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ييجف البحث إلى تدميط الزػء عمى تاريخ الحدب الذيػعي العخاقي ونذاشو في        
العخاق، واالدوار التي مخ بيا تصػر الفكخ الساركدي، وتدميط الزػء عمى أبخز 
االنذقاقات التي حجثت في كيان الحدب الذيػعي العخاقي والكيؽية التي عالج بيا تمظ 

التجارب واالستفادة مشيا. وتكسغ اىسية البحث في  االنذقاقات مغ خالل االشالع عمى
متابعة وتحميل التصػرات التي حرمت لمحدب الذيػعي العخاقي ونذاشو الدياسي وتتبع 
االنذقاقات الكثيخة التي حجثت في كيانو التي كان يقػدىا قادة ىحا الحدب بحدب تصػر 

سية في البمج. وتزسغ البحث االتجاىات الدياسية والتيارات اليدارية عمى الداحة الديا
ثالثة مباحث رئيدة تشاول االول نطخة في التكتالت الحدبية الذيػعية في العخاق خالل 

. والثاني تصػر مدار التكتالت الحدبية الذيػعية بعج إقخار قانػن ١٩٤٦-١٩٣٤السجة 
 ١٩٥٨، ؼيسا تشاول الثالث لتكتالت الحدبية الذيػعية خالل السجة ١٩٤٦االحداب عام 

– ١٩٦٣  . 
الكلسات السفتاحية: الحدب الذيوعي؛ الفكخ الساركدي؛ التكتالت الحدبية الذيوعية؛ 

 الذيوعية في العخاق.
 

 م.م. خسيذ محسود شبيب الدشبدي
 السجيخية العامة لتخبية نيشوى 

kammeessbeeb@gmail.com  
 

 

(1963-1934لذيوعية في العخاق )ااالنذقاقات والتكتالت الحدبية 

https://regs.mosuljournals.com/, 

(http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/) 

 

mailto:kammeessbeeb@gmail.com
mailto:kammeessbeeb@gmail.com
https://regs.mosuljournals.com/
http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/


 

                 
  

 

 

306 

 
 

 

:  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

      

 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

         The research aims to shed light on the history of the Iraqi 

Communist Party and its activities in Iraq and the roles that the 

development of Marxist thought has gone through and to study 

the most prominent splits that occurred in the entity of the Iraqi 

Communist Party and how it handled those partitions by 

reviewing and benefiting from the experiences. The importance 

of the research lies in following up and analyzing the 

developments that happened to the Iraqi Communist Party and its 

political activity and tracking the many splits that occurred in its 

entity, which were led by the leaders of this party, according to 

the evolution of political trends and leftist currents on the 

political scene in the country. The research included three main 

topics, the first of which involved a look at the communist party 

blocs in Iraq during the period (1934-1946). The second covered 

the development of the path of the communist party blocs after 

the adoption of the Parties Law in 1946, while the third tackled 

the communist party blocs during the period (1958-1963). 

Keywords: Communist Party; Marxist thought; communist 

party blocs; Communism in Iraq. 
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 السقجمة
دخمت االفكار الذيػعية الى العخاق بجاية العقج الثاني مغ القخن العذخيغ 

حديغ الخحال ورفاقو واصجروا جخيجة نرف فطيخت اول حمقة ماركدية عمى يج 
وركدت عمى حل السذاكل  ١٩9٤شيخية باسع الرحيفة وصجر عجدىا االول في عام 

والعجيج مغ األمػر التي ليا مداس بالسجتسع  السخأة كسا دافعت عغ حقػق  ،االجتساعية
العجيج تعخض إلى  يجج أنو قجسدار تاريخ الحدب الذيػعي العخاقي ل الستتبعو  .العخاقي
مع الفتخة ي الحدب تحت مدسيات تتشاسب طذيدات واالنذقاقات التي ادت إلى تمغ ال

الحدبية الذيػعية يتخجسيا عادة احج اقصاب الحدب او مغ  التي تطيخ فييا التكتالت
مغ تجارب الؿيادييغ الحيغ قج تتغيخ فكخة ؾيادتيع لمحخب حدب تصػر االفكار الػاردة 

ار العخاقي بػية كدب السؤيجيغ لإلفك ، والتأثيخ عمى الذارعهالحدب في ؾيادة جساىيخ 
 الذيػعية ونذخ الفكخ الساركدي.

لى تدميط الزػء عمى تاريخ الحدب الذيػعي العخاقي إييجف البحث : هجف البحث
، وتدميط الزػء مخ بيا في تبمػر الفكخ الساركدي الدوار التياونذاشو في العخاق و 

التي حجثت في كيان الحدب الذيػعي العخاقي والكيؽية التي عمى أبخز االنذقاقات 
 عالج بيا تمظ االنذقاقات مغ خالل االشالع عمى التجارب واالستفادة مشيا.

تكسغ اىسية البحث في متابعة وتحميل التصػرات التي حرمت لمحخب : اهسية البحث
كيان والتي ما الذيػعي العخاقي ونذاشو الدياسي وتتبع االنذقاقات التي حجثت في 

لبث ان يخخج مغ واحجه حتى يقع في حخكة انذقاؾية اخخى يقػدىا احج قادة او احج 
اعزاء الحدب الذيػعي العخاقي بحدب تصػر االتجاىات الدياسية والتيارات اليدارية 

 عمى الداحة الدياسية في البمج.
ي العخاق تتسحػر مذكمة البحث حػل اىسية نذاط الحدب الذيػعي ف: مذكلة البحث

وسبل نذخ الفكخ الساركدي في السجتسع العخاقي وتصػر الحخكة الذيػعية التي ألقت 
بكالميا عمى الحدب والدتو مغ خالل نذاط الدمصة العخاؾية وممحقاتيا لشذاشو الدخي 
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، األمخ الحي ادى الى لمقاء الؿبس عمى أبخز قادتو واعسارىع في العام والتػفيق عميو
 اعتقاالت شالت اعزاء الحدب. غ وما رافقو م ١٩٤٩

تشصمق فخضية البحث مغ خالل تدارع نذاط الحدب الذيػعي في : فخضية البحث
العخاق الحي حسل معو العجيج مغ التشاقس بيغ اعزاء الحدب الحي ساىع في ضيػر 
العجيج مغ التكتالت التي حاولت االستحػاذ عمى تاريخ نذاط الحدب الذيػعي في 

انعكذ و ، رية الفاعمة عمى الداحة الدياسيةبالتشطيسات األخخى اليداالعخاق وعالقتو 
عمى عالقة اعزاء الحدب ؼيسا بيشيع األمخ الحي ادى الى تذتي الحدب الى تكمست 

 وكانتػنات شيػعية 
عتسج البحث عمى السشيج التاريخي الػصفي لستابعة تدمدل االحجاث مشهجية البحث: ا

الحدب الذيػعي العخاقي شػال مجة الجراسة مشح وما رافقيا مغ ترجعات الست ب
الحي اتاح لمتشطيسات  ١٩٤٦في الفتخة السمكية وصجور قانػن االحداب عام   التأسيذ

الدارية العسل مخورا بالفتخة الجسيػرية التي أعمغ الحدب الذيػعي صخاحة شمبو 
 السذاركة في الحكع.
ول االول لتكتالت الحدبية تشا ةمباحث رئيد ةسغ البحث ثالثتزهيكلة البحث: 

تصػر مدار التكتالت  والثاني تتبع. ١٩٣٤/١٩٤٦خالل السجة  الذيػعية في العخاق
 وحتى ١٩٤٦نيدان  9 خالل السجة مغالحدبية الذيػعية بعج إقخار قانػن االحداب 

تالت الحدبية الذيػعية خالل التك فقج تشاولالثالث أما السبحث . ١٩٥٨تسػز  ١٤
سشت اىع . فزال عغ خاتسة تز١٩٦٣شباط  ٨وحتى  ١٩٥٨تسػز  ١٤مغ ة السج

 . اتاالستشتاج
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 السبحث االول
 1946حتى 1934التكتالت الحدبية الذيوعية في العخاق 

عج العقج الثاني مغ القخن العذخيغ بجاية دخػل االفكار الساركدية الى العخاق، 
 نذأتو، وكان حدبا قػميا عشج ١٩9٤ك اعزاء )الحدب الدخي العخاقي( عام اذ تحخ 

ضج شبقة االثخياء في بغجاد وىجدوىع ان لع يجفعػا االف الخوبيات، وكانت ىحه 
 ،91١١)بصاشػ، التعبيخات الفصخية لمرخاع الصبقي بجاية زرع الذيػعية في العخاق 

، وعػني (١))حديغ الخحال كدية عخاؾية ضست كل مغ:ر ، فطيخت اول حمقة ما(99
 وعبج هللا جادو، ودمحم احسج السجرس( ،بكخ صجقي، ومرصفى عمي، ودمحم سميع فتاح

اذ اصجروا مجمة عمشية نرف شيخية باسع  ،(٧٣، ١٩٨١الدبيجي، ل.ع. )
، وركدت ١٩9٤ / ديدسبخكانػن االول 9٨وصجر عجدىا االول في  (الرحيفة)

، 91١١)بصاشػ،  السخأة تحخيخ  إلىت عالرحيفة عمى السذكالت االجتساعية ود
٤٤/٤٥). 

خرػميا  جسعية االحخار التي عخفت بيغ ١٩9٩وضيخت في البرخة عام 
باسع )الحدب الحخ الالديشي(، والتي كانت اول مشطسة لجبية شيػعية في العخاق 

مغ الخاليا  بعس الذباب بيحه االفكار وضيخ عجد تأثخو  .(٤٥، 91١١)بصاشػ، 
، وبخز (١ ،، د.تدار الكتب والػثائق العخاؾية)السشفرمة في بغجاد والشاصخية والعسارة 
 )فيج(. لؿبو الحخكيالحي كان  (9)في تمظ الفتخة دور يػسف سمسان يػسف
 اوال: لجشة مكافحة االستعسار واالستثسار

، اجتسع جساعة في بغجاد مشيع عاصع فميح ويػسف ١٩٣٤مارساذار/  ٣١في       
اسساعيل وعبج الػىاب محسػد ومػسى حبيب ووديع شميا ونػري روفائيل وقاسع حدغ 
وجسيل تػما وزكي الدالمي وحدغ عباس كخباس وعبج الخحسغ داود )مغ بغجاد( 

ويػسف سمسان يػسف وداود  وسامي نادر وضافخ صالح وزكخيا الياس )مغ البرخة(
سمسان وحسيج مجيج )مغ الشاصخية( وميجي ىاشع )مغ الشجف( واعمشػا مغ خالل 
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لجشة مكافحة يػعية واحجة واشمقػا عمييا اسع "االجتساع عغ تذكيل مشطسة ش
سكختيخا ليا  ،، واختاروا عاصع فميح(١1٦، ١٩٨٤)حديغ، االستعسار واالستثسار" 

، ١٩٣٥. وقج اجتسعت المجشة في عام وىػ اول سكختيخ لمحدب الذيػعي العخاقي
 . (9٦الكخيع، د.ت، عبج)وقخروا تغييخ اسسيا الى )الحدب الذيػعي العخاقي (

جمة شيخية عخفت باسع )كفاح اصجر الحدب الذيػعي العخاقي )الدخي( م      
 (١٤٧، 91١٤)الجوري،  ١٩٣٥/ يػليػ(، صجر العجد االول مشيا في تسػزالذعب

وفي اول أزمة سياسية سجل الحدب  .(٣)فييا تسجيج لالتحاد الدػفيتي ولدتاليغكان و 
الفالحيغ في سػق الذيػخ عام نفدو في احجاث حخكة الفخات االوسط بعج قسع حخكة 

، واستصاعت الحكػمة ضخب التشطيع باعتقال قدع مغ اعزائو ومرادرة ١٩٣٥
خسدة عغ الرجور بعج ان صجر مشيا  /كفاح الذعب  /مصبعتو وتػقفت السجمة 

، واعتقل عاصع فميح ومكث في الدجغ مجة ستة اشيخ بعج ان اعتخف بعزيع اعجاد
تخك  ١٩٣٦عام والجاسػسية. ومشح خخوجو عمى بعس واتيام بعزيع االخخ الخيانة 

 . (٣٦، 91١١)الفيج، العسل الدياسي 
، حجثت الكثيخ مغ االنذقاقات داخل ١٩٤9/١٩٥٨خالل السجة السستجة مغ           

مغ االسباب اىسيا عجم تجانذ اعزاء  دالتكػيغ الذيػعي يسكغ ان يعدى الى عج
لمػصػل الى الدعامة  –يدارية اليسيشية وال /الؿيادة في االتجاىات الدياسية الذيػعية 

مغ اجل الدعامة كسا كان لسػقف الدمصة الحاكسة في العخاق مغ الذيػعية وتػجيو 
ضخبات الييا وتخاذل البعس مغ القادة واالعزاء وحجوث جػ مغ الذكػك داخل 

، الحدب كاالكخاد واالرمغ والييػد كسا ادى دخػل االقميات القػمية والجيشية في ،الحدب
دية الذجيجة في تشطيع الحدب الذيػعي العخاقي واخزاع السرالح القػمية والسخك

 .(١١9، ١٩٨٤)حديغ، والػششية والسحمية لرالح االمسية الذيػعية 
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 ثانيا: كتلة الى االمام )االماميون(
، وكان عمى راس ١٩٤9/ يػليػحخكة انذقاؾية في تسػز ألولتعخض الحدب       

ػن جخيجة وقج اصجر السشذق ، ويعقػب كػىيغ.(٤)الجساعة السشذقة ذو الشػن آيػب
كانت و . (١/٥٩الكخيع، د.ت، عبج)، فعخفػا باسع )االماميػن( سخية باسع )الى االمام(

، واسباب آيػبنذقاق مشيا شخرية بيغ فيج وذو الشػن ىشالظ اسباب عجة ليحا اال
اخخى اوردىا السشذقػن تتسثل بانعجام الجيسقخاشية داخل التشطيع وعجم وجػد نطام 
داخمي كسا شالبػا بعقج مؤتسخ عام لمحدب لحا اشمق عمييع ايزا )السؤتسخون( وقج 

ذلظ مغ  رفس فيج تحقيق تمظ السصالب محتجا بطخوف العسل الدخي وما رافق
 /آب ١٦وفي  الحقة مغ قبل التحؿيقات الجشائية.احتسال تعخض التشطيع لمكذف والس

، قخرت المجشة السخكدية شخد ذو الشػن آيػب وجساعتو مغ الحدب بعج ١٩٤9اغدصذ 
 .(٣9، ١٩٩٣)الخخسان،  والتآمخوصسيع بالخيانة 

 ثالثا: جساعة الذخارة 
لع تسس ستة اشيخ عمى انذقاق جساعة ذو الشػن آيػب حتى خخج عبج هللا      

 (٣٨، 91١١)الفيج، ، وعجد مغ كػادر الحدب واعزائو عمى فيج (٥)مدعػد القخيشي
فخصة غياب فيج في زيارتو الى االتحاد الدػفيتي  مدتغميغ ١٩٤9في اواخخ عام 

، ليقػم ١٩٤9/ نػفسبخ الحي تػجو اليو عغ شخيق ايخان في االول مغ تذخيغ الثاني
، صفاء الجيغ مرصفى، ونعيع شػيقمع ثالثة مغ رفاقو اعزاء المجشة السخكدية وىع )

انذقاقيع وقج استصاع القخيشي االستيالء  بإعالن (٣9، ١٩٩٣)الخخسان، وديع شميا(و 
سخت في عمى اجيدة الصباعة والتثؿيف والديصخة عمى جخيجة )الذخارة( والتي است

الرجور لدانا لو عمى الخغع مغ الجيػد الكبيخة الحي بحلتيا جساعة فيج النتداعيا مغ 
القخيشي  ، دعا١٩٤9/ نػفسبخ تذخيغ الثاني 91وفي  .(٦1)عبجالكخيع، د.ت، يجيو 

( ٦9( حزخه )عميو )مؤتسخ وعي الصبقة العاممةاشمق  الى عقج مؤتسخ عام لمتشطيع
، وانتخبػا عبج هللا القخيشي سكختيخا عاما ا يسثمػن العجيج مغ مشطسات الحدبمشجوب
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في الحخكة  اما رفاق فيج الحيغ لع يذاركػا ،(٣٣)عبجالكخيع، د.ت، لمجشة السخكدية 
االنذقاؾية لمقخيشي فقج دافعػا عغ الحدب وثبتػا اركانو واستصاع احجىع وىػ داوود 

، ان يحػل دون وقػع الحدب في ؾبزة )االنتيازييغ( وان يعسل جاىجا (٦)الرائغ
مى ، ليخد ع١٩٤٣يشايخ  /مخة في كانػن الثاني ألولجخيجة )القاعجة(  إلصجار

ا ليػاصل الحدب الذيػعي ضوقج ابجى الرائغ نذاشا ممحػ  .غيتيجسات الذخاري
 .(٣٩، 91١١)الفيج، العخاقي نذاشو 

، وىػ ١٩٤٣/ أبخيل تعدز مػقف جساعة فيج بعج عػدتو الى العخاق في نيدان       
  (٧)بػصايا الكػمشتخن  محسالا 

Commenter التسثيل ، قبل حمو مسا اصبغ عميو صفة
. وقج عسل فيج بعج خاقي في مػاجية الجساعات السشذقةالذخعي لمحدب الذيػعي الع

رجػعو عمى ارساء الييكل التشطيسي لمحدب عمى اسذ قجيسة بعج ان ضل الفتخة 
، كسا ركد جيجه لسكافحة نذاشات ا لسقػمات الذكل التشطيسي الدميعالدابقة مفتقج

 . (٣٥، ١٩٩٣)الخخسان،  ؤتسخون( و)الذخارة الججيجة(االنقدامييغ الستسثمة بكتمتي )الس
حالف الحظ فيج وجساعتو بخمػ الداحة مغ التشطيسات السشذقة بعج ان ششت       

قمت عبجهللا مدعػد القخيشي ، واعت١٩٤٣مايػ  /ايار 9٣الدمصة حسمتيا الػاسعة في 
وبعس مغ اعزاء تشطيع فيج  (السؤتسخون )وجساعتو كسا شسل االعتقال ايزا جساعة 

 .(٣٥)عبجالكخيع، د.ت،  وعمى راسيع داوود الرائغ
 .ابعا: رابطة الذيوعيين العخاقيينر 

اط انذقاق ، اذ لعب دورا اساسيا في احب١٩٤٣ىا داوود الرائغ عام أكتمة انذ      
لبث بعج خخوجو مغ الدجغ ان ساوره الذظ والخيبة اذ  ، الحي ماعبجهللا مدعػد القخيشي

ا تكتال  شيػعيا  لتي كان يسارسيا قبل االعتقال، فأنأالحدبية ا دؤولياتساللع تعيج لو 
يػعييغ العخاقييغ، واصجر العجد االول مغ جخيجة )العسل( في يحسل اسع رابصة الذ

، فػضع ليا مشياجا ، التي ارادىا لدان حال لسشطستو١٩٤٤/ نػفسبخ تذخيغ الثاني
وبخز مغ قادة السشطسة عبج الخحسغ السحامي، وعسخ دمحم الياس  ونطاما داخميا.

، وبعس مغ ضباط الجير مشيع سميع فخخي )نقيب(، (٦9)عبجالكخيع، د.ت، 
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غزبان حخدان الدعج)نقيب(، عبج القادر هللا ويخدي)نقيب(، حديغ الجوري )مالزم(، 
، (١٦٣، 91١١)بصاشػ، عايج قاشع العػادي )مالزم(، ميجي صالح دريع )مالزم( 

مجشػنة، واعتقل وقج ىاجست جساعة الخابصة ؾيادة )فيج( واتيستو بانو غارق في يدارية 
التحق مغ  كسا ،، وانيار تشطيسو الحي كان يطع بعس العدكخييغ١٩٤٧ام الرائغ ع

 .(٣٥، ١٩٩٣)الخخسان، نجا مشيع بالحدب الذيػعي العخاقي 
 .خامدا: كتلة وحجة الشزال

، مغ بقايا جساعة ذو الشػن آيػب ١٩٤٤سبتسبخ  /تذكمت ىحه الكتمة في ايمػل       
ن زلخا ضست كل مغ: ، بؿيادة ىارو الذخارة الججيجةوجساعة عبج هللا مدعػد القخيشي و 

يع شسيل ،، نافع سميع)صالح الحيجري  يعقػب اسحق، عبج الجبار  ،نعيع بجوي  ،ابخـا
(. ثع اصجروا جخيجة )وحجة الشزال( الدخية (٣٦، 91١١)الفيج، فخيج األحسخ  ،وىبي

 .(٦٤)عبجالكخيع، د.ت، لتكػن لدان حال الحدب الججيج  ،بالمغتيغ العخبية والكخدية
مغ اجل انياء االنقدام في صفػف  ،الشزالفاوض )فيج( ؾيادة تشطيع وحجة        

ابخيل  نيدان/ ٣1اا تست السػافقة عمييا في ووضع لحلظ شخوش ،الحخكة الذيػعية
سان، )الخخ ، حمت وحجة الشزال تشطيسيا ورجع اعزائيا الى الحدب االم ١٩٤٥
)الفيج، ، اما الفخع الكخدي لػحجة الشزال فمع يػافقػا عمى االنزسام (٣٥، ١٩٩٣
91٤٣، ١١) . 

 سادسا: الحدب الذيوعي الكخدي
، قخر الفخع الكخدي لتشطيع وحجة ١٩٤٤/ سبتسبخ بعج فذل السفاوضات في ايمػل     

)الخخسان، ستان العخاق ان يتحػل الى حدب شيػعي يعسل في نصاق كخد ،الشزال
) سكختيخا(، وعمي (٨)، وتكػنت لجشتو السخكدية مغ: صالح الحيجري (٣٥، ١٩٩٣
ورشيج عبج القادر، وعبج الرسج دمحم، ونافع يػنذ، وكخيع تػفيق، ونػري دمحم  ،عبجهللا

واصجروا جخيجة سخية باسع شػرش )الثػرة(،  (١٣٩، 91١1)عميػه، ( اميغ، )اعزاءا 
تأسيذ حدب )زركاري بيحا االسع وقج ساىست ىحه السشطسة مداىسة فعالة في فعخفػا 
)الدشبدي، الحدب الجيسقخاشي الكخدستاني  تأسيذوعشجما ضيخت الجعػة الى  كػرد(.
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اغدصذ  /، عقجت مشطسة شػرش مؤتسخا ليا في اوائل شيخ آب(9٧–9٦، 9191
حل السشطسة واالنزسام الى الحدب الججيج اما  اآلراء بأكثخية، وقخروا ١٩٤٦

 .(٦٧)عبجالكخيع، د.ت، خاقي السعارضػن فقج التحقػا مخة اخخى بالحدب الذيػعي الع
 سابعا: عربة مكافحة الرهيونية 

غ وىع كل مغ، ييػدا قجم عجد مغ الييػد العخاقيي ،بسبادرة مغ الحدب الذيػعي      
يع ،ومدخور صالح ،ونديع حدقيل ،وسميع مشذي ،صجيق ويعقػب  ،وناجي ابخـا
ومػشي يعقػب، شمبا الى وزارة الجاخمية  ،ويعقػب اسحق ،وميخ يعقػب شاىيغ ،مرخ
)عربة مكافحة  ،جسعية باسع بتأسيذ،  لمدساح ليع ١٩٤٥سبتسبخ  /ايمػل 9في 

 .(٨9د.ت،  )عبجالكخيع،الرييػنية( 
"نحغ اعجاء الرييػنية ونحاربيا في  :اوججت العربة اىجافيا في الكفاح بقػليا     

حاولت وتحاول خمق الفتغ والعجاء بيششا وبيغ  ألنياسبيل اخػانشا الييػد ونحاربيع 
شعبشا العخبي لكي ترخفشا عغ الشزال مغ اجل تحقيق قزايانا الػششية في االستقالل 

نفخق  نحغ اعجاء فكخة الػشغ القػمي الرييػني، ال ،والديادة وانياء التجخل االجشبي
خ فمدصيغ العخبية لظ يدتيجف شصوالن ذ ،بيغ الييػد وبيغ مػششييع في الػشغ الػاحج

 .(٤٣، 91١١)الفيج، عغ جدع البالد العخبية" 
، وصجر عشيا صحيفة باسع ١٩٤٦/ مارس أذار ١٦اجيدت العربة في       

اال ان الجخيجة  ،(، تػلى رئاسة تحخيخىا السحامي دمحم حديغ ابػ العيذ)العربة
مق مقخ العربة ، واغ(١1٥، 91١1)عميػه، م ١٩٤٦يػنيػ  /حديخان ٦عصمت في 

اعتقمت ىيئتيا السؤسدة بعج ان سيخت مطاىخة كبيخة ، و ١٩٤٦حديخان/ يػنيػ 9٩في 
، ضج سياسة البخيصانييغ في فمدصيغ ١٩٤٦/ يػنيػ حديخان 9٨في بغجاد يػم 

 .(٥٨، ١٩٩٣)الخخسان، 
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 السبحث الثاني
حتى 1946ابخيل  /نيدان  2التكتالت الحدبية الذيوعية بعج اقخار قانون االحداب 

 1958يوليو  /تسوز 14ثورة 
 اوال : حدب التحخر الوطشي

 ٣1 – ١٩٤٦شباط  9٣الثانية )  (٩)عشجما اعمشت حكػمة تػفيق الدػيجي       
الدياسية بالعسل العمشي، تقجم لؽيف  لألحداب، الدساح ١٩٤٦( في مصمع  ١٩٤٦ايار

سبتسبخ  /ايمػل 99مغ كػادر الحدب الذيػعي العخاقي بصمب الى وزارة الجاخمية في 
وارفق  ،حدب سياسي باسع حدب التحخر الػششي تأسيذ، لمحرػل عمى اجازة ١٩٤٦
)معمع(، وسالع عبيج  الييئة السؤسدة وىع كل مغ : حديغ دمحم الذبيبي بأسساءالصمب 

الشعسان ) السحامي(، ودمحم حديغ ابػ العيذ )محام(، ومحسػد صالح الدعيج)محام(، 
)رئيذ نقابة عسال  مغ االسكشجرونة، دمحم عمي يػسف )مجرس( محسػد عمي الدرقا

الكيخباء(، دمحم خمف)رئيذ نقابة عسال االححية(، عبج الجبار حدػن،)السعتسج الدابق 
، وارفق الصمب (١١٦/١١٧، ١٩٨٤)حديغ،  (لمحدب الػششي العخاقي في الشاصخية

، واراد الذيػعيػن مغ ىحا (٥٨، ١٩٩٣)الخخسان، بسشياج الحدب ونطامو الجاخمي 
الحدب واجية لشذاشيع الحدبي )الدخي( اال ان وزارة الجاخمية اكتذفت انو حدبا 

 .(١1٥، 91١1)عميػه، شيػعيا ولحلظ لع تػافق عمى شمب االجازة 
 ثانيا: حدب الذعب 

، ان (١1)م، اعمغ االميخ زيج بغ عمي١٩٤٣ديدسبخ  /كانػن االول 9١في        
ديدسبخ  /كانػن االول 9٧الحكػمة عازمة عمى تذجيع العسل الحدبي فقجم في 

يحيى قاسع، وعبج االميخ ابػ تخاب،  ،، مجسػعة مغ السحاميغ وىع كل مغ١٩٤٣
غ، شمبا الى وزارة الجاخمية يوعبج الخحيع شخيف، ومحسػد سعيج، وتػفيق مشيخ، واخخ 
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 9٧وتع تججيجه في  ،حدب سياسي لكغ الصمب لع يشل السػافقة تأسيذبالسػافقة عمى 
 .(١91، 91١1)عميػه، ، ولكغ لع تحرل السػافقة عميو أيزا ١٩٤٤ابخيل  /نيدان
مارس الحدب نذاشو برػرة سخية اذ اقترخ نذاشو عمى كتابة السقاالت في       

نذخات سخية وتػزيعيا بيغ اعزائو برػرة محجودة وتزسشت السقاالت ايزاحات 
ومغ الججيخ بالحكخ ان حدب  ،ديحػل مفيػم الحخية وعالقتيا بالسفيػم االقترا

الذعب عشجما كان يعسل بذكمو الدخي كان يعج صػرة عمشية لبخنامج المجشة السخكدية 
لمحدب الذيػعي العخاقي الدخي، اذ جعل الحدب واجية مغ واجياتو لشذخ االفكار 

 .(٣1، 911١)عثسان، الذيػعية في السجتسع العخاقي 
بعج ان  التأسيذم، وافقت وزارة الجاخمية عمى شمب ١٩٤٦ابخيل  نيدان/ 9في       

تسخ االول لمحدب الحدب مخة اخخى اذ عقج السؤ  لتأسيذقجمت الييئة السؤسدة شمبا 
، رئيدا لو وفاز بعزػية المجشة السخكدية )عبج (١١)عديد شخيف وانتخب )السحامي(

وديع شميا، وخميل الدعجي، خاب، وتػفيق مشيخ، وحسيج ىشجي، و االميخ ابػ ت
 .  (9٨، 91١1)عبػ،  وعبجالػىاب الساشصة(

اكج الحدب في سياستو الجاخمية عمى تحقيق الجيسقخاشية وحل مذكمة االراضي      
تعديد العالقات والتعاون بيغ البمجان العخبية االحداب واكج عمى  تأليفالى حخية  اودع

مع سائخ الجول الجيسقخاشية عمى اساس السرالح  ةالجبمػماسيواقامت العالقات 
البخيصانية(  –ؾيةالعخا، واعادة الشطخ في العالقات )(91٦، ١٩٨٤،  )خميلالسذتخكة 

باستثشاء قزية فمدصيغ فانو عارضو عمييا  ،والدياسة الخارجية لالتحاد الدػفيتي
وجالء القػات البخيصانية  ١٩٣1، والجعػة الى الغاء معاىجة (١٩٤٦ ،حدب الذعب)

 .(١١٨، 9111)الجبػري، مغ العخاق 
اصجر الحدب جخيجة )الػشغ(، لتسثل لدان حالو ومجيخىا عديد شخيف لشذخ       

 9٩، في (١9)افكاره وبخامجو، وعصل عسل الحدب بقخار مغ وزيخ الجاخمية صالح جبخ
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الى الحدب الذيػعي العخاقي  أعزائوم، ليشرخف قدع مغ ١٩٤٧سبتسبخ  –ايمػل 
 .(١99، 91١1)عميػه، وبحلظ لع يعج لو وجػد فعمي 

 ثالثا: حدب وحجة الذيوعية في العخاق
/ تخجع جحور ىحه الجساعة الى )حدب الذعب(، الحي الغيت اجازتو في ايمػل    

قسة )الػشغ(، وتعخض رئيدو عديد شخيف الى ن ، واغمقت جخيجتو١٩٤٧سبتسبخ 
الذيػعييغ عميو لسػقفو مغ القزية الفمدصيشية وتحت ضغط الدمصات الحاكسة 
اضصخ الى العسل الدخي تحت اسساء مختمفة مشيا )لجشة الػعي الساركدي ولجشة 
اصجقاء كػريا والحدب الذيػعي العخاقي واخيخا حدب وحجة الذيػعييغ في العخاق(، وقج 

)عبجالكخيع، رفع شعار وحجة الذيػعييغ اصجر ىحا الحدب جخيجة باسع )الشزال( و 
، وكسا دعا الى اقامة جبية وششية واحجة لتػحيج نذاط نزال الجساىيخ (١٥د.ت، 

مغ االتفاق مع جساعة القاعجة عمى  وتسكشػا ،الكخدية والعخبية ضج االستعسار والخجعية
 .(91٤، ١٩٨٨)حسيجي،   التػحيج دون قيج او شخط
 رابعا: جساعة الشجسة  

الحدب الذيػعي يمسمع شتاتو حتى تعخض لسحاولة انذقاؾية اخخى تسثمت  كجلع ي    
المجشة السحمية في الدميسانية الحي  مدؤول)الشجسة( بؿيادة اكخم ياممكي في جساعة 

)الخخسان، ١٩٤٩ابخيل /في نيدان (١٣)انذق عمى المجشة السخكدية بؿيادة جاسع الصعان
وانػر  ،في ؾيادتيا كال مغ )عسخ عمي اميغ، وغفػر كخيع. وقج ضست (٦٤، ١٩٩٣
واحسج شيخ حدغ( واتخحت كتمة الشجسة مغ مجيشة الدميسانية مقخا ليا وقامت  ،دمحم اغا

السشصقة  ،بتقديع السشطسات الذيػعية التابعة ليا في العخاق الى ثالث مشاشق حدبية
حت ترجر الشذخات الجاخمية واخ ،والسشصقة الػسصى، والسشصقة الذسالية ،الجشػبية
( بحجة ان مخكد الحدب معجوم وان الحدب تجيخه لجشة مؤقتة السدؤولبتػؾيع )

 .(١٣٧)عبجالكخيع، د.ت، 
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ضيػر  مدؤوليةفيج، والسكتب الدياسي في الدجغ وقج حسمت )جساعة الشجسة(        
وقج انقدست جساعة الشجسة  ،االنحخاف واالخصار واالعتخافات التي وقع ؼيو الحدب

، ونتج عغ انقداميا مشطسة رفعت شعار )اتحاد الذيػعييغ مغ ١٩٤٩عمى نفديا عام 
يع اسع وكسال محسػد واشمق عمي ،الحدب(، بؿيادة عسخ عمي اميغ تأسيذاجل اعادة 

 .(٦٤)عبجالكخيع، د.ت، )االتحاد( واصجروا جخيجة باالسع نفدو 
بدبب الخالفات في  ،لع تدتسخ كتمة الشجسة في ميجان العسل فتخة شػيمة      

ي تخاسيا اكخم ياممكي بدبب صفػفيا وىي في بجاية تحخكيا، وقج انحمت الكتمة الت
اما )جساعة االتحاد( التي تخاسيا كخيع الرػفي فقج انحمت بعج اعتقال  ،االنذقاقات

م، وانزع اعزائيا الى السخكد ١٩٤٩اكتػبخ  /تذخيغ االول  9٦رئيديا في 
 .(١٣٩)عبجالكخيع، د.ت، 

 خامدا: )جساعة القاعجة(.
 (١٤)وىع اعزاء المجشة السخكدية الدابقة التي تذكمت مغ بياء الجيغ نػري        

)سكختيخا عاما(، ودمحم اميغ بابمي، وىادي متخوك، وشخيف الذيخ، ودمحم شبخ، ورشيج 
العداوي، وعبجالقادر عياش، وصادق جعفخ، وسخكيذ بجروس، وعصذان  حسيج

، وبجا بياء الجيغ نػري يحارب (١٣٩)عبجالكخيع، د.ت،  ضيػل، وشالب عبج الجبار(
ترمح لتحسل  اصخ القجيسة التي ال تدايخه ويعجىا متخمفة وفاقجة لمثػرية، وانيا الالعش

)حسيجي، فمحلظ عج جسيع الكػادر التي في الدجغ قج فقجت العزػية  السدؤولية
شذخات الخاصة )االنجاز(، الرادرة في وكحلظ كتب في ال ،(911/١٩٩، ١٩٨٨
شجفع ، مقاال بعشػان: "قخار حدبي بصخد مشحخفيغ لكي ال ي١٩٥٣فبخايخ  /باطشاواسط 

، 91١١)الفيج، ( وراء السشذقيغ والخارجيغ عغ الحدب" البدصاء مغ جساىيخ )القاعجة
٥٩) . 

، القت الدمصات الؿبس عمى بياء الجيغ نػري ١٩٥٣ابخيل  /نيدان ١٣وفي       
واحالتيع الى السجمذ العخفي العدكخي ووجو الييع تيسة تذكيل  ،ووبعس مغ جساعت
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جسعية سخية ذات مبادئ واضحة وليا اتراالت في الجاخل والخارج مع االحداب 
 .(٣1٤، ١٩٨٦)أسػد، الذاقة  باألشغالواصجر الحكع عمييع  ،الذيػعية االخخى 

 سادسا: )جساعة راية الذغيلة(
، بعج قخار المجشة السخكدية بصخد العشاصخ ١٩٥٣/ فبخايخ شباط ٦في  تأسدت      

الحدبية السشذقة اذ بادروا الى تذكيل )السخكد الؿيادي لمحدب الذيػعي(، وقامػا 
، وكان مغ ابخزىع )جسال ١٩٥٣مارس  /جخيجة راية الذغيمة في اذار بإصجار
وبذيخ يػسف(، وقج انزع الى السخكد  ،وحديغ سمصان ،، وحسدة سمسان(١٥)الحيجري 

وقدع مغ مشطسة  ،السشطسات الحدبية كسشطسة الشجف والشعسانية والرػيخة بعس
الكػت و غجت البرخة وال سيسا عسال الشقل حتى غجة ) راية الذغيمة ( مغ اكبخ 

ت راية الذغيمة بسياجسة )جساعة القاعجة( واتيستيع أوبج .السشطسات الذيػعية
االت بعشػان "سيخوا بجربكع وسشديخ مق بإصجارباالنحخاف واليدارية واالنتيازية وقامت 

، وقج ميج الدبيل لجسال الحيجري اليخوب مغ الدجغ (٦1، 91١١)الفيج، بجربشا" 
ؾيادة مخكدية  وتأليف، لتعديد مػقف راية الذغيمة ١٩٥٣مارس  –اذار  ٣1في

، لتتجسع الكتل الذيػعية ١٩٥٦ليا جسال الحيجري، وقج حل السخكد الؿيادي في و مدؤ 
الستشافخة ويعج ىحا االنذقاق مغ اقػى االنذقاقات التي تعخض ليا الحدب الذيػعي 

الن قادتو ىع مغ الكػادر الؿيادية مشح  ،(١٩9١/١٩٥٨واخصخىا في العيج السمكي )
 .(١٥٦/١٥٧)عبجالكخيع، د.ت، عيج فيج 
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 السبحث الثالث
شباط  8حتى انقالب  1958يوليو  /تسوز 14التكتالت الحدبية الذيوعية بعج ثورة 
 1963فبخايخ  /

العخاق ، مغ اىع االحجاث التي شيجىا تاريخ ١٩٥٨يػليػ  /تسػز ١٤كانت ثػرة       
السعاصخ فقج استصاعت ىحه الثػرة االشاحة بشطام الحكع السمكي في العخاق 

 .(٤٦، ١٩٨١)ل. ع. الدبيجي، ، وازالتو واقامة الشطام الجسيػري (١٩9١/١٩٥٨)
ودعا الى مؤازرة القائسيغ بيا مغ  ،ولقج سانج الحدب الذيػعي الثػرة مشح اعالنيا     

خالل البيان الحي اصجره في يػم الثػرة والحي دعا ؼيو الى السبادرة فػرا الى اشالق 
كسا شمب الحدب  ،واعادة العخاقييغ السشفييغ الى الػشغ ،سخاح كافة الدجشاء الدياسييغ

لجان لمجفاع عغ الجسيػرية وتشطيع فرائل السقاومة  تأليف الذيػعي مغ الجساىيخ
 .(١٩٥٩)جخيجة اتحاد الذعب،  الذعبية لسجابية الحاالت الصارئة

 ١٤مخة مشح انصالقو بعج ثػرة  ألولمارس الحدب الذيػعي عسمو برػرة عمشية     
، واستصاع ان يبدط نفػذه عمى الذارع وان يديخ السديخات التي ١٩٥٨يػليػ  /تسػز

ووصل بو االمخ ان شالب باالشتخاك  ،سشاسبات الػششيةتجػب شػارع بغجاد في ال
 (١٦)بالحكع، واشتخك برػرة فعمية في القزاء عمى حخكة العقيج عبج الػىاب الذػاف

، في السػصل  واحجاث كخكػك في العام نفدو، االمخ الحي ادى بعبج ١٩٥٩عام 
الحي اقخه في  لألحدابالكخيع قاسع الى تجسيج عسل االحداب حتى اقخار قانػن ججيج 

 .١٩٦1يػليػ /االول مغ تسػز 
 .اوال: الحدب الذيوعي العخاقي )جساعة داوود الرائغ(

 ، في اليػم١٩٦1جسعيات في االول مغ كانػن الثاني/ يشايخ عشج صجور قانػن ال    
داوود  ، شمبا لمتخخيز تقجم(١٧)قجم ؼيو الحدب الذيػعي )جساعة زكي خيخي( نفدو

الحدب الذيػعي  لتأسيذم، بصمب ١٩٦1فبخايخ  /شباط ٩الرائغ وجساعتو في 
العخاقي وفي اليػم نفدو حرل عمى التخخيز بالعسل الحدبي العمشي الحي كان 
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وقج ضع الحدب في عزػيتو كل مغ : )داوود  ،مجعػما مغ الدعيع عبج الكخيع قاسع
يع عبج الحديغ ،وسميع شاىيغ ،الرائغ وكاضع  ،وزكية ناصخ ،وجسيل العمػي  ،وابخـا
)عبجالكخيع،  وكاضع دمحم عمي كاضع( ،وعجاج خمف ،وسالسة جاسع الرافي ،الذاوي 
 .(٩٣د.ت، 
خية الساركدية _ سل الحدبي الحي تزسغ التسدظ بالشطارفق الحدب مشياج الع     

، والشزال مغ اجل ترؽية ١٩٥٨تسػز  ١٤السصمق لقائج ثػرة  الميشيشية والػالء
االستعسار وصيانة استقالل البالد وتصػيخ الجسيػرية باالتجاه الجيسقخاشي كسا يجعػ 

، كسا امغ الحدب بالسداواة بيغ (١٩٦1)جخيجة السبجأ،  الى تكػيغ جبية ديسقخاشية
امام القانػن وفي كل الحقػق االجتساعية مداواة تامة وبخوح العجل التام  والسخأة الخجل 

 .(١٩٦1)جخيجة السبجأ، 
 حرل داوود الرائغ عمى امتياز اصجار جخيجة )السبجأ(، وقج قال داوود الرائغ:     

دفعتشي الى  ، ىي التي١٩٥٨تسػز  ١٤تكبيا الذيػعيػن مغ ان االخصاء التي ار "
، 9191)صالح، اصبحت لدان حال الحدب الذيػعي العخاقي و  اصجار جخيجة السبجأ"

9١1). 
 ثانيا: الحدب الذيوعي العخاقي )جساعة زكي خيخي(

 /قجم زكي خيخي سعيج ورفاقو شمبا الى وزارة الجاخمية في التاسع مغ شباط       
الييئة السؤسدة مغ )زكي  تألفتالحدب الذيػعي العخاقي وقج  لتأسيذ، ١٩٦1يخ فبخا

 ،، وعديد احسج الذيخ(١٨)وتػفيق احسج دمحم، وحديغ احسج الخضي)سالم عادل( ،خيخي 
وكاضع جاسع)الجكتػر(، وجسيل الجػاد، وعامخ عبج هللا عسخ،  ،وعبج الخحيع شخيف

ودمحم حديغ ابػ  ،سج الجاوود، والياس حشاوعبج القادر اسساعيل البدتاني، وكخيع اح
العيذ)الجكتػر(، وحديغ عمي الػردي، واحسج مال قادر الباجالني، وعبج االميخ 

 .(أ١٩٦1)جخيجة اتحاد الذعب، عباس العبج( 
ة ارفق الحدب مشياجو الحي اسساه )السيثاق الػششي( الحي تزسغ مقجمة وخسد      

ابػاب، اال ان وزارة الجاخمية اعتخضت عمى بعس فقخات الشطام الجاخمي مثل كمسة 
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كسا رات الػزارة  ،)الثػرية( وشالبت بححفيا لتعارضيا مع احكام قانػن الجسعيات
 /وجػب تحجيج وايزاح تعبيخ )السيثاق الػششي( وكحلظ ايزاح تعبيخ )الساركدية 

 . (ب١٩٦1يجة اتحاد الذعب، )جخ  الميشيشية(
استجاب زكي خيخي، لصمبات وزارة الجاخمية، فقج ازيمت كمسة )الثػرية(، وابجل       

تعبيخ)السيثاق الػششي(، وتع ايزاح وتشفيح كل ما شمب مشو، اال ان وزارة الجاخمية 
)العاني رفزت اجازة الحدب بحجة انيا اجازت حدبا سياسيا اخخ بحات االسع 

 .(٥٥والحخبي، د.ت، 
فبخايخ  /شباط  ١٤كي خيخي( في وقج بادر الحدب الذيػعي )جساعة ز       
 تأسيدوم، بالتشازل عغ اسسو وابمغ الػزارة بانو قخر تغييخ اسع الحدب السقتخح ١٩٦1

،  )جخيجة االستقاللاشكال قانػني  أليالى اسع اخخ، وىػ حدب )اتحاد الذعب( تجشبا 
، اال ان وزيخ الجاخمية الدعيع الخكغ احسج دمحم يحيى  رفس تغييخ اسع الحدب (١٩٦1

اساسا الن اىجاف حدبيع تتساثل مع تمظ التي ىي واعمع قادتو بان شمبيع رفس 
لمحدب الذيػعي العخاقي )جساعة داوود الرائغ( السجاز فعال وان قانػن الجسعيات ال 

، ص ١٩٩٩)بصاشػ، حدبيغ سياسييغ ليسا االىجاف نفديا تقخيبا  بتأسيذيدسح 
9٥٣). 

عمى عجم اجازة  وبجخأة دة لمحدب سالم عادل، بتحجي رد عزػ الييئة السؤس       
فحدبشا مػجػد مشح ربع قخن"  ،الى رخرة لكي نػجج جال نحتا"انشا  الحدب قائال:

، وتالحقت اجخاءات الحكػمة ضج الحدب الذيػعي (9٥٣، ص ١٩٩٩)بصاشػ، 
وواجيتو فرجرت عجة قخارات مشيا اغالق صحيفة الحدب السخكدية )اتحاد الذعب( في 

كخي ومشع تجاول الرحيفة في العخاق" م، مغ قبل الحاكع العد١٩٦1سبتسبخ  /ايمػل
 /في نيدان (١٩)، كسا تع حزخ اتحاد الذبيبة الجيسقخاشي العخاقي (١٩٦٣،  )الذعب
م، واعتقال سكختيخه العام نػري عبج الخزاق حديغ وكحلظ حل جساعة ١٩٦١ابخيل 

، كسا تع اقراء الػزراء ١٩٦١ / مايػبخئاسة عديد شخيف في ايار(91))انرار الدمع(
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، ١٩٩٣)الخخسان،  ي يػسف، وؼيرل الدامخ(، وعػن(9١))نديية الجليسي  الذيػعييغ
١1١) . 
الى بغجاد وامخ بعقج  (99)، مع جسال الحيجري ١٩٦9عاد سالم عادل في العام     

فقج نحي عامخ  ،الذيػعي العخاقياجتساع مػسع تع خاللو حل المجشة السخكدية لمحدب 
عغ جسيع مخاكدىع الؿيادية وتجسيج عزػيتيسا وتجخيج  ،عبج هللا وبياء الجيغ نػري 

كسا تع  ،زكي خيخي مغ مشربو في السكتب الدياسي ونقمو الى ارياف الفخات االوسط
وفي ختام اعسال االجتساع جخا  ،تشحية دمحم حديغ ابػ العيذ مغ المجشة السخكدية

/ شباط ٨خاب سالم عادل سكختيخا اول لمحدب وضل في مشربو الى ؾيام انقالب انت
، في العخاق اذ صجر في حقو حكع االعجام ىػ و رؼيؿيو دمحم حديغ ابػ ١٩٦٣فبخايخ 

 . (١1٥، ١٩٩٣)الخخسان، م ١٩٦٣مارس   /اذار ٧في  ،العيذ وحدغ عػيشة
 ثالثا: الحدب الجسهوري 

اسذ عجد مغ اليدارييغ  ،بعج االنقدام الحي وقع في صفػف الحدب الذيػعي      
حدبا معتجال باسع )الحدب الجسيػري(، بعجما ايقغ زكي خيخي ان ال امل لو 

 .(١٩٣)خجوري، د.ت، بالتخخيز 
يع١٩٦1فبخايخ شباط/ 9في          ورفاقو) دمحم ميجي  (9٣)م، قجم عبج الفتاح ابخـا

الجػاىخي، واحسج جعفخ االوقاتي، وصجيق االتخوشي، وعبػد ميجي زلدلة، وعبج 
الخزاق مصخ، وشو باقخ، وصالح الذالجي، وعبج الحميع كاشف الغصاء، وعبج الحسيج 

وحدغ االسجي، وعبج االميخ مجيج الرفار، الحكاك، ورفيق عمي، وميجي االحسخ، 
وسميع حالوي، وحدغ ججوع، ونيازي فخانكػل، وشاكخ الحخيخي، ونايف الحدغ، 
وسعيج عباس، وعبج الرسج عبج القادر الصالباني، وجالل شخيف(، شمبا الى وزارة 

، 911٧)ح. ل. الدبيجي،  الجاخمية لتاسيذ حدب سياسي باسع )الحدب الجسيػري(
9٤١). 
ان الحدب يدعى  ،وارفقػا بصمبيع مشياج الحدب الحي نرت السادة االولى مشو      

بالػسائل الجيسقخاشية الى صيانة الجسيػرية وتػشيج اركان الػحجة العخاؾية وتعديد 
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نطام نيابي بخلساني يدتشج الى مجمذ وششي واحج  إلقامةالشيج الجسيػري الجيسقخاشي 
مشتخب برػرة حخة وبصخيقة االنتخاب السباشخ و وتػشيج الػحجة الػششية عمى اساس 
متيغ ودعا الى سياسة الحياد االيجابي وتػثيق الرجاقة مع شعػب اسيا وافخيؿيا 

الى وضع وتشفيح خصة اقترادية وششية تقػم  وتثبيت سياسة التزامغ العخبي ودعا
عمى تخريز اعمى ندبة مغ الجخل الػششي باالستثسار االنتاجي بجسيع االمكانيات 
االقترادية انتفاعا يؤدي الى بشاء االساس االقترادي وزيادة الجخل القػمي وضسان 

–١١٥، ١٩٦1،  )مجمة الثقافة الججيجةحدغ تػزيعو بيغ جسيع شبقات السجتسع 
١99). 
بحجة انو يذيخ الى تػقع اعالن  ،اعتخضت وزارة الجاخمية عمى مشياج الحدب        

وزارة الجاخمية كمستي )الذعب العخبي( و)الذعب الكخدي(  الجستػر الجائع، كسا رفزت
، فقام السؤسدػن بتعجيل بعس مشاىج الصمب مخة اخخى في (١٩٦1)جخيجة الدمان، 

م، بعج ان غيخ كمسة الذعب الى القػمية ومجمذ نيابي واحج ١٩٦1مارس  /اذار ١٥
يع رفاق / مارس  اذار 9٧بخفس الصمب في  والى )نطام بخلساني(، ابمغ عبج الفتاح ابخـا

فقجمت الييئة السؤسدة محكخة الى الدعيع عبج الكخيع قاسع انتقجت ؼيو الشطام  ،١٩٦1
الحخيات الجيسقخاشية وعجم وضع القيػد امام الحخيات  بإشالقالدياسي الدائج وشالبت 

 .(9٨٤، 911٧يجي، )ح. ل. الدب الدياسية
 الخاتسة
مشح انصالق الفكخ الساركدي في العخاق مغ عقالو في بجايات القخن العذخيغ مغ       

القخن الساضي، ضيخ الجاعػن الى الدفػر والتحخر والسشادون بالتيار اليداري؛ ولكػن 
يتبمػر  لع ،ائتالفيع بحمقات صغيخة متفخقة ال تدتشج الى قاعجة جساىيخية تتعاشف معيع

، ولكػنو كان في ١٩٣٥حدب الذيػعي العخاقي في عام ىحا الفكخ الى بعج انصالق ال
 شػر التكػيغ تعخض الى العجيج مغ االنقدامات التي اضعفت بشيتو وتساسكو.

(، وما اعمشت عشو الحكػمة ١٩٤٥-١٩٣٩وبعج نياية الحخب العالسية الثانية )       
الحدبية ضيخت العجيج مغ التكتالت التي حسمت الفكخ الحخيات  بإشالقالعخاؾية عدميا 



 

        

          

 

 

325 

 
 

 

:  

 

؛ اال ان الحكػمة ما لبثت الساركدي واىجاف الحدب الذيػعي العخاقي بسدسيات شتى 
ت تذغ عمى مغ يحسل الفكخ الساركدي  واىجاف الذيػعية االمسية حسمة ان بجأ

 ،او البمذؽيةمحاربة لسغ يخوج او يداعج عمى نذخ االفكار االشتخاكية او الفػضػية 
يػسف سمسان يػسف  بإعجامالحي تكمل في نياية عقج االربعيشيات مغ القخن الساضي 

)فيج( واعزاء مكتبو الدياسي، االمخ الحي اضعف قميال دعاة الفكخ الذيػعي في 
العخاق وادى بيع االمخ الى انتياج العسل الدخي في تشطيساتيع او العسل بػاجيات 

 عمشية اخخى .
وا أم، تشفذ الذيػعييغ الرعجاء وبج١٩٥٨ / يػليػتسػز ١٤ج ؾيام ثػرة وعش      

مخة برػرة عمشية حتى بجون اجازة لعسميع كباقي االحداب العخاؾية التي  ألولبالعسل 
وابجا الحدب الذيػعي العخاقي تعاشف كبيخ مع  ،ما لبثت ان بجائت بالعسل الدياسي

عمى الخغع مغ ادعائو  ،سع(، الحي قخبيع مشوتسػز )الدعيع عبج الكخيع قا ١٤قادة ثػرة 
بانو:" فػق السيػل واالتجاىات"، وضيخ ذلظ في مػقفو مغ الجسيػرية العخبية الستحجة 
الحي تصابق مع مػقف الحدب الذيػعي العخاقي الحي كان يجعػ الى )اتحاد فجرالي(، 

الكخيع قاسع اال ان عبج  ،وتجخميع في انياء حخكة عبج الػىاب الذػاف في السػصل
 ،م، وما رافقيا مغ استباحة لمسجيشة١٩٥٩قمب ليع ضيخ السجغ بعج احجاث كخكػك 

م، الحي شصخ ١٩٦1فاوعد بتعصيل عسل االحداب اال بعج صجور قانػن االحداب 
الحدب الذيػعي العخاقي الى قدسيغ االول مثمو داوود الرائغ الحي حطي بجعع عبج 

مثمو زكي خيخي الحي لع يدسح لو بالعسل العمشي الكخيع قاسع وقج اجيد، والثاني 
حتى بعج تغييخ اسسو الى حدب )اتحاد الذعب(. وعاد  ،ورفس اجازتو بحرائع شتى

م، الحي قزى ١٩٦٣فبخايخ  /شباط ٨الى يعسل برػرة سخية مخة اخخى حتى انقالب 
 عمى اي امل لمحدب الذيػعي العخاقي باالشتخاك بالحكع كسا كان يحمع.
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 امرالهو 
                                                 

االشددتخاةية خدالل فتددخة وجددود  فددي  باألفكددار، مددن اب عخبددي و ام تخكسانيدة ، تدداثخ  1903( ولدج عددام 1)
وكدان  ،م 1920العساليدة وذلدق قبدل ان يعدود للعدخاق عدام  ،م 1919السانيا حيدث شدهج ثدورة عدام 

الخحال قج صحب اسخته الى السانيا خالل الحخب العالسيدة االولدى اذ كدان والدج  ضدابطا فدي الجدير 
 .(16، 1993)الخخسان، ،العثساني وقزى دورة عدكخية هشاك 

لتددتقخ  عائلتهكلجانية نازحة من قخية بخطلة شسال العخاق ، ومن بغجاد انتقلت  ألسخة( ولج في بغجاد 2)
ي مجرسدددة االرسدددالية فدددي البردددخة ، تلقدددى تعليسددده االبتدددجائي فدددي مجرسدددة الددددخيان والستوسدددطة فددد
وبعدجها  1916-1914التبذيخية االمخيكيدة السعخوفدة باسدا راس الخجداس درس فيهدا خدالل عدامي 

تخك الجراسة ليتفخغ للعسل ككاتب في معدكخات الجدير البخيطداني ، ثدا انتقدل الدى مجيشدة الشاصدخية 
فخنددا اذ رشدد   ليذدتغل فدي معسدل ثلددت كاندت تسلكده اسدخته ، رددادر العدخاق الدى بيدخوت ومشهددا الدى

( وعدداد بعددجها الددى 1937-1935للجراسددة فددي جامعددة كددادحي الذددخق فددي موسددكو خددالل الفتددخة )
 .(226-225،  1993)الخخسان، ،  1949شباط  14، اعجم في  1938العخاق عام 

في جورجيا وهو الدخئيذ الثداني  1878ةانون الثاني 18ولج في  ،( يوسف فيداريوتوفيتر ستالين 3)
شدغل مشردب الددكختيخ العدام للجشدة السخكديدة للحددب الذديوعي الددوفيتي مدن  ،لالتحاد الددوفيتي 

اذار  5تدوفي فدي  ،1953حتدى  1941ومشرب رئيذ نسجلذ الجولة مدن  ،1952حتى  1922
 .)السوسوعة الحخة العالسية، د.ت(.1953

 ،سعهدج العدالي للسعلسدين واصدب  معلدا مجرسدة ثانويدة تخدخج مدن ال ،فدي السوصدل  1908( ولج عام 4)
م وطدخد مدن 1941انظدا الدى الحددب الذديوعي عدام  ،وهو من الطبقدة الوسدطى ابدن تداجخ صدغيخ 

 . (151، 2011)بطاطو،  ،وشكل جشاح السؤتسخون  ،م1942الحدب عام 
( من اهالي البرخة قزاس القخندة التحدب باالرسدالية التبذديخية االمخيكيدة فدي الثالثدة عذدخ مدن عسدخ  5)

مظهددخا تفوقددا دراسدديا عددن اقخاندده مسددا حددجا بسددجيخ االرسددالية الهولشددجي االب )شددان سددا(ان يذددسله 
 . (26،  1993)الخخسان، بخعايته : 

م وارتدب  بدالحدب الذديوعي 1928وتخخج من دار السعلسدين العدالي  ،في السوصل  1907( ولج عام 6)
)العدداني والحخبددي،  ،(1943-1941و اللجشدة السخكديددة عدام )زددم واصدب  ع1941العخاقدي  عددام 

 .(93د.ت، 
، وضدست  1919اسددت بسبدادرة مدن ليشدين فدي اذار عدام  ( مشظسة شيوعية دولية مخكدهدا موسدكو،7)

االحداب الذيوعية برفة فدخو  لهدا، وكاندت قدخارات مؤتسخاتهدا ملدمدة التشفيدح مدن قبدل هدح  االحدداب 
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فدي ردخوف  1943، وحلت فدي عدام 1935وعقجت سبع مؤتسخات لها في موسكو كان اخخها عام 
مددع بخيطانيددا وحليفاتهددا ايددام حكددا اسددتالين.  الحددخب العالسيددة الثانيددة وتحددالف االتحدداد الدددوفيتي

 .(7، ص 2001)عبجالكخيا، 
واصددب  ايددادي بددارز فددي رايددة  ،م1943انزددا للحدددب الذدديوعي عددام  ،1923( ولددج فددي اربيددل عددام 8)

واصددب  عزددوا فددي حدددب هيددوا ) االمددل (  ،الذددغيلة ثددا الحدددب الذدديوعي العخاقددي فددي الخسددديشيات 
ثددا انزددا الددى الحدددب الددجيسقخاطي  ،وحدددب وحددجة الشزددال ثددا الحدددب الذدديوعي لكخدسددتان العددخاق 

 . (334، 2007ي، )ح. ل. الدبيج ،م2001توفي في اربيل عام  ،م1957الكخدستاني عام 
 ،اةسدل كليدة الحقدوق فدي اسدتانبول  ،ئي والثدانوي ااالبتدج في بغجاد وتلقى تعليسه ،1891( ولج عام 9)

ودخل الجير العثساني برفة ضداب  احتيداط  ،م1914ةسا حرل على شهادة الحقوق من باريذ 
 ،زاول السحاماة فدي دمذدب ودرس فدي كليدة الحقدوق  ،وبعج الحخب العالسية االولى  ،في فلدطين 

فخئيدددا  ،م1927وعددين عسيددج كليددة الحقددوق فسددجيخا للسعددارف عددام  ،1921عدداد الددى بغددجاد عددام 
 14وعشددج ايددام ثددورة  ،م1946واسددذ حدددب االحددخار عددام  ،ورئيدددا للشددواب  ،للددوزراس ثددالث مددخات 

فدي مشدلده فدي بغدجاد ثدا انتقدل الدى  اعتقل ثالث سشوات وبدع اطدالق سدخاحه انددوى  ،م1958تسوز 
 .(2011)الدويجي،  ،م1968بيخوت وبقي فيها حتى وفاته عام 

وهو اصغخ ابشاس الذخيف حدين تولى مهدام عددكخية ابدان الثدورة العخبيدة ضدج  ،م1898( ولج عام 10)
ورد اسسه في قائسة السخشحين للوصاية على عخش العخاق بعدج مقتدل السلدق ردازي االول  ،االتخاك 
 . (53)الكيالي، د.ت،  ،في استانبول ،م1970توفي عام  ،م1939عام 

 ،م1943عددين قاضدديا عددام  ،م1932تخددخج مددن كليددة الحقددوق عددام  ،فددي االنبددار1904( ولددج عددام 11)
وانذب عشها بدبب خالف مع كامل الجادرجي ثا انزا الدى حددب  ،عسلال ضسن جساعة )االهالي(

ثا سافخ الى سوريا ولبشان واترل بقيادة الحخكة الذيوعية الخدح رائديها فدي  ،م1945الذعب عام 
ثا عين وزيخا للعجل عام  ،م1947ثا اصب  رئيدا لحدب الذعب حتى ارالقه عام  ،تاسيذ حدبه 

 .(352، 2012،  )البوتاني ،م1990نيدان 21توفي في  ،م1968
شددغل مشاصددب عجيددجة فددي ،م1952تخددخج مددن كليددة الحقددوق عددام  ،م1900( ولددج فددي الشجددف عددام 12)

ثددا اصددب  وزيددخا  ،(1935 -1930وكددان عزددوا فددي البخلسددان العخاقددي ) ،الويددة الوسدد  والجشددوب 
)الجددابخي، للسديددج يشظددخ:  ،م1948تددخاس حدددب االحددخار لغايددة الغائدده عددام  ،م1946للجاخليددة عددام 

1996 ،159). 
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 ،عسددل ميكانيكيددا  ،فددي مجيشددة الكارسيددة فددي بغددجاد خددخيت الجراسددة االبتجائيددة  ،م1917( ولددج عددام 13)
وتجرج في السشاصب الحدبيدة واصدب  فدي شدباط  ،م1947وانزا الى الحدب الذيوعي العخاقي عام 

 . (231، 2011)بطاطو،  ،اللجشة السخكدية  عظو ،م1949
انظدا الدى الحددب الذديوعي العخاقدي  ،في قخية دالوجة في قخة داغ شسال العخاق ،م1908( ولج عام 14)

اختيدخ عزدوا  ،م1949وفدي عدام  ،لجشة محليدة الددليسانية  مدؤول ،م1948واصب  في نيدان 
 ،م1949وبعددج اعتقدال االخيددخ تددلا فددي ايلددول  ،فدي اللجشددة السخكديدة التددي يتخائددها زكددي وطبدان 

 . (121، 2007)ح. ل. الدبيجي، رئاسة الحدب. 
طدخد مدن الجامعدة بعدج حكسده  ،م1945وانظدا الدى الحددب الذديوعي عدام  ،م1926( ولج في اربيدل 15)

ايجددداد لجشدددة اياديدددة للفدددخ  الكدددخدي للحددددب  ،م1953عدددارض عدددام  ،طه الدياسدددي ابالددددجن لشذددد
يعتدخف لالةدخاد بحدب تقخيدخ السرديخ  ،الذيوعي كسا عارض ادخال بشج في مشهاج الحدب الذديوعي 

نتيجة لحلق فق الحيجري ارتباطده بدالحدب ليؤسدذ جساعدة)  ،بسا في ذلق االنفرال للذعب الكخدي 
قتدل  ،1963-1956السكتدب الدياسدي راية الذغيلة ( وبعج ان عاد الى الحدب اصب  عزدوا فدي 

 .(378، 2007)ح. ل. الدبيجي،  ،1963تسوز  21في 
عددين قائددجا للددواس  ،م1953انظددا الددى تشظدديا الزددباط االحددخار سددشة  ،م1918( ولددج فددي بغددجاد عددام 16)

فدي  ،قاد حخكته السذدهورة ب)حخكدة الذدواف(  ،م1958تسوز  14الخامذ في السوصل بعج ثورة 
، 1978)الدجرة،  ،ضج حكا الدعيا عبج الكخيا قاسا وقتل على اثخهدا ،م1959اذار  8السوصل في 

125). 
تعلدا االنكليديدة  ،ساها في الحخكة الوطشية ودعا الحخكة الشقابيدة العساليدة ،م1911( ولج في بغجاد 17)

شددارك فددي تاسدديذ الحخكددات الساركدددية االولددى لتاسدديذ الحدددب  ،لالطددال  علددى الفكددخ الساركدددي 
اصدب  عزدوا فدي اول لجشدة للحددب  ،الذيوعي العخاقي في اواخخ العذخيشيات مدن القدخن الساضدي 

تدخجا  ،م1953تحخيدخ اول جخيدجة مخكديدة للحددب )ةفداح الذدعب( عدام  وعزو ،الذيوعي العخاقي 
رددادر العددخاق بعددج  ،م1958العجيددج مددن الكتددب الساركيدددية فددي الدددجن وبعددج اطددالق سددخاحه عددام 

 . (1994)خيخي،  ،م1995شباط  19توفي في  ،م1963شباط  8انقالب 
امددتهن التعلدديا  ،م1943انتسددى للحدددب الذدديوعي العخاقددي عددام  ،م1922( ولددج فددي الشجددف عددام 18)

 ،م1963شدباط  8اعجم بعدج انقدالب  ،م1965وانتخب سكختيخا عاما للحدب الذيوعي العخاقي عام 
 .(28، 2012،  )البوتاني
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تعخضت للسالحقة مدن قبدل سدلطة الددعيا عبدج  ،( احجى التشظيسات التابعة للحدب الذيوعي العخاقي 19)
اذ ارلقدت كددل مخاةدهددا فدي بغددجاد باسدتثشاس مقخهددا الددخئيذ وقدج انخفدد  عددجد  ،م1960الكدخيا قاسددا

زاق اذ اعتقدل سدكختيخها العدام ندوري عبدج الدخ  ،اعزائها بدبب السالحقة واالعتقال على يج الدلطة 
)ح.  ،م1961حل االتحاد في نيدان  ،م1960بعج اقتحام مقخ  من قبل الذخطة في تذخين االول 

 .(226، 2007ل. الدبيجي، 
 حددابأللعشدجما سدس   ،م1946فدي بغدجاد عدام  تأسددت ،( مشظسة سخية ضدست الذدباب اليدداريين20)

كدان  ،يوعية ذدال لألفكدارباستئشاف نذاطها لكدن اجازتهدا سدحبت بعدجما الحكومدة اتهستهدا بالدجعوة 
 ،م1954ثدا تدولى ايادتهدا عديدد شدخيف  ،م1950مشتردف العدام  ،عبج الوهاب محسود  ،يقودها 

لذدديع عبددج الكددخيا ا ،دمحم الجلبددي ،طلعددت الذدديباني ،وعقددج مؤتسخهددا االول الددحي حزددخ )توفيب مشيددخ
 ،ضدلت السشظسدة تعسدل بردورة سدخية  بدخرا عدجم اجازتهدا ،يوسف العداني( ،فاروق بختو ،الساشطة

 .(212، 2007)ح. ل. الدبيجي، بحل جساعة انرار الدلا .  ،م1961اتخحت الحكومة في ايار 
ودخلددت مجرسدة التطبيقددات دار السعلسدات العددالي فدي عددام  ،فددي بغدجاد  1924تسدوز  1( ولدجت فددي 21)

ودخلدت الثانويدة السخكديدة للبشدات فدي  ،1939انهت دراستها االبتجائية و الستوسدطة عدام  ،1930
اصددبحت  ،1948وتخخجددت مشهددا عددام  1941التحقددت بالكليددة الطبيددة السلكيددة عددام  ،العددام نفددده 

رئيدة لخابطة  1958تسوز  14وانتخبت بعج ثورة  1950عزوا في الحدب الذيوعي العخاقي عام 
في مشظسة انرار الدلا وكاندت مدن السدوقعين علدى ميثداق جبهدة االتحداد  السخأةالجفا  عن حقوق 
 .(191–26، 2014)رانا، . للسديج يشظخ: 1957الوطشي عام 

طدخد مدن الجامعدة  ،م1945وانظا الى الحدب الذيوعي العخاقدي عدام ،م1926( ولجر في اربيل عام 22)
ايجدداد ايددادة للفددخ  الكددخدي للحدددب  ،م1953عددارض عددام  ،اطه الدياسدديبعددج حكسدده بالدددجن لشذدد

فق ارتباطه بالحدب ليؤسذ جساعدة )رايدة الذدغيلة( وبعدج ان عداد الدى االحددب  ،الذيوعي العخاقي 
ر تسددوز 21قتددل فددي  ،(1963-1956الذدديوعي العخاقددي اصددب  عزددوا فددي السكتددب الدياسددي )

 .(378، 1993)الخخسان،  ،م1963
درس فددي الجامعددة االمخيكيددة فددي بيددخوت  ،ظددة االنبددار(ففددي مجيشددة عشددة )محا ،م1906( ولددج عددام 23)

واسذ بالتعاون مع الذباب  ،وعين مجرسا في السوصل ثا في البرخة  ،م1928وتخخج مشها عام 
سدانج عبدج الكدخيا قاسدا فدي  ،التي تفخ  مشها احداب اشتخاةية وليبخاليدة  ،السثقف )جساعة االهالي(

  .(398، 2007جي، )ح. ل. الدبي ، 2003توفي في آب  ،بكتاباته ،م1958تسوز  14ثورة 
 



 

                 
  

 

 

330 

 
 

 

:  

 

                                                                                                         

 السرادر والسخاجع
.  Encyclopedia of Iraqi Politics موسوعة الدياسة العخااية (. 1986أسود،  . ا. م. )
 (.6)مت. 
 Freshness  1970-1932(. نظخة في الكوردلوجيا العخبية العخااية 2012،  . ا. ) البوتاني

in the Iraqi Arab Chordology 1932-1970. مجلة كوفاري ئه كاديسي كورد . 

 Saad Saleh Political سعج صال  ودور  الدياسي في العخاق (. 1996الجابخي، س. ج. )

Role in Iraq. .جامعة بغجاد رسالة ماجدتيخ ريخ مشذورة. 

 The Second British االحتالل البخيطاني الثاني للعخاق (. 2000الجبوري، م. ح. )

Occupation of Iraq. .جامعة السوصل رسالة ماجدتيخ ريخ مشذورة. 

 Pages From The صفحات من تاريع الحخكة الذيوعية في العخاق (. 1993الخخسان، ص. )

History of The Communist Organization in Iraqدار الفخات .. 

 Mosul National فرل من تاريع السعاصخ  1959ثورة السوصل القومية (. 1978الجرة، م. )

Revolution 1959 a Chapter in Contemporary History. 
 The Political الفكخ الدياسي لألحداب والحخكات العلسانية في العخاق (. 2014الجوري، ز. )

Thought of The Secular Parties and Organization in Iraq. مطبعة ججاول . 

مؤسدة  .Iraqi Parties Encyclopediaةموسوعة األحداب العخااي(. 2007الدبيجي، ح. ل. )
 .العارف للسطبوعات

 ،The Revolution of July 14 في العخاق  1958تسوز  14ثورة (. 1981الدبيجي، ل.  . )
1958 in Iraq  . .(. مكتبة اليقظة العخبية2)ط. 

 -1958تسوز  14التشظيسات واألحداب الدياسية في العخاق (. 2020الدشبدي، خ. م. ش. )
 Organizations and Political Parties in Iraq July 14  1968تسوز  17

1958 - July 17 1968.  دار السبادرة للطباعة والشذخ . 

 My Half Century محكخاتي نرف قخن من تاريع القزية العخبية (. 2011الدويجي، ت. )

Memoirs from The History of The Arab Cause  . .لحكسة(. دار ا3)ط. 

 History تاريع الوزارات العخااية في العهج الجسهوري العاني، ن.  .، و الحخبي،  . ج. )د.ت(. 

of the Iraqi Ministries in the Republican Era . .(.4)مت 
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