
 

1 

 

        

        

������ �	
��������� �	
��������� �	
��������� �	
���        
������ ���� �	��
� �  

  

����� ���  
  

   :نيلحارلا ىلإ ءادهإ
 ،روشاع ىسيع روشاع ،ينيرقلا بيبح مظاك ،ناوضرلا يقابلادبع
 دوواد ،ردبلا يماس ،نازوفلا ناطحق ،يرهشوب دومحم زيزعلادبع

 هللادبعو ،ينامحرلا دمحم :نييززالع ىلإو ...باهشلا حلاصو ،يتشخلا
  .دوعسملا
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شهد النصف األول من خمسينات القرن العشرين انطالقة تأسيس اليسار الكويتي، 
كأول تنظيم يساري سياسي " العصبة الديمقراطية الكويتية"تشّكلت  1954وفي العام 

ساهمت مجموعة من العوامل االقتصادية والسياسية واالجتماعية كويتي، حيث 
والثقافية والتأثيرات الدولية واإلقليمية في انطالقة اليسار الكويتي وتكوين ذلك التنظيم 

 :ويأتي في مقدمتها
وصناعة  1946وتصديره في  1939تشّكل الطبقة العاملة بعد اكتشاف النفط في  -1

وما صاحب ذلك من بروز حركة مطلبية عمالية تمثلت في تكريره بداية الخمسينيات 
  .اإلضرابات التي قام بها عمال النفط في نهاية األربعينيات وبداية الخمسينيات

تأثير تنامي الحركات التحررية في العالم وفي البالد العربية مع انهيار النظام  -2
ز دور االتحاد السوفياتي االستعماري العالمي في أعقاب الحرب العالمية الثانية وبرو

  .ونجاح الثورة الصينية بقيادة الحزب الشيوعي
تأثير قدوم الوافدين العرب للعمل في الكويت، وبينهم يساريون وتقدميون من  -3

فلسطين وسورية ولبنان، ولجوء أعداد كبيرة من الشيوعيين واليساريين العراقيين 
ً من بطش السلطات الحاكمة في  واإليرانيين إلى الكويت في بداية الخمسينيات هربا

العراق خالل العهد الملكي وبعد هزيمة حكم الوطني بقيادة الدكتور دمحم مصدق في 
  .إيران

 
   

عن نشاط  1953في نوفمبر " نيوزويك"تقرير أميركي مثير حول ما نشرته 
 اليساريين الكويتيين

 
نوفمبر من  16خ في يكشف تقرير صادر عن القنصلية األميركية في الكويت مؤرّ  

ً من يومنا هذا، مدى هلع ممثلي الدوائر 1953العام  ، أي قبل ثالثة وستين عاما
اإلمبريالية األميركية والبريطانية في الكويت والسلطات المحلية من تنامي نشاط 

 .اليساريين في الكويت
الذي يحمل إذ أّن تقرير القنصلية األميركية الموجه إلى وزارة الخارجية في واشنطن  

 :عنوان
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From American Consulate (Symmes) to Department of State, 
November 16, 1953 

ً تجاه تقرير صحافي نشرته مجلة   ً الفتا األميركية في عددها " نيوزويك"يبدي قلقا
كان يتحدث عن انتقال مركز اهتمام النشاط  1953نوفمبر  9الصادر يوم 

ث يورد التقرير الصحافي خبراً عن مشاركة شخص إلى الكويت، حي" الشيوعي"
ً في الغالي ليمثل  ً رمزيا ً غير "اتحاد عمال الكويت"يحمل اسما ، الذي كان تنظيما

علني، في المؤتمر الثالث لالتحاد العالمي للنقابات الذي انعقد في فينا بالنمسا في 
 .1953أكتوبر 

دور بين دائرة األمن العام في الكويت مع ويذكر تقرير القنصلية األميركية أّن تعاوناً ي 
" سي. أو. كي"ممثلي القنصلية والوكيل السياسي البريطاني وشركة نفط الكويت 

النشاط "لمناهضة ما يسميه التقرير " أمينويل"وشركة الزيت األميركية المستقلة 
ا ، كما يشير تقرير القنصلية إلى أّن هناك شخصين مشتبه بهم"الشيوعي في الكويت

ويخضعان للرقابة، باإلضافة إلى ما ذكره التقرير من أنّه تمت ترجمة ما نشرته 
إلى اللغة العربية وجرى تقديمه إلى مدير دائرة األمن العام في الكويت " نيوزويك"

 !مع توصية باستقدام مستشار بريطاني لمكافحة هذا النشاط
استدعاء ضابط األمن  1953 ويجدر بالذكر أنّه بالفعل فقد تم في ديسمبر من العام 

ً في بوليس السودان  24البريطاني كوتس الذي سبق له أن عمل لمدة  ً ضابطا عاما
  .ليعمل مستشاراً لدائرة األمن العام في الكويت

ولمزيد من التوضيح لتلك الواقعة التاريخية يهمنا أن نورد هنا ما جاء في كتاب 
فوبليكوف وآخرين الصادر باللغة العربية لمؤلفيه " تاريخ األقطار العربية المعاصر"

في مستهل "من الجزء األول بأنّه  574عن دار التقدم في الصفحة  1976في موسكو 
ً لوضع المطالب إلى الحكومة  1953عام  ً تأسيسيا شّكل عمال البترول مجلسا

وساهم ممثل عمال البترول الكويتيين ألول مرة في أعمال ". شركة نفط الكويت"و
وفي األيام المقبلة سألقي شيئاً من الضوء التاريخي على "... مر الثالث للنقاباتالمؤت

بواكير نضاالت اليساريين الكويتيين في عقد الخمسينيات من القرن العشرين وما 
 .واجهوه من حمالت مسعورة لمالحقتهم وقمعهم
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 الخمسينيات الرصد األميركي والبريطاني لليساريين والتقدميين الكويتيين في 
 
 1954مايو  29يورد تقرير صادر عن القنصلية األميركية في الكويت بتاريخ و 

 :محفوظ تحت عنوان
From American consulate (Symmes) to Department of State, 
April 19, and May 29, 1954 

 معلومات تفصيلية عن مجموعة كتب مترجمة ذات اتجاه شيوعي أو معادية للواليات 
" مكتبة الكويت"المتحدة األميركية صادرة عن دور نشر لبنانية تعرضها وتبيعها 

" فندق شيرين"التي تقع في الشارع الجديد أي شارع الشيخ عبدهللا السالم مقابل 
ويمتلكها رجل لبناني يحمل اسم دمحم صادق العريفي، حيث يتضمن التقرير قائمة 

ً من النب ذ الموجزة عنها، كما يورد التقرير أنّه مع بأسماء الكتب ومؤلفيها وشيئا
اكتشاف هذه الكتب ووجود الخطر الشيوعي فقد بدأت دائرة األمن العام في الكويت 

، وطلبت القنصلية "مكافحة التخريب"تأخذ األمر بعين االعتبار وتم إنشاء قسم 
 .إخضاع المكتبة وصاحبها للمراقبة

 :ومحفوظة تحت عنوان 1954سبتمبر  26وهناك وثيقة أميركية أخرى صادرة في  
From American consulate (Symmes) to Department of State, 
September, 26,1954. 

تتضمن تقريراً عن نشاط المنظمات الشيوعية في الكويت، وكذلك هناك وثيقة أخرى  
 :محفوظة تحت عنوان 1954أكتوبر  25صادرة في 

From American consulate (Symmes) to Department of State, 
October 25, 1954. 

التي يديرها " مكتبة الخليج"تتحدث عن الكتب ذات االتجاه الشيوعي التي تعرضها  
 .كل من يعقوب علي يوسف وعبدالرحمن الرشيد

ومن جانب آخر فإّن وثيقة صادرة عن السفارة البريطانية في واشنطن ومحفوظة  
 :تحت عنوان

F.O.  371/109810  - confidential  107/3/33/54 . British Embassy. 
Washington D.C to Eastern Department, F.O., London. 20 
Nov.1954. 

تتحدث عن إصدار منشورات شيوعية في الكويت تهاجم الحاكم والبريطانيين، وتشير  
يت، وتوزيع في الكو" اللجنة الوطنية ألنصار السالم"إلى منشورات تصدرها 

 ."مكتبة الخليج"مطبوعات شيوعية في 
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الذي يؤرخ لسيرة رئيس دوائر الشرطة " صقر الخليج"وفي هذا السياق فإّن كتاب  
واألمن العام في الكويت قبل االستقالل الشيخ عبدهللا المبارك الصباح في الصفحة 

اب مرسل منه يورد أّن السلطات البريطانية في بيروت تمكنت من مصادرة خط 82
الطبعة اللبنانية باللغة العربية من مجلة قضايا السلم " (الوقت"من الكويت إلى مجلة 

) واالشتراكية التي كانت تصدرها األحزاب الشيوعية والعمالية العالمية في براغ
وخطاب يدعو " اللجنة الوطنية ألنصار السالم"يتضمن نسخة من منشور صادر عن 

لحركة الوطنية في الكويت، ويشير الكتاب إلى أنّه نظراً المجلة إلى تغطية أخبار ا
ألنه لم يتم ضبط نسخ من هذا المنشور في داخل الكويت فإّن الشيخ عبدهللا لم يتخذ أية 

  !إجراءات أمنية ضد المشتبه فيهم
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  العصبة الديمقراطية الكويتية في الخمسينيات
  

كأول تنظيم يساري " العصبة الديمقراطية الكويتية"تشكيل  1954شهد العام وقد 
قد تزامن تاريخياً  1954في العام " العصبة"ونالحظ هنا أّن تأسيس سياسي كويتي، 

في السعودية ذات االتجاه اليساري خالل العام " جبهة اإلصالح الوطني"مع تأسيس 
جبهة "، وتأسيس "التحرر الوطني جبهة"إلى  1958التي تحولت في العام  1954

، وهذا ما يمكن 1955من العام " شباط"فبراير  15في " التحرير الوطني البحرانية
أن نعزوه إلى تشابه الظروف والتأثيرات التي أدّت إلى تأسيس هذه التنظيمات 

  .اليسارية الثالثة في الكويت والسعودية والبحرين
معهد  -ة لدى أكاديمية العلوم في االتحاد السوفياتي ووفقاً للمصادر السوفياتية المتوافر

تاريخ األقطار العربية "االستشراق يشير الكتاب الصادر عنها تحت عنوان 
إلى ) 575الجزء األول صفحة ( 1976، منشورات دار التقدم في موسكو، "المعاصر

المجلس تأسست الرابطة الديمقراطية الكويتية التي طالبت بعقد  1954أنّه في عام 
التأسيس لوضع الدستور وقطع دابر التدخل البريطاني واألميركي وتصفية الحماية 

فيما يورد الدكتور فالح المديرس )... الحظ الخلط في الترجمة بين عصبة ورابطة(
مالمح أولية حول نشأة التجمعات والتنظيمات السياسية في الكويت "في كتابه 

إلى أنه  30، صفحة 2للنشر، الكويت، ط  الصادر عن دار قرطاس)" 1938-1975(
العصبة الديمقراطية "ظهر أول تنظيم شيوعي سري يحمل اسم " 1954في عام 
والتي نشطت في توزيع المنشورات التي تحتوي على نقد لألوضاع المحلية " الكويتية

للعصبة "وكان . والهجوم على المصالح الغربية في الكويت ومنطقة الشرق األوسط
، والتي "راية الشعب الكويتي"نشرة أسبوعية تحمل اسم " راطية الكويتيةالديمق

راية "رفعت شعارات معادية لإلمبريالية والمصالح الغربية في الكويت، وطالبت 
بوضع دستور للبالد وإجراء انتخابات حرة وانتقدت أوضاع العمال " الشعب الكويتي

ا تضمنه تقارير بريطانية صادرة ، وهذا م"العاملين في الشركات الغربية للبترول
عن المعتمد السياسي البريطاني في الكويت إلى المقيم البريطاني في الخليج ومقره 

  .1954أغسطس  26البحرين بتاريخ 
، "التوجهات الماركسية الكويتية"ويزيد الدكتور فالح المديرس على ذلك في كتابه 

العصبة "إلى أّن  20و 19في الصفحتين  2003دار قرطاس للنشر، الكويت، 
طالبت بأن تسلم الحكومة البريطانية إلى حكومة الكويت جميع " الديمقراطية الكويتية

الودائع المحفوظة في البنوك البريطانية من أجل استخدامها في التنمية االقتصادية في 
العصبة "الكويت، ووصف المعتمد السياسي البريطاني في الكويت الهجوم الذي شنته 
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بأنه من أشد االنتقادات التي وجهت لنظام الحكم في الكويت " مقراطية الكويتيةالدي
  :وذلك في تقريره

 F.O. 371/109810 - confidential 107/3/33/54. British Embassy. 
Washington D.C to Eastern Department, F.O., London. 20 
Nov.1954.  

للدكتورة سعاد دمحم الصباح، دار " حصقر الخليج عبدهللا مبارك الصبا"وفي كتاب 
، الذي يعرض سيرة رئيس دوائر الشرطة واألمن 3سعاد الصباح للنشر والتوزيع، ط

العام في الخمسينيات ترد تفاصيل عدة من بينها أّن القنصلية األميركية في الكويت 
قد تقريراً عن المنظمات الشيوعية في الكويت، بل ل 1954كتبت في سبتمبر من العام 

تقريراً، وفي شهر يناير  16بلغت التقارير األميركية في هذا الشأن خالل ذلك العام 
عقد اجتماع  1955تقارير، وفي أبريل من العام  6وحده تم إعداد  1955من العام 

بين احد موظفي السفارة البريطانية بواشنطن مع المسؤولين في وزارة الخارجية 
  :النشاط الشيوعي في الكويت وفقاً للوثيقة المعنونة األميركية لتبادل المعلومات حول

 Memorandum of Conversation about Communist Activities in 
Kuwait, April 15. 1955.  

استمرت التقارير حول  1956في عام "منه أنّه  83ويورد الكتاب في الصفحة 
معلومات عن نشاط النشاط الشيوعي في الكويت، وقدم الوكيل السياسي إلى الشيخ 

الشيوعيين المحليين، وذلك بناًء على تقارير أجهزة المخابرات البريطانية في 
  ".البصرة، والتي رصدت ازدياد التعاون بين العناصر الشيوعية في العراق والكويت

يشير الكتاب إلى أّن الشيخ عبدهللا مبارك الصباح رئيس دائرة  84وفي الصفحة 
مع مستر كوتس المستشار البريطاني لدائرة األمن العام، بدأ  األمن العام، بالتعاون

في اتخاذ إجراءات المالحقة والقبض على الشيوعيين، ولعب سكرتيره هاني قدومي "
ً في هذا المجال ً غير  12وفي السابع من مايو تم القبض على . دوراً هاما شيوعيا

ً آخر 15تم القبض على  1956كويتي، وفي مايو عام  ولكن في مناسبة . شيوعيا
ً في أحد  ً كانوا يعقدون اجتماعا أخرى ضاعت فرصة القبض على ثالثين شيوعيا
المنازل بالمدينة بسبب عدم تحرك عبداللطيف فيصل الثويني، رئيس قسم األمن 

  "!الداخلي، في الوقت المناسب مما دفع كوتس إلى انتقاده لدى الشيخ
ار كوتس ألسلوب الثويني في التعامل مع وتزايدت انتقادات المستش"ويضيف الكتاب 

الشيوعيين، الذي كان يقوم باستدعاء المشتبه فيهم للحضور إلى مبنى األمن العام، 
وذلك " مما أعطاهم فرصة للتخلص من الوثائق التي قد تكون بحوزتهم قبل ذهابهم

  :وفقاً لتقرير
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 From American consulate(Brewer) to Department of State, 
March 6, and April 10. 1956.  

  
  
 حملة العداء للشيوعية واليسار في الكويت خالل الخمسينيات 
   

تنامى على نحو ملحوظ نشاط  1954تشير المراجع التاريخية أنّه بدءاً من العام 
" العصبة الديمقراطية الكويتية"القوى التقدمية واليسارية في الكويت، وتحديداً 

، ما استثار غضب القنصلية األميركية ودار "نصار السالماللجنة الوطنية أل"و
المعتمد البريطاني في الكويت، باإلضافة إلى إثارة هلع السلطة والبرجوازية الكبيرة، 

 .ناهيك عن الجماعات القومية اليمينية
الشهرية لسان النادي الثقافي القومي في الكويت افتتاحية " اإليمان"فقد نشرت مجلة  

جاء " بيدي ال بيد عمرو"تحت عنوان  1954أيار / الصادر في مايو 15 في العدد
فمما ال يستطيع أن ينكره أي متتبع للمبادئ الفكرية أّن الشيوعية قد استفحلت : "فيها

كثيراً في السنوات األخيرة، وأّن نشاط دعاتها يفوق كثيراً ما يبذله غيرهم من 
... ذه المنطقة الهامة من وطننا العربيسوء األوضاع في ه"وأضافت أّن "... النشاط

قد دفع الكثيرين من البسطاء والمتذمرين والساخطين إلى اعتناق هذا المبدأ والتبشير 
به بين مختلف الطبقات، لذلك يجب على هؤالء أن ترتعد فرائصهم رعباً وهلعاً كلما 

فيسارعوا  طرقت مسامعهم لفظة الشيوعية، وأن يهبوا من سباتهم قبل فوات األوان،
  !"إلى إخماد هذه النار باألساليب المفيدة الناجحة

لصاحبها خالد خلف فقد نشرت مقاالً افتتاحياً في عددها الصادر " الشعب"أما جريدة  
، "كيف نقاوم الشيوعية في الكويت؟"تحت عنوان  1959كانون ثاني / يناير 15في 

الكويت، وإذا كانت الشيوعية خطراً لقد وضح تماماً أّن الشيوعية تعمل في : "جاء فيه
يهدد سالمة وأمن الدول الكبرى بحيث تضطر هذه الدول لتعبئة جميع إمكانياتها 
لمقاومتها، وإذا كانت الشيوعية بمثل هذه الخطورة في الدول الكبرى فما الحال إذن 
بالنسبة للكويت وهي الدولة الصغيرة، الشك في أّن جدية البحث في طريقة مقاومة 
الشيوعية في الكويت هي من األهمية بمكان، ونحن من أجل حماية الشعب العربي 
من خطر الشيوعية، نطالب المسؤولين في الكويت بحماية الشعب من خطر الشيوعية 

 !"الداهم
، 1ط" التوجهات الماركسية الكويتية"ويشير الدكتور فالح المديرس في كتابه  

دار قرطاس للنشر، إلى أّن حركة القوميين العرب في الكويت قد وزعت : الكويت
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دعونا نناضل ضد "على نطاق واسع كتيبات معادية للشيوعية من بينها كتيب 
 ."لنتحد لتحطيم الخطر الشيوعي"وكتيب " الشيوعية

واقعة خطيرة  26ما يذكر الدكتور فالح المديرس في الكتاب ذاته على الصفحة ك 
شاركت عناصر حركة القوميين العرب مع الناصريين وأعضاء من حزب "حيث 

البعث العربي االشتراكي بالتقدم بقوائم تحتوي على أسماء العناصر الشيوعية من 
التي " لجنة مكافحة الشيوعية"العاملين في القطاع النفطي والدوائر الحكومية إلى 

كانت وراءها األجهزة األمنية في الكويت من أجل إبعادهم من األراضي الكويتية، 
وقد استند الكاتب في ذلك إلى مقابلتين أجراهما مع شخصيتين لهما صلة بتلك 
الواقعة، مع يعقوب الحميضي أحد قيادات القوميين العرب ورئيس تحرير جريدة 

ال نادي الخريجين، وناجي علوش أحد أعضاء منظمة حزب البعث لسان ح" الفجر"
 .العربي االشتراكي في الكويت

 1959كانون ثاني / يناير 14في عددها الصادر في " الفجر"ونشرت صحيفتا  
في عددها الصادر في الثامن من الشهر ذاته نداءات إلى المواطنين للتبليغ " الشعب"و

 .وتقديم أسمائهم للسلطةعن أي شيوعي يتم التعرف عليه 
وكتب عبدهللا أحمد حسين أحد زعامات القوميين العرب في الكويت مقاالً في صحيفة  

يشير فيه إلى  مقاالً  1959كانون ثاني / يناير 20في عددها الصادر في " الفجر"
إّن "امتداد حملة العداء للشيوعية واليسار إلى الوسط الطالبي، حيث جاء في المقال 

ً شباب ا حين يعلن في خطابه القوي الرصين أنه يفتح  لثانوية ليس عليه جناح مطلقا
وإذا كنا نجد صدى لندائنا بوجوب ... جبهة ضد الخونة الشيوعيين أعداء الوحدة

تطهير الجيوب الشيوعية في هذا الجزء من الوطن العربي عند بعض المسؤولين 
ً عن رغبته الذي يقدرون خطورة الموقف، فإننا نفخر بشبابنا ح ين ينطلق معلنا

 ."الحازمة في دخول المعركة ضد الشيوعيين
وبحق فقد توصل الدكتور فالح المديرس إلى استنتاج بالغ األهمية والخطورة في  

دار : 2000، الكويت 1ط " المجتمع المدني والحركة الوطنية في الكويت"كتابه 
إّن الموقف المعادي في الحقيقة " 40قرطاس للنشر، عندما كتب في الصفحة 

قد خدم السياسة البريطانية في المنطقة " النادي الثقافي القومي"للشيوعية الذي تبناه 
 ."العربية، التي كانت ترى في النشاط الشيوعي تهديداً لمصالحها في الشرق األوسط

وتمادت وسائل اإلعالم المصرية الرسمية حينذاك في نشر األخبار الكاذبة  
سعاد دمحم . مبالغ فيها عن نشاط الشيوعيين في الكويت، إذ أوردت دواإلشاعات ال

دار : 1996، الكويت 3، ط "عبدهللا مبارك الصباح: صقر الخليج"الصباح في كتباها 
/ واقعة غريبة تعود أحداثها إلى أبريل 86سعاد الصباح للنشر والتوزيع، صفحة 
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خبراً  الشرق األوسط بثت وكالة أنباء: "، حيث كتبت1959نيسان من العام 
بخصوص محاولة انقالب شيوعي في الكويت، سارع الشيخ بإنكار صحته واستدعى 
مندوب الوكالة في الكويت وطلب منه نشر نفي له، كما طلب من عفيف الطيبي نقيب 

 ً  ."الصحفيين اللبنانيين التدخل لدى الصحف اللبنانية التي نشرت الخبر لنفيه أيضا
*** 

فتحية لمن ... عن انطالقة اليسار في الكويت قبل نحو ستة عقود تلك كانت شذرات
وهاهي بذرة اليسار تصبح اليوم شجرة تضرب جذورها ... رحلوا بعد أن بذروا

 .راسخة في أرض الكويت
 


