
 

 في ذكرى رحيل الدكتور ابراهيم كبة
 ابراهيم كبة والفكر القومي

 سالم كبة
 

ية البائسة والدينية الطائفية اليائسة التي تنخر بمجتمعاتنا سرطانا وكابوسا وارهابا دمويا انتغطي الثقافتان القوم    
الموضوعية تحت ت لتترنح المسيرة الوطنية التحررية للشعوب،وحاضر ومستقبل العراق بدخانها االسود المقي

مسك االسباب والمبررات تتمزيق النسيج المنطقي لألحداث كي ال يجر لو موضوعيةالالالسياط وتئن من ضربات 
بدرجة الوحشية والعنف التي وهاتان الثقافتان العدوانيتان تذكرنا .غموض الصدفة والوعيلجة فتهوي وتضيع في 

 ثقافة السالمألنهما النقيض ل!بأ باألحقاد والجهل والتعصب واألطماعنسان متى كان معن يصلها عقل االايمكن 
وقد عودنا االعالم االصفر على .العنصرية والعداءال تحمل قيم التسامح والعدل والسالم التي مسالمة الثقافات وال

،ثقافة نتاجهايات لآالفساد وثقافة !اشاعة ثقافة الفكر الواحد والرأي الواحد والجمود والتهميش واحتقار المثقف
الوالءات دون الوطنية،ثقافة  ديمقراطيةالقطيع والرعاع،ثقافة و ديمقراطيةسيادة عبادة الفرد وتأليه الطغاة،ثقافة و

،ثقافة االمة الواحدة والرسالة الخالدة،الثقافة التوتاليتارية الشمولية،الهجينية "حاضر سيدي وموالي"ديمقراطيةو
 !دة للثقافة الفاشيةاالنتقائية النفعية والممه

هي محاوالت تحويل الدولة العراقية ال�ى مرك�ز عص�بوي اس�تبدادي ب�دل ان االزمات السياسية في بالدنا ان اصل    
التط���ور االنترنيت���ي والتط���ور الرياض���ي واالقم���ار !تك���ون وس���يلة اس���تخراج وبل���ورة االرادة واالجم���اع ال���وطني

كلها ال تعج��ب ب��الطبع ح والف��ن التش��كيلي والمهرجان��ات الش��عرية،الموس��يقى والبالي��ه والس��ينما والمس��رالصناعية،
الفك�ر !بالض�عف والعج�ز ع�ن ال�تحكم بالن�اس وم�راقبتهم عداء التقدم االجتماعي ألنها تشعرهم ااالنظمة الشمولية و

وس�مم المنظوم�ة الفكري�ة والثقافي�ة للدكتاتوري�ة البائ�دة والطائفي�ة السياس�ية ل�وث الش�ارع العراق�ي الرجعي جوهر 
م��ن الظالمي��ين  ءحلف��االعل��ى ثقاف��ة العن��ف والتص��فية والتهم��يش والتجهي��ل والتنس��يق م��ع  ااج��واءه الثقافي��ة معتم��د

هم .والمجرمين الذين يعتبرون النور والثقافة المتنورة كفر وضاللة ويعملون على عودة الناس الى الكهوف والظالم
ذل�ك .ثقاف�ة األم�ل واالحتج�اج والنزاه�ة والثقاف�ة المطلبي�ة ش�اعةانري�د نحن و،شاعة ثقافة اليأس والخن�وعايريدون 

ال�ى ن�ور يض�يء روح االحتج�اج عل�ى الباط�ل والمطالب�ة ب�الحق  يوم�ا البصيص من الضوء في آخر النفق س�يتحول
يادي مالي�ين المنش�دين الس�ائرين نح�و االيوم متفرقة ستخفق في  وتلك الرايات التي تبدو.والسعي الى خير االنسان

 .وستمأل في الغد فضاء الرافدين جديد حقاعراق 
من اكثر )۲۰۰٤ -۱۹۷۷(،وكانت فترة۲٦/۱۰/۲۰۰٤غادرنا ابراهيم كبة الساعة التاسعة صباحا الثالثاء لقد    

الفترات ظالمية في تاريخه،حيث بقي في شيخوخته حبيس الضغوطات الدكتاتورية المنهالة عليه من كل حدب 
والقريب وذكرى رفاقه واصدقاءه الذين رحلوا وغيبتهم زنازين االعدام والسجون  وصوب وذكريات الماضي البعيد

والنسيان،لكنه خلف لنا خزين من التجربة السياسية واالكاديمية والفكرية والمؤلفات والترجمات عن االنكليزية 
 .والفرنسية وااللمانية واالسبانية،والتي نشرت بعضها بأسماء مستعارة

،واكتسب التوجهات القومية مع تأثره بأفكار ۱۹۱۹د ابراهيم كبة من عائلة عراقية معروفة عام في بغداد ول     
ان توجهاته "تموز ۱٤هذا هو طريق "ويؤكد كبة في كتابه!خاله الشيخ محمد مهدي كبة زعيم حزب االستقالل

القومية عندما كانت هذه االفكار  القومية في المرحلة المبكرة من حياته الدراسية،وبالمعنى البدائي السطحي لالفكار
سلعة تتاجر بها الطبقات المستغلة والحاكمة في العراق والعالم العربي ومع االنفصال التام بينها وبين مبادئ التحرر 

وجهة "اهلته لقيادة اكثر جمعيات الطلبة آنذاك ممثال للفكر القومي اليميني،وحينها نشر دراسته والتقدم االجتماعي،
،والتي شارك فيها ابراهيم ۱۹٤۱اال ان فشل حركة مايس !،وكان اليزال طالبا في كلية الحقوق"الحديثةالقومية 

وثيقة الصلة ببواكير حزب االستقالل،اصابته بصدمة عنيفة وآثار فكرية "كتائب الشباب"كبة كطالب في صفوف
بدأ يطالع  ۱۹٤۳ومع بداية .قالني والماديتراكمية عنيفة،جعلته يشرع بالتهام مؤلفات الفكر االوربي الليبرالي والع

مؤلفات المدرسة االشتراكية الفابية في انكلترة،وباالخص انتاج السكي،ليتحول ابراهيم كبة من اليمين الى الفكر 
اليساري ومدافع صلب عن مبادئ االشتراكية الديمقراطية،ومؤمنا بأن االشتراكية وحدها هي الجديرة بتحقيق حرية 

وتجذر هذا االيمان بعيد الحرب العالمية الثانية باالسلوب االشتراكي العلمي في البحث !نسانية جمعاءالشعوب واال
ومنذ ذلك الحين تموضع الفكر القومي اليميني في عرف ابراهيم كبة مكانته !وبالتحليالت الماركسية في االقتصاد
 .المتميزة في الفكر الرجعي في بالدنا



الم�نهج  ومن اش�د انص�ار،اهيم كب�ة م�ن الم�ع الم�دافعين ع�ن الفك�ر االش�تراكي العلم�يب�ات اب�ر ۱۹٤۷ومن�ذ ع�ام    
المادي الجدلي في الموقف من الحياة وتقي�يم الم�دارس الفكري�ة جمع�اء بم�ا ف�ي ذل�ك انت�اج الفك�ر العرب�ي االس�المي 

ن ف�ي نف�س الوق�ت امم�ي كما تطورت مفاهيمه القومية،فالفكر القومي السليم البد ان يكو!وخاصة انتاج ابن خلدون
المج�اورة عل�ى ح�دة ره�ين ومش�روط بازده�ار الفك�ر الق�ومي لالق�وام االخ�رى ك�ل وانس�اني،وازدهار الفك�ر الق�ومي 

وتفرغ ابراهيم كب�ة للعم�ل كاس�تاذ ف�ي جامع�ة بغ�داد ف�ي م�ادة ت�اريخ الم�ذاهب االقتص�ادية !وبتحرر االنسانية جمعاء
تحرير مجلة الثقافة الجديدة التي تحولت الى لسان حال المثقف�ين ف�ي  ،وعمل في۱۹٥۳والفكر االقتصادي منذ عام 

ك�ان اب�راهيم كب�ة  ۱۹٥٤وفي !العراق قبل ان تجهز عليها حكومة فاضل الجمالي بعد صدور ثالثة اعداد منها فقط 
ابراهيم و!اريعلى رأس قائمة المفصولين من االساتذة و المعلمين والطالب اثناء فترة التمهيد لحلف بغداد االستعم

وكان م�ن نش�طاء جبه�ة ،حركة انصارالسلم في العراق التي تأسست مطلع خمسينيات القرن العش�رينكبة من رواد 
 ۱۹٥۸تموز  ۱٤قبل ثورة ،ووفي الخمسينيات!وانيطت به شرف تحرير البيان االول للجبهة ۱۹٥۷االتحاد الوطني 

 :بلغت النتاجات الفكرية للدكتور كبة اوجها،المجيدة
 . ۱۹٥۳ –تطور النظام االقتصادي  •
 . ۱۹٥۳ –المفاهيم االساسية لالقتصاد العلمي  •
 . ۱۹٥۳  -نظرية التجارة الدولية  •
 . ۱۹٥۳  -أزمة الفكر األقتصادي  •
 . ۱۹٥۳ -أزمة الفلسفة البورجوازية  •
 . ۱۹٥٤ –معنى الحرية  •
 . ۱۹٥٤ –تشريح المكارثية  •
 . ۱۹٥٦ –المذهب السوفياتي في القانون الدولي  •
 . ۱۹٥٦ –أضواء على القضية الجزائرية  •
 . ۱۹٥٦ –أزمة االستعمار الفرنسي  •
 . ۱۹٥٦ –النفط واالزمة العالمية  •
 . ۱۹٥۷ –االقطاع في العراق  •

سجل تاريخ العراق الحديث له عشرات الخطب االرتجالية وهو يتولى حقيبتي وزارة  ۱۹٥۸تموز  ۱٤بعد ثورة      
وكان البراهيم كب�ة عش�رات .وزارة االصالح الزراعي،كما تولى وكالة حقيبة وزارة النفط و)االقتصاد الحقا(التجارة

 .في المجالت العراقية والعربيةالدراسات 
 ٥في الكلمة التي القاها في الجلسة االفتتاحية للمجلس االقتصادي للجامعة العربية المنعقد في القاهرة بتاريخ    

لمعلوم ان االجزاء المختلفة من العالم العربي ال تعيش في ظروف متماثلة،فلكل من ا"يؤكد كبة ۱۹٥۹كانون االول 
ولهذا السبب تطورت .منها ظروف خاصة نشأت من التجزئة المصطنعة التي فرضها االستعمار على االمة العربية
قتصادية اوضاعها االالبلدان العربية تطورا غير متناظر سواء في اوضاعها السياسية واالجتماعية او في 

من اجل معالجة قضية توحيد "ويضيف"وليس ثمة من حاجة للتدليل على هذه الحقائق المعروفة للجميع.والثقافية
االمة العربية معالجة صائبة،ينبغي عدم اللجوء الى تبسيط هذه القضية الى حد تجاهل الظروف الخاصة للبلدان 

ليست في "خروجه عن جادة القومية العربية"او"مروق العراق"ان هذه الضوضاء المسعورة حول"و"العربية
جوهرها ومغزاها اال مكيدة استعمارية هدفها دق اسفين في جبهة التضامن العربي وحل عرى وحدة الكفاح العربي 

ان العراق اذ ينتهج سياسة الحياد االيجابي :"وفي نفس الكلمة يقول ابراهيم كبة".ضد االستعمار والصهيونية
نصادق من يصادقنا ونعادي من :ندونغ والتعاون الدولي المتكافئ ينطلق في ذلك من المبدأ القائلويأخذ بمبادئ با

آخذا بنظر االعتبار مصلحته القومية والوطنية،ساعيا جهده لكي يوفر لثورته ولحركة التحرر العربي  –يعادينا 
وما "و"تقدم واالزدهار لالمة العربيةمستلزمات االنتصار في الكفاح ضد االستعمار والمساهمة في اعداد شروط ال

حر العقل واالرادة ال تستطيع الثورة ان تفلح في .. لم يدخل الشعب الى معركة البناء طليق اليدين من االغالل 
 ."تحقيق اهدافها

رة لمجلس االقتصادي للجامعة العربية في القاهحول التضامن العربي يؤكد ابراهيم كبة في خطبته الشهيرة امام ا   
وقبل ان تبدأ حكومة الثورة باالقتصاص من طغاة العهد البائد الذين اذلوا الشعب العراقي "۱۹٥۹كانون االول  ٥

وارهقوه باالذى والمظالم،عمدت قبل كل شئ الى فضح السياسة المعادية للقومية العربية،التي كان ينتهجها 
،وانزلت بهم االحكام الرادعة جزاء تآمرهم االجرامي العراق،ووضعت االستعمار واحالفه وزبانيته في قفص االتهام

ضد سورية ومصر ولبنان واالردن،وجزاء كيدهم الدنئ للجمهورية العربية المتحدة وسياستها وقادتها،ولم يقف 
العراق عند هذا الحد وانما بادر الى تقديم العون للجزائر البطلة المكافحة،فاعترف فورا بحكومتها الثورية وقطع 



عالئقه االقتصادية والتجارية مع فرنسا المستعمرة،ومد يد العون الى شعب عمان الشقيق واحتج اشد  جميع
االحتجاج على المؤامرة االستعمارية في البحرين،واكد مرة بعد اخرى على لسان قائده عبد الكريم قاسم على ان 

ف شأنها شأن الروافد المختلفة التي ينتهي هذه االرتباطات ليست اشكاال مؤبدة،وانما هي وسيلة لتيسير بلوغ الهد
وفي كلمته اشار الى السوق العربية المشتركة التي ال يمكن ان تتحقق ".مجراها آخر االمر لتصب في النهر الكبير

ما لم تنشأ الصناعة الوطنية الثقيلة والخفيفة حيثما وجدت الظروف المالئمة النشائها،وما لم تحرر التجارة 
عملة من القيود االجنبية،ويجري التخلص من تحكم االحتكارات االجنبية،وما لم يصف االستثمار واالقتصاد وال

وفي .االقطاعي تصفية نهائية،وتؤسس عالئقنا التجارية واالقتصادية مع الدول االجنبية على اساس النفع المتبادل
 :هذه الفترة نشر كبة مؤلفات عدة اهمها

 . ۱۹٦۰ –الشتراكية العلمية حول بعض المفاهيم االساسية في ا •
 . ۱۹٦۰ –انهيار نظرية الرأسمالية المخططة  •
 . ۱۹٦۰   -الماركسية والحرب االمبريالية  •
 . ۱۹٦۰ –البراغماتية والفلسفة العلمية  •
 . ۱۹٦۰ –الجزائر وقضية الشعب الفرنسي  •
 . ۱۹٦۱ –االمبريالية  •
 . ۱۹٦۱ –تشريح الكوسموبوليتية  •

نتقائية االقتصادية اال اوبرامجه بعث والقومجية والرجعيةمحاكمته الى محاكمة للراهيم كبة االستاذ ابحول لقد     
حداث التاريخ اجميع  اتزييفهمحاولة والقوى الرجعية استشراء تموز الى  ۱٤وعزا االنقالب على ثورة ،النفعية

وجوانبها المختلفة،وانبعاث  حداث ثورة تموز المجيدة في جميع معطياتهااخاصة على تزييف  االقريب،وتركيزه
المدعي العام وما وجهه من ليسحب البساط من تحت جهل وغباء وحماقة !جميع حمالت الكذب والمسخ واالفتراء

 ۱٤ثورة  فترة ما بعددراسة عن االقتصاد العراقي في ودافع عن نفسه بنفسه في مرافعة كانت ،اعتباطيةاتهامات 
كتاب اقتصادي وفكري ثمين  ،نشرت في ة علمية اقتصادية ذات قيمة عاليةحول محاكمته ودفاعه الى دراس.تموز

 .۱۹٦۷عام " تموز ۱٤هذا هو طريق "بعنوان 
ومما جاء في مطالعة المدعي العام العسكري راغب فخري امام المحكمة التي ترأسها عبد الرحمن التكريتي في     

من الفوضويين الخطرين المؤمنين بالنظرية الماركسية  ان ابراهيم كبة كان ٤/۲/۱۹٦٤محاكمة ابراهيم كبة يوم 
ونشر آرائه بصددها مهاجما جميع من نقد تلك النظرية واعداءها،وقد رد عليه االستاذ معن العجلي باعداد متسلسلة 

وكان كبة من الموقعين على المذكرة التي رفعت الى رئيس الوزراء في حينه حول سحب امتياز !في جريدة السجل
الثقافة الجديدة وفصل على اثرها من الخدمة لمدة خمسة اعوام،فقدم وجماعة معه من االساتذة المفصولين  مجلة

مذكرة الى مجلس الوزراء حول فصلهم نظمت باالسلوب المعروف عنهم،وقد طبع الف نسخة  ۱۳/۹/۱۹٥٤بتاريخ 
مهنة المحاماة قبل انخراطه في اسرة ورغم انه مما سبق له ممارسة .منها قام الفوضويون بتوزيعها في الطرقات

التعليم فانه لم يعد الى تلك المهنة بعد فصله وانما فتح له مكتبة جوار كلية اآلداب ليكون على اتصال بالوسط 
رغم ان الجمعية المذكورة لم تمنح )يقصد انصار السلم(وكبة هو احد اعضاء جمعية مؤسسة في العراق.الطالبي

وفي نفس المحاكمة اورد الشاهد فائق السامرائي ان ابراهيم كبة اتصل !!ية المسؤولةاجازة من السلطات الرسم
مرارا في القاهرة اثناء ترؤسه الوفد الذي زار الجمهورية العربية المتحدة بصفته وزيرا لالقتصاد،بافراد ينتمون 

 ).زب الشيوعي المصريالحركة الديمقراطية للتحرر الوطني والمرتبطة بالح(الى حزب غير مجاز يسمى حدتو
الى رئيس وزراء "مصطفى علي،عبد الوهاب محمود،ابراهيم كبة،محمد سلمان حسن"في برقية االساتذة   

تأييد الموقف السوري ضد احتكارات  النفط حول ،۱٦/۱۲/۱۹٦٦: الجمهورية العربية السورية بتاريخ
لمعركة رهين بالتقاء القوى التقدمية على النطاق نؤكد بان انتصار االمة العربية في هذه ا:"جاء ما يلي،الدولية

كما ان مستلزمات المعركة في العراق تفرض اطالق الحريات العامة لتوفير .العربي في جبهة معادية لالستعمار
المناخ الديمقراطي الضروري أللتقاء جميع القوى التقدمية في جبهة موحدة قادرة على تعبئة الشعب وقيادته الى 

 ".هذه المعركة القومية ضد احتكار النفط االستعماريالنصر في 
نأمل "۱/٤/۱۹٦۷ –مقدمة حول التجارب الثورية "كتب ابراهيم كبة فيمع تصاعد نجم الفكر القومي البائس     

في تصحيح كثير من اآلراء الخاطئة التي تمتلئ بها الكتب والمطبوعات والمواثيق والمناهج دراستنا ان تسهم 
ي السنوات االخيرة،والقائمة على االضطراب والخلط في جميع قضايا الثورة تقريبا،خلط بين طبيعة السياسية ف

التي تستهدف (خلط بين الحركة القومية -الثورات التحررية والديمقراطية واالشتراكية بحجة وحدة العملية الثورية
خلط بين وحدة  -)ير االمة من االستعمارالتي تهدف الى تحر(والحركة الوطنية)الوحدة السياسية لالمة المجزأة

هذا باالضافة الى المنطلقات المثالية ).وحدة الدولة(والوحدة العربية)وحدة طبقات وفئات اجتماعية(القوى الثورية



او الالطبقية لتفسير تخلف بعض )الطبقة المجردة(والتجريدية واالصالحية الغلب هذه اآلراء والنظريات،كفكرة
في االمة العربية لتحديد طابعها )وحدة الفكر والعقل(ية في البالد العربية ومفهومالمنظمات السياس

القوة المحركة للتغير النوعي في ) االصالحات(واعتبار)اولوية الخلق واالبداع على مهام التدمير(القومي،ومقولة
الواقع المركب (الثوريةبعض البلدان االفريقية،وفكرة الفصل المنهجي بين االساس الموضوعي لوحدة العملية 

-)الحقيقة القومية(،ومفهوم)الوعي والتنظيم والممارسة(واالساس الذاتي المزعوم لتعدد وتطور مراحلها)لالقتصاد
تنمية قوى (والخلط بينه وبين مقولة النظام االجتماعي،والتركيز على مفاهيم تكنولوجية-مقابل السمات القومية

تطور العنصر (او شوفينية)العدالة مثال(او اخالقية)ق الرأسمالي الخاصمجرد رفض الطري(او سلبية)االنتاج
لتحديد سمات االشتراكية العربية،مع اهمال متعمد ألهم )رسالة السماء(او غيبية)ارادة التغيير(او نفسية)العربي

امل،الرأسمالية مقوالت الجماهير،الطليعة،الشعب الع(المقوالت العلمية،او تشويهها وافراغها من محتواها الطبقي
ومقوماتها )السلطة(،وفي اغلب االحوال تجاوز المسألة االساسية في الثورة،مسألة)الخ..غير المستغلة

وكل ذلك لهدف واضح هو تبرير القيادة ..)االحزاب،نظم االنتخاب،اجهزة الدولة،المنظمات الجماهيرية(المختلفة
 .،على اجهزة بيروقراطية،معادية للثورة في الغالباالنفرادية لبعض مراتب البورجوازية الصغيرة اعتمادا

دون الوطنية او العابرة  اوخزعبالته ابتالوينه ةالرجعيالسرطنة كان االستاذ ابراهيم كبة من الد اعداء    
القومية والطائفية والتي كانت فاعلة في سفسطائية النفعية ال يةفكراآلراء والحنقبازيات ال وساهم في فضح،لها

مما جاء و،٥/٥/۱۹٦۷في "الفكـر الرجعـي في العـراق"في وثيقة،المجيدة ۱۹٥۸تموز  ۱٤ورة اجهاض ث
ن انبعاث الفكر الرجعي في العراق اآلن،ال يعود ألسباب فكرية خالصة تتصل بتشبثه بحجج جديدة مقنعة ا"فيها

لحة الردة المستشرية في الجديد كسالح من أهم أس –تستحق المناقشة،بل هو يعود في األساس إلى دوره القديم 
البالد،والتي بدأت طالئعها في الواقع منذ السنوات األخيرة للحكم القاسمي،وبلغت ذروتها عبر انقالبي شباط 

رجوازية وبعض مراتب ووتشرين،وذلك السباب موضوعية كثيرة أهمها تغير المواقع الطبقية بعد تموز،قيادة الب
لعها للسيطرة السياسية المطلقة في ظل االستعمار الجديد واعتمادها على رجوازية الصغيرة لحركة الردة،وتطوالب

رجوازية ورجوازية العقارية الكبيرة،البواإلقطاع،الب(جبهة رجعية واسعة تضم اليمين الرجعي القديم
رجوازية الصغيرة ووبعض مراتب الب)رجوازية الوسطى او الوطنيةوالب(والوسط الرجعي الجديد)الكومبرادورية

إن الردة الفكرية،بقدر ما هي أداة من أدوات المعركة .والطائفيةمتخلفة المتقنعة باألقنعة القومية ال
 ".االجتماعية،تعكس بنفس الوقت هذه المعركة وتنطوي على نفس منابعها وجذورها الطبقية واالجتماعية

 
 

 بغداد
۲/۱۰/۲۰۱۰ 
 

 :المالحق
وجدت هذه المخطوطة في مكتبة ابراهيم ".بية في العراقتاريخ الحياة الحز" فصل من -) ۱(الوثيقة رقم 

لكنها بخط يده،ويشير مضمونها انها كتبت اواسط اربعينيات القرن /مخطوطة غير منشورة وغير مؤرخة/كبة
علما ان القسم االول نشرناه في دراسة سابقة  (وفيما يلي احد فصولها.المنصرم

http://www.rezgar.com/debat/show.art.asp?aid=109494 القسم الثاني نشرناه في دراسة ،و
،  http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=146997ايضا  سابقة

http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=147020.( 
القاه في الجلسة االفتتاحية "خطاب السيد ابراهيم كبة وزير االقتصاد في الجمهورية العراقية -) ۲(الوثيقة رقم 

 ".۱۹٥۹كانون االول  ٥للمجلس االقتصادي للجامعة العربية المنعقد في القاهرة بتاريخ 
  .الى رئيس الوزراء السوريبرقية /ف السوري ضد احتكارات  النفط الدوليةتأييد الموق - )۳(الوثيقة رقم 
 .راسة مخطوطة غير منشورة سابقاد/مقدمة حول التجارب الثورية -) ٤(الوثيقة رقم 

 
 
 

)۱( 

http://www.rezgar.com/debat/show.art.asp?aid=109494�
http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=146997�


 
 "تاريخ الحركة الحزبية في العراق"

 
 

 
 

وب�النظر .لدولة العثمانية في عهدها المتأخريمتد تاريخ الحركة الحزبية الحديثة في العراق بجذوره الى تاريخ ا     
م�ع االقتص�ار عل�ى األتجاه�ات ،لسعة الموضوع وتشعبه نكتفي بذكر هذا التاريخ اعتبارا من الحرب العالمي�ة األولى

 :ويمكن تقسيم تاريخ الحياة الحزبية في العراق الى ثالثة أدوار .العامة في هذه الحياة
 دور الثورة العراقية  .۱

س خالل القي�ام ب�الثورة العراقي�ة أح�زاب سياس�ية ب�المعنى الص�حيح ب�ل ح�دثت تك�تالت متفرق�ة ف�ي الم�دن لم تتأس   
اذ ك�ان العام�ل ال�ديني اه�م المحرك�ات لنش�اط الجماع�ات /  الط�ابع ال�ديني -أ :الكبرى تتصف خاصة بالسمات التالي�ة

ف�ي  الخالص�ي(وتوجي�ه كب�ار رج�ال ال�دين  يظهر ذلك من قيادتها العامة التي ل�م تخ�ل م�ن اش�تراك وقي�ادة،المذكورة
كما يظهر ذلك أيضا من اختيار المحالت والمراكز الكبرى للعمل )..في بغداد لصدرفي كربالء ،وا األزديالكاظمية ،و

الحزبي،اذ كان اغلبها متركزا في المدن المقدسة كالنجف وكربالء وفي المحالت الدينية في المدن األخرى وخاص�ة 
ويظه���ر أخي���را الط���ابع ال���ديني ف���ي النض���ال بالوس���ائل الديني���ة للقي���ام ب���الثورة .ف���ي بغ���داد رخان���ةمس���جد الحيدف���ي 

والمهم في هذا الطابع ال�ديني .م الدينية من أعياد وغيرهاياستغالل االجتماعات الدينية والتعازي والمراس،كالعراقية
وام�ل األساس��ية المالئم�ة ف�ي تحري��ك أهميت�ه الخاص�ة م�ن وجه��ة التكتي�ك الحزب�ي،اذ ك��ان ال�دين ب�دون ري��ب م�ن الع

ض�يق  -ب . بالتأكيد على الطابع الديني للثورة وشحذ روح الجهاد في الش�عب،الجماهير ودفعها للثورة ضد األنكليز
اذ ل�م يك�ن لتل�ك التك�تالت الحزبي�ة م�ن غاي�ة ابع�د م�ن غاي�ة القي�ام ب�الثورة وط�رد األنكلي�ز /  األهداف وسلبية العم�ل

ت التكتالت المذكورة تجمع جميع العناصر الوطنية على اختالف مص�الحها االجتماعي�ة واتجاهاته�ا ولهذا كان.بالقوة
 .الفكرية،وقد كانت بقيادة وجهاء المدن ورجال الدين،ورجال اإلقطاع

 لغائهاااألحزاب في عهد الحكم الوطني حتى اعالن   .۲



ي نش��اطها الحزب��ي بص��ورة متعث��رة غي��ر تأسس��ت بع��د تش��كيل الدول��ة العراقي��ة ع��دة أح��زاب سياس��ية اس��تمرت ف��  
وال يهمن�ا م�ن ت�أريخ . ۱۹۳٤لغائها في سنة احتى اعالن )۱۹۳۰عدا فترة قليلة هي فترة تصديق معاهدة (منتظمة

واه�م .هذه الفترة اال اإلشارة الى الخصائص العام�ة له�ذه األح�زاب واالس�تفادة م�ن تجاربه�ا الحزبي�ة ف�ي دور العم�ل
لمن�اهج أحزاب أفراد ال أح�زاب من�اهج ومب�ادئ عام�ة،وان نظ�رة واح�دة  إنها كانت -أ : ليمميزات هذه األحزاب ماي

فقد كانت جميعا تس�تهدف تحقي�ق .األحزاب المذكورة يوضح بشكل قاطع عدم اختالفها من حيث األهداف او الوسائل
ستوري في البلد والتعاون مع استقالل العراق السياسي واستكمال مستلزمات كيانه الدولي وانشاء وتدعيم النظام الد

كما إن نظرة واحدة الى عناصر األحزاب المذكورة وتكوينها العضوي يوضح بجالء أنها .بريطانيا والدول المجاورة
فح�زب الش�عب ك�ان ح�زب ن�وري .كانت أحزاب الساسة الطامعين في الحك�م والمتوس�لين الي�ه بك�ل الوس�ائل الممكن�ة

لم /ضيق األهداف  -ب  .وحزب اإلخاء حزب ياسين الهاشمي الخ،سن السعدونوحزب التقدم حزب عبد المح،السعيد
ولم تكن لقادتها ومؤسسيها بحكم ثقافتهم .تكن لألحزاب المذكورة برامج شاملة مستمدة من دراسة اجتماعية عامة

وقد سبق .السياسي ألهمية الحلول االجتماعية الداخلية في العمل ي الرجعية وبيئاتهم االجتماعية الضيقة ادراك واع
انه�ا كان�ت بعي�دة ك�ل  -ج . ان ذكرت انها كانت سلبية االهداف بعيدة عن الحلول اإليجابي�ة ف�ي المش�اكل االجتماعي�ة

فلم تكن لتعتمد على الجمهور أو لتثق به،أو لتقصد االعتم�اد ف�ي وس�ائلها الفعلي�ة علي�ه،بل كان�ت .البعد عن الشعبية
وبحكم التربية الدينية ،)الهاشمي و نوري السعيد(الدكتاتورية ألكثر قادتها من جهة قياداتها بحكم التربية العسكرية

،بعي�دة ك�ل البع�د ع�ن ال�روح )آل الس�ويدي والس�عدون والجرجفج�ي(واألرستقراطية لقادتها اآلخرين من جه�ة ثاني�ة
الح���زب (ذل���ك ويس���تثنى م���ن .الش���عبية وع���ن األهتم���ام بمص���الح الجمه���ور أو التعبي���ر ع���ن حاج���اتهم االجتماعي���ة

الذي كان برئاسة جعفر أبو التمن اذ كان الى حد كبير حزب البورجوازية الصغيرة من أبناء المدن الكب�رى )الوطني
وكان اكثر اهتمامه من الوجهة الداخلية منص�رفة لتحس�ين أح�وال الطبق�ة الم�ذكورة كم�ا ان�ه ك�ان .وخاصة في بغداد

بغ�داد ض�د الحكوم�ات القائم�ة آن�ذاك وض�د اإلنكلي�ز له�ذه الطبق�ة مدينا في نجاحه في تحري�ك الجم�اهير وخاص�ة ف�ي 
وقد كان لهذا التمثيل .ممثلة في النقابات المهنية المختلفة التي كان الحزب يتبناها رسميا ويرعى مصالحها المختلفة

اك وقيادت�ه االجتماعي في الحزب الوطني اثر كبير في قوته الشعبية ونجاحه في الضغط على الحكومات القائمة آن�ذ
لواء المعارضة الى جانب عوام�ل أخ�رى تتص�ل خاص�ة بتض�امنه م�ع ح�زب اإلخ�اء ال�وطني وتوحي�د سياس�تهما ف�ي 

 .المعارضة
على ان الحزب الوطني ال يختلف عن األحزاب األخرى من حي�ث الخص�ائص العام�ة الت�ي س�بق ذكره�ا،من حي�ث     

اتباع الوسائل العلمية في العمل الحزبي،واستبعاده لألساليب  ضيق االهداف وعدم االهتمام بالمشاكل الداخلية،وعدم
فض�ال ع�ن ان�ه ،وعدم اهتمامه بالتعاون مع األحزاب والهيئات المماثلة ف�ي ال�بالد األخرى،الثورية من حيث األساس

هدي احمد عزت االعظمي و محمد م(من القومية المتطرفة الممثلة ب:كان يجمع شتى التناقضات الفكرية في قيادته
والروح الخيرية العامة الغامضة التي كان يمثلها زعيم الحزب،الى االتج�اه الق�ومي االس�المي الض�يق المع�ادي )كبة

وك�ان ه�ذا التن�اقض اه�م ).فهم�ي الم�درس وعب�د الغف�ور الب�دري وامث�الهم( لالتجاهات القومية الديمقراطية الحديثة
 .۱۹۳۰البريطانية سنة  –تصديق المعاهدة العراقية عوامل انحالل الحزب في النتيجة والغائه رسميا بعد 

وقد أدى اختفاء الحياة الحزبية في العراق الى ظه�ور أس�وء مراح�ل ت�اريخ الع�راق السياس�ي الت�ي س�بقت اع�الن    
الحرب العالمية الثانية من سيطرة الروح الدكتاتورية التي كانت مرتبط�ة ف�ي الحقيق�ة بس�يادة المب�ادئ الفاش�ية ف�ي 

م الى تردي الحياة الديمقراطية الممثلة في ث�ورات العشائر،واش�غال الج�يش بالسياس�ة الفردي�ة وتفش�ي مظ�اهر العال
الفس���اد ف���ي جمي���ع أجه����زة الدولة،وس���يادة ال���روح القومي����ة الض���يقة الش���وفينية ف����ي سياس���ة التعل���يم والثقاف����ة 

انين المعادي��ة للديمقراطي��ة واالتجاه��ات العام��ة،واالهتمام بالمظ��اهر دون اللب��اب ف��ي التربي��ة القومية،وتش��ريع الق��و
تعديالت قانون العقوبات المتصلة بج�رائم األم�ن العام،واص�دار ( الشعبية والمثبتة لإلقطاع والقوى الرجعية األخرى

القوانين المتصلة بالصحافة،وتشريع وتطبيق األحكام العرفية المختلفة،واصدار قوانين التسوية والقوانين األخ�رى 
  .)شكلة األرض الخالمتصلة بم

وقد خلف االستعمار طبقة جدي�دة م�ن أبن�اء الم�دن م�ن كب�ار رج�ال السياس�ة وابن�اء الع�ائالت الكب�رى فيه�ا،ترتبط    
مص��الحها االقتص��ادية مباش��رة بمص��الحه ع��ن طري��ق تك��وين الش��ركات المالي��ة الكب��رى المرتبط��ة ب��روؤس األم��وال 

عب�د اله�ادي الجلب�ي وش�ركة (س�واق وروؤس األم�وال االس�تعماريةاألجنبية،والمعتم�دة ف�ي نش�اطها الم�الي عل�ى األ
أندووير،السويدي وعل�ي ممتاز،وتج�ارة العطاري�ات م�ع الش�ركات اإلنكليزي�ة ف�ي الهند،الم�دفعي وعل�ي كم�ال وعب�د 

وبتجارة االراضي،ص��باح ن��وري الس��عيد وط��ارق العس��كري وبتج��ارة الحب��وب والم��واد الغذائي��ة ،اله��ادي ال��دامرجي
ال�خ م�ن مظ�اهر ت��ردي الحي�اة العام�ة ف�ي الع��راق ال�ى اختف�اء الحي�اة الحزبي��ة وع�دم تطبي�ق ش�روط النظ��ام )األخ�رى

 .الديمقراطي
 األحزاب في الفترة األخيرة  .۳



ظهرت الحياة الحزبية من جديد بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية نتيجة الظروف االجتماعية والسياسية الجديدة    
وك�ان م�ن اث�ر ه�ذه الح�رب ان اش�تد ال�وعي الع�ام ف�ي .لمذكورة في العراق وسائر انحاء العالم التي خلفتها الحرب ا

العراق بسبب الضائقة االقتصادية التي أصابت سائر طبقات الشعب العراق�ي ع�دا الفئ�ة القليل�ة الت�ي اس�تفادت مادي�ا 
كم��ا ك��ان النتص��ار .ا المختلف��ةمنها،وبس��بب اهتم��ام الكثي��ر م��ن الطبق��ات الم��ذكورة بتط��ور الح��رب وتتب��ع أح��داثه

الديمقراطيات وخاصة االتحاد السوفييتي أثره البالغ في نمو االتجاهات التقدمية في صفوف الطبق�ة المثقف�ة وتزاي�د 
وفي وسط هذه .الشعور العام بضرورة إعادة الحياة الحزبية تمهيدا لتطبيق مستلزمات النظام الدستوري في العراق 

 .على إعادة الحياة الحزبيةرجية المؤاتية اضطرت الطبقة الحاكمة في العراق الظروف الداخلية والخا
بخص�ائص جدي�دة ،والت�ي ال حاج�ة ل�ذكرها أو ذك�ر مناهجه�ا تفصيال،واتسمت األحزاب الجديدة الناش�ئة ف�ي العراق  

ألح��زاب ظه�ور الط��ابع الطبق��ي لح�د م��ا ف��ي ا -أ:م�ن ه��ذه الخص��ائص.ظه�رت ألول م��رة ف��ي ت�اريخ الع��راق السياس��ي
عل�ى اخ�تالف "الفلس�فة االش�تراكية"فهناك األح�زاب التقدمي�ة وه�ي تمث�ل بمجموعه�ا م�ن الوجه�ة النظري�ة،الجديدة

،وح�زب الش�عب واالتح�اد ال�وطني تبني�ا )الحزب الوطني الديمقراطي تبنى االشتراكية اإلص�الحية(درجاتها وصورها
تبنى حزب االستقالل القومية البورجوازية مع محاول�ة و.الماركسية مع محاولة تكييفها لظروف العراق االجتماعية
ول�م يتبل�ور ه�ذا الط�ابع ف�ي ح�زب ما،بش�كل مح�دد،نظرا .فاشلة لمسايرة التيار التقدمي السائد بعد الحرب بوجه عام

ظهور  -ب . لعدم ظهور الطبقات االجتماعية المستقلة في العراق ونظرا لتداخل المصالح االجتماعية في تلك الفترة
واالهتمام النظ���ري عل���ى االق���ل بمعالج���ة المش����اكل ،لش���مول والس���عة والتفص���يل ف���ي من���اهج األح����زاب الجدي���دةا

لوحدة الجوانب المختلفة في الكفاح الحزبي،والربط بشكل ) خاصة في األحزاب اليسارية(وادراك واضح،االجتماعية
م�ن ن�واقص  وه االح�زاب الجدي�دة ل�م تخل�ل�ى ان ه�ذع.آلي بين االصالح الداخلي والعمل في سبيل االستقالل ال�وطني

مم�ا ك�ان وال ي�زال م�ن أه�م أس�باب ،جوهرية سواء أكان ذلك ف�ي مبادئه�ا أو ف�ي تش�كيلها أو ف�ي وس�ائلها ف�ي العمل
ض��عف اإلمكاني��ات االجتماعي��ة بفش�لها ال��ى جان��ب األس��باب األخ��رى الت��ي تتص��ل بحداث��ة الحي��اة الحزبي��ة م��ن جه��ة و

وال يمكن بطبيعة الحال اس�تعراض من�اهج االح�زاب الجدي�دة جميع�ا واس�تعراض .أخرىالحزبية في العراق من جهة 
سياساتها العملية منذ نشوءها حتى اآلن،ولذلك س�نأخذ عل�ى س�بيل التمثي�ل حزب�ي االس�تقالل وال�وطني ال�ديمقراطي 

 .إلظهار بعض النواقص المذكورة

 حزب االستقالل
 

أي انه ال يستند ال�ى نظري�ة علمي�ة ص�حيحة ،حزب انه منهاج غير علميمنهاج هذا البول ما يالحظ فيما يتصل ا    
والتي يتوقف على حلها وحسن عالجها مصير الحياة ،في المسائل االجتماعية والمشاكل المختلفة القائمة في العراق

حقيق�ة  فهو من جهة يبين وجهة النظر القومي�ة ب�المعنى التقلي�دي،أي ان�ه يتع�امى بش�كل س�اذج ع�ن.الحزبية جميعا
التن�اقض االجتم�اعي الق��ائم ف�ي الع�راق ويفت��رض وح�دة الش�عب العراق��ي ويبن�ي مبادئ�ه وحلول��ه عل�ى ه�ذا األس��اس 

مث�ال ذل�ك الموق�ف م�ن مس�ألة .الزائف،ويقع بسبب ذلك في أخط�اء فيم�ا يتص�ل ب�بعض المش�اكل األساس�ية ف�ي البل�د
ب��ين العم��ال وأرب�اب العمل،ويض��ع أم��ر ح��ل )نالتع��او(العم�ل؛فهو يحل��م بح��ل مس��ألة العم�ل ف��ي الع��راق عل��ى أس�اس 

النزاعات المتصلة بذلك بيد لجنة مؤلفة من الجانبين مع اش�تراك الدول�ة ف�ي ذل�ك ب�دون مالحظ�ة طبيع�ة الدول�ة ف�ي 
وبالجملة فهو يتبنى وجه�ة النظ�ر الفاش�ية ف�ي المس�ألة الم�ذكورة،وهي وجه�ة نظ�ر طبقي�ة .النظام االجتماعي القائم

يدة كل البعد عن المصلحة القومية وال تخدم إال مصلحة أرباب العمل وال تعمل قيد شعرة على حل صرفة كما نعلم،بع
 .مشكلة العمل،بل تؤجلها الى حين

وق��د وض��ع الش��يوعية خاص��ة ،ويالح��ظ ثاني��ا ف��ي المنه��اج الم��ذكور ان��ه منه��اج س��لبي ف��ي اكث��ر دوافع��ه وأهدافه    
األولى عنصرا من عناصر تفكيك وحدة األمة،كما اعتبر األخي�ر ع�امال واعتبر .والتقدمية عامة الى جانب االستعمار

وهو في ذلك يمثل مصالح الطبقة الوسطى الناشئة التي تخش�ى الش�عب وحركات�ه ووعي�ه .من عوامل القضاء عليها
أو  وهي الخلط عمدا،وكلنا نعرف المغالطة السياسية في منهاج هذا الحزب في هذا الصدد.بقدر ما تخشى االستعمار

جه��ال ب��ين واق��ع التن��اقض االجتم��اعي الق��ائم بس��بب العوام��ل االقتص��ادية واالجتماعي��ة المؤدي��ة حتم��ا ال��ى طبقي��ة 
وب��ين ه��دف الش��يوعية ف��ي القض��اء عل��ى التن��اقض الم��ذكور ) وخاص��ة الملكي��ة الفردي��ة لوس��ائل اإلنت��اج(المجتم��ع،

ي ان المغالطة قائمة على الخلط بين ،اجتماعي الطبقيبالوسيلة الوحيدة العلمية التي أثبتها التاريخ وهي الكفاح اال
وسنرى فيما .النيل في القضاء على الكفاح المذكور)هدفها(الشيوعية في العمل وهي الكفاح الطبقي وبين ) وسيلة(

 .بعد األسباب الثقافية والنفسية التي تساعد على انتشار هذه المغالطة بين صفوف الطبقة المتعلمة في العراق
ويالحظ ثالثا التناقض البارز في منهاج هذا الحزب ب�ين المق�دمات النظري�ة الفلس�فية الت�ي يتبناه�ا الح�زب وب�ين     

مثال ذلك،انه يؤك�د ف�ي الكثي�ر م�ن حل�ول الح�زب المتص�لة بالنظ�ام االقط�اعي .بعض الحلول التفضيلية التي يقترحها



القليل��ة الع��دد القوي��ة النف�وذ لألكثري��ة الس��احقة م��ن ومش�كلة األراض��ي ف��ي الع�راق عل��ى اس��تغالل الطبق��ة اإلقطاعي�ة 
ويقترح توزيع بعض أراضى رجال االقطاع على الفالحين مما يستلزم مقدما ا،ويستنكر هذا االستغالل نظري.الفالحين

 وهناك أمثلة.التسليم بالتناقض االجتماعي بين الفئتين،وبذل المحاوالت المختلفة للتخفيف من حدته أو للقضاء عليه
وتعليل هذا التناقض واضح،فهو يعود من جهة الى عدم االنس�جام ف�ي قي�ادة .كثيرة من هذا القبيل ال أتذكرها تفصيال

الحزب وفي االتجاهات الفكرية لمؤسسيه،إذ انهم وان كانوا جميعا ينتمون الى الطبقة الوسطى ويمثل�ون مص�الحها 
وقد س�بق ان .وبالتالي في االتجاهات الفكربة التي تمثلها،لحاألساسية اال انهم  يختلفون في وسائل تبني هذه المصا

 –ص�����ديق شنش�����ل ( ذك����رت ان بعض�����هم يتبن�����ى القومي����ة الض�����يقة مت�����أثرا ت����أثرا واض�����حا بالمب�����ادئ الفاش����ية 
وبعض��هم يمي��ل ال��ى مس��ايرة االتج��اه االص��الحي مم��ا يق��رب ال��ى ح��د كبي��ر م��ن االش��تراكية االص��الحية ،)الس��امرائي

وبعضهم ال يفرق ب�ين ال�دين والقومي�ة ويح�اول ،)محمد مهدي كبة،عبد الرزاق الظاهر(لغربية المعروفة في اوربا ا
حشر الدين االسالمي في السياسة الوطنية باعتبار الدين المذكور من المقومات الرئيس�ية للقومي�ة العربي�ة ،مت�أثرا 

ويتجلى التناقض من ).حمن الجليليمحسن الدوري،عزيز الدوري،ناجي معروف،عبد الر(في ذلك بالفاشية اليابانية 
جهة ثانية بالشعور الواضح بلزوم مسايرة االتجاه اليساري السائد في العالم بس�بب الظ�روف الجدي�دة الت�ي خلفته�ا 
الحرب والى ع�دم امكاني�ة الوق�وف ف�ي وج�ه ه�ذا التي�ار بش�كل مح�دد ص�ريح ومحاول�ة مس�ايرته ف�ي بع�ض الحل�ول 

 . بحال من االحوال مع المقدمات واالفتراضات الفلسفية التي تبناها الحزب التفصيلية التي جاءت ال تتالئم
ان قي�ادة ح�زب االس�تقالل ال ).تك�وين القي�ادة(ما يقابله من االض�طراب ف�ي ) االضطراب في المنهاج(وقد كان لهذا   

ك المؤقت الطارئ في تجمعها جامعة فكرية إيجابية بل كل ما تجمعها الى جانب الصالت الشخصية الخاصة واالشترا
كراهيته�ا لالنكلي�ز م�ن جه�ة وع�دائها  :المعتقالت والسجون أثناء الح�رب األخيرة،األه�داف الس�لبية الم�ذكورة وه�ي

للتقدمية من جهة أخرى،ويستطيع االنس�ان ان يالح�ظ بض�عة اتجاه�ات واض�حة ف�ي القي�ادة الم�ذكورة وف�ي عناص�ر 
الوح�دة العربي�ة ، (منها القومية بالمعنى الضيق م�ع س�ائر مس�تلزماتها االجتماعي�ة واالقتص�ادية ،الحزب بوجه عام

سياس��ة الحماي��ة الكمركي��ة ، اعتب��ار العم��ل واجب��ا مقدس��ا ، تحدي��د حري��ة النقاب��ات ، ت��دخل الدول��ة االقتص��ادي عل��ى 
حض�����ا ، تش�����جيع ال�����روح األس�����اليب الفاش�����ية المعروف�����ة ،تفس�����ير الت�����أريخ الع�����ام والعرب�����ي تفس�����يرا قومي�����ا م

ومنه�ا ال�روح االس�المية الت�ي .ومنها الروح الطائفي�ة الت�ي تس�ود الج�انبين والجم�اعتين ف�ي القي�ادة.)الخ،العسكرية
كتش�جيع الدراس�ات االس�المية ، وتقوي�ة ال�روح الديني�ة ف�ي التعل�يم ، ،اتضحت في بعض مبادئ الحزب وفي منهاجه

واخي��را ، االتج��اه . س��المي ، ال��ى غي��ر ذل��ك م��ن ظ��واهر ه��ذه ال��روحووض��ع التش��ريع الم��دني عل��ى أس��اس الفق��ه اال
في بعض مبادئ الحزب أيضا كموقفه من مشكلة االقطاع وبع�ض  -كما ذكرنا -االشتراكي االصالحي الذي ظهر أثره

 . الخ،الحلول التفصيلية المتصلة بالمسألة المالية كالضرائب التصاعدية وتشجيع التعاونيات الزراعية
) بش�كل واض�ح ( اذا انتقلنا الى التكوين االجتماعي لحزب االستقالل والعناصر المختلفة المنتمية اليه،لوجدنا و     

انه حزب مثقفين ولم يعتمد على العناصر االجتماعية األخرى ولم يح�اول كس�بها أو التوس�ل ف�ي أس�اليبه ف�ي العم�ل 
لطبق�ة المتعلم�ة وخاص�ة ف�ي أوس�اط المح�امين والطلب�ة وقد استطاع ان يكسب في الواقع عددا كبيرا جدا من ا.معها

 ! ألسباب اجتماعية سيأتي ذكرها بعد ذلك 
والخالصة في هذا الحزب انه حزب لن يكت�ب ل�ه النج�اح ف�ي مي�دان العم�ل ، النج�اح ب�المعنى الواس�ع ، أي قي�ادة     

ى التن��ازل ع��ن بع��ض الحق��وق الجم��اهير م��ن جه��ة ومحاول��ة الت��أثير عل��ى موق��ف الطبق��ات الحاكم��ة وارغامه��ا عل��
 الس��بب الع��ام المتص��ل بطبيع��ة القومي��ة البورجوازي��ة ف��ي ع��الم الي��وم/ األول : وذل��ك لس��بين أساس��يين ..الش��عبية

واحتض��ارها باحتض��ار النظ��ام البورج��وازي نفس��ه بع��د أن أدت الطبق��ة وم��ن عب��ر ع��ن مص��الحها ال��دور االجتم��اعي 
االقطاعي وعلى جميع مستلزماته االجتماعية واالقتصادية والسياس�ية المطلوب في التأريخ أي القضاء على النظام 

 .وهي األسباب التي أجملناها قبل قليل.أسباب خاصة تتصل بطبيعة الحزب المذكور  /ثانيا والفكرية ، 
 

 الحزب الوطني الديمقراطي
 

الجتماعي�ة والسياس�ية ف�ي الشك ان منهاج الحزب الوطني الديمقراطي هو احسن منهاج موضوع لحالة العراق ا   
منهاج علمي متناسق منسجم ال يتعارض والنظرية العلمية الماركسية .المرحلة الحاضرة في تاريخ العراق حتى اآلن

في تطبيقاتها على العراق،وان كان من مآخذه الهينة التأكيد على بعض النقاط الفرعية والته�وين م�ن بع�ض النق�اط 
عل�ى ان ذل��ك ال يعن�ي ب�أن الح��زب الم�ذكور يمث�ل ويتبن��ى النظري�ة الماركس��ية .ره�ااألساس�ية ،كمس�ألة النقاب��ات وغي

 :لسببين 



ألنه يعتبر المنهاج المذكور منهاجا نهائيا وهدفا أخيرا بجهوده الحزبية،أي انه ال يؤمن بقابلية المنهاج  .۱
جتماعية  المذكور وبضرورة تطوره حسب تطور العراق االجتماعي،أي انه ال ينظر الى المرحلة اال

 . الحاضرة،النظرة النسبية الالزمة،وقد ثبت ذلك من خطاب رئيسه في الحملة على الجناح التقدمي للحزب
األهم من ذلك في عدم ماركسية الحزب،و انه ال يتبنى التكتيك العلمي الالزم في النشاط الحزبي،أي  .۲

في عمله الحزبي على أساليب االقناع الوسائل القائمة على التطور والنسبية والثورية والدولية،بل سار 
على ان .واستنكر وندد بجميع وسائل الضغط في داخل الحزب وفي الهيئات والجماعات الخارجة عنه،فقط

لقد ولد :نقاط الضعف البارزة في هذا الحزب تتصل بناحيتين،الناحية األولى ناحية عدم االنسجام في القيادة
ذلك ألن قيادته تجمع عناصر مختلفة في ،الحياة الدائمة أو البناءهذا الحزب وهو ال ينطوي على عناصر 

وال تجمعها اال جامعة الميول التقدمية العامة،واال بعض االتصاالت ،االتجاهات الفكرية األساسية
وقد ،ان بعض عناصر القيادة شيوعية خالصة تؤمن بالشيوعية نظريا وعمليا.والتعارفات الشخصية أحيانا

زب وثبتت منهاجه باعتبار انه خير ما يناسب االمكانيات الحزبية القائمة في المرحلة انضمت الى الح
االجتماعية الحالية للعراق ولم يدر بخلدها ان الحزب سيشجب الوسائل الماركسية في العمل ويقتصر على 

لشيباني وزكي وطلعت ا: الجناح التقدمي أوال (ولكن هذه العناصر.طرق االقناع وعلى النشاط الثقافي فقط 
كما ان بعض هذه .ففصلت أو حملت على االستقالة ،سرعان ما اصطدمت بالحقيقة) ثانيا..عبد الوهاب 

العناصر تتجه اتجاها اشتراكيا ديمقراطيا،أي تتبنى االتجاه االشتراكي الغربي،وهو اتجاه معارض كل 
في نظريته االجتماعية العلمية  المعارضة لالتجاه الماركسي،مخالف له من حيث األساس سواء أكان ذلك

واالشتراكية االصالحية كما نعلم صورة من صور الفلسفة اليمينية ووسيلة من .أو في وسائله لتحقيقها
وسائلها لمحاربة الماركسية في بعض المراحل االجتماعية،وال يمكن الجمع بينها وبين نقيضها،أي 

واألغرب من كل ذلك ان قيادة هذا الحزب .لخاصةالماركسية،اال على سبيل التكتيك في بعض الظروف ا
بل بعض العناصر التي ) البجاري  -مثال ( ضمت لها بعض العناصر التي لم يعرف عنها أنها تقدمية االتجاه

وبعض العناصر األخرى التي تقف من التقدمية )االزري(ال تتفق مصالحها وجبرية العمل بهذا االتجاه
كل البعد بحكم مصالحها وأحيانا مزاجها الخلقي الخاص عن الكفاح  وهي بعيدة،موقف العطف النظري

والخالصة ان قيادة الحزب )كمونة و مرجان(الحزبي بكل ما يستلزمه من خصومات ومضايقات وتضحيات
وهكذا .لم يكن يمكنها ان تستمر على الشكل الذي ولدت فيه بل كان مصيرها حتما االنحالل والتصفية

م خاضعة خضوعا تاما ألتجاه رئيسها في السير على مبادئ وأساليب األشتراكية حتى أصبحت اليو،كان
 .األصالحية

على ان قوة الحزب وأساس نجاحه في كسب احترام الطبق�ة المتعلم�ة ف�ي الع�راق ترج�ع ف�ي الحقيق�ة ال�ى عام�ل     
ليب العلمية الش�كلية ف�ي المي�دان أساسي مهم في العمل الحزبي هو ثقافة القيادة وتقسيم العمل بينها واتباعها األسا

ه����ذه الوس����ائل العلمي����ة الهادئ����ة ف����ي مناقش����ة المش����اكل الوطني����ة .الص����حفي والخط����ابي والثق����افي بوج����ه ع����ام
والدولي��ة،ومعالجتها معالج��ة رص��ينة بعي��دة ع��ن الحماس��ة والتقلي��د الزم��ة ك��ل الل��زوم ف��ي إقن��اع وكس��ب الطبق��ة 

ولكن األسلوب المذكور لم يج�د نفع�ا ف�ي .بقة المتعلمة بصفات خاصةوهي الزم لبلد كبلدنا حيث تتصف الط،المتعلمة
استمالة الجمهور والطبقات الشعبية والعمال بل بقي الحزب بعيدا عن عطف الجماهير وقاصرا على الطبقة المتعلمة 

لحم�الت كما انه ل�م يس�تطع أيض�ا الت�أثير عل�ى سياس�ة الحكوم�ات القائم�ة ب�الرغم م�ن ش�دة االنتق�ادات وقس�وة ا.فقط
الصحفية التي شنت عليها،بل كان الفضل في حمل تلك الحكومات على تغيير موقفها وحتى االستقالة أحيانا استجابة 

وال يخف�ى أيض�ا ان الح�زب الم�ذكور ش�جع .للحم�الت الش�عبية الت�ي كان�ت توجهه�ا الجماع�ات الحزبي�ة غي�ر المج�ازة
ا بموقفه الخاص من الجناح التقدمي داخ�ل الح�زب وم�ن الحكومات الرجعية على محاربة الشيوعية وتعقب أنصاره

والخالصة ان الحزب الوطني الديمقراطي ال يمكنه بطبيعته ووسائله ان يحقق .الشيوعيين عامة خارج الحزب أيضا
 .حاجات العراق الحزبية أو ان يغير جديا من مواقف الحكومات القائمة
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 خطاب السيد ابراهيم كبة



 في الجمهورية العراقية وزير االقتصاد
 

القاه في الجلسة االفتتاحية للمجلس االقتصادي للجامعة العربية المنعقد في القاهرة "
 "۱۹٥۹كانون االول  ٥بتاريخ 

 
 

 سيدي سيادة الرئيس المحترم         
 حضرات االخوان االفاضل         

 
بأسم المثل القومية لثورية،وبأسم شعبها البطل الجبار،بأسم الجمهورية العراقية الفتية،بأسم حكومتها الوطنية ا   

والديمقراطية التي تشرب بها،وبأسم الدماء الزكية التي اراقها،بأسم االنتفاضات التي قادها والمعارك التحررية التي 
الفوز تموز الخالدة،ارحب بوفودكم وابارك جهودكم ومساعيكم واتمنى للجميع النجاح التام و ۱٤خاضها،بأسم ثورة 

 .المبين
تتعرض بالدنا العربية اليوم الى مؤامرات استعمارية مشتدة مصوبة بالدرجة الرئيسية نحو طليعة الكفاح العربي    

واالستعمار يدرك انه اذا استطاع ضرب هذه  .التحرري،المتمثل بالجمهورية العراقية والجمهورية العربية المتحدة
وخطة االستعمار في الظرف الراهن تقوم على .غيانه على االمة العربية كلهاالطليعة هان عليه بعد ذلك ان يبسط ط

زرع بذور الجفوة والخصام بين الجمهوريتين العربيتين المتحررتين،بأمل احداث صدع كبير يستطيع من خالله 
الم العربي اختراق الجبهة العربية وضربة اخرى للعربية المتحدة وبالتالي اعادة سيطرته االستعمارية على الع

 .برمته
ان االستعمار يدرك ان التضامن العربي قد كان الضمانة االساسية في االنتصارات التي حققتها مصر في سياستها    

كما كان الضمانة في وقاية سورية من العدوان .القومية التحررية واخصها رد العدوان الثالثي اآلثم
اط خطط االستعمار العدوانية التي اتخذت في اعقاب انتصار الثورة والمؤامرات،وكان بالتالي عامال جوهريا في احب

وواضح ايضا ان هذا التضامن قد لعب دوره في اجالء جيوش الغزو عن لبنان واالردن وبلوغ ثورة لبنان .العراقية
ن كما لعب دوره في احباط مفعول مبدأ آيزنهاور وتقويض اركان حلف بغداد وتأمي.الشقيق نتيجتها المنطقية

 .الفاعلية الكفاحية لثورة الجزائر وعمان
واالستعمار الذي ادرك ويدرك خطر التضامن العربي على مصالحه ومشاريعه العدوانية والدور الذي يلعبه هذا    

يعمل اآلن بكل ما يملك من اسااليب ووسائل لحل عرى هذا  -التضامن في االنتصارات التي تحرزها القومية العربية
طليعة الكفاح العربي، المتمثلة بالجمهورية العراقية  –كما بينا  –وهو لهذا الغرض يستهدف .ويضهالتضامن وتق

 .المتحررة وتسديد ضربة للجمهورية العراقية والجمهورية العربية المتحدة
 

 لسادة اايها           
 
وكما توحدت امم كثيرة .المعتادان القومية العربية مثل سائر القوميات البد ان تسلك سبيل تطورها التاريخي   

تلك مسألة هي في اعداد الحقائق الموضوعية التي تشق طريقها الى االمام بفعل القوى .ستتوحد حتما امة العرب
وهي بهذا الوصف ال يمكن ان تكون موضوعا للجدال او .االقتصادية واالجتماعية وبمعزل عن االهواء والنزوات

 .النقاش او النظرة الضيقة
ولذلك فهي تهم كل عربي يقطن العالم العربي الوسيع الممتد .الحركة القومية العربية هي حركة العرب اجمعين ان  

وهذه الحركة مثل اية حركة تاريخية مماثلة محكومة بشروطها الموضوعية التي ينبغي ان .بين الخليج والمحيط
 . بلوغها اهدافها االساسيةتؤخذ  بنظر االعتبار اثناء العمل على حث السير لهذه الحركة و

من المعلوم ان االجزاء المختلفة من العالم العربي ال تعيش في ظروف متماثلة،فلكل منها ظروف خاصة نشأت من   
ولهذا السبب تطورت البلدان العربية تطورا غير .التجزئة المصطنعة التي فرضها االستعمار على االمة العربية

وليس ثمة من حاجة .سية واالجتماعية او في اوضاعها االقتصادية والثقافيةمتناظر سواء في اوضاعها السيا
ان هذا التباين ليس من صنع العرب انفسهم الذين ظلوا دوما يطمحون .للتدليل على هذه الحقائق المعروفة للجميع

هذا التباين في لكن .الى الحرية والوحدة،وانما هو حصيلة للتجزئة االستعمارية التي فرضت على االمة العربية



اما الشئ االصيل الذي .ظروف البلدان العربية المختلفة ليس شيئا متأصال وطبيعيا وانما هو شئ عارض ومؤقت
يحتفظ بشروط البقاء والتطور،فهو الخصائص القومية لالمة العربية،وهي التي اخفقت كل جهود االستعمار 

 .ومساعيه لطمسها او عرقلة نموها
ضية توحيد االمة العربية معالجة صائبة،ينبغي عدم اللجوء الى تبسيط هذه القضية الى حد فمن اجل معالجة ق  

ان عملية توحيد االمة العربية هي عملية مركبة تعيش في ظروفها .تجاهل الظروف الخاصة للبلدان العربية
والواقع الذي تعيش فيه .ولذلك فان حل هذه المسألة ينبغي ان يستند الى هذه الظروف بالذات.الموضوعية الخاصة

امتنا العربية المجزأة يدل على ان سير البلدان العربية نحو الوحدة لن يكون متناظرا من حيث الزمن كما يدل على 
فقد تنضج بين بين بلدين او اكثر .ان الشعوب العربية ستسلك في طريقها نحو الهدف سبال متباينة ال سبيال واحدا

تدعي قيام نوع معين من االرتباط ، كما تنضج بين بلدين آخرين او اكثر ظروف من البلدان العربية ظروف تس
ان تأسيس هذه االرتباطات التي تأخذ بنظر االعتبار الظروف الخاصة بهذه .تستدعي قيام نوع آخر من االرتباط 

االمة العربية،وان وفضال عن ذلك فان العراق جزء ال يتجزأ من .البلدان هو رصيد ايجابي في حركة الوحة العربية
العراق مرتبط بأمتن عرى التضامن والتآخي مع البلدان العربية الشقيقة وانه سيقدم دون مقابل كل ما بوسعه من 

وهذا ايضا مااكده الدستور المؤقت واعرب عنه المسؤولون من قادة الثورة ورجال .عون ألشقاءه العرب
 .الشعبية في العراقالحكم،واكدته بالقول والعمل كل القوى الوطنية و

ان راية القومية العربية المتحررة ترتفع خفاقة في العراق،والعراق الثائر يندفع قدما في طريق التحرر العربي     
 . ويشغل بجدارة موقعه التاريخي في صفوف الطليعة المقدامة للحركة العربية المتحررة

لترميم الوضع الداخلي الذي افسده الحكم البائد نجد رغم كل ذلك ورغم قصر المدة التي ينصرف فيها الجهد    
االستعمار يجند ابواقه وصحفه واذاعاته واعوانه للنيل من السياسة القومية التحررية التي ينتهجها العراق 
والتشكيك بجوهرها الوطني الديمقراطي،وهو الذي كان باالمس يركز الجهد ذاته على سياسة مصر وسورية 

 .سة الجمهورية العربية المتحدة وقائدها الرئيس جمال عبد الناصروبالتالي على سيا
ليست في جوهرها "خروجه عن جادة القومية العربية"او"مروق العراق"هذه الضوضاء المسعورة حول ان   

ومغزاها اال مكيدة استعمارية هدفها دق اسفين في جبهة التضامن العربي وحل عرى وحدة الكفاح العربي ضد 
ان هذه المكيدة ينبغي ان تبعث في نفوس العرب حيثما كانوا الحذر واليقظة وتدفعهم الى .ر والصهيونيةاالستعما

 .المزيد من التضامن ورص الصفوف
وعراق الثورة التي اعلن منذ البداية تمسكه بسياسة الحياد االيجابي وانتهاج سياسة التعاون الدولي المتكافئ،قد    

وان .الذي سارت فيه مصر وسورية من قبل،وبالتالي الجمهورية العربية المتحدة سلك في الواقع ذات الطريق
 .الدعاية التي تثار حول سياسة العراق الخارجية تستهدف زرع بذور الشك بين العرب وتمزيق جبهة الكفاح العربي

متكافئ ينطلق في ذلك من ان العراق اذ ينتهج سياسة الحياد االيجابي ويأخذ بمبادئ باندونغ والتعاون الدولي ال  
آخذا بنظر االعتبار مصلحته القومية والوطنية،ساعيا جهده  –نصادق من يصادقنا ونعادي من يعادينا :المبدأ القائل

لكي يوفر لثورته ولحركة التحرر العربي مستلزمات االنتصار في الكفاح ضد االستعمار والمساهمة في اعداد 
 .ربيةشروط التقدم واالزدهار لالمة الع

ان حكومة الثورة اذ تعمل بمثابرة ودأب على تصفية التركة المثقلة بالشجون والمآسي التي خلفها العهد البائد    
وما لم يدخل الشعب الى معركة البناء .المندثر تجد من اولى واجباتها ان تحرر ارادة الشعب وان ترد له حقوقه

هذا هو ما تفعله حكومة .ال تستطيع الثورة ان تفلح في تحقيق اهدافهاحر العقل واالرادة .. طليق اليدين من االغالل 
فهي تتخذ كل االجراءات المناسبة لتحرير ارادة الشعب،مستهدفة من ذلك .الثورة في العراق في عهد االنتقال

تسلك  التعرف على ارادته الحرة في اصطفاء نوع الحكم الذي يريده،والسياسة التي يرتضيها،وهي في الوقت نفسه
اننا على يقين من ان هذه السياسة منسجمة .سياسة الحزم ازاء االستعمار واعوانه،وازاء المتآمرين واعداء الثورة

 .  مع روح وجوهر السياسة العربية التحررية،التي ولدت وترعرعت في معمعان النضال ضد االستعمار ومظالمه
ونحن في .يعمل في سبيلها الشعب العراقي وحكومته الوطنيةكما يراها ويلمسها و -ان قوميتنا في العراق بخير   

الظرف الراهن الذي يشن فيه االستعمار هجومه علينا ويتفاقم فيه خطر المؤامرات على كياننا وقوميتنا 
فالخطر ال .العربية،نرفع عاليا شعار التضامن العربي ضد االستعمار،ونتخذ كل التدابير لتعزيز وحدة الكفاح العربي

اننا في هذا الظرف .وال سيما الجمهورية العربية المتحدة -دد العراق فحسب،وانما يتهدد العالم العربي برمتهيته
الدقيق الذي تمر به امتنا ندعو الى مزيد من اليقظة ازاء دعايات االستعمار وتهويشاته،التي تستهدف النيل من 

 . د االستعمار ورص الصفوف العربيةسياسة العراق وحكومته الوطنية،وندعو الى تعزيز الكفاح ض
ويبدو اآلن واضحا ان المرحلة االولى من خطة االستعمار ترمي مبدئيا الى عزل العراق عن حضيرة التضامن    

العربي،وذلك عن طريق تأليب الرأي العام العربي عليه،والتشكيك بسياسته القومية التحررية،وبالتالي اعداد 



واالستعمار في مسعاه هذا يعمل بمثابرة عجيبة على تحويل انظار .الوطني الديمقراطيالذرائع للتآمر على نظامه 
الشعوب العربية عن عدوها الرئيسي المتمثل باالستعمار والصهيونية،ومن يلوذ بهما من اعوان واذناب،وتوجيهها 

بلوغ هذا الهدف تبذل ومن اجل .على الحركة القومية العربية" الخطر"باعتباره قد اصبح مبعث  –صوب العراق 
ان رغم  -المساعي اآلثمة للتقليل من اثر النتائج االيجابية الحاسمة للثورة العراقية على الحركة القومية التحررية

ثورة العراق المجيدة كما هو واضح قد دكت بضربة ماهرة امنع حصن من حصون االستعمار والرجعية في الشرق 
الكيد والتآمر والعدوان ضد القومية العربية والبلدان العربية العربي،وقوضت اخطر مركز من مراكز 

وثورة العراق كما يراها كل منصف ردت العراق عمليا وبقوة عظيمة الى الطريق العربي المتحرر،وقد .المتحررة
عراق تمثل ذلك بجالء في مبادرة حكومة الثورة الى سحب القوات العراقية من لبنان واالردن،واالعالن عن وقوف ال

الى جانب الحركة التحررية في هذين البلدين الشقيقين،وكل بلد عربي مكافح،وكذلك مبادرة العراق الى عقد اتفاق 
اعقبه بعقد اتفاقية الوحدة الثقافية،واتفاقيات التجارة والتعاون الفني  -عسكري مع الجمهورية العربية المتحدة

حد وانما سارع عمليا الى ازالة كل العقبات التي كانت تحول دون ولم يقف العراق عند هذا ال.والتكامل االقتصادي
وقبل ان تبدأ حكومة الثورة .والسيما بين العراق والجمهورية العربية المتحدة -تحقيق امتن عرى التضامن العربي

شئ الى فضح باالقتصاص من طغاة العهد البائد الذين اذلوا الشعب العراقي وارهقوه باالذى والمظالم،عمدت قبل كل 
السياسة المعادية للقومية العربية،التي كان ينتهجها العراق،ووضعت االستعمار واحالفه وزبانيته في قفص 
االتهام،وانزلت بهم االحكام الرادعة جزاء تآمرهم االجرامي ضد سورية ومصر ولبنان واالردن،وجزاء كيدهم الدنئ 

م يقف العراق عند هذا الحد وانما بادر الى تقديم العون للجزائر للجمهورية العربية المتحدة وسياستها وقادتها،ول
البطلة المكافحة،فاعترف فورا بحكومتها الثورية وقطع جميع عالئقه االقتصادية والتجارية مع فرنسا 
المستعمرة،ومد يد العون الى شعب عمان الشقيق واحتج اشد االحتجاج على المؤامرة االستعمارية في 

مرة بعد اخرى على لسان قائده عبد الكريم قاسم على ان هذه االرتباطات ليست اشكاال مؤبدة،وانما البحرين،واكد 
 .هي وسيلة لتيسير بلوغ الهدف شأنها شأن الروافد المختلفة التي ينتهي مجراها آخر االمر لتصب في النهر الكبير

جنبنا الكثير من المزالق والوقوع في الخطأ،كما ان تناولنا لهذه المسألة على هذه الصورة من االدراك الواقعي سي  
سيوجه نهجنا في السياسة القومية توجيها مثمرا صائبا يخدم قضية تضامننا الكفاحي،ويجلب معه كل الخير للقومية 

وبالعكس فان تناول المسألة على غير هذه الصورة لن يؤدي اال الى اثارة المتاعب وتأجيج الخالف في .العربية
 .شعوب العربية،وبالتالي زعزعة وحدة الكفاح العربي والسير في منهج ال يعود بالخير على االمة العربيةمعسكر ال

ان معركتنا مع االستعمار لم تنته بعد،فالى جانب البلدان العربية الشقيقة التي تكافح ضد االستعمار من اجل    
معركة االمة ..انها معركة واحدة.االستعمارية تحررها ال تزال ثمة بلدان عربية اخرى ترزح في اسر العبودية

الجمهورية العراقية  -وفي الخط االول من هذه المعركة تقف البلدان العربية المتحررة.العربية ضد االستعمار
فالحفاظ .والى هذه الطليعة العربية المقدامة يصوب االستعمار رأس حربته كما بينا.والجمهورية العربية المتحدة

ل العراق والعربية المتحدة ال يزال في الظرف الراهن مهمة الساعة وضمانة االنتصار للقومية العربية على استقال
ولذلك يكون التفريط باستقالل اي منهما طعنة موجهة الى قلب القومية .المكافحة في شتى ارجاء العالم العربي

 .ستعمارالعربية وخسرانا فادحا لقلعة حصينة من قالع الكفاح العربي ضد اال
ان طريق العرب الى وحدتهم القومية هو طريق وحدتهم في الكفاح ضد االستعمار والصهيونية،هو طريق   

تضامنهم في الحفاظ على قالع الكفاح التي انتزعوها من يد العدو والتي يستطيعون منها تصويب النار ضد هذا 
اما االرتباطات العربية .واجع العرب في كل مكانذلك هو الطريق الوحيد،وتلك هي المهمة االساسية التي ت.العدو

افضل واجدى اشكالها باالساليب الديمقراطية المألوفة،وان -على ضوء الظروف -فينبغي ان يشار اليها وان تحدد
على هذا النحو يعمل العراق .تقرر في نهاية االمر على ضوء المصلحة القومية وباالستناد على ارادة الشعب الحرة

 .عبا،وفي هذا االتجاه تسير الجمهورية العراقية باتزان واقدامحكومة وش
على ضوء ما تقدم من تبيان لظروف التطور غير المتناظر لمختلف البلدان العربية نستطيع ان نحدد الموقف    

ان .الدعوة الى السوق العربية المشتركةالصائب من جميع المسائل المطروحة على هذا المؤتمر،وفي مقدمتها 
حقيق هذه السوق المشتركة بأكمل اشكالها مرتبط ببلوغ ارتباط سياسي ديمقراطي للبلدان العربية المتحررة يأخذ ت

وبدون .بنظر االعتبار ظروف هذه البلدان ومصالح مختلف فئات المجتمع العربي والسيما الجماهير العربية الغفيرة
ديا وتقليص التفاوت بينها وتحقيق حد ادنى من الكفاءة مسعى اولي لرفع مستوى البلدان العربية المتخلفة اقتصا

وطبيعي ان .واالكتفاء الذاتي لهذه السوق ال يمكن التعويل على بلوغ نتائج ايجابية ملموسة من تكوين هذه السوق
ما لم هذا ال يمكن ان يتحقق ما لم تنشأ الصناعة الوطنية الثقيلة والخفيفة حيثما وجدت الظروف المالئمة النشائها،و

تحرر التجارة واالقتصاد والعملة من القيود االجنبية،ويجري التخلص من تحكم االحتكارات االجنبية،وما لم يصف 



االستثمار االقطاعي تصفية نهائية،وتؤسس عالئقنا التجارية واالقتصادية مع الدول االجنبية على اساس النفع 
 .المتبادل

التناظر االقتصادي فهو اقامة اوسع العالئق التجارية واالقتصادية وتبادل  اما السبيل الى تحقيق الحد الالزم من   
العون المالي وتقديم القروض والخبرة الفنية لكي يستطيع البلد االقل تقدما بلوغ مستوى معين يؤهله للمشاركة في 

مصالح االقطار  وعند ذلك يمكن ان تقام هذه السوق على اسس نامية وطيدة تضمن.هذه السوق وفق ظروف عادلة
 .العربية المشتركة فيها وتؤمن النفع لمختلف ابناء الشعب

وطبيعي ان هذه االتفاقات التي ندعو اليها ليست اال خطوات في الطريق الى السوق العربية المشتركة الموحدة    
وات التي تتخذ على وهي لذلك عرضة للتطور ولمسايرة الخط.المتكاملة مأخوذة على ضوء الواقع الذي تمر به امتنا

طبقا لمقتضيات المصلحة  -صعيد االرتباطات السياسية التي تحدد افضل واجدى اشكالها على ضوء الظروف
 .الوطنية والقومية وباالساليب الديمقراطية المألوفة

تلك هي تقديراتنا الواقعية للوضع وعلى ضوئها نرسم سياستنا القومية التحررية وندعو لها ونعمل من   
ونحن مفعمون عزما على المضي في .واننا لواثقون ثقة اكيدة من اننا نسير بثبات في طريق القومية العربية.لهااج

علما باننا نخدم بذلك وعلى االوجه االفضل  -هذه السياسة وعلى السير قدما في الموكب العربي التحرري الظافر
 .بية فوق ربوع الوطن العربي الكبيرونعمل على اعالء راية القومية العر.شعبنا وامتنا العربية

 

)۳( 
                      

 تأييد الموقف السوري ضد احتكارات  النفط الدولية
 ! كتبت هذه البرقية في عهد اتسم بصعود نجم الفكر القومي البائس:مالحظة من الكاتب

 السيد رئيس وزراء الجمهورية العربية السورية المحترم     
 دمشق     

 
- :نؤيد موقفكم الوطني الحازم ضد احتكارات النفط الدولية،ونؤكد ضرورة اتخاذ الخطوات التالية   

مع تقديرنا لتصريحات رئيس وزراء العراق في دعم الشعب السوري الشقيق،نعتقد بضرورة مبادرة  .۱
انذار شركات الحكومة العراقية الى شق طريق االستقالل االقتصادي بعيدا عن التبعية لالحتكار النفطي ب

النفط بتشغيل العراق المنشآت النفطية واستئناف الضخ ومباشرة االتصال بالدول الصديقة واالسواق 
 .النفطية االخرى لضمان التسويق في حالة عدم االتفاق مع سوريا خالل مدة معينة

ف انتاج النفط العربي دعوة الجامعة العربية ألتخاذ قرار بالزام الدول العربية المعنية بانذار الشركات لوق .۲
ونقله عير بلدانها بما في ذلك قناة السويس في حالة اصرارها على موقفها المتعسف وبطلب من العراق 

 .وسوريا
دعوة منظمة االقطار المصدرة للنفط ألتخاذ قرار بانذار الشركات بوقف انتاج النفط في حالة اصرارها  .۳

 .وبطلب من العراق
االمة العربية في هذه المعركة رهين بالتقاء القوى التقدمية على النطاق العربي في جبهة هذا ونؤكد بان انتصار     

كما ان مستلزمات المعركة في العراق تفرض اطالق الحريات العامة لتوفير المناخ الديمقراطي .معادية لالستعمار
وقيادته الى النصر في هذه  الضروري أللتقاء جميع القوى التقدمية في جبهة موحدة قادرة على تعبئة الشعب

 .المعركة القومية ضد احتكار النفط االستعماري
 

 مصطفى علي
 عبد الوهاب محمود

 ابراهيم كبة
 محمد سلمان حسن
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 مقدمة حول التجارب الثورية
 

وكتبت في عهد تصاعد نجم الفكر  غير منشورة سابقا المخطوطة الدراسة:مالحظة
 .لقومي البائسا

انطالقا من منطلقات مثالية او طبقية )نظرية الثورة العربية(في الوقت الذي يحاول فيه البعض صياغة مايسمونه   
ضيقة او تبريرية واضحة،متجاهلين غالبا أو مشوهين احيانا معطيات و دروس التجارب الثورية الكبرى في 

قيين ان يدرسوا مجموع التراث الثوري الحديث بعمق وانفتاح يتحتم على جميع الثوريين الحقي،التاريخ القريب
ان وضع نظرية خاصة بثورة ما يتطلب .وبروح علمية نقدية،ليستوعبوا دروسه ويستفيدوا منها في عملهم الثوري

دراسة شاملة لتطور المجتمع المعين،بهياكله المختلفة ونمطه االقتصادي السائد و مؤسساته الفوقية،وتقاليده 
كرية وسماته القومية،واكتشاف تناقضاته الرئيسية والثانوية وطبقاته التقدمية والرجعية،فضال عن عالقاته الف

المتفاعلة مع الوضع العالمي ككل،وكل ذلك،ال انطالقا من الفراغ،بل استنادا الى معطيات االشتراكية 
 .العلمية،وتطبيقها المحدد الخالق

مختلفة،هو تشويه بالغ  ا،في ظروف تاريخية جدمثاللتجربة الثورة الروسية  ان أي نقل آلي او محاكاة حرفية    
تلقي بعض الضوء على كثير من القضايا التي تبحث  ات الجادة اليومالدراس.وانحراف عن اولويات المنهجية العلمية

وحدة ومراحل العملية  اآلن في بعض البالد العربية،كقضية العالقة بين الثورتين الديمقراطية واالشتراكية،ونظرية
الثورية،ومسألة القوى الثورية والقوى المناهضة للثورة،وقضية القيادة والقاعدة والجبهة في العمل 
الثوري،ومسألة اشكال النضال الثوري المتعددة والمتحولة،وطرق االنتقال الى االشتراكية،وعلى االخص 

وبالرغم من ان لنا بعض التحفظات حول جوانب معينة .الخ..باعتبارها المسألة المركزية في الثورة)السلطة(مسألة
في مرحلة الثورة الديمقراطية في العصر )الجبهة الموحدة(وخاصة قيما يتعلق بطبيعة وقوى اتمن هذه الدراس

 االمبريالي واعتقادنا بانتهاء الدور الثوري اساسا للبورجوازية الوطنية والقيادي للبورجوازية الصغيرة،في مرحلتنا
الثورية الحالية وفي ظروف سيادة االستعمار الجديد،وكذلك في مسألة العالقة بين االحزاب الثورية واعتقادنا بان 
استقالل هذه االحزاب في وضع استراتيجياتها وتكتيكاتها الخاصة يكون الشرط االول للممارسة الثورية الناجحة 

،نقول بالرغم من تحفظاتنا )التعايش السلمي(ابعاد مفهومويمثل الجوهر الحي لالممية،واخيرا في طبيعة ومعنى و
هذه،فنحن نعتقد ان تجربة الثورة الروسية،هي من اغنى التجارب الثورية واوالها بالدراسة المعمقة واحفلها بالعبر 

 .المفيدة
تلئ بها الكتب اننا اذ ننشر هذه الدراسة الموجزة نأمل ان تسهم في تصحيح كثير من اآلراء الخاطئة التي تم    

والمطبوعات والمواثيق والمناهج السياسية في السنوات االخيرة،والقائمة على االضطراب والخلط في جميع قضايا 
خلط بين  -الثورة تقريبا،خلط بين طبيعة الثورات التحررية والديمقراطية واالشتراكية بحجة وحدة العملية الثورية

التي تهدف الى تحرير االمة من (والحركة الوطنية)سياسية لالمة المجزأةالتي تستهدف الوحدة ال(الحركة القومية
هذا ).وحدة الدولة(والوحدة العربية)وحدة طبقات وفئات اجتماعية(خلط بين وحدة القوى الثورية -)االستعمار

او )ة المجردةالطبق(باالضافة الى المنطلقات المثالية والتجريدية واالصالحية الغلب هذه اآلراء والنظريات،كفكرة
في االمة العربية )وحدة الفكر والعقل(الالطبقية لتفسير تخلف بعض المنظمات السياسية في البالد العربية ومفهوم

القوة المحركة للتغير ) االصالحات(واعتبار)اولوية الخلق واالبداع على مهام التدمير(لتحديد طابعها القومي،ومقولة
الواقع (وفكرة الفصل المنهجي بين االساس الموضوعي لوحدة العملية الثوريةالنوعي في بعض البلدان االفريقية،

الحقيقة (،ومفهوم)الوعي والتنظيم والممارسة(واالساس الذاتي المزعوم لتعدد وتطور مراحلها)المركب لالقتصاد
تنمية (يم تكنولوجيةوالخلط بينه وبين مقولة النظام االجتماعي،والتركيز على مفاه-مقابل السمات القومية-)القومية

تطور العنصر (او شوفينية)العدالة مثال(او اخالقية)مجرد رفض الطريق الرأسمالي الخاص(او سلبية)قوى االنتاج
لتحديد سمات االشتراكية العربية،مع اهمال متعمد ألهم )رسالة السماء(او غيبية)ارادة التغيير(او نفسية)العربي



مقوالت الجماهير،الطليعة،الشعب العامل،الرأسمالية (ها من محتواها الطبقيالمقوالت العلمية،او تشويهها وافراغ
ومقوماتها )السلطة(،وفي اغلب االحوال تجاوز المسألة االساسية في الثورة،مسألة)الخ..غير المستغلة

يادة وكل ذلك لهدف واضح هو تبرير الق..)االحزاب،نظم االنتخاب،اجهزة الدولة،المنظمات الجماهيرية(المختلفة
 .االنفرادية لبعض مراتب البورجوازية الصغيرة اعتمادا،على اجهزة بيروقراطية،معادية للثورة في الغالب

ومن الطبيعي ان مثل هذه المنطلقات غير العلمية البد ان تؤدي في الممارسة الى اخطر النتائج في اعاقة العمل    
آلراء والمقترحات الغريبة والمتناقضة التي تطرحها ونظرة عجلى الى ا.الثوري وتحقيق وحدة القوى التقدمية

في هذا الصدد سواء اكان ذلك فيما يتعلق بمعاييرها للقوى الثورية او )بالقومية(الفئات المختلفة التي تسمى
االنصهار،وحدة الفكر،وحدة التنظيم،وحدة االداة (الشروط التعجيزية الضيقة التي تشترطها لوحدة القوى

او فرض آيديولوجيا او قيادة معينة،او طرح اهداف خيالية للقاء )الخ...حساب عن االخطاءالثورية،تقديم 
 .الخ تكفي ألدراك خطورة مثل هذه اآلراء..القوى

من الطبيعي ان الموقف السليم من مثل هذه النظريات ال يمكن ان يكون التجريح السلبي المطلق جملة    
في كل ما يتعلق )سورية،المتحدة،الجزائر(لقائمة في بعض البلدان العربيةوتفصيال،فنحن مثال نؤيد انظمة الحكم ا

كأساس مادي لكل التبدالت الجذرية الحتمية في المستقبل،وفي كل ما يتعلق )قوى االنتاج(باجراءآتها لتنمية
ري،ومن كل ما او الهياكل االجتماعية المتخلفة كعقبة البد من ازاحتها من طريق التغير الثو)نظم االنتاج(بتصفية

ال نعتقد ان  -بنفس الوقت -ولكننا.الخ..االستغاللية االجنبية او المحلية)مؤسسات االنتاج(يتعلق بتأميم او تصفية
النموذج (الموقف السليم من هذه النظم وما يقدم لتبريرها من نظريات،هو اضفاء صفة القدسية عليها،واعتبارها

البالد العربية،بل على العكس البد من نقدها ومقاومتها في كل ما يتعلق الوحيد او الرائد للتجارب الثورية في )
باالجراءات المعرقلة لمسيرة المجتمع نحو االشتراكية بمفهومها العلمي،اي تحرير الطبقات المنتجة لنفسها من 

اي (اليب الحكمميدان اس:االستغالل وسيطرتها على السلطة،وخاصة في اجراءآتها السلبية في الميدانين الرئيسيين
 .،والميدان اآليديولوجي)مقومات الديمقراطية

وبالرغم من يقيننا بان الكثير من هذه النظريات واآلراء ذات طابع تبريري واضح،وتهدف مباشرة ألسناد نظم     
ثير االحتكار السياسي وعزل القوى االجتماعية الرئيسية للثورة،اال ان من اسباب انتشارها،بدون شك،هو جهل الك

من الفئات التقدمية المخلصة ألغلب التجارب الثورية الكبرى في عالمنا الحديث،وذلك بسبب الطابع غير العلمي 
 .السائد في الفكر العربي المعاصر
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 ثورة تموز واالتفاقية االقتصادية مع االتحاد السوفييتي .۸

1. http://www.ahewar.org/m.asp?i=570 
2. http://www.al-nnas.com/ARTICLE/SKuba/index.htm 
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