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ساىع تيار اليدار السرخؼ بأحدابو وتشطيساتو بجور بارز عمى الداحة الدياسية 
ؤثخة ، لكشو وبعج تمكيو ضخبة ، وكان احج التيارات الدياسية السٕٜٔٔعام  توالسرخية مشح نذأ

واعتقال قياداتو تقمب مػقفو مغ سياسة الخئيذ جسال  ٜٗ٘ٔعقب حل االحداب الدياسية عام 
بيغ السعارضة والتأييج بحدب السػقف الدياسي الجاخمي او  ( مآٜٚٔ-ٜٗ٘ٔعبج الشاصخ)

جاث الدياسة ييجف البحث إلى تتبع خط سيخ مػاقف قػػ اليدار بتشػعيا مغ األحو .الخارجي
وانعكاس تمظ السػاقف  ٜٚ٘ٔ-ٜ٘٘ٔالجاخمية والخارجية التي مخت بيا مرخ خالل الفتخة 

عمى العالقة بيغ الدمصة والسعارضة وتحميل انعكاس السؤثخ الدياسي الخارجي عمى الدياسة 
قف قػػ اػ وموتكسغ اىسية البحث بأنو محاولة لتدميط الزػء عمى مدار  الجاخمية السرخية.

وتأثيخ الفاعل  ٜٚ٘ٔ-ٜ٘٘ٔ عػاماليدار السرخؼ مغ الدياسة الجاخمية والخارجية خالل اال
التػجو السرخؼ  الخارجي عمى الدياسة الجاخمية السرخية وعالقة الدمصة بقػػ اليدار، وتأثيخ

عمى االحداب الذيػعية وتغيخ ومػاقفيا مغ حكػمة الثػرة وتأييجىا صػب السعدكخ االشتخاكي 
 ٜٙ٘ٔ عجوان الثالثيتدامغ مع تعخض الشطام الدياسي في مرخ لتحجيات تسثمت في الليا بال

مسا حجػ بالكثيخ مغ ف العدكخية الغخبية سذاريع االحالل الخافس وبشاء الدج العالي والسػقف
 . ي السرخؼ مسثاًل باالتحاد القػمياالنجماج ضسغ الشطام الدياسقػػ اليدار إلى 
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The Egyptian Left Current, with its parties and organizations, has 
played a prominent role on the Egyptian political scene since its beginning 
in 1921. It was one of the influential political currents, but after receiving a 
blow following the dissolution of political parties in 1954 and the arrest of 
its leaders, its position on the policy of President Gamal Abdel Nasser 
(1954-1970) fluctuated between opposition and support according to the 
internal or external political situation. The research aims to trace the course 
of the positions of the left forces in their diversity towards the internal and 
external policy events that Egypt experienced during the period 1955-1957 
and the reflection of those positions on the relationship between the 
authority and the opposition and to analyze the reflection of the external 
political influence on the Egyptian internal policy. The importance of the 
research is that it is an attempt to shed light on the path and positions of the 
Egyptian left forces on internal and external policy during the years 1955-
1957 and the influence of the external actor on the Egyptian internal policy 
and the relationship of the authority with the forces of the left, and the 
impact of the Egyptian orientation towards the socialist camp and the 
communist parties and the change in their positions on the government of 
the revolution and its support for it in conjunction with the political system 
in Egypt being challenged by the 1956 tripartite aggression, the construction 
of the High Dam, and the rejection of the projects of Western military 
alliances, which prompted many left-wing forces to integrate into the 
Egyptian political system represented by the National Union. 
Keywords: Left Stream; you did; Bandung Conference; Military 
alliances. 
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 السقجمة : 
مثل تيار اليدار الدياسي بتشػع احدابو الساركدية والذيػعية واالشتخاكية احج          

القػػ التي شكمت السذيج الدياسي السرخؼ مشح الشرف األول لمقخن العذخيغ وبجا 
ىح الجور اكثخ وضػحًا مع بجايات الشرف الثاني مغ القخن ذاتو السيسا بعج مذاركة 

و التي غيخت شكل نطام  ٕٜ٘ٔتسػز  ٖٕفي ثػرة بعس أحداب وقيادات اليدار 
الحكع في مرخ وىحا بجوره ما انعكذ عمى تغيخ بػصمة الدياسة الخارجية السرخية 
بسا ىػ أقخب لدياسة السعدكخ االشتخاكي رغع محاولة مرخ الجادة في اتخاذ مػقف 

ة بيغ الحياد مغ الرخاع بيغ الكتمتيغ، وقج انعكذ ىحا التػجو عمى شبيعة العالق
الدمصة في مرخ وأحداب اليدار وانتقمت في كثيخ مغ مػاقفيا مغ السعارضة إلى 

، وكان لسا تعخض لو الشطام الدياسي السرخؼ ٜٚ٘ٔ-ٜ٘٘ٔالتأييج خالل الدشػات 
مغ تيجيج خالل الفتخة ذاتيا دورًا في نبح الكثيخ مغ قػػ اليدار لخالفاتيا مع الدمصة 

 حفاظ عمى الجولة ومكتدباتيا. والتخكيد عمى وحجة الجيػد لم
 ىجف البحث

ييجف البحث إلى تتبع خط سيخ مػاقف قػػ اليدار بتشػعيا مغ األحجاث 
وانعكاس  ٜٚ٘ٔ-ٜ٘٘ٔالدياسة الجاخمية والخارجية التي مخت بيا مرخ خالل الفتخة 

تمظ السػاقف عمى العالقة بيغ الدمصة والسعارضة و تحميل انعكاس السؤثخ الدياسي 
 جي عمى الدياسة الجاخمية السرخية. الخار 

 اىسية البحث
تكسغ اىسية البحث بأنو محاولة لتدميط الزػء عمى مدار ومػاقف تيار اليدار 
في مرخ احج ابخز التيارات الدياسية عمى الداحتيغ العخبية والجولية في السخحمة التي 

ى الداحة وما لعبو مغ دور بارز عم ٜ٘ٗٔ-ٜٖٜٔتمت الحخب العالسية الثانية 
   .الدياسية السرخية وما مخ بو مغ تحػالت في السػقف تجاه قزايا الجاخل والخارج
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 اشكالية البحث
 تشصمق اشكالية البحث مغ اإلجابة عمى التداؤالت االتية:

العالقة بيغ الشطام الدياسي السرخؼ بعج تػلي العدكخ لمدمصة  كيف كانت
ثمتو احداب شيػعية وماركدية واشتخاكية في وتيار اليدار م ٕٜ٘ٔتسػز  ٖٕبعج ثػرة 

ىل استصاع ذلظ التيار تػحيج و  ؟ة مثقمة باالحجاث الدياسية الجاخمية والخارجيةمج
يجتو ش صفػفو امام تمظ الستغيخات؟ وىل استصاع اتخاذ مػقف ثابت ومػحج تجاه ما

كتيار الداحة الدياسية السرخية مغ احجاث؟ وىل غيخت مػاقفو نطخة الدمصة اليو 
معارض يسثل وجية نطخ الكتمة االشتخاكية )كسا تخاه الدمصة( في مرخ؟ وكيف 

وىل نجحت في تصػيع اليدار واذابتو في  ؟تعاممت الدمصة مع تمظ السػاقف
 التشطيسات الدياسية الخسسية ؟

 فخضية البحث
تيار اليدار في مرخ بأحدابو  ضعفمغ حكيقة  انصمقت فخضية البحث

اضعف مػقفو الدياسي وجعل  نتيجة ما مخ بو مغ ضخوف مسا سيةوتشطيساتو الديا
مشو تيارًا اضعف تأثيخًا اذا ما قػرن بالتيارات الدياسية االخخػ السيسا التيار 

يعػد ىحا الزعف الى ما تعخض لو ىحا التيار واحدابو وقادتو مغ  االسالمي، وال
تيار والتي ال تتشاسب في عسميات ترفية وتشكيل واعتقال فحدب بل الى شبيعة ىحا ال

كثيخ مغ مفاصميا مع السجتسع العخبي االسالمي اواًل والى تشاقس مػاقفو تجاه القزايا 
الدياسية العخبية والسرخية ثانيًا ناليظ عغ عجم تػحج احدابو وتشطيساتو رغع وجػد 

 قػاسع مذتخكة وبالتالي ضياع الجيػد السبحولة لمتغييخ .
 البحث مشيجية

السشيج التاريخي الػصفي التحميمي لتتبع السػاقف الدياسية حث عمى اعتسج الب
التي تبشاىا اليدار كتيار سياسي مرخؼ مغ أبخز األحجاث الجاخمية والخارجية التي 

وتحميل الجافع وراء التغييخ الحؼ شيجتو  ٜٚ٘ٔ-ٜ٘٘ٔشيجتيا مرخ خالل الفتخة 
 تمظ السػاقف وتأثيخ العامل الخارجي عمييا. 
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 ة البحثليكمي
خسدة محاور، تصخق األول إلى مفيػم اليدار كسرصمح إلى  قدع البحث

سياسي و بػاكيخ نذأتو كتيار عمى الداحة الدياسية السرخية مشح نذأتو حتى 
، اما السحػر الثاني فقج خرز لبيان مػقف تيار ٕٜ٘ٔتسػز  ٖٕمذاركتو في ثػرة 

التذيكية، اليدار مغ التقارب السرخؼ الدػفيتي ودول الكتمة الذخقية وصفقة االسمحة 
وافخد السحػر الثالث لتتبع الجور الحؼ لعبتو قػػ اليدار في الػقػف إلى جانب 

، وجاء السحػر الخابع ٜٙ٘ٔالحكػمة السرخية في مقاومة العجوان الثالثي عمى مرخ 
لبيان رؤية ومػقف تيار اليدار السرخؼ مغ سياسة االحالف العدكخية الغخبية في 

ذ واألخيخ فقج تشاول محاوالت الدمصة في مرخ لتصػيع السشصقة، اما السحػر الخام
اليدار السرخؼ واذابتو في االتحاد القػمي، ومػقف اليدار مغ استبعاد الدمصة في 

 .  ٜٚ٘ٔمرخ لسخشحيو مغ االنتخابات البخلسانية سشة 
 اوال : اليدار السفيهم والشذأة والعسل الدياسي 

ويأتي بسعشى الديػلة يقال )يدار  جر،مفخٌد جسعو ُيْدخ في السراليدار لغًة: 
العير( أؼ غشى وثخوة وسعة، ويأتي عكذ اليسيغ يقال جمذ عغ يدارِه داللة عمى 

 .(ٖٕٔ٘، ٕٛٓٓ،  ؛ عسخٜٚٗ، ٕٓٔٓ،  )الخازؼ جية الجمػس 
فيػ مرصمح يصمق عمى أيجيػلػجية تتبشاىا بعس األحداب  أما اصظالحًا:

، اليسيغ واليدار: الفخق بيغ السفيػميغ في الدياسة)والحخكات والجساعات الدياسية 
ونذأ السرصمح مع قيام الجسعية الػششية الفخندية عقب الثػرة الفخندية عام  ،د.ت(

ذ جمذ االرستقخاشيػن والسحافطػن ومؤيجو الشطام السمكي يسيغ السجمذ، ، إٜٛٚٔ
)الكيالي،  بيشسا جمدت العشاصخ الستصخفة )الخاديكالية( ومسثمػ الذعب في اليدار

ٜٜٔٗ ،ٗٔٔ–ٕٗٔ). 
غ الرعػبة بسكان تحجيج السجة الدمشية ألؼ فكخ بذكل دقيق وىحا يشصبق م

عمى الفكخ اليدارؼ في مرخ، فيشاك مغ يخػ أن بجايات الفكخ كانت في عيج دمحم 
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، ففي عيجه بجأ اترال السرخييغ بالثقافات األوروبية عغ (ٛٗٛٔ-٘ٓٛٔ) عمي باشا
وضيخت فئة مغ السثقفيغ السرخييغ شخيق إرسال البعثات العمسية األولى إلى أوروبا، 

الحيغ كان ليع ارتباشات بالثقافات الحجيثة، ويعسمػن في ميغ مدتحجثة ويختجون الدؼ 
األوروبي والستسثمة بفئة األفشجية التي ازداد عجدىا مع االحتالل البخيصاني لسرخ 
وانجماج مرخ الستدايج في االقتراد العالسي، ومغ بيغ اعزاء ىحه الفئة ضيخ 

 .(ٙ٘ٔ، ٕٕٕٓ)البعمي، د.ت؛ عبجالجميل، االشتخاكيػن األوائل في مرخ 
ىػ األب الذخعي لميدار السرخؼ،  (ٔ)ع الصيصاوؼ ويخػ آخخون أن رفاعة راف

كسا يخػ رفعت الدعيج ان الساركدية قج   ومشيع اليدارؼ السرخؼ رفعت الدعيج
شخحت ثسارىا السبكخة عبخ كتابات عجيجة بعزيا متخجع وبعزيا اآلخخ لكّتاب مغ 
بالد الذام، أما كتاب مرصفى حدشيغ السشرػرؼ فيعج أول جيج فكخؼ ماركدي 

 . (ٙٛ، ٜٜٓٔ،  )الدعيجؼ متكامل مرخ 
بعج دخػل االتحاد الدػفييتي الحخب العالسية الثانية إلى صف الحمفاء أخح 

ونتيجة لتدايج الػعي الصبقي في ضخوف الحخب الفكخ الساركدي يتدخب إلى مرخ، 
وفي اعقابيا قامت عجة مشطسات ماركدية كان مشيا الحخكة السرخية لمتحخر الػششي 
)حستػ( التي تذّكل مشيا جشاح عدكخؼ يزع السيكانيكييغ الجػييغ وضباط الرف، 

انزع أحسج حسخوش إلى ىحه السشطسة فتذكمت بِو نػاة أول خمية  ٜ٘ٗٔوفي عام 
مغ الزباط األحخار، وأصبحت تابعة فيسا بعج لمحخكة الجيسقخاشية لمتحخر الػششي 

، وقج أخحت خاليا ٜٚٗٔ)حجتػ( بعج وحجة كل مغ )حستػ( وإيدكخا) الذخارة( عام 
الحخكة الجيسقخاشية لمتحخر الػششي )حجتػ( تتدايج حتى بمغ عجد أعزائيا مغ 

، ٕٚٓٓ؛ الػرداني، ٜٛ–ٛٛ، ٜٗٚٔ)العالع وآخخون، الزباط حػالي مئة عزػ 
ٕٔٙ–ٖٔٙ). 

ييج أبتالتي قادىا الزباط االحخار في مرخ  ٕٜ٘ٔتسػز ٖٕ ثػرة وقج حطيت
الحدب الذيػعي  يجأيت اما )حجتػ(لمتحخر الػششي  الجيسقخاشية الحخكةسخيع مغ جانب 
لمسمظ  بعج ان سسحت حكػمة الثػرةيام، أ ثالثةكثخ مغ ألع يجم  (ٕ)السرخؼ )الخاية(
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ي، ؛ شمبٜٜ–ٜٛ)إبخاليع وآخخون، د.ت،  بسغادره البالد( ٕٜ٘ٔ-ٖٜٙٔ)فاروق 
عشجما  اتؤيجىو أ الثػرةفمع تياجع  ؼ(الحدب الذيػعي السرخ  ة نػا )ما أ .(ٔٚ، ٕٜٛٔ

اصجار و  الجيسقخاشيةالحخيات  بإشالق الثػرة تشالب اً قامت، ولكشيا وضعت بخنامج
واالفخاج عغ  تأسيدية ةاجخاء انتخابات الختيار جسعي وقانػن االصالح الدراعي 

 رد فعلؼ أفمع يرجر عشو  (الججيج )الفجخو أ العسال( )شميعةما تشطيع السعتقميغ. أ
، (ٕ، ٕٜٛٔ)شمبي،  صػره مغ الرػر عالنية بأية أو معارضة جأييتمغ  الثػرة تجاه

 واعتبخوىا الثػرةاؤىا ضج زعأ ف توى الثػرة (الشجع االحسخ) ةفي حيغ عارضت مشطس
 .(ٕٛٔ، ٕٚٓٓ)الػرداني،  مخيكياً أ انقالبا

القػية التي تمقاىا اليدار السرخؼ  زخبةكانت نقصة التحػل بعج ال       
لشذاط الدياسي والستسثمة بـ ، بأبعاد قياداتو عغ مسارسة ا(ٖ)ٜٗ٘ٔخالل أزمة آذار 

خالج محيي الجيغ ويػسف مشرػر صجيق وما اعقبيا مغ حسمة اعتقاالت شالت معطع 
العشاصخ اليدارية، فزاًل عغ التقخيخ الحؼ نذخه الكيادؼ الذيػعي االيصالي بالع دات 

(Balm Date)  وحجة التشطيسات الذيػعية  إلىوالحؼ دعا  ٜٗ٘ٔفي أواخخ عام
السرخية أثخه في فكخة وحجة التشطيسات الذيػعية السرخية، فتدارعت الخصى لمػحجة 

، وتسخس عغ الشطام الػحجوؼ والحؼ (ٕٕٔ، ٕٕٔٓسيغ، )يابعج أن تعدزت أمسيًا 
كان البج مشو في مثل تمظ الطخوف إقامة تشطيع الحدب الذيػعي السرخؼ )السػحج( 

، والحؼ ضع تحت جشاحو كل مغ: )الحخكة الجيسقخاشية لمتحخر ٜ٘٘ٔشباط  ٘في 
الثػرؼ، ونػاة _التيار  )حجتػ(، والحخكة الجيسقخاشية لمتحخر الػششي )حجتػ(الػششي 

وشميعة الذيػعييغ السرخييغ(، وبقي  )الشجع األحسخ(الحدب الذيػعي السرخؼ، و
، وشميعة )الخاية(خارج إشار ىحه الػحجة كل مغ: )مشطسة الحدب الذيػعي السرخؼ 

 .(ٕٙٙ، ٕ٘ٔٓ)جدماتي، العسال، ووحجة الذيػعييغ( 
وكان ليحه التشطيسات عمى الخغع مغ سخية عسميا دور أو مػقف واضح إزاء 

 معطع التصػرات الدياسية سػاًء عمى الداحة الجاخمية أو الخارجية.
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وصفقة األسمحة  (4)1955ثانيًا: مهقف تيار اليدار السرخي من مؤتسخ بانجونج 
 التذيكية:

( ٜٗ٘ٔ-ٕٜ٘ٔدمحم نجيب )ما إن اشاح جسال عبج الشاصخ بالخئيذ 
بإجخاءاتو الججيجة، وبجأت مالمح  حتى بجأ ٜٗ٘ٔوالسعارضة الجاخمية في احجاث اذار 

سياستو الخارجية تتزح بعجائيا لالستعسار حتى تغيخ مػقف اليدار السرخؼ مخة 
ى إجخاءات الدياسة الخارجية أولبج الشاصخ، وتسثمت تأييج نطام جسال ع إلىأخخػ 

، وقج (ٕٙٙ، ٕٚٓٓ)الػرداني،  ٜ٘٘ٔالججيجة بسذاركتو بسؤتسخ بانجونج في نيدان 
رحب اليدار السرخؼ بسذاركة جسال عبج الشاصخ بالسؤتسخ، وعّج تشطيع )شميعة 

األمام وال يجػز إنكارىا، ومغ ثع أتخح  إلىالعسال( أن ىحه السذاركة ىي خصػة 
 دكتاتهريةا "بأنيالتشطيع مػقفًا مختمفًا مغ حكػمة الثػرة متخميًا عغ وصفو الدابق 

، كحلظ شارك تشطيع )شميعة العسال( مع آخخيغ م وطشي""حك"، ومؤكجًا عمى إنو عدكخية
"أنو في تعبئة وتشطيع صفػفيع ضسغ شعارات بانجونج، ويحكخ يػسف مػسى دروير 

وبحلظ يكػن ىحا  شارك مع آخخين... في إقامة تشظيم ديسقخاطي مؤيج لسؤتسخ بانجونج"
ذلظ الحدب  تشطيع شيػعي يؤكج حكيقة ىحا السػقف ثع تاله بعج أولالتشطيع ىػ 

، والحخكة الجيسقخاشية لمتحخر الػششي )حجتػ(، فزاًل عغ )الخاية(الذيػعي السرخؼ 
؛ سميع و ٕٕٓ–ٜٕٔ)إبخاليع وآخخون، د.ت، السشطسات الذيػعية الرغيخة األخخػ 

 .(ٕٗٔ–ٔٗٔآخخون، د.ت، 
القت الخصػة الثانية التي تبشاىا جسال عبج الشاصخ في سياستو الخارجية  وقج

أيمػل  ٕٚوالستسثمة بـ)صفقو األسمحة التذيكية( وتقاربو مع االتحاد الدػفييتي في 
، تخحيبًا شجيجًا مغ قبل اليدار السرخؼ، باعتبارىا نقصة تحػل في مدار ٜ٘٘ٔ

سخ بانجونج نحػ التصبيق العسمي الدياسة الخارجية السرخية تجفع قخارات مؤت
 .(ٔٗٗ، ٕٜٜٔ)حسخوش، 

التشطيسات الذيػعية السرخية التي أيجت  أولسال( وكان تشطيع )شميعة الع
 ٕٗفي  (٘)صفقة األسمحة التذيكية، استشادا لخفس جسال عبج الشاصخ حمف بغجاد
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، ومذاركتو في مؤتسخ بانجونج، وأشاد الحدب الذيػعي السرخؼ ٜ٘٘ٔشباط 
يق )السػحج( كثيخًا برفقو األسمحة التذيكية، عادًا إياىا خصػة نحػ األمام عمى شخ 

تغييخ عسيق  إلىاستقالل البالد، وتصػر ضسغ سمدمة مغ التصػرات التي قج تفزي 
 .(ٕٛٔ، ٕٕٔٓ)ياسيغ، باالتجاه الجولي لسرخ 

بسذاركة مرخ بسؤتسخ  )الشجع األحسخ(وعمى الرعيج ذاتو رحب تشطيع 
بانجونج وصفقة األسمحة التذيكية، ألن ذلظ يجعل مرخ تختبط بذكل أو بآخخ 
بالسعدكخ االشتخاكي، وكل الذعػب السحبة لمدالم، وأنو بسجخد أن تشعدل مرخ عغ 

الدالم والحخكة  االستعسار البخيصاني فإن ىحا بحج ذاتو مكدب كبيخ لحخكة
 .(ٜٔ)سيجاروس وآخخون، د.ت، الجيسقخاشية في مرخ والعالع 

أرسمت قيادات الحخكة الذيػعية السرخية إلى الدجػن ببخقيات تأييج لجسال 
"اليبت ىحه التظهرات حساس : قائالً عبج الشاصخ، ويؤكج ذلظ السرخؼ الديج يػسف 

الثهرة نؤيج ىحه السهاقف الهطشية ونظالب بزخورة االفخاج عشا لشأخح  إلىالسعتقمين فأرسمشا 
 .(ٚٙ، ٜٜٜٔ،  )الديج يػسف مكانشا في حساية ىحه السكتدبات"

تقالية والتي حجدت بثالث سشػات ابتجاًء كان التاريخ السحجد النتياء الفتخة االن
 ٙٔلغخض كتابة الجستػر السرخؼ قج انتيت يػم  ٖٜ٘ٔكانػن الثاني  ٚٔمغ  

، وفي ىحا اليػم أعمغ جسال عبج الشاصخ مذخوع الجستػر الججيج ٜٙ٘ٔكانػن الثاني 
بخصاب عام بسيجان عابجيغ كخصػة ججيجة مغ خصػات كفاح الذعب السرخؼ، وحجد 

مػعجًا الستفتاء الذعب عمى الجستػر وعمى رئاسة  ٜٙ٘ٔتسػز  ٖٕيػم  الجستػر
الجسيػرية، واجخؼ ىحا االستفتاء الثشائي بالسػعج السحجد سمفًا، وكانت السػافقة شبو 

)مجمذ قيادة جساعية عمى الجستػر الججيج وعمى رئاسة جسال عبج الشاصخ لمجسيػرية 
الثػرة، وألغي  قيادة، وبشاًء عمى الشطام الجستػرؼ الججيج ألغي مجمذ (ٜٙ٘ٔالثػرة، 

يأخح بالشطام الخئاسي الحؼ يتػلى فيو  ٜٙ٘ٔمشرب رئاسة مجمذ الػزراء، فجستػر 
رئيذ الجسيػرية السدؤولية التشفيحية الكاممة ويذاركو فييا عجد مغ الػزراء 

ببيان  )الخاية(الحدب الذيػعي السرخؼ  قيادة. وأكجت (ٕٗٙ، ٜٜٚٔ)األنرارؼ، 
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تأييجىا لمدياسة الخارجية لجسال عبج الشاصخ، وحث  ٜٙ٘ٔحديخان  ٜٔأصجرتو في 
، ٕٕٔٓ)ياسيغ، الذعب عمى تأييج الجستػر الججيج باستفتاء تسػز مغ العام نفدو 

ٕٔٛ). 
 :1956ثالثًا: تيار اليدار السرخي والعجوان الثالثي عمى مرخ عام 

( John Foster Dulles) (ٙ)كان وزيخ الخارجية االمخيكي جػن فػستخ داالس
الصخيقة التي يعاقب بيا جسال عبج الشاصخ لعقجه صفقة االسمحة التذيكية، يفكخ في 

عغ سحب  ٜٙ٘ٔتسػز  ٛٔولتبشيو سياسة عجم االنحياز بسؤتسخ بانجونج، فأعمغ في 
الػاليات الستحجة األمخيكية عخضيا بالسداىسة في تسػيل مذخوع بشاء الدج العالي، 

رد جسال عبج الشاصخ سخيعًا فأعمغ بخصاب وتبعتيا بخيصانيا، ثع البشظ الجولي، وجاء 
عغ تأميغ قشاة الدػيذ، فػججت كل مغ فخندا  ٜٙ٘ٔتسػز  ٕٙلو باإلسكشجرية في 

وبخيصانيا بقخار التأميع ذريعة لمعجوان عمى مرخ، فذشت القػات )اإلسخائيمية( ىجػمًا 
دا ، ثع تمى ذلظ ىجػم كل مغ بخيصانيا وفخنٜٙ٘ٔ ولتذخيغ األ ٜٕعمى مرخ في 
 .(ٖٓ–ٜٕ، ٜ٘ٛٔ)رياض، في اليػم التالي 

اصخ مغ وبسا أن اليدار السرخؼ قج غيخ مػقفو مغ نطام جسال عبج الش
التأييج عقب مذاركة جسال عبج الشاصخ بسؤتسخ بانجونج في نيدان  إلىالسعارضة 

، فسغ ٜ٘٘ٔ، وعقجه لرفقة األسمحة التذيكية مع االتحاد الدػفييتي في أيمػل ٜ٘٘ٔ
الصبيعي أن نخػ تأييج اليدار لقخار تأميغ قشاة الدػيذ، وبشاء الدج العالي حتى وىع 

 وفي ذلظ كتب الذاعخ فؤاد حجاد قريجة: داخل السعتقالت والدجػن،
 ))يا حسام البخ سكف..طيخ وىفيف..عمى كتف الحخ وقف..والقط الغمة((

 كسا كتب صالح حافع في سجغ جشاح بقمب الرحخاء الغخبية قريجه أخخػ:
 ))بكخة الشهر في بالدنا ياللي لسا نكيم الدج العالي((

ىكحا غشى الذيػعيػن السرخيػن، وىع مدجػنػن ومحكػم عمييع باألشغال 
 .(ٕٚ–ٔٚ، ٜٜٜٔ،  )يػسفالذاقة ىحه القرائج 
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و التقخب مغ اليدار السرخؼ جسال عبج الشاصخ مغ جانب ولبالسقابل حا
تذخيغ  ٙبيجف التقخب أكثخ مغ االتحاد الدػفييتي، فأصجر )جخيجة السداء( في 

خالج محيي الجيغ الحؼ أستعان بعجد مغ  إلى، وأسشج رئاسة تحخيخىا ٜٙ٘ٔ ولاأل
 .(ٖٜٜٔ؛ لصفي، ٖٔ، ٜ٘ٚٔ،  )عبجالفتاحالسثقفيغ والتقجميغ والذيػعييغ 

ومسا تججر اإلشارة إليو أن خالج محيي الجيغ كان قج أبمغ جسال عبج الشاصخ 
بشية الغخب اليجػم عمى مرخ قبل العجوان بعذخيغ يػم بحدب ما وردتو مغ 

 .(ٗٔ، ٜٚٛٔ)أنيذ، و معمػمات، إال ان جسال عبج الشاصخ أستخف بيا حدب وصف
ىكحا كان اليدار السرخؼ مؤيجا لدياسة جسال عبج الشاصخ السعادية 

تذخيغ  ٜٕلالستعسار قبل وقػع العجوان الثالثي، وعشجما وقع العجوان الثالثي في 
رك اليدار السرخؼ بالرخاع الذعبي ضج كان مغ الصبيعي أن يذا ٜٙ٘ٔ ولاأل

)جيخفازيػ، أنو مغ الزخورؼ الػقػف صفًا واحجًا في مػاجيو العجوان  العجوان، معتقجاً 
، وكان ىشاك عجد ال بأس بو مغ الذيػعييغ قج غادروا معتقل )أبػ (ٕ٘ٓ، ٕٓٔٓ

العجوان الثالثي  ثشاءأ بارزاً  دوراً ليتاح ليع أن يسارسػا  ٜٙ٘ٔزعبل( مشح حديخان 
 .(ٕٗٗ، ٕٚٓٓ)الػرداني، 

الحدب الذيػعي السرخؼ )السػحج( يتػقعػن أن يكػن رد  أعزاءكان 
 ةوتػجيو ضخب ،جل استعادتيااالستعسار عمى تأميغ قشاة الدػيذ ىػ العجوان مغ أ

ة لشطام جسال عبج الشاصخ، وبشاًء عمى ذلظ وفي اجتساع الكيادة السخكدية لمحدب قاضي
 تع اتخاذ قخاريغ ىاميغ:

 حذج الجيػد مغ أجل الكفاح السدمح والترجؼ لمعجوان الستػقع. :ولاأل 
الخفاعي عزػ المجشة السخكدية لمحدب الذيػعي  حسجالسعخكة أل قيادةإسشاد  الثاني:

 .(ٕٗٗ، ٕٚٓٓي، )الػردانالسرخؼ )السػحج( نطخًا لخبختو بسشصقو بػر سعيج
ضيخ التشديق والتعاون بيغ الذيػعييغ ورجال جسال عبج الشاصخ بذكل جمي 
بسػضػع السقاومة ضج العجوان الثالثي عمى مجيشو بػرسعيج، وتسثمت بعس أشكال 
ذلظ التعاون بإقامة معدكخ بقخية شػيحخ بسخكد أبػ حساد بسحافطة الذخقية لتجريب 
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بػر سعيج عغ شخيق بحيخة  إلىيػعية تسييجًا لمجخػل عجد مغ القادة والكػادر الذ
 إلىالحدب الذيػعي السرخؼ )السػحج( الجخػل  أعزاءالسشدلة، وأستصاع عجد مغ 

الخفاعي وعبج السشعع شتمو وعبج السشعع  أحسجبػر سعيج بتمظ الصخيقة، وكان مغ بيشيع 
حجازؼ، فزاًل عغ عجد آخخ مغ الذيػعييغ،  أحسجالقراص وعبج الدالم الخذان و 

كسا كان سعج رحسي عزػ المجشة السخكدية لمحدب الذيػعي )السػحج( داخل بػر 
 أحسجىاجػج و  إبخاليعالحدب مغ أبشاء مجيشو بػرسعيج، ومغ بيشيع  أعزاءسعيج مع 

شػقي السخجاوؼ وصالح ذىب وعبج السحدغ الحفشاوؼ الحؼ كان مدؤواًل عغ جياز 
ت، كسا صجرت مجمة )االنترار( باسع السقاومة سشذػراونيػ( الخاص بصباعو ال)الخ 

الذعبية فكان يتع شباعتيا في مصبعة شخز يشتسي لمحدب االشتخاكي )مرخ الفتاة( 
 .(ٕٕ–ٕٔ، ٕٙٓٓ)القريخ وآخخون، اسسو )مخمػف( 

السشصقة الذخقية  قيادةويحكخ الزابط اليدارؼ لصفي واكج والحؼ أسشج إليو 
... كانت مشظقة بهر سعيج 1956العجوان الثالثي عمى مرخ عام  اثشاء"إنو : قائالً 

فكشا نكيم شبكات لمسقاومة الذعبية والسقاومة الدخية في ىحه  البخيظانية محاصخة بالقهات
السشاطق وتهزيع األسمحة عمى السهاطشين ونكيم مخازن سخية الستخجاميا في حالة احتالل 

 قيادةاءني بسقخ شخق الجلتا، وكانت ميامشا إمجاد السشاطق السحتمة بالدالح والخجال، وج
بالدقازيق عبج السشعم شتمو )العزه بإحجى التشظيسات الذيهعية آنحاك( وأخبخني أنو يعخف 
طخيقًا مأمهنًا لجخهل بهر سعيج، ولم يكن لجيو وسيمو اترال بجاخل السجيشة السحاصخة، 
وبعج أن تأكجت من كالمو، ارسمت معو ضباطًا من الراعقة واسمحة واجيدة السمكي 

فتح الظخيق لجخهل  إال أنو، وكانت السقاومة الذعبية وقتيا تزم اليسين واليدار، وخالف
 .(8، 1985،  )واكجبهر سعيج كان بهاسظو اليدار" 

وتشطيع  كيادةرئيديًا ب دوراً كحلظ أدػ الحدب الذيػعي السرخؼ )السػحج( 
سعخكة داخل بػر سعيج بالسقاومة السدمحة وبكافو أقاليع مرخ بتذكيل لجان السعخكة ال

وتجعيع وتػضيف الصاقات الجساىيخية الػششية، وأسيع الذيػعيػن بتذكيل )الجبية 
، وبتذكيل )جير التحخيخ( (ٖٕٚآخخون، د.ت، )الجبالي و الػششية الستحجة( بالغخبية 
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باإلسكشجرية الحؼ أصبح مشطسة جساىيخية مشاىزة لالستعسار، والتحق الذيػعيػن 
جسيعيع بيحا الجير حتى يكػنػا عمى اشالع بسا يحجث في الداحة الدياسية 

 .(٘ٓٔ، ٕٗٔٓ)أميغ، والحرػل عمى التجريب العدكخؼ السشاسب 
عبية ضج العجوان الثالثي عمى وتشطيع حخكة السقاومة الذ قيادةلع تقترخ 

الحدب الذيػعي السرخؼ )السػحج(، فقج كان ىشاك أيزا تشطيع )شميعة الذعب 
 -التي ضست عشاصخ رافزة لػحجة الحدب الذيػعي السرخؼ )السػحج(-الجيسقخاشية(

وتشطيع حخكة السقاومة الذعبية ضج العجوان الثالثي، فقج  قيادةالتي كان ليا دور في 
 تيا السخكدية وقخرت ما يمي:اجتسعت لجش

الخصػط األمامية بجبية القتال ضج  إلىأن يتػجو الجدء األكبخ مغ أعزائيا  -ٔ
 العجوان الثالثي.

 تكػيغ ما يدسى بـ )لجان السقاومة الذعبية(. -ٕ
الكيادييغ وىػ محسػد السشاستخلي أن يبخم اتفاقًا مع السدؤوليغ  عزاءتكميف أحج األ -ٖ

مغ أجل تجريب الذيػعييغ السرخييغ عمى حسل الدالح بحكػمة جسال عبج الشاصخ 
 .(ٜٜٔ-ٜٛٔ)الجبالي وآخخون، د.ت، لسػاجيو العجوان الثالثي عمى مرخ 

العجوان  ثشاءكسا كان لميدار نذاط بارز داخل الحخكة العسالية السرخية أ
"وفي : قائالً الديج عمي الجبالي  أحسجذلظ اليدار السرخؼ  الثالثي عمى مرخ، ويؤكج

، كان قج أفخج عشا جسيعًا وكشت أنا سكختيخ مداعج 1956العجوان الثالثي عمى مرخ عام 
 1ت رقسشاىا من مشذهرانقابة الظاىخ، شكمشا لجشة لمسداىسة في السعخكة وقسشا بإصجار 

السداىسة في السعخكة والتجريب عمى  ىإل، وكشا نجعه فييا العسال والسهاطشين 12 إلى
ت أصحاب العسل بعجم سشذهراالدالح واالشتخاك بالسقاومة الذعبية، وقج ناشجنا في بعض ال

)الجبالي " تهتخ بين العسال وأصحاب العسل إلىفرل أي عامل او خمق أحجاث تؤدي 
 .(ٕٜ–ٜٔ، ٜٜٙٔ،  ؛ بيشغٓٙٔ–ٜ٘ٔوآخخون، د.ت، 

أما مغ بقي مشيع داخل الدجػن والسعتقالت فقج تقجمػا بصمبات لألفخاج عشيع 
بػر سعيج لالشتخاك بالسقاومة الذعبية ضج العجوان  إلى والدساح ليع بالتػجو مباشخة
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)القريخ الثالثي لكغ شمبيع لع يمَق آذانًا صاغية، ولع يتح ليع سػػ التبخع بالجم 
العجوان  ثشاءأ )الخاية(، وناضل الحدب الذيػعي السرخؼ (ٖٕ–ٕٕ، ٕٙٓٓوآخخون، 

الثالثي عمى مرخ مغ أجل إشالق سخاح الذيػعييغ السحكػم عمييع بػقت سابق، 
وإلغاء نز قانػن العقػبات الحؼ يعاقب باألشغال الذاقة عمى أؼ نذاط شيػعي 

 .(٘ٓٔ، ٕٗٔٓ)أميغ، 
وتشطيع حخكة السقاومة الذعبية  كيادةيًا بأساس دوراً وىكحا أدػ اليدار السرخؼ 

 ٚىحا العجوان باإلنحار الدػفييتي في  ضج العجوان الثالثي عمى مرخ حتى تػقف
 .(٘ٓٔ-ٗٓٔ، ٜٙ-ٛٙ، ٕٕٔٓ،  )دمحم ٜٙ٘ٔتذخيغ الثاني 

 رابعًا: مذاريع االحالف العدكخية ومهقف تيار اليدار السرخي مشيا:
عمى مجار تاريخيا رفزت مرخ االرتباط باألحالف العدكخية التي نذأت 
تحت قيادة الجول الكبخػ، فقج قاومت مرخ )مذخوع الذخق األوسط( الحؼ شخحتو 

ع الخسديشات بيجف تصػيق االتحاد الدػفييتي بإشار الػاليات الستحجة األمخيكية بسصم
ما كان يعخف بـ )سياسة االحتػاء(، وعارضت مرخ )حمف بغجاد( الحؼ تكػن في 

بيجف مشع االنتذار الذيػعي بسشصقة الذخق األوسط، وعمى الخغع مغ  ٜ٘٘ٔشباط 
يا إال أنأن مرخ كانت تقجر مػقف الػاليات الستحجة األمخيكية مغ العجوان الثالثي، 

الحؼ كان يرب باالتجاه ذاتو لمسذخوعيغ  ٜٚ٘ٔترجت لـ)مذخوع ايدنياور( عام 
 .(ٕٚٔٓ،  )مدعجالدابقيغ 

لع يختمف مػقف اليدار السرخؼ عغ مػقف الحكػمة السرخية بخفزيا 
لألحالف العدكخية، فقج عارض اليدار السرخؼ الستسثل بالتشطيسات الذيػعية 

العدكخية جسيعًا وبالسخاحل كميا، إذ رفس تشطيع )شميعة العسال(  السرخية االحالف
جسيع ىحه االحالف، فزاًل عغ تػعيتو لمذعب بأخصارىا عغ شخيق إصجار 

ت بالسداحة الستاحة مغ الرحافة، وعمى الرعيج الحخكي أسيع أعزاؤه سشذػراال
مسة شابػر بتعبئة الصالب ضج ىحه االحالف مغ خالل مشاىج التاريخ، ومغ خالل ك

الرباح وبعس الشجوات التي كان يجعى إلييا بعس الرحفييغ والذخريات العامة، 
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)سيجاروس فزاًل عغ قياميع بجسع التػاقيع السعارضة ليحه االحالف العدكخية 
 .(ٕٕ٘وآخخون، د.ت، 

وقف بالزج مغ ىحه  )حجتػ(إن تشطيع الحخكة الجيسقخاشية لمتحخر الػششي 
ألحالف العدكخية ايزًا بجسيع اشكاليا، وكان مع الػحجة التي تتع بأراده الذعػب ا

، كسا إنو سبق وأن أصجرت الجبية الػششية (ٕٕ٘)سيجاروس وآخخون، د.ت، 
جاء فيو رفس االحالف  ٖٜ٘ٔفي حديخان  بياناً الجيسقخاشية )حجتػ وحدب الػفج( 

العدكخية بجسيع أذرعيا وصػرىا كالجفاع عغ الذخق األوسط، والزسان الجساعي 
)الصػيل  العخبي، وذلظ لجعع الدالم العالسي وعجم جخ البالد لحخٍب عالسية ثالثة

 .(ٖٔٙ، ٖٕٓٓوآخخون، 
سياسة وقف تشطيع الحدب الذيػعي السرخؼ )السػحج( ىػ اآلخخ بالزج مغ 

االحالف العدكخية، وكان لو دور بتػعية الذعب ضجىا، وحذج الجساىيخ لسقاومتيا 
وقج ضيخ ذلظ جميًا مغ خالل ما تع نذخه بالرحف والسجالت الدخية التي كان 
يرجرىا التشطيع، وكحلظ بتعبئة السثقفيغ وجساىيخ العسال والصمبة ضج ىحه االحالف، 

 .(ٗ٘ٔ)إبخاليع و آخخون، د.ت، العمشية والدخية وبإصجارات )دار الفكخ( مغ الكتب 
ت السشاىزة لسذاريع بيانافقج أصجر عجدًا مغ ال )الشجع األحسخ(أما تشطيع 

االحالف العدكخية، كسا إن أعزاءه كانػا يقػمػن بتػعيو الذارع السرخؼ بالزج مغ 
عمى الججران والشذخ بالرحف والسجالت الدخية التي  ىحه السذاريع مغ خالل الكتابة

كان يرجرىا التشطيع، وكان يخػ أن ىحه السذاريع العدكخية ىجفيا ربط البالد بعجمة 
 .(ٕٜ)سيجاروس وآخخون، د.ت، االستعسار 

ومسا تججر اإلشارة إليو أن تشطيع )شميعة العسال( في الفتخة ذاتيا كان قج عقج 
تشطيع )حدب العسال  إلى، نتج عشو تغييخ أسسو ٜٚ٘ٔآذار في  سخًا حدبياً مؤت

، ٕٕٔٓ)ياسيغ، والفالحيغ الذيػعي السرخؼ( الحؼ عخف اخترارًا بـ)ع.ف( 
ٖٔٔ). 
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 خامدًا: تيار اليدار والدمظة في مرخ بين محاولة االنجماج والخفض الحكهمي:
 تأسيذ االتحاد القهمي ومهقف قهى اليدار مشو: -1 

قج قامت   ٖٜ٘ٔكانػن الثاني  ٙٔوالتي انذأت في (  ٚ)كانت )ىيئة التحخيخ(
لتجسيع الجساىيخ لسجابية االحتالل  "االتحاد والشظام والعسل"تحت شعار ثالثي ىػ: 

البخيصاني وتحقيق االستقالل وتصبيق مبادغ الثػرة الدتة، ولسا خخج االحتالل 
، انتيت مبخراتيا ووجب حميا إلقامة ٜٙ٘ٔالبخيصاني وانجحخ العجوان الثالثي عام 

، وىكحا قام )االتحاد (ٙٔ، ٜٜ٘ٔ،  )كخومتشطيع ججيج يتالءم مع السخحمة الججيجة 
، وكان كسا أريج لو أن يكػن انعكاسًا لتجسع نذاط القػػ ٜٚ٘ٔأيار  ٕٛالقػمي( في 

"االشتخاكية االجتساعية واالقترادية عمى الشحػ السسكغ بطخوف وقتحاك، تحت شعار: 
 .(ٓٛٔ–ٜٚٔ، ٕٓٓٓ)التكخيتي،  الجيسقخاطية التعاونية"

اختمف اليداريػن السرخيػن بسػقفيع ازاء االتحاد القػمي، فقج كان مػقف 
االتحاد القػمي قجر  إلىىػ االنزسام  )حجتػ(الحخكة الجيسقخاشية لمتحخر الػششي 

ة خجمة الجساىيخ مغ ولومحا-كأفخاد–اإلمكان، وال سيسا العشاصخ الحدبية السؤىمة لحلظ
ػ دعع التػجو الػششي والتقجمي داخل االتحاد خاللو ىحا مغ ناحية، ومغ ناحية أخخ 

 .(ٔ٘ٔ–ٓ٘ٔ، ٕٕٔٓ؛ ياسيغ، ٖٕٙ)الجبالي و آخخون، د.ت، القػمي 
أما الحدب الذيػعي السرخؼ )السػحج( فقج أراد العسل مع االتحاد القػمي 

باإلجخاءات التي  باعتباره الحدب الحاكع، ولكشو في الػقت ذاتو نجد مغ خالل جخيجتو
اتخحتيا السباحث العامة )جياز السخابخات( واالتحاد القػمي والتي مغ شأنيا شل كفاح 
الذعب وعدلو عغ الحكع الػششي، وإشاعة روح اليأس عشج الجساىيخ، وتفتيت الجبية 
الػششية، وأن االتحاد القػمي بجاًل مغ تكػيغ فخق السقاومة الذعبية انذغل باستبعاد 

عشاصخ الػششية مغ الذيػعييغ والتقجمييغ مغ التشطيسات الجساىيخية، وأنتيى أغمب ال
السصالبة بزخورة اشالق الحخيات الدياسية والشقابية لسختمف الييئات  إلىالسقال 

الػششية، ألنيا الزسان األكيج اللتفاف الذعب حػل الحكع الػششي ليتسكغ مغ الػقػف 
 .(ٛٗٔ، ٕٕٔٓ)ياسيغ، بػجو السدتعسخيغ 
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شاركت )شميعة الذعب الجيسقخاشية( الحدب الذيػعي السرخؼ السػحج مػقفو 
"حدب الحكهمة العفن"، ياه اليدار، عادًة إ إلىمغ االتحاد القػمي، مع خصػة واحجة 

، ٜٛ٘ٔ ولوأصجرت شميعة الذعب الجيسقخاشية نذخة )صػت الذعب( في تذخيغ األ
( لحجيثو مع يػسف ادريذ الكاتب ٜٔٛٔ-ٜٓٚٔوفييا ىاجست دمحم انػر الدادات )

: بأنوبرحيفو االىخام عغ االتحاد القػمي، ووصفت )صػت الذعب( االتحاد القػمي 
، وسبق لجخيجتيا أن وصفت االتحاد طبقة كبار الخأسساليين""حدب سياسي لحكهمة 

"حدب حكهمة الخأسساليين ال يدتظيع أن يكف عمى قجميو بجون حساية : بأنوالقػمي 
، وفي العجد التالي مغ الجخيجة ذاتيا تع التأكيج عمى أن الحكػمة اإلدارة والحكهمة"

فإن سيصخة الحكػمة عمى ىحا القائسة تسثل كبار الخأسسالييغ السرخييغ، وبالتالي 
االتحاد، يعشي أنو حدب ىحه الصبقة، وفي العجد نفدو ثسة دعػة لمجساىيخ لمشزال 
ضج قخار الجسيػرية الخاص بإخزاع الشقابات لديصخة االتحاد القػمي، لكشيا عمى 

العسل برفػف االتحاد القػمي ليذ مغ أجل  إلىالخغع مغ ذلظ دعت الذيػعييغ 
ل مداره لجبية ديسقخاشية، إنسا مغ أجل تجعيع الجساىيخ واقشاعيا تقػيتو أو تحػي

)سيجاروس و آخخون، الزغط عمى مسثمي الحكػمة  إلىبذعارات الذيػعييغ ودفعيا 
، أما تشطيع حدب العسال  (ٓ٘ٔ–ٛٗٔ، ٕٕٔٓ؛ ياسيغ، ٕٔٔ–ٔٔٔ د.ت، 

والفالحيغ الذيػعي السرخؼ )ع.ف( فقج كان مػقفو ىػ عجم االشتخاك في االتحاد 
 .(ٚٛوآخخون، د.ت،   )القريخالقػمي 

"أنو خالل اقامتي بالقاىخة : قائالً ( Alberto Jaco Filoويحكخ البختػ جاكػ فيمػ)
تشديق( من بين التشظيسات الذيهعية السرخية السختمفة،  لجشةعمست أنو تم تذكيل )

 ,.F.S.D)أسذ حدب وحيج لمذيهعيين السرخيين"  وتتسثل ميستيا الخئيدية بإرساء

قبل الحدب الذيػعي السرخؼ )السػحج( شخوط  ٜٚ٘ٔحديخان  ٛٔ، وفي (1 ,1957
باستبعاد الييػد مغ الكيادة وحل )مجسػعة روما(،  )الخاية(رخؼ الحدب الذيػعي الس

، ٕٕٔٓ، )ياسيغوىكحا أنجمج الحدبان ليذكال: الحدب الذيػعي السرخؼ )الستحج( 
ٖٔٔ). 
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 :1957تيار اليدار وانتخابات تسهز  -2
انتخابات بخلسانية في  أولما أن فتح باب التخشيح لسجمذ األمة عشج مجيء 

في ضل وجػد حدب الدمصة األوحج وىػ )االتحاد القػمي( حتى أقجمت  ٜٚ٘ٔتسػز 
الشطام  أنإال ليا لسجمذ األمة،  أعزاءالتشطيسات الذيػعية السرخية عمى تخشيح 

السرخؼ كان لو رأؼ آخخ كذف عغ استسخار العجاء لمذيػعييغ السرخييغ، ذلظ أن 
ضست كل مغ جسال عبج الشاصخ وعبج الحكيع عامخ وعبج المصيف البغجادؼ  لجشة

شصب كل السخشحيغ الذيػعييغ  إلىوكسال الجيغ حديغ وزكخيا محيي الجيغ، عسجت 
ذ مغ ىحا الذصب بعج أن رفس جسال عبج السرخييغ، وإن استثشت عبج العطيع أني

، ٕٕٔٓ)ياسيغ، الشاصخ وعبج الحكيع عامخ شصب اسسو لػقػفو مع الشطام السرخؼ 
"إن قخارًا صجر بحخمان كل من : قائالً يدارؼ السرخؼ شو دمحم عثسان ، ويحكخ ال(ٕٖٔ

من التخشيح أيا كان سبب االعتقال، وبحلك رفض  1952تسهز  23اعتقل او سجن مشح 
قبهل أوراق عجد كبيخ من الذيهعيين وال سيسا العسال الحين لم يفخج عشيم اال في عام 

حق  ((االتحاد القهمي))حكهمي األوحج وىه ، وصجر قخار بإعظاء التشظيم الدياسي ال1956
االعتخاض عمى أي مخشح، ثم ما تال ذلك من صجور قهائم من وافق االتحاد القهمي عمى 
تخشيحيم خالية من الغالبية العظسى من الذيهعيين الحين سبق أن ُقبمت أوراق تخشيحيم، 

 .(145)سميم و آخخون، د.ت، وبحلك ُحخمها من استكسال الجورة االنتخابية" 
وعمى الخغع مغ شصب أسساء السخشحيغ الذيػعييغ كميع فإن التشطيسات 
الذيػعية السرخية شاركت بجعع مخشحيغ وششييغ، وشخحت ىحه التشطيسات الذيػعية 
بخامجيا وشعاراتيا بتمظ الحسمة االنتخابية، وكان مغ بيشيا حدب العسال والفالحيغ 

"مإذا يخيج الذعب من ػانًا: يحسل عش مشذػراً الذيػعي السرخؼ )ع.ف( الحؼ وزع 
 تزسغ ما يمي: مسثميو بسجمذ األمة؟"

 االستقالل الػششي. -ٔ
 انجاز الػحجة العخبية. -ٕ
 الجفاع عغ الدالم العالسي. -ٖ
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 ترفية بقايا االقصاع. -ٗ
 تػشيج دعائع الجيسقخاشية. -٘
 بشاء اقتراد متحخر مددىخ. -ٙ
فزاًل عغ مصالب العسال والفالحيغ والسخضى والصفػلة والذباب والسػضفيغ  -ٚ

 .(ٖٖٔ، ٕٕٔٓ)ياسيغ، 
يدار مغ السذاركة في الحياة الدياسية وقج كان الستبعاد الدمصة لسخشحي ال

السرخية محققًا أىع  الذيػعيةالسرخية دور في تراعج خط الػحجة بيغ التشطيسات 
مع حدب العسال  الحدب الذيػعي السرخؼ )الستحج(انترار تاريخي لو، إذ اتحج 

عغ تكػيغ  ٜٛ٘ٔ كانػن الثاني ٛوالفالحيغ الذيػعي السرخؼ )ع.ف(، واعمغ في 
كانػن الثاني(، الحؼ ضع الغالبية الداحقة  ٛالسػحج )-الحدب الذيػعي السرخؼ 

لمتشطيسات الذيػعية السرخية، وضمت خارج إشار ىحه الػحجة مشطستان محجودتا الشفػذ 
الصبقة  قيادةالجساىيخؼ ىسا: )الصميعة الذيػعية( و)وحجه الذيػعييغ(، وبحا تػحجت 

عمى نحػ لع يدبق لو مثيل مشح أن عادت الحخكة الذيػعية السرخية  العاممة وشميعتيا
 .(ٖٗ، ٜٗٛٔ،  )لبيب الطيػر بسخحمتيا الثانية باألربعيشات إلى

خ وبالخغع مغ أن التشطيسات الذيػعية السرخية قج تػحجت عمى نحٍػ غي
مدبػق بتاريخ الحخكة الذيػعية السرخية مغ قبل واندجاميا بقػام تشطيسي واحج 
وإعالن خزػعيا لسبجأ "السخكدية الجيسقخاشية" لكشيا بقيت متدسو بصابع "فيجرالي"، 
بسعشى أن قياداتيا استسخت تعقج اجتساعات خاصة ليا، وتتخح قخاراتيا لتتحخك وكأنيا 

 .(ٕٙٓٓ؛ أحسج، Y.Ismael & El-Said، 1990، 106)ىي تكتل قائع بحاتو 
 الخاتسة :

يعج تيار اليدار احج التيارات الدياسية التي نذصت عمى الداحة العخبية في 
السخحمة التي تمت الحخب العالسية االولى عبخ العجيج مغ األحداب والسشطسات 
الذيػعية والساركدية وكانت مرخ احجػ اىع الجول التي نذط فييا ىحا التيار والحؼ 
شاب نذػءه العجيج مغ االشكاالت السيسا وانو عمى الخغع مغ محاولة العجيج مغ 
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اليدارييغ السرخيغ اضفاء الرفة السرخية عمى تاسيدو اال ان دور الييػد االجانب 
كان ىػ االوضح واالبخز في ذلظ حتى تع تسريخه في السخحمة الالحقة مسا مكشو مغ 

وما تالىا مغ احجاث استصاع  ٕٜ٘ٔة لعب دور سياسي كبيخ في الثػرة السرخي
وضع برستو فييًا تأييجًا او معارضًة كاالصالح الدراعي وحل االحداب الدياسية 

والتػجو السرخؼ صػب السعدكخ االشتخاكي  ٜٙ٘ٔوالعجوان الثالثي عمى مرخ 
وغيخىا، وىحا ما دفع حكػمة الثػرة في مرخ ان تػجو لو شيمة حكع الخئيذ جسال 

ضخبات متتالية انيكتو وقزت عمى بعس قياداتو كذيجؼ عصية عبج الشاصخ 
الذافعي مسا دفع بعس احدابو الى الخكػن الى الترالح مع الشطام الدياسي السرخؼ 
كسحاولة مشيا لمعب دور سياسي مغ تحت مطمة الدمصة وىحا ما رفزو البعس 

لكشو وبخغع االخخ مغ التشطيسات اليدارية واضعف مػقفيع امام الشطام السرخؼ ، 
ذلظ استصاع البقاء عبخ العسل الدخؼ حتى سشحت لو الفخصة مخة اخخػ الستئشاف 

 نذاشو في عيج الخئيذ دمحم انػر الدادات. 
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 امراليه 
                                                 

مفكررخ مرررخي ورائررج حخكررة التخجسررة والتشررهيخ فرري مظمررع الشيزررة الحجيثررة، ولررج بسجيشررة طيظررا مررن ( 1)
وإلييا ُيشَدرب، وفييرا تمقرى عمهمرو األولرى، ونذرأ  1801محافظة سهىاج جشهبي صعيج مرخ عام 

وفرج إلرى القراىخة، والتحرق براألزىخ ومكرث  1817في أسخة كخيسة األصل شخيفة الشدب، وفري عرام 
، تررهفي 1831وعراد إلرى مررخ سرشة  1826ات، سرافخ الرى فخندرا فري بعثرة سرشة برو خسرذ سرشه 

 .(11، 2020)الذيال، . لمسديج من التفاصيل 1873سشة 
فررؤاد مخسرري الررحي كرران عمررى صررمة بررجوائخ الحرردب عمررى يررج  1949يهعي تأسررذ سررشة حرردب شرر( 2)

وتررهاط   1948وجرراء تأسيدررو كررخد فعررل عمررى ىديسررة الجررير السرررخي سررشة الذرريهعي االيظررالي 
عرخف البخجهازية السرخية مع البخيظانيين كسا يذريخ مؤسدرو وكانرت نهاترو االساسرية ىرم العسرال و 

 .(8، 1985)الخاية،  باسم الحدب الذيهعي السرخي 
( وبرين مجمرذ قيرادة الثرهرة، برجأ خالرج 1954-1952جيرب)بجأت بهادر الخالف تظيرخ برين دمحم ن (3)

محيرري الررجين يسيررل إلررى جانررب دمحم نجيررب، وكرران خالررج محيرري الررجين يذررخف عمررى مخررابخات سررالح 
الفخسان، وكان يتستع بذعبية داخل سالح الفخسان، فزراًل عرن مهقفرو بهصرفو عزرهًا فري مجمرذ 

تسررت اعادتررو إلررى مكانتررو  1954شرربا   23قيررادة الثررهرة وعشررجما قررجم دمحم نجيررب اسررتقالتو فرري 
بهاسررظو قررهات سررالح الفخسرران التابعررة لخالررج محيرري الررجين يدررانجىا الزرربا  الحدبيررهن ا خررخون 
ومظرراىخات الذرررهاري التررري حخكيرررا الذررريهعيهن، ولتفررادي الررررجام السباشرررخ مرررع دمحم نجيرررب بدررربب 

، والتري قزرت 1954آذار  25شعبيتو الجارفة التي حظري بيرا أعمرن مجمرذ قيرادة الثرهرة قرخارات 
بعررهدة الحيرراة الجيسقخاطيررة، لكررن السعارضررين مررن اعزرراء مجمررذ قيررادة الثررهرة قررامها بتررجبيخ حخكررة 
اضررخابات عساليررة واعترررامات بررجأت بعسررال الشقررل السذررتخك وامتررجت إلررى بكيررة الشقابررات، وانتيررت 

أيرام فقرط، اي فري يرهم بعرج اربعرة  1954آذار  25بإلغاء قخارات مجمذ قيادة الثهرة الررادرة ييرو 
آذار، وتال ذلك شن حسمة قسع شجيجة ضج القهى الجيسقخاطية ومتابعتيا بالترفية واالعتقراالت  29

 .(12، 1979،  ؛ رمزان50، 1999)إمام، والسحاكسات 
آسريهية كظراىخة مشاىزرة لالسرتعسار فري بانرجونج بإنجونيدريا، -أول مؤتسخ لتأسريذ الحخكرة أفرخو( 4)

(، بشرراًء عمررى مبررادرة مررن 1955نيدرران  24-18عقررج ىررحا السررؤتسخ فرري السررجة السستررجة مررا بررين )
رؤساء حكهمات دول كهلهمبه )باكدتان، سريخالنكا، بهرمرا، سريالن، انجونيدريا(، وقرج شراركت ييرو 

خون دولة افخيكية وآسريهية تقخيبرًا، وكران اليرجف السعمرن النعقراد السرؤتسخ ىره لتذرجيع تدعة وعذ
الرجاقة وعالقة حدن الجرهار برين تمرك الرجول ودراسرة مذراكميا الدياسرية واالقتررادية والثقاييرة. 
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لمسديج مرن التفاصريل يشظرخ: جامعرة الرجول العخبيرة، السرؤتسخ ا سريهي األفخيقري األول السعقرهد فري 
 .(231–1، 1955،  )حدهنة (، 1955ابخيل  24-18جونج بإنجونيديا )بان

بخعايرة بخيظانيرة وبسباركرة أمخيكيرة، ضرم كرل  1955شربا   24حمف عدركخي دفراعي أنذر  فري ( 5)
االمخيكيرة فقرج رفزرت الرجخهل من العخاق وتخكيا وباكدتان وإيرخان وبخيظانيرا، أمرا الهاليرات الستحرجة 

في الحمف واكتفت بتذجيع تمك الجول عمى االنزسام إليو، وكان اليجف مشو ىه تحدرين العالقرات 
مررع دول الجررهار وبشرراء جبيررة قهيررة ضررج تغمغررل الذرريهعية السجعهمررة مررن االتحرراد الدررهفيتي فرري 

قية بغجاد، وباندحاب الذخق األوسط، وسسي بحمف بغجاد ندبة إلى مقخ الحمف في العاصسة العخا
( وفري عرام otneCنقل مقخه إلى انقخة بتخكيا واصبح يعرخف باسرم ) 1958العخاق من الحمف عام 

 .(300–265، 2020،  )زكيألغي الحمف  1979
بهاليررة ميذرريغان فرري الهاليررات الستحررجة األمخيكيررة، انتقررل إلررى نيهيررهرك  1888شرربا   25ولررج فرري ( 6)

، عسرل 1909وباريذ ومجريج ثم عاد إلى واششظن، درس القانهن في جامعة جهرج واششظن عرام 
(، اختيخ كسدتذرار قرانهني لمهاليرات Sullivan-Cromwellمحاٍم في شخكة سهليفان وكخوميل )

، اشررتخك فرري صرريااة ديباجررة ميثرراق األمررم 1919الستحررجة االمخيكيررة فرري مررؤتسخ الرررمح ببرراريذ 
، أعج معاىجة الدالم مع اليابان، 1949الستحجة، ومشجوبًا لجى الجسعية العامة لألمم الستحجة عام 

 1959أيررررار  24، تررررهفي فرررري (1959-1953تررررهلى وزارة الخارجيررررة األمخيكيررررة خررررالل الفتررررخة)
 . (932، 2021الغفهر، عبج)

مشظسة ججيجة عخفت باسم )ىيئة التحخيخ( ، أو التجسرع مرن  1953كانهن الثاني  16أنذئت في  (7)
أجل التحخيخ، معمشة شعارىا "كمشا أعزاء في التجسع من اجرل التحخيرخ"، وكران جسرال عبرج الشاصرخ 
، األمين العام ليا، وكان ىجفيا الخئيذ الجالء الكامل وايخ السذخو  لمقهات البخيظانيرة مرن مررخ

وىرري بررحلك كانررت أول تشظرريم سياسرري شررعبي، كرران الغررخض مررن إنذررائو دعررم الثررهرة ومررلء الفررخا  
 .(2، 2012،  )عيجانالدياسي الحي كان سيشتج عن حل األحداب الدياسية 

 السرادر
 From من تاريخ الحخكة الذيهعية في مرخ )شيادات ورؤى( إبخاليم، ث.، وآخخون. )د.ت(. 

The History of The Communist Movement in Egypt (Testimonies and 

Visions)  . .(. مخكد البحهث العخبية واإلفخيكية2)مج. 

 Scattered Pages of خريب (. صفحات متشاثخة من أوراق عسخ 2006أحسج، م. س. )

Leaves of a Fertile Age .316، جخيجة القاىخة .www.cedej.bibalex.org. 

 Salah Nasr Remembers الشكدة -السخابخات-الثهرة-صالح نرخ يتحكخ(. 1999إمام، ي. )

http://www.cedej.bibalex.org/
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- The Revolution - Intelligence - The Blowbackدار الخيال . . 

وثائق الحدب الذيهعي السرخي)الخاية( -قزايا الذيهعية السرخية(. 2014أمين، س. )
 Egyptian Communism نحه االشتخاكية  الهحجة والتعجدية في الحخكة -1955-1957

Issues - The Egyptian Communist Party Documents (The Banner) 1955-

1957 - Unity and Pluralism in The Movement Towards Socia دار العين .
 . لمشذخ

 The Overall in الشظم الدياسية واإلدارية -السجسل في تاريخ مرخ(. 1997األنراري، ن. )

The Egypt History - Political and Administrative Systems دار الذخوق .. 

جخيجة . Margins On the Suez Files (. ىهامر عمى ممفات الدهيذ 1987أنيذ، ي. )
 .282،  األىالي 

. The Egyptian Left in Twenties اليدار السرخي في العذخيشياتالبعمي، م. )د.ت(. 
www.revsoc.me . 

لعخبي العمم األحسخ ىل كان يخفخف ىشاك؟ الدياسة الساركدية والشداي ا(. 1996، ج. ) بيشن
-Was The Red Flag Flying There? Marxist Politics and The Arab  اإلسخائيمي

Israeli Conflict  .متخجم((. دار الثقافة الججيجة  )ك. الديج( . 

 Gamal Abdel جسال عبج الشاصخ )نذأة وتظهر الفكخ الشاصخي( (. 2000التكخيتي، ب. ي. )

Nasser (The Origin and Development of Nasserist Thought) مخكد دراسات .
 . الهحجة العخبية

 From من تاريخ الحخكة الذيهعية في مرخ )شيادات ورؤى( الجبالي، ا.، وآخخون. )د.ت(. 

The History of The Communist Movement in Egypt (Testimonies and 

Visions) . .يكيةمخكد البحهث العخبية واإلفخ  .(1)مج. 
 The Arabic رؤية معاصخة -تاريخ األحداب الذيهعية العخبية (. 2015جدماتي، ن. )

Communist Parties History - A Contemporary Vision دار نيشهى لمجراسات .
 . والشذخ والتهزيع

 The Marxist  1981-1967الحخكة الساركدية في مرخ(. 2010جيخفازيه، ج. )

Movement in Egypt 1967-1981  . ك. كارتهالنه )متخجسين((. السخكد و )ب. م. عبجالخحسن
 .القهمي لمتخجسة

(. السؤتسخ ا سيهي األفخيقي األول السعقهد في بانجونج بإنجونيديا 1955. ) ، م. يحدهنة

http://www.revsoc.me/
http://www.revsoc.me/
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 The First Asian-African Conference Held in ( 1955ابخيل  18-24)

Bandung, Indonesia (18-24 April 1955) .مظابع جخيجة جامعة الجول العخبية .
 . الرباح بسرخ

عبج -مجتسع جسال عبج الشاصخ-مرخ والعدكخيهن -يهليه23ثهرة (. 1992حسخوش، أ. )
 July 23 Revolution - Egypt and The Military - Gamal Abdel الشاصخ والعخب 

Nasser Society - Abdel Nasser and The Arabs  .( .الييئة السرخية العامة 1مج .)
 . لمكتاب

. دار الفيحاء Mokhtar Al-Sahah مختار الرحاح(. 2010، أ. ب. م. ب. ش. ا. ) الخازي 
 . لمشذخ والتهزيع ودار السشيل ناشخون 

 .205، جخيجة األىالي The Flag( .1985.) الخاية
 Secret Documents of The  1952الهثائق الدخية لثهرة يهليه  (.1979) رمزان، ي. 

July 1952 Revolution  . .(. الييئة السرخية العامة لمكتاب1)مج . 

محكخات محسهد رياض، البحث عن الدالم...والرخاي في الذخق األوسط (. 1985. )، مرياض
 Mahmoud Riad Memoirs, The Peace Search ... And Conflict in The 

Middle Eastدار السدتقبل العخبي . . 

 Iraq’s  1958-1921إنجازات العخاق الجبمهماسية أثشاء العيج السمكي (. 2020، م. أ. ) زكي

Diplomatic Achievements During the Royal Era 1921-1958دار الحكسة .. 

 Mustafa (. مرظفى حدشين السشرهري أول مفكخ ماركدي مرخي 1990، ر. ) الدعيج

Hassanein Al-Mansoori, The First Egyptian Marxist Thinker . مجمة اليدار
  ،8. 

 From من تاريخ الحخكة الذيهعية في مرخ )شيادات ورؤى( سميم، أ. أ.، وآخخون. )د.ت(. 

The Communist Movement History in Egypt (Testimonies and Visions). 
 .(. مخكد البحهث العخبية واإلفخيكية7)مج. 

من تاريخ الحخكة الذيهعية في مرخ )شيادات ورؤى( خون. )د.ت(. سيجاروس، ج.، وآخ
 From The Communist Movement History in Egypt (Testimonies and 

Visions).  .(. مخكد البحهث العخبية واإلفخيكية3)مج. 

 The Revolution Presss صحافة الثهرة وقزية الجيسقخاطية في مرخ(. 1982شمبي، ك. )

and The Demcracy Affair in Egyptمؤسدة التعاون لمظباعة والشذخ . . 
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 Rifa’a رفاعة الظيظاوي زعيم الشيزة الفكخية في عرخ دمحم عمي (. 2020الذيال، ج. ا. )

Al-Tahtawi، The Leader Of The Intellectual Renaissance In The Era Of 

Muhammad Ali سدة ىشجاوي . مؤ . 

 Years In سشهات في صفهف اليدار سبع شيادات تأخخت (. 2003الظهيل، س.، وآخخون. )

the Ranks of The Left, Seven Delayed Testimonial . .(. العخبي لمشذخ 2)مج
 . والتهزيع

. July 23: Five Dimensions يهليه: خسدة أبعاد  23 (. 1974العالم، م. أ.، و آخخون. )
 .ار القجسد

الذيهعية -(. بخيظانيا والييهد والحخكات اليجامة في مرخ2022عبجالجميل، ر. س. ض. ا. )
 - Britain، The Jews And The Destructive Movements In Egypt أنسهذجًا 

Communism As A Model . 3،  مجمة سهبك لمجراسات والبحهث التاريخية والحزارية. 

 John Foster  1956(. جهن فهستخ داالس وأزمة الدهيذ 2021)الغفهر، أ. ص. عبج

Dulles and The Suez Crisis 1956 .(.2)17،  مجمة أبحاث كمية التخبية األساسية 

. مؤسدة Communists And Naserian’s شيهعيهن وناصخيهن (. 1975، ف. ) عبجالفتاح
 . روز اليهسف

 .Contemporary Arabic Dictionary ية السعاصخة معجم المغة العخب(. 2008، أ. م. ) عسخ
 .(. عالم الكتب1)مج. 

 Political ( 1976-1953(. التشظيسات الدياسية في مرخ)2012، ي. م. ) عيجان

Organizations in Egypt (1953-1976) .مجمة جامعة كخكهك لمجراسات اإلندانية  ،
7(3.) 

 The Communist Movement الذيهعية وليكل الحخكة (. 2006القريخ، أ.، و آخخون. )

and Haykalدار العالم الثالث .. 

 From من تاريخ الحخكة الذيهعية في مرخ )شيادات ورؤى( ، أ.، و آخخون. )د.ت(.  القريخ

The History of The Communist Movement in Egypt (Testimonies and 

Visions)  . .واإلفخيكية (. مخكد البحهث العخبية5)مج. 

 Gamal Abdel Nasser, the جسال عبجالشاصخ السفتخى عميو(. 1995، ح. ) كخوم

slandered himمكتبة مجبهلي .. 

(. 7)مج.  .Political Encyclopedia السهسهعة الدياسية (. 1994الكيالي، ي. ا. )
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 . السؤسدة العخبية لمجراسات والشذخ

 The  1965-1958الشاصخ )التحالف والسهاجية( الذيهعيهن وعبج (. 1984. ) ، فلبيب

Communists and Abdel Nasser (Alliance and Confrontation) 1958-1965 
 (.1)مج. 

 Pages Fell From  (. صفحات سقظت من محكخات خالج محيي الجين1993لظفي، ح. )

Khaled Mohi Eldin’s Diary.  جخيجة الدياسي السرخي www.cedej.bibalex.org.  . 
قخار بتخشيح الخئيذ جسال عبج الشاصخ لخئاسة الجسيهرية في (. 1956مجمذ قيادة الثهرة. )

 A Decision to Nominate President Gamal Abdel  1956تسهز  23االستفتاء يهم 

Nasser for The Presidency in A Referendum on July 23, 1956. 
 The ( 2011الى ثهرة يشايخ  1921الحخكة الذيهعية في مرخ )من (. 2012، ي. ) دمحم

Communist Movement in Egypt (From 1921 To the January 2011 

Revolution)شخكة األمل لمظباعة والشذخ . . 

 Egypt And the Military (. مرخ وسياسة األحالف العدكخية 2017، ن. ) مدعج

Alliances Politics . 47577  ، لكتخونية(جخيجة األىخام )اإل .www.gate.ahram.org . 
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