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 ماجد زيدان الربيعي  
 
 

 المقدمة
 

ادركت القوى الوطنٌة العراقٌة اهمٌة العمل الجبهوي بٌنها العادة بناء الدولة واالنتقال بها الى 

سً والتقدم االقتصادي واالجتماعً ، ولكن على الرغم المشروع الدٌمقراطً واالستقرار السٌا

من ادعاء حزب البعث العربً االشتراكً بسعٌه  القامة جبهة وطنٌة تضم االحزاب والقوى 

اشار الى خالف ادعائهم ، لذلك توجس  1968تموز  17السٌاسٌة العراقٌة اال ان انقالبهم فً 

جبهة وطنٌة نظرا للتجربة المرة  معه  فً الحزب الشٌوعً العراقً من دعوة البعث لتشكٌل 

و مع ذلك ابقى الحزب الشٌوعً  الباب مفتوحاً لتحقٌق الجبهة الوطنٌة ، . 1963عام 

والسنوات الخمس التً سبقت اعالن الجبهة غنٌة بالحوارات والمناقشات والمشارٌع الجبهوٌة ، 

االمنٌة بهدف اضعاف هذه  مثلما هً شهدت تناحرات وتناقصات حادة ومالحقات من االجهزة

 .القوى السٌاسٌة وفرض وجهات نظر محددة علٌها

ونتٌجة للتطورات السٌاسٌة واالقتصادٌة واالجتماعٌة والحاجة لترسٌخ الحكم عوامل دفعت 

 .الشٌوعٌٌن والبعثٌٌن فً النهاٌة لالتفاق على اقامة الجبهة

شٌوعً العراقً من انقالب البعث قسم البحث الى اربع مباحث ، االول عالج موقف الحزب ال

وحلفائه واهداف الحزب ومطالباته ورإٌته للنظام الجدٌد ، وفً المبحث الثانً مشروع الحزب 

الشٌوعً وحواره وكٌف سار هذا الحوار ، وعرجت على موقف التٌار القومً الذي تجسد فً 

الخالف بٌنهما والمناقشات  مشروع الحركة االشتراكٌة والعالقة بٌن الحزبٌن اثناء الحوار ونقاط

التً دارت حولها ، وفً المبحث الثالث الضغوط التً واجهت الحزب الشٌوعً الداخلٌة 

لعقد الجبهة ، وفً المبحث الرابع موقفه من شروط حزب البعث بعد طرحه  والخارجٌة

 . لمشروعه

فته وهً استندت فً ذلك على مجموعة من وثائق الحزب الشٌوعً التً صدرت آنذاك وصحا

كلها سرٌة ، اضافة الى مذكرات بعض قادته التً كتبت فً اوقات مختلفة قسماً منها غٌر متوفر 

 .فً المكتبات ، حٌث مضت علٌه فترة طوٌلة 



 المبحث االول

                   

 موقف الحزب الشيوعي العراقي من االنقالب

 

ضعف والهزال ، وفقدت الثقة به بعد تمٌز حكم الرئٌس الجمهورٌة عبد الرحمن محمد عارف بال

فترة قصٌرة من تولٌه الرئاسة ، على خالف اخٌه ،  كان ٌفتقر الى الدهاء والمقدرة على اتخاذ 

القرار والمعرفة بالشإون العامة والمناورة بمهارة بٌن المجموعات المتنافسة والمتصارعة من 

وتحولت . فا به لوهن شخصٌته استخفا“ بدل ضائع “ الضباط ، ولقبته بعض االوساط بـ 

الحكومة العوبة بٌد العسكرٌٌن فً ظل غٌاب المإسسات الدستورٌة وعدم وجود القاعدة 

السٌما ان . الجماهٌرٌة والمإسٌسة السناد الحكم  ، اضافة الى ان المدنٌٌن عارضوا حكمه 

كة فً حكومة النظام فشل فً اقناع االحزاب والجماعات والقوى السٌاسٌة المختلفة للمشار

 . (8)ائتالفٌة من خالل جبهة وطنٌة 

، فكان االنقالب العسكري الذي قاده  (2) وشعر الضباط المتنافسون ان بامكانهم التالعب به

انعكاسا  1968حزب البعث العربً االشتراكً ضد الرئٌس عارف فً السابع عشر من تموز 

الخ .. ستقرار وهدر الموارد البشرٌة لهشاشة وسوء االوضاع السٌاسٌة واالقتصادٌة وعدم اال

 .   من العوامل التً ادت الى تدافع القوى والمنظمات السٌاسٌة على العمل لالستٌالء على السلطة 

 
......................................... 

 
 

من دون التحالف مع شخصٌات سٌاسٌة ومع ذلك ، ما كان النقالب حزب البعث ان ٌتم 
 وٌرى  بهاء الدٌن نوري فً مذكراته ان .  (1)ت ودمغت بارتباطاتها مشبوهة وعسكرٌة وصف

اكثر من مرة  1968العراق عام ( ي روانتر) االنقالب طبخ عندما زار المبعوث االمرٌكً 
 .  والتقى مع احمد حسن البكر دون ان تكون له صفة رسمٌة او مبرر منطقً لهذه اللقاءات 

                   
فً  لبعثٌون مظاهرة عشٌة االنقالب خطب فٌها احمد حسن البكر االمٌن العام لحزب البعثنظم ا

العراق ، كان الهدف منها  افهام المخابرات االمٌركٌة بان له نفوذا وشعبٌة ، وانه مإهل الن 

ٌتولى الحكم واٌا كانت النواٌا واالرتباطات ، فان الحقٌقة التً استخلصتها القوى السٌاسٌة 

ركتها من واقع التحالفات وتجاربها التارٌخٌة ان اٌة حركة سٌاسٌة فً العراق الٌمكن لها ان واد

وان كل تجمع بٌن القوى السٌاسٌة قام على اساس رفض . تنجح اذا بقٌت منعزلة عن غٌرها 

تلقائٌا بٌن ابناء الشعب عاد بالنفع على كل هذه القوى ، ولقى تجاوبا . . التبعٌة لالجنبً 

 (4). اقًالعر



رغم ادراك الحزب الشٌوعً وقناعته بؤن االنقالبات العسكرٌة تتم بمعزل عن ارادة الشعب وال 

تإمن مصالحه وال  تلبً اال مصالح العسكرٌٌن وتبقى السلطة بٌدهم ، وال ٌبنون مإسسات 

الدولة الدستورٌة الدٌمقراطٌة ، وهً لٌست خارج الدسائس االستعمارٌة ، ولكن اللجنة 

االعالن " او " وتجنبت مهاجمة االنقالب"ركزٌة للحزب الشٌوعً العراقً تعاملت بحكمة الم

 .  (5)"عن تؤٌٌد 

 

.............................. 

 
ودعت الى عقد اجتماع حزبً  طارىء لدراسة الوضع السٌاسً الجدٌد فً ظل حكومة حزب 

عمار والتمسك بالتضامن العربً ، مكافحة االست 1968تموز  30البعث التً اعلن بٌانها فً 
، واكد عزم الحكومة على حل  1967وان االنقالب  جاء رداً على نكسة الخامس من حزٌران 

. (6) القضٌة الكردٌة سلمٌاً واالستجابة لمطالب االكراد القومٌة وطً صفحات الماضً السلبٌة
حماٌة الثورة  والحفاظ على  ودعا البٌان كافة القوى التقدمٌة الى ان تسهم مساهمة جدٌة فً 

نهجها التقدمً من خالل المشاركة الفعلٌة فً تحمل اعباء المسإولٌة وتإكد الثورة على تحقٌق 
 (7). اوسع مشاركة جماهٌرٌة فً دفع الثورة الى االمام

كان البعث ٌخشى االعالن عن انه ٌقود االنقالب وذلك إلرتكاباته الدموٌة فً االنقالب االول فً 
وما تركه من مآسً والنعدام الحرٌات العامة حسب صالح عمر  1963امن من شباط عام الث

،فحاول تحسٌن  صورته فً البٌان االول المشار الٌه ، وتطورخطابه ا لسٌاسً  (8)العلً 
 .وغلف بمناهضة االمبرٌالٌة والصهٌونٌة ودعوة القوى السٌاسٌة للمشاركة فً الحكم 

ة المركزٌة للحزب الشٌوعً  العراقً فً اجتماع لها فً التاسع على اٌة حال التؤمت اللجن
لتحدٌد موقف الحزب الشٌوعً من حكومة االنقالب واتخاذالموقف  1968والعشرٌن من تموز 

حزباً قومٌاً " المناسب ، وباالستناد الى البٌان الصادر عن االجتماع قٌم حزب البعث بؤنه
حكماً " ، ولكنه وصفه من جانب آخر مثل " االقطاعبرجوازٌاً حكماً معادٌاً لالستعمار و

دكتاتورٌاً مناوئاً للدٌمقراطٌة السٌاسٌة أي حق الشعب فً انتخاب حكامه وممثلٌه على جمٌع 
 ( 9)" .الدرجات بحرٌة تامة 

وطالبت اللجنة المركزٌة فً بٌان لها صدر عن االجتماع ذاته حددت فٌه االهداف التً بلورها 
 :ه حسب عبارات البٌان هً الشعب فً نضال

المطالبة بحل مشكلة الدٌمقراطٌة والنظام الدٌمقراطً وازالة آثار االرهاب عن الجماهٌر  -1
واالحزاب الوطنٌة ومصادرة الحرٌات وانهاء الفترة االستثنائٌة ونقل البالد الى الحٌاة 

 .الدستورٌة الدٌمقراطٌة ،وابداع السلطة  الى برلمان  شعبً منتخب 
 .المسؤلة الكردٌة حالً  دٌمقراطٌاً واالقرار بحقوق الشعب الكردي فً الحكم الذاتً حل   -2
 .رعاٌة مصالح الجماهٌر المعٌشٌة واالقتصادٌة   -3
 .انتزاع حقوق العراق التً اغتصبتها احتكارات النفط االجنبٌة   -4
 كشف اوكار وشبكات التجسس والقضاء علٌها وفضح المتسترٌن على نشاطها وتطهٌر   -5

 .جهاز الدولة من العناصر المشبوهة والفاسدة 
وبحسب البٌان دعا الى تعزٌز النضال ضد االمبرٌالٌة  وضد الصهٌونٌة  والتعاون مع  -6

  (81). البلدان االشتراكٌة 
 



تلك هً المهام  التً طرحها الحزب الشٌوعً امام حكومة البعث وامام النضال الجماهٌري 
 .اها الى عقد جبهة  موحدة  لتحقٌق هذه المهام وجمٌع القوى الوطنٌة التً دع

 
..................................... 

 
 

 المبحث الثاني

 

 مشروع الحزب الشيوعي للجبهة والحوار مع البعث

ادرك حزب البعث منذ االٌام االولى الستٌالئه على السلطة ضعف الدعم الشعبً الذي ٌحضى 

، وموقف القوى  (88)للبٌان رقم واحد لحكومة االنقالب به ، وتجسد باالستقبالل البارد 

واالحزاب التقدمٌة والقومٌة السلبً منه ، فقد رفض الشٌوعٌون التعامل معه ، حٌنما عرض 

 .(82)علٌهم التعاون والمشاركة فً االنقالب 

الى الوقت ، كان بحاجة  (81)كما انه فاتح القوى القومٌة المنافسة ولكنه لم ٌكن جدٌاً لتبعثرها 

 .لتثبٌت سلطته

ونصحت هذه القوى بعضها البعض بعدم التعاون مع النظام الجدٌد ، انطالقاً من عدم ثقتهم 

بالبعث وقادته ، غٌر انهم نصحوا بعدم الصدام معهم بسبب طبٌعتهم الشرسة وعدائهم 

 .للشٌوعٌٌن

طرح مشروع الجبهة وضع الحزب الشٌوعً منطلقاته النظرٌة عن الجبهة الوطنٌة ، وعملٌاً 

على االحزاب والمنظمات السٌاسٌة والعدٌد من الشخصٌات الوطنٌة ،  1968الوطنٌة فً اٌلول 

واكد على شعار الحكم الوطنً الدٌمقراطً االئتالفً بوصفه الطرٌق المضمون لتحقٌق اهداف 

 – 1968الحركة الوطنٌة العراقٌة واشارت وثٌقة تقٌٌم تجربة الحزب الشٌوعً للسنوات 

الى  انه جرى تقدٌم مذكرة الى رئٌس الجمهورٌة احمد حسن البكر تضمنت  (84) 1979

مطالب الحزب لقٌام الجبهة وقع علٌها فضالً عن الحزب الشٌوعً العراقً ، الوطنً 

 .(85)الدٌمقراطً ، والحركة االشتراكٌة العربٌة ، والدٌمقراطٌون المستقلون 

عربٌة مشروعها تحت عنوان مسودة برنامج الجبهة الوطنٌة وقد اعلنت الحركة االشتراكٌة ال

ال ٌختلف عن مشروع الحزب . (86) الذي اقترحته اٌضاً على االحزاب والشخصٌات الوطنٌة

 . هناك تطابق بٌن المشروعٌن. الشٌوعً اال ببعض الصٌاغات اللغوٌة لٌس اال

لتحالف معه ، مستغالً االنشقاق وعلى ما ٌبدو قرر حزب البعث اختٌار الشٌوعٌٌن دون غٌرهم ل

الذٌن انتقدوا حكومة  (87)المركزٌة  الذي حدث فً صفوفهم ، ولم ٌتودد الى شٌوعً القٌادة



، ففً بٌان لهم اعلنوا فٌه ٌومها ان  1968البعث على استٌزار عدد قلٌل من الٌسار فً آب 

سٌطر علٌها مجلس قٌادة مجرد اشتراك قوة تقدمٌة ، او حتى عدد من هذه القوى فً حكومة ٌ"

 .           (88)" لن ٌغٌر شٌئاً من طبٌعة النظام.. الثورة 

استمرت اللقاءات بٌن الحزبٌن الشٌوعً والبعث متقطعة ، صاحبها قمع متواصل ومطاردة 

لبعض الكوادر ، ولكن البعث بٌن الحٌن واآلخر ٌعطً فسحة من االمل لعقد الجبهة وبٌان حسن 

باالفراج عن  1968ر مجلس قٌادة الثورة قراراً فً الخامس من اٌلول عام فقد اصد. النٌة

واعاد جمٌع المفصولٌن ألسباب سٌاسٌة فً الشهر ذاته ولكن لم ٌقدم اٌة  (89)المعتقلٌن كافة 

 .                      (21)تنازالت اخرى بصدد الحرٌات العامة 

افتتاحٌة لطرٌق الشعب جرٌدة الحزب وقد رحبت اللجنة المركزٌة للحزب الشٌوعً فً 

، " الى اعالن العفو العام الشامل والفوري"المركزٌة السرٌة بخطوة البعث ، واٌضاً دعت 

ان تعوٌل حزب البعث على تحالفه مع غالة العسكرٌٌن المهٌمنٌن "وذكرت االفتتاحٌة بوضوح 

االجهزة االدارٌة واالمنٌة  على القوات الضاربة فً الجٌش ، وعلى توزٌع المراكز الحساسة فً

على اعضائه واعوانه ، لن ٌغٌر من طبٌعة الحكم الدكتاتورٌة مهما ردد من كلمات الثورة 

 . (28)" واالشتراكٌة والدٌمقراطٌة الشعبٌة

 

................................... 

 

فً داخلها بشؤن  وتركت اللجنة المركزٌة الباب مفتوحاً لحزب البعث ، رغم ان تٌاراً وصراعاً 

الموقف من البعث كان ٌرفض التعاون لعدم صواب االطمئنان الى وعوده وٌتشدد فً مواجهة 

السٌاسة المرنة التً قوامها دعم خطوات الحكم التقدمٌة ، ودفعه التخاذ اصالحات جذرٌة 

 .(22) وسٌاسة تقدمٌة معادٌة لالستعمار والرجعٌة العربٌة ، على حد تعبٌر زكً خٌري

وبرر المإٌدون لهذه السٌاسة بتؤكٌدهم على اهمٌة اعادة بناء المنظمات الشٌوعٌة وترمٌمها بعد 

 .الضربات التً تلقتها من االجهزة االمنٌة

وحاول الشٌوعٌون الضغط على الحكومة واثبات ثقلهم السٌاسً بتحرٌك النقابات العمالٌة 

النباتٌة فً بغداد بتنفٌذ اضراب شامل وتحدي السلطة ، فقد قام الشٌوعٌون فً شركة الزٌوت 

  (21). 1968فً الخامس من تشرٌن االول 

القٌادة المركزٌة فً الحادي عشر من تشرٌن الثانً  –واستنادا الى بٌان الحزب الشٌوعً 

ادان واتهم فٌه اعضاء فً حزب البعث بفتح النار على المضربٌن وجرح ومقتل  1968



آخرٌن قتلوا خالل مهاجمة احتفال فً ساحة السباع ببغداد  بعضهم ، كما ان ثالثة شٌوعٌٌن

 (24). بمناسبة الذكرى الحادٌة والخمسٌن للثورة البلشفٌة الروسٌة

 

    ............................ 

 

ومن جانبها ادانت اللجنة المركزٌة للحزب الشٌوعً تدخل حزب البعث فً انتخابات عمال 

فقد مسخت االنتخابات النقابٌة مسخاً لم ٌسبق له "منٌة وقالت الزٌوت وممارسات االجهزة اال

 ".مثٌل فً جمٌع الفترات الدكتاتورٌة السابقة

وكتبت جرٌدة . هذا االحتكاك احتاج البعث الكثٌر من التبرٌر لٌتنصل وٌتبرأ من قتل الشٌوعٌٌن

ث قبل  اآلخرٌن ان االحداث مإامرة موجهة ضد حزب البع"الثورة الناطقة بلسان حزب البعث 

 (25)". ، تهدف الى نسف كل ما تم انجازه على طرٌق االعداد لجبهة وطنٌة

حاول البعث تبدٌد مخاوف الشٌوعٌٌن وقلقهم من الحمالت االمنٌة المستمرة علٌهم ، فقد اكد 

فً مإتمر صحفً نظرة  1970احمد حسن البكر  رئٌس الجمهورٌة فً العشرٌن من تموز 

هدف استراتٌجً ثبته المإتمر القومً التاسع لحزب البعث العربً االشتراكً حزبه للجبهة انها 

، ولكن الخالف كان عمٌقاً وفً االساس عقائدٌاً وفكرٌاً فً   (26)" 1968قبل قٌام الثورة عام 

شؤن قضاٌا كثٌرة منها الدٌمقراطٌة وقضٌة الوحدة العربٌة ضمن وجهة نظر الشٌوعٌٌن ان 

، لذلك فإن الجبهة  (27)م بعملٌة واحدة مثلما ٌإكد علٌها حزب البعث الوحدة ال ٌمكن ان تت

المقترحة تدعو الى اقامة تحالف وطٌد بٌن القوى الوطنٌة فً كل بلد عربً ، والى تعزٌز 

وخالف آخر بصدد القضٌة الفلسطٌنٌة . االنظمة فً العالم العربً" تضامن هذه القوى وسائر

 ".الكٌان الصهٌونً"و

 

........................... 

 

عد الحزب الشٌوعً القضٌة الفلسطٌنٌة مهمة تنهض بها الشعوب العربٌة ، وان المعركة مع 

اسرائٌل هً فً الجوهر معركة بٌن االمبرٌالٌة وبٌن حركة التحرر القومً ، لذلك فإن الهدف 

 (28)من الجبهة الوطنٌة هو عدم تجزئة المعركة او حصرها فً نطاق محدود 

مشروع الحزب الشٌوعً للجبهة صدى واسعاً بٌن الجماهٌر ، وعدته بعض القوى  ولقى
وتوافق المشروع مع طروحات الحركة ( 29). السٌاسٌة صالحاً لكً ٌكون اساساً للحوار

واستناداً الى ما افاد به . االشتراكٌة العربٌة عن الجبهة الذي اشرنا الى نشره فً الثقافة الجدٌدة
االشتراكٌة العربٌة عبد اإلله النصراوي الى الباحث عن مدى قناعة الحركة  عضو قٌادة الحركة



فقد ذكر النصراوي  (11). بقٌام جبهة وطنٌة باالشتراك مع حزب البعث بوصفه حزباً حاكماً 
اعتقل واحتجز فً سجن رقم واحد لمدة عام من  1968انه بعد شهر من انقالب السابع عشر 

ق سراحه عرض علٌه سمٌر عزٌز النجم عضو القٌادة القطرٌة دون التحقٌق معه ، وبعد اطال
لحزب البعث ترتٌب مقابلة له مع صدام حسٌن نائب رئٌس مجلس قٌادة الثورة ، وحسب قول 
النصراوي ، عندما التقى صدام قام االخٌر باالعتذار له عن سجنه ، ثم جرى حدٌث مطول 

 .تكوٌن جبهة وطنٌة بٌنهما على مسؤلة التعاون بٌن الحركة والبعث و
على : وابدى النصراوي استعداد الحركة لالنضمام الى الجبهة على وفق اسس مسبقة اهمها   

البعث استبعاد فكرة االستئثار بالحكم واستعداده لمشاركة اآلخرٌن معه فً السلطة ، واتخاذ 
اتً من خالل اجراءات للحل السلمً للمسؤلة الكردٌة واعطاء االكراد حقوقهم فً الحكم الذ

الحوار ، واطالق سراح المعتقلٌن السٌاسٌٌن من جمٌع االتجاهات السٌاسٌة ، ولم ٌوضح 
 (18). النصراوي مدى استجابة صدام لهذه االسس

،  1969نٌسان  30واعطى اعتراف الحكومة العراقٌة الكامل بجمهورٌة المانٌا الشرقٌة فً 
اٌار ومعاهدة التعاون بٌن العراق واالتحاد  وتوقٌع اتفاقٌة كبرٌت مع بولندا فً االول من

وفتح سفارة للعراق فً هافانا عاصمة كوبا ، دفعاً للحوار  1969حزٌران  20السوفٌاتً فً 
بٌن الحزبٌن ، وعزز حزب البعث مواقفه  وصبغ حكومته بالصبغة االشتراكٌة ، كما اعترف 

 ( 12).بالحكومة الثورٌة فً فٌتنام الجنوبٌة ومساندة شعبها
ومن جانب آخر ، قرن االنفتاح االقتصادي والدبلوماسً بانفتاح ثقافً باالعتراف بشهادة 
الكاندٌدات التً حصل علٌها اغلب الشٌوعٌٌن الدارسٌن فً الخارج من جامعات االتحاد 
السوفٌاتً ، وتحدٌد رواتب الحاصلٌن علٌها ، واٌضاً سمح باصدار مجلة الثقافة الجدٌدة ، ومن 

 (11). ة طرٌق الشعب علناً ثم صحٌف
 

.............................. 

 
لم تلبً هذه االجراءات وغٌرها طموحات الشٌوعٌٌن كاملة ولكنهم  ابدوا ارتٌاحهم بالمنجزات 

ولكنهم من جانب آخر استمروا فً انتقاداتهم لسٌاسة  1970 – 1968البعثٌة على مدى عامٌن 
سٌاسة ازاء حكومة البعث على  1970الثانً فً آب ، اٌلول  البعث الداخلٌة ، اذ اتخذ المإتمر

لنهج الحكومة المعادي للدٌمقراطٌة وللشٌوعٌة والضطهادها الحزاب "اساس المعارضة 
المعارضة اٌاً كانت ، والنتهاكها حقوق االنسان وكرامته ، ولمظاهر الشوفٌنٌة والتعصب 

 (14)". القومً والطائفً
اننا سنإٌد وندعم أي اجراء تقدمً او أي موقف ضد "مإتمر على وفً الوقت نفسه ، اكد ال

حسب ما جاء فً وثٌقة التقٌٌم لسٌاسة ( 15)" االستعمار واالقطاع والرجعٌة ثقافة السلطة
 .الحزب

، عندما شعر  1970ارتفعت حدة انتقادات الشٌوعٌٌن بعد اعالن بٌان الحادي عشر من آذار   
ان الى تقٌٌم االدوار بٌن الحزبٌن الرئٌسٌن للعرب واالكراد ، ان حزب البعث عمد فً هذا البٌ

وتجاهل دور الشٌوعٌٌن ونضالهم من اجل اقرار الحكم الذاتً لكردستان والدٌمقراطٌة للعرب ، 
 (16). وانما ارادا عزله عنها

ٌمت واٌضاً ساهم فً زٌادة النقد تفرٌق االجهزة االمنٌة التابعة لحزب البعث بالقوة لمظاهرة اق
، وفً لٌلتها عثر بالقرب من  1970آذار /21فً ساحة المٌدان ببغداد بمناسبة عٌد نوروز فً 

مدٌنة بلد على جثة محمد احمد الخضري الكادر المتقدم فً الحزب مقتوالً والذي اختطف من 
احد شوارع بغداد ، حٌنما كان متوجهاً لحفل اقامه حزب البعث فً حدائق صدر القناة ، ورافق 

  (17). لك هجمة واسعة النطاق العتقال عدة مئات من الشٌوعٌٌن فً انحاء العراقذ
 



…………………… 

 – 12)الناطقة بلسان حزب البعث على مدى ٌومٌن متتالٌٌن فً ( الثورة)كما شنت صحٌفة 
حملة على الحزب الشٌوعً ، وعدت تؤٌٌده التفاقٌة آذار تؤٌٌداً ظاهرٌاً ،  1970آذار ( 13

تطٌر من النتائج التً تمحورت بعد االتفاق ، "ٌر الصحٌفة ، بؤن الحزب الشٌوعً وعلى حد تعب
حٌث كانت قٌادة الحزب الشٌوعً قد وضعت فً حساباتها ان دعوتها للحل السلمً للقضٌة 

 (18)". الكردٌة سٌتٌح لها مجاالً اوسع للتحرك فً المنطقة الشمالٌة
رة فً تجمع لقواعد حزب البعث فً ساحة واعلن صدام حسٌن نائب رئٌس مجلس قٌادة الثو

هذه الثورة وجدت لتبقى ، وجدت لكً ٌكون حزب البعث "قائالً  1970اٌار /12الكشافة فً 
 .(19)" العربً االشتراكً قائداً لها

، عضو المكتب السٌاسً للحزب الشٌوعً ، علناً على  (41)واحتج كرٌم احمد الداود 
ودعا الى تشكٌل جبهة متكافئة للقوى الوطنٌة على اساس  االجراءات المتخذة ضد الشٌوعٌٌن ،

مبدأ المساواة والتكافإ ، ووجد هذا االحتجاج صداه عند الرأي العام ، حٌث وزع نص كامل له 
 (48). على نطاق واسع فً بغداد ومدن اخرى

ئاً ٌقدم شٌ"االحتجاج ووصفت دعوته لجبهة متكافئة االطراف بؤنه " الثورة"وقد هاجمت جرٌدة 
وجود اطراف متساوٌة فً مسإولٌتها ، "واعتبرت التكافإ ٌشترط " فرٌداً فً ال واقعٌته

ولكً ٌكون الطرف الذي ٌرٌد ". ومشتركة فً مهامها ومتضامنة فً حفاظها على نتائج اعمالها
و ان ٌكون مشتركاً فً الثورة ضد هذا الحكم مهما كانت النتٌجة ربحاً ا"التكافإ متكافئاً فعالً ، 

 (42) ".ان ٌكون ممتلئاً بالعرفان للثورة التً حررت اعضاءه"، واٌضاً " خسارة
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 المبحث الثالث 
 

 الضغوط على الحزب الشيوعي لعقد الجبهة 
 

لم تقتصر الضغوط على الشٌوعٌٌن على المالحقة االمنٌة ،  فانها اتخذت مناحً مختلفة 

. البعث ، حٌث اغتٌل عدد من قٌادٌه وكوادره الضعافه وارغامه على غقد الجبهة بشروط 

فقد اطلقت السلطة النار على عضو اللجنة المركزٌة للحزب ستار خضٌر وهو فً المعتقل ، 

وأغتٌل عضو اللجنة المركزٌة . قتل عبد االمٌر سعٌد عضو قٌادة بغداد  1969وفً اٌلول 

حمد واسقط سٌاسٌاً وزج علً حسن  البرزنجً فً كركوك واعتقل قٌادي آخر هو توفٌق أ

كما . المئات من الشٌوعٌٌن فً معتقل قصر النهاٌة واقبٌة األمن العام فً مختلف المحافظات

قتل كاظم الجاسم عضو لجنة الفرات األوسط وعزٌز حمٌد مسإول اللجنة المحلٌة فً 

العمارة ومصطفى الظاهر عضو محلٌة الناصرٌة ومحمد حسون الدجٌلً عضو محلٌة 

وتمكنت االجهزة األمنٌة من تحطٌم معظم منظمات الحزب  .وغٌرهم الكثٌرٌنبابل، 

فكان اٌقاف القمع أحد الدوافع الذي فرض عقد الجبهة لٌلتقط األنفاس . الشٌوعً وتحجٌمها 

 .وٌعٌد بناء منظماته 



وفً الجانب السٌاسً لم تفسح السلطة مجاالً لتطور تحالفات الشٌوعٌٌن مع القوى الوطنٌة 

خرى ، فوجهت ضربات ممٌتة للتٌار الناصري وبعثرت قواها واغتالت بعض قٌادٌه األأ 

وشردت اآلخرٌن، واعتقلت الدكتور رضا حالوي وٌوسف الحاج الٌاس من شخصٌات 

الحزب الوطنً الدٌمقراطً لتوقٌعهم على مذكرة مع الحزب الشٌوعً رفعت الى رئٌس 

هم فً مإتمر الحزب الدٌمقراطً الجمهورٌة تعالج قضٌة الدٌمقراطٌة ولمشاركت

الكردستانً، واعتقل الدكتور محمد سلمان حسن من الدٌمقراطٌن المستقلٌن وعذب فً 

وذلك لتجرٌد الشٌوعٌٌن من حلفائهم وأكدت نشرة حزب . معتقل قصر النهاٌة لذات األسباب

تنظٌمات القومٌة ٌنبغً قبل اقامة الجبهة ان تنتهً كل ال(( "الثورة العربٌة))البعث الداخلٌة 

العاملة على الساحة العراقٌة ، ألنها باألساس من اصول بعثٌة والبد ان ترجع الى اصولها، 

الى حزب البعث، وذلك حتى ٌتكون مٌزان قوي واضح ٌسمح ان ٌقٌم حزب البعث جبهة 

 (41)". وتحالفاً مع الحزب الشٌوعً 

........................... 

 

رة قوانٌن تضطهد حرٌة االنتماء الى األحزاب السٌاسٌة ، وأصدر مجلس قٌادة الثو

وخصوصاً الحكم باالعدام على البعثٌٌن الذٌن ٌنتمون الى أحزاب اخرى بعد تركهم حزب 

 .المعدلة من قانون العقوبات 200البعث على وفق منطوق المادة 

لتً ضمت وواجه الحزب الشٌوعً ضغوطاً اخرى منها اقامة الجبهة الوطنٌة فً سورٌا ا

حزب البعث والحزب الشٌوعً السوري والقومٌٌن وأقرت القوى المتحالفة بقٌادة حزب 

دفع ذلك البعث  الى . البعث العربً االشتراكً الحاكم لها، ومنع النشاط فً الجٌش والطلبة 

وقال لً عبد الرزاق الصافً ان البعثٌٌن اصروا خالل . االصرار على الشروط ذاتها 

ى ذات شروط البعثٌن السورٌٌن وعادت اطروحة الحزب القائد بقوة   المفاوضات عل

.(44) 

وخضع الحزب الشٌوعً الى ضغط خالد بكداش األمٌن العام للحزب الشٌوعً السوري 

! نرجوكم اعملو الجبهة مع البعث))الذي دعا بصرٌح العبارة الى عقد الجبهة بقول ما معناه 

 (45) ..((لخاطرنا اعملوا جبهة مع البعث

انطالقا  1973كما مارس الضغط جورج حاوي األمٌن العام للحزب الشٌوعً اللبنانً عام 

 . من احٌاء افكار امكانٌة تحول قسم من البرجوازٌة الصغٌرة الى الماركسٌة 

 

 موقف االتحاد السوفيتي من عقد الجبهة



طنً  فً البلدان وضع الحزب الشٌوعً السوفٌتً االسس النظرٌة لتحالفات  حركات التحرر الو
النامٌة  فً كراسات ومقاالت حول التطور الالرأسمالً وتبنتها االحزاب الشٌوعٌة فً مقررات 
مإتمراتها االممٌة وعالقاتها الثنائٌة وبتؤثٌر من االختصاصٌٌن السوفٌت الذٌن كانت تستشٌرهم 

 .ح التً تقدم لهم االحزاب الشٌوعٌة ومن خالل اعداد الكوادر فً مدارسهم الحزبٌة  والنصائ
وذكر سلٌم اسماعٌل البصري عضو اللجنة المركزٌة السابق فً الحزب  الشٌوعً العراقً 

ف وانصرفنا الى طبعه فً  وسمالً لكاتبه الرفٌق بنمارٌأوصلنا كراس حول التطور الالر
 (46).مطبعة الحزب وتوزٌعه 

 1971كو اواخر عام و بعد عودة  عزٌز محمد سكرتٌر الحزب الشٌوعً العراقً من موس
الحزب  استؤنف الحزب  الدعوة الى الجبهة بتحفٌز من الحزب الشٌوعً السوفٌتً ،وان قٌادة

فً المإتمر الثانً للحزب دار  ماالشٌوعً العراقً استجابت دون تردد  بالرغم من ان اصداء 
ؤلة لها جذورها الفكرٌة جرى تبٌنها مع ازدٌاد دور اذن المس (47).تزال ماثلة فً االذهان  ما

حركة التحرر الوطنً فً البلدان النامٌة فً مجال الصراع العالمً بٌن الرأسمالٌة واالشتراكٌة 
واصبحت من الركائز الفكرٌة فً سٌاسة الحزب الشٌوعً العراقً بضغط من السوفٌت ،وهذا 

شة مسودة مشروع برنامجه للمإتمرالثالث عام ماٌشٌر الٌه اكثر من مسإول فٌه فؤثناء مناق
فً موسكو مع وفد من الحزب الشٌوعً السوفٌتً برئاسة الباحث بلٌاٌٌف صٌاغة  1976

 .المشروع على وفق اطروحة التطور الالراسمالً المختلف علٌها عقائدٌاً 
اسمالً تعرضنا لضغط  فكري لتبنً موضوعة ومفهوم التطور الالر" وفً السٌاق ذاته  ٌرد 

التوجه )الذي لم ٌلق تقبالً من كوادرالحزب الذي صار ٌعبر عنه فً وقت الحق بـ ..
 (48)(" .االشتراكً

القٌادي فً الحزب بشان تؤثٌر الحزب الشٌوعً السوفٌتً ، قائالً رغب  * واشار جاسم الحلوائً
 (49).السوفٌت بتعاون الحزب الشٌوعً العراقً مع حزب البعث

فٌت ٌلحون على تؤكٌد اهمٌة العمل الجبهوي ، ففً برقٌة التحٌة التً ارسلها وكان القادة السو
الحزب الشٌوعً السوفٌٌتً الى المإتمر الثانً قالوا، ان الحزب الشٌوعً العراقً ٌبذل جهوده 
 من اجل اقامة الجبهة الوطنٌة لجمٌع القوى التقدمٌة والمعادٌة لالستعمار فً العراق وهذه الجبهة

، جرٌدة طرٌق "ٌمقراطٌة للشعب العراقً \هً القادرة على المحافظة والتطوٌر للمكاسب الد
 .التً كانت تصدر سراً 1970اٌلول  27السنة  8الشعب ،العدد 

وٌقٌم هذه العالقة بٌن الحزبٌن على المدى التارٌخً زكً خٌري عضو المكتب السٌاسً للحزب 
كان الرفاق " عالقات محصورة بالمكتب السٌاسً وهو المطلع على طبٌعتها ،الن هذه ال

السوفٌت ٌردون على كل استفسار نوجهه الٌهم فً المنعطفات السٌاسٌة الحادة وٌقدمون لنا 
ولم ٌكن رد الفعل من جانبنا اٌجابٌاً دائماً ،ولم ٌقاطعوننا بسبب رفضنا  بل "النصح الخالص 

حن الذٌن نعرض علٌهم خالفاتنا وعلى ٌواصلون الحوار بروح رفاقٌة ونفس طوٌل ،وكنا ن
 (51).اشقائنا الشٌوعٌٌن االجانب لنتسلح بفتاوٌهم فً جدالنا مع بعضنا 

 
  ............................. 
 
 

لم ٌؤخذ الحزب الشٌوعً العراقً بالنصائح التً قدمت له فً  هذا التقٌٌم قرٌب من الواقع ،اذ
الحزب على المإتمر الرابع للحزب الشٌوعً بعض المواقف ،وٌعٌب بعض اعضاء قٌادة 

ان قٌادته التً انتخبت فً المإتمر بقولهم ،جرى  1985العراقً الذي عقد فً كردستان عام 
اهمال واضح للمالحظات القٌمة التً قدمتها االحزاب الشقٌقة ، وخاصة الحزب الشٌوعً فً 

 (58).راكً االلمانً الموحد االتحاد السوفٌاتً والحزب الشٌوعً البلغاري والحزب االشت
الواقع ان االحزاب الشٌوعٌة لم تجد حرجاً فً استشارة االحزاب الشٌوعٌة االخرى بحكم مبداً 
التضامن االممً ، بل ان قسماً منها ٌبادر الى عرض حتى الخالفات الداخلٌة على الحزب 



راع واالختالف الشٌوعً السوفٌتً لالستقواء على االخر المعارض ولتسجٌل مٌزة فً الص
 .  االٌدٌولوجً 

 
 .................................. 

                                         
 

 المبحث الرابع 
 

 موقف الحزب الشيوعي من شروط حزب البعث لعقد الجبهة 
طنٌة اعتقد الحزب الشٌوعً العراقً على الدوام بؤهمٌة الجبهة وامكانٌة عقدها بٌن القوى الو

التقدمٌة، وثبت ذلك فً جمٌع مإتمراته وكونفرساته، وذلك من اجل تحقٌق األهداف اآلنٌة 
تبادر الى " وطنً دٌمقراطً"والبعٌدة المدى للشعب والوطن، وشدد على اقامة حكومة ائتالف 

 .اطالق الحرٌات الدٌمقراطٌة للشعب
لدراسة األوضاع الجدٌدة بعد  29/7/1968عقدت اللجنة المركزٌة للحزب اجتماعاً طارئاً فً 

لقد حلل حزبنا طبٌعة حزب البعث العربً االشتراكً "تموز وجاء فً البٌان الصادر عنه  17
كحزب قومً برجوازي صغٌر ، وباالستناد الى هذا التحلٌل لطبٌعة الحزب الحاكم وعلى اساس 

بنا موقع هذا الحكم دراسة تركٌب الحكم الجدٌد وسٌاسته الخارجٌة والداخلٌة، فقد حلل حز
باعتباره حكماً معادٌاً لألستعمار واالقطاع، ولكنه من الجانب اآلخر الٌزال ٌمثل دكتاتورٌة 
مناوئة للدٌمقراطٌة ، ونعنً بها الدٌمقراطٌة السٌاسٌة أي حق الشعب فً انتخاب حكامه وممثلٌه 

 (52)".على جمٌع الدرجات بحرٌة تامة
شكلة الدٌمقراطٌة والنظام الدٌمقراطً وإزالة اثار االرهاب وحددت اهم المطالٌب واالهداف م

ومصادرة الحرٌات وانهاء الفترة االستثنائٌة ونقل البالد الى الحٌاة الدستورٌة الدٌمقراطٌة وحل 
المسؤلة الكردٌة حالً دٌمقراطٌاً ورعاٌة مصالح الجماهٌر المعٌشٌة واالقتصادٌة وانتزاع حقوق 

 (51). الخ..حتكارٌةالعراق من الشركات اال
جددت اللجنة المركزٌة تؤكٌدها على قٌام الجبهة بٌن االحزاب  1968وفً تشرٌن االول 

ان "وجاء فً التقرٌر الصادر عن اجتماعها .. الوطنٌة وبضمنها حزب البعث على اساس التكافإ
تقاللٌة أهم مبدأ ٌتمسك به حزبنا فً حال االئتالف مع أي حزب او األحزاب اخرى هو مبدأ اس

والغاء كافة االوضاع االستثنائٌة والمإسسات والقوانٌن المعادٌة للدٌمقراطٌة ، .. حزبنا الطبقٌة
والعمل على حل القضٌة الكردٌة على اساس االعتراف بحقوق الشعب الكردي القومٌة ، 

 .."وخاصة حقه فً الحكم الذاتً
 

مجها من أي طرف الٌمكن ان ٌعنً وأكد التقرٌر على ان تبنى اهداف الجبهة ومهامها وبرنا
تخلٌه عن برنامجه الحزبً او استراتٌجٌته بؤي حال من االحوال واال تحولت الجبهة الى 

 "الحزب الواحد"
" وحدد  حزب البعث شروطه لعقد الجبهة القومٌة الوطنٌة والتقدمٌة فً جرٌدة الثورة وتتلخص 

" " تموز 17تقٌم واضح اللبس فٌه لثورة  اصدار"و" ضرورة تقٌٌم حزب البعث وقٌادته للثورة 
وعدم " " االعتراف بالدور القٌادي على صعٌد الحكم وعلى صعٌد الدولة والمنظمات والجبهة 

 "اقامة اٌة عالقة مع أي فئة سٌاسٌة معادٌة للحزب والثورة 
ث فً ان ٌمتد التحالف الى فروع حزب البع" عدم اقامة عالقة مع الفلول المنشقة عن الحزب" 

" عدم السماح باقامة والءات غٌر الوالء للثورة داخل القوات المسلحة " االقطار العربٌة 
 (54). وغٌرها من الشروط 

وردت جرٌدة طرٌق الشعب السرٌة الجرٌدة المركزٌة للحزب الشٌوعً على جرٌدة الثورة ان 
الصادر فً االول  الجرٌدة الناطقة بؤ سم حزب البعث طرحت شروطه ألقامة الجبهة فً عددها



شروط  البعث التعجٌزٌة للجبهة وناقشتها بطرح جملة من االسئلة "وسمتها  1970من آب 
لماذا لم ٌحدد حزب البعث االهداف التً ٌمكن ان تتحد حولها هذه االحزاب والقوى فً " منها

مشروع برنامج الجبهة؟ وكٌف ٌوفق حزب بٌن الدعوة للجبهة واصراره على استمرار 
ضاع االستثنائٌة واالحتفاظ بالمإسسات الالدٌمقراطٌة والقوانٌن الرجعٌة المعروفة؟ وماهً االو

المبررات التً جعلت حزب البعث ٌهمل قرارات مإتمره القومً التاسع الذي اعلن التخلً عن 
 ؟"موضوعة الحزب القائد واقر شعار الجبهة على اساس المساواة واالحترام المتبادل

قالت طرٌق " حزب ثوري وحدووي واشتراكً ودٌمقراطً "ب البعث على انه وبشؤن تقٌٌم حز
فألنه ٌناوىء (( الدٌمقراطً الثوري))اننا حٌن النسمً الوضع القائم بالوضع "الشعب 

على  1968تموز  17اما عن الشرط االخر تقٌٌم انقالب .الدٌمقراطٌة وٌضطهد القوى الثورٌة 
. جمٌع وثائقه على تقٌٌمه بانه انقالب لحٌن اقامة الجبهة  انه ثورة استمر الحزب الشٌوعً فً

وهذا المبدأ الٌرتبط بالفكرة " .التكافإ والمساواة "كما اكد على انه لن ٌدخل أي تحالف اال اساس 
عدم اقامة اٌة عالقات " ورد الحزب الشٌوعً على .... الدراجة حول تقاسم المراكز الحكومٌة

ان حزب البعث الٌلزم " تعارض حكم البعث او مع المنشقٌن عنهمع االحزاب اآلخرى والتً 
ولكننا ال نرى وجاهة فً االمتناع عن .. نفسه بشًء من هذا القبٌل ٌرٌد ان ٌلزم االخرٌن به

اقامة أي عالقة مع أي فئة سٌاسٌة الٌرضى عنها حزب البعث ذلك ألنه ٌمكن ان ٌرض الٌوم 
 ((.كسعن هذه الفئة وٌسخط علٌها غداً بالع

قالت جرٌدة طرٌق الشعب فً عددها المذكور ))وعن احتكار العمل فً ا لجٌش لحزب البعث 
ابعاد )و( الجٌش فوق المٌول واالتجاهات )ان هذه الصٌغ التختلف عن صٌغ العهد المباد (( "

ان خلق .. وغٌرها التً ساهمت فً اضعاف الوعً الوطنً داخل الجٌش ( الجٌش عن السٌاسة
واتاحة الفرصة الفراده ومراتبه وضباطه بالتسلح بالفكر .. قراطً وطنً داخل الجٌش مناخ دٌم

الثوري فً ظل اخوة وطنٌة وتضامن كفاحً بٌن الجٌش وابناء الشعب خٌر الف مرة من هذه 
 ".االشتراطات

وخلص الحزب من مناقشته فً جرٌدته المركزٌة لجمٌع الشروط التً طرحها حزب البعث لقٌام 
اننا النتجنى على الحقٌقة والواقع اذ قلنا ان الشروط التً ٌطرحها البعث كاساس " قائالً  الجبهة

ألقامة الجبهة الٌمكن ان تحظى بتؤٌٌد الحزب او منظمة وطنٌة فً العراق بما فٌها الحزب 
وٌطمح  1970آذار  11الدٌمقراطً الكردستانً الذي تحالف مع البعث على اساس اتفاقٌة 

وٌتطلع الى توسٌعها وتعمٌقها كً تضم جمٌع (( قاعدة رئٌسٌة لجبهة)) تحالف بجعل هذا ال
 . (55)" االحزاب والهٌئات الوطنٌة فً العراق 

ان بامكان البعث ان ٌراجع موقفه من هذه القضاٌا الهامة وان ٌتخلى " واختتم االحزب مناقشته بـ

 ".عن الشروط التعجٌزٌة التً تعٌق قٌام الجبهة

وباألخص القوات المسلحة والتمٌز تجاه منتسبً (( اجهزة الدولة ))إتمر سٌاسة تبعٌث وانتقد الم

االحزاب والتٌارات الوطنٌة والقومٌة وانعدام المقاٌٌس الصحٌحة تجاه استثمار مختلف الكفاءات 

نجم عنها تعمق .. الوطنٌة مرده جنوح حزب البعث الى االستئثار بالسلطة واالنفراد بالحكم 

ودعا تقرٌر الجنة المركزٌة    (56)". واالستٌاء بٌن فئات المثقفٌن والشباب العسكرٌٌن التذمر

الى المإتمر الى عقد مإتمر وطنً عام ٌضم جمٌع االحزاب والكتل الوطنٌة دون استثناء 

لمناقشة قضٌة التوصل الى جبهة وطنٌة موحدة واشترط لمساهمة الحزب الحاكم فٌها مبادرة 

 .ى السلطة بوقف كل اشكال القمع واالضطهاد وتوفٌر المناخ الدٌمقراطًالطرف القابض عل

 



........................ 
 
 

، فقد " مٌثاق العمل الوطنً " االنعطافة المهمة فً الحوار حدثت عندما طرح حزب البعث 
 اعلن رئٌس الجمهورٌة احمد حسن البكر فً الخامس عشر من

لتبدء مباحثات جدٌة  بٌن الطرفٌن  ، وجاء فً مقدمة  المٌثاق   1971من تشرٌن الثانً 
ان مهمات الثورة على الصعدٌن القطري والقومً ، كما ان الكفاح ضد العدو " المٌثاق 

االمبرٌالً والصهٌونً وضد حلفائه من العمالء المحلٌٌن ، تتطلب تضافر جهود  وطاقات كل 
 . (57)" فً كل قطر اوضاعه الخاصة القوى الوطنٌة والتقدمٌة فً اطار جبهوي تحدده ، 

لعشرٌن من تشرٌن الثانً واصدر المكتب السٌاسً للحزب الشٌوعً العراقً فً السابع وا
خطوة عرض المٌثاق فً هذا الظرف الذي ٌشعر فٌه كل الوطنٌٌن ان " نا  ثمن بٌا 1971

تحتمل  ورة الالتعاون بٌن االحزاب والقوى الوطنٌة واقامة جبهة موحدة بٌنها قد بات ضر
اسسا صالحة " ى فٌه من الناحٌة المبدئٌة ، ان مشروع المٌثاق تضمن أور, (58)" جٌل ؤالت

ان " ، وقٌمه اٌضا " اذا ما اقترن بالسعً لالتفاق علٌه بمناقشة جادة " السٌما " للتعاون الوطنً 
ان على اسس وشدد البٌ" . المشروع من حٌث مضامٌنه واتجاهاته الرئٌسة معاد لالمبرٌالٌة 

االحترام المتبادل بوصفها احزاب سٌاسٌة مستقلة  اٌدولوجٌا : التحالف بٌن القوى السٌاسٌة منها 
النظا م خاتمة نهائٌة وحاسمة لكل مظاهر االضطهاد "، وطالب ان ٌضع " وسٌاسٌا وتنظٌمٌا 

 " ضده وضد اٌة قوة وطنٌة اخرى 
ع المٌثاق او على اقامة الجبهة ولكن وافق ومع ان الحزبٌن لم ٌتوصال الى اتفاق على مشرو

، اذ اسندت وزارة الري  1972الشٌوعٌون على دخول الحكومة فً الرابع عشر من اٌار عام 
الى العضو المرشح فً اللجنة المركزٌة مكرم جمال الطالبانً بٌنما اصبح رفٌقه عامر عبد هللا 

مشاركة لٌست ذات شان اال انها خففت العانً عضو اللجنة المركزٌة وزٌرا للدولة  ، وكانت 
 . من المالحقة وغضت النظر عن بعض النشاطات الجماهٌرٌة الشٌوعٌة  

وبعد عشرة اٌام من محاولة انقالب ناظم كزار مدٌر االمن فً الحكومة ، وقع الحزبان  فً 
عن على مٌثاق العمل الوطنً والبٌان المشترك الذي ٌعلن  1973السابع عشر من تموز عام 

قٌام الجبهة فً حفل اقٌم فً القصر الجمهوري وقعه عن حزب البعث احمد حسن البكر وعن 
وحصل الحزب على شرعٌة . الحزب الشٌوعً  عزٌز محمد السكرتٌر االول للجنته المركزٌة 

 .العمل العلنً واصدر جرٌدته  الٌومٌة طرٌق الشعب 
 

..................................... 
 
 

 ةالخاتم
 

كانت هذه الفترة التارٌخٌة من الحوار بٌن الحزبٌن البعث العربً والشٌوعً العراقً مهمة 
وغنٌة فً دروسها ، رغم المصاعب التً مرت بها القوى الوطنٌة والصراعات الحادة للوصول 

 .الى شكل من اشكال التعاون فٌما بٌنها لتحقٌق االستقرار للعراق وانجاز االهداف
واالستنتاجات من الحوار انه كان ٌمكن ان ٌكون راسخاً ومدٌد اً وٌفضى الى  وتبٌن التجربة

 .التطور وتغٌر وجه البالد
 

- :ومن اهم االستنتاجات المستخلصة
ان الحوار بٌن القوى السٌاسٌة إلقامة الجبهات ٌجب ان ٌكون على اساس التكافإ واحترام ـ 8

 .ٌةاستقاللٌة كل حزب التنظٌمٌة والفكرٌة والسٌاس



خاض الحزبان الشٌوعً العراقً والحزب الدٌمقراطً الكردستانً وغٌرهما الحوارات  ـ2
إلقامة الحبهة كل على انفراد ، وهذا ما سهل على حزب البعث العربً االشتراكً امالء 
شروطه وانتزاع تنازالت كبٌرة ومهمة من جمٌع االطراف ، فً حٌن كان ٌمكن ان ٌكون 

 .الوطنٌة آنذاك على الحوار الجماعً معهالعكس لو اصرت القوى 
التحالف مع حزب ٌقود السلطة ٌنبغً ان ٌكون فً اجواء من الدٌمقراطٌة ، وبناء النظام ـ 1

القانونً المإسساتً ، من دون مالحقات امنٌة ، فؤي تحالف ٌكون تحت التهدٌد لن ٌكون تحالفاً 
 .إثرات القاهرةستراتٌجٌاً ، ٌنتهً بمجرد زوال هذه المالحقات والم

ضرورة ان ٌمتد الحوار بٌن القوى السٌاسٌة الى قواعدها والتثقٌف والتربٌة بؤهمٌة الجبهات  ـ4
وازالة الحواجز والتنافر وترسٌخ القناعات بالبرنامج المشترك والتنافس الدٌمقراطً على كسب 

 .الجماهٌر
ترة الحوار لتكون عامالً مساعداً تنشٌط الفعالٌات والنشاطات المشتركة بٌن الجماهٌر خالل ف ـ5

 .واساسٌاً للوصول الى الحلول الوسط
رفع القٌود عن القوى واالحزاب لتعبر عن مواقفها وآرائها فً وسائل االعالم ، وعدم  ـ6

 .تضٌٌق النقد على الظواهر السلبٌة والخاطئة
 
 
 
 
،  1968ـ  1958العراق  علً حمزة سلمان الحسناوي ، النظام السٌاسً فً: للتقصٌل ٌنظر   (8)

ـ  222، ص  1998دراسة تؤرٌخٌة اطروحة دكتوراه غٌر منشورة ، كلٌة االداب جامعة الكوفة ، 
257 . 

، دراسة  1968ـ  1964عمار خالد رمضان الربٌعً الصراع على السلطة فً العراق الجمهوري   
  275ـ  218، ص  2002رة، تارٌخٌة ، رسالة ماجستٌر غٌر منشورة ، كلٌة االداب ، جامعة البص

، ص  2002عبد الوهاب حمٌد رشٌد ، العراق المعاصر ، دار المدى للثقافة والنشر ـ دمشق ، . د 
16  

فٌبً مار ، تارٌخ العراق المعاصر ، العهد الجمهوري االول ، ترجمة مصطفى نعمان احمد ،  (2)
 .    72مكتبة مصر ودار المرتضى ، بغداد ، ص 

كوك حول ارتباط معاون مدٌر االستخبارات العسكرٌة المقدم الركن عبد الرزاق الناٌف حامت الش( 1)

، وامر الحرس الجمهوري المقدم ابراهٌم عبد الرحمن الداود بجهات غربٌة ، فقال عضو قٌادة الحركة 

ه قرر االشتراكٌة باغلبٌة اعضائ االشتراكٌة العربٌة عبد االله النصراوي ان المكتب السٌاسً للحركة

تموز الرتباطات الناٌف المشبوهة على حد  17عدم التحالف مع حزب البعث واالشتراك فً انقالب 

محمد جمال : ٌنظر على التوالً . توصٌفه ،مقابلة اجرٌتها مع عبد االله النصراوي بالبرٌد االلكترونً 

ً للدراسات االستٌراتٌجٌة باروت ، حركة القومٌٌن العرب ، النشؤة ـ التطور ـ المصائر ،المركز العرب

بهاء الدٌن نوري ، . وثائق المإتمر الوطنً الثانً للحزب الشٌوعً  .  486ص .  1997، دمشق ، 

 319مذكرات ،دار  الحكمة ، لندن ، ص 

فضال عن ذلك ، اكد فٌما بعد عضو القٌادة القطرٌة لحزب البعث ومن المشاركٌن فً انقالب البعث 

كنا فً الحقٌقة نخشاه ، وكنا تتوجس خٌفة من عنده ، وكنا “ العلً قوله صالح عمر  1968الثانً 

 8برنامج شاهد على العصر ، مقابلة مع صالح عمر العلً بتارٌخ “ نشك فً عالقاته الخارجٌة 

  www.aljazeera.net .الحلقة الرابعة  2003حزٌران 
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لعراق السٌاسً المعاصر شكلت االحزاب والتنظٌمات السٌاسٌة فٌه جبهات على مدى تارٌخ ا( 4)
للتفصٌل ٌنظر عبد الرزاق الحسنً ، الجبهة الوطنٌة فً العراق ، جذورها التارٌخٌة فً . وطنٌة عدة 

 . 1980، مركز االبجدٌة للصف التصوٌري ، بٌروت ،  2العراق وتطورها ،ط 
 1968لحزب الشٌوعً  العراقً ، اوائل اٌلول  تقرٌر اللجنة المركزٌة: ٌنظر  (5)
شباط  8عانى الحزب الشٌوعً  من البطش والتنكٌل فً انقالب البعث والقوى القومٌة فً ( 6)

علً كرٌم سعٌد ، العراق  ، البٌرٌة المسلحة : لم ٌشهده أي حزب فً تارٌخ العراق ،  ٌنظر  ما1963
 .108 – 26، ص 2002التوزٌع  ، بٌروت ،، الفرات  للنشر  و 1، حركة  حسن سرٌع ،ط 

 . 1968تموز  30،  194جرٌدة الثورة العدد : للتفصٌل ٌنظر (7)

، انتمى الى حزب البعث العربً االشتراكً ، تولى 1937او  1933ولد فً مدٌنة تكرٌت عام  (8)
حركة وزارات عدة منها وزارة االعالم ، انشق  عن حزب البعث ، وانضم الى المعارضة واسس 

 . 2003حزٌران  8فً  4الوفاق الوطنً  فً لندن ، برنامج شاهد  على العصر ، الحلقة 

 .ٌنظر وثائق المإتمر الثانً للحزب الشٌوعً العراقً ( 9)

 29الحزب الشٌوعً العراقً بٌان اللجنة المركزٌة حول الوضع السٌاسً الراهن فً البالد ، ( 81)
 .  1968تموز 

ظر ما ادلى به صالح عمر العلً فً برنامج شاهد على العصر الحلقة الرابعة فً هذا الشؤن ٌن (88)

 .المصدر السابق 

،  1998، دار الكنوز االدبٌة ، بٌروت ،  1ٌنظر الدكتور رحٌم عجٌنة ، االختٌار المتجدد ، ط (82)

 .93ص

رعة تشرذمت حركة القومٌٌن العرب فً العراق على االقل الى تسع منظمات قومٌة متصا (81)

اللٌنٌنً  –الماركسً : بجناحٌها المتصارعٌن" الحركة االشتراكٌة العربٌة"ومنافسة للبعث ، ومثلت 

الذي ٌمثل ٌسار حركة القومٌن العرب بقٌادة عبد اإلله النصراوي ، والناصري  الٌساري بقٌادة خٌر 

االشتراكٌٌن ، وحزب الدٌن حسٌب ، اكبر هذه المنظمات واهمها ، فضالً عن ذلك ، مإتمر القومٌٌن 

محمد : للتفصٌل ٌنظر. الكادحٌن العرب وحزب العمال الثورٌٌن والحزب العربً االشتراكً وغٌرها

جمال باروت ، المصدر السابق ، حنا بطاطو ، الطبقات االجتماعٌة والحركات الثورٌة من العهد 

والضباط االحرار ، ترجمة  العثمانً حتى قٌام الجمهورٌة ، الجزء الثالث ، الشٌوعٌون والبعثٌون

 .413ص( 36)، هامش  1995، مإسسة االبحاث العربٌة ، بٌروت ،  2عفٌف الرزاز ، ط

من "عقد الحزب الشٌوعً العراقً مإتمره الوطنً الرابع سراً فً شمال العراق تحت شعار  (84)

 ".طًاجل انهاء الحرب فوراً واسقاط الدكتاتورٌة الفاشٌة ، وتحقٌق البدٌل الدٌمقرا

، واقر المإتمر وثٌقة تقٌٌم تجربة الحزب  1985تشرٌن الثانً  15 – 10واستمر المإتمر من 

 .1979 – 1968للسنوات 

 .100 – 166ص 1986نٌسان  172م ، العدد .، ب( مجلة" )الثقافة الجدٌدة"ونشرت الوثٌقة 

على الشٌوعٌٌن فً سورٌا ،  تجدر االشارة هنا ان مجلة الثقافة الجدٌدة ٌومئذ تطبع فً دمشق ، وتوزع

 .وكذلك ترسل اعداد منها الى كردستان العراق ودول اوربا ، حٌث ٌقٌم العراقٌون هناك

، ( مجلة" )الثقافة الجدٌدة"للتفصٌل عن النص الكامل لمشروع مٌثاق الجبهة الوطنٌة ٌنظر  ( 85)

ر مجلة الثقافة اجازت حكومة البعث ظهو 223 – 191، ص 1969، حزٌران  3بغداد ، العدد



الجدٌدة عالنٌة بوصفها مجلة تهتم بنشر ثقافة تٌار الٌسار الماركسً والفكر الشٌوعً ، وصدر لها العدد 

" ، ومن ثم اجٌزت صحٌفة الحزب الشٌوعً العراقً  1969االول بشكله العلنً والرسمً فً نٌسان 

 "  .طرٌق الشعب

، تشرٌن الثانً  8، العدد" الثقافة الجدٌدة:"نص مشروع الحركة االشتراكٌة العربٌة ٌنظر  (86)

 .، مطبعة الجاحظ ، بغداد 1969

استناداً الى بعض ادبٌات الحزب الشٌوعً العراقً ذكرت بؤن بلبلة فكرٌة تفشت فً صفوف   (87)

الحزب ألسباب ذاتٌة نبعت  من ظروف الحزب الخاصة ، وعمقتها السٌاسة الخاطئة التً سار علٌها ، 

 ضوعٌة كانت تعانً منها الحركة الشٌوعٌة العالمٌة ، انعكست آثارها على  واالخرى مو

انشقت قٌادة الحزب الى قٌادتٌن االولى  1967أٌلول  17الحزب الشٌوعً العراقً واعتباراً من   
للتفصٌل . القٌادة المركزٌة بقٌادة عزٌز الحاج والثانٌة اللجنة المركزٌة بقٌادة سكرتٌرها عزٌز محمد

، دار الرواد المزدهرة  3، ط 2عزٌز سباهً ، عقود من تارٌخ الحزب الشٌوعً العراقً ، ج: ٌنظر
 .78 – 58، ص 2005والتوزٌع المحدودة ، بغداد 

حنا بطاطو ، المصدر : ، مقتبس فً 1968القٌادة المركزٌة فً آب  –بٌان الحزب الشٌوعً   (88)
 .413السابق ص

 .1968تشرٌن الثانً  5،  1633العدد " ع العراقٌةالوقائ"ٌنظر نص القرارٌن فً  ( 89)

 .414المصدر السابق ، ص –حنا بطاطو  ( 21)

 .93 – 92عزٌز سباهً ، المصدر السابق ، ص: مقتبس فً ( 28)

 

زكً خٌري وسعاد خٌري ، دراسات فً تارٌخ الحزب الشٌوعً العراقً ، المجلد : ٌنظر ( 22)

 .54، ص 1984م ، .ب،  1االول ، اصدار الٌوبٌل الذهبً ، ط

عبد جاسم الساعدي ، الحركة الوطنٌة فً العراق واحزاب : للتفاصٌل عن االضراب ٌنظر  (21)

 .2008عمال الزٌوت ، بغداد ، 

وٌتهم عضو مجلس قٌادة الثورة ، وعضو القٌادة القطرٌة لحزب البعث العربً االشتراكً صالح عمر 

 .المضربٌن العلً بؤنه قاد القوات االمنٌة للهجوم على

 .1968، كانون االول ،   5، جرٌدة الحزب الشٌوعً العراقً السرٌة ، العدد" طرٌق الشعب"  (24)

 . 97مقتبس من عبد جاسم الساعدي ، المصدر السابق ، ص( 25)

، دار  1، ط 5مقتبس من سمٌر عبد الكرٌم ، اضواء على الحركة الشٌوعٌة فً العراق ج  (26)
وٌشار الى ان سمٌر عبد الكرٌم ما هو اال اسماً وهمٌاً لشخصٌة مختلفة . 145المرصاد ، بٌروت ، ص

 .ادعاها احد الباحثٌن المتخصصٌن العاملٌن فً اجهزة المخابرات االمنٌة العراقٌة

خطب وتصرٌحات صدام حسٌن نائب رئٌس مجلس قٌادة "كراس : على سبٌل المثال ٌنظر ( 27)

 ".الثورة

، حزب البعث العربً االشتراكً ، لكً ٌصان السالم  1972، بغداد ،  منشورات دار الحرٌة للطباعة

، بغداد ، ( جرٌدة)، الجمهورٌة  1973، بغداد ،  1، ط" الثورة "وتتعزز الوحدة الوطنٌة ، منشورات 

 .1968تموز  31،  199العدد



 .208، ص 1969، حزٌران  3الثقافة الجدٌدة ، العدد : ٌنظر  (28)

 .505ري وسعاد خٌري ، المصدر السابق ، صزكً خٌ: ٌنظر  (29)

الى السٌد عبد اإلله  2009تشرٌن االول  10رسالة من الباحث عبر البرٌد االلكترونً بتارٌخ   (11)
 النصراوي

 21اجوبة السٌد عبد اإلله النصراوي مثلما وردت الى الباحث عبر البرٌد االلكترونً بتارٌخ   (18)
 .2009تشرٌن     الثانً 

 24فً  757، قرار رقم  1970كانون الثانً  3،  1224العدد " الوقائع العراقٌة"نظر ٌ ( 12)
 .كانون االول

 .416حنا بطاطو ، المصدر السابق ، ص  (11)

 .وثائق المإتمر الثانً للحزب الشٌوعً العراقً ، المصدر السابق  (14)

 .1986، نٌسان  172العدد " الثقافة الجدٌدة: "للتفصٌل ٌنظر نص الوثٌقة فً  ( 15)

 .104عزٌز سباهً ، المصدر السابق ، ص (16)

، حنا بطاطو ، المصدر السابق ،  508زكً خٌري وسعاد خٌري ، المصدر السابق ، ص (17)
 .417ص

 .1970آذار  12،  478، العدد " جرٌدة الثورة"  (18)

 .1970اٌار  13،  510العدد " الثورة" (19)

،  1944معلم مدرسة ابتدائٌة انتمى للحزب اوائل عام  ، 1922كردي ولد فً اربٌل عام   (41)
،  1954ولغاٌة حزٌران  1953اصبح سكرتٌر اللجنة المركزٌة للحزب الشٌوعً العراقً فً نٌسان 

،  2006كتاب المسٌرة مذكرات كرٌم احمد ، )  ثم اصبح سكرتٌراً للحزب الشٌوع الكردستانً عام 
 (.اربٌل 

 .417، ص 3لسابق ، جحنا بطاطو ، المصدر ا  (48)

 .1970تموز  10،  1970تموز  6،  565العدد " الثورة" (42)

 100االختٌار المتجدد  ، المصدر السابق ، ص -رحٌم عجٌنة . د: للتفاصٌل ٌنظر  (41)

للباحث  2009 – 10-17قٌادة الحزب الشٌوعً انذاك فً  حدٌث عبد الرزاق الصافً  عضو (44)

 .لى حزبه لعقد الجبهة بشان الضغوط التً كانت تمارس ع

 ًٌومذكرات بعض قٌاد. 123، مصدر سابق،  ص  3عزٌز سباهً ،  جـ : للتفصٌل ٌنظر  (45)
 .الحزب الشٌوعً العراقً 

سلٌم اسماعٌل البصري ، الصراع ، مذكرات شٌوعً عراقً ،بغداد ، دار المدى للثقافة   (46)
 . 275ص 2006، سنة ،  1والفنون ، ط

  114، المصدر السابق ،  ص3عزٌز سباهً ج  (47)

 .  129-128رحٌم عجٌنة ، مصدر سابق ، ص (48)

،  2006، بغداد دار الرواد المزدهرة ، سنة 1جاسم الحلوائً ،الحقٌقة  كما عشتها ، ط: ٌنظر  (49)
 . 239ص

زكً خٌري ، صدى السنٌن فً ذاكرة شٌوعً مخضرم ، ،بدون ذكر لسنة الطبع والمكان ،  (51)
 (.ً فً السوٌدحسب علم) 233ص

، عربً ، تعلم القراءة والكتابة فً المال ، لم ٌكمل دراسته االبتدائٌة  1932ولد فً كربالء عام  *
درس فً مدرستً االعداد الحزبً فً بلغارٌا وموسكو ، عامل ، انتمى الى الحزب الشٌوعً عام 

ات لغاٌة المإتمر جنة المركزٌة للحزب الشٌوعً فً منتصف الستٌنل، اصبح عضوا فً ال 1945
  1985الرابع للحزب الذي عقد عام 

مذكرة قدمها عدد من اعضاء واعضاء احتٌاط فً اللجنة المركزٌة واعضاء : للتفاصٌل ٌنظر  ( 58)
، وهم من  1986فً المكتب السٌاسً وسكرتارٌة اللجنة المركزٌة لحزب الشٌوعً العراقً فً تموز 

باقر ) 1985الشٌوعً العراقً الذي عقد فً كردستان عام لم ٌفوزوا فً المإتمر الرابع للحزب 



،منشورة فً كتاب مذكرات باقر ابراهٌم ،دار الطلٌعة (.ابراهٌم حسٌن سلطان وعامر عبد هللا واخرون
 ،428ص 2002، سنة  1بٌروت،  ط –

اق،  واٌضاً منشورة فً الملف العراقً ، نشرة الشهرٌة سٌاسٌة وثقافٌة ٌصدرها مركز دراسات العر
 . 2000لندن ، عدد نٌسان ،  سنة 

 37ص  1970اٌلول  –وثائق المإتمر الوطنً الثانً للحزب الشٌوعً العراقً  (52)

 38المصدر نفسه لمزٌد من المعلومات ص  (51)

نقال عن سمٌر عبد / 1970/  5/  13و 1970/  4/  12-11جرٌدة الثورة فً :  للتفاصٌل  (54)
  137ص  5 الكرٌم ، المصدر السابق ، ج

جرٌدة  طرٌق الشعب جرٌدة اللجنة المركزٌة للحزب الشٌوعً العراق  عدد اوائل اب ،    (55)
1970  

 43وثائق المإتمر الوطنً الثانً للحزب الشٌوعً العراقً ، المصدر السابق ، ص   (56)

لوطنٌة مٌثاق العمل الوطنً والنظام الداخلً وقواعد العمل فً الجبهة ا: للتفصٌل ٌنظر   (57)
 1973والقومٌة التقدمٌة ، دار الحرٌة للطباعة ، بغداد ، 

/ تشرٌن االول   31/ 30عدد خاص " الثقافة الجدٌدة : " للتفصٌل عن نص البٌان ٌراجع   (58)
تجدر االشارة ان مشروع المٌثاق خضع لدراسة ومالحظات اعضاء .  7- 3ص  1971كانون االول 

 .هللا ورحٌم عجٌنة ومكرم الطالبانً فً المصدر نفسه  اللجنة المركزٌة منهم عامر عبد

  425-424حنا بطاطو ، مصدر سابق ، الجزء الثالث ، ص   (59)

 
 

 

 

 

 
 
 

 


