
 االشتراكيين الوحدويين حزب

 

 صدمتها لمجموعة نواة مشكلٌن دمشق، فً البعث من الثانً الصف قٌادات من شخصا   خمسون اجتمع مباشرة مصر عن االنفصال بعد

 الوحدة إلعادة جهودها كل فصبت البٌطار، الدٌن صالح الحورانً، أكرم التارٌخٌٌن قادتها من اثنان علٌها وقّع التً االنفصال وثٌقة

 .القدٌم الحزبً انتماءها خلفها تاركة الناصر عبد لجمال والءها وأعطت

 الدٌمومة صفة تأخذ ال كً حركة بل حزب اسم نفسها على تطلق ولم( االشتراكٌٌن الوحدوٌٌن حركة) اسم تحت العمل النواة هذه قررت

 من مؤلف بٌان فً نشر لها مٌثاقا   الحركة أصدرت 2691 التأسٌسً مؤتمرها وفً منه، جزءا   تكون شامل قومً حزب قٌام إلى لتطلعها

 .واحدة صفحة

 المؤلف البٌان أما عاما ، خمسٌن منذ ومستمرا   بذاته قائما   حزبا   أصبحت بل قومً حزب إلى تنضم لم االشتراكٌٌن الوحدوٌٌن حركة لكن

 الصف فً أصبحوا الثانً الصف وقٌادات المؤتمرات عشرات تاله التأسٌسً والمؤتمر الصفحات، آالف أصبح فقد واحدة صفحة من

 .جدٌد لحزب لكن األول

 

 المؤسسٌن وأحد القدامى قادته أحد فهو ذلك من أكثر بل بعثً أصل من ٌنحدر إسماعٌل، فائز هو لها العام األمٌن كان الحركة تأسٌس منذ

 الفكرٌة الحزب اجتهادات غالبٌة تعود وإلٌه الداخلً ونظامه االشتراكٌٌن الوحدوٌٌن مٌثاق وضع من وهو العراق، فً البعث لحزب

 .النظرٌة ومنطلقاته

 وصل) الستٌنٌات فً كان مما أقل بل كبٌرا ، لٌس عدده أن ٌرجحون المراقبٌن لكن الجبهة أحزاب كبقٌة عضوٌته حجم الحزب ٌذكر وال

 (.شخص أألف 53 لـ االنفصال عشٌة عدده

 ،2699 شباط 15 حركة قٌام حتى االنفصال بعد من تمتد قصٌرة فترة خالل إال المعارضة موقع االشتراكٌون الوحدوٌون ٌعرف ولم

 هنا ومن األسد، جناح إلى الوحدوٌون انحاز البعث، فً جدٌد صالح اللواء وجناح األسد حافظ الفرٌق جناح بٌن الصراع تكشف وعندما

 من ٌركث وجرت الجبهة، مٌثاق مناقشة حٌن البعث مع توافقا   األكثر ممثلوها وكان التقدمٌة، الوطنٌة الجبهة إطار فً البداٌة ومنذ شاركوا

 .بالنجاح إحداها تكلل لم والبعث الوحدوٌٌن لتوحٌد المباحثات

 أطلقوا فقد كغٌرهم، االنشقاق عرفوا لكنهم المعارضة فً آخر شقا   ٌملك ال الذي الجبهة فً الوحٌد الحزب هم االشتراكٌون والوحدوٌون

 مؤتمرهم فً 2691 عام حركتهم نشوء رافقت التً( المؤقتة الحركة) فكرة ومن( التنظٌم) كلمة من متخلصٌن( حزب) اسم أنفسهم على

 .البعث إلى العودة رسمٌا   وإعلنت الحركة عن( التسعٌن مجموعة) مصطفى أدهم كتلة انشقت وعندها عشر الحادي

 (:الوحدوي) جرٌدة تحرٌر مدٌر أٌضا   وهو الشعب، مجلس فً ٌمثله الذي الحزب وجه هو العبود، خالد فإن والٌوم

 .الشعب مجلس فً عضوا   كان من ومنهم وزٌرا   كان من منهم هامة قٌادات بفصل االشتراكٌٌن الوحدوٌٌن حركة اشتهرت

 تبنى الذي فالحزب الفكري، المستوى على تحدٌا   الحزب ٌواجه عمله وآلٌة ومؤسساته الحزب دور وتفعٌل التنظٌمٌة القضٌة جانب وإلى

 ٌواجه والكادحة العاملة للطبقة حزبا   نفسه واعتبر( منفصلتٌن قضٌتٌن ال واحدة قضٌة)و متالزمٌن هدفٌن واعتبرهما واالشتراكٌة الوحدة

 .السورٌة واالقتصادٌة االجتماعٌة الحٌاة تطور اتجاهات مع ٌتناسب بما أفكاره تطوٌر شرط


