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الحوثيون وطهران: 
كيف أصبح اليمن مجااًل 

لحركة النشاط الثوري اإليراني؟

اليمــن،  ومنهــا  العربيــة،  الــدول  اصطفــت 

ــد هللا  ــ�ي عب ــل ع ي الراح
ــىن ــس اليم ــادة الرئي بقي

ي الراحــل صــدام 
صالــح، مــع الرئيــس العــرا�ق

هــذا  وســاعد  إيــران،  ضــّد  حربــه  ي 
�ن ن  حســ�ي

ــر  الموقــف اليمــن بعــدم ظهــور أّي نشــاط يُذك

أّن  عــن  فضــاً   ،1990 العــام  حــىق  للزيديــة، 

ي كان يمنــع تأســيس أحــزاب أو 
النظــام اليمــىن

عــان عــن تنظيمــات سياســية، تقــوم عــ�  الإ

ي الميثــاق 
أســس مذهبيــة أو فكريــة؛ حيــث جــاء �ن

ي أّن ذلــك يعــّد »عمالــة« و»خيانــة«.
الوطــىن

ق  ي ال�ش
ي إيران، العام 1979، زلزاالً مدوياً �ف

سالمية �ف أحدث نجاح الثورة االإ
سالم  ي تُوضع فيها مقوالت االإ

االأوسط؛ حيث كانت هذه هي المرة االأوىل ال�ت
ق االأوسط؛  ي ال�ش

السياسي موضع التنفيذ، مما جعل من الدين محوراً للرصاع �ف
ق االأوسط. ي ال�ش

وبالتاىلي تشّكل واقع مغاير �ف

رامي شفيق
باحث مرصي

اإلرهاصات التأسيسية

ن  ــ�ي ــها، حس ي إىل مؤسس
ــو�ث ــة الح ــب حرك تنتس

، وبــدأ نشــاطها عــ� يــد عدد  ي
بــدر الديــن الحــو�ث

مــن علمــاء الزيديــة، الذيــن قامــوا بإحيــاء تعاليم 

مذهبهــم وتدريســه، واســتفاد ناشــطو الزيديــة، 

ــن  ــران، م ــع إي ــارب م ــو التق ــوا نح ــن اتجه الذي

قليميــة والدوليــة، مطلــع  مســتجدات الأوضــاع الإ

، واســتغلوا  ي
المــا�ن القــرن  مــن  التســعينيات 

؛  ــياسي ــم الس وعه ــاء م�ث ــة لبن ــطة المتاح الأنش
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ازداد حضور طهران في الداخل اليمني بحكم العالقات 
الجيدة بين الدولتين بعد حرب الخليج 1991

ن  حيــث تــم الســماح بإنشــاء مــا يزيــد عــ� ســت�ي

ي اليمــن تمثــل جميــع التوجهــات 
حزبــاً سياســياً �ن

ســامية. ــة والإ الي ــة، واليســارية، واللي�ب القومي

القــوى  و»اتحــاد  »الحــق«  حزبــا  مّثــل 

ــث  ــيعي؛ حي ــياسي الش ــام الس س ــعبية« الإ الش

بمرجعيــة  إســامي  كحــزب  »الحــق«  تأســس 

المذهــب الزيــدي، وكان مــن أهــم مؤسســيه؛ 

المرجــع الزيــدي مجــد الديــن، ونائبــه بــدر الدين 

انتخابــات  أول  ي 
�ن »الحــّق«  وفشــل   ، ي

الحــو�ث

ــم يحصــل ســوى عــ�  ــة؛ ول تنافســية ديمقراطي

ي 
ن �ن ــ�ي ن انتخابيت ــ�ي ــن دائرت ن م ــ�ي ــن برلماني مقعدي

ــان  لم ــد ال�ب ــل مقاع ــن أص ــدة، م ــة صع محافظ

ــق«  ــور »الح ــن ظه ــد. وتزام ــغ 301 مقع ي تبل
ــىق ال

مــع تأســيس »منتــدى الشــباب المؤمــن« كجنــاح 

ي 
ي لتيــار الإحيــاء الشــيعي، وكان �ن

فكــري وثقــا�ن

 ، ي
ــن الحــو�ث ــدر الدي مقدمــة مؤسســيه؛ محمــد ب

ــبة  ــّق، بالنس ــزب الح ــض أّن ح ــرى البع ــذي ي ال

ــرر  ــذا ق ــرة؛ ل ــة عاب ــوى تجرب ــن س ــم يك ــه ل إلي

ومــن عضويــة  الحــزب  مــن  مبكــراً  الســتقالة 

ــّرر  ــّق، وق ــزب الح ــل لح ، كممث ي
ــىن ــان اليم لم ال�ب

ــل  ــن«، وعم ــدى الشــباب المؤم ــرغ لـ«منت أن يتف

عــ� فــرض وجهــة نظــره الخاصــة عــ� ســ�ي 

أنشــطة المنتــدى؛ الأمــر الــذي أدى إىل انقســامه 

ي 
، والثــا�ن ي

ن الحــو�ث : أولهمــا يتبــع حســ�ي ن إىل قســم�ي

ــد  ــذي جّم ــزان ال ــالم ع ــىي س ــد يح ــع محم يتب

أحدث نجاح الثورة اإلسالمية اإليرانية العام 1979 زلزااًل مدوياً يف الرشق األوسط
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نشــاطه الســياسي جــراء تداعيــات حــروب صعــدة 

ــىق 2010 ــتمرت ح ي اس
ــىق ال

العالقة مع طهران
ي 

�ن يرانيــة  الإ الســفارة  بــدأت  الثمانينيــات؛  ي 
�ن

ي بهــدف زيارة 
صنعــاء بتقديــم دعوات لشــباب يمىن

إيــران، والتعــرّف إىل تجربــة ثورتهــا، واســتطاعت أن 

تســتقطب الكثــ�ي مــن الشــباب الزيــدي؛ أبرزهــم: 

ن  ــ�ي ــان، وحس ــم جدب ــد الكري ــزان، وعب ــد ع محم

ــة. ــة الحوثي ، مؤســس الحرك ي
الحــو�ث

ن  ــ�ي ــب حس ي خط
ــارة �ن ــك الزي ــار تل ــرت آث ظه

ــة  ــا عــن المرجعي ّ مــن خاله ــ�ب ي ع
ــىق ، ال ي

الحــو�ث

، المتأثــرة بنمــوذج الثــورة  ن الفكريــة للحوثيــ�ي

السياســية  القيــادة  بفكــرة  يرانيــة، وخاصــة  الإ

ي 
وعيــة الدينيــة؛ وعــادًة مــا كان الحــو�ث ذات الم�ث

ــة  ــه كنمــوذج لمقاوم ي ويقدم
ــىن يستشــهد بالخمي

الســتعمار والصهيونيــة.

ي شــهدتها المنطقــة 
شــّكلت التحــولت الــىق

، باحتال  ي
ي تســعينيات القــرن المــا�ن

العربيــة، �ن

ي آب )أغســطس( 1990، 
ن للكويت، �ن صدام حســ�ي

قليمــي؛  ي النظــام الإ
منعطفــاً تاريخيــاً حــاداً �ن

حيــث اصطفــت بعــض الــدول العربيــة، وعــ� 

رأســها اليمــن، بقيــادة عــ�ي عبــد هللا صالــح، مــع 

ــدال  ــاب العت ــة أقط ي مواجه
ن �ن ــ�ي ــدام حس ص

ــره الواضــح عــ�  . كان لهــذا الموقــف أث ي العــر�ب

ي 
ــىق ، ال ي ــر�ب ــج الع ــدول الخلي ــن ب ــات اليم عاق

تدهــورت بشــدة؛ الأمــر الــذي منــح طهــران 

، وخاصــة مــع  ي
ي الفضــاء اليمــىن

حريــة الحركــة �ن

ــن  ــزاب، اللذي ــور الأح ــياسي وظه ــاح الس النفت

شــهدهما اليمــن آنــذاك، وأصبــح اليمــن مجــالً 

وميدانــاً   ، ي
يــرا�ن الإ الثــوري  النشــاط  لحركــة 

ــيع. للتش

ي 
عــ� هــذا النحــو؛ ازداد حضــور طهــران �ن

الجيــدة  العاقــات  بحكــم  ي 
اليمــىن الداخــل 

ــ�ي  ــن التبش ــران م ــت طه ؛ وتمكن ن ــ�ي ن الدولت ــ�ي ب

عراقيــة  شــيعية  كــوادر  بواســطة  ي  المذهــىب

ــوا  ــن كان «، مم ي
ــوة العــرا�ق ن لحــزب »الدع ــ�ي منتم

وح جــراء  ن ي اليمــن عــ� خلفيــة الــ�ن
يقيمــون �ن

حــرب الخليــج.

تزامن ظهور حزب الحق مع تأسيس »منتدى الشباب املؤمن«تنتسب حركة الحويث إىل مؤسسها حسني بدر الدين الحويث
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 ، ي
ن للشــأن اليمــىن وتذهــب آراء بعــض المتابعــ�ي

ي 
ي �ن ي ع�ث

ثــىن ي بالمذهــب الإ
يــرا�ن إىل أّن التبشــ�ي الإ

اليمــن، لــم يكــن عــ� مســتوى توقعــات طهــران، 

ــط وثيقــة مــع  ــا اســتطاعت أن تنســج رواب إل أنّه

زعمــاء الزيديــة الشــيعية أثمــرت فيمــا بعــد عــن 

. ي
ن طهــران وجماعــة الحــو�ث اتصــال وثيــق بــ�ي

ــة  ــام 2003، المنطق ــداد، الع ــقوط بغ ــح س فت

ــراق  ي الع
ــران �ن ي ــياسي لإ ــوذ الس ــرة النف ــ� دائ ع

الــذي شــهد نشــاطاً  اليمــن،  اً  ولبنــان، وأخــ�ي

ــح  ــك ترصي ــ�ي لذل ؛ ويش ي
ــو�ث ــة الح ــداً لحرك اي ن م�ق

ــدة  ــه جري ت ــح، ن�ث ــدهللا صال ــ�ي عب ــي لع صحف

ي آب )أغســطس( العــام 
»المســتقبل« اللبنانيــة، �ن

2004، بــأّن: »جهــات التحقيــق ضبطــت مطبوعات 

؛  ن ي بحــوزة الحوثي�ي ي عــ�ث
ثــىن تخــص المذهــب الإ

ي الداخــل 
ممــا يؤكــد تــورّط عنــارص خارجيــة �ن

.» ي
ــىن اليم

ي إىل تنظيــم مســلح، 
تحّولــت حركــة الحــو�ث

ي اندلعــت 
العــام 2004، أثنــاء المواجهــات الــىق

مــع القــوات الحكوميــة، واســتمرت حــىق 2010، 

ن خالهــا عــن تأثرهــم  ي كشــف أداء الحوثيــ�ي
والــىق

ــزب هللا«. ــكري لـ»ح ــالأداء العس ــديد ب الش

الحوثي في »الربيع العربي«
انضــّم اليمــن، العــام 2011، إىل قافلــة الثــورات 

ي اســتقرت 
العربيــة ضــّد بعــض الأنظمــة الــىق

ي للمطالبة 
لعقــود طويلــة، وخــرج الشــعب اليمــىن

برحيــل الرئيــس، عــ�ي عبــدهللا صالــح، الــذي 

اُضطــر تحــت ضغــط الحتجاجــات الشــعبية 

ــه  لتوقيــع اتفــاق لنقــل الســلطة لنائبــه، عبــد ربّ

( مــن  ي )نوفمــ�ب
ــا�ن ــن الث ي ي ت�ث

منصــور هــادي، �ن

ــه. العــام ذات

خطتهــا  مــن  ن  الحوثيــ�ي جماعــة  وّســعت 

ي الداخــل 
لاســتفادة مــن التناقضــات السياســية �ن

، وأقامــت  ن ؛ فبــادرت لانضمــام للمحتجــ�ي ي
اليمــىن

ي آٍن واحــد، 
خطــوط اتصــال وتنســيق مــع صالــح �ن

ال الأحمــر، قائــد  ومــن خــال التفاهــم مــع الجــ�ن

ــون  ــتطاع الحوثي ــم، اس ــّتة ضّده ــروب الس الح

ن  ــ�ي ن أحــد الموال ــ�ي الســيطرة عــ� صعــدة، وتعي

ــة. ــظ المدين ــب محاف ي منص
ــم �ن له

ــرز  ــح؛ ب ــد هللا صال ــ�ي عب ــام ع ــقوط نظ وبس

حــزب الإصــاح )إخــوان مســلمون( كقــوة رئيســة 

 ، ن ، بيــد أّن الحوثيــ�ي ي
ي المشــهد الســياسي اليمــىن

�ن

ي 
�ن ي 

علــىن بشــكل  نشــاطاتهم  مارســوا  الذيــن 

جميــع أنحــاء اليمــن، خاصــة العاصمــة صنعــاء، 

ــي  ــم أيديولوج ــهم كخص ــار أنفس ــدوا إظه تعم

اســتقطاب  بهــدف  صــاح«،  »الإ لـــ  وســياسي 

ــأ  ــذي هي ــر ال ــوان؛ الأم ــة لاإخ ــوى المناهض الق

لهــم صيغــة تحالفيــة عريضــة، ضّمــت الرئيــس 

المخلــوع، عــ�ي عبــدهللا صالــح، وحزبــه المؤتمــر 

. اكي ــ�ق ــزب الش ، والح ي ــعىب الش

في الثمانينيات بدأت السفارة اإليرانية في صنعاء بتقديم 
دعوات لشباب يمني بهدف زيارة إيران
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الثقــل  المشــهد  مــن  صالــح  خــروج  عــّزز 

ي بســط 
ن الذيــن انطلقــوا �ن الســياسي للحوثيــ�ي

نفوذهــم وهيمنتهــم مــن صعــدة إىل بقيــة أرجــاء 

اليمــن، والســيطرة عــ� جميــع مؤسســات الدولة، 

مــن خــال مــا أُطلــق عليهــا »اللجــان الثوريــة«، 

ي الوظائــف الرئيســة.
ن رجالهــم �ن وتعيــ�ي

تكثيــف  ي 
�ن إيــران  بــدأت  الســياق؛  هــذا  ي 

�ن

اليمــن مــن  ي 
السياســية �ن اللعبــة  ي 

حضورهــا �ن

خــال دعــوة شــباب الثــورة لزيــارة طهــران، وعقــد 

اليمنيــة  بالثــورة  المتعلقــة  المؤتمــرات  بعــض 

ي 
ــة، �ن ــادرة الخليجي ــع المب ــد توقي ــان، وبع ي لبن

�ن

ــن  ــون، الذي ــر( 2012، أضحــى الحوثي اي شــباط )ف�ب

رفضــوا المبــادرة، فصيــاً مناوئــاً للوضــع الجديد، 

ي كل المفاوضــات 
ن ذاك ظهــر تأثــ�ي طهــران �ن وحــ�ي

بعد »الربيع العريب«؛ اتخذت الحركة أسامء مختلفة، حتى استقرت يف النهاية عىل اسم »أنصار الله«

ي حاولــت أن تعالــج الأزمــة اليمنيــة، بمــا فيهــا 
الــىق

ن  ن الحكومــة والحوثيــ�ي ي جــرت بــ�ي
المفاوضــات الــىق

بوســاطة ُعمانيــة؛ حــىق رّصح المستشــار الســياسي 

ــت  ــران كان ــأّن »طه ــه منصــور هــادي؛ ب ــد رب لعب

ــم عــ� كّل ورقــة وقــرار«. تتّم

 ) )ســبتم�ب أيلــول  ي 
�ن الحوثيــون،  اســتطاع 

ــه  ــذي رأت ــر ال 2014، الســيطرة عــ� صنعــاء؛ الأم

ي 
ســيخ نفوذهــا �ن ــران ل�ق ــن إي ــة م ــاض محاول الري

ق الأوســط؛ وبالتــاىلي تهديــد الأمــن  منطقــة الــ�ث

. ي ــر�ب ــج الع ــدول الخلي ــي ل القوم

ي إطــار ذلــك، قــادت الســعودية تحالفــاً 
و�ن

آذار   26 ي 
�ن  ، ن الحوثيــ�ي ضــّد  عســكرياً  عربيــاً 

ي مــا ُســّمي  )مــارس( 2015، وأطلــق التحالــف العــر�ب

فتح سقوط بغداد العام 2003 المنطقة على دائرة النفوذ 
السياسي إليران في العراق ولبنان وأخيرًا اليمن
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وّسعت جماعة الحوثيين من خطتها لالستفادة من التناقضات 
السياسية في الداخل اليمني خالل »الربيع العربي«

بـ«عاصفــة الحــزم«، فيمــا قالــت الريــاض إّن 

ــتجابة  ي اس
ــأ�ق ــن ت ــ� اليم ــكرية ع ــة العس الحمل

ي 
لرســالة الرئيــس عبــد ربــه منصــور هــادي، الــىق

وجههــا إىل قــادة مجلــس التعــاون الخليجــي؛ 

عيــة وإنهــاء  حيــث طالبهــم فيهــا باســتعادة ال�ث

ي 
ــه ســيطرة الحــو�ث ــذي خلفت الوضــع المــأزوم ال

عــ� معظــم أنحــاء اليمــن، فضــاً عــن تواجــد 

»القاعــدة« و»داعــش«.

ــود  ــد وج ــران إىل تأكي ــعت طه ــل؛ س ي المقاب
�ن

ي 
ي )أنصــار هللا( ككتلــة حرجــة �ن

جماعــة الحــو�ث

ي 
ي �ن

، خاصــة بعدمــا نجــح الحــو�ث ي
المجــال اليمــىن

عقــد صيغــة تحالــف مــع الرئيــس الراحــل، عــ�ي 

عبــد هللا صالــح، الــذي ما لبــث أن نقــض التفاق 

معهــم، واســتعاد تحالفــه مــع الريــاض وقــوات 

ن  ــ�ي ــذي دفــع بجماعــة الحوثي ــف؛ الأمــر ال التحال

ــالت،  ــام بعــدد مــن العتقــالت والغتي إىل القي

ــ�ي  ــة ع ــام، ومهاجم ــر الع ــادات المؤتم ــّد قي ض

ي 
عبــد هللا صالــح نفســه، الــذي لقــي حتفــه �ن

.2017 ) ــم�ب ــون الأول )ديس كان

من الحوثي إلى األنصار
الحركــة  اتخــذت  «؛  ي العــر�ب »الربيــع  بعــد 

ــة عــ�  ي النهاي
أســماء مختلفــة، حــىق اســتقرت �ن

اســم »أنصــار هللا«، وهــي محاولــة مــن جماعــة 

ي للتعبــ�ي عــن نفســها، بأنهــا كيــان تنظيمــّي 
الحــو�ث

ّ عــن فكــر ورؤيــة ل ترتبطــان باســم وهويــة  يعــ�ب

ــا  ــن محاولته ــاً ع ــا، فض ــة بعينه ــخص أو جه ش

ــاق  ــل نط ــرص داخ ــا تنح ــرة أنّه ــن فك ــروج م الخ

ــد(. ــدة بالتحدي ــدد )صع ي مح
ــرا�ن جغ

ن  ن لمســار الحوثيــ�ي ويذهــب بعــض المراقبــ�ي

ــمى،  ي المس
ــة �ن ــال الحرك ــذي ط ــول ال إىل أّن التح

ــار  ط ــق بالإ ــا يتعل ــاولت فيم ــض المح ــه بع رافقت

التنظيمــي؛ حيــث ســعت الحركــة لتنظيــم صفوفهــا 

جنــاح  متداخلــة:  غــ�ي  تنظيميــة  وحــدات  إىل 

، وتربــوي، وإعامــي واجتماعــي،  عســكري، وســياسي

ــات  ي بعــض الافت
ــك واضحــاً �ن ــدا ذل . وب ي

ــا�ن وري

ي 
ــاء، �ن ــقوط صنع ــب س ــرت عق ي ظه

ــىق ــة ال عاني الإ

( 2014، غــ�ي أّن ذلــك ل يعــّد دليــاً  أيلــول )ســبتم�ب

كافيــاً عــ� وجــود تنظيــم بالمعــىن الدقيــق، بقــدر 

ي 
ــة �ن ــة الحرك ــال بني ــذي ط ــاك ال ــس الرتب ــا يعك م

وقــٍت تحــاول أن تتعامــل فيــه مــع الأمــر بمــا يليــق 

ــد الســلطة. ــض عــ� مقالي ــة تقب بحرك

لكــن ذلــك ل يمنــع أّن ثمــة حالــة تنظيميــة 

 : ي ــران، وحــز�ب ــاط »أنصــار هللا« بطه ــس ارتب تعك

ي العــراق، و«حــزب هللا« 
»الدعــوة« الشــيعي �ن

، وكاهمــا يرتبــط بطهــران وسياســتها،  ي
اللبنــا�ن

ن لمســار تلــك  ن عــدد مــن المراقبــ�ي ويســتقر يقــ�ي

الحركــة عــ� أّن ثمــة خصوصيــة لرتبــاط »أنصــار 

ــض  ــه القاب ــذي يعدون ــزب هللا«، ال هللا« بـــ »ح
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الحقيقــي والمســؤول عــن ملــف الحركــة باليمــن، 

ــاً. ــليحاً وتدريب ــاً وتس ــه تنظيم ــف ب والمكل

ي 
�ن ات،  التغيــ�ي هــذه  مــوازاة  ي 

�ن يجــِر  ولــم 

، أّي تغيــ�ي  الســم والتنظيــم والوضــع الســياسي

ــد  ــة؛ وتؤك ــة الأيديولوجي ــة الحرك ــ� بني ــر ع يُذك

ي كل منشــوراتها حــرص حــّق الوليــة 
الحركــة �ن

هللا  ي 
ر�ن ن  والحســ�ي الحســن  بســالة  العامــة 

ــا. عنهم

ي 
ــىق ــة«، ال ــة والثقافي ــة الفكري ــاءت »الوثيق وج

ي 
حّررتهــا العــام 2012، لتوضــح هــذه المســألة، �ن

ــا هــي: ثــاث قضاي

أّن . 1 عــ�  يقــوم  ومضمونــه  الصطفــاء: 

هللا تعــاىل اصطفــى آل محمــد، صــ� هللا 

ــة  ــوا المســؤولية الكامل ــه وســّلم، ليتول علي

عــن الديــن، وتقــول الوثيقــة: »ونعتقــد أن 

هللا ســبحانه اصطفــى أهــل بيــت رســوله، 

ــه وســلم، فجعلهــم هــداة  صــ� هللا علي

لاأمــة، وورثــة للكتــاب بعــد رســول هللا، إىل 

ك الحوثيــون  أن تقــوم الســاعة«، ويشــ�ق

المذاهــب  بقيــة  مــع  القضيــة  هــذه  ي 
�ن

الشــيعية، فيمــا يختلفــون فيمــن يحــّق لــه 

. ي ــىب ــن آل الن ــم م الحك

ي هللا . 2
ــب، ر�ن ي طال ــن أ�ب ــ�ي ب ي ع

ــم �ن الحك

ي 
، ر�ن ن عنــه، وذّريتــه مــن الحســن والحســ�ي

هللا عنهمــا.

ن . 3 ــا حســ�ي ــة كان يكرره ــم: وهــي قضي العل

ي كتاباتــه، وذكرتهــا الوثيقــة تحــت 
ي �ن

الحــو�ث

مســمى »المنــارة«، وفكــرة العلــم/ المنــارة 

: »إّن  ي
تصوغهــا الوثيقــة عــ� النحــو الآ�ق

ي كّل عــرص مــن يكــون منــاراً 
أ �ن هللا يهــىي

ــر الأمــة  ــام بأم ــادراً عــ� القي ــاده، وق لعب

ــا«. ــوض به والنه
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رهانات خاسرة.. لماذا فشل تحالف 
»االشتراكيين الثوريين« مع »اإلخوان«؟

ي نهاية عام 2005 خرجت جريدة »المرصي اليوم« القاهرية بـ»مانشيت« 
�ف

احتل مكاناً بارزاً من صفحتها االأوىل بعنوان »مصاحف االإخوان وأعالم 
ي سماء القاهرة«1 وصاغ محرر الجريدة أسفل هذا العنوان 

ف ترتفع �ف الشيوعي�ي
ف  اكي�ي ف ومنظمة االش�ت ي نظمتها جماعة االإخوان المسلم�ي

تفاصيل المظاهرة ال�ت
ي طالت عدداً من أعضاء مكتب 

ف للتنديد بالمحاكمات العسكرية ال�ت الثوري�ي
إرشاد الجماعة، واالحتجاج عىل قانون الطوارئ الذي يسمح للنظام باعتقال 

ف وقمع الحركات المناهضة لسياساته. المعارض�ي

 محمود مراد
 كاتب مرصي
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كة لــم تكــن مجــرد خــ�ب  لكــن المظاهــرة المشــ�ق

ي شــهدت 
عابــر مــن أخبــار السياســة المرصيــة الــىق

خــال تلــك الســنوات حــراكاً محمومــاً، بقــدر مــا 

مثلــت صدمــة سياســية لــكل أطيــاف اليســار 

؛  ن ن ونارصيــ�ي ن وقوميــ�ي المــرصي مــن شــيوعي�ي

ي دخــول أكــ�ث التيــارات 
لأنهــا ببســاطة كانــت تعــىن

ــًة فيمــا يشــبه »التحالــف« مــع  اليســارية راديكالي

ن  ن الطرف�ي »الإخــوان«، وبالفعــل بــدأ التنســيق بــ�ي

كة، وتنظيــم  عــ� مصفوفــة مــن القضايــا المشــ�ق

ــدوات  ــرات ون ــد مؤتم ــة وعق ــات احتجاجي فعالي

وبرامــج تثقيفيــة، شــارك فيهــا القيــادات وأعضــاء 

المســتويات الوســيطة والطــاب مــن الإخــوان 

ن معــاً. اكي�ي والشــ�ق

ــارات الشــيوعية، وأبرزهــا الحــزب  ت التي ــ�ب اعت

ــيؤدي  ــف س ــذا التحال ــرصي، أّن ه ــيوعي الم الش

ومحــو   » ن الثوريــ�ي ن  اكي�ي »الشــ�ق ذوبــان  إىل 

ي هــذا الكيــان الضخــم الُمســمى 
شــخصيتها �ن

. ن المســلم�ي بالإخــوان 

ن يقــف  ن سياســي�ي ن كيانــ�ي ــأِت التحالــف بــ�ي لــم ي

ن يقــف الآخــر ع�  ي حــ�ي
ي أقــى اليســار �ن

أحدهمــا �ن

ن السياســة، بمجــرد الصدفــة أو بنــاًء عــ� رغبــة  يمــ�ي

، وإنمــا تباينــت رغبــات  ن بعــض الأفــراد مــن الطرفــ�ي

تســتعجل  شــابة  ناشــئة  منظمــة  ن  بــ�ي أطرافــه، 

ن  ــان عجــوز يحــاول تحســ�ي ، وكي ــ�ي النتشــار والتأث

.» ي
صورتــه أمــام الــرأي العــام كـ»فصيــل وطــىن

كان تحالف االشرتاكيني الثوريني مع 

اإلخوان مبثابة صدمة لكل أطياف اليسار 

املرصي

اعتبرت التيارات الشيوعية أّن تحالف اإلخوان واالشتراكيين 
الثوريين سيؤدي إلى الحركة في الجماعة ومحو شخصيتها
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البداية من الجامعة األمريكية
قبــل أن نعــرض للجــذر الفكــري التأصيــ�ي 

ن  ن الثوريــ�ي اكي�ي الــذي اعتمدتــه منظمــة الشــ�ق

لخــوض هــذا التحالــف، علينــا أن نتتبــع أولً 

مــرص،  ي 
�ن التيــار  فيهــا  نشــأ  ي 

الــىق الظــروف 

ي عليهــا التنظيــم.
ي بُــىن

والأســس الفكريــة الــىق

والكتلــة  ي 
الســوفيىق التحــاد  انهيــار  شــكَّل 

ي 
ي نهايــة ثمانينيــات القــرن المــا�ن

قيــة �ن ال�ث

ي 
بــة موجعــة لأغلــب الأحــزاب الشــيوعية �ن رصن

العالــم، وكان ســقوط »الدولــة النمــوذج« قــد 

وع  حمــل معــه خيبــات ل حــرص لهــا لفشــل الم�ث

اكي برّمتــه، ومــع ذلــك يمكــن القــول إن  الشــ�ق

ي  ي العالــم العــر�ب
اً مــن الأحــزاب الشــيوعية �ن كثــ�ي

ــم يعــد  ــام 1989، ول ــل ع ــاً قب ــت عملي ــد انته ق

ــا  ، فيم ــ�ي ن الجماه ــ�ي ــارع أو ب ي الش
ــود �ن ــا وج له

أصبــح كثــ�ي مــن قيــادات وأعضــاء هــذه الأحــزاب 

ي 
ي منظمــات المجتمــع المــد�ن

عبــارة عــن نشــطاء �ن

ــان2. نس ــوق الإ ــز حق ومراك

ولــم تعــد قضيــة النضــال مــن أجــل بنــاء حزب 

اكية وتأســيس  طليعــي عمــاىلي يقــود الثــورة الشــ�ق

ــغيلة  ــوق الش ــن حق ــع ع ــتقلة تداف ــات مس نقاب

وإمــداد الجماهــ�ي بالوعــي الثــوري المناهــض 

وع  ــة ومجابهــة المــ�ث فقــار العالمي لسياســات الإ

يــاىلي التوســعي، ضمــن أجنــدة تلــك الأحزاب  م�ب الإ

ي باتــت ذراعــاً أيديولوجيــاً مــن أذرع الأنظمــة 
الــىق

العربيــة الحاكمــة وتفرغــت لمواجهــة خطــر المــد 

ســامي واتخــذت منــه عــدواً مــن دون  الأصــوىلي الإ

الدولــة وأجهزتهــا القمعيــة وبنيتهــا الطبقيــة، 

ي 
ــىق ــات ال ات الأدبي ي عــ�ث

ــك واضحــاً �ن ــر ذل وظه

مفكــرون  وحررهــا  الوقــت،  ذاك  ي 
�ن صــدرت 

ســام  ماركســيون تناولــت بالتحليــل خطــر الإ

ــلم  ــة والتأس ــة الديني ــول الأصولي ــياسي وتغ الس

رهــاب. ــة الإ وأقنع

ــه، كان هنــاك  مــع ذلــك، وعــ� الرغــم مــن أنّ

ــن رفضــوا  ن الذي ــن الشــباب الماركســي�ي بعــض م

ــة  ي والتبعي
ي أنشــطة المجتمــع المــد�ن

النخــراط �ن

البدايــة  وكانــت  آن،  ي 
�ن الســياسي  للنظــام 

بالجامعــة الأمريكيــة بمــرص3،  وعــ� الرغــم 

اعترب توين كليف أن االتحاد السوفيتي مل يكن اشرتاكياً 

بل يتبع منطاً من أمناط اإلنتاج الرأساميل

اعتبرت التيارات الشيوعية أّن تحالف اإلخوان واالشتراكيين 
الثوريين سيؤدي إلى الحركة في الجماعة ومحو شخصيتها
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ي 
ن سياســياً �ن مــن أنهــم لــم يكونــوا منظمــ�ي

ذاك الوقــت إل أن ثقافتهــم ســمحت لهــم 

مــن  يــة  ن نجل�ي الإ النســخة  عــ�  بالطــاع 

ي روســيا«4 للمنظــر 
كتــاب »رأســمالية الدولــة �ن

ــف )2000-1917(  ي كلي
ــو�ن ــ�ي ت ــل المارك والمناض

 ، ي
يطــا�ن اكي ال�ب ــال الشــ�ق مؤســس حــزب العم

القائــد  اث  لمــ�ي ن  عيــ�ي ال�ث الورثــة  وأحــد 

، ليــون تروتســ�ي )1879- 1940(  الشــيوعي الكبــ�ي

ــكار  ــه أف ــذي حملت ــون ال ــن المضم ــداً ع وبعي

كليــف، إل أّن الســتنتاج الــذي خــرج بــه هــؤلء 

الشــباب بعــد قراءتهــم كتابــه هــو أّن مــا كان 

ي منــذ عهــد جوزيــف 
يعيشــه التحــاد الســوفيىق

ن )1878- 1953( وإىل ســقوطه، لــم يكــن  ســتال�ي

ــاط  ــن أنم ــط م ــو نم ــل ه اكياً، ب ــ�ق ــاً اش نظام

نتــاج الرأســماىلي يعمــل فيــه الشــغيلة لــدى  الإ

ي الأربــاح لصالــح طبقــة مــن 
ي تجــىن

الدولــة الــىق

ة لــدى  وقــراط، بــدلً مــن أن يعملــوا مبــا�ث الب�ي

نتــاج، وهــو النمــط الُمســمى  مالــك وســائل الإ

بـ»رأســمالية الدولــة«.

ورة  ــا اســتقر هــؤلء الشــباب عــ� رصن ــن هن م

نت بالإخــاص  اكية جديــدة، تمــ�ي بنــاء تجربــة اشــ�ق

الشــديد لتعاليــم الماركســية الراســخة؛ حيــث 

هنــا  ومــن  ويحــدده،  الفكــر  يســبق  الوجــود 

ــام  ي ق
ــىق ــة5 ال ــة والحركي ــس الفكري ــررت الأس تق

ــي،  ــع الجتماع ــع الواق ــدل م ي ج
ــار �ن ــا التي عليه

الأول   : ن متوازيــ�ي محوريــن  عــ�  وبالعمــل 

اث الماركــ�ي الثــوري كأداة  إعــادة إحيــاء الــ�ق

تطــور  خــال  مــن  المــرصي  الواقــع  لفهــم 

ي 
الــرصاع الطبقــي وتناقضــات الرأســمالية، والثــا�ن

ــة الحتجاجــات  ــة وكاف ــة العمالي ــاط بالحرك الرتب

يــة والجتماعيــة، وبالتــاىلي لــم تنشــأ  الجماه�ي

ي النضــال 
ي تهويمــات السياســة بــل �ن

الحركــة �ن

الأرض.  عــ� 

مع اإلسالميين أحيانًا.. ضد الدولة 
دائمًا

ــون  اكيون الثوري التحالــف الــذي عقــده الشــ�ق

ــازع  ــا تن ــراغ، وإنم ــأت مــن ف ــم ي مــع الإخــوان ل

استعارت الحركة تكتيك تروتسيك »الجبهة املتحدة« للتعاون مع قوى رجعية
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ي تســمح 
فيــه الطرفــان كل آليــات التأويــل الــىق

«، فالإخــوان رأوا فيه  ي بـ«لــم الشــامي ع� المغــر�ب

 »open mind« ثبــات أنفســهم كجماعــة فرصــة لإ

ــار يســاري تقدمــي دون  يمكنهــا التحالــف مــع تي

اكيون فكانــوا  ي ذلــك حرجــاً، أمــا الشــ�ق
أن تجــد �ن

لهــذا  الأيديولوجــي  التســويغ  ي 
�ن عمقــاً  أكــ�ث 

ــف. التحال

صاغــه  الــذي  المفهــوم  إىل  ذلــك  ويعــود 

»الجبهــة  تكتيــك  حــول  تروتســ�ي  ليــون 

»الســ�ي  شــعار  تحــت  ولخصــه  المتحــدة«  

ي أنّــه يمكــن 
ب معــاً«، ويعــىن منفرديــن والــرصن

للحــزب الثــوري النخــراط ضمــن جبهــة واســعة 

ــ�  ــاظ ع ط الحف ــ�ث ــددة، ب ــب مح ــم مطال تض

ــاط  اســتقاليته مــن خــال برنامــج واضــح وانضب

ــات  ــن النقاب ة م ــ�ي ــة كب ــارم، ولأن كتل ــ�ي ص داخ

والروابــط العماليــة والحــركات الطابيــة مــا زالــت 

تحــت ســيطرة الأحــزاب الإصاحيــة بســبب قــوة 

النفــوذ الــذي تملكــه داخــل هــذه الكيانــات، ولأن 

ي 
ي �ن

المــىن طبيعتهــم الإصاحيــة ل تســتطيع 

طريــق التحــرر الثــوري إىل نهايتــه بســبب ارتبــاط 

مصالحهــم الطبقيــة بالأوضــاع القائمــة، فــإّن 

ن مــن أجــل  ك مــع الإصاحيــ�ي العمــل المشــ�ق

يــة  كشــف تناقضاتهــم أمــام قواعدهــم الجماه�ي

ن  ــ�ي ــة ومهني ــال وطلب ــن عم ــم م ــذب مؤيديه وج

وع الثــوري،  ائــح الجتماعيــة إىل المــ�ث وكافــة ال�ث

ورة نضاليــة. يُعــد رصن

ومــع ذلــك لــم تنطبــق أطروحــة تروتســ�ي 

ي 
عــ� تحالــف 2005 مــع جماعــة الإخــوان الــىق

ي 
ل يمكــن وصفهــا بالإصاحيــة دون الدخــول �ن

ز الــدور  إشــكاليات بالغــة التعقيــد، وهنــا يــ�ب

ي الخطــ�ي الــذي لعبــه المفكــر الماركــ�ي  التنظــ�ي

التلميــذ   )2009  -1942( هارمــن  كريــس  الراحــل 

كان شعار كريس هارمن املفتاح السحري لحل تناقضات التحالف الذي عقده الرتوتسكيون مع اإلخوان
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ي كليــف وواحــد مــن أهــم منظــري 
النجيــب لتــو�ن

ي 
وتســكية عــ� مســتوى العالــم، �ن الماركســية ال�ق

هندســة هــذا التحالــف بتقديمــه أطروحــة حــول 

ي  ســام الســياسي بعنــوان »النــىب الموقــف مــن الإ

ولتاريــا«7 ، والــذي جــاء بغــرض الكشــف عــن  وال�ب

ســامية ومــا يحملــه  الأســاس الطبقــي للحــركات الإ

الممارســة  ي 
�ن بوضــوح  تظهــر  تناقضــات  مــن 

ســام الســياسي بأطيافهــا  العمليــة لجماعــات الإ

ــد  ــم إمــكان تحدي ــة، ومــن ثّ المتطرفــة والمعتدل

ــا. ــوري تجاهه ــ�ي الث ــف المارك الموق

ــي  ــف الهام ــه إىل الموق ي كتاب
ــن �ن ــح هارم ألم

وكــذا  اليــة  اللي�ب القــوى  بــه  تعاملــت  الــذي 

 ، الســياسي ســام  الإ ظاهــرة  مــع  اليســارية 

ن  ي رؤيتــ�ي
وتلخــص هــذا الموقــف لــدى هارمــن �ن

: ن متعارضتــ�ي

الأوىل تــرى الظاهــرة وكأنهــا تناســخ رجعــي 

ــن  ــدد م ــا ع ي تبنته
ــىق ــة ال ــي الرؤي ــية، وه للفاش

ي مــرص والجزائــر8 ، وينتهــي 
الأحــزاب اليســارية �ن

ــية  ــاف سياس ــاء أح ــاً إىل بن ــف عملي ــذا الموق ه

ي بــأي 
مــع الدولــة لوقــف هــذا الخطــر الفاشســىق

ثمــن، حــىق لــو كان الدعــوة رصاحــة إىل التنكيــل 

ن واضطهادهــم وتصفيتهــم جســدياً،  ســامي�ي بالإ

الأدوات  كافــة  تســخ�ي  معــه  يســتوجب  كمــا 

ي 
ي تملكهــا هــذه الأحــزاب �ن

الأيديولوجيــة الــىق

ن وتشــويههم وتصويرهــم  ســامي�ي مهاجمــة الإ

ــرب. ــاء للغ ــاً كعم أحيان

تبنتهــا  ي 
الــىق الثانيــة  الرؤيــة  ذهبــت  فيمــا 

ــار  ــرى9  إىل اعتب ــة الأخ ــزاب التقدمي ــض الأح بع

ــن«  ــة تقديمــة للمقهوري ســامية »حرك ــة الإ الحرك

هــذا،  واســتوجب  ياليــة،  م�ب الإ مواجهــة  ي 
�ن

ي 
ي �ن

عــ� ســبيل المثــال، تأييــد ثــورة الخميــىن

»نصــ�ي  باعتبــاره  مطلقــاً  تأييــداً   ،1979 إيــران 

. » ن لمســتضعف�ي ا

 ، ن ينتهــي تحليــل هارمــن إىل خطــأ كلتــا الرؤيتــ�ي

ســام الســياسي ل يمكــن  ويــرى أّن حــركات الإ

ــد  ــاً ض ــه أساس ــي ل تتوج ــية، فه ــون فاش أن تك

المنظمــات العماليــة، ول تطــرح نفســها عــ� 

مؤسســات رأس المــال كوســيلة لحــل أزماتهــا 

ــغيل. ــاب الش ــ� حس ــررة ع المتك

كمــا بــّرأ الحركــة مــن اتهامهــا بالعمالــة، خاصــة 

أنّهــا ترفــع شــعارات معاديــة للغــرب، بــل وتنفــذ 

عمليــات عســكرية تســتهدف الهجــوم عــ� نقــاط 

ــا  ــا أن اتهامه ــة، كم ــة الأمريكي يالي م�ب ــة لاإ مركزي

ــة،  ــة يشــوبه التبســيط المخــل؛ فالرجعي بالرجعي

ــد  ي ببســاطة الدعــوة إىل تأبي
ــه، تعــىن بالنســبة إلي

لعب المفكر الماركسي الراحل كريس هارمن دورًا في هندسة 
التحالف بين االشتراكيين الثوريين واإلخوان ومنحه غطاًء 

نظريًا
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الأوضــاع القائمــة بغــرض الحفــاظ عــ� مصالــح 

طبقــات بعينهــا، وهــو مــا يتنــا�ن مــع جوهــر 

ســام الســياسي الــذي يمــد نظــره إىل  وع الإ مــ�ث

هــدم النظــام الجتماعــي الســائد وإعــادة بنائــه 

وفقــاً لتعاليــم »طوباويــة« يشــتغل بهــا أتباعــه.

ي المقابــل يؤكــد هارمــن أنّــه ل يمكــن أيضــاً 
و�ن

ســامية بأنّهــا تقدميــة، أو  وصــف الحــركات الإ

ياليــة عــ� طــول الخــط،  م�ب معاديــة للدولــة والإ

وذلــك لأن تلــك الحــركات ل يتوقــف هجومهــا 

الطبقــات  أو  ياليــة  م�ب الإ مراكــز  عــ�  فقــط 

عدوانهــا  يمتــد  وإنمــا  الدولــة،  ي 
�ن المســيطرة 

ن  )كالمســيحي�ي الدينيــة  والأقليــات  النســاء  إىل 

ــراد  ــر وأك ي الجزائ
ــر �ن ب ــة )كال�ب ــرص( والعرقي ي م

�ن

ــم  ــض قيادته ــل بع ــل وتعم ــراق( ب ــوريا والع س

. يــاىلي م�ب وع الإ ي خدمــة المــ�ث
كــوكاء �ن

ــاً  ــكاً صاخب ــاك ديالكتي ويخلــص هارمــن إىل أّن هن

ســامية، فمــن ناحيــة يدخلــون  داخــل الحركــة الإ

ن  معزولــ�ي فاشــل  مســلح  رصاع  ي 
�ن الدولــة  مــع 

للمجتمــع،  العريضــة  يــة  الجماه�ي القاعــدة  عــن 

ويمارســون أثنــاء ذلــك هجومــاً رجعيــاً عــ� ضحايــا 

الدولــة نفســها، ومــن ناحيــة أخــرى يركنــون أحياناً إىل 

قناعهــا بتمريــر بعــض  فــخ التفــاوض مــع الدولــة لإ

ســامية«  يعــة الإ عيــة« وفــرض »ال�ث ن »ال�ث القوانــ�ي

مــن خــال مؤسســات الدولــة، بــل ول يمانعــون 

بيــط« مــع الأجهــزة الأمنيــة للحصــول عــ�  مــن »ال�ق

ــك. ــ�ي ذل ــة أو غ ــة أو نقابي ــازات برلماني امتي

اكيون، حســب هارمــن،  ولذلــك يخطــئ الشــ�ق

ســامية ككتلــة مصمتــة أو  ي النظــر إىل الحركــة الإ
�ن

ــة  ــتخدامهم مغالط ــة«، باس ه »أوتوماتيكي ــ�ي بتعب

ــي  ــا ه ــة، وإنم ــة أو تقدمي ــا رجعي ــا..أو«، إم »إم

ي المحصلــة النهائيــة عــن قطــاع مــن 
تعــ�ب �ن

الطبقــة الوســطى الجديــدة يواجــه المنتمــون 

صــورة  فــرض  ن  بــ�ي محــدودة  خيــارات  إليهــا 

ــع،  ــة والمجتم ــة الدول ي مواجه
ــة �ن ــة عبثي بطولي

أو المســاومة معهمــا، لكــن الأكيــد أنّهــم ليســوا 

ن عــن وجــود النظــام الرأســماىلي العالمــي  مســؤول�ي

ن البــ�ث مــن أجــل  الــذي ل يكــف عــن إذلل مايــ�ي

ن عــن  مراكمــة الأربــاح، كمــا أنهــم ليســوا مســؤول�ي

ي 
فقــار والفســاد الــذي تعــا�ن سياســات النهــب والإ

ي تخوضهــا 
منــه مجتمعاتهــم، والحــروب الــىق

ياليــة  م�ب الإ عــن  وكيلــًة  المتحــدة  الوليــات 

للهيمنــة  الأرض  بقــاع  كل  إخضــاع  أجــل  مــن 

الرأســمالية.

ن  ســامي�ي وعليــه توصــل هارمــن إىل أنه كما أّن الإ

؛ لأن هــذا  ن اكي�ي ل يمكــن أن يكونــوا حلفــاًء لاشــ�ق

ــر،  ــاد بآخ ــد أشــكال الضطه ــتبدال أح ي اس
ــىن يع

شارك اإلخوان مبؤمتر »أيام اشرتاكية« بنقابة الصحفيني عام 2006 وسط 

ذهول معظم أطياف اليسار املرصي
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ي  ي اتخــاذ موقــف ســلىب
إل أّن هــذا أيضــاً ل يعــىن

مجموعــات  أســاس  عــ�  نمــوا  فقــد  منهــم، 

ي ظــل الأوضــاع الطبقيــة 
ي �ن

ة تعــا�ن اجتماعيــة كبــ�ي

تنظيــم  »يمكــن  فإنــه  هنــا  ومــن  الســائدة، 

شــعورهم بالتمــرد لصالــح أهــداف تقدميــة.. 

وري وجــود رؤيــة مختلفــة تــرى الحركة  ومــن الــرصن

ســامية نتاجــاً لأزمــة اجتماعيــة عميقــة ل يمكــن  الإ

حلهــا، وأن نناضــل مــن أجــل كســب بعــض 

اكية  الشــباب الذيــن يؤيدونهــا إىل رؤيــة اشــ�ق

ــاً«. ــا تمام ــة عنه ــتقلة ومختلف ــة مس ثوري

ي ختــم 
ي المحصلــة أصبحــت الوصيــة الــىق

�ن

ي شــعار 
ي لخصهــا �ن

بهــا هارمــن كتابــه، والــىق

ــة دائمــاً«،  ــاً.. ضــد الدول ن أحيان ســامي�ي »مــع الإ

التحالــف  تناقضــات  الســحري لحــل  المفتــاح 

ــو  ــوان، وه ــع الإخ ــكيون م وتس ــده ال�ق ــذي عق ال

ن  اكي�ي القــرار الــذي اعتمــده مؤتمــر منظمــة الشــ�ق

بالأغلبيــة   2005 صيــف  ي 
�ن المنعقــد  ن  الثوريــ�ي

المطلقــة، ولــم يجــد ســوى معارضــة بعــض 

ــم تنســيق العمــل  ــه ت ــة، وعلي الأصــوات الضئيل

المســتويات  وأعضــاء  قيــادات  ن  بــ�ي ك  المشــ�ق

. ن الوســيطة والقواعــد الشــبابية لــكا الكيانــ�ي

اكيون يســ�ي  ــذي رســمه الشــ�ق كان الطمــوح ال

نحــو تحقيــق وصيــة هارمــن، وبالفعــل تــم دعوة 

ــة  ــدوات التثقيفي ــور الن ــوان إىل حض ــباب الإخ ش

ن  اكي�ي ــع لاشــ�ق اكية التاب ــز الدراســات الشــ�ق بمرك

، وكذلــك دعوتهــم إىل مؤتمــر »أيــام  ن الثوريــ�ي

ن المرصيــة عــام  اكية« بنقابــة الصحفيــ�ي اشــ�ق

ة  2006، وتخصيــص المنصــة التثقيفيــة لمحــارصن

معهــم  التنســيق  وكذلــك  قياداتهــم،  لأحــد 

العالميــة  ياليــة  م�ب الإ »مناهضــة  مؤتمــر  ي 
�ن

ــن  ــارس م ي م
ــرة �ن ــعية« بالقاه ــاتها التوس وسياس

ــام. ــس الع نف

ي 
ي �ن

الميــدا�ن التنســيق  التحالــف  كمــا شــمل 

ــعبية  ــاء الش ــق والأحي ك بالمناط ــ�ق ــل المش العم

لمانيــة لجماعــة  مــع عــدد مــن أعضــاء الكتلــة ال�ب

ي بلــغ عــدد أعضائهــا نحــو 88 
الإخــوان والــىق

ي انتخابــات مجلــس النــواب 2010/2005.
عضــواً �ن

لكــن مــا جــرى بعــد ذلــك كان عــ� الضــد 

اكيون  ــم يســتطع الشــ�ق ــن؛ فل ــة هارم ــن وصي م

ــم،  ــوان إىل صفوفه ــة الإخ ــارص جماع ــب عن كس

ن  اكي الثــوري بــ�ي وبــدلً مــن إشــاعة الوعــي الشــ�ق

ــة  ــح المنتمي ائ صفــوف الطبقــات الوســطى وال�ث

ــة  ــول الريفي ــرى ذات الأص ــة الصغ جوازي إىل ال�ب

ي تشــكل القاعــدة العريضــة لاإخــوان، اضطــر 
الــىق

ي خطــاب 
ي بعــض الأحيــان إىل تبــىن

اكيون �ن الشــ�ق

ــا. ــب ود أعضائه ــة وكس ــة الجماع ي لمغازل
ــىن دي

لم يستطع االشتراكيون كسب عناصر اإلخوان إلى صفوفهم 
وبداًل من ذلك اضطروا إلى تبني خطاب ديني لمغازلة الجماعة 

وكسب ود أعضائها
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ن  بــ�ي أيديولوجيــاً  الفاصلــة  الحــدود  وكادت 

اكيون وكأنهم  ن أن تنمحــي، وأصبــح الشــ�ق الكيانــ�ي

وذابــت  الإخــوان،  لجماعــة  التقدمــي  الفــرع 

ي هــذا الجســد الهامــي.
المنظمــة كلهــا �ن

ومــع قيــام ثــورة 25 ينايــر 2011، وتــوىلي محمــد 

رشــاد بجماعــة الإخــوان،  ، عضــو مكتــب الإ مــرسي

ــال إىل  ــب الح ــة، انقل ــس الجمهوري ــب رئي منص

اكيون »رصف  الضــد تمامــاً، ولــم يســتطع الشــ�ق

ي 
ــا أصبحــوا �ن وه«، بعدم ــذي أحــرصن ــت ال العفري

ان الإخــوان الذيــن تعاملــوا بانتهازيــة  مواجهــة نــ�ي

ت لهجة موقــع »العامل  مــع كل حلفائهــم، وتغــ�ي

ــون  اكيون الثوري ــ�ق ــره الش ــذي يدي « ال اكي ــ�ق الش

ي منظــم 
بعــد أن تعرضــت الحركــة لهجــوم إخــوا�ن

عــ� كل الجبهــات.

ي إدانــة 
وتوالــت بيانــات الحركــة وتنوعــت �ن

ي 
�ن تورطهــم  بســبب  فمــرة  وجماعتــه،  مــرسي 

ن ضــد ظــروف  ــات العمــال المحتجــ�ي ــد مئ ي ت�ث

العمــل القاســية، وبيــان آخــر بعــد اعتــداء أعضاء 

ي إحــدى 
ن �ن اكي�ي ن اشــ�ق الجماعــة عــ� مناضلــ�ي

الإخــوان  تنســيق  يفضــح  وثالــث  الجامعــات، 

ارة  طفــاء جــذوة الــ�ث مــع المجلــس العســكري لإ

ي انطلقــت مجــدداً مــع أحــداث 
الثوريــة الــىق

محمــد محمــود، ورابــع يهاجــم الجريدة الرســمية 

ي حرضــت ضــد 
ن الــىق لجماعــة الإخــوان المســلم�ي

ــة. ــات العمالي اب ــد الإرصن أح

إىل  المقالــة  هــذه  ســعت  ختامــاً 

ن  ــ�ي ــذري ب ــاف الج ــ� الخت ــد ع التأكي

 ، ســام الســياسي التياريــن الشــيوعي والإ

ي دائــرة 
وهــو الختــاف الــذي يضعهمــا �ن

ــف  ــس التحال ــي ولي ــداء الأيديولوج الع

هــذا  أن  خاصــة  بحــال،  التكتيــ�ي 

ي لاإخــوان أكــ�ث 
التحالــف لــم يكــن يعــىن

الجماعــة لمغازلــة  ارتدتــه  قنــاع  مــن 

أمــام  والدعــاء  التقدميــة،  القــوى 

منفتحــة  عقليــة  بامتاكهــا  قواعدهــا 

ــذي  ــت ال ي الوق
ــق، �ن ــع الأف ــراً واس وفك

ن مخاطــرة سياســية  اكي�ي كان يمثــل لاشــ�ق

ي لحظــة تاريخيــة حرجــة دفعــوا ثمنهــا 
�ن

الباهــظ لحقــاً.
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الهوامش: 

ي . 1
لــم نتمكــن مــن العثــور عــى تاريــخ الخــرب بدقــة مــن أرشــيف »المــري اليــوم« الــ�ت

ي 2004.
تأسســت �ف

ي تــم ترويجهــا . 2
ي هــي إحــدى وســائل الدعايــة الأمريكيــة الــ�ت

منظمــات المجتمــع المــد�ف

ي لمتصــاص غصــب الجماهــري 
ي ثمانينيــات القــرن المــا�ف

إىل شــعوب العالــم الثالــث �ف

ــة مــن خــال  وري ــري بعــض احتياجاتهــم الرف ف حســهم الغاضــب، عــرب توف وتطمــ�ي

ي الرعايــة الجتماعيــة.
تلــك المنظمــات وكــف يــد الدولــة عــن واجبهــا �ف

ــات . 3 ــاء الطبق ــد أبن ــى ي ــها ع ــرى تأسيس ــر ج ي م
ــيوعية �ف ــزاب الش ــن الأح ــري م  كث

جوازيــة التجاريــة والصناعيــة، وهــي مفارقــة تســتحق دراســة  ف إىل الرب ــا المنتمــ�ي الُعلي

ــة. منفصل

اكية بمــر عــام 1998 وترجمه . 4 الكتــاب صــدر ضمــن مطبوعــات مركــز الدراســات الشــرت

ــافعي. عمر الش

 ثــورة ل إصــاح/ بنــاء الحــزب الثــوري/ الطبقــة العاملــة تقــود/ الأمميــة. )أي أن . 5

ي بلــد واحــد(.
اكية ل يمكــن أن تقــوم �ف الشــرت

مــه حــول المســألة . 6  كتــب تروتســ�ي مقالــة »الجبهــة المتحــدة« ضمــن التقريــر الــذي قدَّ

ي اجتمــاع الأمميــة الثالثــة 1922.
الشــيوعية الفرنســية �ف

اكية دون تاريخ.. 7  مطبوعات مركز الدراسات الشرت

ي الوحدوي المري.. 8
أبرزها الحزب الشيوعي المري وحزب التجمع الوط�ف

ي إيران.. 9
أبرزها حزب تودة �ف

ولتاريا/ وتسويد النص من عندنا.. 10 ي والرب كريس هارمن/ الن�ب
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الحزب الشيوعي السوداني: 
تاريخ الرفاق المجيد وحاضرهم المأزوم

  عبد الجبار الهمذاني
  كاتب سوداين

ي 
ي أواخر أربعينيات القرن الما�ف

ي بأم درمان �ف
تأسس الحزب الشيوعي السودا�ف

ف الذين قرروا تكوين »الجبهة السودانية  ف السوداني�ي من لفيف من المتعلم�ي
ة  ي كانت امتداداً للمنظمة الشيوعية المرصية الشه�ي

«، وال�ت ي
للتحرر الوط�ف
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« وقد سبق أن تكونت خاليا شيوعية من ِقبل  ي
»الحركة الديمقراطية للتحرر الوط�ف

ف الذين التحقوا بمدارس وجامعات مرص، واستطاعت  بعض الطالب السوداني�ي
ف أن تجذب  ف السوداني�ي ي أصدرتها جماعة من الماركسي�ي

مجلة »أم درمان« ال�ت
ف بالقاهرة، ولدى عودة هؤالء الطالب  ف المقيم�ي اهتمام آالف الطالب السوداني�ي

إىل الوطن استأنفوا نشاطهم السياسي عىل أرضية شيوعية.

لبنات مصرية في بناء سوداني
البوابــة  هــي  تاريخيــاً  مــرص  كانــت  هكــذا 

ن عــ�  ي فتحــت مــدارك الســوداني�ي
ــىق الرئيســية ال

ي 
الحركــة الشــيوعية، ويــرى محمــد محمــود �ن

ي 1946_1971« 
ــه »الحــزب الشــيوعي الســودا�ن كتاب

بــل  الســودانية،  الشــيوعية  الحركــة  تــراث  أّن 

ي عامــة بمدارســه الأخرى، 
وتــراث اليســار الســودا�ن

ي 
ق أوســطي، بمعــىن أّن مــا حــدث �ن هــو تــراث �ث

ق الأوســط بوجــه  ــ�ث ــة ال مــرص خاصــة، ومنطق

ي تكويــن الهويــات 
عــام، لعــب الــدور الحاســم �ن

ي 
الأيديولوجيــة المحــددة لقــوى اليســار الســودا�ن

ــيوعي. ــزب الش ــة الح وخاص

انضم محجوب للحركة الشيوعية أثناء دراسته مبرص وأسس الحزب الشيوعي لدى عودته السودان
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التأثــ�ي  مــن  الرغــم  وعــ�  ذلــك،  ومــع 

المــرصي، تعــود البــذور الأوىل للحركــة الشــيوعية 

ــة  ي حرك
ــًة �ن ؛ ممثل ي

ــا�ن ــرن الم ــات الق يني إىل ع�ث

ــات  ــن إرهاص ت ع ّ ــ�ب ي ع
ــىق ــض« وال ــواء الأبي »الل

وكذلــك  وحركتــه،  ي 
الســودا�ن ي 

الوطــىن الحــس 

ي أضحــت 
اكية الــىق الحلقــات الدراســية لاشــ�ق

ه مــن  عــ� معرفــة تامــة بمؤلفــات ماركــس وغــ�ي

. ن اكي�ي الشــ�ق الكتــاب 

ي 
الســودا�ن الشــيوعي  الحــزب  نشــأ  وبالتــاىلي 

ــل؛  ــة بالفع ي قائم
ــىن ــرر وط ــة تح ــم حرك ي خض

�ن

ويــؤرخ عبــد الخالــق محجــوب )مؤســس الحــزب( 

الحركــة  بتأســيس  الشــيوعي  التنظيــم  لنشــوء 

ــام  ــتو( أول ع ي )حس
ــىن ــرر الوط ــودانية للتح الس

1946 كفصيــل مســتقٍل عــن الحركــة المرصيــة 

)حدتــو(، والثنتــان خرجتــا إىل الوجــود وهمــا 

تحمــان ســمت المرحلــة؛ أي برنامــج للتحــرر مــن 

الســتعمار كأولويــة سياســية وتنظيميــة، وبذلــك 

ــج. نام ــق ال�ب ــذي يطاب ــم ال ــا الس اتخذت

وعــ� هــذا النحــو كان ميــاد الحــزب الشــيوعي 

ــة تطــور طبيعــي ومنطقــي للفكــر والواقــع  بمثاب

، مثلمــا كانــت الحركــة الســودانية  ن الســوداني�ي

ي تعــ�ب عــن حاجــة ماســة فرضتهــا 
للتحــرر الوطــىن

ظــروف موضوعيــة مــرت بهــا البــاد.

ي الأوائــل أنواعاً 
وقــد عــاش جيــل الــرواد الوطــىن

ي القــول والعمــل، وكذلــك عاشــوا 
مــن التضييــق �ن

ي 
صــوراً مــن الحرمــان مــن الوظائــف العامــة الــىق

كانــت ِحكــراً عــ� الأجانــب، كمــا ُحجبــت عنهــم 

، حــىق مــن الناحيــة  حريــة التنظيــم والتعبــ�ي

الجتماعيــة )كانــت أخاقيــة هــذا الجيــل ل تحلم 

بالخــروج عــن طاعــة الجيــل الوالــد ناهيــك عــن 

مواجهتــه(؛ فالتعليــم الــذي تلقــوه والــدور الــذي 

رســم لهــم لــم يؤهلهــم لقيــادة ثــورة اجتماعية، 

ي كتابــه 
كمــا وضــح ذلــك محمــد المــ�ي إبراهيــم �ن

ي أصولــه وتطــوره«.
»الفكــر الســودا�ن

، محمــد أبــو القاســم  ي
وينحــو المفكــر الســودا�ن

حــاج حمــد، منحــى قريبــاً لمــا ذهــب إليــه محمــد 

المــ�ي إبراهيــم؛ إذ يــرى أّن »نصيــب المثقــف 

ــروداً  ــات ب ي ظــل أكــ�ث العقلي
ي أن ينشــأ �ن

الســودا�ن

بــداع الفكــري والممارســة العملية،  عــ� مســتوى الإ

يــة يمكــن أن تعطينــا إداريــاً  ن نجل�ي فالتجربــة الإ

بارعــاً  سياســياً  أو  حقيقيــاً  اقتصاديــاً  أو  ناجحــاً 

ولكنهــا ل تعطينــا قــط مثقفــاً حقيقيــاً يكمــن داخــل 

داري والســياسي والقتصــادي ويقــود وعيهــم إىل  الإ

ــن والتجــاه«1. ــة التكوي ي جدلي
ــا هــو أعمــق �ن م

تهشيم الطائفة
مــن  مجموعــة  اســتطاعت  ينيــات،  الع�ث ي 

�ن

تأسس الشيوعي السوداني كتطوير للجبهة السودانية 
للتحرر الوطني التي كانت امتدادًا للمنظمة الشيوعية المصرية 

الشهيرة »الحركة الديمقراطية للتحرر الوطني«
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أن  اللطيــف،  عبــد  عــ�ي  ومنهــم   ، ن المثقفــ�ي

يربطــوا قضاياهــم الحياتيــة بقضايــا »الطبقــة 

ي مقالــة نارية 
الحليــف« )الطائفــة( ويظهــر ذلــك �ن

، تحــدث فيهــا عــن  لــه 1921، ُمنعــت مــن النــ�ث

ي التعليــم ونــزع احتــكار الســكر 
ورة التوســع �ن رصن

مــن الحكومــة ووضعــه بيــد التجــار، وإســناد 

ــد  ، كمــا أصــدر عب ن بعــض الوظائــف للســوداني�ي

ة ســموها »مطالــب الأمــة«  اللطيــف وزمــاؤه نــ�ث

عــام 1922 تكــررت فيهــا المطالــب الســابقة مــع 

ــب. ائ ن والرصن ــ�ي ــؤون المزارع ــق بش ــة تتعل إضاف

ــة الفاشــلة عــام  ــة الثوري ــ�ي التجرب وتحــت تأث

ي المجتمــع 
1924 أصبــح الكيــان الأقــوى ســلطة �ن

طــاق هــو »الطائفــة«؛ فبصــورة عجيبــة  عــ� الإ

ــلطات  ــة والس ــة المثقف ن الطبق ــ�ي ــف ب ــد ِحل ُعق

ن حول  الطائفيــة؛ فالتــف كل فريــق مــن المتعلمــ�ي

ن بالبــاد؛ يســتمدون  واحــد مــن القــادة الروحيــ�ي

ي ويجمعــون الجماهــ�ي  منــه العــون المــادي والأد�ب

باســم ذلــك الزعيــم ونيابــًة عنــه، وبهــذه الصــورة 

خاليــة  البدايــة  ي 
�ن الســودانية  الأحــزاب  كانــت 

ــة  ــي؛ فالطبق ــي أو اجتماع ــن أي مضمــون طبق م

ــازع ل باســم مصالحهــا ول  الواحــدة تقتتــل وتتن

ــي  ــا الطائف ــا باســم ولئه ــتقبلها وإنم ــم مس باس

ــة. ــا الروحي وتبعيته

ــر  ــظ مظاه ــهل الآن أن ناح ــن الس وإذا كان م

التكويــن الطبقــي لاأحــزاب، فــإّن ذلــك مــرده إىل 

، وليــس  ي الوضــع الســياسي
ة �ن التطــورات الأخــ�ي

لتلــك  الأصليــة  الطبيعــة  مــن  مكتســباً  أمــراً 

الأحــزاب2.

ــولء  ــ� ال ــردة ع ــات متم ــأت مجموع ــد نش فق

ي 
�ن يــة  ن نجل�ي لاإ إتقانهــا  وســاهم  الطائفــي، 

ــذه  ــت ه اكية، وقدم ــ�ق ــ� الش ــم ع ــح أعينه فت

باللغــة  الماركســية  كاســيكيات  المجموعــات 

ن  ن الوطنيــ�ي العربيــة، وجذبــت عــدداً مــن المثقفــ�ي

ــة التحــرر  ــا، وارتبطــت بالحرك ــال لصفوفه والعم

ــأتها. ــذ نش ي من
ــىن الوط

بموقفهــم  المثقفــون  تمّســك  هنــا  ومــن 

ي أرادت لهــم أن 
النضــاىلي ضــد الطائفيــة الــىق

ن  الطائفتــ�ي لزعيمــي  بخــوراً  أنفســهم  يحرقــوا 

سياســياً  بديــاً  وصاغــوا  »الأنصار/الختميــة« 

ــة(  ــر( و)النهض ــا )الفج ــق مجلت ــه طري ت عن ــ�ب ع

ــاىلي  ــة، وبالت « الأدبي ي
ــد�ن ــة »ود م ــة جمعي ومدرس

ن عــ� مواصلــة الطريــق  أثبتــوا قدرتهــم كمثقفــ�ي

. والســياسي الفكــري  لتطورهــم  المســتقل 

طــار يمكــن أن نعــي قيمــة مبــادرات  ي هــذا الإ
�ن

الحــزب الشــيوعي الســاعية إىل الحفــاظ عــ� 

ذلــك الطريــق؛ فقــد ســمى الحــزب أول صحيفــة 

»اللــواء   1950 عــام  صــدرت  لــه  يــة  جماه�ي

ــه تحــت  ــة ل ــة فكري ــت أول صحيف ــر« وكان الأحم

تمسك الحزب بموقفه النضالي ضد الطائفية وظل خصمًا 
شرسًا لإلسالم السياسي حتى اليوم
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ن كان ذلــك  ي الحالتــ�ي
مســمى »الفجــر الجديــد« و�ن

ــض«  ــواء الأبي ــداد »لل ــه امت ــدل عــ� أن اً ي ــ�ي تعب

ي أصدرهــا 
شــعار ثــوار 1924 ومجلــة »الفجــر« الــىق

ــد هللا 1932. ــد عب ــات محم عرف

ــرر  ــودانية للتح ــة الس ــت الحرك ــا تأسس وعندم

ي 
ــان �ن ــعاران المطروح ــتو( كان الش ي )حس

ــىن الوط

الســاحة السياســية همــا: »وحــدة وادي النيــل 

ن  تحــت التــاج المــرصي« و«الســودان للســوداني�ي

الحركــة  فتوصلــت  «؛  ي
يطــا�ن ال�ب التــاج  تحــت 

 ، ي
ــا اليســار الســودا�ن ــب منه ي القل

الســودانية، و�ن

جــاء  وهــو  المناســب  البديــل  الشــعار  إىل 

ــر  ــق تقري ــرص وح ــودان وم ــن الس ــتعمار ع الس

. ي
المصــ�ي للشــعب الســودا�ن

ي أربعــة 
ولخصــت الحركــة الوطنيــة رؤيتهــا �ف

: ي
أهــداف أساســية تتمثــل �ف

ه، ونــ�ث . 1 ي تقريــر مصــ�ي
حــق الســودان �ن

مؤتمــر  أشــعله  الــذي  ي 
الوطــىن الوعــي 

. ن الســوداني�ي قطاعــات  كل  ن  بــ�ي ن  الخريجــ�ي

إنشــاء منظمــة سياســية تضــم كل طبقــات . 2

العمــال  عــ�  هــا  ن ترك�ي مــع  ن  الســوداني�ي

الوطنيــة الحركــة  عمــاد  بوصفهــم  ن  والمزارعــ�ي

ــاة أّن . 3 ــع مراع اكية، م ــ�ق ــورة اش ــداد لث ع الإ

ــدى ــد الم ــدف بعي ــدف ه ــذا اله ه

ــز . 4 ك ــب أن ي�ق ــا يج ــة وعمله ــود الحرك مجه

عــ� الأهــداف الثاثــة الأوىل.

الشــيوعي  الحــزب  ولــد  الســتقال  وعقــب 

ميــاداً رســمياً، وطــرح وثيقتــه »ســبيل الســودان 

نحــو تعزيــز الســتقال والديمقراطيــة والســلم« 

وقفــز مــن صيغــة الجبهــة المعاديــة لاســتعمار 

العالــم:  ي 
�ن لأعــ� صيغــة جذريــة مطروحــة 

ــيوعي. ــزب الش ــكيل الح تش

يقــوم  بــأن  الحــزب  تشــكيل  قــرار  ي 
ويعــىن

الســتقال  بعــد  الســودان  ي 
�ن شــيوعي  حــزب 

هــي  الســودانية  العاملــة  الطبقــة  أّن  ة  مبــا�ث

ي ســتقود البــاد لتحقيــق أهــداف مرحلــة مــا 
الــىق

ي وقــٍت لــم تكــن فيــه الطبقــة 
بعــد الســتقال، �ن

العاملــة الســودانية مؤهلــة للقيــام بهــذا الــدور 

ــاء  ــه النتم ــا علي ــ� حزبه ــب ع ــي، ويغل التاريخ

ــزب  ــد الح ــا ُول ــن هن ــوازي )3( وم ج ــي ال�ب الطبق

بمشــكاته البنيويــة وتناقضاتــه.

أيديولوجيا الحزب وبنيته
الحــزب  يقــوم  الأيديولوجيــة  الناحيــة  مــن 

ي عــ� النظريــة الماركســية 
الشــيوعي الســودا�ن

تأسيســه  منــذ  بهــا  شــد  اس�ق ي 
الــىق اللينينيــة 

ي أغلــب تطوراتــه، عــ� اعتبــار 
وظلــت معــه �ن

يتأرجح الحزب بين مستقبل واعد رهن انفتاحه على التجارب 
السياسية المعاصرة وبين أفول تاريخي مستحق إذا تمسك 

بنهجه القديم
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ــورة  ــم الث ــا عل ــت أنّه ــة قــد أثبت أّن هــذه النظري

ــعوب  ــد الش ي ي
ــار �ن ــاح بت ــا س ــة، وأنّه الجتماعي

ــ�ح  ــل مــن م ي ن ــارة ول�ق ــا الجب ــض بحركته لتنه

. التاريــخ النظــام الرأســماىلي

ي الحــزب نظرتــه الأمميــة عــ� تصــور 
ويبــىن

ــ�ي  ــة التغي ــيعرقل حرك ــتعمار س ــاده أّن الس مف

الرجعيــة  القــوى  وأّن  للشــعوب،  الجتماعــي 

تســتمد ســندها منــه، وبالتــاىلي فــرص انتصــارات 

الشــعوب تتســع كلمــا قويــت حركتهــا ضــده، 

ــذا  ــاف ه ي إضع
ــاهمة �ن ــن المس ــد م ــاىلي لب وبالت

ك. العــدو المشــ�ق

كمــا يؤكــد هــذا التصور عــ� أّن نضــال الطبقة 

ــبيل  ي س
ــب �ن ــة يص ــدان المختلف ي البل

ــة �ن العامل

اجتثــاث جرثومــة الســتعمار والســتغال مــن 

يــة، وانطاقــاً مــن هــذا يؤمــن الحــزب  حيــاة الب�ث

ي بواجــب المــؤازرة الأمميــة 
الشــيوعي الســودا�ن

الســتعمار،  ضــد  المناضلــة  الشــعوب  لــكل 

ك  ــة عــ� مصلحــة النضــال المشــ�ق ــؤازرة مبني م

الــذي يجمــع فصائــل الحركــة الشــيوعية مــن 

ك. ــ�ق ــدف المش ــل اله أج

محطات في مسيرته
1. انقالب إبراهيم عبود 1958

ي الســودان، 
كان أول انقــاب عســكري يقــع �ن

ُعــرف بانقــاب كبــار الضبــاط، وتمــت مباركتــه مــن 

ورفضــه  )الأنصار/الختميــة(  ن  الطائفتــ�ي زعيمــي 

؛  الحــزب الشــيوعي بعــد اجتمــاع مكتبــه الســياسي

حيــث قــرر أن انقــاب عبــود »رجعــي« وأن الواجب 

ــوى  ــن الق ــة م ــق جبه ــن طري ــك ع ــه وذل مقاومت

ــه. ــش وخارج ــل الجي ــة داخ ــة الديمقراطي الوطني

رفض الحزب الشيوعي انقالب إبراهيم عبود ووصفه بالرجعي
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2. ثورة أكتوبر 1964
تعتــ�ب ثــورة أكتوبــر أول ثــورة شــعبية ضــد 

 ، ي ي إفريقيــا والعالــم العــر�ب
/محــ�ي �ن ي

نظــام وطىن

ــد  ــوم بع ــة الخرط ــن جامع ــورة م ــت الث وانطلق

، وكان  ي
ــرسث ــد الق ــة أحم ــب بالجامع ــل الطال مقت

ارة الثــورة، وانضــم المهنيــون  تشــييعه بمثابــة �ث

ــات« وأسســت  ــة وأسســوا »جبهــة الهيئ إىل الطلب

ي المقابــل »الجبهــة الوطنية« 
الأحــزاب الطائفيــة �ن

اً جــاء تدخــل  ، وأخــ�ي ن كي تــوازن قــوة المهنيــ�ي

النقابــات العماليــة ليقلــب الطاولــة عــ� الأحزاب 

ي 
اباً عامــاً �ن الطائفيــة؛ حيــث دّشــنت النقابــات إرصن

الخرطــوم والمــدن الرئيســية الأخــرى، ممــا وضــع 

حــداً لســتمرار النظــام العســكري، وكان للحــزب 

ي حكومــة الثــورة.
الشــيوعي حــظ كبــ�ي �ن

3. حل الحزب  1965 
وقــف   1965  ) )نوفمــ�ب ي 

الثــا�ن يــن  ت�ث  9 ي 
�ن

ي نــدوة 
ي نقــاش �ن

ي محمــد مشــاركاً �ن
الطالــب شــو�ق

ن وأعلــن أنـّـه ماركــ�ي وقــال فيــه  بمعهــد المعلمــ�ي

ســام«، وفجــر  ون »إســاءة لاإ ه الحــارصن مــا اعتــ�ب

ــور  ــط جمه ــة وس ــاعر غاضب ــذاك مش ــه آن حديث

ن  ــيوعي�ي ــاب الش ــة الط ــدرت رابط ــة، وأص الطلب

ي 
ــه أّن الطالــب ليــس عضــواً �ن ــاً أوضحــت في بيان

ن نســقوا مــع  ســامي�ي الحــزب الشــيوعي، إل أّن الإ

ــل  ــت بح ــة انته ــة ضارب ــن حمل ي ن الكب�ي ــ�ي الحزب

ــان. لم ــن ال�ب ــه م الحــزب الشــيوعي وطــرد نواب

وكان لهــذه الحادثــة تبعــات جســيمة عــ� 

ن لــم يتجاوزوا  ســامي�ي الحــزب الشــيوعي؛ إذ إّن الإ

ي 
ن إل بعــد تلــك الواقعــة، الــىق منافســة الشــيوعي�ي

ن  ان العاقــة مــع الشــيوعي�ي ن ي مــ�ي
كانــت معلمــاً �ن

ي 
ي النهايــة ُفــرض الخطــاب الديــىن

، و�ن ن ســامي�ي والإ

ــا  ــا فيه ــتويات بم ــ� كل المس ــائد ع ــاب س كخط

ــة التأسيســية. الجمعي

ساهم الحزب الشيوعي بقوة يف ثورة أكتوبر وشارك يف حكومتها
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4. انقالب النميري 1969
ــر  ــد جعف ــاد العقي ــو( 1969 ق ــار )ماي ي 25 أي

�ن

ــاً بمشــاركة مــن الحــزب الشــيوعي  ي انقاب النمــ�ي

ي يســارياً ومــن  ، وبــدأ حكــم النمــ�ي ي
الســودا�ن

ــة  يع ن ال�ث ــ�ي ــن قوان ن وأعل ــ�ي ــل إىل اليم ــم انتق ث

ة حكمــه عــدة انقابــات،  ســامية وتخللــت فــ�ق الإ

أهمهــا انقــاب تمــوز )يوليــو( 1971 الــذي قــام به 

، ولــم يســتمر لثاثــة  ن بعــض الضبــاط الشــيوعي�ي

ــه،  ــتعادة حكم ي اس
ي �ن ــ�ي ــح النم ــىق نج ــام ح أي

ي 
ــلة �ن ــة الفاش ــة النقابي ــذه المحاول ــببت ه وتس

ي عقــود.
ــاه الشــيوعيون �ن ــا بن هــدم م

ي أكــ�ب القيــادات التاريخيــة  فقــد أعــدم النمــ�ي

ه العــام عبــد  للحــزب، ومــن ضمنهــا ســكرت�ي

ي 
الخالــق محجــوب، ووضــع جهــاز أمنــه جهــده �ن

، ثــم خــرج الحــزب  ن مواجهــة أنشــطة الشــيوعي�ي

ــد  ــم يحص ــعبية ل ــة ش ــد انتفاض ــن بع إىل العل

ــة. ــر انتخابي ــاث دوائ ــا ســوى ث عقبه

خصومة أبدية مع اإلسالم السياسي
ــوى  ــيوعي بالق ــزب الش ــغل الح ــه انش ي بدايت

�ن

ي مّثلــت، بالنســبة إىل 
التقليديــة الطائفيــة الــىق

نظريتــه، الطبقــات المســتغلة، إل أنـّـه بعد حادثة 

ــامية  س ــة الإ ــورة الحرك ــه لخط ــزب انتب ــل الح ح

ــع. ــر الواق ــم الأم بحك

هــي  الشــيوعية  الحركــة  كانــت  هنــا  ومــن 

ســامية الســودانية،  المنافــس الأول للحركــة الإ

ن ع� شــكل خصومة  ن الطرفــ�ي وظلــت العاقــة بــ�ي

ل تنقطــع وســعي دائــب للتدمــ�ي المتبــادل؛ وع� 

ســامية تأثــرت بمناهــج  الرغــم مــن أّن الحركــة الإ

ــن  ــم يك ــه ل ــاري، إل أنّ ــي اليس ــل التنظيم العم

ساهم بعض الضباط الشيوعيني يف محاولة انقالبية عىل النمريي فعاقب الحزب بإعدام قياداته التاريخية
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ن التياريــن، بحكــم أّن  هنالــك إمكانيــة للحــوار بــ�ي

ــي  ــرصاع الطبق ن بال ــلم�ي ــوان المس ــام الإخ اهتم

ي 3. ا�ب ــ�ق ــن ال ــب حس ــاً، حس كان ضئي

ســامي والحزب  ن التيار الإ وظلــت المنافســة بــ�ي

ي أغلــب قطاعــات المجتمع، إل 
الشــيوعي قائمــة �ن

ة مــن  أّن العاقــة بينهمــا وصلــت إىل درجــة كبــ�ي

د وفصــل  نقــاذ، الــذي �ث التوتــر بعــد انقــاب الإ

اً مــن كــوادر الحــزب الشــيوعي. واعتقــل كثــ�ي

راهن الحزب ومصيره
ــاً مــن  ي حالي

ي الحــزب الشــيوعي الســودا�ن
يعــا�ن

ــل  ــن، ب ــياسي الراه ــرف الس ــق بالظ ــة ل تتعل أزم

أزمــة بنيويــة لزمتــه منــذ التأســيس؛ فالحــزب لــم 

ــق  ــت لتعمي ــن الوق ــتقرة م ــحة مس ــع بفس يتمت

ضافــة إىل الإرصار  ن صفوفــه، بالإ الماركســية بــ�ي

عــ� الوحــدة الفكريــة الصارمــة، بســبب الخــوف 

ي أصابــت 
مــن تكــرار تجربــة النقســامات الــىق

ظلت الحركة اإلسالمية بقيادة الرتايب خصامً تاريخياً للشيوعيني

م  الحركــة الشــيوعية المرصيــة، وأدى ذلــك للتــ�ب

ن  ي كانــت تظهــر كل حــ�ي
مــن التيــارات الفكريــة الــىق

ن جنباتــه وغالبــاً مــا كانــت تــؤدي لنشــقاقات. بــ�ي

ي 
كمــا تتعلــق الأزمــة بطبيعــة القاعــدة الــىق

أسســت الحــزب، وهــي مختلفــة عــن الطبقــة 

ي راهــن الحــزب عليهــا كأداة للتغيــ�ي )الطبقــة 
الــىق

ــة  جوازي العاملــة(، فتأســس الحــزب عــ� يــد ال�ب

ن  بــ�ي عملــه  وانحــرص   ) ن )المهنيــ�ي ة  الصغــ�ي

ــية  ــكار الماركس ــوا بالأف ــن قبل ــ� الذي ــال ع العم

وهــم مجموعــة نابغــة وقليلــة مــن العمــال وهــم 

ــة. قل

اللينينيــة  للماركســية  الحــزب  ي 
تبــىن أّن  كمــا 

جعلــت منــه وعــاء أضيــق مــن أن يســتوعب 

ي العريــض، كمــا يــرى رمــوز 
اليســار الســودا�ن

شــكل  إىل  البنيويــة  الأزمــة  وتمتــد  اليســار، 

ي 
ــاهمت �ن ــة س ــة الديمقراطي ــم، فالمركزي التنظي
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ــرأي، فهــي ل  ــق باختــاف ال انتشــار ثقافــة الضي

ل  ن ــ�ن ي ســوى الســماح لقواعــد الحــزب بمــا ي
تعــىن

عليهــم مــن قــرارات وإجــراءات مــن فــوق.

نف أغلــب  ــق مــن الأزمــة أّن الحــزب اســت�ن وعمَّ

ــر  ــمولية، ويظه ــة الش ــة الأنظم ي مقاوم
ــه �ن طاقت

ي الثــورة الحاليــة، فعــ� الرغم 
بوضــوح إســهامه �ن

مــن أّن أجهــزة النظــام الأمنيــة شــنت حملــة 

ــت  ــوادره، وحاول ي صفــوف ك
اعتقــالت واســعة �ن

عــام الرســمية شــيطنته إل أّن الحــزب  أجهــزة الإ

مــىن حــىق أســقط النظــام.

ي المقاومة 
ومــع ذلــك، فهــذا الجهــد المبــذول �ن

ــزب  ــة الح ــر رؤي ي تطوي
ــد �ن ــه أد�ن جه ــم يقابل ل

وتجديــد أفــكاره، فأساســيات برنامجــه لــم تتغــ�ي 

؛  ي
ي شــهدها الجتماع الســودا�ن

رغــم التحــولت الىق

لقياداتــه تعكــس ضبابيــة  الضعيــف  فالطــرح 

ي الخطــاب الســياسي للحــزب، وعــدم 
واضحــة �ن

وضــوح البديــل القتصــادي الــذي يقدمــه.

وحــىق يخــرج الحــزب الشــيوعي مــن أزمتــه 

لبــد مــن جعــل أفــكاره أكــ�ث وضوحــاً وأكــ�ث 

بالواقــع؛ فالأفــكار والمفاهيــم دائمــاً  ارتباطــاً 

ب مــن تحقيــق  بنــت تاريخهــا، والحــزب يقــ�ق

هدفــه بقــدر وضــوح رؤيتــه حــول طبيعــة الرصاع 

ي تمثــل أطرافــه؛ لــذا يجــب أن تكــون 
والقــوى الــىق

ــىق  ي ح
ــتثىن ــاملة ل تس ــزب ش ــر الح ــة تطوي عملي

ــار  ي العتب
ــا �ن لئحــة الحــزب ودســتوره، إذا أخذن

عاقــة الائحــة بمناهــج عمــل الحــزب وتحديدهــا 

شــح، فمــا  وط العضويــة وتحديــد كيفيــة ال�ق لــ�ث

شــيح بمــا تقدمــه اللجنة  يســود الآن هــو تقيــد ال�ق

المركزيــة مــن أســماء ليتــم انتخابهــا، وهــذا عملياً 

ــاً وسياســياً  ن فكري ــ�ي ن قريب ــار مرشــح�ي ي اختي
يعــىن

مــن رؤيــة اللجنــة المركزيــة، وبالتــاىلي حظــوظ 

أقــل للتيــارات الفكريــة الأخــرى، وهــو مــا ســبب 

حالــة إحبــاط لــدى الكــوادر الأكــ�ث اســتقالية 

وأدى لخــروج كثــ�ي مــن أصحــاب الــرؤى والأفــكار 

ــة. ــة المركزي ــن رؤى اللجن ــف ع ي تختل
ــىق ال

ويحتــم ذلــك عــ� الحــزب النفتــاح عــ� 

ــة  ــة، فالمركزي دارة المختلف ــم والإ ــارب التنظي تج

ــار  ــاوم أنه ــة تق ــت صخــرة عتي ــة ظل الديمقراطي

التجديــد، وأثــرت عــ� الحيــاة الداخليــة بداخلــه؛ 

ى  كــ�ب اجتماعيــة  قــوى  إىل  الحــزب  فتحويــل 

ــوب. ــه المقل ــح وضع ــب تصحي يتطل

اختيــار  ي 
�ن النفتــاح  إىل  الحــزب  ويحتــاج 

الــذي   ، التغــ�ي وع  مــ�ث يضــم  وأن  حلفائــه، 

ــق عاقــة  ــدة، وخل ــة جدي ــاه، قــوى اجتماعي يتبن

الحــزب  ن  بــ�ي المعالــم  وواضحــة  جديــدة 

، فتجربة  ي
والنقابــات ومؤسســات المجتمــع المــد�ن

ــة،  ــادات النقابي ــاوف القي ــ�ي مخ ــن« تث »الفراكش

ن أداء الزمــاء  ــا لتحســ�ي ــر الحــزب بأنّه ي رغــم ت�ب

. ي
المــد�ن المجتمــع  ي منظمــات 

�ن

الحــزب  إّن  القــول:  يمكــن  ا  وأخــ�ي

الشــيوعي يمتلــك مســتقباً واعــداً إذا مــا 

قــام باســتيعاب نقــدي لقضايــا العــرص 

وخصائصــه وتياراتــه ومعارفــه بمــا يمكنه 

مــن تفســ�ي واقعــه بطريقــة أكــ�ث تركيبــاً 

. ي
تناســب واقعــه الســودا�ن
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هوامش:

كيــب( محمــد أبــو . 1 كتــاب الســودان المــأزق التاريخــي وآفــاق المســتقبل )جدليــة الرت

القاســم حــاج حمــد، المجلــد الأول ط2

، أصولــه وتطــوره ،ط2 الخرطــوم: مطبعــة آرو التجاريــة . 2 ي
كتــاب الفكــر الســودا�ف

1989م.

ي الســودان، التطــور والمنهــج والكســب، الدكتــور حســن عبــدهللا . 3
ســامية �ف الحركــة الإ

ي ط2 دار الحكمــة للطباعــة والنــرش المحــدودة ا�ب الــرت
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ملحمة الحزب الشيوعي العراقي .. مل

بدم الرفاق ال راية الثورة

ي للعراق وبدء استعماره من ِقبل بريطانيا العام 1918 
عقب انهيار الحكم العثما�ف

ي 
ى كان أبرزها تشكُّل طبقة عاملة الأول مرة �ف ي تحوالت ك�ب

شهد المجتمع العرا�ت
ي لتشغيل الب�ف التحتية الالزمة لوجوده مثل 

يطا�ف تاريخه بفعل حاجة االحتالل ال�ب
ي تسد احتياجات قواته، 

ضافة إىل المصانع ال�ت ، باالإ أ السكك الحديدية والموا�ف
ومع استقرار الحكم االستعماري رأت النخبة الوطنية، المتأثرة بأفكار النهضة 

ورة  ي روسيا العام 1917، �ف
ي المنطقة العربية فضالً عن ثورة أكتوبر �ف

والتنوير �ف
قطاع معاً. التحرر من ربقة االستعمار واالإ

 محمود مراد
 كاتب مرصي
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مــن  الماركســية  الحلقــات  أوىل  تكونــت 

ــاء الرســتقراطية  الطبقــة الوســطى العراقيــة وأبن

ــة  ــه الأمي ــن علي ــعب تهيم ــط ش ن وس ــ�ي المتعلم

ي لــوادي الرافديــن الــذي 
نتيجــة الحتــال العثمــا�ن

ة  دام أكــ�ث مــن أربعــة قــرون، والمســماة بـ«الفــ�ق

المظلمــة«.

ي 
�ن اكية  الشــ�ق الأفــكار  حضــور  ورغــم 

المجــال العــام إل أّن أول تجربــة تنظيميــة 

« وهــو مســيحي  تعــود إىل »بيوتــر فاســي�ي

ي هاجــر 
ــا الــىق ي جورجي

أشــوري نشــأ وتعلــم �ن

إليهــا والــده، دخــل فاســي�ي العــراق عــن 

ــه مــع  ــدأ لقاءات ــران العــام 1922 وب ــق إي طري

النخــب الفاعلــة؛ ليبــدأ تشــبيك الحلقــات 

الحزب الشيوعي العراقي الزال حارضاً يف املشهد السيايس

تكونت أولى الحلقات الماركسية العراقية من الطبقة الوسطى 
وأبناء األرستقراطية المتعلمين

ي أنحــاء العــراق، وهــي الحلقــات 
الماركســية �ن

ي صهرهــا يوســف ســلمان يوســف الملقــب 
الــىق

ي 
ي الحــزب الشــيوعي العــرا�ق

بـ«الرفيــق فهــد« �ن

العــام 1934.

سنوات المخاض الدموي
ليــس مــن الممكــن مقاربــة تاريــخ الحــزب 

ي إل عــ� ضــوء فهــم البيئــة 
الشــيوعي العــرا�ق

ن تاريخيــاً بالعنــف  ي تتمــ�ي
السياســية العراقيــة الــىق

مــا  غالبــاً  الذيــن  ن  السياســي�ي الخصــوم  ن  بــ�ي

ة؛ وقــد  يتبادلــون أدوار الضحيــة والجــاد كل فــ�ق

ي أن يعمــل ضمــن 
ُقــّدر للحــزب الشــيوعي العــرا�ق

ي القســوة 
هــذه البيئــة ووســط ظــروف غايــة �ن

ــم  ــة والهــروب الدائ والوحشــية، وفرضــت ال�ي
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الحزب الشيوعي العراقي يتحالف 

مع العلامنيني مرة ومع األصوليني 

أخرى

مــن التصفيــة والعتقــال ظالهــا عــ� تفكــ�ي 

ات انفــراج نســبية  وســلوك الحــزب، عــدا فــ�ق

ــلطة  ــا الس ــاخ تنصبه ــون فخ ــا تك ــاً م ي غالب
ــىق وال

لكشــف تنظيماتــه وقادتــه اســتعداداً لانقضــاض 

ــه. علي

وبســبب هــذه الظــروف الصعبــة ارتبطــت 

اعــة  بال�ب ي 
العــرا�ق الشــيوعي  الحــزب  بدايــات 

ــق  ــة، للرفي ــس الفكري ــة، ولي ــة والنضالي التنظيمي

ــي  ــة »كادح ي أكاديمي
ــته �ن ــد دراس ــذي بع ــد ال فه

ق« انفتقــت قدراتــه التنظيميــة. الــ�ث

جمات  كانــت أدبيــات الحزب آنــذاك تتمثــل بال�ق

الســوفييتية المقتضبــة للماركســية وكراســات فهــد 

ي بهــا 
ي عــىن

ي تغطــي القضايــا الــىق
التنظيميــة والــىق

الحــزب الشــيوعي آنــذاك مــن قبيــل مكافحــة 

ي العــراق )عــ� الرغــم 
الســتعمار وسياســاته �ن

مــن أّن البلــد نــال اســتقاله العــام 1932 إل 

ــة  ــة( ومحارب ــت واضح ــا كان يطاني ــه ل�ب أّن تبعيت

ــتعمار. ــع الس ــة م ــات المتحالف ــاع والفئ قط الإ

ي كانت 
كمــا انشــغل فهــد بالمعركــة الفكرية الــىق

ــار  ن التي ــ�ي ــي ب ــار العالم ــاط اليس ي أوس
ــائدة �ن س

اكية الديمقراطيــة،  الشــيوعي والتيــارات الشــ�ق

اكية  اشــ�ق ل  شــيوعي  »حــزب  كتابــه  وأصــدر 

ــاب آخــر عــن الصهيونيــة وهــو  ديمقراطيــة« وكت

ــود  ــّكل اليه ــث ش ــب؛ حي ــذا الجان ي ه
ــره �ن ــه أث ل

العراقيــون نخبــة مهمــة مــن قيــادات الحــزب 

ي وقــت كان فيــه الكيــان 
، و�ن ي

الشــيوعي العــرا�ق

ي بدايــات نشــوئه، امتــازت الأقليــات 
ي �ن

الصهيــو�ن

العراقيــة بجهــد فكــري دؤوب بصــدد محاربــة 

ــه مــن فهــد  ــاً وبتوجي ــة، لتتشــكل لحق الصهيوني

ــة«. ــة الصهيوني ــة مكافح »عصب

ــد  ــ�ي فه ــام المل ــدم النظ ــام 1949 أع ي الع
�ن

ليقــع  وصــارم  حــازم  الحــزب  ي 
�ن ن  والقياديَــ�ي

تنظيميــة  ة  حــ�ي ي 
�ن ي 

العــرا�ق الشــيوعي  الحــزب 

، ممــا أرغــم  أ اً بالنســبة لحــزب نــاسث أفقدتــه كثــ�ي

أعضــاءه الشــباب آنــذاك عــ� القيــام بمواجهات 
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ي ظــل انكشــافهم 
ــع الســلطة �ن غــ�ي محســوبة م

بهــذا الشــكل، وانعــدام تــوازن القــوى وانعــدام 

أ  ــا�ب ــاف المخ ــد انكش ــاء بع ــ� الختب ــم ع قدرته

ــات. ــل الخيان ــة بفض ال�ي

واســتمرت النشــقاقات والضطرابــات التنظيمية 

داخــل الحــزب منــذ إعــدام فهــد وحــىق 1955 

ن  ن قــّررت اللجنــة المركزيــة انتخــاب حســ�ي حــ�ي

اً لهــا، وهــو  أحمــد الــر�ن »ســام عــادل« ســكرت�ي

ــات  اب ــاد إرصن ــدة وق ــات ع ــرض لماحق ــم تع ُمعّل

ي ظــروف صعبــة؛ 
وتنظيمــات حزبيــة بكفــاءة �ن

تبــَق  فلــم  الحــزب؛  توحيــد  عــ�  أولً  فعمــل 

ــقة  ــات المنش ــت التنظيم ــه، ورجع ــة خارج منظم

إىل حضــن الحــزب.

ورغــم هذا النجــاح التنظيمي إل أّن الخســارات 

ــات الجســدية وظــروف العمــل  ة والتصفي ــ�ي الكب

الــ�ي لــم تتــح للحــزب الشــيوعي بنــاء منظومــة 

ــوازي  ــذي ي ــكل ال ــن بالش ــاج مفكري ــة، وإنت فكري

ــا  ي لعبه
ــىق ــة ال ــة والأدوار المهم ته النضالي ــ�ي مس

ي تاريــخ العــراق الحديــث؛ فاســتلهم نمــوذج 
�ن

ــكار  ــه الأف ــل من ــوري ونق ــيوعي الس ــزب الش الح

الخــاف  مراحــل  بعــض  ي 
و�ن والشــعارات، 

كانــت  ي 
العــرا�ق الشــيوعي  داخــل  والنشــقاق 

ن  الأطــراف تُحّكــم فيمــا بينهــا خالــد بكــداش أمــ�ي

ــوري. ــيوعي الس ــزب الش الح

ن  الشــيوعي�ي مــن  العديــد  دراســة  رغــم 

ق«  الــ�ث »كادحــي  أكاديميــة  ي 
�ن ن  العراقيــ�ي

ي المؤتمــرات الدولية 
الروســية ومشــاركة الحــزب �ن

ن« )الأمميــة  ن »الكومنــ�ق إل أّن العاقــة بينــه وبــ�ي

الشــيوعية( لــم تكــن واضحــة أبــداً؛ ويعّلــل 

ليســوا  بأنّهــم  ذلــك  العراقيــون  الشــيوعيون 

ي 
النســخة المفضلــة لــدى التحــاد الســوفييىق

الــذي كان يُرّكــز بشــكل أكــ�ب عــ� الشــيوعي 

المنطقــة. ي 
�ن الســوري 

استطاع عبد الكريم قاسم سحق انقالب الشواف بدعم من الشيوعيني
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الجمهورية األولى
ي مــع أحــزاب 

تعــاون الحــزب الشــيوعي العــرا�ق

طاحــة  لاإ ن  وطنيــ�ي وضبــاط  أخــرى  تقدميــة 

التخطيــط  وبــدأ   ، ي
العــرا�ق الملــ�ي  بالنظــام 

ــام  ــز الع ــام 1956 لينج ــذ الع ــدف من ــذا اله له

ــاط  ــم الضب ــك تنظي ــذ ذل ــت أداة تنفي 1958 وكان

الركــن عبــد  الزعيــم  يقــوده  الــذي  ن  الوطنيــ�ي

الكريــم قاســم.

ففــي صبــاح يوم 14 تمــوز )يوليو( العــام 1958 

ــن  ــة؛ لتعل ــل الدول ــ� مفاص ــاط ع ــيطر الضب س

الجمهوريــة العراقيــة الأوىل وإنهــاء حلــف بغــداد 

؛  ي
ليىن ســ�ق وتحــرر العــراق مــن ســيطرة الجنيــه الإ

كان  كبــ�ي  اقتصــادي  اجتماعــي  وع  مــ�ث وبــدأ 

ــع قانــون  ي ــارز فيــه، مثــل ت�ث ن دور ب للشــيوعي�ي

جديــد لاأحــوال الشــخصية الــذي أقــر المســاواة 

اث، وكذلــك قانــون  ي المــ�ي
ن الرجــل والمــرأة �ن بــ�ي

ن  قطاعيــ�ي الإصــاح الزراعــي الــذي فّتــت ملكيــة الإ

الكبــار.

ة بُقرب  نت هــذه الفــ�ق
ّ وعــ� هــذا النحــو تم�ي

ن مــن الســلطة وســيطرتهم الكاملــة  الشــيوعي�ي

، ورغــم ذلــك لــم تكــن  ي
عــ� الشــارع العــرا�ق

ي تحــرر فيهــا الشــيوعيون 
ة الــىق هــذه الفــ�ق

مــن العمــل الــ�ي عــ� مــا يُــرام طــوال 

ــت. الوق

بــدأت المشــكات مــن شــخص قائــد ثــورة 

1958 عبــد الكريــم قاســم الــذي فّضــل النفــراد 

ي 
الوطــىن للحــزب  أقــرب  كان  وقــد  بالســلطة، 

الديمقراطــي الذي يرأســه آنــذاك كامــل الجادرجي 

كية الفابيــة( منــه  )وهــو حــزب يؤمــن بالشــ�ق

ــن  ــم يك ــه ل ــم أن ي رغ
ــرا�ق ــيوعي الع ــزب الش للح

. ن ــ�ي ــاً لاثن منتمي

ــادئ  ي ب
ــيوعي �ن ــزب الش ــرص الح ــل ق ي المقاب

�ن

الأمــر مطالبــه عــ� إيجــاد مؤسســات ديمقراطيــة 

اك  ، ولــم يطالــب بالشــ�ق ي
ونظــام حكــم برلمــا�ن

بالحكــم؛ إذ بــدا لــه أن النتيجــة الأكــ�ث احتمــالً 

ــم. ي الحك
ــاركة �ن ــات والمش ــوز بالنتخاب ــي الف ه

ن  وعــ� عكــس المتوقــع انتهــى الوفــاق بــ�ي

ــورة  ــن الث ي الســنة الأوىل م
ن �ن قاســم والشــيوعي�ي

ــم  ي اته
ــىق ــام 1959 ال ــوك الع ــداث كرك ــد أح بع

القتــل  ي 
�ن بالتــورط  ن  الشــيوعي�ي فيهــا  قاســم 

ن  وســفك الدمــاء؛ وقــد كان بعــض الكــرد المنتمــ�ي

يمثلــوا  أن  دون  شــاركوا،  الشــيوعي  للحــزب 

ن الأكــراد  ي معــارك عرقيــة بــ�ي
سياســة حزبهــم، �ن

ات  كمــان )الأتــراك( أدت إىل مقتــل العــ�ث وال�ق

. ن ــ�ي ــن الطرف م

ن حــاول القائــد العســكري عبــد  ومــع ذلــك حــ�ي

ــف  الوهــاب الشــواف، بدعــم مــن مــرص وبتحال

وتيــارات  ن  قطاعيــ�ي والإ ن  القوميــ�ي مــع  داخــ�ي 

أول تجربة تنظيمية تعود إلى بيوتر فاسيلي وهو مسيحي 
أشوري نشأ وتعلم في جورجيا
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ــاب  ، النق ن ــيوعي�ي ــوذ الش ــ� نف ــة ع ــة ناقم ديني

ن  عــ� عبــد الكريــم قاســم، كان تدخل الشــيوعي�ي

ــداث  ــك الأح ــة، وإثــر تل ي وأد المحاول
ــماً �ن حاس

ــاركة  ورة المش ــيوعي رصن ــزب الش ــعار الح ــع ش رف

ي الحكــم وهــو مــا رأى فيــه عبــد الكريــم قاســم 
�ن

ي الســلطة.
ــة �ن مزاحم

ب الحــزب الشــيوعي بالفعــل مــن الوصول  اقــ�ق

ن إليــه  إىل الســلطة خاصــة أن أعــداد المنتمــ�ي

شــكلت رقمــاً هائــاً، وقــد ســجلت تنظيماتــه 

ــزب إىل  ــدا بالح ــا ح ــورة 1958، مم ــد ث الآلف بع

ــام 1959  ــد الع ــدة بع ــاءات الجدي ــف النتم وق

هــذه  اســتيعاب  عــ�  هياكلــه  قــدرة  لعــدم 

الأعــداد، فيمــا بلــغ عــدد أعضــاء لجنتــه المركزيــة 

33 عضــواً؛ وعــ� الرغــم مــن أّن الحــزب كان 

لتســلم الســلطة وإدارة الدولــة إل أّن  مؤهــاً 

وعهــا  ي م�ث
ي �ن

مــا أوقــف القيــادة عــن المــىن

الــذي كانــت تؤيــده القواعــد هــو مذكــرة الحــزب 

ي المليئــة بالنقــد للحــزب 
الشــيوعي الســوفييىق

. ي
الشــيوعي العــرا�ق

ت المذكــرة موقــف الحــزب الشــيوعي  اعتــ�ب

ــم  ــم قاس ورة دع ــرصن ــه ب ــارياً، وطالبت ــاً يس تطرف

ضــد مــا يتعــرض لــه العــراق مــن »مؤامــرات 

ي موقــف 
ــى الحــزب �ن ــة«، ليبق يالي ودســائس إم�ب

اكــه  ي إ�ث
المنتظــر لهبــات عبــد الكريــم قاســم �ن

بالســلطة.

ــه دون أي  ــن برنامج ــزب ع ــازل الح ــذا تن وهك

ي »تحالــف مــن طــرف واحــد« مــع 
بديــل، وبقــي �ن

ه بمصــ�ي شــخص قاســم،  النظــام، رابطــاً مصــ�ي

ولــم يرســم لنفســه أي آفــاق مســتقبلية.

عبد الكريم قاسم تقرب من الشيوعيني يف البداية وتخىل عنهم لصالح القوميني الذين انقلبوا عليه
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إبادة وانشقاق
كانــت النتيجــة المنطقيــة لحكــم قاســم الفــردي 

أن  الســلطة هــو  ن مــن هــرم  القوميــ�ي وتقريبــه 

ي النقــاب عليــه، 
يســتثمر هــؤلء هــذا القــرب �ن

ــو( العــام  ي 17 تمــوز )يولي
وهــو مــا حــدث فعــاً �ن

ــة عــ�  ــب الطاول ــه قل ــه كان بإمكان 1963، ورغــم أنّ

ن إل أنـّـه فّضــل تجنــب  ن بتســليح الشــيوعي�ي القوميــ�ي

ة حكمــه بنهايــة مأســاوية  إراقــة الدمــاء، لتنتهــي فــ�ق

ي إعدامــه ورفاقــه، ثــم أذاع قــادة النقــاب 
تمثلــت �ن

ي الشــوارع يحــث 
ــم توزيعــه �ن ي الصحــف وت

ــاً �ن بيان

ي 
« وهــو مــا تحقــق فعــاً �ن ن عــ� »إبــادة الشــيوعي�ي

ــزب  ــد الح ــم، وفق ــا الآلف منه ــة راح ضحيته حمل

فيهــا معظــم كــوادره وقياداته وع� رأســهم ســكرت�ي 

اللجنــة المركزيــة للحــزب ســام عــادل الــذي عــذب 

ــاة. بطريقــة وحشــية حــىق فــارق الحي

بعــد رحيــل عــادل المأســوي اســتلم عزيــز 

ة الســكرتارية  محمــد ســكرتارية الحــزب )وهــي فــ�ق

ي تاريــخ الحــزب مــن العــام 1963 حــىق 
الأطــول �ن

ة مــن 1963 إىل 1968 عهــد  1993( وكانــت الفــ�ق

الجمهوريــة العراقيــة الثانيــة ذات نشــاط خافــت 

ي 
ــقاق �ن ــ�ب انش ــدوث أك نت بح ــ�ي ن وتم ــيوعي�ي للش

ــخ الحــزب. تاري

فقــد ظهــرت العــام 1964 اتجاهــات لــدى 

بــروز  عــن  تتحــدث  الحــزب  قيــادة  بعــض 

ــادة  ــلمها قي ــة وتس ة القومي ــ�ي ــة الصغ جوازي ال�ب

الثــورة الوطنيــة الديمقراطيــة، وإمــكان تحقيقهــا 

هــذه  ورافــق  اكية،  الشــ�ق الثــورة  أهــداف 

ــة  ــزب والطبق ــن دور الح ــل م ــادات تقلي الجته

ــن  ــم م ــ� الرغ ــة، وع ــات الكادح ــة والفئ العامل

أّن ذلــك كان محــل رفــض لــدى تيــار واســع 

ــك  ــرار تل ــم إق ــه ت ــة، إل أنّ ــدة الحزبي ــن القاع م

ي 
�ن المركزيــة  اللجنــة  اجتمــاع  ي 

�ن الســتنتاجات 

بــراغ العــام 1964 وُعــرف هــذا التجــاه فيمــا بعــد 

ــط آب«. بـ»خ

ليس من الممكن مقاربة تاريخ الحزب الشيوعي العراقي إال على 
ضوء فهم البيئة السياسية العراقية

 عزيز محمد سكرتري الحزب الشيوعي من عام

1963 حتى 1993
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ــط  ــن »خ ــزب ع ــ�ي الح ــن تخ ــم م ــ� الرغ وع

آب« بعــد عــام واحــد، إل أّن هــذا لــم يلــِغ 

ز  جــذور النشــقاق الفكــري والتنظيمــي الــذي يــ�ب

مــع كل انتكاســة؛ فحصــل النشــقاق الأول العــام 

ي – 
1967 ليتــم تشــكيل »الحــزب الشــيوعي العــرا�ق

القيــادة المركزيــة« الــذي شــطر معظــم منظمات 

ــال بعــض  الحــزب، ورافــق هــذا النشــقاق اعتق

ي مــن قبــل 
قيــادات الحــزب الشــيوعي العــرا�ق

ــد المنشــق. ــم الجدي التنظي

دعــا التنظيــم الجديــد إىل أســاليب »حــرب 

ــات  ــة« و»النتفاض ــؤر الثوري ــات« و»الب العصاب

ي الريــف« وأرّص ع� رفــض النقابات 
المســلحة �ن

ــش  ــم الجي ــرة دع ــل فك ــكرية وإْن كان تقب العس

ي كانــت بمثابة 
انتفاضتــه الشــعبية المأمولــة، والــىق

الصاعــدة  المســلح  الكفــاح  لتجــارب  محــاكاة 

ي التيــارات الشــيوعية العالميــة آنــذاك بتأثــ�ي 
�ن

ــفارة  ــن الس ــا�ث م ــد مب ــة وبتأيي ــة الكوبي التجرب

ي العــراق.
الصينيــة �ن

العســكرية  المحــاولت  ظّلــت  ذلــك  ومــع 

للتنظيــم الجديــد ضــد الســلطة محــدودة ولــم 

ــة  ــزة الأمني ة الأجه ــ�ب ــت خ ــل كان ــه، ب ــّس بنيت تم

ــذ  ــت من ي تراكم
ــىق ن ال ــيوعي�ي ــاط الش ــع نش ي قم

�ن

ن  العهــد الملــ�ي قــد تنامــت بعــد إمســاك البعثيــ�ي

ــاب  ــد انق ــة بع ي خاص
ــىن ــل الأم ــل العم بمفاص

ن  ــ�ي ــد القومي ــون ض ــه البعثي ــام ب ــذي ق 1968 ال

ــه  ــر ونائب ــد حســن البك ــة أحم أس الجمهوري ــ�ق لي

ي حــىق 
ن الــذي تــوىل الملــف الأمــىن صــدام حســ�ي

ــام 1979. ــر الع ــه البك تنحيت

ــاح  ــد نج ــة بع ــة موجع ب ــم رصن ــهد التنظي ش

ــ�ب  ــم معت ــ� قس ــض ع ي القب
ــة �ن ــزة الأمني الأجه

بــة الأكــ�ث إيامــاً تمثلــت  مــن كــوادره، إل أّن الرصن

ي اعتقــال مســؤوله عزيــز الحــاج العــام 1969 
�ن

ــون  ي التلفزي
ن �ن ــ�ي ــكل ُمه ــاره بش ــم إظه ــذي ت ال

فــاً عــ� كل مفاصــل التنظيــم،  الرســمي مع�ق

ــاً  ــه لحق ــم تعيين ــا ت ــه، بينم ــدام رفاق ــم إع ليت

ــايته. ــزاء وش ــكو ج ي اليونس
ــراق �ن اً للع ــف�ي س

أحمد حسن البكر األب 

الروحي لصدام حسني
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فخ الجبهة الوطنية
ي العــراق 

اكي �ن ي الشــ�ق بــدأ حــزب البعــث العــر�ب

منــذ العــام 1970 مشــاريع مهمــة، فأعلــن تأميــم 

النفــط ذلــك العــام، وأصــدر بيــان آذار )مــارس( 

ي العــراق يمنــح 
العــام 1971 وهــو أول بيــان �ن

ف  واعــ�ق  ، ن العراقيــ�ي لاأكــراد  ي 
الــذا�ق الحكــم 

ــاً( مشــكلة  ــك أنهــى )مؤقت ــة، وبذل باللغــة الكردي

مســتعصية عجــزت الأنظمــة العراقيــة المتعاقبــة 

عــن حلهــا.

كمــا عقــد البعــث معاهــدة تعــاون وصداقــة 

وقــٍت  ي 
�ن اف  واعــ�ق ي 

الســوفييىق التحــاد  مــع 

قيــة( وهــو  مبكــر بألمانيــا الديمقراطيــة )ال�ث

ي للضغــط عــ� 
مــا دفــع التحــاد الســوفييىق

قيــادة الحــزب الشــيوعي للتعــاون والتحالــف 

مــع حــزب البعــث، بــل وصــل الأمــر إىل اعتبــار 

الســوفييت نظــام البعــث أكــ�ث جــدارة للدعــم 

. ن ــيوعي�ي ــن الش م

ــن  ن م ــيوعي�ي ــ� الش ــط ع ــدر الضغ ــم يص ول

ي فحســب، بــل كان هناك 
ِقبــل التحــاد الســوفييىق

ــاً،  ي أيض
ــىث ــام البع ــل النظ ــن قب ــواٍز م ــط م ضغ

ــادئ الأمــر بطــرق  ي ب
ــم يكــن هــذا الضغــط �ن ول

ن بــل جــرى ع�  رهــاب المعتــاد ضــد الشــيوعي�ي الإ

ي وعــ�  الســاحة الــرصاع عــ� النفــوذ الجماهــ�ي

ن أنفســهم، ممــا دفــع الحــزب  برنامــج الشــيوعي�ي

ي مــع 
الشــيوعي إىل توقيــع ميثــاق العمــل الوطــىن

البعــث العــام 1973 مــن موقــع التابــع.

 خاض مصطفى البارزاين حرب عصابات يف

 شامل العراق ضد األنظمة العراقية ومنها

البعث

كانت أدبيات الحزب األولى تتمثل بالترجمات السوفييتية 
المقتضبة للماركسية وكراسات الرفيق فهد التنظيمية



39

ية 
عرب

 ال
ب

حزا
األ

ف 
مل

حــاول  الــذي  الفاشــل  النقــاب  درس  أ�ق 

وتجنــب  بثمــاره؛   1963 بــه  القيــام  القوميــون 

ــم  ــت دعائ ن إىل أن ثّب ــيوعي�ي ــداء للش ــث الع البع

ي 
ّ �ن ي

ن عــدة أســباب للمــىن ســلطته، وكان للبعثيــ�ي

ــع  ي موق
ن �ن ــيوعي�ي ــار الش ــا إظه ــف، أهمه التحال

الداعــم لهــم والســتفادة مــن امتــدادات الحــزب 

ضافــة إىل المكانة  الشــيوعي العربيــة والدولية، بالإ

ــة  ــ�ي العراقي ن الجماه ــ�ي ــزب ب ــا الح ي يحوزه
ــىق ال

، فــكان التحالــف معهــم بمثابــة تزكيــة  ن والمثقفــ�ي

ن عــ� كافــة المســتويات خاصــة مــع  للبعثيــ�ي

ــون. ــه البعثي ــوء بحمل ــوي ين ــخ دم تاري

، إىل أن اتضــح  ن ن الطرفــ�ي اســتمر التحالــف بــ�ي

ن هــو تجريــد الحــزب مــن  أّن هــدف البعثيــ�ي

ــون،  ــاب والقان ره ــ�ب الإ ــة ع ي ــه الجماه�ي مواقع

ن عــ� الحــزب لحــل  خاصــة مــع ضغــط البعثيــ�ي

ات  ي كانــت تضــم عــ�ث
يــة الــىق منظماتــه الجماه�ي

الطلبــة  قطاعــات  ي 
�ن ن  العراقيــ�ي مــن  الألــوف 

ــاء. ــباب والنس والش

ــة  ــة الوطني ــن شــق الحرك ــون م اســتفاد البعثي

ى آنــذاك،  ي النفــراد بالقــوى الكــ�ب
العراقيــة �ن

والحــزب  ي 
العــرا�ق الشــيوعي  الحــزب  وهــي؛ 

المــا  يقــوده  الــذي  ي 
الكردســتا�ن الديمقراطــي 

ي الــذي خــاض حــرب عصابــات 
مصطفــى البــارزا�ن

ي شــمال العــراق ضــد الأنظمــة العراقيــة 
وســاً �ن رصن

ــث. ــا البع ومنه

ي العمــل الجبهــوي 
كانــت سياســة البعــث �ن

الأحــزاب  مــع  ي 
الثنــا�أ التحالــف  عــ�  قائمــة 

ــي  ــف جماع ي تحال
ــول �ن ــب الدخ ــرى، وتجن الأخ

ــزاب  ــ� الأح ــيطرة ع ــدف الس ــزاب، به ن الأح ــ�ي ب

وتســهيل تقديمهــا لتنــازلت فكريــة وتنظيميــة 

ة لــم يكــن مــن المتصــور تقديمهــا لــو دخلــوا  كبــ�ي

ــر  ــب آخ ــن جان ــث، وم ــع البع ــة م ي جبه
ــاً �ن مع

ي التحالــف 
رفــض الحــزب الديمقراطــي الكردســتا�ن

كة  المشــ�ق المواقــف  رغــم  ن  الشــيوعي�ي مــع 

والقتــال جنبــاً إىل جنــب ضــد البعــث، رغبــًة منــه 

ي كردســتان وعــدم تقويــة 
ي الســتئثار بالوضــع �ن

�ن

ن الأكــراد. الشــيوعي�ي

اللجــان  عــ�  معتمــداً  الجبهــة  عمــل  كان 

ي والشــيوعي، ترأســتها 
؛ البعــىث ن القاعديــة للحزبــ�ي

ن  ــ�ي ــدام حس ــوىل ص ــداد يت ي بغ
ــة �ن ــة مركزي لجن

ي كل المحافظات، 
بنفســه إدارتها، ولجان قياديــة �ن

يطــة أن تكــون ممثلــة مــن مســتويات قيــادات  �ث

، مــع امتيــاز أن يفتــح الحــزب الشــيوعي  ن الحزبــ�ي

ي كل أنحــاء العــراق، وهــذا مــا كانــت 
مقراتــه �ن

ي ســجلت كل 
تنتظــره بشــغف الأجهــزة الأمنيــة الــىق

ــر. شــاردة واردة بانتظــار ســاعة الصف

مــن  ة  فــ�ق بعــد  الصفــر،  ســاعة  كانــت 

ن عامــي 1973 و1976،  ي بــ�ي النتعــاش النســىب

ي  ــز�ب ــر الح ــاد المؤتم ــد انعق ــع موع ــة م امن ن م�ق

وسط ظروف غاية في القسوة فرضت السرية والهروب الدائم 
ظاللها على تفكير وسلوك الحزب
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ي بغــداد للمــرة الأوىل منــذ 
الثالــث، علنيــاً، �ن

وصــول البعــث إىل الســلطة، وكانــت عانيــة 

انكشــفت  إذ  للحــزب؛  فــخ  بمثابــة  المؤتمــر 

ــة  ــن المختص ــزة الأم ــة لأجه ــده التنظيمي قواع

الشــيوعية. بمكافحــة 

، وبعــد  ن رهــاب ضــد الشــيوعي�ي تصاعــد الإ

ي 
ن الأفغــان عــ� الحكــم �ن ســيطرة الشــيوعي�ي

ن  أفغانســتان ارتفــع مــؤ�ث الخطــر لــدى البعثيــ�ي

ي العــراق، وقــرر النظــام 
مــن عمــل مشــابه �ن

العــام  ن  العســكري�ي مــن   31 إعــدام  ي 
العــرا�ق

1978 بتهمــة انتمائهــم للحــزب الشــيوعي داخــل 

الجيــش، ورغــم الحملــة العالميــة ضــد إعدامهم 

 ، ي
وتدُخــل بريجنيــف الــذي أبــرق للنظــام العــرا�ق

إل أّن البعــث قــام بإعدامهــم وتســي�ي جنازاتهــم 

ــوع  ــيوعي كن ــزب الش ــ�ي الح ــر الرئي ــام المق أم

ــتهانة. ــدي والس ــن التح م

ــو  ــة ه ــش الجبه ي نع
ــمار ُدّق �ن ــر مس وكان آخ

رفــض الحــزب الشــيوعي إدانــة النظــام الســوري 

ن الشــيوعي 
ّ بنــاًء عــ� رغبــة حــزب البعــث؛ إذ بــ�ي

ــا  ــه م ــق علي ــوري ينطب ــام الس ي أّن النظ
ــرا�ق الع

المشــكلة  وأّن   ، ي
العــرا�ق النظــام  عــ�  ينطبــق 

رفضــه  وكذلــك  تعنيهــم،  ل  البعثية-البعثيــة 

إدانــة منظمــة التحريــر الفلســطينية بعــد خافهــا 

رهــاب  ، ومــع تصاعــد الإ ي
مــع النظــام العــرا�ق

ــر نفســك  ــوادره شــعار »دب ــع ك ضــد الحــزب رف

ــروب  ــاق اله ــ� الرف ــه ع ــارة إىل أنّ ي إش
ــق« �ن رفي

ــن العــراق. ــوراً م ف

 ، ن ولأنـّـه لــم تكن هناك خطــة لهروب الشــيوعي�ي

فقــد ســقط الآلف منهم رجالً ونســاًء بيد الأجهزة 

ن فقد  الأمنيــة؛ لتبــدأ حملــة إبــادة ثانيــة للشــيوعي�ي

الحــزب فيهــا معظــم كــوادره الوســطى وقاعدتــه 

عــدام أو الســجن، واســتطاع بعــض  ــ�ب الإ ــا ع إم

ي وجــدوا 
كــوادره الهــرب إىل كردســتان العــراق الــىق

فيهــا مــاذاً مؤقتــاً.

الكفاح المسّلح
تشــكلت أوىل خايــا الكفــاح المســّلح الشــيوعية 

ي شــمال العــراق العــام 1979 ليقــر الحــزب 
�ن

لحقــاً هــذا المنهــج فكريــاً وتنظيميــاً كوســيلة 

ــك  ــ� تل ــق ع ، وأطل ي
ــىث ــام البع ــة بالنظ طاح لاإ

الخايــا اســم »قــوات الأنصــار«، وقــد ســبق 

مســلحاً  كفاحــاً  خــاض  أن  ي 
العــرا�ق للشــيوعي 

ي اليمــن الجنوبيــة ولــدى 
وكان لــه متدربــون �ن

الفلســطينية. التنظيمــات 

جدارية للرفيق فهد مؤسس الحزب الشيوعي العراقي
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ــض  ــن بع ــل م ــم تخ ة ل ــ�ق ــذه الف إل أّن ه

الحــزب  فــكان  صــة؛  الُمنغِّ المفارقــات 

ــوى  ــب الق ــارب إىل جان ي يح
ــرا�ق ــيوعي الع الش

 ، ي
العــرا�ق النظــام  ضــد  الكرديــة  القوميــة 

وكانــت القوتــان الرئيســيتان لتلــك القوميــة 

 ، ي
الكردســتا�ن الديمقراطــي  الحــزب  همــا؛ 

، والتحــاد  ي
بقيــادة المــا مصطفــى البــارزا�ن

، المنشــق عنــه، بقيــادة  ي
ي الكردســتا�ن

الوطــىن

ــة ضــد  ــاً موازي ، يخوضــان حرب ي
ــا�ن جــال طالب

بعضهمــا البعــض، وكلمــا شــعر فريــق منهــم 

ي ضــد 
بقــرب هزيمتــه اســتعان بالنظــام العــرا�ق

المعادلــة. لتغيــ�ي  غريمــه 

عــا�ن الشــيوعيون مــن هــذا الــرصاع، وحاولــوا 

جــدوى؛  دون  ن  الطرفــ�ي ن  بــ�ي التوفيــق  مــراراً 

ن معهمــا  ن مختلفتــ�ي ي جبهتــ�ي
فاضطــروا للدخــول �ن

بشــكل منفــرد، وهــو مــا أثــار حنــق التحــاد 

مــن  الأول  ي 
�ن فهاجــم  ؛  ي

الكردســتا�ن ي 
الوطــىن

أيــار العــام 1983، المقــرات المركزيــة للحــزب 

ي جبــال كردســتان العــراق وأوقــع 
الشــيوعي �ن

ــوم  ــرف الي ــات يع ــا ب ة فيم ــ�ي ــة كب ــم مقتل فيه

بـ»مذبحــة بشتاشــان«.

ن  ــيوعي�ي ن الش ــ�ي ــوى ب ــوازن الق ــدام ت أدى انع

والنظــام واســتعمال الأخــ�ي لاأســلحة الكيماويــة 

ن  ــ�ي ــات ب ــة إىل الخاف ضاف ي شــمال العــراق، بالإ
�ن

ــة  ــة الكردي رفــاق الســاح مــن التنظيمــات القومي

ــة  ي نهاي
ــلح �ن ــاح المس اتيجية الكف ــ�ق ــل اس إىل فش

، رغــم مســاحات  ي
الثمانينيــات مــن القــرن المــا�ن

ي ســيطر عليهــا الحــزب وكــم 
ي الهائلــة الــىق

الأرا�ن

الشــهداء الذيــن قدمهــم.

ي 
ــة خــرج الحــزب الشــيوعي العــرا�ق ي المحصل

�ن

مــن كل التحالفــات خــا�اً؛ فتحالفــه مــع الأحزاب 

ة عبــد الكريــم قاســم ودفاعــه عــن  الوطنيــة فــ�ق

 ، ي
ــىن ــم الوط ــاندة الحك ــق مس ــن منطل ــه، م ثورت

، وحصلــوا  ن أســفرا عــن مــلء الســجون بالشــيوعي�ي

ي ختــام تلــك المرحلــة عــ� مذبحــة، وســّلمهم 
�ن

ي منتصــف ســبعينيات 
ن �ن ــ�ي ــع البعثي تحالفهــم م

ي إىل مجــازر العــام 1979، وتحالفــه 
القــرن المــا�ن

ي تجربــة الكفــاح 
مــع الأحــزاب القوميــة الكرديــة �ن

المســلح كان خاضعــاً لتقلبــات »الأخــوة الأعــداء« 

وكانــت نتيجتــه مذبحــة بشتاشــان.

ن  الشــيوعي�ي مــن  كبــ�ي  قســم  أقــدم  وقــد 

ــه،  ــ�ب تاريخ ــزب ع ــات الح ــة سياس ــ� مراجع ع

رة، بينمــا رأى  وا تلــك التحالفــات غــ�ي مــ�ب واعتــ�ب

ــه  ــاس، وأنّ ــاط الأنف ورة للتق ــرون رصن ــا الآخ فيه

ي ســاحة عمــل كالعــراق مــن المحــال إنجــاز 
�ن

و�  البدايــات  ومنــذ  بمفردهــم،  برنامجهــم 

فهــد رفاقــه بالقــول »قــووا تنظيــم حزبكــم قــووا 

تنظيــم الحركــة الوطنيــة«.

في العام 1949 أُعدم فهد والقياديان الشيوعيان حازم وصارم 
ليقع الحزب في حيرة تنظيمية
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مأزق االحتالل والطائفية
أدركــت القــوى السياســية العراقيــة المعارضــة 

خــارج العــراق اســتحالة إســقاط نظــام صــدام 

مــن  ســقاطه  لإ محاولــة  كل  أّن  كمــا   ، ن حســ�ي

فسياســة  وخيمــة؛  نتائجهــا  ســتكون  الداخــل 

ي كان يمارســها النظــام 
العقــاب الجماعــي الــىق

ن إىل الدرجــة الرابعــة  ضــد أقــارب المعارضــ�ي

أنهــت بشــكل مطلــق مجــرد التفكــ�ي بالتغيــ�ي 

مــن العــراق، ســواء عــ�ب النتفاضــة أو النقــاب 

العســكري.

ومــع انــدلع أحــداث الحــادي عــ�ث مــن أيلــول 

العــراق  غــزو  بــات  أفغانســتان  واحتــال   2001

ي الذي 
ن قســوة النظــام العــرا�ق مســألة وقــت، وبــ�ي

ن  ــ�ي ن العراقي ــيوعي�ي ــن الش ــاء آلف م ــه دم ي رقبت
�ن

ياليــة للعــراق رفــع الحــزب  ن احتــال قــوة إم�ب وبــ�ي

شــعار »ل للحــرب ل للدكتاتوريــة«، وهــو الشــعار 

ي أيضــاً. الــذي تبنــاه اليســار الأورو�ب

رفــض الحــزب الشــيوعي الحــرب باعتبارهــا 

وعه  اً، مؤكــداً أّن م�ث الخيار الأســوأ والأشــد تدمــ�ي

 ، ي أجنــىب احتــال  يتــأ�ق بدعــم  الخــاص ل  ي 
�ن

وفّضــل خيــاره الســياسي المعتمــد عــ� الشــعب 

الوطنيــة  القــوى  المســلحة ووحــدة  والقــوات 

المعارضــة.

ي راهــن عليهــا 
لكــن القــوى المعارضــة الــىق

ســامية  الإ الرئيســة:  التيــارات  مــن  الحــزب 

الحتــال  مــع  تعاملــت  اليــة  واللي�ب والقوميــة 

نفســه  الجميــع  وهيــأ  واقعــاً،  أمــراً  تــه  واعت�ب

. ن بعــد صــدام حســ�ي مــا  لمرحلــة 

ــة  ــج المحاصص ــ�ي منه وع الأمري ــ�ث أرس الم

الطائفيــة والعرقيــة كأســلوب لحكــم العــراق، 

الفرعيــة  الهويــات  صعــود  النتيجــة  وكانــت 

وممثليهــا كأطــراف حاكمــة، مــع مــا تســتثمره مــن 

ي وطائفــي.
تهييــج ورصاع عــر�ق

انتهى الوفاق بني قاسم والشيوعيني 

يف السنة األوىل من الثورة

استمرت االنشقاقات واالضطرابات التنظيمية داخل الحزب 
منذ إعدام فهد وحتى العام 1955
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ي 
إل أنـّـه مــع هامــش الحريــة النســبية المتــاح �ن

عــراق مــا بعد الحتــال، فّضــل الحزب الشــيوعي 

ــدة، رغــم  ــة السياســية الجدي ي العملي
الدخــول �ن

ي منــذ العــام 1979؛ 
انقطاعــه عــن الشــارع العــرا�ق

ــراق  ــاء الع ــع أنح ي جمي
ــه �ن ــاح مقرات ــاد افتت فأع

وأعــاد الصلــة بتنظيماتــه، إل أّن الواقــع الجديــد 

لآمــال  مخيبــاً  أصبــح  الحــزب  يعيشــه  الــذي 

ــة الضعــف  ن وأنصارهــم، وترجــع حال الشــيوعي�ي

ن  ســبب�ي إىل  وتنظيماتــه  الحــزب  يعانيهــا  ي 
الــىق

: ن ــ�ي رئيس

الشــيوعية  والتيــارات  اليســار  ضعــف  أولً، 

ن وســقوط  ي العالــم بعــد انهيــار جــدار برلــ�ي
�ن

الواحــد،  القطــب  وبــروز  ي 
الســوفيىق التحــاد 

ي تبعــات 
عــ� الرغــم مــن أن الحــزب حــاول تــا�ن

النهيــار مبكــرا؛ فعقــد مؤتمــره الخامــس »مؤتمــر 

وأقــر   1993 العــام  والتجديــد«  الديمقراطيــة 

ــار  ــن انهي ــه، لك ي تنظيمات
ــاً �ن ــة منهج الديمقراطي

ــ� كل  ــه ع ــى بظال ــذي ألق ــي، ال ــار العالم اليس

ي العالــم، كان أكــ�ب مــن أن 
الأحــزاب الشــيوعية �ن

تُعالجــه إصاحــات التنظيــم الداخــ�ي لحــزب 

ــم. ُمّهش

ي 
ســامية السياســية �ن ثانيــاً، صعــود التيــارات الإ

ــة  ــن حال ــك يعــد جــزءاً م ــم أّن ذل العــراق، ورغ

ق الأوســط بعــد نكســات القوميــة،  ي الــ�ث
عامــة �ن

الكارثيــة  التداعيــات  مــن  عــا�ن  العــراق  أّن  إل 

ي نموهــا 
ي ســاهم �ن

لصعــود تلــك القــوى الــىق

ــة  ــابق الطائفي ــام الس ــة النظ ــتفحالها سياس واس

ــام 1991،  ــج الع ــرب الخلي ــد ح ــا بع ي تبناه
ــىق ال

ــتهدفت  ي اس
ــىق ــة« ال يماني ــة الإ ي »الحمل

ــة �ن متمثل

ــار  ــا ثم ــدت بدوره ي حص
ــىق ــيعية ال ــوى الش الق

مظلوميتهــا بعــد العــام 2003 ومــا زالــت مســتمرة 

للنظــام  الطائفيــة  السياســات  اســتثمار  ي 
�ن

ــابق. الس

الحاكــم  النهــج  أفقــد  النحــو  هــذا  وعــ� 

والعرقيــة،  الطائفيــة  عــ�  ي 
المبــىن الجديــد 

فقد الحزب الشيوعي معظم كوادره وقياداته
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ــها  ــم نفس ــات تنظي ــل الأقلي ــة إىل تفضي ضاف بالإ

طــار التاريخــي للدفــاع عنهــا وهــو  بعيــداً عــن الإ

اً  كثــ�ي ن  الشــيوعي�ي  ، ي
العــرا�ق الشــيوعي  الحــزب 

عــن  المجتمــع  ي 
�ن عزلتهــم  حجــم  وضاعــف 

ي أصبحــت وقــوداً 
ة والكادحــة الــىق ائــح الفقــ�ي ال�ث

ي معاركهــا الطائفيــة.
ســامية �ن للتيــارات الإ

ومــع ذلــك مــازال الحــزب محتفظــاً بتنظيماتــه 

العــراق،  مناطــق  كل  ي 
�ن النتشــار  ويحــاول 

ي 
ي إرثــه التاريخــي وعــدم تورطــه �ن

مســتثمراً �ن

الأبــرز  الســمة  وهــي  المــاىلي  الفســاد  قضايــا 

ي 
لاأحــزاب العراقيــة، وكذلــك عــدم دخولــه �ن

وعــه  اب الطائفــي، ومــا يــزال م�ث مطحنــة الحــ�ق

الحــاىلي هــو وحــدة القــوى المدنيــة الديمقراطيــة 

عــ�  قائــم  اجتماعــي  اقتصــادي  برنامــج  ي 
�ن

أّن  رغــم  والديمقراطيــة،  الجتماعيــة  العدالــة 

ة  ــ�ي ــول كب ــب قب ــاً بنس ــى اجتماعي ــه يحظ برنامج

ــه  ن الطبقــة الوســطى العراقيــة، إل أنّ خاصــة بــ�ي

مــن الصعــب ترجمــة هــذه المقبوليــة العاليــة إىل 

ــ� أن  ــرّص ع ــزب ُم ــن الح ــة، لك ــوات انتخابي أص

يبلــور نفســه كبديــل يقــف دائمــاً قــرب الأحــداث 

ه. ــ�ي ــا كان حجــم تأث مهم

يحتفــل الحــزب هــذا العــام بذكــرى تأسيســه 

عميــد  بذلــك  ليكــون   ، ن والثمانــ�ي الخامســة 

ل  وحــده  التاريــخ  أّن  إل  العراقيــة،  الأحــزاب 

ي الســاحة 
ي تواجهــه �ن

يشــفع أمــام التحديــات الــىق

العراقيــة، ولعــّل أهمهــا تجديــد دمائه بالشــباب، 

وات كأســاس  وإعــادة تصعيــد مســألة توزيــع الــ�ث

سياســية  ســاحة  ي 
�ن  ، الســياسي لاســتقطاب 

كالعــراق يتــم الســتقطاب فيهــا عــ� أســس 

عرقيــة وطائفيــة.

الخسارات الكبيرة والتصفيات الجسدية وظروف العمل السري 
لم تتح للحزب الشيوعي بناء منظومة فكرية
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الحزب الشيوعي السوري.. مل

حين ضّيعنا »السوفييت«

، وبذلك  ي
ينيات القرن الما�ف ي سوريا إىل ع�ش

يعود تاريخ الحركة الشيوعية �ف
ي المنطقة العربية، وقد ساهمت 

يمكن اعتبارها من أقدم الحركات الشيوعية �ف
وع تقدمي للنهوض  ي النضال ضد المستعمر، وَسَعت إىل طرح م�ش

تلك الحركة �ف
قليمية والدولية وتأثرت بها، ولعبت  باالأمة، كما واكبت وتفاعلت مع االأحداث االإ
ي العملية السياسية، 

، وشاركت بعد االستقالل �ف ي
اً عىل الصعيد الوط�ف دوراً كب�ي

ي فرضها حكم الحزب الواحد.
وظلت فاعلة ح�ت مرحلة الجمود السياسي ال�ت

  عالء بريك هنري
  باحث سوري
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النقــدي  التتبــع  إىل  يرمــي  التقريــر  هــذا 

ي مــرت بهــا الحركــة 
للمحطــات التاريخيــة الــىق

ن تاريخهــا الُمثبــت 
ّ ي تمــ�ي

الشــيوعية الســورية والــىق

ن أجنحتهــا والنشــقاقات؛ فأصبــح  بالرصاعــات بــ�ي

ــّم  ــن ث ن وم الحــزب الشــيوعي الســوري شــيوعي�ي

ــذا. ــة وهك ثاث

النشأة والتأسيس
ظــن  العثمانيــة  الســلطنة  انهيــار  عقــب 

المثقفــون العــرب أنّهــم عــ� أعتــاب إنشــاء 

ــياسي  ــال س ــق مج ــم، وخل ــة العربية/الحل الدول

وبالتــاىلي   ، ي
العثمــا�ن الحكــم  نــ�ي  مــن  متحــرر 

إمكانيــة اللحــاق بركــب الأمــم المتقدمــة؛ وكانــت 

النخبــة المثقفــة الســورية بالأخــص عــ� اتصــال 

 ، ي والســياسي
بالمجتمــع الفرنــ�ي ومناخــه الثقــا�ن

منــه  واكتســبت  ودراســتها،  تعليمهــا  بحكــم 

السياســية. أفكارهــا وتصوراتهــا 

وقــد عــززت الرغبــة بالتحــرر والتقــدم والتنوير 

والتوجهــات  الفلســفات  اعتنــاق  عمليــة  تلــك 

الحــرب  ظــروف  حّفــزت  وقــٍت  ي 
�ن التقدميــة، 

ي 
�ن البلشــفية  الثــورة  وانتصــار  الأوىل  العالميــة 

ي ســوريا قبــل وجــود 
روســيا ميــولً شــيوعية �ن

خــاص(  بشــكل  )الصناعيــة  العاملــة  الطبقــة 

بشــكلها الواضــح والناضــج، وهــذه نقطــة مهمــة 

. ي ي العالــم العــر�ب
لدراســة الفكــر الشــيوعي �ن

ي تناولــت نشــأة الحــزب 
تتفــق الأدبيــات، الــىق

الشــيوعي الســوري، عــ� أســماء الــرّواد الأوائــل 

لبنــان وســوريا وهــم:  ي 
الشــيوعية �ن للحركــة 

ن  ، آرتــ�ي )يوســف إبراهيــم يزبــك، فــؤاد الشــماىلي

ة(،  مادويــان، فــوزي الزعيــم، نــارص الديــن حــدَّ

كمــا تتفــق عــ� اعتبــار الصحــف المنشــورة 

حينهــا كانــت بمثابــة منابــر يعــرض ويناقــش 

رؤاهــم  الشــيوعيون  المثقفــون  خالهــا  مــن 

حّفزت ظروف الحرب العاملية األوىل وانتصار الثورة البلشفية يف روسيا ميوالً شيوعية يف سوريا



47

ية 
عرب

 ال
ب

حزا
األ

ف 
مل

التائــه«  »الصحفــي  فصحيفــة  وطروحاتهــم، 

)صحيفــة للعمــال والبؤســاء( لمؤسســها إســكندر 

ي مــع خطها 
، تعــد مثــالً عــ� ذلــك، والــىق ي

ريــاسث

ن  الشــيوعي�ي لكتابــات  محطــاً  كانــت  الســاخر 

ــك. ب ن ــرّواد ك�ي ال

يــن الأول )أكتوبــر( 1922 كتــب طالب  ي 18 ت�ث
�ن

ي مــرص، صــاح محفــوض 
الحقــوق المقيــم �ن

ــكاء )لأن  ــن الب ــف ع ــا للتوق ــة يحثه إىل الصحيف

اً عــ�  الأســماء المســتعارة لكّتابهــا احتــوت كثــ�ي

ــك،  ــدء بالأفعــال، وعقــب ذل ( والب ــاكي ــة الب صف

بــدأ العمــل عــ� إنشــاء حركــة سياســية شــيوعية 

ــها  ــ� تأسيس ــوا ع ــن عمل ن مم ــ�ي ــرز الفاعل كان أب

ــزب  ــ�ي ح ــد مؤس ــماىلي )أح ــؤاد الش ــل ف العام

الشــعب والمعلــم كمــا يســميه رفيقــه يزبــك1 (، 

ــب تصــب  ــق مطال ــا انطلقــت الدعــوة لتحقي كم

مطالبــاً  ي 
ريــاسث فكتــب  العمــال؛  ي مصلحــة 

�ن

بظــروف أفضــل للعمــال »المطالبــة بيــوم عمــل 

ي ســاعات، وحصــول العمال ع� 
يتكــون مــن ثمــا�ن

نتــاج، وجــود نظام/مؤسســات  نصيــب مــن الإ

« ولقيــت هــذه المطالــب قبولً  ن للتقاعــد والتأمــ�ي

ــرصت  ــك، اقت ــع ذل ــال، وم ــط العم ــاً وس وترحيب

ن  الحركــة الشــيوعية عــ� أفــراد غــ�ي منظمــ�ي

ن وســلي�ي أٍُ� ميســورة  أغلبهــم مــن المثقفــ�ي

الحــال.

جــر  عــام 1924 َقــِدَم إىل لبنــان جوزيــف ب�ي

)يهــودي بولنــدي( تحــت صفــة مراســل صحفــي، 

ــه  ــادم بصفت ــه أنــه ق ــح ل ــك وأفص وقابــل يزب

 ، ي
الفلســطيىن الشــيوعي  الحــزب  عــن  مندوبــاً 

ــب للحــزب الشــيوعي  ــه تأســيس مكات عارضــاً علي

ي لبنــان بتشــجيع مــن »الأمميــة 
ي �ن

الفلســطيىن

ورة وجــود حركــة شــيوعية  ي رأت رصن
ــىق ــة« ال الثالث

ــدة  ــك ع ــد ذل ــدت بع ــان2 ، وُعق ــوريا ولبن ي س
�ن

ي 
ي لبنــان، و�ن

ن المنــدوب والــرّواد �ن لقــاءات بــ�ي

كان هنــاك مجموعــات شــيوعية  ة  الفــ�ق هــذه 

بــدأت  قــد  ســبارتاكوس«  مجموعــة  »مثــل 

تنتظــم ولكــن عــ� نطــاق ضّيــق، وكان للشــماىلي 

( المســاهمة الأبــرز  ي
ومادويــان )الشــيوعي الأرمــىن

كان 1939 عام مناهضة الفاشية، وخرج الحزب بمسيرات 
ل موقفه من المسائل الدولية  جماهيرية ببيروت ودمشق وسجَّ

المتفقة مع الموقف السوفييتي

يوسف إبراهيم يزبك
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الخــاف  نقطــة  لكــن  وقيادتهــا،  تنظيمهــا  ي 
�ن

ن بتأســيس  ي رغبــة اللبنانيــ�ي
الرئيســية تمثلــت �ن

ي ل مكاتــب أو فــروع للحــزب 
حــزٍب شــيوعي لبنــا�ن

. ي
الفلســطيىن الشــيوعي 

ــتقل  ــم المس ــون حزبه ــس اللبناني ــذا أس وهك

ــِرَف باســم حــزب »الشــعب« وحصــل  ــذي ُع وال

ترصيــح  عــ�   1925 )إبريــل(  نيســان   30 ي 
�ن

ــيق  ــال وتنس ــ� اتص ــظ ع ــل وحاف ي للعم
ــو�ن قان

ــه  ي فلك
ــذي داروا �ن ي ال

ــطيىن ــيوعي الفلس ــع الش م

طويــاً، وحّفــَز هــذا التأســيس الحركــة العماليــة 

ودفعهــا لانتظــام ضمــن اتحــادات عماليــة مثــل 

ــار3. ــاد التج ن واتح ــ�ي ــاد الحاق اتح

ن  الســوري�ي بعــض  كان  ذاتــه،  الوقــت  ي 
�ن

حركــة  لتنظيــم  الدعــوة  يتبّنــون  ن  اكي�ي الشــ�ق

مــع  والتنســيق  بالتعــاون  الشــام  ي 
�ن شــيوعية 

ــاءات  ــارات واللق ــت الزي ، وكان ن ــ�ي ــاق اللبناني الرف

ن جاريــة عــ� قــدٍم وســاق، وتجــدر  ن الجانبــ�ي بــ�ي

مســمى  تحــت  صحيفــة  صــدور  إىل  شــارة  الإ

للجنــاح  تابعــة   1912 العــام  ي 
�ن اكية«  »الشــ�ق

وكان  آنــذاك،  الوطنيــة  الحركــة  ي 
�ن اليســاري 

ي هــذا 
4، و�ن

ي
الفتيــا�ن خيــص باســم حلمــي  ال�ق

ن  الســياق ســاهم العديــد مــن الأفــراد المعتنقــ�ي

ي 
ي أوروبــا، �ن

للفكــر الشــيوعي، بتأثــ�ي دراســتهم �ن

ي ســوريا ولبنــان عــ� الســواء.
نــ�ث هــذا الفكــر �ن

ة  ــدَّ ــن ح ــارص الدي ــا أن ن ــد هللا حن ــد عب ويؤك

ومريــده فــوزي الزعيــم كانــا أول مــن عمــل عــ� 

ي ســوريا، وكانــت البدايــة 
تأســيس حــزب شــيوعي �ن

دمشــق  إىل  بوياجيــان  هيــكازون  مقــدم  مــع 

الجنــاح  تأســيس  ي 
�ن ليســاهم   1928 صيــف  ي 

�ن

، وكان  ن ــيوعيت�ي ن ش ــ�ي ــم فرقت ــد نّظ ــوري وق الس

ي »النبــك« 
ة قــد نّظــم فرقــة أخــرى �ن نــارص حــدَّ

ة عــ�  )بريــف دمشــق(، ويُرجــع حنــا تعــرف حــدَّ

الفكــر الشــيوعي إىل شــغفه بالقــراءة والتصــالت 

ي لبنــان أثنــاء دراســته  ن شــيوعىي المتكــررة بينــه وبــ�ي

خالــد  أخيــه  مراســات  إىل  ضافــة  بالإ هنــاك، 

ي أمريــكا الاتينيــة والمعتنــق للفكــر 
المقيــم �ن

ي 
ات فعلهــا �ن الشــيوعي، وقــد فعلــت تلــك التأثــ�ي

ات  ضافــة إىل التأث�ي توجهــات الرجــل الفكريــة، بالإ

ي كانــت 
قليميــة والمحليــة والحالــة الوطنيــة الــىق الإ

ــة5 . ــك الحقب تســود تل

ــه  ــماىلي بصفت ــؤاد الش ــِدَب ف ــام 1928 انُت ي ع
و�ن

ســكرت�ي الحــزب إىل المؤتمــر الســادس لاأمميــة 

ــو-30 ســبتم�ب 1928(  ي موســكو )17 يوني
الشــيوعية �ن

وعــاد مــن هنــاك بثاثة قــرارات هامة: 1- الســتقال 

« مــع اســتمرار  ي
ي عــن »الشــيوعي الفلســطيىن

النهــا�أ

ى، 2- النتســاب إىل  الكــ�ب ي القضايــا 
التنســيق �ن

ن« بكامــل العضويــة،  الأمميــة الشــيوعية »الكومنــ�ق

3- تغيــ�ي اســم الحــزب، ليصبح »الحزب الشــيوعي 

ــيونال«6. ناس ن�ق ــوري-فرع الإ الس

تسبب قرار تصويت السوفييت على قرار تقسيم فلسطين 
في 1947 إلى وقوع انقسام في الحزب الشيوعي الفلسطيني
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ــيوعي  ــل إىل الش ــد أدَخ ــّدة فق ــودة إىل ح بالع

الســوري كاً مــن فــوزي الزعيــم وخالــد بكــداش 

ي تاريخ الحركة الشــيوعية 
)أحــد الأســماء الامعــة �ن

الســورية( كمــا أوعــز إىل فــرج هللا الحلــو بتأســيس 

ي صيــف 
ي موطنــه »جبيــل« �ن

مجموعــة شــيوعية �ن

ــل  ــة التواص ــدث طبيع ــذا الح ــف ه 1931، ويكش

. ن ن واللبنانيــ�ي ن الرفــاق الســوري�ي والتداخــل بــ�ي

الناشــط  بكــداش،  بانضمــام  الحــزب  ــم  تدعَّ

ــه  ــب مع ــه، وجل ــة، إلي ــة الطابي ي الحرك
ــارز �ن الب

يــة  أنصــاراً للحــزب مــن الأكــراد والعــرب )الأك�ث

كرديــة بحكــم أن بكــداش مــن خلفيــة كرديــة(، 

ــي ذي  ــو الح ــق وه ي دمش
ــن« �ن ــن الدي ــار »رك وص

ــَد  الأغلبيــة الكرديــة مركــزاً شــيوعياً، وبذلــك عبَّ

ــره  ــة ومظه ــة والخطابي ــه القيادي ــداش، بصفات بك

المهيــب، الطريــق لنفســه نحــو قيــادة الحــزب 

يناتــه  ي أوائــل ع�ث
الشــيوعي الســوري، وغــدا �ن

ي الحــزب، وســافر لحقاً 
الشــخصية القيــادة الأبــرز �ن

ي لمتابعــة الدراســة والتثقيــف 
إىل التحــاد الســوفييىق

ن صــات وثيقــة مــع »الســوفييت  ي وكــوَّ الحــز�ب

ــث  ي العــام 1937 حي
ــك �ن ــاد بعــد ذل ــار«، وع الكب

ي هــذه الحقبــة 
ٍ عــام للحــزب و�ن

ن انُتِخــَب كأمــ�ي

كانــت قــد وصلــت قيــادات جديــدة إىل اللجنــة 

المركزيــة واســتلمت مواقــع الجيــل المؤســس، 

ــه. ــىق ممات ــب ح ــذا المنص ي ه
ــداش �ن ــي بك وبق

ــذه  ــال ه ــّر خ ــزب م اً إىل أّن الح ــ�ي ــ�ي أخ نش

ة بمراحــل عمــل فيهــا مــرًة بشــكٍل ّ�ي  الفــ�ق

، وأصــدر عــدة صحــف منهــا  ي
وأخــرى بشــكٍل علــىن

مــا اســتمر كصحيفــة »نضــال الشــعب« ومنهــا مــا 

ــداب. ــلطات النت ــه س أغلقت

ضد االستعمار .. مع تقسيم فلسطين
ي ظله، 

نتيجــة للظــرف الموضوعــي الــذي ُوِلــَد �ن

ي صــدام عاصــف مــع الســتعمار 
دخــل الحــزب �ن

ي المنطقــة، وبعــد أشــهر عــ� تأسيســه 
وأعوانــه �ن

صــدر بيــان عــن لجنــة الحــزب المركزيــة يدعــم 

ــن  ــزب م ــا للح ــكل م ى ب ــ�ب ــورية الك ــورة الس الث

الشــيوعية  الحركــة  لــدى  والســعي  إمكانيــات، 

وبنفــس  الوســائل7،  بــكل  لدعمهــا  العالميــة 

الوقــت اعتقلــت الســلطات الفرنســية أعضــاء 

ي الحــزب وضّيقــت عــ� نشــاطه، ومــع 
ــة �ن قيادي

ــة  ــه الوطني ــاً عــ� مواقف ــك ظــل الحــزب ثابت ذل

ــال  ــة خ ــة الوطني ــم الكتل ــا دع ي كان أبرزه
ــىق ال

مفاوضــات الســتقال، ووقوفــه ضــد ســلخ »لواء 

ي 
ــاً �ن ــاً ضخم ــام مهرجان ــث أق ــكندرون« حي س الإ

اللــواء قبيــل الســتفتاء أكــد فيــه عــ� أّن اللــواء 

ــن ســوريا8. جــزء ل يتجــزأ م

كان عــام 1939 عــام مناهضــة الفاشــية، وخــرج 

وت ودمشــق،  ي بــ�ي
يــة �ن ات جماه�ي الحــزب بمســ�ي

خالد بكداش 
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ن فيهــا نحــو 10,000 شــخص،  بلــغ تعــداد المشــارك�ي

ل بذلــك الحــزب موقفــه مــن المســائل  وســجَّ

مــع  متفقــة  الحــال  بطبيعــة  وهــي  الدوليــة 

. ي
ــوفييىق ــف الس الموق

المجلــس  الحــزب  عقــد   1941 أواخــر  ي 
و�ن

 ،) )نوفمــ�ب ي 
الثــا�ن يــن  ت�ث ي 

�ن الرابــع  ي 
الوطــىن

ي العمــل التنظيمــي والســياسي 
ونشــط بحمــاس �ن

ــت  ــياق انطلق ــذا الس ي ه
ــدداً، و�ن ــي مج والتثقيف

مجلــة »الطريــق« أحــد أبــرز منشــورات الحــزب؛ 

التحــاد  »أصدقــاء  جمعيــة   1942 ي 
�ن وأُِســَس 

« ورأســها الدكتــور كامــل عيــاد9. ي
الســوفييىق

ــد أّن نجاحــه التنظيمــي �عــان مــا أصيــب  بي

انشــقت  حيــث  1943؛  عــام  قاصمــة  بــه  برصن

الكــوادر اللبنانيــة وأسســت الحــزب الشــيوعي 

وعلمــه  اســمه  منهمــا  لــكل  وأصبــح   ، ي
اللبنــا�ن

ــع  ــن م 10 ولك
ي
ــىن ــه الوط ــه وميثاق ــيده ورئيس ونش

الحفــاظ عــ� التنســيق فيمــا بينهمــا وعــ� لجنــة 

ك. مركزيــة ومكتــٍب ســياسي مشــ�ق

ي دراســته عــن الحزب 
ي �ن

وياحــظ عبــد هللا تركما�ن

ــات  ــة الثاثيني نت حقب
ّ ــ�ي ــاط م ــع نق ــيوعي أرب الش

اســتقطاب  ي 
�ن الحــزب  نجــاح   -1 والأربعينيــات: 

ن والمســألة  ، 2- إهمــال الفاح�ي ن النشــطاء النقابيــ�ي

الزراعيــة، 3- إهمــال مســألة الأقليــات القوميــة، 4- 

قلــة الدراســات والبحــوث القتصاديــة والجتماعية 

ــك  ــة، مــع ذل ــاد الســورية واللبناني عــن واقــع الب

ــغ  ــ�ي وبل ــوف الجماه ي صف
ــيطاً �ن ــزب نش كان الح

ــا  ــن م ــاً، لك ــن 15 ألف ــارب م ــا يق ــه م ــدد أعضائ ع

الحزب الشيوعي الفلسطيني

قبل تصويت السوفييت على قرار التقسيم كانت مواقف 
الشيوعيين السوريين ضد الصهيونية، ولكن عقب التصويت 

حصل ارتباك في صفوفهم
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ــط  ــزاً وهب ــزب ه ــز الح ــام 1947 ه ي الع
ــدث �ن ح

ــات11. ــه إىل بضــع مئ بأعضائ

يــن  ي يــوم 29 ت�ث
مــا حــدث 1947، وتحديــداً �ن

المنــدوب  ت  صــوَّ أْن  كان   ،) )نوفمــ�ب ي 
الثــا�ن

قــرار  لصالــح  المتحــدة  الأمــم  ي 
�ن ي 

الســوفييىق

ر البعــض هــذا التصويــت  ن )يــ�ب تقســيم فلســط�ي

الأفضــل  مــن  بــأن  رأوا  قــد  الســوفييت  بــأن 

ــن  ــة م ــف دول ــ� نص ــول ع ن الحص ــطيني�ي للفلس

ــن  ء، لك ي
ــ� أي سث ــتقباً ع ــم مس ــدم حصوله ع

يــر يســقط رؤى بعديــة عــ� الظواهــر(  هــذا الت�ب

ي 
ي وقــوع انقســام �ن

ــذي تســبب �ن وهــو القــرار ال

 : ن ي حولــه إىل حزبــ�ي
الحــزب الشــيوعي الفلســطيىن

ــان  ــودي، وكان الحزب ي والآخــر يه أحدهمــا عــر�ب

ن عــ� الموقــف  حــىق مــا قبــل التصويــت متفقــ�ي

ن ويرفضانــه بشــكل مطلــق وهو  مــن حــل الدولتــ�ي

ي 
هنــه ترصيحاتهــم ومقالتهــم المنشــورة �ن مــا ت�ب

ي الصحــف الدوليــة12.
صحفهــم أو �ن

قبــل تصويــت الســوفييت عــ� قــرار التقســيم 

ي ضــد 
كانــت مواقــف الشــيوعي الســوري واللبنــا�ن

الصهيونيــة ووجودهــا بالمطلــق، ولكــن عقــب 

ــوف  ي صف
ــض �ن ــاك وتناق ــل ارتب ــت حص التصوي

ن العــرب هــل يذهبــون مــع مــا ذهــب  الشــيوعي�ي

ن  لــه الســوفييت؟ )وهــم بطبيعــة الحــال مرتبطــ�ي

ى خالــد بكــداش  بهــم بعاقــة وصايــة( فانــ�ب

يخطئــون«  ل  »الســوفييت  ة  الشــه�ي بعبارتــه 

كان  أْن  وبعــد  وتأييــده،  القــرار  عــن  للدفــاع 

يــة جيــدة وســط النــاس أدى هــذا  للحــزب جماه�ي

ن  الموقــف لتأليــب الــرأي العــام ضــد الشــيوعي�ي

ووصمهــم بـ«الخيانــة« وهوجمــت مقــرات الحزب 

الملحقيــة  ي دمشــق وحلــب وكمــا هوجمــت 
�ن

ــق13. ي دمش
ــوفييتية �ن ــة الس الثقافي

1947 حظــرت   ) )ديســم�ب الأول  كانــو   18 ي 
و�ن

العمــل  الســوري  الشــيوعي  عــ�  الحكومــة 

والنشــاط، واضطــرت قياداتــه، ممــن اســتطاع 

كانت مواقف الشيوعي السوري واللبناين ضد الصهيونية ووجودها باملطلق
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التخفــي أو لــم تطلــه عتمــة الســجون، إىل العمل 

ي 
ــد �ن ــن جدي ــن م ــودة إىل العل ــىق الع ــ�ي ح ال

منتصــف الخمســينيات، ولحقــاً لــم يصــدر عــن 

الحــزب إعــان بــأن موقفــه مــن تأييــد القــرار كان 

ــاً. ــاً خاطئ موقف

تبعية لـ»الكومنترن«
ي بداياتــه، اتخــذ الحــزب موقفــاً متصلبــاً مــن 

�ن

ي 
ي وثيقتــه الصــادرة �ن

جوازيــة المحليــة عرضــه �ن ال�ب

7 حزيــران )يونيــو( 1931 بعنــوان »لمــاذا يناضــل 

القصــوى  غايتــه  الســوري-  الشــيوعي  الحــزب 

ء مــن بروغرامــه« ويصــف عبــد هللا حنــا هــذا  ي
وسث

؛ لأّن الحــزب  الموقــف بأنّــه موقــٌف رومانــ�ي

الواقــع،  ي 
�ن ممكنــة  غــ�ي  مطالــب  طــرح  قــد 

ــورية  ــدة الس ــج إىل »الوح نام ــس ال�ب ي نف
ــا �ن ودع

ن  والســتقال التــام ..وإيجــاد جبهــة متحــدة بــ�ي

والتضامــن  للنضــال  العربيــة  البلــدان  جميــع 

الحــزب  الســتعمار«14، وعــاد  ك ضــد  المشــ�ق

تقييمــه  بخطــأ  ف  ليعــ�ق الثالــث  المؤتمــر  ي 
�ن

جوازيــة15،  لمانيــة ال�ب جوازيــة المحليــة وال�ب لل�ب

ــاح  ــم يظهــر عــ� الحــزب )جن ــك ل لكــن مــع ذل

ي مواقفــه مــن هــذه 
ات جوهريــة �ن بكــداش( تغيــ�ي

ــاً. ــة لحق القضي

عــات  ن إىل جانــب ذلــك كان الحــزب معارضــاً لل�ن

الأقلويــة ومؤيــداً للعصبيــة القوميــة العربيــة، 

وبالنســبة لموقفــه مــن الديــن فقــد أوضحــت 

ــن  ــة 1934 أن تدخــل الدي ــاع زحل مخرجــات اجتم

ي البــاد وواجــب 
ي السياســة أســاس المصائــب �ن

�ن

ــاً،  ــاً تام ــا فص ــعى لفصلهم ــزب أن يس ــ� الح ع

أبنــاء  كل  تآخــي  ذلــك عــ�  مــن  بــدلً  وأكــد 

ــم  ــم ومذاهبه ــاف طوائفه ــ� اخت ــع ع المجتم

ــا. ــو إليه ي يدع
ــىق ــة ال ــة القضي ــة خدم ــت راي تح

ي 
ت بعــض مواقــف الحــزب عقــب تبــىن تغــ�ي

الــا  التطــور  لموضوعــة  ي 
الســوفييىق التحــاد 

ت العديــد مــن المواقــف الصلبــة  ؛ فتغــ�ي رأســماىلي

ي كان ينــادي بهــا الحــزب، فغــدا التعامــل مــع 
الــىق

ــبت  ــد أن كس ــولً بع ــراً مقب ــة أم ــة القائم الأنظم

صداقــة الدولــة الســوفييتية، كمــا تغــ�ي الموقــف 

ة  جوازيــة المحليــة فلــم تعــد تلــك النــ�ب مــن ال�ب

ــزب. ــد الح ــائدة عن ــي الس ــة ه الراديكالي

ن  ياســ�ي يشــ�ي  القوميــة  للمســألة  وبالنســبة 

ي نقــده للموقــف الماركــ�ي مــن هــذه 
الحافــظ �ن

ن قــد حكمتهــم النظــرة  المســألة إىل أّن الشــيوعي�ي

ــك  ــتالينية، وكذل ــوص الس ــو نص ــة نح الدوغمائي

واقــع تكوينهــم الأقّلــوي فأنتجــوا بذلــك مفاهيم 

ي يــد أعــداء الوحــدة، 
تحولــت إىل ســياج فكــري �ن

ــة16. ــر اســتمرار التجزئ ي لت�ب

ي حصلــت 
ات الــىق ن والتغــ�ي وبعــد وفــاة ســتال�ي

ي جــرت مراجعــة لمــا أنجــزه 
ي التحــاد الســوفييىق

�ن

ظــل  ي 
و�ن الســابقة،  المرحلــة  خــال  الحــزب 

َ الشــيوعي الســوري  َّ ــ�ي ــدة غ المســتجدات الجدي

بعضــاً مــن ممارســاته ومواقفــه، فــكان أن تحالــف 

ن الكبــار  جوازيــ�ي مــع الأحــزاب الوســطية ومــع ال�ب

ي العــام 1954 
أمثــال خالــد العظــم، وصــدر �ن

عــدة  وفيــه  للحــزب  الســياسي  بالخــط  بيانــاً 

ــة  ي إخراجــه مــن حال
ــة ســاهمت �ن مواقــف إيجابي

ظــرف  كذلــك  وســاهم  الســابقة17،  النعــزال 

ي 
ــة �ن ــة الديمقراطي ــكرية والحرك ــات العس النقاب

إعــادة النشــاط للحــزب وبــروزه عــ� الســاحة مــن 
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جديــد، لكــن عــ� المســتوى التنظيمــي لــم يغــ�ي 

الحــزب مــن الآليــات القديمــة واســتمر عــ� نهــج 

ــا ســيكون  ــداش وهــو م ــد بك ن العــام خال ــ�ي الأم

ــة الحــزب. ــ�ي عــ� بني ــ�ي كب ــه تأث ل

تحدي الوحدة العربية
ي نهايــة 

أتــت الوحــدة الســورية المرصيــة �ن

ي لتضــع 
العقــد الخامــس مــن القــرن المــا�ن

تحديــاً جديــداً أمــام الحركة الشــيوعية الســورية، 

ــد النــارص  فمــن جهــة ســاهم صعــود نظــام عب

ــه  ــة ولكن ي المنطق
ــة �ن ــوى التقدمي ــز الق ي تعزي

�ن

ــيوعية  ــوى الش ــد الق ــت كان يضطه ــس الوق بنف

واليســار الراديــكاىلي ويضّيــق عــ� الحيــاة الحزبيــة 

، وقــد كان المنــاخ  والسياســية وحريــة التعبــ�ي

الديمقراطــي والحريــة السياســية ســائدين بشــكٍل 

ي ســوريا، ومــع إرصار عبــد النــارص عــ� 
واضــح �ن

حــل الأحــزاب لنفســها تخــّوف الشــيوعي الســوري 

ــدة 18  ــرار الوح ــن ق ــارص م ــد الن ــف عب ــن موق م

الوحــدة  لمســألة  الخاصــة  لنظرتــه  ضافــة  بالإ

ي تتــم 
والظــروف الموضوعيــة والتاريخيــة الــىق

ن العــام )بكــداش(  ــب الأمــ�ي فيهــا، فــكان رده بتغيِّ

ي 
ــرار �ن ــ� الق ــت ع ــة التصوي ــور جلس ــن حض ع

ــب  ــداش أول نائ ــر أن بك ــان الســوري )يُذك لم ال�ب

ي دولــة 
لمــان �ن ي يدخــل قبــة ال�ب شــيوعي عــر�ب

ــة(. عربي

أحــد  قشــاش وهــو  عمــر  فــإّن  ذلــك  مــع 

ي الشــيوعي الســوري روى 
الأعضــاء البارزيــن �ن

ــن  ــدة ولك ــد الوح ــراراً بتأيي ــذ ق ــزب اتخ ــأّن الح ب

ــد  لمــان ق ن العــام عــن جلســة ال�ب ــب الأمــ�ي تغيُّ

خلــق نوعــاً مــن البلبلــة، إل أّن هــذا الموقــف 

ــه  ــمح لأعدائ ــزب، وس ــة الح ي ــن جماه�ي ــل م قّل

ــده.  ــدا ض وباغن ــع�ي ال�ب ــة لتس ــتغال الفرص باس

ن العــام ســوريا، واســتلم  لحقــاً غــادر الأمــ�ي

قيــادة مــا تبقــى مــن الحــزب الســوري مجموعــة مــن 

، واغتيــل خــال هــذه  ن ي ورفاقــاً لبنانيــ�ي
الصــف الثــا�ن

ــد  ــق بع ي دمش
ــو �ن ــرج هللا الحل ــادي ف ة القي ــ�ق الف

بَــت جثتــه بالأســيد،  انكشــاف مخبئــه الــ�ي، وذوِّ

وُحظــر الحــزب رســمياً حــىق العــام 1966.

عصر االنقالبات
ســوريا  تاريــخ  ي 

�ن المهمــة  المراحــل  إحــدى 

وقــف  وفيهــا  العســكرية،  النقابــات  مرحلــة 

الشــيوعي الســوري بحــزم ضــد هــذه النقابــات 

كان  السياســية،  والحريــة  الديمقراطيــة  عــ� 

هــذا موقــف الحــزب حــىق انقــاب البعــث، 

بعد وفاة ستالني جرت مراجعة ملا أنجزه الحزب 

خالل املرحلة السابقة
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ــة  ــروف دولي ــل ظ ي ظ
ــم �ن ــل إىل الحك ــد وص فق

وإقليميــة معقــدة ســلطة؛ حيــث قــدم للعمــال 

ن مكتســبات ينــادي بهــا الحــزب وُمتبّنــاة  والفاحــ�ي

اكية  ي 1963 لاشــ�ق
ي اجتماعــه القومــي الســادس �ن

�ن

كمبــدأ  الطبقــي  بالــرصاع  ِفــاً 
وُمع�ق العلميــة 

ب  لارتقــاء الجتماعــي19  وبنفــس الوقــت ل تقــ�ق

ــة. ــة الخاص ــة الملكي ــن حرم ــلطة م ــذه الس ه

ن  ي للشــيوعي�ي
أتــت توجيهــات التحاد الســوفييىق

بــأّن الُنُظــم الحاليــة نظــٌم وطنية تقدميــة بالرغم 

مــن طابعهــا العســكري، ولذلــك يجــب التحالــف 

معهــا، تبــىن الشــيوعيون هــذا الموقــف ومــن 

هــذه المرحلــة بــدأت العطالــة الفعليــة للحــزب 

الشــيوعي الــذي كان مــن مهماتــه الســتياء عــ� 

الســلطة لتصبــح مهماتــه التحالــف مــع الســلطة، 

اً ثوريــاً. ل تغيــ�ي المجتمــع تغيــ�ي

الســوري  البعــث  ي 
�ن الراديــكاىلي  اليســار  كان 

تقدميــاً بالفعــل ولكــن لــم يــدم اعتــاؤه لكــرسي 

ــة العســكرية  ــه اللجن ــت علي الحكــم؛ فقــد انقلب

، وبعــد مــدة  ي
ن البعــىث ي تمثــل اليمــ�ي

للحــزب الــىق

ة أبعــد وزيــر الدفــاع آنــذاك اللــواء حافــظ  ن وجــ�ي

ن ليســتلم حكم ســوريا،  الأســد مناوئيــه اليســاري�ي

ويعقــد تحالفــاٍت وثيقــة مــع الســوفييت، ويتبــىن 

ي الحكــم، واصطنــع 
نظــام الحــزب الواحــد �ن

للعمــل  كإطــار  التقدميــة«  الوطنيــة  »الجبهــة 

ــورية. ــة الس ــزاب التقدمي ــكل الأح ــيق ل والتنس

وبالرغــم ممــا كان يجــري مــن معارضــة داخــل 

ــد  ــام خال ن الع ــ�ي ــج الأم ــوري لنه ــيوعي الس الش

بكــداش، فقــد أرص الأخــ�ي عــ� القبــول بتحجيم 

ن عــدة أعضــاء  دور الحــزب ليغــدو عضــواً مــن بــ�ي

شهد الشيوعي السوري عدة انشقاقات عىل مدار تاريخه
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داخــل الجبهــة الوطنيــة التقدميــة )جبهــة النصف 

. اكي ي الشــ�ق زائــد واحــد( بقيــادة البعــث العــر�ب

ــزب إىل  ــل الح ة وص ــ�ي ــة الأخ ــذه المحط ي ه
�ن

ــم  ــدة الحك ــن ولي ــم تك ي ل
ــىق ــة ال ــة العطال حال

ن عــام بــل  المنفــرد لحــزب أو شــخص أو أمــ�ي

لســنوات مــن تراكــم الأخطــاء وغيــاب المراجعــة 

ي المجتمــع، وتجاهــل 
النقديــة للحــزب ودوره �ن

ــدأ  ــة، ولتب ــه التنظيمي ي بنيت
ــة �ن المشــاكل الداخلي

ــاً. ــا تالي ي نعرضه
ــىق ــقاقات ال ــة النش مرحل

انشقاقات الوطن الحر والشعب السعيد
انشــقاقات  الســوري عــدة  الشــيوعي  شــهد 

ــدت  ــام 1964 صع ــي ع ــه؛ فف ــدار تاريخ ــ� م ع

الخافــات الداخليــة عــ� الســطح وانشــق الحزب 

ــزب  ــا كان الح ، قبله ي
ــا�ن ــوري ولبن : س ن ــ�ي إىل حزب

يتعــرض لتــ�ب وإبعــاد عــدد كبــ�ي مــن الأعضــاء 

ــزب. ــة إدارة الح ــ� آلي ــات ع ــن لخاف الممتازي

ي المؤتمــر 
ويشــ�ي إليــاس مرقــص إىل أنــه �ن

ن  بــ�ي خافــات  ظهــرت   1969 للحــزب  الثالــث 

غيــاب   -1 عامــان:  فّجرهــا  الحــزب  صفــوف 

ــدم  ــزب، وع ــل الح ــة داخ ــة المركزي الديمقراطي

ــب النقــاش والحــوار  عقــد المؤتمــرات ممــا غيَّ

والتثقيــف الأيديولوجــي، 2- هزيمــة حزيــران ومــا 

طرحتــه مــن قضايــا خافيــة20. وقــد ُحــّل الخــاف 

العــودة  وجــرت  ســوفييتية  بواســطة  لحقــاً 

التنظيميــة. للوحــدة 

ــة الســبعينيات صعــدت كتلــة يقودهــا  ي بداي
�ن

ك رافضــًة لسياســات بكــداش، وتبادل  ريــاض الــ�ق

الطرفــان التهامــات وحــاول كل منهمــا اســتقطاب 

ن  ــ�ي ــتعان الأم ــه، واس ــن إىل صّف ــاء البارزي الأعض

العــام بالرفــاق الكبــار لفــض الخــاف، لكــن مــع 

وصــول الأســد للســلطة وطرحــه الجبهــة الوطنيــة 

القــوى  كل  تحتهــا  يعمــل  كمظلــة  التقدميــة 

ي ســوريا وقبــول الحــزب الشــيوعي 
التقدميــة �ن

الســوري بهــذا الطــرح، وصــل الخــاف إىل نقطــة 

ك وتكتلــه داخــل الحــزب  الاحــل، وأعلــن الــ�ق

الشــيوعي الســوري عــن انشــقاقه واتخــاذه مواقف 

مناقضــة لمــا اتخذهــا الشــيوعي الســوري )الــذي 

بــات يُعــرف بالشــيوعي الســوري-بكداش( وأعلنت 

ك معارضتهــا للنظــام الحاكــم وأيَّــدت  كتلــة الــ�ق

، ولــم  ن الحــركات الحتجاجيــة الإخــوان المســلم�ي

ف النظــام بالتنظيــم الوليــد وتعرضــت  يعــ�ق

ــة. ــارصه لماحقــة أمني عن

ويرتبــط الخــاف كذلــك بنظــرة الحــزب للواقــع 

نم  ن الــ�ق وموقفــه مــن المســائل الراهنــة، ففــي حــ�ي

الســوري  للواقــع  الســوفييتية  بالرؤيــة  بكــداش 

وتخفــف مــن الراديكاليــة الثوريــة وتحالــف مــع 

جوازيــة المحليــة، كان التكتــل الــذي يقــوده  ال�ب

االنقالبات إحدى المراحل المهمة بتاريخ سوريا حيث وقف 
الشيوعي السوري بحزم ضد هذه االنقالبات على الديمقراطية 

والحرية السياسية
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ك يحمــل رؤيــة مخالفــة تمامــاً وراديكاليــة، وإن  الــ�ق

ن العــام وفريقــه يــرى أنّهــا رؤيــة يســارية  كان الأمــ�ي

ــة. ــ�ي عملي ــاىلي وغ ــع الح ــب الواق ــة ل تناس طفولي

ي 
ــم ينجــح الفريقــان �ن ومــع كل الوســاطات، ل

ــق  ــر، لينش ــات النظ ــب وجه ــدع وتقري رأب الص

ك، بعــد أن خــ� قســماً مــن مؤيديــه،  تكتــل الــ�ق

ــوري- ــيوعي الس ــزب الش ــيس »الح ــه تأس وإعان

ي المؤتمــر الرابــع الــذي 
« �ن المكتــب الســياسي

ــم�ب 1973. ي ديس
ــده �ن عق

بقيــادة مــراد يوســف،  ي 
الثــا�ن أ�ق النشــقاق 

ي الشــيوعي 
الــذي كان يــرى أّن نمــط القيــادة �ن

القواعــد  وأّن  غــ�ي صائــب،  الســوري-بكداش، 

هــي مــن يجــب أن تحكــم الحــزب؛ فخــرج مــن 

الحــزب عــام 1979 وشــكَّل مــا ُعــِرَف بـــ »منظمــات 

ي أساســه تنظيمــي 
القاعــدة«؛ وقــد كان الخــاف �ن

ي المواقف 
ولــم تكــن هنــاك اختافــات جوهريــة �ن

ــاً مــن خــط  السياســية وظــل خطــه الفكــري قريب

وقــف  ك  بكداش-الــ�ق أزمــة  ففــي  ؛  بكــداش21 

ــداش- ــاف بك ي خ
ــداش و�ن ــب بك ــف إىل جان يوس

ــب بكــداش. يوســف فيصــل وقــف إىل جان

لــم يُواجــه الأســد »منظمــات القاعــدة« بنفــس 

ك، لكــن  ي ُوِجــه بهــا تنظيــم الــ�ق
الِحــدة الــىق

ن  ن النظــام والمنظمــات حــ�ي حصــل توتــر بــ�ي

ــة 22  ــة الكردي ــة للقومي ــوق الثقافي ــت الحق دعم

ــاً. ــا لحق ــت عنه ــادت وتراجع وع

ن عــادت إىل الواجهــة  ن الســابق�ي بعــد النشــقاق�ي

ن  رصاعــات بكداش-يوســف فيصــل، ففــي حــ�ي

ن العــام  أَِمــَل فيصــل الوصــول إىل منصــب الأمــ�ي

ي عقدهــا مــع بكــداش، تنصل 
بعــد التفاقــات الــىق

بكــداش مــن التفاقــات بحجــة أنهــا كانــت لدواعي 

الحفــاظ عــ� وحــدة الحــزب23، لينشــق فيصــل 

ــف خطــه  ــام 1984، دون أن يختل ــن الحــزب ع ع

24، وقــد عقد 
ي

اً عــن الخــط البكــداسث الفكــري كثــ�ي

ي 29 - 31 كانــون 
»الفيصليــون« مــن جهتهــم �ن

ي )ينايــر( 1987 مؤتمرهــم الســادس، وانضــم 
الثــا�ن

ي 
« الــىق ن إليــه مــا يعــرف بـ«حركــة اتحــاد الشــيوعي�ي

تضــم مجموعــة بقيــادة يوســف نمــر انشــقت 

ك عــام 1978 احتجاجــاً عــ�  عــن ريــاض الــ�ق

يــن الأول  ي ت�ث
، و�ن ي التصعيــد الســياسي

منهجــه �ن

ــراد يوســف  ــة م ــه كتل ــر( 1991 انضمــت إلي )أكتوب

ومعهــا حــواىل 500 عضــو25، وهكــذا دخــل حــزب 

ــم  ــورية باس ــاحة الس ــ� الس ــد ع ــيوعي جدي ش

الحــزب »الشــيوعي الســوري الموحــد«.

ي قــام 
آخــر النشــقاقات عــن الجنــاح البكــداسث

ك  بهــا قــدري جميــل عــام 2000 وهــو لــم يــ�ق

الحــزب فقــط بــل كذلــك العائلــة البكداشــية 

ــزب  ــد كان الح ــداش(، وق ــد بك ــر خال ــو صه )فه

بعــد وفــاة خالــد بكــداش، حزبــاً تقــوده العائلــة؛ 

ــة(  ــال فرح ــداش )وص ــة بك ــلمت زوج ــث تس حي

)قــدري  صهرهــا  ويعاونهــا  العامــة  الأمانــة 

ــل  ــال جمي ــد انفص ــار(، وبع ــا )عم ــل( وابنه جمي

ن هــذا الطــاق  ــ�ي ــط البعــض ب ــة )يرب عــن العائل

ــد  ــ�ي والطــاق عــ� الصعي ــد العائ عــ� الصعي

ي منطقيــة دمشــق مجموعــة 
( أطلــق �ن ي الحــز�ب

ف )يــرد فيه  ُعرفــت بـ«قياســيون« وهــي ميثــاق �ث

ــزب(،  ي إدارة الح
ــة �ن ــة العائل ــ� عقلي ــاج ع احتج

ن بإعانــه  ن الســوري�ي ونــادى بتوحيــد الشــيوعي�ي
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ن وقــد انضــم  اللجنــة الوطنيــة لوحــدة الشــيوعي�ي

ن ولكنها  ن الســوري�ي لهــذه اللجنــة هيئــة الشــيوعي�ي

ي 2005، وظلــت هــذه اللجنــة 
خرجــت لحقــاً �ن

ــت  ــورية، وتحول ــة الس ــة الأزم ــىق بداي ــل ح تعم

رادة الشــعبية وأمينــه  بعــد ذلــك إىل حــزب الإ

ــل. ــدري جمي ــام ق الع

ك فقــد تعــرض لعدة انشــقاقات  أمــا جنــاح الــ�ق

أيضــاً تتعلــق بمواقــف ورؤيــة الحــزب؛ فبعــد 

الحــروب  وأيــد  الأصوليــة  الحــركات  دّعــم  أن 

ي 
-لينيــىن الأمريكيــة أصبــح تقييمــه كحــزب مارك�ي

ــادة  ــقاقات بقي ــت أوىل النش ــدل، وكان ــط ج مح

يوســف نمــر الــذي شــكَّل لحقــاً مــا يعــرف باتحــاد 

حــزب  مــع  واندمــج  عــاد  والــذي  ن  الشــيوعي�ي

ــل. ــف فيص يوس

ك مــن الســجن وعــودة الحــزب  وبعــد خــروج الــ�ق

ي 
�ن للحــزب  الســادس  المؤتمــر  عقــد  للنشــاط، 

نيســان )إبريــل( 2005 ليصبــح اســمه حــزب الشــعب 

الية-اجتماعيــة ولكــن  الديمقراطــي بتوجهــات لي�ب

قســماً مــن الحــزب رفــض هــذا التحــول وبقــي 

ــم. ــمى القدي ــت المس ــتقل تح ــكل مس ــل بش يعم

الديمقراطــي  الشــعب  حــزب  يســلم  ولــم 

ي مواقفــه اتجــاه الواقــع ول 
الوليــد مــن التخبــط �ن

مــن النشــقاق، فلقــد أظهــرت الحــرب الســورية 

ة أزمــة الحــزب الداخليــة، فظهــرت الأزمــة  الأخــ�ي

ــوادره،  ــق ك ــات بح ــام 2014 كعقوب ي الع
ــن �ن للعل

بالشــعبوية  القيــادة  المعاقبــون  اتهــم  بينمــا 

ي القيــادة، وهكــذا غــدا الحــزب الجديــد 
والتفــرد �ن

ــان26. حزب
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الناصرّية.. اللحظة المصرية للعروبة

ي إىل انقالب/ثورة 23 تموز  ي العالم العر�ب
تعود نشأة التيار القومي النا�ّي �ف

ي الوصول إىل 
)يوليو( 1952، الذي نجح عىل إثره تنظيم »الضباط االأحرار« �ف

ي مرص، وإنهاء الملكية وتأسيس الجمهوريّة المرصيّة، وإلغاء معاهدة 
السلطة �ف

، وَحَكم »مجلس قيادة الثورة« البالد أربعة أعوام قبل اختيار  ف نجل�ي 1936 مع االإ
ي منصبه 

»جمال عبد النا�« رئيساً للجمهورية المرصية عام 1956، واستمر �ف
ح�ت وفاته عام 1970، وإليه يُنسب هذا التّيار.

   خالد بشير

ي
   كاتب أرد�ف
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ي ســياق 
ظهــر تنظيــم »الُضّبــاط الأحــرار« �ن

ي 
ــتعمارّي �ن ــرص الس ــن الع ــرة م ــة المتأخ المرحل

ــة  ة الحــرب العالمّي ــ�ق ي ف
ــد �ن ــة، وبالتحدي المنطق

ن تصاعــدت الحــركات  الثانيــة )1939-1945( حــ�ي

ي البلــدان الواقعــة تحــت 
الوطنّيــة والســتقالّية �ن

الحكــم الســتعمارّي، وهــو مــا شــهده عــدد 

ي 
ــم �ن ع التنظي ــاً، و�ث ــة أيض ــدان العربّي ــن البل م

ــ�  ــل ع ــوب العم ن بوج ــ�ي ــاط المؤمن ــم الضب ض

يطانيــا، وتصاعــد  تخليــص مــرص مــن التبعّيــة ل�ب

ن عــام  ي أعقــاب هزيمــة حــرب فلســط�ي
نشــاطه �ن

ــة  ــة مذّل ــا هزيم ــا باعتباره ــر إليه ي نُظ
ــىق 1948 ال

جــاءت كنتيجــة لفســاد القــرص )الــ�اي( والنخبــة 

ــة. ــة الحاكم المرصيّ

وكانــت المؤسســات العســكريّة الحديثــة إحدى 

ي البلــدان العربّية، 
أهــم حواضــن هذه الحــركات �ن

ي العــراق وســوريا، 
ي حالــىق

وهــو مــا ظهــر جليــاً �ن

ي 
مــع ظهــور عــدد مــن المحــاولت النقابّيــة الــىق

ــي  ــتقّل تنته ــوري مس ــم ث ــيس حك ــعت لتأس س

معــه عاقــة التبعّيــة لاســتعمار.

تجاوز اإلطار الُقطري
نجيــب  محمــد  برئاســة  الثــورة  حكــم  بــدأ 

ــارس  ــة م ــب أزم ــذي أجــ�ب عــ� الســتقالة عق ال

ــاد،  ــارص حكــم الب ــد الن ــوىل جمــال عب 1954 ليت

افــه  وز بعــد إ�ث و�عــان مــا بــدأ اســمه بالــ�ب

ــوات  ــاء الق ــت بج ي انته
ــىق ــات ال ــ� المفاوض ع

ــاة الســويس عــام 1954، ثــم  ــة مــن قن يطانّي ال�ب

وقــوع محاولــة اغتيالــه مــن ِقبــل جماعــة الإخــوان 

ي 
ســكندريّة �ن ي ميــدان المنشــّية بالإ

ن �ن المســلم�ي

ــه. ــام ذات الع

ي 
ــر �ن ــورة التحري ــت ث ــه، انطلق ــام نفس ي الع

و�ن

الجزائــر وبــادرت القاهــرة عــ� الَفــْور بتقديــم 

ســناد لهــا، لتبدأ الثــورة باكتســاب طابع  الدعــم والإ

ــرصّي،  ــر الم ــدود الُقط ــاوز لح ي متج ــر�ب إقليمي-ع

قادة تنظيم الُضباط األحرار بعد انقالب 1952 

يتوسطهم محمد نجيب

نظر الضباط األحرار إلى هزيمة 48 باعتبارها هزيمة مذّلة جاءت 
كنتيجة لفساد القصر والنخبة المصرّية الحاكمة
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ي خطــاب يؤكــد عــ� تحريــر  ّ
وترافــق ذلــك مــع تبــىن

ي 
ــىق ــرب« ال ــوت الع ــة »ص ــت إذاع ، وتوّل ن ــط�ي فلس

ــورة عــ� تأسيســها عــام  ــادة الث ــس قي ف مجل أ�ث

 ، ي ت �يعــاً حــول العالــم العــر�ب 1953 وانتــ�ث

مهمــة إيصــال خطــاب وشــعارات عبــد النــارص 

والثــورة إىل الشــعوب العربّيــة، فبــدأ عبــد النــارص 

ــع. ي واس ــر�ب ــد ع ــعبّية وتأيي ــاب ش باكتس

القــادة  ضمــن  مــن  النــارص  عبــد  كان  كمــا 

إىل جانــب  النحيــاز  عــدم  لحركــة  ن  المؤسســ�ي

الزعمــاء: »جوزيــف تيتــو«، و»ســوكارنو« و»جواهــر 

ي مؤتمر »باندونغ« )إندونيســيا 1955(، 
لل نهــرو« �ن

ــ�  ــام ع ــ�ي ه ــداث تغي ــاوت إح ــة ح ــي حرك وه

مســتوى السياســة العالميــة بعــد انطــاق الحــرب 

؛  ي والغــر�ب ي 
�ق الــ�ث المعســكرين:  ن  بــ�ي البــاردة 

فجــاءت الحركــة لتنــأى بكتلــة دول آســيا وأفريقيــا 

ــتقطاب. ــذه الس ــن ه ــة ع ــكا الاتيني وأمري

ي مــوازاة ذلــك قــاد عبــد النــارص حملــة 
و�ن

رعتــه  الــذي  بغــداد«  تحريــض ضــد »حلــف 

المتحــدة  الوليــات  لــه  وخططــت  بريطانيــا 

 ، ي
ي مواجهــة تمــدد التحــاد الســوفيىق

الأمريكيــة �ن

المنطقــة؛  ي 
�ن الأمريكيــة  الهيمنــة  وتعزيــز 

ي لخطــب ودعايــة عبــد  واســتجاب الشــارع العــر�ب

المظاهــرات  وعّمــت  وع  المــ�ث ضــد  النــارص 

وســوريا  ن  وفلســط�ي الأردن  ي 
�ن المــدن  شــوارع 

ولبنــان رافضــًة النضمــام للحلــف، وهــو مــا عــزز 

ــة وتبلورهــا عــ� المســتوى  مــن حضــور النارصيّ

ي وأكســبها بعــداً إقليميــاً. العــر�ب

ي عــام 1956 وبعــد إيقــاف الوليــات المتحدة 
و�ن

 ، قــرض البنــك الــدوىلي لتمويــل بنــاء الســد العــاىلي

ي أعقــاب التصــدي لحلــف بغــداد وعقــد صفقــة 
�ن

ــم  ــارص بتأمي ــد الن ــرر عب ــيكية، ق ــلحة التش الأس

كــة  ال�ث مــن  ملكيتهــا  ونقــل  الســويس  قنــاة 

ــرض  ــة، بغ ــة المرصي ــة إىل الدول ــة المالك الأجنبي

وع. ــازم للمــ�ث ــل ال ــ�ي التموي توف

عــ�  النــارص  عبــد  عقــاب  بريطانيــا  أرادت 

إىل  بالنســبة  الهاّمــة  القنــاة  عــ�  ســيطرته 

أحمد سعيد املذيع األشهر يف »صوت العرب«

اعتبرت الشعوب العربية فشل العدوان بمثابة صمود أمام قوى 
االستعمار وانتصار عليها
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ي أرادت 
مصالحهــا، وانضمــت لهــا فرنســا الــىق

ن  ي حــ�ي
النتقــام مــن دعمــه لثــورة الجزائــر، �ن

وجــدت إ�ائيــل فرصــة ســانحة لتدمــ�ي القــوات 

ي كانــت تــرى فيهــا تهديــداً 
ي ســيناء الــىق

المرصيـّـة �ن

ي 
« عــ� مرص �ن ي

لهــا، وبذلــك كان »العــدوان الثا�ث

يــن الأول )أكتوبــر( 1956، وعــ� إثــر المقاومة  ت�ث

ي بورســعيد والقنــاة 
المرصيـّـة للقــوات المعتديــة �ن

بالعتــداء،  العالــم منــددًة  تحركــت عواصــم 

الثــاث  العواصــم  ب  بــرصن وهــددت موســكو 

)لنــدن، وباريــس، وتــل أبيــب( بالقنابــل النوويــة، 

ــدوان. ــف الع ــدوىلي إىل وق ــط ال ــأدى الضغ ف

ت الجماهــ�ي العربيــة فشــل العــدوان  اعتــ�ب

ــة صمــود أمــام قــوى الســتعمار وانتصــار  بمثاب

ــعبّية  ــارص ش ــد الن ــب عب ــا أكس ــو م ــا، وه عليه

نتلجنيســيا  ي أوســاط الإ
هائلــة وتأييــد واســع �ن

ــدة  ــة، واندفعــت حــركات وتنظيمــات عدي العربّي

عــان المســاندة والــولء لعبــد النــارص، لتتبلــور  لإ

بذلــك النارصيّــة باعتبارهــا تيــار تحــرري عــام 

ــرب. ق والمغ ــ�ث ــع الم يجم

انحسار الناصرية
ة  ي مســ�ي

ــام 1958 جــاءت الخطــوة الأهــم �ن ع

ي 
النارصيــة مــع إعــان الوحــدة مــع ســوريا، والــىق

ــوع النقــاب  ــع وق ــوام م ــة أع انتهــت بعــد ثاث

ــارس(  ــن آذار )م ــن م ي ــن والع�ث ي الثام
ــوريا �ن بس

ي العــام نفســه، اندلعــت ثــورة »الضبــاط 
1961، و�ن

عبدالنارص إىل جوار نهرو 

وتيتو يف باندونغ

العدوان الثاليث كام صّوره 

الرسام اإلنجليزي »جراهام 

كوتون«
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ي اليمــن الشــماىلي عــ� حكــم المملكــة 
الأحــرار« �ن

رســال الســاح  ــة، وســارع عبــد النــارص لإ المتوّكلّي

ــّوار، فوصــل عــدد  ــة لدعــم الث والقــوات المرصي

ن  ن إىل نحــو ســبع�ي ن الُمرَســل�ي الجنــود المرصيــ�ي

ن توّلت  ي حــ�ي
ألــف جنــدي خال خمــس ســنوات، �ن

مــام البــدر،  المملكــة العربيــة الســعودية دعــم الإ

لتتبلــور بذلــك حالــة »الحــرب العربيــة البــاردة«، 

ي 
�ن )الجمهوريــات(  التقدمّيــة  الــدول  وثنائّيــة 

مواجهــة الــدول الرجعيــة )الممالــك( وهــي إحــدى 

ــارصّي. مرتكــزات الخطــاب الن

لــم تؤثــر تجربــة النفصــال بشــكل حاســم 

عــ� شــعبية عبــد النــارص، إل أّن الهزيمــة الأكــ�ب 

للنارصيـّـة جــاءت مــع هزيمــة حزيران عــام 1967، 

بــة قاضيــة، حــاول  حيــث تلقــت كل وعودهــا رصن

ــادرة  ــارص لملمــة الأوراق واســتعادة المب ــد الن عب

آثــار  و«إزالــة  اف  ن الســت�ن حــرب  إطــاق  عــ�ب 

ي ليبيــا، 
ي �ن

حيــب بانقــاب القــذا�ن العــدوان«، وال�ق

وع  ي الســودان، وإطــاق مــ�ث
ي �ن وانقــاب النمــ�ي

المنّيــة  أّن  إّل  الســودان وليبيــا،  للوحــدة مــع 

عاجلــت عبدالنــارص عــام 1970 لتكــون نهايــة 

مرحلــة مــن »النارصيّــة«، تجلــت فيهــا باعتبارهــا 

ة ذات مركزيــة وتأثــ�ي  وعــاً رســمياً لدولــة كبــ�ي م�ث

. ي ــر�ب ــط الع ي المحي
ــ�ي �ن كب

ــادات  ــور الس ــارص كان أن ــد الن ــاة عب ــد وف عن

ــاط  ــم الضب ن لتنظي ــب�ي ــن المنتس ــو م ــه، وه نائب

كان عضــواً  ثــم  ومــن  تأسيســه  منــذ  الأحــرار 

اســتامه  وبمجــرد  الثــورة،  قيــادة  مجلــس  ي 
�ن

النــارصّي،  للمســار  انتســابه  أعلــن  الســلطة 

ــدا  ــة الأوىل مــن حكمــه ب وخــال الســنوات الثاث

عــداد لحــرب  وكأنــه يســ�ي عــ� خــط نــارص مــع الإ

تحريــر ســيناء، وبــدت حــرب 1973 كاســتمرار 

لمرحلــة »إزالــة آثــار العــدوان« النارصيّــة.

ة بعــد تلــك  إّل أّن التحــّولت بــدأت مبــا�ث

التقــارب  نحــو  الســادات  توجــه  مــع  الحــرب 

اجــع  نحــو الوليــات المتحــدة الأمريكيــة، وال�ق

التدريجــي عن شــعارات وعبــد النارص وسياســاته، 

اء الســوفييت. وطرح »ورقــة أكتوبر«  فطــرد الخــ�ب

ي تمهــد لانفتــاح القتصــادي عــ� الرأســمالية 
الــىق

الزراعــي،  صــاح  الإ قانــون  وألغــى  العالميــة، 

، وبلــغ النقضــاض عــ�  اكي وحــّل التحــاد الشــ�ق

ــة  ــدس المحتّل ــه للق ــع زيارت ــه م ــة ذروت النارصي

كانت مرحلة حكم السادات بمثابة ارتداد تام عن الناصرّية

حمدين صبّاحي أحد أبرز املرشحني يف انتخابات الرئاسية العام 2012
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عــام 1977، وتوقيــع اتفاقيــة »كامــب ديفيــد« 

ــام 1978. ــل« ع ــع »إ�ائي ــام م للس

ناصرّية في المعارضة
خــال مرحلــة الســبعينيات، بــدأ التيــار النــارصّي 

ي أُُطــر جديــدة بعــد نهايــة التجربــة عــ� 
يتشــّكل �ن

ــرون  ــاب ومفّك ــرز ُكّت ــة، وب مســتوى الحكــم والدول

ــة  ــيف الدول ــت س ــة كعصم ي النارصيّ ّ
ــىن ــون تب يعلن

تشــّكل  إىل  ضافــة  بالإ هيــكل.  ن  حســن�ي ومحمــد 

ــال  ــات، وخ ي الجامع
ــارصّي« �ن ــر الن ــوادي الفك »ن

تلــك المرحلــة اســتمر نشــاط تنظيــم »الطليعــة 

ــام 1965  ــارص ع ــد الن ــه عب ــذي أسس ــة«، ال العربي

خــال عهــد الســادات وحــىق منتصــف الثمانينــات.

ي مبــارك، 
خــال عهــد الرئيــس الأســبق، حســىن

ي مرص، 
ا عــن التيــار النــارصّي �ن ّ تأســس حزبــان عــ�ب

ي الديمقراطــي النــارصي«  أولهمــا »الحــزب العــر�ب

اك مــع  1992، وأسســه فريــد عبــد الكريــم بالشــ�ق

ضيــاء الديــن داوود، والفريــق محمــد فــوزي، 

ي عهــد جمــال عبــد النــارص. وتبىن 
وزيــر الحربيــة �ن

ــعارات  ــادئ وش ــة لمب ــوط العريض ــزب الخط الح

ثــورة يوليــو، وأضــاف إليهــا مقاومــة مفــرزات 

ي المطالبــة 
ضافــة إىل تبــىن عهــد الســادات، بالإ

ــات. ــة والحريّ بالديمقراطي

وكان الحــزب النــارصي الآخــر، هــو »الكرامــة« 

الــذي تأســس عــام 1997 ولــم يحصــل عــ� 

ترخيصــه إل بعــد ثــورة 25 ينايــر 2011، وتــرأس 

الحــزب حمديــن صباحــي عضــو مجلــس الشــعب 

ي 
�ن الرئــاسي  والمرشــح   ،)2010-2000( ة  الفــ�ق ي 

�ن

ــرز  ــات الرئاســية عامــي 2012، وكان أحــد أب انتخاب

وأحمــد  مــرسي  محمــد  جانــب  إىل  ن  المرشــح�ي

 ، شــفيق وعبــد المنعــم أبــو الفتــوح، وخالــد عــ�ي

ــاً. ــية أيض ــات 2014 الرئاس ي انتخاب
ــح �ن ــا ترش وكم

الناصرّية عربيًا
1. العراق

كانــت تجربــة الضبــاط الأحــرار ســابقة للظهــور 

ــة  ــة انقابّي ــرت أول محاول ــث ظه ي العــراق؛ حي
�ن

)محاولــة   1936 عــام  مبّكــرة  ة  فــ�ق ي 
�ن تحرريّــة 

ثــم محاولــة رشــيد  ي النقابيــة(، 
بكــر صــد�ق

التجربــة  وأخــذت   .1941 عــام  ي 
الكيــا�ن عــاىلي 

ــاط  ــم »الضب ــيس تنظي ــع تأس ــاً م ــداً تنظيمي بُع

مؤسســيه:  أبــرز  مــن  وكان   ،1949 الوطنيــون« 

ــد الوهــاب الشــّواف،  ــد الكريــم قاســم، وعب عب

ــارف،  ــن ع ــد الرحم ــام وعب ــد الس ــن عب والأخوي

، وأحمــد حســن البكــر. وناظــم الطبقجــ�ي

ي أعقــاب النكبــة؛ 
نشــط »الضبــاط الوطنيــون« �ن

ــر  ــن التذّم ــة م ــاط حال ن الضب ــ�ي ــادت ب ــث س حي

ي تحميــل مســؤولية الهزيمــة للطبقــة 
ورغبــة �ن

ن  الحاكمــة، وتحديــداً الأ�ة الحاكمــة والمحيطــ�ي

 ّ ي مقدمتهــم نــوري الســعيد، والــو�ي
بهــا، و�ن

عبد الكريم قاسم وإىل جانبه عبدالسالم عارف بعد استالم الحكم
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لــه. وتضاعــف هــذا التذمــر  عــ� العــرش عبــد الإ

مــع تشــكيل »حلــف بغــداد« الــذي رعــاه نــوري 

ي آنــذاك متحالفــاً 
الســعيد، رئيــس الــوزراء العــرا�ق

والــذي رأى فيــه »الضبــاط الوطنّيــون« عنوانــاً 

للتبعيــة والرتهــان لقــوى الســتعمار. وحــدث 

 ) ي
النفجــار بعــد حــرب الســويس )العــدوان الثا�ث

ن كان نــوري الســعيد، رئيــس  عــام 1956، حــ�ي

ــا. ــع بريطاني ــاً م ــذاك متحالف ي آن
ــوزراء العــرا�ق ال

فقــام التنظيــم بانقــاب »14 تمــوز« عــام 

1958 بقيــادة عبــد الكريــم قاســم، حامــاً نفــس 

أهــداف وشــعارات ثــورة »23 يوليــو«؛ وبــادر 

ــل  ــاب، قب ــد النق ــم وتأيي ــارص إىل دع ــد الن عب

ــار  ــع اختي ن م ــ�ي ن الثورت ــ�ي ــاف ب ــدث الخ أن يح

قاســم التحالــف مــع الحــزب الشــيوعي والتوجــه 

، خافــاً  ي
نحــو التقــارب مــع التحــاد الســوفيىق

للتوجهــات القومّيــة وسياســة عــدم النحيــاز 

ــارص. ــد الن ــا عب ي كان يتبناه
ــىق ال

ي عــام 1959 
وبلــغ الصــدام بينهمــا ذروتــه �ن

ــّواف  ــاب الش ــد الوه ــل لعب ــرد الفاش ــع التم م

ــن  ــم م ــم، بدع ــد الكري ــ� عب ــل ع ي الموص
�ن

الســام  عبــد  قيــام  وبعــد  النــارص.  عبــد 

ــاد  ــام 1963 ع ــارس( ع ــاب آذار )م ــارف بانق ع

ي العــراق وأُعلــن عــن 
التيــار النــارصي للحكــم �ن

ي يجمــع 
وع وحــدة ثــا�ث التوجــه لتأســيس مــ�ث

ــة واحــدة،  ي جمهوري
مــرص والعــراق وســوريا �ن

ــن  ــد الرحم ــد عب ي عه
ــاه �ن ــذا التج ــتمر ه واس

ــارف. ع

2. االأردن
ــم  ي الأردن تنظي

ــو تأســس �ن ــورة 23 يولي بعــد ث

حمــل اســم »الضبــاط الأحــرار« أيضــاً، وذلــك 

ضمــن الأجــواء المتذّمــرة مــن عاقــة التبعيــة مــع 

الأردنيــة/ المعاهــدة  ي هندســتها 
الــىق بريطانيــا 

يطانيــة عــام 1928، ووضــع التنظيــم تعريــب  ال�ب

مقدمــة  ي 
�ن المعاهــدة  وإلغــاء  الجيــش  قيــادة 

ن  أهدافــه، وعــ� الرغــم مــن أّن الملــك حســ�ي

تعريــب  مطلــب  تحقيــق  إىل   1956 عــام  بــادر 

كانت الناصرّية حاضرة بشكل واسع على المستوى الشعبي 
في األردن

امللك حسني يخطب يف قوات الجيش وبجانبه معن أبو نّوار
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ي ظــل صعــود التجــاه القومــي 
ــادة الجيــش، �ن قي

ي 
النــارصي، إل أن التنظيــم نّفــذ تحــركاً عســكرياً �ن

13 نيســان )أبريــل( 1957 بقيــادة قائــده عــ�ي أبــو 

نــوار بهــدف محــارصة العاصمــة عّمــان إل أنــه 

جــرى التصــدي للمحاولــة؛ واعتقــل عــدد مــن أفراد 

ــوريا. ــمالً إىل س ــرون ش ــرب الآخ ــم، وه التنظي

تنظيــم  الأردن  ي 
�ن تأســس   1967 عــام  ي 

و�ن

ي 
«، والــىق ن »الجبهــة الشــعبية لتحريــر فلســط�ي

ن العــرب« ذات  انبثقــت عــن »حركــة القوميــ�ي

التوّجــه النــارصّي، قبــل أن تخــرج نهائيــاً مــن 

ي 
الأرد�ن الجيــش  ن  بــ�ي مواجهــات  بعــد  الأردن 

ي أحــداث أيلــول عام 
وفصائــل منظمــة التحريــر �ن

1970 وأحــداث جــرش وعجلــون عــام 1971، بعــد 

ي البــاد.
رصاع عــ� اســتام الحكــم �ن

3. لبنان
ــرص  ــ� م ي )1956( ع

ــا�ث ــدوان الث ــاب الع ي أعق
�ن

ي كانــت 
ن العــرب« الــىق أعيــد إطــاق »حركــة القوميــ�ي

ي 
ي لبنان، ونشــطت الحركة �ن

قد تأسســت عــام 1951 �ن

عــدد مــن الــدول العربيــة الأخــرى، وبــادر أعضاؤهــا 

ي المواجهــات إىل خاضتهــا النارصيّــة 
بالمشــاركة �ن

ي الثــورة اليمنيــة عــام 1962.
كمــا حــدث �ن

وظهــرت حالــة عامــة مــن التأييــد لجمــال عبــد 

ي لبنــان مــع الثــورة عــ� كميــل شــمعون 
النــارص �ن

ــه  ــن تبّني ي يعل
ــا�ن ــزب لبن ــام 1958، وكان أول ح ع

النهــج والتوّجــه النــارصّي »اتحــاد قــوى الشــعب 

العامــل« الــذي أسســه كمــال شــاتيا عــام 1965. 

وبعــد انــدلع الحــرب الأهليــة اللبنانيــة عــام 

ضمــن  المواجهــات  ي 
�ن الحــزب  انخــرط   1975

صفــوف مــا ُعــرف بـــ »الحركــة الوطنيــة اللبنانيــة« 

. وكان للحــزب قــوات  ي
ن اللبنــا�ن ي مواجهــة اليمــ�ي

�ن

خاصــة قوامهــا ألــف مقاتــل باســم »نــارص«، قبل 

ــه  ــاح ويوّج ــن الس ــاً ع ــزب لحق ــّ� الح أن يتخ

والنشــاط  الجتماعــي  العمــل  نحــو  نشــاطه 

ــلمي. ــياسي الس الس

ــاد،  ــي المؤســس خــارج الب ــام 1984 نُف ي ع
و�ن

ي عــام 2000، وبعد اغتيال 
ولــم يعــد إىل لبنــان إل �ن

ي 
الحريــري وإعــادة تبلــور المشــهد الســياسي �ن

ــام إىل  ــام 2005 النضم ــزب ع ــار الح ــان، اخت لبن

محــور قــوى »8 آذار«.

ن  ي عــام 1967، تأسســت حركــة النارصيــ�ي
و�ن

ن المعروفــة بـ«المرابطــون«، وكانــت  المســتقل�ي

حركة سياســية عســكرية أسســها إبراهيــم قليات، 

ــة  ــوف المقاوم ــن صف ــد شــارك ضم ــذي كان ق ال

ــورة ضــد  ي الث
ي حــرب الســويس عــام 1956، و�ن

�ن

كميــل شــمعون عــام 1958. وبعــد انــدلع الحرب 

الأهليــة اللبنانيــة، شــاركت الحركــة كذلــك ضمــن 

صفــوف »الحركــة الوطنيــة«، واشــتهرت بعــد 

كانت الثورة الجزائرّية منذ انطالقها على عالقة وطيدة بالقاهرة 
وكانت تتلقى الدعم المباشر منها



68

ية 
عرب

 ال
ب

حزا
األ

ف 
مل

وت  ي معركــة الفنــادق ببــ�ي
مشــاركتها البــارزة �ن

)1975-1976(، وكان للحركــة عاقــة وطيــدة بحركــة 

»فتــح« الفلســطينية. واشــتهرت الحركــة بإذاعتها، 

.» ي ــان العــر�ب إذاعــة »صــوت لبن

ــل منظمــة  ي عــام 1984، بعــد خــروج فصائ
و�ن

، تــم تصفيــة الحركــة عســكرياً.  ن التحريــر بعامــ�ي

ي عــام 2001 أعلنــت الحركــة عــن متابعــة العمــل 
و�ن

حــىق  ناشــطة  زالــت  ول   ، ي
العلــىن الســياسي 

ــوم. الي

وعــام 1973 أســس معــروف ســعد تنظيــم 

ــام 1975،  ــل ع ــه اغتي « إل أن ي
ــا�ن ــارصي اللبن »الن

ــى  ــه مصطف ــم نجل ــادة التنظي ــ� قي ــه ع ليخلف

ســعد. وانضــم التنظيــم خــال الحــرب الأهليــة 

ي 
اللبنانيــة إىل صفــوف الحركــة الوطنيــة وشــارك �ن

المعــارك. ول زالــت الحركــة ناشــطة حــىق اليــوم، 

ــاً »أســامة ســعد«، نجــل معــروف  ويرأســها حالي

ســعد الآخــر.

4. اليمن
ــار النــارصّي  ي اليمــن، جــاء الظهــور الأول للتي

�ن

العســكرية،  المؤسســة  كذلــك ضمــن صفــوف 

ــم  ــث تأســس تنظي ؛ حي ي اليمــن الشــماىلي
ــك �ن وذل

ــام  ي ع
ــام 1961، و�ن ــاط الأحــرار«، ع باســم »الضب

« ضــد الحكم المتوك�ي  1962 قــاد ثورة »26 ســبتم�ب

ي البلــدان. وكان مــن أبــرز قــادة التنظيــم، اللــواء 
�ن

ن الغفــاري.  ، والمــازم أول حســ�ي ي
عــ�ي عبــد الغــىن

ي ذات الوقــت كان تنظيــم »الطليعــة العربيــة« 
و�ن

ن هنــاك. ي القاهــرة يســتقطب الطــاب اليمنيــ�ي
�ن

ي جنــوب اليمــن، كانــت قــد انطلقــت حركــة 
و�ن

ــة  ــة القومي ــادة الجبه ــن بقي ــوب اليم ــر جن تحري

للتحريــر، وكانــت الحركــة مقّربــة مــن جمــال عبــد 

ــق  ــه، وانتهــت بتحقي ــارص وتتلقــى الدعــم من الن

ــيس  ــام 1967 وتأس ــة ع يطاني ــوات ال�ب ــاء الق ج

ــة الشــعبّية«، برئاســة  ــة اليمــن الجنوبّي »جمهوري

اكي  «، وتــوىل الحــزب الشــ�ق ي »قحطــان الشــعىب

قيــادة البلــدان والــذي توَجــه نحــو الأيديولوجيــا 

مقاتلة من اليمني اللبناين يف معركة 

الفنادق برزت فيها حركة النارصيني 

املستقلني
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الشــيوعية مبتعــداً عــن التوّجــه النــارصّي. وخــال 

حركــة التحريــر كان التيــار الأقــرب للنارصيّــة قــد 

أعلــن انشــقاقه عــن الجبهــة القوميــة بعــد وقــوع 

ي عــام 
ن عبــد النــارص وأعلــن �ن خافــات بينهــا وبــ�ي

للقــوى  ي  الشــعىب التنظيــم  تأســيس  1966 عــن 

الثوريــة، والــذي أعلــن عــن تبنيــه للنارصيّــة. 

ــع  ــاً م ــم رصاع ــاض التنظي ــتقال خ ــد الس وبع

اكي الحاكــم، مــا دفــع العديــد  الحــزب الشــ�ق

. وكانــت  مــن أفــراده لانتقــال إىل اليمــن الشــماىلي

ــ�ي  ــت بتوف م ن ــد ال�ق ــة ق ــن الجنوبي ــة اليم جمهوري

ي حربهــا مــع 
الدعــم لجبهــة تحريــر ظفــار �ن

ي كانــت 
ســلطنة ُعمــان، وهــي الحرب/الثــورة الــىق

المعســكرين:  ن  بــ�ي المواجهــة  ســياق  ي 
�ن ي 

تــأ�ق

ــذاك. ــف آن ــا كان يوص ــي، كم التقدمي/الرجع

 ،1990 عــام  اليمنيــة  الوحــدة  قيــام  وبعــد 

خيــص  ــول ب�ق ــة السياســية والقب وإعــان التعددي

ي  الأحــزاب، أعلنــت جماعــة مــن التنظيــم الشــعىب

ــم  ــت اس ــياسي تح ــزب س ــل كح ــتئناف العم اس

ــة«.  ــر اليمنّي ــة التحري ي لجبه ــعىب ــم الش »التنظي

ة أيضــاً، أعلــن التنظيــم النــارصي  ي ذات الفــ�ق
و�ن

ــن  ــاً ع ــمي �ي ــاط الرس ــارس النش ــذي كان يُم ال

خروجــه للعلــن وتأســيس حــزب باســم »التنظيــم 

ي 
�ن شــارك  النــارصي«،  ي  الشــعىب الوحــدوي 

النتخابــات النيابيــة منــذ عــام 1993، كمــا أعلــن 

ة،  ي ذات الف�ق
عن تأســيس أحــزاب نارصيّة أخــرى �ن

فتأســس »الحــزب النــارصّي الديمقراطــي« وحــزب 

ــام 1995. ــارصّي« ع ي الن ــعىب ــم الش »التنظي

ي 5. المغرب العر�ب
ي ليبيــا تأسســت حركــة »الوحدويــون الأحــرار« 

�ن

بقيــادة   ،1964 عــام  الُضّبــاط  صفــوف  ن  بــ�ي

ــادئ  ــذ تأسيســها المب ــت من ، وتبّن ي
ــر القــذا�ن معّم

أيلــول  مــن  الأول  ي 
و�ن النارصيّــة.  والتوّجهــات 

عبد الحكيم عامر )قائد الجيش املرصي( يف صنعاء يشارك يف إدارة املعارك ضد قوات اإلمام
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ــكريّاً  ــاً عس ــة انقاب ــذت الحرك ( 1969 نف ــبتم�ب )س

ــة  ــد الملكي ــت عه ، وأنه ن ــي�ي ــم السنوس ــ� حك ع

وأسســت الجمهوريــة الليبيــة، ومنــذ اليــوم الأول 

ي للتقــارب مــع عبــد النــارص، وشــارك 
اتجــه القــذا�ن

ي  ّ ــ�ي ــارص والنم ــد الن ــع عب ي م
ــا�ث ــاع الث ي الجتم

�ن

وع  عــان عــن إطــاق مــ�ث ــه الإ والــذي جــرى في

تأســيس جمهوريــة عربيــة موّحــدة تجمــع البلدان 

ــاث. الث

ي تونــس، فقــد اختــار الصالح بن يوســف، 
أمــا �ن

زعيــم التيــار اليوســفّي داخــل الحــزب »الحــّر 

والســتقرار  القاهــرة  إىل  اللجــوء  الدســتورّي« 

فيهــا والتقــرّب مــن عبــد النــارص، وبعــد اغتيالــه 

ُشــّيع ودفــن فيهــا، وكان التيــار اليوســفّي معارضــاً 

عبدالنارص متوسطاً النمريي والقذايف يف أعقاب نجاح الثورتني يف السودان وليبيا

لتفاقيــات الســتقال مــع فرنســا، وكان يدعــو 

قامــة وحــدة مغاربّيــة تجمــع تونــس مــع ســائر  لإ

. ّ ي أقطــار المغــرب العــر�ب

ي الجزائــر، كانــت الثــورة الجزائريّــة منــذ 
و�ن

ــت  ــرة وكان ــدة بالقاه ــة وطي ــ� عاق ــا ع انطاقه

تتلقــى الدعــم المبــا�ث منهــا، وبعــد الســتقال 

»أحمــد  الجزائريّــة  الجمهوريّــة  رئاســة  تــوىّل 

ــه  ــارص، وتبع ــد الن ــة بعب ــق الصل ــا« وثي ــن بي ب

»هــواري بومديــن« الــذي طبــّق ذات السياســات 

ــوذج  ــق نم ــم وتطبي ــة بالتأمي ــة المتعلق النارصيّ

اكّية الدولــة«. »اشــ�ق
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حركة القوميين العرب.. كيف تحّول 
التنظيم القومي إلى الماركسّية؟

ة ما بعد الحرب العالمية االأوىل وما تبعها من إقرار التفاقيات تقسيم  ي ف�ت
�ف

ق،  ي الم�ش
وع قيام الدولة العربية الموّحدة �ف ي وتبدد م�ش ق العر�ب منطقة الم�ش

طار اجتمع  ي هذا االإ
بدأت بوادر موجة جديدة من االتجاه القومي بالتشّكل، و�ف

ي باريس عام 1929، وهم: فريد زين الدين )من 
ف العرب �ف ثالثة من المثقف�ي

ي )من سوريا(، واتفقوا عىل  (، ونافع شل�ب ف لبنان(، ودرويش المقدادي )من فلسط�ي
ورة مقاومة االستعمار  وجوب متابعة النضال وتجديد الدعوة القومية وتأكيد �ف

قامة دولة عربّية موّحدة. ومواصلة العمل الإ

   خالد بشير

ي
   كاتب أرد�ف
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ومــن هنــا، تبلــورت فكــرة إنشــاء تنظيــم قومــي 

ي الأقطــار العربيــة، وحمــل 
ي تنتــ�ث عنــارصه �ن عــر�ب

اســم »جبهــة التحريــر العربّيــة«، وكان الفضــاء 

بلبنــان،  وت  بــ�ي ي 
�ن التنظيــم  لنشــاط  الأســاسي 

ن  ن والأســاتذة وبــ�ي ي أوســاط المثقفــ�ي
وتحديــداً �ن

الطلبــة بالجامعــة الأمريكيــة، وحمــل لحقــاً اســم 

ــرب«. ن الع ــ�ي ــة القومي »جماع

خلف األستاذ .. 
حول الكتاب األحمر

ن زريق«،  ي تلــك الأثنــاء بــرز اســم »قســطنط�ي
�ن

 ، ي ــر�ب ــي الع ــه القوم ــاتذة ذوي التوج ــد الأس كأح

ي عــام 1933 أصــدر كتابــه »الكتــاب الأحمــر« 
و�ن

ــة  ــة العربّي ــاق« القومّي ــة »ميث ــ�ب بمثاب ــذي اُعت ال

ن العــرب«  آنــذاك، وبــدأت جماعــة »القوميــ�ي

اً  تُعــرف باســم »جماعــة الكتــاب الأحمــر«، تعبــ�ي

عــن التفــاف أتباعهــا حــول الكتــاب ومؤلفــه، وكان 

جانــب كبــ�ي مــن أيديولوجيــا الحركــة نابعــاً مــن 

ن زريــق وآرائــه عــن  فكــر وكتابــات قســطنط�ي

ــة. ــة والقومّي الأم

ــن  ّ ضم ــاسي ــكل أس ــط بش ــة تنش ــت الجماع وكان

الجمعيــة  وهــي  الوثقــى«  »العــروة  جمعّيــة 

وت  ــ�ي ي ب
ــة �ن ــة الأمريكي ي الجامع

ــرز �ن ــة الأب الثقافي

آنــذاك، وكانــت تخــوض مواجهــات ومســاجات 

ــذاك،  ــارزة آن ــرى الب ــية الأخ ــارات السياس ــع التي م

والتجــاه  السياســية،  المارونّيــة  مقدمتهــا:  ي 
و�ن

القومــي الســوري.

كتائب الفداء العربي.. 
النواة األولى

ــرب  ــة الع ــد نكب ــد بع ــداث تتصاع ــدأت الأح ب

ن  ــط�ي ي فلس
ــق( �ن ــا زري ي صّكه

ــىق ــمية ال ــي التس )وه

ي أعقــاب 
ــة �ن ي ظــل الأجــواء الصعب

عــام 1948، و�ن

آذار  ي 
�ن الطــاب  مــن  عــدد  اجتمــع  الهزيمــة، 

ي مقدمتهــم: جــورج حبــش )مــن 
)مــارس( 1949، و�ن

كانت بريوت من أهم حواضن الحراك القومي العريب ما بني الحربني العامليتني
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أسس جورج حبش فرع الحركة يف األردن بعد استقراره يف عاّمن كان جانب كبري من أيديولوجيا الحركة نابعاً من كتابات قسطنطني زريق

عام 1951

ي الهنــدي )مــن ســوريا(، وأحمــد 
(، وهــا�ن ن فلســط�ي

الخطيــب )مــن الكويــت(، وقــرروا تشــكيل تنظيــم 

 ،» ي العــر�ب الفــداء  »كتائــب  باســم  ي �ّي 
فــدا�أ

ــم  ــن حملته ــة مم ــات انتقامّي ــذ عملي ــه تنفي هدف

هــذه  وكانــت  الهزيمــة،  مســؤولية  المجموعــة 

ن العــرب  الحركــة هــي النــواة الأوىل لحركــة القوميــ�ي

ي صيغتهــا الناجــزة.
�ن

للمقاومــة  الدعــوة  الأردن  ي 
�ن الحركــة  تبّنــت 

ــاء المخيمــات  المســلحة عــ�ب تدريــب وتســليح أبن

ــع  ــة م ــط المواجه ــ� خ ــة ع ــا الحرك ي جعلته
ــىق ال

ي توجــه مبّكــر نحــو خيــار 
، �ن ي

الكيــان الصهيــو�ن

كانــت  الوقــت  ذات  ي 
و�ن الشــعبّية«،  »الحــرب 

ــة  ــل الســياسي الســلمي بكاف ــارس العم ــة تم الحرك

ي 
أشــكاله، ومنهــا النتخابــات، حيــث شــاركت �ن

لمانيــة عــام 1956 مــن خــال ترّشــح  النتخابــات ال�ب

عضوهــا »أحمــد الطوالبــة«.

ي لبنــان، كانــت جمعيــة »العــروة الوثقــى« 
و�ن

هــي الغطــاء الســياسي لنشــاط أعضــاء الحركــة 

ي الســتينيات: محســن 
ن قياداتهــا �ن ي بــرز مــن بــ�ي

الــىق

ي الكويــت، بــادر 
، و�ن إبراهيــم، ومحمــد كشــ�ي

أحمــد الخطيــب لتأســيس نــاد باســم »النــادي 

ــة  ــة للحرك ــة واجه ــون بمثاب ــي« ليك ي القوم
ــا�ن الثق

ونشــاطها هنــاك، ومــع تأســيس فــروع أخــرى 

ي ســوريا ومــرص والعــراق ُعقــد عــام 1954 
للحركــة �ن

أّيد الحركّيون الوحدة بين سوريا ومصر ونظروا إليها كمقدمة 
لقيام الجمهورية العربية المتحدة
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ي عّمــان تقــرر فيــه تأســيس فــروع 
مؤتمــر للحركــة �ن

ي جميــع الأقطــار العربّيــة.
للحركــة �ن

هدفــت الحركــة إذن لتشــكيل نخبــة مثقفــة 

ذات وعــي قومــي عــ� المســتوى الســياسي يتبــىن 

ياليــة الأمريكيــة ويعتــ�ب »إ�ائيــل«  م�ب العــداء لاإ

المســتوى  عــ�  اكي  واشــ�ق لهــا،  حربــة  رأس 

ــذه  ــب ه ــول أن تلع ــن المأم ــادي، وكان م القتص

ــة التحــرر والوحــدة  ي حرك
ــة دور الطليعــة �ن النخب

العربيــة.

تنظيم جماهيري للناصرّية
ــام  ي عــ� مــرص ع

ــا�ث بعــد فشــل العــدوان الث

ــد  ــال عب ــه مــن صعــود لنجــم جم ــا رافق 1956 وم

 ، ن النــارص كزعيــٍم لحركة التحــرر والوحــدة العربيت�ي

ُعقــد مؤتمــر تأســي�ي للحركــة رســّخ توجههــا نحــو 

ســوريا  ن  بــ�ي الوحــدة  قيــام  وبعــد  النارصيّــة، 

ي 
ــىق ــون )التســمية ال ــد الحركّي ومــرص عــام 1958 أيّ

ن العــرب(  اشــتهر بهــا المنتســبون لحركــة القوميــ�ي

الوحــدة وتمســّكوا بهــا ونظــروا لهــا كمقدمــة لقيــام 

ي تشــمل ســائر 
ــىق ــة المتحــدة ال ــة العربي الجمهوري

، وبذلــك أصبحــت الحركــة  ي أقطــار الوطــن العــر�ب

ــة. تتجــه نحــو التماهــي مــع النارصيّ

التنظيــم  شــكل  إىل  الحركــة  تحّولــت  وبذلــك 

ــوري،  ــؤرخ الس ــ�ي الم ــة، ويش ي للنارصيّ ــ�ي الجماه

أحمد الخطيب مؤسس فرع الحركة يف الكويت

ن  ي كتابــه »حركــة القوميــ�ي
محمــد جمــال البــاروت، �ن

ــك  ــر« إىل أّن ذل ــور، المصائ ــأة، التط ــرب؛ النش الع

مّثــل انتقــال الحركــة نحــو طــّور جديــد فتحولــت من 

»أخويّــة« قوميــة نخبويّــة، تضــم المئــات مــن أبنــاء 

الطبقــات الوســطى والُعليــا إىل منظمــة طليعّية ذات 

ــّم الآلف. ي تض ــ�ي ــور جماه حض

وجــاءت أوىل المشــاركات الفاعلــة للحركــة عــ� 

ن  ي لبنــان، حــ�ي
الأرض مــع انــدلع أزمــة عــام 1958 �ن

ــيد  ــع رش كة م ــ�ق ــال مش ــة قت ــون جبه ــكل الحركّي ش

كرامــي، رئيــس الــوزراء، وحزبــه »حركــة التحريــر 

(، وقــادوا  ي
العربيــة«، وحــزب البعــث )الفــرع اللبنــا�ن

حاول محسن إبراهيم إحداث تطوير على مستوى األيديولوجيا 
للحركة وتجاوز المنظور الذي أسسه زريق
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ن  الثــورة عــ� حكــم الرئيــس ميشــال عــون، مطالبــ�ي

ــة العربيــة المتحــدة. بانضمــام لبنــان إىل الجمهوري

ي مــرص، �عــان مــا انضــوى فــرع الحركــة 
�ن

ي بعــد تأسيســه  اكي العــر�ب تحــت التحــاد الشــ�ق

ي العــراق، كانــت الحركــة تمثــل جــزءاً 
عــام 1962، و�ن

ــورة 14  ــذ مــا قبــل ث ــار النــارصي من مــن قــوى التي

ي محاولــة لغتيــال 
كت �ن تمــوز )يوليــو( 1958، واشــ�ق

ي عــام 1958 
نــوري الســعيد، رئيــس الــوزراء العــرا�ق

هــا. ــارص بتدب�ي ــد الن ــم عب ي اتُه
ــىق ال

وبعــد قيــام الثــورة واســتام عبــد الكريــم 

ــع ســوريا  ــه للوحــدة م ــم، ومعارضت قاســم الحك

ي مواجهــة مــع عبــد النــارص 
ومــرص، ودخولــه �ن

ــون  ــة المتحــدة، اتجــه الحركّي ــة العربي والجمهوري

إىل معارضــة حكمــه، وعندمــا اندلــع تمــرد عبــد 

ي الموصــل عــام 1959 ســارعوا 
الوهــاب الشــّواف �ن

لانضمــام لــه، إل أنـّـه بعــد وصــول حــزب البعــث 

ــاً  إىل الحكــم عــام 1963 اتجهــوا لاندمــاج تدريجي

خــال  الحركــة  تاشــت  حــىق  كــوادره  ضمــن 

الســتينيات.

ي ســوريا، فكانــت الحركــة متماهيــة مــع 
أمــا �ن

ة الوحــدة )1958-1961( وبعــد  النارصيّــة خــال فــ�ق

بقيــادة  طالبــت،   1961 عــام  النفصــال  وقــوع 

ن  بــ�ي للوحــدة  فوريــة  بإعــادة  الهنــدي،  ي 
هــا�ن

قوات املارينز األمريكية تصل إىل 

بريوت عام 1958 بعد طلب من كميل 

شمعون
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ــث إىل  ــزب البع ــول ح ــد وص ــرص، وبع ــوريا وم س

ن الحركــة  الســلطة عــام 1963 بــدأت الصدامــات بــ�ي

ي تمــوز 
ــه �يعــاً �ن ــغ الصــدام ذروت والحــزب، وبل

النقابيــة  المحاولــة  وقــوع  مــع   1963 )يوليــو( 

ي 
بقيــادة الضابــط النــارصي »جاســم علــوان«، والــىق

ــك  ــون بشــكل دمــوي، وكان ذل ــا البعثي تصــدى له

ي ســوريا.
بمثابــة القضــاء عــ� الحــراك النــارصّي �ن

الضبــاط  ثــورة  انــدلع  ومــع   ،1961 عــام  ي 
و�ن

ي اليمــن 
ّ �ن مــام المتــوك�ي الأحــرار عــ� حكــم الإ

ي عــام 1968 
ي الثــورة، و�ن

شــاركت عنــارص الحركــة �ن

أسســت الحركــة »الحــزب الديمقراطــي الثــوري 

، وانُتخــب ســلطان عمــر  ي اليمــن الشــماىلي
« �ن ي

اليمــىن

ــه. ــاً ل أمين

 ، ي ي اليمــن الجنو�ب
وبعــد انــدلع معركة التحريــر �ن

»التحريــر  جبهــة  تشــكيل  ي 
�ن الحركــة  شــاركت 

ــد  ــاً بع ــّورت لحق ي تط
ــىق ــام 1964 وال « ع ي

ــىن الوط

ــزب  ، الح اكي ــ�ق ي الش
ــىن ــزب اليم ــتقال إىل الح الس

ي جمهوريــة اليمــن الديمقراطية الشــعبية 
الحاكــم �ن

.) ي ــو�ب ــن الجن )اليم

ي ســلطنة ُعمــان 
وبعــد انــدلع ثــورة ُظفــار �ن

ــة  ــكيل »الجبه ي تش
ــة �ن ــاركت الجبه ــام 1963 ش ع

ــمها  ــح اس ي أصب
ــىق ــار«، وال ــر ظف ــعبية لتحري الش

عــام 1968 »الجبهــة الشــعبية لتحريــر الخليــج 

ــ�  ــاء ع ــع القض ــا م ــل حله ــّل« قب ي المحت ــر�ب الع

الثــورة عــام 1974.

ي البحريــن، تأســس فــرع للحركــة منــذ بدايــة 
و�ن

ــار«  ــر ظف ــة »تحري ــع جبه ــد توّس ــتينيات وبع الس

ــعبية  ــة الش ــام 1968 إىل »الجبه ــرع ع ــم الف انض

ــا  ــد حله ــّل«، وبع ي المحت ــر�ب ــج الع ــر الخلي لتحري

أسســت الحركــة تنظيمــاً باســم »الجبهــة الشــعبية 

ي نشــطت كحــزب غــ�ي 
الــىق لتحريــر البحريــن« 

ــادر  ــاد ب ي الب
ــاح الســياسي �ن مرّخــص، ومــع النفت

القائمــون عــ� الحــزب لتأســيس »جمعيــة العمــل 

اتجهت مجموعة نايف حواتمة لتبّني أطروحات يسارّية أكثر 
جذرية وأكثر بعدًا عن الطرح القومي

هاين الهندي من مؤسيس الحركة وأبرز قادتها يف سوريا
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أول  لتصبــح  )وعــد(  الديمقراطــي«  ي 
الوطــىن

ــج )خــارج  ي دول الخلي
منظمــة سياســية مرّخصــة �ن

الكويــت(.

ي الســعودية اتجــه الأفــراد المنتمــون للحركــة 
و�ن

 - ي  العــر�ب اكي  الشــ�ق العمــل  »حــزب  لتأســيس 

العربيــة« عــام 1972، والــذي توقــف  الجزيــرة 

ــة اعتقــالت واســعة  نشــاطه عــام 1990 بعــد حمل

لأعضائــه، فيمــا أســس أفــراد الحركــة بالكويــت 

ي ل زالــت 
نــواة الحركــة التقدمّيــة الديمقراطيــة الــىق

ــاك. ــوم هن ــة إىل الي ة وفاعل ــارصن ح

تطوير األيديولوجيا .. 
تعميق االنقسام

كان محســن إبراهيــم مــن أبــرز قيــادات الحركــة 

ــار  ــري التي ، وكان مــن ألمــع منّظ ي
ــا�ن ي الفــرع اللبن

�ن

ي الحركــة، وقــد حــاول إبراهيــم إحــداث 
اليســاري �ن

للحركــة  الأيديولوجيــا  مســتوى  عــ�  تطويــر 

فيمــا  زريــق  أسســه  الــذي  المنظــور  وتجــاوز 

عطــاء  يتعلــق بمفاهيــم الأّمــة والوحــدة، وســعى لإ

، وطــّور  ي ــي العــر�ب ــي للطــرح القوم مضمــون طبق

بذلــك مــا ُعــرف بـــ »نظريــة التــازم العضــوي« مــا 

. اكي ــ�ق ــال الش ــي والنض ــال القوم ن النض ــ�ي ب

مقاتلون من الجبهة الشعبية 

لتحرير ُعامن

محسن إبراهيم من أبرز املنظّرين يف الحركة
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ــم  ــرح إبراهي ــام 1963 ط ــة ع ــر الحرك ي مؤتم
و�ن

تياريــن  ن  بــ�ي النقســام  بــوادر  لتبــدأ  نظريتــه، 

متمايزيــن: تيــار يســاري بقيــادة محســن إبراهيــم، 

ي 
هــا�ن بقيــادة  ي 

يميــىن وآخــر   ، كشــ�ي ومحمــد 

الهنــدي، وأحمــد الخطيــب. وتبلــور النقســام مــع 

و1965. و1964   1963 الأعــوام  مؤتمــرات 

ــة  ب ــة الرصن ــام 1967 بمثاب ــة ع ــت هزيم ــد كان وق

عــزع نظــرة  ن ــة، وبــدأت بذلــك ت�ق القاضيــة للنارصيّ

ــار  ــدأ التي ــة، وب ــا النارصي ي أيديولوجيته
ــة �ن الحرك

اليســاري والماركــ�ي بتوجيــه اللــوم عــ� الهزيمــة 

ي أســماها بـــ 
ــىق نحــو حكــم الأنظمــة العســكرية ال

ي  ّ
ة«، وبــدأ يتصاعد توجــه لتبىن جوازيــة الصغــ�ي »ال�ب

ــات«  ــرب العصاب ــعبية« و«ح ــرب الش ــار »الح خي

بــدلً مــن الرهــان عــ� الــدول والجيــوش النظاميــة 

ــر. ي معركــة التحري
�ن

الحركــة،  قيــادات  مــن  عــدد  اختــار  آنــذاك 

يتقدمهــم جــورج حبــش ووديــع حــداد ونايــف 

ن آخرين  ن فلســطيني�ي حواتمــة، التحــاد مــع تنظيمــ�ي

ــر  ــة تحري ــة »أبطــال العــودة«، وجبه ــا: منظم هم

ي 
يــل(، ليؤسســوا �ن ن )بقيــادة أحمــد ج�ب فلســط�ي

ــم  ــك العــام تنظي ( مــن ذل ــون الأول )ديســم�ب كان

ي 
ــك �ن «، وذل ن ــر فلســط�ي ــة الشــعبية لتحري »الجبه

ــا بعــد  ــة م ي مرحل
ي �ن

ــدا�أ ــل الف ــد العم ظــل تصاع

ــة. الهزيم

نايــف  مجموعــة  انشــقت  التــاىلي  العــام  ي 
و�ن

حواتمــة لتؤســس الجبهــة الديمقراطيــة لتحريــر 

ي أطروحــات يســاريّة 
ي اتجهــت لتبــىن

، والــىق ن فلســط�ي

ــي،  ــرح القوم ــن الط ــداً ع ــ�ث بع ــًة وأك ــ�ث جذري أك

ة انحــال الحركــة وتحّولهــا  ــ�ي ــك تســارعت وت وبذل

ــّية. ــات ماركس ــد تنظيم ــو تولي نح

ــم بحــّل  ــام محســن إبراهي ي هــذا الســياق، ق
�ن

ن  اكي�ي ي لبنان ليؤســس »منظمة الشــ�ق
فــرع الحركــة �ن

مــع  اندمجــت  ي 
والــىق  ،1968 عــام   » ن اللبنانيــ�ي

ــن  ــأ ع ــام 1970 ونش « ع اكي ــ�ق ــان الش ــم »لبن تنظي

ذلــك تأســيس منظمــة العمــل الشــيوعي اللبنانيــة، 

ي بــرز اســمها ضمــن صفــوف الحركــة الوطنّيــة 
الــىق

اللبنانيــة بعــد انــدلع الحــرب الأهليــة عــام 1975، 

ــة  ــة الحرك ــرر تصفي ــولت، تق ــذه التح ــة له ونتيج

ــام 1970. ــاً ع كجســم تنظيمــي نهائي
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كيف تحول حزب البعث في العراق 
من األيديولوجيا إلى العائلة؟

ي سوريا عام 1952 بدأ الحزب 
« �ف اكي ي االش�ت بعد تأسيس »حزب البعث العر�ب

ي عدد من االأقطار العربية المجاورة، وبذلك أصبحت له قيادة 
بتوسيع قاعدته �ف

ي 
ي كل ُقطر نشط فيه الحزب، و�ف

قومّية مركزيّة مقرّها دمشق وقيادات ُقطريّة �ف
ف  ي العراق، وتم تعي�ي

فت القيادة القومّية للبعث بفرع الحزب �ف العام 1954 اع�ت
ي أميناً لقيادته الُقطريّة. فؤاد الركا�ب

   خالد بشير

ي
   كاتب أرد�ف
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يحيا عبد الكريم قاسم .. 
يسقط عبد الكريم قاسم

ي العراق 
ي تلك المرحلة كان المشــهد الســياسي �ن

�ن

يــزداد اضطرابــاً وغليانــاَ؛ فبعــد هزيمــة عــام 1948 

ن ومــا تاهــا مــن انــدلع ثــورة الُضّبــاط  ي فلســط�ي
�ن

ي مــرص وبدايــة تبلــور وصعــود تأثــ�ي 
الأحــرار �ن

ي وقــٍت بــدأ فيــه انضمــام 
ي المنطقــة، �ن

النارصيـّـة �ن

يــة، فيمــا  ن العــراق إىل »حلــف بغــداد« برعايــة إنجل�ي

ي بقيــادة بريطانيــا عام 
تتعــرض مــرص لعــدوان ثــا�ث

ي والقومــي الرافــض 
1956، تصاعــد الحــراك الوطــىن

النظــام  ينتهجهــا  كان  ي 
الــىق التبعّيــة  لسياســة 

ي العــراق، بقيــادة نــوري الســعيد، وعبــد 
الحاكــم �ن

ّ عــ� العــرش. لــه، الــو�ي الإ

»الضبــاط  تنظيــم  الحــراك  هــذه  لــواء  حمــل 

ــو(  ي 14 تمــوز )يولي
، و�ن ي

ــش العــرا�ق ي الجي
« �ن ن ــ�ي الوطني

ي قلــب نظــام الحكــم 
عــام 1958 نجــح التنظيــم �ن

طاحــة بــالأ�ة الحاكمة وتأســيس جمهوريـّـة عراقّية،  والإ

وتــوىل عبــد الكريــم قاســم منصــب رئيــس الجمهوريّة، 

ي هــذا التحــّرك باعتبــاره 
فيمــا أيــد البعــث العــرا�ق

ــث رأى  ــة؛ حي ــه القومّي ــه ومنطلقات ــع مبادئ ــاً م متوافق

فيــه تمهيــداً لنضمــام العــراق إىل الجمهوريـّـة العربّيــة 

ــوريا(. ــرص وس ــن م ــّكلة م ــدة )الُمش المتح

ن وابتعــد  اتجــه قاســم للتقــارب مــع الشــيوعي�ي

عــن التيــار القومــي عامــًة والبعــث بشــكل خــاص، 

إىل  العــراق  النــارص ضــم  عبــد  ن حــاول  وحــ�ي

ــا�ث  ي رصاع مب
ــداد �ن ــت بغ ــدة دخل وع الوح ــ�ث م

ي محاولــة عبــد الوهــاب 
مــع القاهــرة، بلــغ ذروتــه �ن

الشــّواف النقــاب عــ� عبــد الكريــم قاســم 

ــه  ــذي تبعت عــام 1959، ومــع فشــل النقــاب، ال

عمليــات قمــع طالــت مجمــل التيــار القومــي، 

حــاول البعثيــون اغتيــال قاســم عــام 1959 إل أّن 

ــوريا. ــرار إىل س ي للف ــركا�ب ــع ال ــة دف ــل المحاول فش

على حدود السلطة .. 
على حافة السقوط

تفــرّد عبــد الكريــم قاســم بالحكــم، ولــم يُتــح 

ــة لممارســة  المجــال أمــام أحــزاب الجبهــة الوطنّي

ن  البعثيــ�ي ذلــك  ودفــع  السياســية،  نشــاطاتها 

ــادة  ــوا بقي ــه، واتجه ــ� حكم ــاب ع ــداد لنق ع لاإ

»عــ�ي صالــح الســعدّي« للتحالــف مــع عــدد مــن 

ن مــن ضمــن صفــوف »الُضّبــاط  القــادة العســكري�ي

ي مقدمتهــم »عبــد الســام عــارف« 
« و�ن ن الوطنيــ�ي

ي الثامــن مــن 
ــد الرحمــن عــارف«، و�ن وشــقيقه »عب

ايــر( جــرى النقــاب عــ� حكم قاســم،  شــباط )ف�ب

الكريــم  راح ضحيتــه عبــد  دمويــاً  انقابــاً  وكان 

قاســم نفســه وعــدد كبــ�ي مــن رفاقــه، وتــوىّل عبــد 

الســام عــارف الحكــم وأصبــح رئيســاً للجمهوريّة، 

. ن ــ�ي ــاً للبعثي ــاً وزاري ــم إســناد 12 منصب ن ت ي حــ�ي
�ن

فؤاد الركايب األمني األول لحزب البعث العراقي
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الخافــات  بــدأت  النقــاب  نجــاح  بعــد 

ــد  ن عب ــ�ي ــع خــاف ب ؛ فوق ن ــ�ي ن الحليف ــ�ي ــدّب ب ت

ّ بقيــادة  ي الراديــكاىلي
الســام عــارف والتيــار البعــىث

الســعدّي الــذي جــرى إقصــاؤه هــو ومجموعــة 

 ،1963 ) ي )نوفمــ�ب
يــن الثــا�ن ي ت�ث

مــن رفاقــه �ن

يــن التصحيحيــة«، أو  فيمــا ُعــرف بـــ »حركــة ت�ث

يــن الســوداء«، بحســب تيار الســعدّي،  »رّدة ت�ث

ي الحركــة إبعــاداً للبعــث عــن الحكــم 
الــذي رأى �ن

ــن  ــَرغ م ــكرّي الُمف ــم العس ــو الحك ــّولً نح وتح

ــا. الأيديولوجي

البعث في الحكم
ــام  ــد الس ــي عب ــل( 1966 لق ــان )إبري ي 13 نيس

�ن

إثــر ســقوط طائــرة هليوكوبــ�ق  عــارف مرصعــه 

ــة  ــوىّل الرئاس ــة، وت ــروف غامض ي ظ
ــتقلها �ن كان يس

ــذي  ــارف، ال ــن ع ــد الرحم ــقيقه عب ــده ش ــن بع م

ة حكمــه حــرب العــام 1967 والهزيمــة  شــهدت فــ�ق

ــاً جــرى انقــاب عليــه  ــة، وبعــد عــام تقريب العربّي

ــث  ــو( حي ــوز )يولي ي 17 تم
: الأول �ن ن ــ�ي ــ� مرحلت ع

تحالــف البعثيــون مــع قيــادات عســكريّة غــ�ي 

بعثّيــة مــن داخــل نظــام عــارف، وأطاحــوا بــه 

عبد الكريم قاسم.. يلقي 

كلمته األوىل بعد نجاح 

الثورة

من اليمني: 

عبد السالم عارف وعيل 

صالح السعدي جمعهام 

شباط وفرّقهام ترشين
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ي مقدمــة مــن تحالفــوا 
ي »ثــورة بيضــاء« وكان �ن

�ن

معهــم: عبــد الــرزاق النايــف، رئيــس الســتخبارات 

الــداود، رئيــس الحــرس  العســكريّة، وابراهيــم 

عــ�  انقلبــوا  تمــوز   30 ي 
لعــارف، و�ن الشــخىي 

حلفائهــم ونفوهــم خــارج البــاد، ليصبــح »أحمــد 

ّ والعضــو الســابق  ي
ــط البعــىث حســن البكــر« الضاب

ــس  ــاً لمجل « رئيس ن ــ�ي ــاط الوطني ــم »الضب ي تنظي
�ن

ن أصبــح  ي حــ�ي
قيــادة الثــورة ورئيســاً للجمهوريّــة، �ن

ن نائبــاً لرئيــس مجلــس قيــادة الثــورة  صــدام حســ�ي

، فيمــا اعُتــ�ب بدايــة  ّ ومســؤولً عــن الأمــن الداخــ�ي

ــراق. ي الع
ــث �ن ّ للبع ــ�ي ــم الفع الحك

الســتقرار  مــن  نوعــاً  البكــر  ة  فــ�ق شــهدت 

ــم  ــة؛ فت ــات الخارجي ي العاق
ــوازن �ن ــ�ي والت الداخ

توقيــع »اتفــاق الجزائــر« مــع إيــران عــام 1975 

ــ�  ــرب«، وع ــط الع ــ� »ش اع ع ن ــ�ن ــص ال ــا يخ فيم

ي الشــمال 
إثــره بــدأت عمليــة تهدئــة مــع الأكــراد �ن

ــ�  ــم، وع ــم له ــم الدع ــران تقدي ــف إي ــد وق بع

، قــام البكــر بإرســال قــوات دعــم  ي الصعيــد العــر�ب

ــام 1973. ــن ع ي ــرب ت�ث ي ح
ــرص �ن ــوريا وم لس

والجتماعــي،  القتصــادي  الصعيــد  وعــ� 

ي أســعار النفــط، مــا 
ة ارتفاعــاً �ن شــهدت هــذه الفــ�ق

أتــاح الفرصــة لتحقيــق مســتويات تنميــة اقتصاديــة 

مرتفعــة، كمــا ازدهــر التعليــم وبُنيــت العديــد مــن 

ــاد. ــداد الب ــ� امت ــد ع ــات والمعاه الجامع

صعود صّدام .. خفوت األيديولوجيا
ن  ــة عهــد البكــر ســيطر صــّدام حســ�ي منــذ بداي

ــيطرة  ــز س ــدأ بتعزي ــة وب ــات الأمنّي ــ� المؤسس ع

الجنــاح العســكري للحــزب عــ� مؤسســات الدولــة 

ــه اعتقــل  ــة، إىل درجــة أنّ ــه المدنّي ــم قيادت وتحجي

ي الســجن عــام 
ي وأودعــه �ن قائــده الأّول فــؤاد الــركا�ب

1968 وبقــي فيــه حــىق ُقتــل عــام 1971 وهــو العــام 

من اليمني: أحمد حسن البكر وصدام حسني
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 ، ي
ــىق ــردان التكري ــن ح ــاً م ــه أيض ــص في ــذي تخّل ال

ي انقــاب العــام 1968، والمنافــس 
القائــد الثالــث �ن

ي الكويــت، 
الأقــوى لــه؛ حيــث دبـّـر عمليــة اغتيالــه �ن

إضفــاء  ي 
الســامرا�أ الخالــق  عبــد  ن حــاول  وحــ�ي

طابــع أيديولوجــي عــ� بنيــة وممارســات الحــزب، 

فوضــع كراســاً عــام 1973 بعنــوان »حــزب الطبقــة 

ــل »البعــث« إىل حــزٍب  ــه لتحوي ــا في ــة« دع العامل

ــيوعي،  ــزب الش ــن الح ــدلً م ــة ب ــات العامل للطبق

ي الكــراس 
اســتاءت القيــادات العســكرية ممــا جــاء �ن

ــادة  ــس قي ــان لمجل ــدور بي ــد ص ــكار، وبع ــن أف م

ــر  ــزار« مدي ــورة عــن مؤامــرة يقودهــا »ناظــم ك الث

ي 
الأمــن العــام، ُوضــع اســم عبــد الخالــق الســامرا�أ

عــدام، قبــل تعديــل  ي المؤامــرة وُحكــم عليــه بالإ
�ن

ــة. ــة انفراديّ ي زنزان
ــد �ن الحكــم إىل الســجن المؤب

صدامــات  المرحلــة  شــهدت  ذلــك،  بمــوازاة 

 ، ن عنيفــة مــع حــركات المعارضة، بــدأت بالشــيوعي�ي

للحــركات  التفــّرغ  تــم  عليهــم  القضــاء  وبعــد 

السياســية الشــيعية وبالتحديــد حــزب الدعــوة، 

ايــر(  ي شــباط )ف�ب
فوقعــت »مواجهــات َصَفــر« �ن

الصــدام  وبلــغ   ،1979 رجــب  وانتفاضــة   ،1977

ذروتــه مــع حادثــة إعــدام الصــدر عــام 1980، وكان 

ي هــذه 
ــد �ن ــه للتصعي ــد والموّج ــو القائ صــدام ه

الأحــداث.

صّدام فوق الوحدة العربية
مــن  الأســد  حافــظ  تمّكــن  الأثنــاء،  تلــك  ي 

�ن

ي ســوريا المجــاورة 
الوصــول إىل ســّدة الحكــم �ن

ي 1970/11/16، وكان رد 
بعــد »الحركــة التصحيحيــة« �ن

ــد  ــه، عب ــر خارجيت ــا إرســال وزي ــر حينه فعــل البك

، لتهنئــة الأســد، وبــدأت تتعــزز  الكريــم الشــيخ�ي

عبد الخالق السامرايئ منظّر مهم تم التخلّص منه

ــاً  ــاء متوافق ــا ج ــو م ــن، وه ن البلدي ــ�ي ــات ب العاق

مــع رؤيــة الأســد ومفهومــه عــن »قوميــة المعركــة 

ــن  ــز التضام ــو تعزي ــه نح ــل«، والتوج ــع إ�ائي م

. ي ــر�ب الع

ن الُقطريــن وتدعيم  عــرض الأســد فتــح حــوار بــ�ي

ــع  ــارة بغــداد وتوقي ــام بزي ــا، وق ــات بينهم العاق

ي 1978/10/26، 
ــي« �ن ــل القوم ــم »العم ــاق باس ميث

 ) ي )نوفمــ�ب
يــن الثــا�ن ي ت�ث

ي قمــة بغــداد �ن
ح �ن واقــ�ق

1978 تطويــر الميثــاق إىل صيغــة وحدويّــة مــا 

ن الُقطَريــن ضمــن توجــه الأســد وحرصــه عــ�  بــ�ي

ن العــرب  اتيجي مــا بــ�ي تحقيــق التــوازن الســ�ق

ــل. وإ�ائي

ن ســوريا  بــ�ي الوحــدة  رفــض صــدام ميثــاق 

ــة تراجعــه  ــة بداي ــ�ب الخطــوة بمثاب والعــراق، واعت

ي ُســلم القيــادة؛ إذ مــن الطبيعــي أن يتحــّول 
�ن

إىل الشــخص الثالــث بعــد حافــظ الأســد والبكــر، 

وربمــا الرابــع، بعــد الحليم خــّدام أيضاً؛ واســتباقاً 

ي تمــوز 
ن �ن لاأحــداث، جــاء انقــاب صــدام حســ�ي
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كان البعثيون من أشّد المؤيدين للجمهورية العربية المتحدة 
واالنضمام لها

)يوليــو( 1979 عــ� البكــر واحتجــازه، ونقــل رئاســة 

ــة  ــم عرقل ــك ت ــه، وبذل ــزب إىل نفس ــة والح الدول

ــدة. وع الوح ــ�ث ــاء م وإنه

ــادة  ــل القي ــرة داخ ــف مؤام ــدام كش ــى ص ادع

الحزبّيــة بالتواطــؤ مــع جهــة أجنبّيــة )ســوريا( 

ي مشــهد مفاجــئ وصــادم؛ حيــث دعــا جميــع 
�ن

ي 
، و�ن ي

أعضــاء القيــادة الحزبيــة إىل اجتمــاع اســتثنا�أ

 » ن ي عبد الحســ�ي اف »محىي الجتمــاع تــم عــرض اعــ�ق

ن  بالمؤامــرة، ليبــدأ بعــد ذلــك ذكــر أســماء المتهمــ�ي

عــ� العلــن، ويقــوم عنــارص الأمــن بالقبــض عــ� 

مــن ذكــر اســمه ويخرجونــه مــن القاعــة، ليقــودوه 

عــدام، فيمــا ُعــرف بـــ »مجــزرة قاعــة  إىل منصــة الإ

ي ل 
الُخلــد«؛ لتتأســس »جمهوريــة الرعــب« الــىق

ــف. ــارض أو مخال ــوت مع ــا لأي ص ــكان فيه م

قاعة الخلد .. افتتاحية للرعب والحرب
ــد  ــن المجي ــ�ي حس ــف ع ــد« وق ــة الخل ي »قاع

�ن

ــتقر  ــن يس ــراق ل ــول إّن »الع ــاوي( يق ــ�ي الكيم )ع

ه صــدام  ّ ــاة« فبــ�ث وعبــد الخالــق عــ� قيــد الحي

عــدام نهايــة  بــأّن ذلــك لــن يســتمر؛ ليمثــل هــذا الإ

الحــزب كمؤسســة سياســية ذات مرجعّيــة وبرنامــج 

عــ�  قائمــة  مؤسســة  إىل  وتحّولــه  أيديولوجــي 

عاقــات القرابــة المتمحــورة حــول شــخص صــدام 

ــة«  ــة التكارت ــرف بـــ »ُعصب ــا ُع ، وصعــود م ن حســ�ي

ي أحكمــت ســيطرتها عــ� الحــزب والدولــة، 
الــىق

ــث  ــع؛ حي ــث« المجتم ــة »تبعي ــك مرحل ــق ذل وراف

ي عام 
ي للبعــث العــرا�ق وصــل حجــم الجهــاز الحــز�ب

1981 إىل مليــون ونصــف المليــون عضــو، وهــو مــا 

ــذاك. ــوع الســكان آن ــن مجم نســبته 10% م

ــع  ــات م ــل رصاع ــّدام مسلس ــح ص ــذاك افتت آن

ي مواجهــة مــع ســوريا، 
دول الجــوار؛ فدخــل �ن

وتنظيــم  ن  المســلم�ي الإخــوان  تمــرّد  ودّعــم 

ي أحــداث الســنوات )1979-
ــة« �ن »الطليعــة المقاتل

ي إطــار سياســة إســقاط النظــام 
1982(، وذلــك �ن

ــر  ي لتحري
ــىن ــف الوط ــة »التحال ــ�ب رعاي ــوري ع الس

ي مواجهة 
ســورية«، الــذي تبــىن الخيــار العســكري �ن

ــد. ــم الأس حك

ي مواجهــة عســكرية مــع إيــران؛ 
كمــا دخــل �ن

ســامية  ــورة الإ ــر الث وع تصدي بهــدف إيقــاف مــ�ث

، وهــو  ي ــة للوطــن العــر�ب قي ــة ال�ث ــة الجبه وحماي

مــا ل�ق دعمــاً فيــه مــن قبــل دول الخليــج والوليات 

المتحــدة، وحــاول صــّدام توظيف الحــرب للظهور 

ــ�ب  ــرب، ع ــد للع ــي الجدي ــل القوم ــورة البط ي ص
�ن

ن الفــرس والعرب،  تصويرهــا بأنّهــا حــرب قوميــة بــ�ي

ووصفهــا بـــ »ذي قــار« و»القادســية« الثانيــة.

ولكــن هــذه الصــورة �عــان مــا تاشــت بعــد 

قــدام عــ� اجتيــاح الكويــت عــام 1990، الــذي  الإ

يــره كتحقــق لمبــدأ الوحــدة القومّيــة، إل  تــم ت�ب
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ــأ صــدام  ــة انكف ــج الثاني ــه عقــب حــرب الخلي أنّ

خــال  الداخــل  إىل  البعــث  وحــزب  ن  حســ�ي

ــة  ــروف اقتصادي ــع ظ امــن م ن التســعينيات، بال�ق

ــادي«  ــار القتص ــق »الحص ــبب تطبي ــة بس صعب

ذلــك  كل  وصاحــب  البلــد،  عــ�  المفــروض 

ي 
اضطرابــات سياســية داخليــة شــديدة كمــا �ن

ي جنــوب العــراق 
أحــداث النتفاضــة الشــعبانّية �ن

عــام 1991.

ي عــام 2003 غــزت القــوات الأمريكيــة العــراق 
و�ن

اتهامــه  بعــد  البعــث،  نظــام  إســقاط  بهــدف 

بامتــاك أســلحة الدمــار الشــامل وإقامــة عاقــات 

ــن  ــاً م ــن يوم ي ــد ع�ث ــدة، وبع ــم القاع ــع تنظي م

ي التاســع مــن نيســان 
الحــرب ســقطت بغــداد �ن

الأمريــ�ي  الحتــال  مرحلــة  وبــدأت  )إبريــل(، 

ــال  ــة الحت ــرارات حكوم ــن أول ق للعــراق، وكان م

إقــرار قانــون اجتثــاث حــزب البعــث وماحقــة 

كــوادره الســابقة.

ي صفــوف 
ي المقابــل، انخرطــت بقايــا الحــزب �ن

�ن

ــاء  ــد إلق ، وبع ــ�ي ــال الأمري ــة الحت ــة مقاوم حرك

ن واعدامــه عــام 2006،  القبــض عــ� صــدام حســ�ي

ن العــام  أعلــن حــزب البعــث تســليم منصــب الأمــ�ي

ــب  ، وبحس ن ــ�ي ــدام حس ــب ص ــدوري، نائ ــزّة ال لع

تقاريــر أمريكّيــة لحقــة فــإّن عــزّة الــدورّي كان هــو 

ــم  ــد العســكري الفعــ�ي لمــا عــرف بـــ »تنظي القائ

ســامي« )داعــش(، ليكــون الحــزب بذلك  الدولــة الإ

قــد انتقــل مــن النقيــض إىل النقيــض.

صدام حسني عىل إحدى الجبهات يف الحرب العراقية اإليرانية



86

ية 
عرب

 ال
ب

حزا
األ

ف 
مل

حزب البعث السوري: تجربة خمسة عقود 
من الحكم.. ما أبرز التحوالت؟

ي بعد الحرب العالمية  ي لالستعمار االأجن�ب ق العر�ب ي أعقاب خضوع منطقة الم�ش
�ف

االأوىل وما رافق ذلك من تقرير التفاقيات ومعاهدات تقسيم للمنطقة، تصاعدت 
ي 

يالية الغربية، و�ف م�ب الحركات الوطنّية الرافضة لواقع التجزئة والخضوع لالإ
سوريا تشّكلت حالة واسعة من مقاومة الحكم الفرنسي تُوّجت بانطالق الثورة 

ف عىل الثورة عسكرياً إال أنّها  السوريّة عام 1925، وعىل الرغم من قضاء الفرنسي�ي
ي تزايد عقد المؤتمرات 

، وهو ما انعكس �ف ي
أسست لنهوض العمل السياسي الوط�ف

ي عام 1930 وضع أول دستور 
وتأسيس االأحزاب والجمعيات الوطنية، و�ف

ي تشكلت عام 1932.
للجمهورية السوريّة ال�ت

   خالد بشير

ي
   كاتب أرد�ف



87

ية 
عرب

 ال
ب

حزا
األ

ف 
مل

النشأة األولى
ضمــن هــذا الســياق، بــدأ صعــود حــركات 

ــة  ــد عــ� رفــض التقســيمات الُقطريّ ــة تؤك قومي

ــن  ــذاك، وكان م ــّكل آن ــْور التش ي َط
ــت �ن ي كان

ــىق ال

ي تأسســت 
ــىق ــة العمــل القومــي« ال أبرزهــا »ُعصب

أقطــار  عــّدة  ي 
�ن فــروع  لهــا  عــام 1933، وكان 

عربّيــة مجــاورة ســعت لتحقيــق اســتقال ووحــدة 

ي لــواء 
الــدول العربيــة، وضمــن هــذا التنظيــم �ن

المفكــر  الأرســوزي«،  »زكي  بــرز  ســكندرون  الإ

ي 
اث الروحــا�ن القومــّي الــذي عمــل عــ� دمــج الــ�ق

ــة  ــات القومي ــكار والنظري ــوي بالأف ي والعل
الصــو�ن

الفلســفي  المنشــأ  ذات  الحديثــة  الرومانســية 

ي وقــت شــهدت صعــوداً 
ي بالأخــّص، �ن

الألمــا�ن

ي أوروبــا.
للقومّيــات �ن

تبلــور مفهــوم البعــث عنــد الأرســوزي كتعبــ�ي 

العربيــة،  الأّمــة  انبعــاث  تحقيــق  إرادة  عــن 

وعودتهــا إىل التاريــخ والفعــل الحضــاري، بحيــث 

إنجــاز  خــال  مــن  وتتحقــق  العــودة  افــق  ت�ق

ــة ونشــوء الوطــن القومــّي  ــة العربّي الوحــدة لاأّم

ســكندرون إىل  الإ لــواء  الموّحــد، وبعــد ضــّم 

تركّيــا عــام 1939، غــادر الأرســوزي ومجموعــة 

ــاك  ــق، وهن ي دمش
ــتقّر �ن ــواء، واس ــه الل ــن رفاق م

ــادروا لتأســيس حــزب باســم »الحــزب القومــي  ب

« عــام 1940، قبــل تغيــ�ي اســمه إىل »حــزب  ي العــر�ب

ــه. ــام ذات ي الع
« �ن ي ــر�ب ــث الع البع

ي الوقــت نفســه، كان ميشــيل عفلــق وصــاح 
�ن

ن العائَديْن مــن باريس، 
ْ الديــن البيطــار، المدرّســ�ي

الطــاب  أوســاط  ي 
�ن القومّيــة  الأفــكار  ان  ينــ�ث

ــة  ــا حرك ــام 1941 أسس ي ع
ــباب بدمشــق، و�ن والش

العــام  ي 
�ن تحّولــت  ي 

والــىق  ،» ّ ي العــر�ب »الإحيــاء 

وكانــت  القومــي«،  ي  العــر�ب »الحــزب  إىل  ذاتــه 

ن وبــدأت  ن المجموعتــ�ي ات متبادلــة بــ�ي هنــاك تأثــ�ي

انســحاب  ومــع   ، ي
التــاسث ي 

�ن بينهمــا  الحــدود 

ــه  ــاً مــن العمــل العــام وتفرّغ الأرســوزي تدريجي

للكتابــة والتدريــس اتجهــت مجموعتــه لاندمــاج 

مــع حــزب عفلــق والبيطــار عــام 1946، ليتشــّكل 

ي 
«، و�ن ي حــزب جديد باســم »حــزب البعــث العــر�ب

عــام 1947 ُعقــد المؤتمــر الأول وأعلنــت الائحــة 

ــادئ  ــ� مب ــت ع ي نّص
ــىق ــزب، وال ــية للح التأسيس

ت عــن فكــر الحــزب وعقيدتــه، جــاء  ّ أساســّية عــ�ب

ــا. ــة وحريّته ــة العربّي ــدة الأّم ــا: وح ي مقدمته
�ن

االنطالقة الكبرى
ّ مــع  ي عــام 1952 اندمــج حــزب البعــث العــر�ب

 » ّ اكي ّ الشــ�ق ي حــزب آخــر هــو »الحــزب العــر�ب

، أحــد قــادة التيــار القومّي  ي
بقيــادة أكــرم الحــورا�ن

ة نهايــة النتــداب وبدايــة عهــد الســتقال،  ي فــ�ق
�ن

ي 
ة �ن وأدى الندمــاج إىل إحــداث تحــّولت كبــ�ي

غادر األرسوزي لواء اإلسكندرون بعد ضّمه لرتكيا
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من اليمني: ميشيل عفلق وصالح الدين البيطار

بنيــة الحــزب؛ فبعــد أن كان أغلــب عنــارص حــزب 

ن والُطــّاب،  ن والموظفــ�ي البعــث مــن المعلمــ�ي

حــزب  بهــا  رفــده  جديــدة  جماهــ�ي  دخلــت 

ن  ي الــذي كانــت قاعدتــه مــن الفاحــ�ي
الحــورا�ن

والُعّمــال، وبــدأ الحــزب بذلــك ببنــاء قاعــدة 

ريفّيــة موســّعة لــه خــارج المــدن الرئيســّية، وكان 

هــذا الندمــاج بمثابــة النطاقــة الفعلّيــة للحزب 

ــوري. ــياسي الس ــهد الس ي المش
�ن

ي 
�ن  1952 عــام  ن  الحزبــ�ي اندمــاج  وجــاء 

ذروة المعارضــة والنضــال ضــد حكــم أديــب 

ــَل  ــاً عّط ــاً دكتاتوري ــذي كان حاكم ، ال ــك�ي الشيش

ي البــاد، وتّوجــت هــذه 
الحيــاة الديمقراطّيــة �ن

ي النقــاب عــ� 
المعارضــة بمشــاركة الحــزب �ن

ــودة  ــه ع ــا أعقبت ــو م ــام 1954، وه ــك�ي ع الشيش

الديمقراطّيــة وتحقيــق الحــزب حضــوراً متصاعــداً 

ي الحيــاة السياســية.
�ن

اعتــ�ب حــزب البعــث دول مــا بعــد الســتعمار 

ي ينبغــي تجاوزها 
مظهــراً مــن مظاهــر التجزئــة الــىق

ف بالــدول  إىل دولــة الوحــدة العربّيــة، ولــم يعــ�ق

ــدد  ــيس ع ــادر لتأس ، وب ّ ي
ــا�أ وع نه ــ�ث ــة كم القائم

ــكل  ــة ل ي الأقطــار العربّي
ــة �ن ــروع الُقطريّ ــن الف م

ــة  ــادة قومّي ــود قي ــع وج ــة، م ــادة قطريّ ــا قي منه

الحــزب  فتأســس  دمشــق؛  مركزهــا  جامعــة 

ــن  ي كل م
ــر �ن ــام 1949، وآخ ــان ع ي لبن

ــرّي �ن الُقط

الأردن والعــراق عــام 1951، وخــال الخمســينيات 

والســتينيات تأسســت فــروع وخايــا تابعــة للحزب 

عمل األرسوزي على دمج التراث الروحاني باألفكار والنظريات 
القومية الحديثة
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ي كل مــن؛ ليبيــا، ومــرص، والســودان، والكويــت، 
�ن

ــس. ــن، وتون والســعوديّة، واليم

الوحدة طريق االنقسام
ي 

�ن الحــزب  حققــه  الــذي  الصعــود  بعــد 

قــرر   ،1954 عــام  يعيــة  الت�ث النتخابــات 

لمــان الســوري، بقيــادة كتلــة حــزب البعــث  ال�ب

 ّ ي
( عــام 1957، المــىن ي )نوفمــ�ب

يــن الثــا�ن ي ت�ث
�ن

ي جميــع الخطــوات الازمــة لتحقيــق الوحــدة 
�ن

ــت مجموعــة مــن  ــة، وكان ــة المرصي ــع الجمهوري م

ن للحــزب قــد شــكلت وفــداً �يّاً  الضبــاط المنتســب�ي

ي )ينايــر( 1957 للذهــاب إىل القاهــرة 
ي كانــون الثــا�ن

�ن

قامــة دولــة الوحــدة، وهــو  لدعــوة عبــد النــارص لإ

ايــر( مــن  ي شــباط )ف�ب
مــا تــم تحقيقــه فعــاً �ن

. ــ�ي ــكري القّوت ــس ش ــد الرئي ي عه
، �ن ــاىلي ــام الت الع

القّوتيل وعبد النارص يوقعان اتفاق الوحدة

عبــد  وسياســات  توّجهــات  مــع  وانســجاماً 

النــارص حــّل الحــزب نفســه، ليفســح المجــال 

أكرم الحوراين.. أحد قادة التيار القومّي يف فرتة نهاية االنتداب وبداية 

عهد االستقالل
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أمــام »التحــاد القومــّي« إىل أن بــدأ الخــاف مــع 

ــ�  ــام 1960؛ ع ــذ ع ــد من ي التصاع
ــارص �ن ــد الن عب

اعتبــار أّن حكمــه يقــوم عــ� إخضــاع الُقطــر 

. ن الســورّي بشــكل كامــل للمرصيّــ�ي

ي 
ّ �ن عــ� إثــر ذلــك وقــع النقــاب النفصــاىلي

ــم  ــد الكري ــادة »عب ــارس( 1963 بقي 28 آذار )م

ــم يكــن للبعــث  النحــاوّي«، وهــو انقــاب ل

اً  ــ�ب ــاً معت ــه، إل أّن قطاع ة ب ــا�ث ــة مب أّي عاق

ــأّن  ــح ب ــاً بالترصي ــروه ضمني ن أق ــ�ي ــن البعثي م

ــذه  ــن ه ــؤول الأول ع ــارص كان المس ــد الن عب

النكســة؛ بســبب عــدم النفتــاح عــ� الشــعب 

ــاء الوحــدة عــ� أســاس التســّلط الفــردي  وبن

الأصــوات  معظــم  وبــدأت   ، ّ والبوليــ�ي

الدولــة  نظــام  قيــام  إىل  تدعــو  البعثّيــة 

وليــس  )الفدرالّيــة(  التحاديّــة  الواحــدة 

ي العــام 
النمــوذج الندماجــي كمــا حصــل �ن

.1958

زمن »اللجنة العسكرّية«
أّدت تجربــة الوحــدة مــع مــرص ثــم النفصــال 

آراء وتيــارات متباينــة داخــل حــزب  تبلــور  إىل 

ــ�ث  ــه الأك ي ورفاق
ــورا�ن ــرم الح ــكان أك ــث، ف البع

ي 
الحــورا�ن ووقــع  النــارصّي،  للنظــام  عــداًء 

شــخصياً عــ� وثيقــة النفصــال وتعــاون مــع 

»تيــار  بــرز  ن  حــ�ي ي 
�ن النفصالّيــة،  الحكومــة 

وحــدوّي« تبــىن الدعــوة إىل الوحــدة الفوريـّـة مــع 

ــة  اً أّن النفصــال كان مؤامــرة رجعّي مــرص، معتــ�ب

ــار  ّ تي ــىن ــتعمار، وتب ــن الس ــة م ــة مدعوم إقليمّي

ثالــث اتجاهــاً وســطّياً دعــا إىل قيــام وحــدة مبنّيــة 

ــة. ــس صحيح ــ� أُس ع

تشــّكلت  المرتبكــة  المرحلــة  تلــك  خــال 

ي ُعرفــت بـــ »اللجنــة العســكريّة« 
المجموعــة الــىق

ــن  ــة م ن مجموع ــ�ي ــس ب ــم �ّي تأس ــي تنظي وه

ن عــام  ضبــاط القــوات الجويــة الســورية البعثيــ�ي

ي مقدمتهــم: 
ي القاهــرة، و�ن

1959 بينمــا كانــوا �ن

ســليم حاطــوم، وحافــظ الأســد، وصــاح جديد، 

ــران. ــد ُعم ــظ، ومحم ن الحاف ــ�ي وأم

ــة  ي العــراق بحرك
ــام حــزب البعــث �ن وبعــد قي

ي الوصول 
اير« عــام 1963 ونجاحــه �ن »8 شــباط/ف�ب

إىل الحكــم بقيــادة عبــد الســام عــارف، بــادرت 

ي 
اللجنــة العســكريّة للقيــام بتحــّرك مماثــل �ن

الثامــن مــن آذار )مــارس( مــن العــام ذاتــه، 

النقــاب  للحــزب  المدنّيــة  القيــادة  وأقــرت 

وباركتــه، وبذلــك وصــل حــزب البعــث إىل ســّدة 

ن الحافــظ رئيســاً  ي ســوريا، ليصبــح أمــ�ي
الحكــم �ن

للجمهوريــة.

ــط  ــام الضاب ــر قي ــ� إث ــه، وع ــام نفس ي الع
�ن

ي 
ــة �ن النــارصّي »جاســم علــوان« بمحاولــة انقابّي

نظر الحزب لدول ما بعد االستعمار باعتبارها دول تجزئة وكيانات 
ُقطرّية ينبغي تجاوزها



91

ية 
عرب

 ال
ب

حزا
األ

ف 
مل

ــا،  ــدّي له ــرى التص ي ج
ــىق ــو(، وال ــوز )يولي 18 تم

ن  ي إقصــاء الجنــاح اليســاري مــن بــ�ي
ع البعــث �ن �ث

ن إىل المبــادرة  صفوفــه، وهــو مــا دفــع باليســاري�ي

بالنشــقاق وتأســيس حــزب باســم »حــزب البعــث 

ّ اليســارّي«، ومــا لبــث الحزب أن  اكي ي الشــ�ق العــر�ب

«؛  ي ّ اســمه إىل »حــزب العمــال الثــوري العــر�ب غــ�ي

وذلــك بســبب الختــاف الأيديولوجــي مــع البعث 

ــة« )نســبة لميشــيل  ــع »العفلقّي ــام وم بشــكل ع

بالرجعّيــة  وصفهــا  ي 
والــىق بالتحديــد،  عفلــق( 

ن والدعــوة للعــودة إىل  هــا حالــة مــن الحنــ�ي واعت�ب

. ي
المــا�ن

نحــو  أكــ�ب  توجهــاً  الجديــد  الحــزب  أبــدى 

اجتماعــّي  مضمــون  إعطــاء  مــع  اكية،  الشــ�ق

اقتصــادّي جديــد لمفهــوم الوحــدة العربّيــة؛ 

ــتعمار  ــ� الس ــورة ع ــع الث ــة م ــا متقاطع بجعله

ميشيل عفلق )يسار( إىل جانب صالح جديد.. يف أعقاب »الثامن من آذار« ووصول البعث إىل الحكم

جوازيــة، وبذلــك صــاغ الحــزب  قطــاع وال�ب والإ

القومّيــة«،  »الماركســّية  بـــ  ُعرفــت  أيديولوجيــا 

وكان  الماركســّية،  لتعريــب  محاولــة  تضمنــت 

ن الحافــظ« المنّظــر الأهــم لتلــك  المفّكــر »ياســ�ي

المحاولــة.

ــل  ــى داخ ــار، تبق ــار اليس ــاد تي ــر إبع ــ� إث وع

ــة  ي اللجن
ــاً �ن ــط ممث ــار الوس ــاران: تي ــزب تي الح

بالقيــادة  متمثــاً  ن  اليمــ�ي وتيــار  العســكريّة، 

ــف  ــق، ومني ــيل عفل ــها ميش ــ� رأس ــة، وع المدنّي

عامــاً  أمينــاً  انتخــب  الــذي   ّ ي
الأرد�ن الــرزاز، 

ن  ــ�ي ــدأ الــرصاع يتصاعــد ب للحــزب عــام 1965، وب

التياريــن، حــىق قــررت مجموعــة مــن ُضّبــاط 

وحافــظ  جديــد،  )صــاح  العســكريّة  اللجنــة 

ــاس(  ــى ط ــوم، ومصطف ــليم حاط ــد، وس الأس

ن الحافــظ، الــذي كان متقاربــاً  النقــاب عــ� أمــ�ي
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ياسني الحافظ.. املنظّر األبرز لحزب العامل الثوري

مــع القيــادة المدنيــة، فيمــا عــرف بـــ »حركــة 23 

شــباط« عــام 1966، وقــاد الحركــة الرائــد ســليم 

ي الميــدان، فيمــا كان »صــاح جديــد« 
حاطــوم �ن

 ّ مدبّرهــا مــن وراء الســتار، وأصبــح الرئيــس الفع�ي

للبــاد عــ� إثرهــا، وإن كان قــد تــم تقديــم 

« ليكــون رئيســاً مدنيــاً إل أن  ّ »نــور الديــن الأتــاسي

ــدودة. ــكلية ومح ــت ش ــلطاته بقي س

وعــ� إثــر التحــّول لجــأ ميشــيل عفلــق وصــاح 

البيطــار إىل لبنــان، ومنيــف الــرزاز إىل الأردن، 

ــح  ــة وأصب ــادة المدني ــود القي ــى وج ــك انته وبذل

التيــار العســكرّي هــو المســيطر عــ� الحــزب 

ــاد. ــم للب والحاك

األسد في السلطة
�يعــاً نشــبت الخافــات داخــل التيــار الحاكم 

ــر هزيمــة حــرب العــام 1967  ــد؛ فعــ� إث الجدي

تبــادل الُضّبــاط التهامــات، وألقــى صــاح جديــد 

ــاع  ــر الدف ــد، وزي ــظ الأس ــ� حاف ــؤولية ع بالمس

آنــذاك، وتصاعــد الخــاف مــع توّجــه جديــد 

ميشيل عفلق )ميني( مع الرئيس العراقي أحمد حسن البكر.. حيث استقر يف بغداد منذ العام 1975

مــع  الأمــد  طويلــة  اف  ن اســت�ن حــرب  لخــوض 

ــك بحجــة  ــارض الأســد ذل ن ع ي حــ�ي
ــل« �ن »إ�ائي

ــش. ــة الجي ــدم جاهزي ع

تطــور الخــاف عــ� إثــر انــدلع أحــداث أيلــول 

صــاح  أمــر  حيــث  الأردن؛  ي 
�ن  1970  ) )ســبتم�ب

جديــد بإرســال قــوات مــن ســاح الُمدرعــات 

ــد  ــع الأس ــا امتن ــمال الأردن، فيم ــوري إىل ش الس

عــن تقديــم الغطــاء الجــوي للقــوات الزاحفــة، ما 

ــر  أدى إىل إلحــاق خســائر جســيمة بهــا، وعــ� إث

ــة  ــرار بإقال ــر للحــزب وصــدر ق ــد مؤتم ــك ُعق ذل

حافــظ الأســد ومصطفــى طــاس، ولكــن الأســد 

ــرار. ــوع للق ــض الخض رف

( قــام الأســد  ي )نوفمــ�ب
الثــا�ن يــن  ي 16 ت�ث

�ن

بحركــة ُعرفــت لحقــاً بـــ »الحركــة التصحيحيــة«، 

ن »أحمــد حســن الخطيــب« كرئيــس  وجــرى تعيــ�ي

الديــن  نــور  وُســجن  للبــاد،  مؤقــت   ّ شــك�ي

ــىق  ــجن ح ي الس
ــا �ن ــد )ظ ــاح جدي ــاسي وص الأت
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أّدت تجربة الوحدة مع مصر ثم االنفصال إلى تبلور آراء وتيارات 
متباينة داخل حزب البعث

ي عــام 1971 تــم 
وفاتيهمــا عاَمــْي 1992 و1993( و�ن

إجــراء اســتفتاء عــ� رئاســة حافــظ الأســد للبــاد، 

ــام 2000. ــه ع ــىق وفات ــاً ح ــل رئيس ليظ

ن بسياســاته 
ّ إذا كان صــاح جديــد قــد تمــ�ي

التأميــم  إجــراءات  ي 
�ن تجلــت  ي 

الــىق اليســاريّة 

بمفاهيــم  والتمّســك  الزراعــي  صــاح  والإ

الســوري  للمجتمــع  الطبقّيــة  التقســيمات 

جوازيــة،  وال�ب قطاعّيــة  الإ مــع  والمواجهــة 

فــإّن حافــظ الأســد كان أقــل اهتمامــاً بالبعــد 

الأيديولوجــي، وإن كان قــد أبدى توجهــاً واهتماماً 

ــام 1971  ي ع
ــادر �ن ؛ فب ّ ي ــر�ب ــن الع ــز التضام بتعزي

 ،)1969( طرابلــس«  »ميثــاق  إىل  لانضمــام 

الجمهوريــات  »اتحــاد  وع  مــ�ث ي 
�ن والنخــراط 

القــّوات  خاضــت   1973 عــام  ي 
و�ن العربيــة«، 

يــن الأول )أكتوبــر( إىل جانــب  الســورية حــرب ت�ث

ي انتهــت بتحريــر مدينــة »القنيطــرة« 
مــرص، والــىق

ــام  ــتباك ع ــض الش ــاق ف ــع اتف ــر توقي ــ� إث ع

.1974

ي 
ــا�ن ــن الث ي ي ت�ث

ي أعقــاب إعــان الســادات �ن
و�ن

( 1977 أمــام مجلــس الشــعب المــرصي  )نوفمــ�ب

اســتعداده للتوجــه إىل »إ�ائيــل«، كانــت ســوريا 

الصمــود  »جبهــة  لـــ  المؤسســة  الــدول  مــن 

وع  ي عــام 1978، طــرح الأســد م�ث
والتحــدّي«؛ و�ن

الوحــدة مــع الجمهوريــة العراقيــة قبــل أن يــؤدي 

ن عــ� البكــر عــام 1979 إىل  انقــاب صــدام حســ�ي

ــاً. عرقلتهــا نهائي

اختار األسد االنضامم مليثاق طرابلس ضمن توجهه لتعزيز التضامن والوحدة العربيّة
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التحول البيروقراطّي للحزب
عــام 1972 أســس الحــزب ائتافــاً حاكمــاً باســم 

ــزاب:  ــت أح ــة«، ضّم ــة التقدمي ــة الوطني »الجبه

كان  بحيــث  الســوري،  والقومــي  الشــيوعي، 

مجلــس الشــعب يتشــكل مــن عنارصهــا مجلــس 

ــة  ــت جماع ــا بقي ــييها، فيم ن سياس ــ�ي ــن ب وزراء م

العمليــة  إطــار  المســلمون« خــارج  »الإخــوان 

السياســية الرســمّية، إل أنّــه بعــد حــرب 1973 

جــرى إقــرار دســتور جديــد للبــاد، تــم فيه حرص 

ي شــخص الأســد، وترافــق 
الســلطات الثــاث �ن

ذلــك مــع انحســار مظاهــر التعدديــة السياســية 

ي البعــث الــذي 
والمعارضــة، وانحصــار الســلطة �ن

للبــاد،  الحاكــم  الوحيــد  الحــزب  إىل  تحــّول 

وقراطّيــة  وتحّولــت القيــادة الحزبّيــة إىل طبقــة ب�ي

ومؤسســاتها،  الدولــة  أجهــزة  عــ�  مســيطرة 

ــول  ن للوص ــ�ي ــّلم للطامح ــزب إىل ُس ــّول الح وتح

إىل مناصــب الدولــة، وأدى ُكّل ذلــك إىل توّســع 

قاعــدة الحــزب وانضمــام الآلف لــه، واعتمــد 

والطائــع  الشــبيبة  تنظيمــات  عــ�  الحــزب 

ي الريــف، 
ي المجتمــع، كمــا تمــدد �ن

للتغلغــل �ن

ــة الأوىل فقــط مــن حكــم  وخــال الأعــوام الثاث

ن للبعــث ليصــل  الأســد تضاعــف عــدد المنتســب�ي

ــام 1974. ــف ع ــو 200 أل إىل نح

ي مطلــع الســبعينات بــدأت تظهــر داخــل 
�ن

ــار  ي خي ّ
ــىن ــات لتب ــوان توجّه ــباب الإخ ــوف ش صف

الحاكمــة؛  الســلطة  مــع  المبــا�ث  الصــدام 

ــت  ــر« ودع ــم بـــ »الكف ــت النظــام الحاك فوصف

ي منتصــف الســبعينيات 
عــان الجهــاد ضــده، و�ن لإ

بــدأت تنشــط جماعــة »الطليعــة المقاتلــة« بقيادة 

»مــروان حديــد« واتجهــت للِصــدام المســّلح مــع 

الدولــة، قبــل أن يتــم اعتقــال حديــد الــذي ُقتــل 

ــة«  ــان ُعقل ــوىّل »عدن ــجن، ليت ي الس
ــام 1976 �ن ع

ــد  ــات بع ــدت المواجه ــم، وتصاع ــادة التنظي قي

ي مدرســة المدفعّية 
ات مــن الطــاب �ن قتــل العــ�ث

العســكريّة بحلــب عــام 1979، ليبــدأ بذلــك تمــرد 

ــرف باســم »تمــرد  ــة أعــوام، ُع اســتمر مــدة ثاث

«، تلقــى الدعــم مــن دول  ن الإخــوان المســلم�ي

من اليمني: مروان حديد وعدنان ُعقلة
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مجــاورة كانــت عــ� خــاف مــع النظــام الســورّي 

وانتهــى  ومــرص(  والأردن،  )كالعــراق،  الحاكــم 

ــة  ــة عســكريّة حاســمة عــ� مدين بعــد شــّن حمل

ــم. ــل الأخــ�ي للتنظي ــاة، المعق حم

صراعات على مستوى اإلقليم
ي 

ن إىل الحكــم �ن جــاء وصــول صــدام حســ�ي

العــراق بعــد النقــاب عــ� أحمــد حســن البكــر 

ي 
ي إطــار مواجهــة مــع التيــار البعــىث

عــام 1979، �ن

ــع ســوريا،  وع الوحــدة م ي الداعــم لمــ�ث
العــرا�ق

 : ن ن الرئيســ�ي ومنــذ تلــك اللحظــة بــدأ العــداء بــ�ي

ي 
ــىث -بع ي

ــول إىل رصاع بعىث ــّدام، وتح ــظ وص حاف

ن البلديــن، وبعــد  أســفر عــن توتــر العاقــات بــ�ي

يرانّيــة عــام 1980،  انــدلع الحــرب العراقيــة الإ

اختــار الأســد التقــارب مــع طهــران والوقــوف 

ي مواجهــة الدولــة العراقيــة وهــو مــا ظهــر 
�ن

ــدوي  ــي والوح ــه القوم ــة للتوج ــة رصيح كمخالف

ــف  ــك الموق ــتمر ذل ــث، واس ــه البع ــذي يُعلن ال

ن  حــىق حــرب الخليــج الثانيــة )1990-1991(، حــ�ي

ــدوىلي  ــف ال ــوات التحال ــن ق ــوريا ضم ــاركت س ش

ــراق. ــد الع ض

ــام  ــان ع ي لبن
ــة �ن ــدلع الحــرب الأهلّي وبعــد ان

ي الــرصاع عام 1976، 
1975، قــرر الأســد الدخول �ن

ــن  ــدد ضم ــع والتم ــرئ كإرادة للتوس ــا ُق ــو م وه

ى«،  ي إطــار »ســوريا الكــ�ب
قليمــي �ن النطــاق الإ

وصف حزب العمال »العفلقية« بالرجعّية واعتبرها حالة من 
الحنين والدعوة للعودة إلى الماضي

ي مواجهــة مــع فصائــل 
وآن ذاك دخلــت ســوريا �ن

منظمــة التحريــر الفلســطينية، وبعــد خــروج 

ــت  ــام 1982 قدم ــان ع ــن لبن ــة م ــوات المنظم ق

دمشــق الرعايــة والدعــم لنشــقاق منظمــة »فتــح 

ــام 1983. ــة« ع النتفاض

كمــا دعمــت المنظمــات الفلســطينية المواليــة 

والجبهــة  النتفاضــة،  وفتــح  )الصاعقــة،  لهــا 

ي 
الشــعبية - القيــادة العامــة( وحركــة أمــل، �ن

ي 
المواجهــة مــع الفصائــل المواليــة لعرفــات �ن

»حــرب المخّيمــات« )1985-1988(، وبذلــك كانت 

دمشــق مســيطرة عــ� عــدد مــن المنظمــات 

منحهــا  مــا  وهــو  الفلســطينية،  والفصائــل 

أنّــه �عــان  ، إل  ي
الفلســطيىن الملــف  ي 

�ن ثقــاً 

مــا تراجــع هــذا الثقــل بعــد دخــول منظمــة 

عية  ي مفاوضــات أوســلو وانحصــار ال�ث
التحريــر �ن

ــة،  الفلســطينية فيهــا وتشــكيلها للســلطة الوطنّي

ي المقابــل حاولــت دمشــق ايجــاد أوراق جديــدة 
�ن

عــ�ب التقــارب مــع تنظيمــات مــن خــارج المنظمــة 

للتيــار  انتمائهمــا  رغــم  والجهــاد،  كحمــاس 

ســامّي. الإ

ي 
�ن الســوري  النفــوذ  تراجــع  ذلــك  وبمــوازاة 

ي 
لبنــان بعــد حادثــة اغتيــال رئيــس الــوزراء اللبنــا�ن

 ،2005 ايــر(  )ف�ب شــباط   14 ي 
�ن الحريــري،  رفيــق 

ــع  ــا تب ــا، وم ــوف وراءه ن بالوق ــوري�ي ــام الس واته
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ي اضطــرت 
ذلــك مــن أحــداث »ثــورة الأرز« والــىق

ــورية  ــوات الس ــحب الق ــا لس ــ� إثره ــق ع دمش

ــان. ــن لبن م

تحّوالت السياسات الداخلية
ــتوى  ــ� مس ــة ع ــّولت هاّم ــزب تح ــهد الح ش

السياســات الداخلّيــة، فظهــرت منــذ التســعينيات 

ســكر«  نبيــل  »مجموعــة  بـــ  عرفــت  مجموعــة 

داخــل الحــزب، تبّنــت التوجــه والدعــوة لانفتــاح 

اليــة  القتصــادي وتطبيــق برامــج الهيكلــة اللي�ب

ظهــرت  المقابــل  ي 
و�ن الســوري،  لاقتصــاد 

توجهــات معارضــة ومتمســكة بالقطــاع العــام 

ــد  ــة عه ــىق نهاي ــا ح ــد م ــتمر إىل ح ــا اس ــو م وه

حافــظ الأســد عــام 2000.

مقاتل من حركة »أمل« 

أثناء حرب املخيّامت

الحكــم  إىل  الأســد  بشــار  وصــول  وبعــد 

ــة،  الي ــو لي�ب ــو الني ــّول نح ة التح ــ�ي ــارعت وت تس

عــ�  للتحــّول  بــوادر  ظهــرت  جهــة  فمــن 

»ربيــع  بـــ  ُعــرف  فيمــا   ، الســياسي المســتوى 

ي لــم تــُدم طويــاً، 
دمشــق«، التجربــة الــىق

التحــّول  ة  وتــ�ي تســارعت  أخــرى  ومــن جهــة 

فيمــا  القتصــادي  المســتوى  عــ�  اىلي  الليــ�ب

ــث  ــيب«؛ حي ــمالية المحاس ــوذج »رأس ــرف بنم ُع

ــة  ــاس الحري ــ� أس ــاً ع ــاح قائم ــن النفت ــم يك ل

ــن  ــاس م ــ� أس ــل ع ــفافّية، ب ــة والش القتصادي

العاقــات الشــخصية والقرابــة، وبذلــك ظهــرت 

رؤوس أمــوال واســتثمارات خاّصــة بعدمــا كانــت 

ي 
كات القطــاع العــام هــي الاعــب الوحيــد �ن �ث

الســوري. القتصــاد 

تصاعد الخالف بين األسد وصالح جديد بعد توّجه األخير لخوض 
حرب استنزاف مع إسرائيل
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ي ظــل تراجــع 
وقــد جعلــت هــذه التحــّولت، �ن

الرعايــة الجتماعيــة وتزايــد مســتويات  نظــام 

النظــام   ، الســياسي الأفــق  وانغــاق  البطالــة 

مــا  وهــو  مكشــوفاً،  الجتماعــي  القتصــادي 

ــم  ــت تض ي كان
ــىق ــات ال ي البيئ

ــد �ن ــر بالتحدي ظه

ي 
ــىق ــزب، وال ــة للح ــد الجتماعّي ــابق القواع ي الس

�ن

ــا  ــر كم ــة والفق ــتويات البطال ــا مس ــدت فيه تزاي

ي درعــا وحمــص، و�عــان مــا أســفرت هــذه 
�ن

ــا  ــياق م ي س
ــة �ن ــركات احتجاجي ــن ح ــاع ع الأوض

ي 2011. ُعــرف بالربيــع العــر�ب

ــة  ــبب خصوصّي ــداث، وبس ــد الأح ــع تصاع وم

يكــن  لــم  لســوريا،  اتيجي  الجيواســ�ق الموقــع 

مــكان أن يبقــى الحــراك الســوري محــض رصاع  بالإ

؛ حيــث تحــّول إىل رصاع دوىلي ع� الســاحة  داخــ�ي

ــع،  ــه التاس ــرصاع عام ــول ال ــع دخ ــوريّة، وم الس

عمــار وعــودة  امــن مــع بــدء جهــود إعــادة الإ ن وبال�ق

، تتضافــر الجهــود الدولّيــة لتشــكيل  ن الاجئــ�ي

رامي مخلوف ابن خال الرئيس األسد من أشهر األمثلة عىل املستفيدين من التحّوالت االقتصاديّة

لجنــة لصياغــة دســتور جديــد للدولــة، وهــو مــا 

ــدة. ــة جدي أ عــن النتقــال لمرحل ــىب ين


