اةحىىرار لىىم يكونىىوا بىىدون موايىىف وانتمىىا ات 

كمىا حصىل بىين ر ىيو  حىزبيينأعاىا   سياسية أو احصاتت مباكرل أو بواسطة

اللج ة والحزب الوط ي الديمقراطي، والحزب الشيوعي، أو بين سىكرحير اللج ىة 

 .العليا وحزب اتستق ل، والاباط البعثيين

 

 :الحزب الشيوع  والجيش ف  العراق

 

أولىى  الحىىزب الشىىيوعي العرايىىي اهتمامىىا مبكىىرا بىىالجي ، وبههميىىة العمىىل بىىين 

خ يا عسكرية، خاصة بعىد يىانون التج يىد ابتبىاري الىذي وسىع صفويت وح ظيم 

من ياعدل الجي  اتتتماعية، وتعلت يطاعا كبيرا وم ظما من يطاعات المجتمىع 

 .العرايي، ومرسسة مسلحة  ات أهمية واور يي العملية الثورية يي الب ا

وا ، وتىت الحىزب الشىيوعي بيانىا إلى  الج ى0929يي انتفاضة سو  الشيوف عىام 

للويوا إل  تانى  الجمىاهير الم تفاىة وحىثهم على  ريىض اةوامىر العسىكرية، 

كمىىا انطلىىا . معبىىرا يىىي  لىىك عىىن إاراا مبكىىر لىىدور الجىىي  وحىىهاير  وطبيعتىىت

الحزب يي اهتمامت مىن خى ل حطبيىا أحىد كىروط القبىول يىي اةمميىة الشىيوعية 

، المركىد على  0909التي وضعها لي ين، م ىذ حهسسىذ عىام  -الكوم ترن  -الثالثة 

القيام بإلحا  واأب وانتظىام بالدعايىة والتحىريض يىي صىفوا القىوات المسىلحة "

وهىىذا العمىىل انمىىا سياىىطر . وحشىىكيل خ يىىا كىىيوعية يىىي كىىل وحىىدل عسىىكرية

الشيوعيون إل  القيام بمعظمت سىرا، ولكىن ريىض القيىام بهىذا العمىل يع ىي خيانىة 

 .(01) "الشيوعيةالوات  الثوري ويت اي  مع عاوية اةممية 

، وحىىم لىىت ح ظىىيم أولىى  0924يىىد حهسىىو الحىىزب الشىىيوعي العرايىىي رسىىميا عىىام 

ال  يا يىي وحىدل الم ىابرات اةولى  يىي برىداا والفريىة الثانيىة يىي كركىوا عىام 

، أي بعىىد عىىام مىىن إنشىىا ت، وانتشىىر الت ظىىيم بسىىرعة، ولكىىن لقلىىة ال بىىرل 0929

عسىىكريا، حكمىىذ علىى  ا اىىة  69، ياعتقلىىذ 0927انكشىىف أمىىر  للسىىلطات عىىام 
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مما يشير إل  يعاليىة الحىزب . (09) م هم بابعدام وبهحكام م تلفة عل  اآلخرين

وانتشىىار أعاىىىا ت أو يدراحىىىت الت ظيميىىىة ومحىىاوتت ح فيىىىذ  للتوتيهىىىات الحزبيىىىة 

 .والفرارات اةممية

وحبىىين نشىىاط الشىىيوعيين ااخىىل الجىىي  أا ىىا  انقىى ب الج ىىرال بكىىر صىىديي عىىام 

، وبعىىد ، بىىالر م مىىن حظىىر ال شىىاط السياسىىي وم عىىت م عىىا باحىىا، ت سىىيما 0926

ويىىد سىىجل الميثىىا  الىىوط ي للحىىزب الشىىيوعي يقىىرل . ل شىىاط كىىيوعي يىىي الجىىي 

خاصىىة عىىن الجىىي ، حعكىىو اطىى ع الحىىزب علىى  وضىىع المرسسىىة العسىىكرية 

مىىن اتىىل اتعت ىىا  بالج ىىدي العرايىىىي "وظرويهىىا، واعىىا الميثىىا  إلىى  ال اىىىال 

، بصحتت، وبترذيتت، وحثقيفت وحربيتىت التربيىة الديمقراطيىة مىن اتىل إلرىا  المكلف

اةسالي   يىر ابنسىانية المتبعىة يىي الجىي ، كالاىرب والسىجن، وإيجىاا ضىبل 

ايمقراطي يي الجي ، وح ظيف الجي  من الرحىل ال ىامو والع اصىر الرتعيىة، 

، كمىا (31) "ون اضل يي سبيل تي  ي دم الشع  ويىدايع عىن اسىتق لت الىوط ي

حابعىذ صىحاية الحىىزب السىرية وم شىوراحت اةخىىرن أوضىاع الجىي  والوحىىدات 

العسىىكرية، ومعالجىىىة أحىىىوال الج ىىوا وحىىىوعيتهم سياسىىىيا وحىىثهم علىىى  المقاومىىىة 

وال اال، ويد كت  عدا من الاباط الشيوعيين مقاتت حعبوية بهسىما  مسىتعارل 

ري ااخىىل المرسسىىة ولىىم ي قطىىع عمىىل الحىىزب السىى. (30) "يىىي صىىحاية الحىىزب

العسكرية ومعاهدها، وح ظيم ال  يا السرية، ويد حبين مثل هذا ال شاط من خى ل 

يونيىو / مشاركة الج ىوا يىي ال هىوض الىوط ي ومسىاهمتهم يىي مظىاهرل حزيىران

، واتهىىة الحىىزب الشىىيوعي العل يىىة، حةةزب التحةةرر الةةوطب ، التىىي يااهىىا 0946

اتا مىىن الحراسىىة لصىىد هجمىىات وعصىىبة مكايحىىة الصىىهيونية، حيىىث ضىىربوا سىىي

 .(33) الشرطة، وكانوا يريرون عل  أيراا الشرطة ويراونهم عل  أعقابهم

وعل  أساس العمل السري ااخل المرسسة العسكرية وكس  أيراا م ها ت واا أو 

ضىىباطا، حىىوج الحىىزب الشىىيوعي نشىىاطت بتهسىىيو اللج ىىة الوط يىىة تححىىاا الج ىىوا 

الحىزب وأصىديا ت وبإكىراا مباكىر مىن  ، مىن أعاىا 0994والاباط، أواخىر 
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عطشةةةةام ضةةةةيو  ييىىىىاال الحىىىىزب، وكلىىىىف عاىىىىو اللج ىىىىة المركزيىىىىة للحىىىىزب 

وأصىىىدرت اللج ىىىة . ، المىىى ّم السىىىابا يىىىي الجىىىي ، بهىىىذ  المهمىىىةاميزيرجةةةاوي

، رايعىىة 0994ايسىىمبر / أوا ىىل كىىانون اةول" حريةةة الةةوطن"الوط يىىة صىىحيفتها 

كىايحوا لطىرا "، "رل التسىلح اةمريكيىةانقذوا تيش ا وكعب ا مىن مىرام: "كعارات

يىىي سىىبيل "، "ال بىىرا  والمستشىىارين ابنجليىىز واةمريكىىان مىىن الجىىي  العرايىىي

، وكتبىذ يىي "صحة الج دي وحرذيتت وحثقيفت والحقو  الديمقراطية ةيراا الجي 

إن ىىا ن بىىة مىىن الج ىىوا والاىىباط : "مىىايلي" يىىي سىىبيل مىىا ا ن اضىىل؟: "ايتتاحيتهىىا

علي ا أن نساهم بكل ما بطايت ا مىن اتىل حبىديل اةوضىاع القا مىة يىي وتدنا لزاما 

لقىد ييىل ل ىا، بهن ىا نعمىل يىي تىي  وط ىي يعمىل لحمايىة . مرحبات تيش ا الم تلفىة

الىىىوطن، ولكىىىن الوايىىىع هىىىو أن الجىىىي  العرايىىىي حسىىىير  ّمىىىرل مىىىن اةمريكىىىان 

ي بقىدر مىا واتنكليز وبعض ال فعيين الذين ت يهمهىم مصىير الىوطن وحىال الج ىد

 .(32) "حهمهم الرح  وال ياكين

أول بيىىان لهىىا مىىررف يىىي  اللجبةةة الوطبيةةة مرحةةاد الجبةةود والضةةباطويىىد نشىىرت 

الرتىىىال الشىىىجعان المكلفىىىين والمطىىىوعين الريىىىارن "، حثىىىذ ييىىىت 21/0/0999

والاباط الشريا  يي كل الوحدات العسكرية، ممن يحبىون وطى هم إلى  ال ىروج 

العسىىىكرية واتلتحىىىام بالشىىىع  كتفىىىا إلىىى  كتىىىف ضىىىد إلىىى  الشىىىوارع بم بسىىىهم 

الرؤساا األوائةل  بةرابيم حسةين ، وكانذ حام (34) "اتستعمار وخونة الوطن

، وعرا ضم هم أياا لفتىرات ّم يىة الجبوري وفاضل البيار  وموسى  برابيم

العميىىد إسىىماعيل علىىي، ووصىىفي طىىاهر، وكىىاظم عبىىد المجيىىد، وإبىىراهيم كىىاظم 

ل  اتحصال بالزعيم عبد الكريم ياسم ومعريتت بها عن طريا إ وأكيرالموسوي، 

 .العميد  سماعيل عل 

، على  انتشىار 0996سبتمبر / الكونفرنو الثاني للحزب الشيوعي يي أيلول وأكد

الوعي الوط ي يي صفوا الجىي ، وعلى  أهميىة اور القىوات المسىلحة الوط يىة 

ع الشع  المصري ضد العدوان يي الثورل الوط ية، وبعد اتنتفاضة التاام ية م
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الث اىىي، واسىىت دام السىىلطات للع ىىف ضىىد الجمىىاهير الم تفاىىة، وحىىوريل الجىىي  

بمساعدل الشرطة يي أعمال القمع والت كيل، اح ذ مجرن العمل الوط ي السياسي 

صىىىيرة التحالفىىىات السياسىىىية، وحصىىىعيد ال اىىىال المشىىىترا ضىىىد الحكىىىم الملكىىىي 

ان، واسىىىتكمال مسىىىتلزمات الترييىىىر الثىىىوري والمسىىىتعمرين ابنجليىىىز واةمريكىىى

للوضع القا م، ويد خاض الحزب الشيوعي ناات واسعا يىي م تلىف المجىاتت، 

مع القون الوط ية يي تبهة اتححاا الىوط ي، وااخىل المرسسىة العسىكرية، حيىث 

يبىل وبعىد ر اسىىة "حمىذ احصىاتت مباكىىرل بىين الىزعيم الىىركن عبىد الكىريم ياسىىم 

، ويياال اللج ىة الوط يىة تححىاا الج ىوا والاىباط، "لاباط اةحراراللج ة العليا ل

 .(39) والحزب الشيوعي، وحم الت سيا والتعاون بي هم

وبىىذل الحىىزب الشىىيوعي تهىىواا اسىىتث ا ية مىىع الاىىباط اةحىىرار وم تسىىبيت يىىي 

الجي ، يبىل حشىكيل اللج ىة العليىا وبعىدها، وكىذلك يىي الت سىيا بىين اللج ىة العليىا 

تححاا الىوط ي، عبىر أعاىا ها وأعاىا  يىي التيىار القىومي العربىي يىي وتبهة ا

وكذلك يىي التعىاون المباكىر بىين ر ىيو اللج ىة العليىا وييىاال الحىزب يىي . الجبهة

 .الثورل بع نمسا ل عملية خطيرل يبل ساعة الصفر 

لقىىد وتىىت الحىىزب الشىىيوعي حعليمىىات خاصىىة إلىى  م ظماحىىت حركىىد علىى  التههىى  

ألحىىىداخ الكبيىىىرل، المرحقبىىىة، مشىىىيرا بىىىذلك إلىىى  اور  يىىىي ابعىىىداا واتسىىىتعداا ل

 .الجي  -وابسهام يي وحدل الجبهة الوط ية ويوحها الااربة 

إن هىىذا الىىدور للحىىزب الشىىيوعي عىىزّ مىىن مكانىىة الجىىي  يىىي الحركىىة الوط يىىة، 

مهمىة : وطور يول الحركة الوط ية وطاياحها يي ححقيا أهدايها ومهمتها اةساسية

سىجل عاىو المكتى  )  .0991يوليىو / حمىوّ 04ل الوط ية الديمقراطية يي الثور

 يىي مىىذكرات لىت نشىىرها الحىىزب ثابةةت حبيةب العةةان السياسىي للحىىزب الشىيوعي 

حسلسىىل ويىىا ع ، ان (3102يوليىىو / حمىىوّ 03)علىى  مويعىىت اتلكترونىىي مىىرخرا 

 مساهمات متميزل للشيوعيين مىن الاىباط وضىباط الصىف والج ىوا الثورل سجل

. بالملكية لعطاحةمن حموّ يي القطعات العسكرية التي ححركذ يي الرابع عشر 
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لف سعيد مطر بالتوتت صوب معسكر الركيد تعتقال ر يو أركان الجي  يقد ك

رييا عارا والسيطرل عل  المعسكر ضمن وحدل من الاىباط وضىباط الصىف 

عبىد اللطيىف وحوتت علي كريف، من أهىالي السىليمانية، ضىمن مفىرّل . والج وا

الدراتي للسيطرل عل  وّارل الىدياع ومديريىة الشىرطة العامىة ومتصىريية لىوا  

كمىا حوتىت مصىطف  عبىد هللا مىع مفىرّل مدرسىة المشىال يىي الوكىا  إلىى  . برىداا

يصر الرحاب لدعم القون التي ححاصر القصىر، ولعى  اورام مهمىام يىي السىيطرل 

 صىيبة مفىرّل المىدرعات مىن ويىاا عبىدالرّا  . عل  القصر وُتر  خ ل  لك

أمىا المفىرّل التىي حوتهىذ . القون التي ححاصر القصر بس ااكتيبة ص   الدين 

إل  بيذ نوري السعيد يكانذ بقيىاال الشىهيد وصىفي طىاهر ويرايقىت بهجىذ سىعيد 

الذي ارحبك يبل ان يصل إل  البيذ، وأطلا عيارات نارية ب  هدا، مما اعط  

هرب الى  بيىذ اكتىور يىي م طقىة الكىراال الشىريية، ت الفرصة ل وري السعيد بىال

ويىىام هىىذا الىىدكتور ب قىىل نىىوري السىىعيد الىى  بيىىذ اتسىىتربااي يىىي . أحىىذكر اسىىمت

أما المفرّل التي حوتهذ إل  مقىر يىوات الشىرطة يلىم يشىارا بهىا أحىد . الكاظمية

وكىارا يىىي المفىرّل التىىي حوتهىذ الىى  ات اعىة رييق ىىا كمىال نعمىىان . مىن رياي ىىا

ومىىع  لىىك لىىم حكىىن مسىىاهمة رياي ىىا بمسىىتون يىىون الحىىزب الموتىىوال يىىي . ابىىذا

كما لع  الشيوعيون العسىكريون اورام هامىام يىي كىل محىاوتت . القوات المسلحة

التعىىرض للثىىورل وإحباطهىىا، وخاصىىة ححىىرا يا ىىد الفريىىة اةولىى  عمىىر علىىي يىىي 

ريم والىىر يو ويشىىار ه ىىا إلىى  مبىىاارات الىىر يو اتول كىىاظم عبىىد الكىى. الديوانيىىة

تواا كاظم ال عيسي والم ّم اةول احسان البياحي يي السيطرل عل  مقر الفريىة 

كمىىا تبىىد وأن أكىىير إلىى  المويىىف المريىىد للثىىورل الىىذي أبىىدا  العقيىىد طىىت . اةولىى 

 .البامرني  مر الحرس الملكي يي يصر الرحاب

يإنت لمن  وما ام ا نتحدخ عن اور الشيوعيين العسكريين يي انجا  الثورل،

اةمانة ابكارل إل  مهارل الم ّم اةول ركاا سعيد،  مر م اّن العتاا يي 

ا لوا  الثورل  بالعتاا سرام ( اللوا  العشرين)معسكر م صورية الجبل، الذي ّو 
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المشدال التي حم ع حزويد  لألوامرأا ا  حوتهت إل  اتران عبر العاصمة خ يام 

من  :وأضاا يي صفحات اخرن لت( ).العتااالقطعات التي حمر عبر برداا ب

الش صيات العسكرية التي لعبذ اورام يي حكوين حشكي ت سياسية م اهاة 

الذي كت  يهد كراس  (مقدام)للحكم الملكي يمكن ان نشير ال  عزيز عبدالهااي 

. عل  سرالت لدن حواتد  يي السجن راا" يوعي ت اكتراكية ايمقراطيةحزب ك"

ليم الف ري و ابان السعد وطت الشيخ احمد وت ل اةوياحي س الاباط وكذلك

وكان الشهدا  مصطف  . وحسين خار الدوري ومحي عبد الحميد ومير حاج

خش او وعزت عزيز وخيرهللا عبدالكريم ومحمد محموا القدسي ويد إلتحقوا 

بقياال البارّاني واعدموا تميعام بعد انهيار  0949بالحركة الكراية عام 

ومن ياعدل الجي   .ويد أار  لك عل  م تسبي القوات المسلحة. ة مهابااتمهوري

برّ الكثير من نشطا  الج وا وضباط الصف يي ال شاط السياسي للحزب 

ولم . الشيوعي العرايي كج وا مجهولين وم هم عمر ألياس والعريف عجيل

كم التي اصدرها الح( 019)ويا الماال  بابعداميويف هذا ال شاط التهديد 

كما برّت . يي القوات المسلحة" المباا  الهدامة"الملكي لمعايبة مروتي 

ك صيات عسكرية ايمقراطية ويومية عل  ع يات مباكرل و ير مباكرل 

بالحزب مثل الزعيم الطيار الركن ت ل تعفر اتوياحي، الزعيم الركن محيي 

لوهاب الشواا، عبدالحميد، الزعيم الركن ناظم الطبقچلي، العقيد الركن عبدا

الزعيم الركن ااوا الج ابي، الزعيم الركن هاكم عبدالجبار، العقيد حسن عبوا 

والعقيد الركن عبدالرضا عبيد والمقدم الركن موس  ابراهيم والعقيد طت سلطان، 

العقيد سلمان الحصان والعقيد طت البامرني والعقيد ياضل المهداوي والعقيد 

د الركن كايي الببوي، العقيد الركن عبدهللا سيد الركن ماتد محمد امين والعقي

احمد، العقيد ت ل بالطت، الر يو اتول ياحح الجباري، الر يو رسول مجيد، 

المقدم لطيف حسن والمقدم محمد عبدالرفور والمقدم ابراهيم الرزالي، الر يو 

اتول كاظم مرهون والمقدم عدنان ال يال، العقيد وصفي طاهر، المقدم  اّي 
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اخيل، العقيد عبدالبايي كاظم، والعقيد الركن مجيد علي، المقدم محمد علي 

، المقدم ابراهيم كاظم معبد الكريعيسي، المقدم كاظم  كاظم، المقدم تواا كاظم ال

كان اتار المباكر تنتشار . الموسوي والمقدم عمر الفارو  و يرهم الكثيرون

العرايي انت لم يعد ي فذ اوامر اتيكار الوط ية وح ظيمات الحزب يي الجي  

الحكومة بارب التحركات الشعبية او يتلكه باتستجابة لتلك اتوامر كما حدخ 

 (.0993يي انتفاضة عام 

ىى ح هىىذا ال شىىاط للحىىزب إاراكىىت المبكىىر ةهميىىة الجىىي  الىىوط ي يىىي الثىىورل وض 

الوط يىىة، وحسىىم الصىىراع السياسىىي واتتتمىىاعي لصىىالح الشىىع  ضىىد حكامىىت 

والمستعمرين المحتلين، وعكو يدرل الحزب ومكانتت يىي تىذب الطايىات  الطرال

 اايعىا الكام ة يي هذا القطىاع المهىم والفعىال، وححويىل هىذا الىذراع المسىلح ّخمىا

 .إل  يول الحركة الوط ية
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سى وية مفصىلة عىن  سكرية حقارير كىهرية، ويصىلية ونصىفوحريع البعثات البريطانية الع     
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 .0999أواخر كانون الثاني  - 3ع " حرية الوطن"مقاتحت يي تريدل / يهد .01

يي الاباط، يمىث  ع ىد ييىام الحركىة الكرايىة يىي اىورل  ويع  نفذ المستعمرون أوامرهم 

اعىدم مى هم بعىد ، وانامام عىدا مىن الاىباط اةكىراا إليهىا، 0949   بارّان اةول  عام 

 .يمعها الرلسا  عزت عبد العزيز، ومصطف  خوك او، والم ّم محمد محموا يدسي

 .239 ص/ اراسات يي اتيتصاا العرايي/ حسن، محمد سلمان. ا  .00

 .17ص/ مصدر سابا/ يدت كو .03

 .736 ـ700ص ص/ مصدر سابا/ ي ظر يي ملفات الشرطة عن اتنتفاضة، وحميدي .02

 .06ص/ اةان  ـ ال فل والسياسة الشر / لوسيف، وحيوسويسكي .04

ياضل حسىين إن الاىباط العىراييين حىهاروا بت ظىيم الاىباط اةحىرار المصىريين . يرن ا  .09

– 92يراتع كتابت، سقوط ال ظام الملكىي يىي العىرا  ص ص. "يي كثير من مقدماحت وح ظيمت

ري يىي ، ويتفا مع هذا الرأي عدا من الكتاب المررخين كالدكتور مجيىد خىدو" 61وص  94

واةسىتا  ح ىا بطىاطو يىي كتابىت المصىدر المشىار اليىت اعتمىااا على   ،كتابت العرا  الجمهىوري

وتىرن . لقا ات أو حوارات مباكرل أو م قولة مع عدا من الاباط اةحرار العراييين اةحيىا 

مىن لقا ىىت بالاىابل ريعىذ الحىىاج " مىذكرات عبىىد السى م عىارا"التعليىا على  مىا نشىىر ححىذ 

، ليتباحىث معىت عىن مهمىة الجىي ، بي مىا 0993ايسمبر / لة من ليالي كانون اةولسري يي لي

يفيد الحبي  يي مذكراحت المشار إليها أن ريعذ الحاج سري هو أول من باار إل  حشكيل خليىة 

ويتفا مع هذ  المعلومىة رتى  عبىد المجيىد يىي مذكراحىت الم طوطىة التىي . سياسية يي الجي 
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، وكذلك يشير إسىماعيل العىارا يىي كتابىت السىابا 771يي كتابت ص نقل ع ها اةستا  بطاطو

 .عن اور  مع سري يي المباارل، ويي كس  عبد الكريم ياسم إل  الاباط اةحرار

، وياىىيف اةسىتا  بطىىاطو إلى  اةسىىما  المىذكورل العقيىىد 90ص/ مصىىدر سىابا/ الحبيى  .06

ي ما يذكر  ير  حري  المقدم ريعىذ الركن عبد الوهاب اتمين، والعقيد المتقاعد طاهر يحي ، ب

 .الحاج سري، والعقيد الركن اتمين

 .311 ـ099 ع/ الثقاية الجديدل/ حموّ والجي  العرايي 04اورل / الجبوري، احمد .07

 .361 ص/ حول وحدل الحركة الشيوعية العالمية/ لي ين .01

 .29 ص/ مصدر سابا/ خيري، ّكي وسعاا .09

 .029 ص/ مصدر سابا/ كتابات الرييا يهد .31

 و ب 0944 -3، ا03 -9و  09 -3/  ي ظىىىر يىىىي أعىىىداا القاعىىىدل، وم هىىىا مىىىث  العىىىداان .30

0944. 

/ الثقايىة الجديىدل/ نشاط الحزب الشيوعي العرايي للتهاير يي المرسسة العسكرية/ أبو سعد .33

 .094 ع

، اتيتتاحيىىىة مويعىىىة باسىىىم اللج ىىىة 0/0994أوا ىىىل ا/ تريىىىدل حريىىىة الىىىوطن العىىىدا اةول .32

 .ا الج وا والاباطالوط ية تححا

 .792ص/ المصدر السابا/ بطاطو، ح ا .34

/ العىرا  يىي عهىد ياسىم/ يتح هللا، تىرتيو: والجبوري احمد أياا، وكذلك نق  من. م.ن .39

، وه ىىاا أسىىما  كثيىىرل حىىرا اون معريىىة 499ـىى 491ص ص/مىىن  كريىىات إبىىراهيم الجبىىوري

 .انتما احها السياسية ل ا، وكذلك ه اا خلل  ير اييا بي ها

ه اا مصاار حقول بانتسىاب عبىد الكىريم ياسىم، وأخىرن حشىير إلى  احصىالت باللج ىة الشىيوعية ي

وم ها ما اكار لت اابذ حبي  العىاني  .والحزب الشيوعي مث ، اون حوايا حاري ي موضوعي

 ارصةةا "عبىىد الكىىريم ياسىىم، كىىان علىى  يىىي مىىذكرات لىىت نشىىرها مويىىع الحىىزب الشىىيوعي، بىىان 

ممىا ايىع الحىزب إلى  إصىدار . الثىورل طة بإع م الحزب بيد باار  وكان، "بالحزب الشيوعي

 .حوتيهاحت واتستعداا للحدخ
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 0979موسكو / سياستان إّا  العالم العربي/ بونداريفسكي. 

 0979القدس / تز ان/ حاريخ مسيرل الشعوب العربية الحديث/ حوما، اميل. ا. 
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 0919 سورية../ ليةالصراع اتيديولوتي يي الع يات الدو/ كعبان، عبد الحسين. ا. 

  ا.ت.م شورات م/ كفاح ا ضد الصهيونية/ الصايي، عبد الرّا. 
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 0969بيروت / مذكراحي يي صميم اتحداخ/ كبت، محمد مهدي. 

 0966بيروت / العرا  أمست و د / ك ت، خليل. 

 يصل من المذكرات يي0969تبيرو/ عرا  نوري السعيد/  ولمن، ولدمار ، : 

 .0969بيروت / العرا  يي مذكرات الدبلوماسيين اتتان       

 0974برداا/ مسيرل و كريات امانين عاما/ كوكذ، ناتي. 

 :ـ دراسا  وكتب باللغا  األجببية 5

Al Arif, Ismail - Iraq Reborn...New York 1982.        - 

            Batatu Hanna - The old Social Classes The - 

      Revolutionary movement of Iraq, London 1982 

         Hemphill Paul P J- The Formation of the Iraqi- 

      Army 1921- 1933 in The integration of Modern  

                  Iraq, London 1979. 

 بالروسية0971موسكو/ تق لالعرا  يي ال اال من اتل اتس/ يدت كو ،. 



 019 

 بالروسية0971موسكو/ الجي  والسياسة يي  سيا وأيريقيا/ ميرسكي، ا أ ،. 

 :ـ مقام  ومقابال  ف  الدوريا  والصح 6

 0969حموّ  4ع/ الثقاية الجديدل/ اراسات يي الجبهة الوط ية/ إبراهيم، باير. 

 حمىوّ،  311، 099ع/ ة الجديىدلالثقايى/ حموّ 04الجي  العرايي واورل / الجبوري، احمد

 .0911 ب 

 0913،   ار 029ع/ الثقاية الجديدل/ رابطة المرأل العرايية/ الدليمي، نزيهة. ا. 

 0969 - 3، ت1ع/ مقالتت يي الثقاية الجديدل/ كريف، عزيز. 

 20/2/0977ع/ مقالتت يي تريدل طريا الشع  العل ية/ عبد هللا، عامر. 

 44/0972ع/ الثقاية الجديدل/ ايحة الصهيونية يي العرا عصبة مك/ ياسين، عبد القاار. 

 :ـ  ح  ومجال  عربية7

  ،0940،0943للس وات"الشرارل" 

  ،0942،0996للس وات"القاعدل." 

  ، 0997،0991للس وات"اححاا الشع" 

  0931"العالم العربي" 

  0927"الب ا" 

  0946"الوطن" 

  0946"الرأي العام" 

  0946،0994"صوت اةهالي" 

 0949"زمانال." 

  0949"الحوااخ." 

  0999"حرية الوطن" ، 

  ،س وات متفرية"طريا الشع  العل ية" 

  0914"الطليعة ابس مية." 

  0994"لوا  اتستق ل" 

  0914"التيار الجديد." 

  مجلة كهرية، أعداا متفرية"الثقاية الجديدل" 

  مجلة كهرية، بيروت"الطريا." 
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 للمؤلف تصدركتب 
 

 0994السويد -نتفاضة فن اال. 
  0996بيروت / يوميات نصير في كردستان -الجبال. 
 0996بيروت / الحركة العمالية في العراق. 

 دمشنق  /  خطط الغزو من اجل الننفط واالمبراطورينة  .. ال للحرب
3114. 

  3119الجزائر / صور وكتب    ... ما يبقى. 

 3116دمشق .............. ال لالحتالل. 

  3117احتالل بغداد، دمشق : لندن –واشنطن. 

 3117فصيل االعالم، دمشق، .. بشت آشان. 

  ،3119العراق، صراع االرادات، دمشق. 

 3100بيروت، .. المطرقة والمنجل في العراق. 

 3103، 3ط... زمن الغضب العربي. 
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