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  * أحزاب وسلطة: العراق

 كاظم الموسوي

. لم تتمتع الحياة السياسية في العراق بأسلوب حكم ديمقراطي، كماا واو لعلان اان ال اااي السياساي

إذ أن طبيعااة ال ااااي السياسااي كتلسااي  لل ااااي اساتداااد  الساااا  دفااع بااالقو  الحاكمااة إلاا  فاار  

ان لداال  اللمااوير الباعبية سيطرتها الكاللة ال  الحياة امولا، ول عها لن ال هو  والتعبير 

 .أو الفئات اسجتمااية الم اواة لالستعمار

 

وا  خلت الحياة الحزبية في العراق لن العمل العل ي فترة ل ذ حلت البرجوازياة العرااياة حزبيهاا، 

خالل وذه الفترة نبطت ل اماات ال ياة . 1391، وحت  ااي 1311اإلخاء والوط ي العرااي ااي 

معيااة اإلحااالش البااعبي وناااد  الما اا  باان حار ااة الباايباني، لك هااا لاام تت ااذ كلمااااة ااوااالي وج

حااي ة ااحاازاب أو اااوة سياسااية، بي مااا لعاا  وااباط اللااي  دورا فااي الحياااة السياسااية خااالل وااذه 

 .الفترة

 

تحاات إاااراب ن بااة لاان الماقفااين " ااوااالي"ظهاارت جمااااة ااوااالي بعاا  إحاا ار جرياا ة باساام 

وكااان واافسء فااي إطااار للمااواتين فكااريتين . ش والت يياار الاا يمقراطيالمت ااورين بأفكااار اإلحااال

للموااة الطلباة : تعرفتا الا  بعا ، وسااومتا فاي العمال الاقاافي والاوط ي باسام اللريا ة، ووماا

وللموااة الطلباة . ولا هم حساين جميال وابا  القاادر إساماايل وساورية الذين درسوا فاي العاراق

ميال تولاا فتاش إبراويم ولحما  ح يا  ودرويا  الحيا ر  وجاب  الول هم  ،هماال ارسين في خارج

 . ونور  روفاايل وغيروم

 

، وانضام إلا  جماااة ااواالي بعا  نبااطها أاضااء 2/1/1312ح ر الع د ااول لن اللري ة في 

 .ازياز ااري و وحكمت سليمان وكالل اللادرجي لحم  جعفر أبو التمنلال  لن السياسيينج د 

وبعا  أول  (.، كماا اورد فاي لذكراتا تحريرواا وإدارةتبرع بتكالي  طبااة اللري ة كان ا  الذ  )

وااتراك اضو جماااة ااواالي حكمات ساليمان فاي  1311انقالب اسكر  ااده بكر ح اي ااي 

واااع الاا  طلاا  التأسااي  كالاال . رااسااة حكولااة اسنقااالب، تأسساات جمعيااة اإلحااالش البااعبي

لقاادر إساماايل وحاادق كموناة ولكاي جميال ولحما  حاال  اللادرجي ويوس  از ال ين واب  ا

ولام تساتمر . القزاز واب  هللا سالم، وانت   اللادرجي سكرتيرا لللمعياة والقازاز ألي اا لدا  واها

وفاي ب اياة ااربعي اات ااادت جماااة . اللمعية طويال إذ سراان لا ان بكر ح اي حملة وا وا

وااامت . 21/3/1392ياااوي " حاااوت ااواااالي" ااواااالي إلااا  ال بااااط السياساااي وإحااا ار جريااا ة
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اللمااااة الل ياا ة اللااادرجي ولحماا  ح ياا  واباا  الفتاااش إبااراويم وازيااز اااري ، وظهاار داخلهااا 

 .انبقاق بع  ااي تقريبا ااده لماال الل اش اليسار  اب  الفتاش إبراويم وازيز اري 

 

ي ساابيل أواا اب فااي العماال السياسااي الحزبااي ظاال الحاازب الباايواي العرااااي سااريا ول اوااال فاا

، بعاا  اجتماااع ااا د لاان 11/1/1319الحركااة الوط يااة العراايااة ل ااذ إاااالن تأسيساا  رسااميا فااي 

لل اة لكافحاة اسساتعمار "الحلقات الماركسية الم تبارة فاي العاراق اناذاك، وتباكيل الحازب باسام 

ضاال لان وإح ار بيان ناا  العمال والفالحين والل ود والطلبة وكل المضطه ين لل " واسستامار

 اجل لدالحهم وا  اسساتامار واسساتعمار البريطااني وفاي سابيل جبهاة لتحا ة وا  لضاطه يهم

(1). 

 

اررت اللل ة القيادية المفلفة لن ااحم فلي  ولها   وااام وااسام حسان وزكاي  1311في تموز 

خير  ويوس  لتي، ت يير اسم اللل ة إل  الحزب البيواي العرااي وإحا ار جريا ة سارية باسام 

 .نس ة 155ناطقة بلسان حال ، طبعت بالب اية " اش البع كف"

 

ظهر الحزب البيواي فاي ظاروب احتا اي ال ضاال الاوط ي، فتوجا  إلا  تعبئاة العماال والفالحاين 

والماقفااين الااوط يين إلنلاااز أواا اب المرحلااة الوط يااة فااي اسسااتقالل والساايادة الوط يااة والتقاا ي 

. سمي لعلم بارز للحركة العمالية والسياسية في العاراقووذا الاهور الر. اسجتمااي واساتداد 

دافع الحزب في ادبيات  ان لداال  العماال والفالحاين والكاادحين لان ل تلا  الفئاات اسجتمااياة 

في احع  الاروب في فترة تأسيس ، حيا  سااوم فاي تحريات التاااورات اللماويرياة فاي ب ا اد 

است العمال لان اجال تحقياا ااانون العمال راام ول ن الفرات وال احرية والبدرة وغيروا، ونض

 . 1311لس ة   22

 

كار  يوسا  سالمان يوسا ،  1311بع  اودت  لن ال راسة الحزبية  بموساكو فاي كاانون الاااني 

ب ااء الحازب وتطاويره الا  أسا  الماركساية  إلااادةكال جهاوده ( فه )المعروب باسم  الحركي 

اللي ي يااة واالميااة البروليتاريااة وال ضااال واا  ل تلاا  الميااول والكتاال اسنتهازيااة واإلحااالحية، 

، جري ة لركزية، طبع الع د ااول ل ها با  "البرارة" 1313فاح ر ااي . حس  لا درس  وتعلم 

وتعار  الحازب إلا  اا د لان . (2) 1392نس ة اااي  2555نس ة وتداا  الع د حت  بلغ  35

اسنبااقااات، وبعاا  اسااتيالء للمواااة ل بااقة الاا  جرياا ة الحاازب احاا ر أخاار  لركزيااة باساام 
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واااي فها  فاي تل اير تلربتا  لاع اسنباقااات والكتال الحزبياة فاي كراسا  . 1391ااي " القاا ة"

 ".حزب ايواي س ااتراكية ديمقراطية"

 

لم ن واارياب، خاحاة باين تلمعاات العماال والماقفاين، انتبرت ل امات الحزب في الع ي  لن ا

الميااااق "، طاارش فياا  لبااروع 1399ااول ااااي ( لللساا )فعقاا  كونفرنساا  . ونمااا نوايااا وكميااا

، 1391واناتام لافتمره الاوط ي ااول اااي . الذ  ح د لهاي المرحلة الوط ية التحررياة" الوط ي

 ضاالي، كماا ااار ال ااااي الا اخلي، واواعا بااذلت الاذ  ااار فيا  الميااااق، ليداب  برناال  الحاازب ال

أس  التكوين ال اار  والعملاي للحازب ابار الاو يقتين ااساسايتين، ووماا أولا  الو اااا الحزبياة 

 .المقرة بال سبة للحزب البيواي العرااي

 

ح د الميااق الوط ي استراتيلية وتكتيت الحزب البيواي في تلت الفتارة لفكا ا الا  ال ضاال لان 

سيادة الوط ية وال ااي ال يمقراطي والت مية اساتدادية وت لير اساتداد لان اسحتكاارات اجل ال

كما أك  . العالمية وإيقاب نه  ااراوي لن الفالحين والمالكين الد ار، وإنباء جمعيات فالحية

ال ضااال لاان اجاال لدااال  العمااال السياسااية واساتدااادية واسجتماايااة "فااي للااال العمااال الاا  

ية، في سبيل ت ايمهم ونقاباتهم، لان اجال سان ااوانين تحماي لداالحهم، لان اجال احتاراي والدح

المعاا  وذيولاا ، فااي ساابيل توساايع وااذه الحقااوق ولاان اجاال واامان  22وت فيااذ اااانون العماال رااام 

اجتمااااي يقاايهم اااوز البطالااة والبااي وخة، ون اواال واا  تداارفات أحااحاب ااامااال الكيفيااة 

لاا  الميااااق بمواحاالة ال ضااال لاان اجاال إنلاااز القضااايا الوط يااة وطا". واسااتب اد الساالطات بهاام

وخا  الحزب نضاس في سبيل توجي  وساال ال ضاال الاوط ي وجهتهاا الداحيحة وا  . والقولية

 .اإللبريالية واسحتالل ااج بي وامالاهما في البالد

 

وريين والل اود ابر برنال  الحزب ب دوح  ان لدال  الطبقة العاللة والفالحاين والماقفاين الاا

ال  استرااده بالماركسية اللي ي ية واالمية البروليتارية، وال  انا   وأك والبرجوازية الد يرة، 

ودافع ان لوااا  استحااد الساوفيتي واان وارورة إاالاة التحاال  . حزب الطبقة العاللة العرااية

حماالت التاقيا  ووذه ال دوص ااخيرة وردت بحما  تقليا   وجارت فاي . (3) والعالاات لع 

التي خاوها الحزب داخل ، ووط يا ب قل تاي أاب  باإليمان ال ي ي لن الم ار  الحزبية دون تماال 

 .ودراسة تطابقها لع لت يرات الوااع المحلي والحياة ال  ية المحيطة ب ضال 
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دااا ت ر لوازين القو  ال ولياة وال هاو  الااور  ت، وتت ي  العالمية الاانية ابل أن ت تهي الحرب

في العراق المطالبة بالحياة ال يمقراطية، دااية إل  إطاالق الحرياات وتأساي  ااحازاب السياساية 

ال ضاال فاي "لفكا ا الا   1391اااي " القاا ة"جري ة كت  فه  في . والم امات المه ية وال قابية

المراسيم التاي سبيل تطبيا ال ستور العرااي واحترال  لن ابل السلطات الحاكمة وإل اء القوانين و

تم ع أو تح  لن حا البع  بما وم   ل  ال ساتور العراااي لان حقاوق وديمقراطياة، ال ضاال فاي 

 .(4)" سبيل تألي  أحزاب جماويرية

 

 1391ديساامبر / ولااا أن وااا  الوحااي اباا  اإللاا  فااي خطاااب العاارو فااي ااول لاان كااانون ااول

" حاازب البااع "يااة بطلاا  تأسااي  ببعاا  الحياااة الحزبيااة تقاا لت للمواااة لاان الب داايات الوط 

ولاام يتوااا  نباااط الحاازب وداماا  . (5)يسااان وا الحاازب الباايواي الساار ، إس أن الطلاا  لاام يلااز

لتطااوير الحركااة الوط يااة ولباااركتها فااي الحياااة السياسااية، رغاام ذلاات، وظاال يعماال ويباالع الاا  

 .إنها  العمل السياسي العل ي

 

زاب سياساااية، تماااال التياااارات الفكرياااة سااات ويئاااات تأسيساااية لساااتة أحااا 1391تقااا لت فاااي اااااي 

واسجتمااية فاي الحركاة الوط ياة وتعبار اان لداال  الطبقاات والفئاات اسجتمااياة التاي تباكلت 

 .وتطورت لدالحها، خاحة أ  اء فترة الحرب العالمية الاانية

 

توفياا أجاازت حكولاة  1391نيساان  2والمفرخ في  9135بموج  كتاب وزارة ال اخلية المرام 

، خمسااة أحاازاب فقاا ، دون إجااازة حاازب التحاارر سااع  حااال  وزياار ال اخليااةوي  ، وبتوايااع الساا

 .(6) الوط ي

 

 :واألحزاب المجازة هي

 الحزب الوط ي ال يمقراطي برااسة كالل اللادرجي. 

  حزب البع  برااسة ازيز اري. 

 حزب استحاد الوط ي بزاالة اب  الفتاش إبراويم. 

   له   كبةحزب اسستقالل برااسة لحم. 

 وكذلت حزب ااحرار، الذ  لالت ويئت  التأسيسية اتلاوات في البالط والحكولة. 

حياا  . لالاات ااحاازاب السياسااية الملااازة التيااارين الفكااريين اإلحااالحيين، الاا يمقراطي والقااولي

ا التياار ااول، بي ما( الوط ي ال يمقراطي، البع ، استحاد الاوط ي)لالت اسحزاب الاال ة ااول  
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فقاا  اباارت وااذه ااحاازاب ااان لدااال  الطبقااات والفئااات . لااال الحزبااان انخااران التيااار الااااني

اسجتمااية، وانعكست في براللها وتركيبها الت ااضات الطبقية السااا ة فاي العاراق، لعبارة ا هاا 

 .في أسالي  نضالها ووساال لمارستها

 

مهااا أركانهااا، حياا  كااان اللااادرجي تفرااات ااحاازاب الاال ااة ااولاا  لاان جمااااة ااوااالي، وتزا

ويبا و أن اا ي اا رة البرجوازياة . واري  وفتاش لن زاماء اللمااة ابل الحارب العالمياة الاانياة

الوط ية، خاحة التي اوتمت بالمباريع الد ااية ل ها، ال  توحي  ا راتها السياسية واساتدادية 

ورية، وابتعاد وذه اااساي ان ال فاع ان لن جهة، وانسالخ أاساي ل ها، البيرواراطية والكولبراد

المدال  الوط ية بارتباطها بالمدال  اإللبريالية، أد  إل  ا ي إلكانية وجاود حازب لوحا  ااو  

 .للبرجوازية الوط ية في العراق، كما وو الحال لع حزب الوف  في لدر لاال

 

لتعبياار ااان لدااال  غلاا  الاا  الحاازب الااوط ي الاا يمقراطي الااذ  ااااده كالاال اللااادرجي طااابع ا

ز في ب ايات  بتحاال  ااري  لان تياراتهاا، خاحاة المسااولة لاع البرجوازية الوط ية االة، وتمي  

لدال  اإللبريالية ولع  زايم  دورا في توجهات  وتطوراتا ، والتياارات الواساعة التاي انضاوت 

الاا  تركيبتاا   تحتاا ، والتااي تفلاارت بانبااقااات يمي يااة ويسااارية، كمااا أ اارت اوالاال دي يااة وابليااة

 .(7) السياسية

 

تبااكلت ويئتاا  الرااسااية لاان كالاال اللااادرجي، لحماا  ح ياا ، حسااين جمياال، اباا  الكااريم اسزر ، 

واا  لا  الحازب حولا  . يوس  الحاج اليا ، اب  الوواب لرجان، ابود الباللي وحادق كمونة

وااا د لاان أوساااطا اريضااة لاان فئااات اجتماايااة ل تلفااة، لاان البرجوازيااة الوط يااة والداا يرة 

. وتوزات فاروع لا  فاي الما ن الكبيارة. اإلاطاايين والفئات الم ي ة الوسط  لن الماقفين والطلبة

إن الهيئاة اإلدارياة للحازب تكونات لان سابعة أساماء فاازوا ( 32ص)ذكر اللادرجي في لذكراتا  

حاوتا ولحما  ح يا   215حوتا وحساين جميال الا   215بع د ااحوات، حي  حدل وو ال  

حااوتا وابااود  132حااوتا واباا  الكااريم اسزر   211حااوتا وحااادق كموناا  الاا   213الاا  

حوتا وفاز زكي اب  الوواب الا  ابا  الووااب لرجاان بااحاوات فاساتقال  121الباللي ال  

. ااخياار ل اا  ولاام يرااا  يوساا  الحاااج اليااا  لسااك   خااارج ب اا اد ولتح ياا  ااا د اااضاااء بساابعة

 . جري ة ااوالي ناطقة باسم وأح ر
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طاارش فااي برناللاا  فكاارة اإلحااالش العاااي فااي كافااة ال ااواحي السياسااية واساتدااادية واسجتماايااة، 

الاا  واارورة تحقيااا حياااة ديمقراطيااة برلمانيااة وزيااادة اإلنتاااج وتوزيعاا  وتقلياال الفااوارق  وأكاا 

  وااتبر الكتاب البرجوازياون والسافارة البريطانياة برناللا  اااتراكيا إحاالحيا والا. اساتدادية

وساع  الحازب إلا  السايطرة الا  ال قاباات العمالياة ولام يعمال الا  . (8) يسار حازب اسساتقالل

 1392  وفاي برلماان  1391ناوفمبر /تبرين الااني -وااترك في حكولة نور  السعي  . ت بيطها

 .، إس ان  أااده فيما بع  ذلت1391ي اير / وجم  نباط  السياسي بع  و بة كانون الااني

 

  حزب البع  ان حزب استحاد الوط ي في التركيا  اسجتماااي والبارال  السياساية، وس ي تل

وابارا اان طماوش . فكالوما تمتعا ب فوذ فاي أوسااط الماقفاين والطلباة وحا ار التلاار والحارفيين

ولع  زايما الحزبين دورا في الفعالية السياساية والت ايمياة . والال البرجوازية الد يرة الم ي ية

، إس انهمااا انساااحبا ل هااا ل ااالب لااع اللاااادرجي "جمااااة ااوااالي"وومااا لاان اياااادة . الحزبيهماا

 . وجماات  في أسالي  ال ضال والعمل السياسي والفكر 

 

، واااار لباا أ القيااادة اللماايااة، 1391نيسااان  23اقاا  حاازب استحاااد الااوط ي لاافتمره ااول فااي 

زب، التي امال فيهاا نااظم الزوااو  وناحار وانت   اب  الفتاش إبراويم رايسا للل ة السياسية للح

الكيالني واب  هللا لسعود ولوس  البيخ راوي ولحم  حاال  بحار العلاوي، وفاي لافتمره الاااني 

" الاارأ  العاااي"وكاناات جرياا ة . ، اكاا  إبااراويم الاا  وحاا ة الحركااة ال يمقراطيااة1392فااي اذار 

 وأحا ر. للاواور  لان الحازبلداحبها لحم  له   اللواور  لسان حال الحزب إل  اساتقالة ا

بعاا  تعطيلهااا، برااسااة تحرياار ناااظم الزواااو ، " حااوت السياسااة" اام " السياسااة"الحاازب جرياا ة 

 . ير تحرير لوس  البيخ راويول

 

داا حزب استحاد الوط ي في ل هاج  إل  تعزيز كيان العراق واستكمال  سيادت  وتوسيع للاست 

بين جميع العراايين في حقوق المواط ة وواجباتها لن الحريات ال يمقراطية وتحقيا المساواة 

ون العمال وتبليعهم ال  اسنتااي في فغير تمييز في القولية وال ين والمذو ، والع اية بب

ال قابات، وحماية حقواهم وجعل العالاات بي هم وبين أححاب العمل ال  أسا  اتحاد وط ي 

 . (9) لايو/ ل لن أيارلل قابات، وحي ا اي  الطبقة العاللة في ااو

 

فاي سابيل حازب ديمقراطاي واحا  وجبهاة وط ياة لوحا ة لان "ألا حزب البع  فق  طارش ااعارا 

الحقيقياة باين جمياع القولياات العرااياة والتضاالن لاع الابالد  وااخاوةاجل تحقياا اسساتقالل التااي 
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 وأحاا ر ".ةالعربيااة فااي كفاحهااا الااوط ي واللهاااد لت لااير فلسااطين لاان اسسااتعمار والدااهيوني

 .جري ة الوطن لعبرة ا  

 

، انت ا  فيا  ازياز ااري  رايساا للل ااة 1391نيساان  21اقا  حازب الباع  لافتمره ااول فاي 

توفيا ل ير، اب  االير أبو تراب، لحم  ابا  الووااب و ا  ، ودياع طلياا، : المركزية المكونة لن

خليل المه   واب  الووااب الماااطة، وامال لعا  ابا  الارحيم ااري  وابا  الملات ابا  اللطيا  

وااه  ( حسا  لاذكرات اللاادرجي)مار ناماي واباا  باالل وحساين الباطر ، نور  وكمال ا

 وإاااالنالحاازب حاارااا فكريااا وسياساايا، تمكاان فياا  ج اااش زايماا  لاان اسسااتحواذ الاا  إرادتاا ، 

" الاوطن"وداا الحزب في جري ت  . ورورة اسسترااد بالماركسية وتمايل الحزب للطبقة العاللة

وأاااار فااي المااادة . وساايعها، والحااا فااي تبااكيل ال قاباااتإلاا  ال ضااال لاان اجاال حقااوق العمااال وت

السابعة لن ل هاج  إل  ذلت لفك ا ال  تسهيل اياي ال قابات بواجباتها في ت اايم العماال وتفهايمهم 

حقواهم ولسااا تهم الا  نيلهاا وإيلااد التباريع الضاالن لحيااة العماال وتأساي  للاان تفتاي  لان 

 .(11) العمال لمراابة تطبيا تلت القوانين

 

حاول حزبا البع  واستحااد الاوط ي التوحيا  الا  أساا  وحا ة الحركاة ال يمقراطياة فاي الابالد، 

وتقارب براللهما واعاراتهما، وكانا اا  طرحاا فكارة التوحيا  اكاار لان لارة بي هماا، إس انهماا لام 

بتهمااة  1392ساابتمبر / أيلااول 23يدااال إلاا  اتفاااق كالاال، حتاا  أل اات الساالطات إجازتهمااا فااي 

واا  نسا  ابا  الفتااش إباراويم تبعاة ذلات إلا  . ال روج ان أوا اب تباكيلهما والحا  الا  الااورة

وتوزااات أغلبيااة . (11) اللاادرجي وجمااتاا  بااأنهم ااااركوا الحكاام فاي اتهاااي الحاازبين بالباايواية

كوادر وأاضاء الحزبين بين اسنضماي، خاحة الماركسايين لا هم، إلا  الحازب البايواي السار  

 .عمل السياسيأو ترك ال

 

لا ل حزب اسساتقالل لداال  البرجوازياة وحا ار اإلاطااع والمالكاين، ووام فاي ايادتا  نباطاء 

، خاحااة الع احاار المعاديااة 1391ناااد  الما اا  وحركااة راااي  اااالي الكيالنااي العسااكرية ااااي 

لحم  لها   كباة، داود الساع  ، خليال ك ا ، إساماايل : لإلنلليز، فضمت ويئت  المفسسة كال لن

. انم، فاول لعل ، الي القزوي ي، ابا  المحسان الا ور ، رزوق ااما  وابا  الارزاق الاااورغ

وااااد نباااط  إوااافة إلاا  كب ااة، فااااا السااالرااي وحاا يا ا باال، واب اار الحاازب فااي ل هاجاا  ااان 

 .جري ت  المركزية لواء اسستقالل وأح ر. الل اش القولي العربي في الحركة الوط ية العرااية
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لالنقساي وبروز تيارات لوالية للحكم ولعاروة للتحالفات الوط ياة، واااترك فاي تعر  الحزب 

، ببا ر 1391لل ة ااحزاب العرااية لل فاع ان فلسطين وساوم في وزارة لحما  الدا ر اااي 

وا  توسع ا د الم تسبين للحزب أوااال تأسيسا  إس انا  اوامحل تا ريليا . رايس  لحم  له   كب ة

 اخليااة وتفضاايل ااا د لاان كااوادره للم احاا  الحكوليااة الاا  العماال السياسااينتيلااة للداارااات ال 

(12). 

 

أكاا  الحاازب فااي ناالاا  ااساسااي الاا  تعزيااز كيااان العااراق السياسااي باسااتكمال ساايادت  وتباا يل 

المعاواا ة العراايااة البريطانيااة والع ايااة بااالبالد العربيااة كافااة واتحادوااا فااي دول اللالعااة العربيااة 

طي ية اوتمالاااا، وساااع  إلااا  توطيااا  الحيااااة ال ساااتورية الداااحيحة وإجاااراء واولااا  القضاااية الفلسااا

كماا دااا إلا  رفاع لساتو  لعيباة العماال بتعياين حا  أدنا  . إحالحات االة في ل تل  ال واحي

 .(13) لألجور وإيلاد العمل لهم وتأسي  نقابات العمال وفا راابة ال ولة

 

البيرواراطيين والليبراليين واايوخ العبااار ووم حزب ااحرار اإلاطاايين وكبار البرجوازيين 

وباالرغم لان الاة اا د أاضااا  إس انا  . وابر ان لدالحهم، المتوافقة لع لدال  البالط وأسياده

وكاناات فكاارة تأسيساا  تعااود إلاا  الوحااي . كااان يتمتااع ب فااوذ فااي ااوساااط البرلمانيااة وفااي الرياا 

داخاال البااعالن، اباا  العزيااز : ل أسااماءوتكلياا  نااور  السااعي  باا ، إس أن طلاا  اإلجااازة لاا  حماا

الس و ، ناور  اسورفلاي، ابا  القاادر بااو ااياان، لحما  ف ار  اللميال، حساين ال قيا ، كالال 

وداااا الحاازب إلاا  إحااالحات لحاا ودة فااي ال ااواحي السياسااية . ال ضااير  وابااا  السااي  ساالمان

اادتا  لاع اسساتعمار  واساتدادية واسجتمااية، وس ات أن ووع أاضاا  الطبقي واالااة لعاام

 .(14) البريطاني ل  تأ يره في ذلت

 

انضم إل  الحزب توفيا السوي   وسع  حال  واخارون لان حكولاة الساوي   بعا  خاروجهم لان 

الوزارة لما اازز لان لكانتا  سياسايا، لماا تمتاع بعضاهم با  لان سامعة وط ياة واوتمالاات ااعبية 

يال خاحاة ا ا  خاروج الساوي   ولار  ساع  خالب ااكارية لان اادتا ، إس أن ذلات لام يا ي طاو

وااترك الحزب في وزارة نور  السعي  التاسعة وفي لل ة ااحازاب العرااياة للا فاع اان . حال 

، 1391فلسطين، وجم  نباط  باستفااق لاع الحازب الاوط ي الا يمقراطي بعا  و باة كاانون الاااني 

وااا  وحااف  . حااوت ااحاارار جرياا ة لاا  باساام وأحاا ر. ولاام يعاا  إلاا  المياا ان السياسااي بع اااذ

اللادرجي في لذكرات  بالحزب المد ع، ا يم ااومية في الكفااش السياساي إس بمقا ار لاا تبالع  

 .السلطات
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وبااالرغم لاان ااا ي إجااازة حاازب التحاارر الااوط ي إس أن الهيئااة التأسيسااية لاا  اسااتفادت لاان الفتاارة 

اي الساار  فااي نباار برناللاا  القانونيااة المسااموش بهااا لل باااط السياسااي وباا ام الحاازب الباايو

واستدال بااحزاب السياسية والقياي ب باطات ال ية للموسة لان أااكال الكفااش السياساي، ول هاا 

 .التضال ية لع البع  الفلسطي ي 1391يونيو / حزيران 21ايادت  لتااورة 

 

ل اود وابر برنال  حزب التحرر الاوط ي اان لداال  العماال والفالحاين والماقفاين الااوريين وال

وأوسااط البرجوازيااة الداا يرة والفئااات الوسااط ، كمااا سالل، وسااع  إلاا  تلميااع طااااات البااع  

 .(15) الوط ية لل ضال الاوط ي وتحقياا أوا اب الباع  الوط ياة والقولياة الملحاة فاي تلات الفتارة

المحااالي لحماا   حسااين لحماا  الباابيبي، المحااالي سااالم ابياا  ال عمااان،: وواامت ويئتاا  المفسسااة)

 .(حسين ابو العي ، المحالي لحم  حال  السعي 

 

كما وسع الحزب البيواي السر  لان نبااطات  الم وااة، السارية والعل ياة فاي ل تلا  الملااست 

لولياا أومياة لل بار وااااالي . لست  لا كل الوساال الممك اة والمتاحاة لان أااكال الكفااش الاوط ي

كاراري  تاقيفياة لان تاألي  اادتا ،  وأحا رة للطبااة وال بار، والكفاش الفكر ، فأس  دار الحكم

لستلزلات كفاح ا الوط ي، البطالاة أسابابها واالجهاا، الوحا ة العربياة : فه  وحسين الببيبي، لال

واستحاد العربي، اللبهة الوط ية الموح ة طريق ا وواجب ا التااري ي، اسساتقالل والسايادة الوط ياة 

الساارية، حااحفا ال يااة " القاااا ة"وااافة إلاا  لسااان حالاا  المركزيااة الحاازب إ وأحاا ر. وغيروااا

كااسا  والعدبة والهاد ، ورف  لاقفوه الدح  الوط ية ااخر  بمساوماتهم الكتابية أو العمال 

 .الدحفي فيها

 

، ردا الا  ال بااط الداهيوني فاي العاراق 1391اااي " ادبة لكافحة الداهيونية"أس  الحزب 

ووامت الهيئاة ). ستعمار وامالا  الحكاي العرب الا  الباع  الفلساطي يوالم طقة ولفالرات اس

يوس  وارون زل ا، رايسا، سليم ل بي، نسيم حساقيل يهاودا، : اضاء، لن بي همأالمفسسة تسعة 

تااارأ  " العدااابة"، واحااا رت حاااحيفة باسااام نولسااارور حاااال  اطاااان، اباااراويم نااااجي واخااار

  .(ن ابو العي يتحريروا المحالي لحم  حس

 

ناات الحركااة الدااهيونية ااا  نبااطت ونباارت أخباروااا فااي العااراق ل ااذ باا ايات القاارن العباارين، كا

" الفرواود"لست لة ااح اث التي جرت في العراق، خاحاة تلات ااحا اث التاي واعات لليهاود، كا  

، والتي كانت بتبليع واو  لان المساتعمرين، ابار جمعياات حاهيونية لاال، جمعياة 1391ااي 
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لل باط الدهيوني ودفع البباب اليهود  للهلارة إلا  فلساطين،  1391ت ااي التي تأسس" ت واة"

باا ام لاان ا احاار لاان الل ااود البولااونيين الدااهيونيين الموجااودين واامن اللااي  البريطاااني فااي 

وكاناات الحركااة الوط يااة ل ركااة إن ال ضااال واا  الدااهيونية س يتلاازأ ااان ال ضااال واا  . العااراق

ان خطار الحركااة الدااهيونية لاي  الاا  فلساطين وحساا  باال اإللبريالياة، خاحااة بعا  أن أدركاات 

  .وال  الم طقة العربية والسالي العالمي

 

لوافااا لباا ايا واوااحا وحااريحا واا  الدااهيونية، واحتلاات "وااا  الحاازب الباايواي ل ااذ تأسيساا  

وفض  فه  جاوور الداهيونية كحركاة . (16) "القضية الفلسطي ية للاس كبيرا ولهما في نباطات 

ت ل امة ادابة لكافحاة الداهيونية وحاحيفتها . ا درية في ا د لن المقاست " العدابة"وار 

ول بااوراتها ااخاار  الحركااة الدااهيونية واسسااتعمار والحكولااات العربيااة المت اذلااة وخاواات 

اياة والعربياة والداحافة نضاست يولية لتحقيا برناللها الذ  حاي بتأيي  الحركاة الوط ياة العرا

، 1391حزيااران  1التق لياة، غياار ان السالطات الحاكمااة خباايتها فأناذرتها وأغلقاات حاحيفتها فااي 

 .(17) لن البهر نفس  23ولن  م سحبت إجازتها في 

 

ودأبت الدحافة الوط ية ال  لقاولة الفااية وال اوة إل  جبهاة وط ياة لتحا ة وا وا وفاي سابيل 

حااحافة الحاازب الباايواي، فااي تعزيااز جبهااة البااعوب ال يمقراطيااة ال بااز والحريااات، وخاحااة 

 .واإلاادة ب ضاست استحاد السوفيتي و  ال زو ال از 

 

لع  فه  دورا بارزا، إل  جان  الدحافة، في تعرية لروجي أفكاار وأساالي  ال ازياة فاي العاراق 

 ".لكافحة البيواية"القوانين التي ح رت تحت اعارات  ال اءوال اوة إل  

 

كردستان لساان ا نضاال الباع  الكارد  وحقواا   -وتوسع امل ل امة الحزب في امال العراق 

بالل ااة ( الحريااة)ونباار حااحيفة ازاد  . المباارواة، لووااحا ااساا  الدااحيحة ل ضااال  وأو افاا 

أحاازاب "الكرديااة، ناطقااة باساام فاارع الحاازب، دااات فااي ااا دوا ااول إلاا  ال ضااال لاان اجاال 

يم البع  الكرد  وتهيئت  وتمكي   لن استعمال حقا  فاي تقريار لدايره وجمعيات ديمقراطية لت ا

" ولكي يكون اتحاده لع العرب في العراق اتحادا اختيارياا لب ياا الا  المسااواة فاي جمياع الحقاوق

(18). 
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، 1391أغسط  / اب 11ففي . وسعت القولية الكردية إل  تبكيل حزب اولي كرد  في العراق

اق  الحزب ال يمقراطي الكرد  لفتمره التأسيسي سرا، لعبرا ان لدال  اإلاطاع والبرجوازياة 

فضااام فاااي حااافوف  الفئاااات المت اااورة ل هماااا، لااان الماقفاااين ور سااااء العبااااار . القولياااة الكبيااارة

فاي لياااا  الاوط ي لعاروات  لالنفداال ودااا إلا  ناااي اتحااد   وأالن. ااغواتوواإلاطاايين 

فااي العااراق أساساا  اسخااوة العربيااة الكرديااة وناااد  إلاا  الكفاااش المبااترك بااين البااعبين العربااي 

كما أكا  لياااا  الا  اإلحاالش العااي فاي . والكرد  و  اسستعمار والرجعية والحكم الموالي لهما

ميااة الل ااة الكرديااة وادابهااا ونباار الاقافااة فااي كردسااتان وجعاال الل ااة الكرديااة ااات  الملاااست وت 

واامت ايادتاا  اوااافة الاا  المااال  التأسيساايفااي الماافتمر )  .(19)رساامية فااي الماا ار  والاا واار

الباايخ لطياا  الباايخ : لاان بياا هما داايات كرديااة لدااطف  البااارزاني لفساا  وراااي  الحاازب، 

حمزة اب  هللا، لير حاج احم ، جعفر لحما  كاريم، الاي ابا  هللا، حاال   لحمود، كاك  زياد اغا،

، وفاي المافتمر الاااني اليوسفي، ابا  الكاريم توفياا، رااي  ابا  القاادر، طا  لحاي الا ين لعاروب

للحااازب وااامت ايادتااا  اباااراويم احمااا ، ناااور  اااااوي ، جليااال وواااايار، امااار لداااطف ، بكااار 

وام الا  القياادة ايضاا جاالل  -1311اااي  -الاالا   وفاي المافتمر .حم  الين لدطف ااسماايل، 

 (العراق -، وتسمية الحزب بالحزب ال يمقراطي الكردستاني الطالباني

 

ااااي ااحاازاب السياسااية العل يااة والساارية فااي العااراق، حقااا فياا  البااع  لكاساا   1391كااان ااااي 

بارال  ااحازاب سياسية في التعبير ان حقا  السياساي، وحرياة نبار الارأ  واسنتمااء، وطرحات 

السياسية والم امات العل ياة والسارية وبتياراتهاا الم تلفاة تفهماا يكااد أن يكاون لباتركا االاا باين 

ستراتي  الحركة الاورية في البالد، وتح ي  الع و الرايسي، المتماال فاي اسساتعمارين البريطااني، 

ساتعمار المت فاذين فاي الحكام واالريكي الذ  ب أ الت ل ل فاي دوااار ال ولاة المركزياة، وأذنااب اس

واكسات البارال  . والم فذين لسياست  اسستعمارية، لن الع احر الرجعية والمرتبطاة لدايريا با 

طبيعاااة التركيااا  السياساااي للملتماااع العراااااي، وتباااكيالت  اسجتمااياااة واساتداااادية، إس أن واااذه 

راتيليتها، وغلا  اليهاا ااحزاب ظلت لراوحاة فاي لكانهاا، ولام تساع إلا  تطبياا براللهاا وإسات

التااردد فااي المساااومة الفعالااة وال ضااال العملااي فااي ااااتعال فتاارات اازلااات لعباارة ااان طبيعتهااا 

 .الطبقية واتلاوات اياداتها واسنفداي بين الم او  والممارسات

 

وحس  إاارات السفير االريكي فاي ب ا اد، وو اااا ال ارجياة البريطانياة المعتما ة الا  رسااال 

البريطاني وأركان السفارة فاي ب ا اد أيضاا، كانات ااحازاب السياساية ت با  فاي ل اسابات السفير 

لعي ة، وترد ال  إجراءات الحكام أو خطواتا  المرتبطاة بمداال  المساتعمرين وأوا افهم باالعراق 
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وبالم طقة المحيطة ب ، كالمعاو ات وااحالب أو القاوانين والمراسايم التعسافية، القالعاة لتطلعاات 

وكان لن  ابرز ااحزاب، الحزب البيواي، الذ  كاان يعمال ساريا، .   العاي العرااي خاحةالرأ

في ال فاء وي با  فاي لمارساة أساالي  كفاحياة لتعا دة، وفاي تكاوين ل اماات جماويرياة، نقاباات 

اماليااة، جمعيااات أحاا ااء الفالحااين، اتحاااد الطلبااة، جمعيااات له يااة سحااحاب الداا ااع والحاارب 

افاة الطااااات البااعبية فاي زخاام العملياة الاوريااة، وكااان اا  نلاا  فاي إنباااء الع ياا  ااخار ، لاازج ك

ل هاااا، ووواااع تقاليااا  امااال لهاااا، وإوااافاء الطاااابع السياساااي الاااوط ي المعااااد  لالساااتعمار الااا  

 .نباطاتها، لالما وو الحال في نباطات الحركة الوط ية العرااية أيضا

 

ية، لن جهتها، بالللوء إل  تبكيل أحازاب سياساية حاولت السلطات الحاكمة احتواء الحركة البعب

يتوزاها أركان الحكم، خاحة بع  تلمي  ااحزاب السياساية العل ياة ل بااطاتها، أو غلقهاا لان ابال  

استحااد "حازب فأس  نور  الساعي  . السلطات الحاكمة نفسها بقرارات واوانين جاارة ارفت بها

، والحزباان التا ادان 1311اااي " االة اسااتراكي"، وحال  جبر حزب 1393ااي " ال ستور 

احزابهما السابقة، أ  أحزاب الحكولة، ويماالن لدال  الرجعية الحاكماة بباكل تقليا   حاارخ 

ااول اب ر ان لدال  اارستقراطية العسكرية والم نية، والاااني اب ار اان لداال   .س ت يير في 

اار المت فاذين والمارتبطين بارأ  الهاري الحااكم بواااا  ل تلفاة، وغلا  اإلاطاايين ور ساء العب

اليهما الطاابع الطااافي الا ي ي، إواافة إلا  الطبيعاة الطبقياة لكال ل هماا، حيا  انتسا  الرجعياون 

الساا ة إلاا  حاازب نااور  السااعي ، بي مااا انضاام الباايعة إلاا  حاازب حااال  جباار، بوجاا  ااااي، رغاام 

وفاء طابع اراااي اااي الا  حزبا  باودراج وتعياين أاا اص لحاوست كل ل هما ول اوراتهما إل

وااا  ااار  حااال  جباار برنااال  حزباا  الاا  الساافير . لاان الطاافااة ااخاار  فااي اللل ااة القياديااة

ال  لواويع  ابل انعقاد لفتمر الحازب، وس ي تلا  ناور  الساعي   وأطلع البريطاني في ب  اد، 

 .(21)ا   إس في ال واء السياسي 

 

. الوط ية ال  ولاوي الرجعياة المت فاذة باساتعادة نبااطاتها وتعزياز لكانتهاا الحزبياةردت الحركة 

فعاد الحزب الوط ي ال يمقراطي إل  العمل السياساي العل اي بزاالاة كالال اللاادرجي ولسااا ي  

وتوساع نبااط الحركاة العمالياة والباعبية امولاا، وحام  . 1315لحم  ح ي  وحساين جميال اااي 

  التدفيات ال لوية لقيادت  وكوادره الباارزة، وتمكان لان اساتعادة لركزيتا  الحزب البيواي بوج

كماااا اااااد حااازب اسساااتقالل برااساااة لحمااا  لهااا   كبااا  وناابااا  فاااااا . تااا  الل يااا ةاوفعالياااات اياد

وظهرت ل امات ج ي ة ال ية في الساحة السياسية كم اماة . السالرااي إل  العمل السياسي أيضا

وحزب اللبهة البعبية المتح ة، وت ايماات سارية، اولياة وطاافياة دي ياة،  أندار السالي بالعراق،
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فارع العاراق، وجماااات ااخاوان المسالمين وحازب التحريار  -كحزب البع  العربي اساتراكي 

اإلساللي وحزب ال اوة اإلسااللية وغيرواا لان اللماااات التاي تارتب  بأساماء المااء أو رجاال 

 .دين

 

باادرة لان نباطاء الحازب البايواي تباكلت لل اة تحضايرية لم اماة وبم 1315يولياو / في تماوز

أندااار السااالي بااالعراق، ترأسااها الباااار لحماا  لهاا   اللااواور ، وواامت إلاا  جانباا  ا احاار 

يسارية لن ل تل  ااحازاب السياساية التاي ساحبت إجازاتهاا أو التاي أااادت نبااطاتها، وتكونات 

لبايوايين وأحا اااهم فاي لا ن اا ة أخار  غيار لها ااا ة اعبية واسعة لن أاضااء ااحازاب وا

العاحاامة ب اا اد، وجمعاات خمسااين ألاا  توايااع الاا  بيااان اسااتكهولم الااذ  أحاا ره لللاا  الساالم 

العالمي وا  إنتااج واسات  اي ااسالحة الذرياة وفاي سابيل تواياع لعاوا ة ساالي باين الا ول ال ما  

 .(21)الكبر ، أاضاء للل  ألن االم المتح ة 

 

ندار الساالي فاي العمال السياساي الاوط ي اان طرياا إحا ار بياناات ولاذكرات ساومت ل امة أ

كماا ااااتركت فااي الا اوة إلاا  الحرياات العالااة واإلحااالحات . احتلااج لاا   السالطات والدااحافة

ال سااتورية ولعاللااة الساال اء لعاللااة إنسااانية وفااا استفاايااات ال وليااة، ولسااان ة إواارابات العمااال 

، ولام تحدال (22) ااحازاب السياساية إلا  سياساة القماع الحكولياةوحقواهم، وا  تعروات لاال 

 .1311يوليو / تموز  19ال  إجازة العمل العل ي إس بع   ورة 

 

، وحدل ال  إجازة العمل فاي "اللبهة البعبية المتح ة"ان تبكيل حزب 21/1/1311أالن في 

  وزارة ال اخلية الا  ، بع  انسحاب لمالي الحزب الوط ي ال يمقراطي ا ر ااترا21/1/1311

فقاارة فااي الطلاا  تبااير إلاا  أن الحاازب وااو جبهااة سياسااية تضاام أحزابااا وويئااات وأفاارادا واتفقاات 

الهيئات القيادياة لللبهاة الباعبية المتحا ة والاوط ي الا يمقراطي الا  توحيا  لسااايهما فاي الحقال 

 .السياسي الوط ي

 

ل ياات، لاان السياساايين التقلياا يين واام الحاازب لمالااي ااحاازاب العل يااة التااي جماا ت نباااطها أو أ

وال واب والوزراء السابقين واإلاطاايين، ولم يلمع بي هم سو  المعارواة السياساية إلا  السالطة 

بموااا  لعارواة " حاوت المبا أ"الحاكمة والعمل الا  ت ييار نهلهاا، والتاازت جريا ة الحازب 

ط  الهااامي رايساا للل اة أنت    15/11/1311وفي المفتمر العاي للحزب الذ  اق  في . لب دة

العليا للحزب ولحم  روا الببيبي رايسا للل ة السياسية، وومت اللل ة القيادية حاادق البدااي، 
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لاازاحم الباااجلي، نداارت الفارسااي، اباا  الاارزاق الااااور، لحمااود الاا رة، اباا  الاارحمن اللليلااي 

لا ين لحماود، التاي وحال  الحازب لاع بقياة ااحازاب الا  يا  وزارة ناور ا. واب  اللبار اللاولرد

فااااي " اللبهااااة البااااعبية"، وأوافاااات حااااحيفت  1312نااااوفمبر / امعاااات انتفاوااااة تباااارين الااااااني

 . (23) 21/1/1319واللري ة حت   1311، ولك   أااد نباط  ااي 29/11/1312

 

، بي ماا أااير فاي 1392/ 2/9ألا حزب البعا  العرباي اسااتراكي فقا  تأسا  بساوريا رساميا فاي 

حركااة اوليااة تبااكلت فااي ااربعي ااات لاان وااذا القاارن لرفااع رسااالة االااة العربيااة ادبياتاا  إلاا  اناا  

. ذات رساالة خالا ة/   ألاة اربياة واحا ة : ال ال ة و  اسحتالل والتلزااة والت لا  ورفاع ااعاره

تماال الاروش العربياة : "أن و فا  التأسيسايوسلل بيانا  . وأو اف  في الوح ة والحرية واساتراكية

..". تمال رسالة العروبة و  حرفة السياساة …ل ولية، تمال القولية العربية التالةو  البيواية ا

وار  لفس  الحازب ليبايل افلاا أفكاار الحازب ااساساية فاي سلسالة لان المقااست، جمعات 

وان فيها ولولاا الا  البايواية وااحازاب البايواية فاي البلا ان " في سبيل البع "بكتاب باسم 

اافكار والتياارات "و" بالقو  السياسية والتيارات الالاولية"ل ذ نبأت   العربية، واحط ي الحزب

ورأ  جالل السي ، أح  المفسسين للحازب لاع ليبايل افلاا باان الحازب حدال الا  ". اإلاليمية

، بي ما تبير و ااا للحازب إلا  نضاال الحازب وا  "أللاده لن لقاولت  للبيوايين وتد ي  لهم"

 .(24) الوطن العربي، وان  حزب اعبي اربي ااتراكي اسستعمار ااج بي لتحرير

 

ال ارساين فاي لفسساات  ،السوريين، سسيما العربانتبر حزب البع  بالعراق ان طريا الطلبة 

وفاي ب اياة ال مساي ات توساع خاارج ب ا اد اان طرياا الطلباة أيضاا، الاذين با أوا . ب  اد التعليمياة

وكاناات حااي ة العماال الحزبااي ل ااذ . حاافوب الحاازبيكساابون العمااال والفالحااين والمااوظفين إلاا  

تراا  الحازب باالعراق إلا   1312ال  اكل خاليا ح يرة، ا قودية الدالت، وفاي اااي  1311

احاب  فرااا حزبياا، وفاي  1319لواع اعبة حزبية تتدل في القياادة القطرياة بساوريا وفاي اااي 

املاا  الحزبااي الالحااا  اقاا  لاافتمره القطاار  ااول وووااع أساا  1311ديساامبر / كااانون ااول

" العربااي الل ياا "واحاا ر البعايااون فااي العااراق جرياا تهم الساارية . (25) ببااكل ساار  بااالعراق

 ".اساتراكي"وبع وا لتح ي  وويتهم اح روا 

 

لاام يمتلاات الحاازب ناريااة واوااحة، رغاام تمالاا  ال زاااة القوليااة، والدااياغات العاطفيااة اإلنبااااية، 

لي المعاو  والكليات أساسا، واستفاد في ب ايات توساع  لان وااا ت  ااتم ت ال  الطلبة لن خري

انبقاق الحزب البيواي العرااي وااتقال كوادره باتلاه انتساب أا اد لن ااا ت  الحزبياة أو لان 
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، كماا نبا  لاع أحازاب الحركاة الوط ياة العرااياة (26)العمال واباراز لساان ت  المطالا  الباعبية 

تعاون لع الحازب البايواي السار  فاي للااست ل تلفاة سارية ااخر  في العمل السياسي، بل و

ولن ابرز لفسساي  العاراايين الاذين اي اوا أو انت باوا إلا  . وال ية رغم ل هل  ولواا  لفسسي 

 جعفاار ااسام حمااود ،فاافاد الركاابي، ف ار  ياسااين اا ور ، ااام  الا ين كااظم، : اياداتا  ااولا 

ر الركااابي، كااريم بااالاباا  الاباا  هللا سااع  ، الااي حااال  الجاساام لحماا  حماازة، تحسااين لعلااة، 

 .، سع ون حماد ، اب  الوواب كريمفيدل حبي  ال يزرانلحم  سعي  ااسود، ا تاب، 

 

است لت السلطات الحاكمة ال ين وبعا  رجالا  ساالحا وا  الحركاة الوط ياة والبايواية خاحاة، 

كماا أنهاا اا لت . ووظفتهما ل  لة لدالحها وأو افها، وامعات باسامهما ونكلات بالحركاة الوط ياة

ولام تبارز فاي تلات الفتارة ااو  . تسهيالت كايرة إل  ال باطات ال ي ية الم تلفة والفعالياات اليولياة

ااا ي تبااكل  يع ااي سي يااة حزبيااة لااف رة فااي ساااحة العماال السياسااي الااوط ي العل ااي، ولكاان وااذا د

إذ تبااكلت حي هااا . أحاازاب أو جمعيااات دي يااة لهااا براللهااا وتحركاتهااا السياسااية ب طاااء دي ااي ااااي

نواتات ت ايمات دي ية ذات طابع طاافي واالت بفعاليات دي ية لها، لال جمعية اسخوة اإلسااللية، 

رع لت ايم ااخوان المسالمين، الاذ  تأسا  ابال اقاود لان ذلات فاي لدار وغيرواا لان البلا ان كف

اإلساااللية، وجمعيااة الباابان المساالمين، وحاازب التحرياار اإلساااللي، وحاازب الاا اوة اإلساااللية 

 .(27) وجمااات العلماء أو الم ار  المذوبية

 

ار  ال ي يااة ااوليااة وال احااة ات ااذت وااذه ال باااطات لاان اللوالااع والمساااج  والحسااي يات والماا 

. والم اسبات ال ي ية والبعاار الطقوسية ل ابر ل بار اافكاار والتوجهاات والا اوة ال ي ياة المذوبياة

وأح رت ححفا وأسهمت في غيروا، كما استفاد بعضها لن اإلذااة وغيروا لن وسااال اسااالي 

لمت فذين فيها، والتعبيار اماا ي ا ي وال بر ل  لة أغراوها وتروي  أو افها ولدال  زامااها أو ا

الحكاي و  الحركة السياسية المعاروة، في الوات نفس  است ك  بعضاها لان التعااون لاع الحكااي 

 .أو التسبي  بحم وم ونال حدت  لال بااي القو  المعاروة في الحركة الوط ية

 

ة، والااواي ال الحااة كاناات فتاارات العماال الحزبااي العل ااي لتمياازة فااي تطااوير الحركااة الوط ياا

السياسااي العاااي، وتحرياات البااارع السياسااي والاارأ  العاااي، والمساااا ة فااي تهيئااة الاااروب الذاتيااة 

والموواااواية إلنلااااز أوااا اب البااارال  السياساااية، وخاحاااة لاااا يتعلاااا بطبيعاااة الحكااام والعمااال 

لام ال يمقراطي، ولترافقة لع العمل الحزبي السر  الذ  لا انقطع ان ال ضال والكفاش السياسي و
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تم ع  ظروب امل  الدعبة لن لواحلة اللقاءات بااحزاب السياسية العل ية والتعاون أو الت سايا 

 .لعها

 

وا  تميزت تلت الفتارة الزل ياة لان تااريخ العاراق الا  واذا الداعي  بالحيااة الحزبياة العل ياة التاي 

غلا  ااحازاب ولان خاالل بارال  ا. أسهمت في تطوير الحركة الوط ية العرااية وتدعي  نضالها

 العل ية والسرية وححافتها توواحت حاور استفااق بباكل اااي الا  اساتراتيلية العملياة الاورياة 

فقاا  ا داات . فااي تح ياا  العاا و الااراي  والمهاااي الوط يااة التاري يااة. فااي العااراق فااي تلاات الفتاارة

بريطاااني ااحاازاب السياسااية الفاالااة  أن العاا و الااراي  لهااا وللبااع  العرااااي وااو اسسااتعماران ال

ن وواالريكي الذ  ب أ الت ل ال، س سايما بعا  الحارب العالمياة الاانياة، واماالء اإللبريالياة الم فاذ

وان ابرز المهاي الوط ية وو اسستقالل التاي وتطبياا ب اود ال ساتور العراااي . لسياستها ولدالحها

ل والمساومة في خو  إس أن اغل  وذه ااحزاب ترددت في سبيل ال ضا. في الحياة ال يمقراطية

الدااراع اليااولي ودفااع العمليااة الاوريااة إلاا  االاااي، ااكسااة فااي ذلاات طبيعتهااا الطبقيااة واتلاوااات 

اياداتهااا المساااولة وانفداااي براللهااا ااان تطبيقهااا وبحاهااا ااان ايساار الساابل والللااوء إلاا  تلمياا  

 .نباطها في سااات ال هو  البعبي وحاجة اللماوير إل  طالاعها السياسية

 

باارز الحاازب الباايواي فااي تلاات الفتاارة بولكاناتاا  فااي ت ااايم وادارة نباااطات وفعاليااات سياسااية 

ووو الحازب الاذ  واحال ال ضاال دون تلميا  ال اي ل بااطات  فاي العمال السياساي، . وجماويرية

كماال كاناات الياا  ااحاازاب والقااو  ااخاار ، رغاام لااا ااترواات  لاان حاااست انقساااي وانبااقااات 

ولاا تعار  لا  لان حماالت وولماات دلوياة لان السالطات  ضاال  وتوجهاتا تركت ا اروا الا  ن

المركز القياد  للحزب، الذ  ااده ابارز  –" راية الب يلة"سسيما انبقاق )  .الحاكمة بكل اجهزتها

ااا ول وابا  الساالي  وإباراويماادة الحزب انذاك، جمال الحيا ر  وازياز لحما  وحمازة سالمان 

. ال احر  ويعقوب لدار  وحابي  لئيار وابا  الارزاق الداافي وحساين سالطان وبيتار يوسا 

واا  . ، وح ة البيوايين الذ  ااده ازياز ااري  وابا  الارحيم ااري "ال ضال"وانبقاق جمااة 

توحيا  الحازب واقا  الكاونفرن  الاااني وانت ااب لان تمكن سالي ااادل بعا  تسالم  اياادة الحازب 

ساالي )، وامت اواافة الا  حساين الرواي ايادة ج ي ة اسهمت بت بي  العمال الحزباي والسياساي

ساااكرتيرا، ااااالر ابااا  هللا وجماااال الحيااا ر  فاااي المكتااا  السياساااي، واطباااان وااايول ( ااااادل

اسيزرجاااو ، ناحاار ابااود، لحماا  حااال  العبلااي، فرحااان طعمااة، اباا  الاارحيم اااري ، ازيااز 

اتحااد "جريا ة باسام  وإحا ار ولراحين في اللل ة المركزياة، البيخ، حال  له   دكلة، ااضاء

 .(1311/ 22/2ح ر الع د اسول في  "البع 
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اماال الحاازب فااي ساابيل تكااوين ل امااات جماويريااة لوازيااة لعملاا  وخااو  أاااكال ل تلفااة لاان 

فتبكلت بمباركت  وأاراف  نقابات العمال وجمعيات الفالحاين وأحا اااهم واتحااد الطلباة . ال ضال

 .عاي ورابطة المرأة وجمعيات له ية أخر ال

 

اسنتقال  وإلكانيةوتميز الحزب البيواي بأسالي  الت ايم المركزية، والسرية في امل  الت ايمي، 

لن حالة إل  أخر  في ظل ظروب العمل السياسي البااة والدعبة التي تميازت بهاا تلات الفتارة، 

ت ايم  ال  أسا  ال اليا والللان الحزبياة  واست   إل  ب اء. خاحة لع حزب ايواي في العراق

خاالب  وإدارتا حس  لوااع العمال والتقسايمات اإلدارياة، االار الاذ  اازز لان لكانتا  وخبرتا  

ااحزاب التي افتق ت إل  أسالي  العمل الم ام رغم انتباروا وكارة أاا ادوا وجهادياة أاا اد لان 

 .كوادروا أو زامااها

 

بااين ااحاازاب والم امااات السياسااية واللماويريااة بااذل الحاازب وفااي لضاامار اللبهااة الوط يااة 

الباايواي جهااودا لبااهودة، وداااا اليهااا ل ااذ باا ايات املاا ، وناواال بتضااحيات لاان اجاال إنلاااز 

 .المهمات المرحلية للتحرر الوط ي في العراق

 

وب اتااا لاان اغلبيااة تميااز الحاازب الباايواي بطابعاا  الااوط ي التقاا لي، حياا  واامت حاافوف  أب اااء 

، خاالب غياره لان ااحازاب، لمان المتعا دة واااليااتالقولياات لان  للملتماع العراااي ناتالمكو

ووذا لا ساا ه ال  اسنتبار في . ارب بطابع ااي بقوليت  العربية أو الكردية أو بالطاافية ال ي ية

ولية تطلعاات فطول العراق وارو ، وال  استمراريت  ال ضالية في تلات الفتارة وفاي تحمال لسا

 .البع  العرااي وال ضال في سبيل تحقيقها

 

 

 الهوامش

 .922 - 911ص ص/الطبقات اسجتمااية الق يمة والحركة الاورية في العراق/ ح ا بطاطو .1

 .12ص/ بال 1319/ دراسات في تاريخ الحزب البيواي العرااي/ زكي وسعاد خير  .2

 .1391أا اد س وات الحرب، خاحة ا د تموز / اللري ة السرية -القاا ة  .1

 .2و ص 2 -1ص/ 1391حزيران و اب  2و  1الع دان / القاا ة .9

 .1399كانون الااني  11  2و  19  1الع دان / المد ر السابا .1

 . 299ص/ 1321 ب  اد/ راجع الموسواة الدحفية العرااية .1
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   لاام يلااز حاازب التحاارر الااوط ي لااع بقيااة ااحاازاب رغاام تقاا يم ناالاا  الاا اخلي وبرناللاا  ونباار الدااح  "

 ..."لبرايات المواط ين المست كرين ا ي إجازت 

 . 151ص ../ لذكرات / كالل اللادرجي -     

 .111  112ص ص../ ب  اد/ تلربة العمل اللبهو  في العراق/ واب  اللبار اب  لدطف      

 . 1391ب  اد ../ ي ار ل هاج الحزب الوط ي ال يمقراطي .2

 .F.O. 371, 104665 E 1016- 32( ب.خ.و)وكذلت و ااا ال ارجية البريطانية      

 - LONGRIGG. S. H O STOAKES. F, IRAQ, LONDON, 1958 -P241. 

 .211ص/ 1321 ال ل / التطورات السياسية في العراق/ جعفر ابا  حمي   .1

 91 13ص ص 2ج../ تاريخ الوزارات/ ي ار ل هاج  في الحس ي .3

 . 1391حزيران  9أيار،  1 اذار، 11ااا اد / وكذلت جري ة الرأ  العاي     

 .13  11ص ص/ ي ار ل هاج  في المد ر السابا .15

 .1391نيسان  19، 9، 1اباط، و  13أا اد / وجري ة الوطن    

 حفحات لتفراة، / بيروت بال/ لذكراتي في حميم ااح اث/ لحم  له   كبة .11

  .F.O.371/ 104665 E 1016- 32( ب.خ.و)وكذلت      

 .112ص/  1322ب  اد / ااحزاب واللمعيات السياسية في القطر العرااي/ اللبور  واب  اللبار حسن     

  ، وواي حازب 1391وا  تبكلت لل ة ااحزاب العرااية ل درة فلسطين لن ااحزاب العل ية في ااي "  

ونبااطت اللل ااة ل داارة البااع  . اسسااتقالل، ااحاارار، الااوط ي الاا يمقراطي، استحاااد الااوط ي، البااع 

حااهيونية، التااي املاات الاا  تداافية اضااية البااع   -أليركيااة  -طي ي واا  الم ططااات أسنللااوالفلساا

، كمباادرة املياة 1391لاايو / أياار 15ونلحت اللل ة في داوتهاا إلا  اإلواراب العااي فاي . الفلسطي ي

 ".ل باطها

 .1392ب  اد / ال االان ااساسي وال اخلي لحزب اسستقالل: ي ار .12

 بالروسية/ 151ص / 1325لوسكو/ ضال لن اجل اسستقاللالعراق في ال / ف ج كو .11

 .F.O. 371. 45878, 75128ب .خ.وكذلت و      

  .21ص/ ب بال.ت.ل بورات ي/ كفاح ا و  الدهيونية/ اب  الرزاق الدافي .19

 .1ص/  1391ب  اد / نحن نكاف  في سبيل لن؟.. كراس / وكذلت فه      

 .99/1321الاقافة الل ي ة ع/ الدهيونية في العراقادبة لكافحة / اب  القادر ياسين .11

 .1311دلبا / و ااا ودراسات/ادبة لكافحة الدهيونية في العراق/ اب  اللطي  الراو . و د     

 .1392 اب 19 ا د/ جري ة البرارة .11

 F.O.371,E 88193ب .خ.و. 22ص/ 1311ل ااا ن / الداااحافة اليساااارية فاااي العاااراق/ فاااااا بطاااي. و د    

87,27,579329. 

 .11ص/ 1321ب  اد / القضية الكردية في العراق/ لاج  اب  الروا .12

 .153ص/ لد ر سابا/ ف ج كو .11

 111ص/ 1321بيروت / كردستان والحركة القولية الكردية/وجالل الطالباني     

  .F.O.371. 104665 - E410161- 32, EQ 1014- 4, EQ 1019- 6ب .خ.و .13
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 .111ص/ لد ر سابا/ ف ج كو      

 .111ص/ خ اااطار العربية المعاحرة.و.و      

 .111ص/ ي.ن/ وف ج كو 911ص/ لد ر سابا/ اللادرجي كالل .25

 .111ص/ لد ر سابا/ وحمي   111ص/ ي.ن/ ف ج كو .21

 .F.O 371 EQ 1019- 19ب .خ.و .22

 .111  111ص ص/ ي.ن/ وف ج كو 111 -193ص ص/ ي.ن/ وحمي   151ص 1ش/ ي.ن/ والحس ي     

 .1  ش1ش/ البع  في سبيل الوح ة والحرية واساتراكيةنضال / ي ار .21

  2 1ص ص/ تاريخ البع ، فكر ونضال/ العيسمي، ابلي     

 .192ص / حزب البع  العربي/ السي ، جالل. 21

  115ص/ ااحزاب واللمعيات السياسية/ واللبور ، اب  اللبار حسن     

 21/1/1311لااني، أن تاريخ اق  المفتمر وو ويذكر حمي   في كتاب  المبار الي ، وكتاب  ا     

 .111 111ص ص/ ي.ن/ وكذلت حمي   125و ص 11ص/ لد ر سابا/ نضال البع . 21

" الطليعة اإلسااللية"وكذلت لللة . 255 133ص ص/ لد ر سابا/ ي ار لاال اللبور ، اب  اللبار حسن. 22

 .11 12ص ص/  1319 نيسان 11ع

 

 لنكت  اواس  الاماني يات لن القرن الماوي لمتطلبات ال راسة، ان الحركة العمالية في العراق  بح  *

حفحات : ، ونبر في كتاب بع وان، العراق1311يوليو / الحرب العالمية الاانية وال   ورة الرابع ابر لن تموز

  .2551القاورة  1، ط1331دلبا  2، ط1332، السوي  1لن التاريخ السياسي، ط

 .، وربط الحاضر بالماضي للمستقبلالعراقفي دة وخدمة التاريخ السياسي اعادة نشره بهدف تعميم الفائ -

 

 


