
أصبـحت بغـداد قـبلـة للـمتـنـافسـ من شركـات ودوّل  فـانتـصارهـا على
االرهاب وكسر شوكته في حرب ضروس انتخى فيها أبناء الوطن لكسر
اإلرادات الدخـيلـة  جعـلهـا اكثـر قربـا لـلقـوى البـاحثـة عن حلـفاء لـها في
ـشاريع همـا العنوان الـعريض للوفـود القادمة الى نطقـة . االقتصاد وا ا
بغداد وما بينهـا خطوط دقيقة ترسـم مالمح القوة الناعمة الـتي انتهجتها
بـغــداد وغـلــفـتـهــا بـطــابع الـعالقــات اإليـجــابـيــة ومـبـادىء حــسن اجلـوار

واالنفتاح على اجلميع . 
ـصـالح ال شـروط لـبـغـداد عـلى الــراغـبـ لـلـتـقـرب مـنــهـا  فـاالحـتـرام وا
ـتـوازنة تـلك حتتم عـليـها عـيـار الوحـيد . أسس الـعالقة ا تـبادلـة همـا ا ا
احلـفـاظ عـلى حـيـادهـا اإليـجابـي والـبـحث عن مـصـالح شـعـبـهـا  امـا ما
ا في فـلك سياسـات إقلـيميـة او دولية ال سواها من قـضايـا فقد تـدور ر
تـراعي مـصـلـحـة الـعـراقـيـ فـلن جتـد لـهـا إذنـا صـاغـيـة  ولن تـسـتـمـيل
مـجـددا فـريقـا عـلى حـسـاب اخـر  ولن تـشق وحـدة الـصف  ولـن يـلدغ

ؤمن من ذات اجلحر مرت . ا
الـتـوافـق الـسـيــاسي وان كـان يـشــوبه اخـتالف ال يــكـاد يـفــسـد في الـود
قضـيـة مهـد الـطريق امـام حـالة من االسـتـقرار اقـتـرنت بحـالـة اخرى من
حتقيق األمن  وكلتاهما ساهمتا في خلق بيئة جاذبة . بغداد تمتلك االن
ميـزة تتـفرد بهـا عن باقـي الدول احمليـطة بـها وهي الـتواصل مع اجلـميع
ـيزة تـعزز مـن مكـانتـها وقـدرتهـا على ان تـكون دون خطـوط حمـر . تلك ا
حلقة وصل جتتمع عندها وجهات الـنظر اخملتلفة لتلعب هي دور الوسيط
ـتمـكن عـلى إيـجـاد نـقـطـة الـتـقاء بـامـكـانـهـا الـتـأثـير في ـؤثر والـالعب ا ا
ـتـعاظم لـبـغـداد وقدرتـهـا على ـلفـات اخملـتلـف علـيـها . الـدور ا مخـتـلف ا
ـوصدة ـثـابـة مـفـتـاح جلـمـيع االقـفـال ا الـتـواصل مع اجلـمـيع سـيـكـون 
.سيـاسة الـنأي بـالنـفس التي انـتهـجتـها احلـكومـة السـابقة ودأبـت علـيها
احلكـومة احلـالية قـد أتت ثـمارها وأرسـت دعائم مـرحلـة جديدة فـي عمر
الدبلـوماسـية الـعراقيـة . دبلـوماسـية اثبـتت حصـافة في الـرأي ووضوحاً
ـقـاربـات . دبلـومـاسـيـة عـراقيـة في تـوجـهـاتـها في الـتوجـهـات ودقـة في ا

وعربية في عمقها واقليمية ودولية في مردوداتها . 
بغداد تـعود بقـوة للعب دور مـؤثر اقـليمـياً ودوليـاً  وباتت وجهـة لالشقاء
واالصدقاء ما يؤشر اهتماما واعتـرافا بذلك الدور وسعيا الستثماره في

التقارب السيـاسي كوسيلة للـتعاون االقتصادي في
مرحـلـة الحقـة  والـنتـيـجة بـــــــروز العب كـان قد
خــــــــفت بــريـــــــقه لـــوهــلــة ثم مــا لــبث ان عــاد
اكثــــــر فاعـلـية وتـأثـــــيـرا ليـحـجز من جـديـــــد
ـنــــــطـقة مـكـانـة له عـلى خـارطـة الـــــتـأثـيـر في ا

والعالم .
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مسيـرة عراقيـة حافلـة بالـدمار والضـياع واالختالف في الـرأي والرؤية 
بعد احلرب الـكارثية التـي قادتها امريـكا ودول التحـالف على العراق في
عام 2003 والتي رافقـها  رضـا وارتيـاح من دول اجلوار الـعراقي على

منهج الذي تعرضنا له. هذا االجتياح والتدمير ا
ــنـطـلــقـة عـبــرَّ الـقـارات حـيث امــطـرتـنــا امـريـكــا بـسـيل مـن الـصـواريخ ا
ـهـا وقـاصـفـات الــلـهب الـتي أضــاءت سـمـاء بـغـداد لــتُـحـول  مـعـظـم مـعـا
ـشهد ومبانـيهـا الى ركام  ولـتخـتلط الـدماء الزكـية لـتُعـلن عن توحـدها 
كـن ان نسـمـيه ابـادة شعب وتـدمـيـر بلـد عـلى يد مأسـاوي مـؤلم اقل مـا

اعتى قوة مستبدة في العالم.
طر حتـمل (بشرى وعزاؤنا حـينهـا  ان الصـواريخ التي انهـالت علـينا كـا

قراطية) الد
وتَـحَـاملَ عـليـنـا من تَـحـامْل واشـتـفى بـنـا من اشـتـفى ورقص وطـبل عـلى
جـراحـنـا الـكـثـيــر من دول اجلـوار  مـسـتـبـشــرين خـيـراً بـرائـحـة اجلـثث
تناثرة والـتي كانت الحتمل حينها سوى هوية احملترقة واشالء االطفال ا

العراق .
وقد اهمـلوا الـعراق وشـعبه يـعانون  من جـروح عمـيقـة  منهـا ماسـببـتها
ـعـارك واثــار دمـارهـا  ومــنـهـا نـتــائج الـذُل واالهـانــة الـتي تـســبب بـهـا ا
ـســتـعــمـر وســوء تـصــرفـاته الــتي التـنــطـبـق مع ابـسط قــواعـد االخالق ا
ـتـلكـاتـنـا  مـضـافاً لـهـا خـيـانة والـتعـامل االنـسـاني مع ابـنـاء شـعبـنـا و

اجليران وابناء العروبة.
ــشـهـد الــسـيــاسي احـزاب وكـحــاصل حتـصــيل لـكـل مـاسـبـق يـسّــيـد  ا
عـارضـة  بعـد الـرماد الـذي خلـفـتهُ احلرب  ولـتُـعلن ان صـدام ونـظامه ا
الدكتاتـوري  اسقاطه من قـبل القوات االمريـكية ومن حتـالف معها و
عارضة  قوات صديقة ومحررة . اعتبار تلك القوات من قبل احزاب ا

ـتعـاقـبة ـتردي من قـبل احلـكومـات ا واستـمـر السـجـال البـائس واالداء ا
هـنية واستمر بفعل احملتل والتي تـفتقد  البسط ركـائز اخلبرة العـملية وا
ـدة خمسـة عشـر عامـاً   تخـللـتهـا حروب ونـزاعات داخـلية سوء االداء  
طاحـنة وخالفـات سيـاسيـة تنـتصـر للفـكرالـطائـفي والقـومي علـى حساب
ـقـراطـيـة ـوحـد حتــول بـفـعل د ـرتـكـزات الـوطـنـيــة وتُـعـلن ان الـعـراق ا ا
ــشــــتت وفـاقـداً بــذلك هـيـبـتهِ ُـقـسم وا الـصـواريخ الى عــراق االحـزاب ا

كدولة  
كمـا تمـت تغـذية أعالن حـرب شـعواء بـ االحـزاب انطـلقـت من التـنافس
االنتخابي لتنـتهي باطراف مسـلحة يخشى احدهـا األخر واجلميع يعرف

شهد   وال اريد ان استطرد بها كثيراً . حيثيات ا
لكن الغـريب في ظل كل االهوال الـتي جابهـت العراق لم تـتدخل اي دولة
سـتوى جارة او عـربيـة او غـربيـة لـتنـقيـة االجـواء داخل العـراق ال عـلى ا

ستوى اجملتمعي . احلكومي وال على ا
ــشـهــد الــسـيــاسـيــة واالعالمي اخــبـار وفي لــيـلــة وضـحــاهــا يـتــصـدر ا
تبادلـة ب امريـكا وايران ليـتحول العـراق بقدرة قادر الى " التهديـدات ا
قدس الدبلماسية " وتتوجه الوفود الى العراق كالسيل العارم ب رؤساء
دول ووزراء خارجـيـة ومـلـوك في زيارات مـكـوكـيـة تَدّل عـلى حـجم اهـمـية
يل سـيكون سـتعـلو كفـة ميزان العراق في هـذا الصراع وإلـى اي جهه 

تلك اجلهة في الصراع.
استقبلـنا ونستـقبل لكن لألسف حلد هذه الـلحظة لم نـخرج ببيان واضح

يتحدث عن موقف العراق في هذا الصراع .
ـصالح الـدولية ـفتـرض ان يلـتزم احلـياد بـعيداً عـن صراع ا والذي من ا
والتي تبحث عن مصالح جتارية وازدهار  اقتصادي وتفرض امناً قومياً

لبلدانها والسرائيل . 
في الوقت الـذي فـشلـنا نـحن ان نـحقق امن وطـني او ازدهـار اقتـصادي

والتوجد رغبة لدى القيادات بالبحث عن االمن القومي
السؤال احملير ;

 لم لم تزرنا كل تلك الوفود باحلرب الطائفية لتقلل حجم الدمار ?
ـدمــرة ضـد داعش ? ويـعـلـنـوا ـا لم تـزرنـا كل تــلك الـوفـود في احلـرب ا
مـوقــفــهم ودعـمــهم لــنـا بــالـوقـت الـذي كــان يـقــاتل به الــعــراق نـيــابـة عن

االنسانية?
كسب ود الـعراق الـيوم مـثل "لعـبة جـر احلبلِ" الـكل يريـد يكسـب العراق

الحد محاور الصراع? 
وحـمــة احلـكــمـاء ومن بــاب احلـفــاظ عـلـى هـويــة الـعــراق وعـدم االجنـرار

حلـروب لـيس لـنــا بـهـا اي مـصـالح  تــقـتـضي الـدفـاع
عنها على قيـاداتنا السياسـية التزام جانب احلياد

نتصف.  ومسك العصى من ا
الن الدمار سيولد دماراً

وال نريـد ان نـكون حـطبـاً لـلحـرب لـنتـحـول بعـدها
لرماد السمح الله. 
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الـكثـيـر واسـتفـاد من مـدرسـيه الذين
عــــلــــمـــوه االدب والــــشــــعــــر اثــــنـــاء
واحب الـــــــرسـم واخلط الـــــــدراســـــــة
ومارسهما لـذلك مارس الرياضة لكن
عــمــله احلــزبي اخــذه مــنــهــمــا وظل
وفي عام متـعلـقـاً بهـما طـوال حيـاته
 1944عــــ سالم عادل معــــلماً في
احــدى مــدارس الـديــوانــيــة والــتـقى
بصديقه محمد حس فرج الله الذي
كـان عـضـواً في احلـزب فـرشح سالم
وقــبل ان يــصـبح عــادل لـعــضــويـته 
عــضــواً رسـمــيــاً في احلـزب طــلــبـته
الـقيـادة لـزيـارتهـا في بـغـداد والـتقى
مسؤول الـتنظيم احلـزبي زكي بسيم
الـذي اخـذه الى أحــد بـيـوت  الـرفـاق
في الكـرادة الشـرقيـة اذ التـقى برجل
مهيب في االربـع من عمـره والتقى
هـناك بـالـرفيق فـهـد وحـينـهـا اصبح
(مــخــتــار) وهــذا هــو االسم اجلــديــد
حلسـ الـرضي الذي اصـبح عـضواً
وعــقــد الــعــزم عــلى بــذل في احلـــزب
قــصــارى جـهــده لــكي يــكـون مــفــيـداً
لـلــحـزب وهـكـذا عـاد الـى الـديـوانـيـة
ـة قـويــة عـلى الـنــضـال وعـمل بـعــز
عـضـواً في جلــنـة مـديـنـة الـديـوانـيـة
وانـــــــيـــــــطت بـه مـــــــســــــؤولـــــــيــــــات
اضافيـة.عرف ابناء مـدينة الـديوانية
سالم عـــــادل  1946بــــــاعـــــتــــــبـــــاره
كان ذلك بعد انـتهاء احلرب شيوعيـاً
ـيــة الــثـانــيــة ووقـتــهــا اصـبح الــعــا
بهـجت العطـية مـديراً لشـرطة مـدينة
الـديــوانـيـة وظــهـر مــيل واضح عـنـد
احلـكـومـة لـكـبح جـمـاح الـشـيـوعـي
ومحـاربـتهم وعـدم تـرك الفـرصـة لهم
ضايقتهم كالسابق ووضعت خطـة  
ـــســـتــبـــعــد ان بـــهــجت ولـــيس من ا
الـعــطـيـة نـقـل من مـديـنـة الــديـوانـيـة
بـخاصـة مـحـاربة الـشـيـوعيـة ومـنـها
الى الـعـاصـمـة بـغـداد لـيـكـون مـديـراً
لـدائــرة األمن الـعــامـة ويــصـبح احـد
ــهــمـــة  حلــكــومــة نــوري االعـــمــدة ا
الـسـعـيــد والـوصي حـتى قـيـام ثـورة
 14تموز  1958وقد حقق معه بهجة
علم حس العطية يوميـاً وقد لقي ا
الـــرضي الــتـــعــذيب عـــلى يــد اجلالد
بهجت العـطية  حتى امـر بفصله من
وظيفته. سافر سالم عادل الى بغداد
واحلـوار الـذي دار بـيـنه بـعـد فـصـله
وب بهـجت العـطيـة  يدور في ذهنه
وهــو فـي الــطــريق وعــنــدمــا الــتــقى
الرفيق فهـد بسالم عادل اقـترح عليه
نح احتراف الـعمل احلزبي ,حيث 
احملـتـرف (6) دنـانــيـر لـلـعــيش  بـهـا
لـكنـه فضل الـعـمل احلـر واسـتـمراره
فوافق فـهد على في نشاطه احلـزبي 
مـقـتــرحه واتـفق مع صـديــقه مـحـمـد
حـسـ فـرج الـله الـذي هـو األخـر قد
فـــصل من الــتـــعــلــيم ايـــضــا وفــضل
العمل معاً في منطقة (عالوي احللة)
بـســبب وجـود ســيـنـمــا االرضـومـلي
وكـراج لـلـمـركـبـات مـزدحـمـاً بـسـواق
ـسافرين واشتـريا العدة ركبات وا ا
الـالزمــة لــلـــعــمـل وعــلــقـــا شــهــادات
تـخــرجـهـمـا كــمـعـلـمــ عـلى واجـهـة
احملل عــمل بـعـدهــا كـمـفــتش لـبـاص
وساعد الـعمال مصـلحة نـقل الركـاب
ــطــالـبــة بــحـقــوقــهم وقــامـوا عــلى ا
بـاالضــراب عـنــدهـا قـررت احلــكـومـة
فـــصل عـــدد من مــنـــظـــمي االضــراب
وتــسـتـمـر وعـلى رأســهم سالم عـادل
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بـاركـة  ثم أرسله والـده الى مال اخر ا
لــــتـــــعــــلـــــيم الــــقـــــراءة والــــكـــــتــــابــــة
وبعـدهـا طـلب من والده ان واحلـسـاب
ـــدرســــة االبـــتـــدائـــيـــة يـــرســــله الى ا
فـأستـجـاب والـده للـطـلب  وادخله الى
االبتدائية الكائنة درسة  احملمودية  ا
وهي في مـركــز قـضـاء أبي احلـصـيب 
أيضـاً لم تكن بـعيـدة كثـيراً عــن ( باب
ــدرسـة ســلـيــمــان) كـان دخــوله الى ا
االبـتـدائـيـة في بــدايـة الـعـام الـدراسي
 1922- 1921 وأمــــضى فيـــها

ســــت ســنــوات  حــيث أكــمل مــرحــلـة
فدرس  فيها اللغة الدراسة االبتدائية 
الـــــعـــــربـــــيــــــة والـــــدين واحلـــــســـــاب
ـعــلـومـات واجلـغــرافـيـة والــتـاريخ وا
االخـالقــيــة والــهــنــدســيــة  والــصــحـة
ــواضـــيع عــامــة اخــرى . بـــاإلضــافــة 
ذكـورة في شهر ـدرسة ا وتخرج في ا
وكان من الطـلبة حزيـران سنة  1927

تقدم . ا
ـــعــلــمــ -1927 دراســـــــته في دار ا

1931 :
مـن ســنــة 1927 في شـــهــر حـــزيــران 
أتـــــــفق مـع زمـالء له مـن الـــــــدراســــــة
على التقد للدراسة في دار السابقة 
فـقـدمـوا أوراقهم ـعـلـمـ في بـغـداد  ا
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ـعـاصر بـظـهور تـمـيز تـاريخ الـعراق ا
شخـصيات فـكرية وتـربوية وسـياسية
كــان لـهــا الـدورا الــكـبــيــر في أحـداثه
واالســـهـــام في بـــنـــاءه في اجلـــوانب
وقــــد حـــــظــــيـت هــــذه اخملـــــتــــلـــــفـــــة 
الــشــخــصــيــات بـاهــتــمــام الــدراسـات
في اجلـامــعـات الـعـراقـيـة ـيـة  االكـاد
ألن دراسـتـهـا والـعــربـيـة واالجــنـبـيــة 
ألـقت الـضـوء عـلى جـوانب كـثـيـرة من
ولـم تـتـقـاطع أحـوال الـعــراق الـعـامـة 
تـــلـك الـــدراســـات مع دراســـة أوضـــاع
الـعــراق الــســيــاســيــة واالقــتــصــاديـة
بل واالجـتـمـاعـيـة واجلـوانب االخـرى 
أدت الى الـتــعـمق في دراسـتـهـا . ومن
هي شخصية محمد هذه الشخصيات 
الـذي ولج مـيـدان احلـيـاة مـنـذ نـاصـر 
وسـاهم في الــقـطـاع نـعــومـة أظـفــاره 
الــــتـــــربــــوي في الــــعــــراق واحلــــيــــاة
وألن الـسـيـاسـيـة مـنـذ بـدايـات شـبابه 
شخصية محمد ناصر  البصرية  كان
ـــذكــورة  اذ لـــهـــا دور في اجلـــوانب ا
شـغل مـنــاصب اداريـة ووزاريــة فـيـمـا
بـعـد في بدايـة االربـعيـنيـات من الـقرن
فـكان محـمد ناصر اضي وما بـعدها ا
وزيــراً وبـاحــثــاً ومـحــاضــراً  وكـاتــبـاً

ومترجماً .  
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هو محمد بن ناصر بن عثمان بن علي
وتـعـرف عـائـلـته بن عـثـمـان بن نـاصـر
بــال عــثـــمــان او ال الــنــاصــر ويــرجع
نـســبه الى عــشـيــرة بـني حــسـ او (
ـنـتـشـرة فـي اجلـزيرة ا احلـسـيـنـات ) 
وهـذه الــعـشـيـرة نـزحت من الـعـربـيـة 
وأخـذت أســمــهـا عن جــدهـا احلـجــاز 
وتـعـد الـعـشـيـرة بـطن ( االقـدم (حـسـ
من بـطون عـشائـر الضفـير الـتي كانت
مــنــتــشــرة في احلـجــاز.  ولــد مــحــمـد
نــاصــر في ضــوء مــا جــاء بــالــوثــائق
في قـريـة بـاب الـرســمـيـة سـنـة  1911
في أبي اخلـصـيب في لـواء سـلــيـمـان 
وكـان هـو الـولد (مـحـافـظـة ) الـبصـرة 
في عـائـلة الـثالـث في تسـلـسل أخوته 
مـتـمـسـكـة بـالـعادات ميـسـورة احلـال 
قــضى مــعــظم والــتــقــالــيــد احملــلــيــة 
في الـلـعب عـنـدما كـان صـبـيـاً  أوقـاتـه
مع أطفـال منـطقته ,وكانوا في االغلب
وفي بـعض االحيـان يأخذه من أقاربه 
والـده معه الى الـبـستـان جلـلب بعض
و ا كان  قـد زرع فيه من احملاصيل 
حـ بــلغ الـسـادسـة  من عـمـره أرسـله
أي مــعــلم ال والــده الى الــكــتــاب أو ا
فأكمل محمد ناصر تعلم قراءة القرية 
القران الكر وحـفظ الكثير من سوره

ــســيـرة الــنـضــالــيـة له حــتى بــعـد ا
عودته ثـانيـة  للـتدريس وفصـله منه
في نهـاية عام  1948الذي تـقدم فيه
ـنـاضـلـة الى خـطــوبـة رفـيـقـة دربـه ا
الـشــيـوعـيـة الـكـبـيــرة ثـمـيـنـة نـاجي
يـــوسف حـــيث دخـل الـــســجـن وهــو
واضع خـا اخلـطـوبـة في اصـبـعه.
ؤتمر العام لـلحزب الشيوعي وفي ا
الـعـراقي( الــكـونـفـرس) الـذي انـعـقـد
عام 1949 بـعد اعـدام قـيـادة احلزب
برئاسة فهـد وحازم وصارم انتخبت
ـركـزيـة  لـلـحـزب مـكـتـبـهـا الـلـجـنـة ا
ــتـكــون من سالم عـادل الـســيـاسي ا
ـركـزيـة وجـمـال سـكـرتـيــر الـلـجـنـة ا
احليدري وعامر عبد الله وقد اصبح
ـــــــركزية 14 عدد اعضاء اللـجنة  ا
عـــضــوا من ابـــرزهم عــبـــد الــرحــمن
شـــريف ومـــحـــمــد صـــالح الـــعـــبــلي
وجورج تلـو استشـهد خمـسة  منهم
في اقــبـيــة قــصـر الــنـهــايـة  في اذار
1963.وقد استطاع سالم عادل من
ـنـشـقـة من احلـزب تـصـفـيـة الــكـتل ا
وتـطـبـيق الـنـظـام الـداخـلي وتـعـزيـز
وحـــدة احلـــزب وتــأديـــة الـــهــيـــئــات
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وكــــان لــــلـــحــــزب دوره الـــفــــاعل في
تأسـيس اجلـبهـة الوطـنـية كـضرورة
ـلكي. وطنـيـة ملـحة النـهـاء النـظام ا
وهنا يشير هـاني الفكيكي في كتابه
ـــــة) الـى عــــــامي (اوكــــــار الــــــهــــــز
1956 1957والتـــــوتر الســـياسي
الذي بـلغ اشـده واتسـاع االضـرابات
الــعـمـالــيـة والـطالبــيـة والـتــحـركـات
كـذلك حـكم بـالـسـجن عـلى الـفالحـيـة
كـــــــامـل اجلــــــادرجـي بـــــــاالقـــــــامــــــة
والـــــنــــفي عــــلـى فــــائق اجلــــبــــريــــة
واتخذت السامرائي وصديق شنشل
العالقة بـ االحزاب السـياسية  في
مطلع عام  1956بعداً عـمليـاً جديداً
حيث  االتفاق على تشـكيل اللجنة
 الطالبـية  الـعلـيا التي اشـرفت على
قـيـادة الـتـظاهـرات وتـعـبـئـة الـطـلـبة
ضـمت وجـمــهـور  واسع من الــنـاس
ثـابت حـبـيـب الـعـاني من الـشـيـوعي
ورســـــمي الـــــعـــــامـل من الـــــوطـــــني
ــقـراطي وصـادق احلــسـني من الـد
االسـتـقالل وحـبـيب مـحـمد كـر من
ــقـراطي الــكـردســتـاني احلــزب الـد
وكان سالم وحـازم جـواد من الـبعـث
عادل كثـير االتـصاالت واالجتـماعات
ـــســـتـــمـــرة مـع قـــيـــادات االحــزاب ا
واحلـركـات الـسـيـاسـيـة  االخـرى من
اجل تـــرســـيخ مـــفـــاهـــيم اجلـــبـــهـــة
الوطـنيـة والدور الكـبيـر الذي تـلعبه
في تــعـبـئـة اجلــمـاهـيــر النـهـاء حـكم
نـوري الـسـعــيـد واخلـروج من حـلف
بـغداد وتـوحـيـد سيـاسـة الـعراق مع
ــتـحـررة ســيـاسـة الــبالد الـعــربـيـة ا
ومقاومة التدخل االستعماري بشتى
اشكـاله ومصـادره وانتـهاج سـياسة
عــربـيـة مــسـتـقــلـة اسـاســهـا احلـيـاد
االيـجـابي واطـالق سـراح الـسـجـنـاء
ــعــتــقـلــ الــســيـاســيــ واعـادة وا
ــفـــصـــولــ ـــوظـــفـــ والــطـالب ا ا

السباب سياسية. 
وكان مجـرد االعالن عن قيام
جـــبـــهـــة االحتـــاد الـــوطـــني
نــصـــراً تـــأريـــخـــيـــاً المـــعــاً
وقد ادى لـلحـركـة  الـوطنـيـة

سالم عادل

 1935-1934 لم يكمل  محمد ناصر
عـلـم دراسـته لـلـدكتـوراه في كـلـيـة ا
في جــامـعــة كـولــومـبــيـا اال في  ســنـة
ّ محمد ناصر أستاذاً 1955 وعُ

زائــراً في جــامــعــة كــالــيــفــورنـيــا  في
مــــــديـــــنــــــة لـــــوس أجنــــــلـــــوس عـــــام
عمل وقضى فيها عاماً واحداً  1954
خاللــهــا مع الــلــجـان اجلــامــعــيـة  في
إلنشاء قسم الشرق ذكـورة  اجلامعة ا
االدنى . عاد مـحمـد ناصـر الى العراق
بـعـد حـصـوله عــلى درجـة الـدكـتـوراه
ــعــلــمـ ونــسب لــلـتــدريس في دار ا
وأسّس مـع نـــخــــبـــة من الــــعـــالـــيــــة  
خـريــجي اجلـامــعـات االمــريـكــيـة فـرع
الـعـراق جلــمـعـيـة (( رابـطــة  الـتـربـيـة
في أواخــر  عــام 1937. احلــديــثــة )) 
وأسـتـمـر مــحـمـد نـاصــر في عـمـله في
الـتـدريس أصـبح مــعـاونـاً لـعـمـيـد دار
في علمـ العاليـة  للشؤون االدارية ا
/17آب/  1940ولغاية /9آذار/1941 
حــيث  نــقــله  الى الــبــصــرة  وعُــيّن
مـديـراً لـلـمـعـارف فـيـهـا و أصـدر وزير
ـعـارف أنــداك أحـمـد مـخــتـار  بـابـان ا
قـراراً بتـعـينه في  /26 تـشرين االول/
1957 على الرغم من أن محمد ناصر
قـد انتـخب عـمـيداً من قـبل مـجلس دار

وبـعـد اسـابـيع قـلـيـلـة  قـبـولهم لـها 
وتخـرج مـحمـد نـاصـر من الدار فـيـهـا 

في شهر حزيران سنة 1931.
دة ما ب الوظائف التي شغـلها في ا

 :1931- 1964
عُـ مـحـمـد نـاصر مـعـلـمـاً في مـدرسة
ـعلم االبـتدائية في دار ا تطبـيقات  
االول مـن شـــهــــر تــــشـــريـن االول عـــام
 1931ولغاية الثالث من شهر أيلول

حيث دّرس فيها اللغة 1932 
قــد رُشح مـحــمـد نــاصـر االنــكـلــيـزيــة 
لــلـــبــعــثــة الـــدراســيــة الـى اجلــامــعــة
االمــريـكــيــة في بــيـروت  . وكــان عــقـد
ــدة ســــنـتــ الى اجلـامــعـة الــبـعــثـة 
وســـــنــتــ االمــريــكـــيــة في بـــيــروت 
اخــريـ الى جــامــعـة كــولــومـبــيـا في
وألـتحق ـتحـدة االمـريكـية  الـواليات ا
مـحمـد ناصـر بـالبـعثـة العـلمـية في /1
تــشــرين االول/  1932بــعــد انـــتــهــاء
دراســــــته وحـــــصــــــوله عــــــلى درجـــــة
البكـالوريوس  من اجلـامعة االمـريكية
في بــــيــــروت عـــام  1934ســــافــــر الى
ـتـحــدة االمـريـكـيـة  في آب الـواليـات ا
إلكـمال دراسـته الـعلـيا في عام  1934
فــالــتــحق بــجــامــعــة حــقل الــتــربــيــة 
في بـدايـة الـعـام الـدراسي كـولـومـبـيـا 

ـدة أربع ســنـوات تـبـدأ من ـعـلــمـ  ا
( /26تـشـرين االول /1957) وتـنـتـهي
إال أن في ( /26تشرين االول /1961) 
عبـد اجلبار عـبد الله   رئيس جـامعة
بــــــــــغـــــــــداد أصـــــــــدر أمــــــــــراً في /10
بــإعـفـاء مـحـمـد نـاصـر شـبـاط/ 1959
وأســــفـــرت وإعــــادته الى الــــتــــدريـس
االنتخابات عن فوز اجلبـهة التعليمية
ـوحـدة الـتي يـرأسـهـا مـحـمـد نـاصـر ا
وبـذلك أصـبح  نقـيبـاً للـمـعلـم سـنة
 1961 أستمر محمد ناصر في عمله
نـقـيـباً الى انـتـخـابات الـدورة الـرابـعة

في بداية عام 1962.
اهتماماته السياسية:

كانت سنوات أواخر عقـد العشرينيات
بـدايـة لـلـتـفـتح الـفـكـري بـ اجملـامـيع
ـعـاهـد الـذين بـدأوا  يـتـخــرجـون في ا
الـــعـــلـــمـــيـــة الـــعـــراقـــيـــة وتـــوســـعت
اهتـمامـاتــــــــهم  باألمـور الوطـنية مع
حس قـومـــــــي واضح  فــــــــضال عن
ــشــــــــاعـر الـوطـنـيـة ذلك فـقـد كـانت ا
ــــعــــلــــمـــ قــــويــــة فـي أوســــاط دار ا

ببـــــــغداد . 
فـــكـــان من ذوي االجتــــــــــاه الــقـــومي
وكـــان لـه  نـــشــــــــــــــاط  الـــســـيـــاسي
ابـــرزه كـــان الــــوطـــــــــني والـــقــــومي 
ـظـاهرات مـشـاركـة مـحمـد نـاصـر في ا
ضد زيارة ألـفرد مونـد شباط 1928 و
ـظـاهرات مـشـاركـة مـحمـد نـاصـر في ا
ـطالـبة بـاالسـتقالل وانـهاء االنـتداب ا
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ودور محمد ناصر في تأسيس جمعية
اجلوال الـعربي 1941-1934 وموقف
مـحمـد ناصـر من حركـة مايس 1941.
ومــوقف مــحــمــد نــاصــر من الــعـدوان
الـــثالثي عــلى مــصــر 1956 و مــوقف
مـــحــمـــد نــاصـــر من ثــورة  14تـــمــوز
1958. موقف محمد ناصر من انقالب

 8شباط عام 1963. 
وقد اصـبح وزيـرا لـلـتـربـيـة والـتـعـليم
سـنـة 1964 وتـــــأســســـت في عـهـــده
جـــــامـعــة الـبـصـرة  ووزيـرا لــلـثـقـافـة
واالرشــــاد بـــ عـــامي  1965و1966
وقـد خـرج من احلـكـومــة مع اسـتـقـالـة
رئــيس الـوزراء عــبــد الـرحــمن الــبـزاز
وغادر الى الـكويت سـنة  1967بطلب
من وزير الـتعـليم الكـويتي لـلمسـاهمة
في انشاء جامعة الكويت وترأس قسم
الـتـربـيـة وعـلم الـنـفس واسـتـمـر فـيـها
لــغــايــة ســنـة 1991 عــاد الى الــعـراق
وتــوفـي في بــغــداد  ســنـة  2002 اثـر

مرض سرطان الدم.

تـنــتــهج ســيــاســة وطــنــيــة  عــربــيـة
مستقله تدعم نضال الشعب العربي.
وقد اخرجت  االحداث التي مرت بها
ثــــورة   14 تـــــمــــوز  1958بـــــعض
قاومة  الشعبية االخطاء الفراد في ا
الـــتي شــكـــلــهـــا احلــزب الــشـــيــوعي
ورفع شـعارات الـعراقـي بعـد الـثـورة
غــيـــر مــنــاســـبــة اســـتــفـــزت  بــعض
احلـــركــات واالحـــزاب الــســـيــاســـيــة
االخـرى الـتي لــعـبت دوراً كـبـيـراً في
قيام ثورة 14 تموز  1958ومن ابرز
هذه الشعارات (ماكو مؤامرة اتصير
واحلـــبــال مـــوجـــودة) وغــيـــرهــا من
الــشـعــارات الـتـي رفـعــتـهــا االحـزاب
الــــعـــراقــــيـــة مـن الـــبــــعـــثـــــــــــــيـــ
والـشــيـوعـيـ والـقــومـيـ وغـيـرهم
والتي كان لهـا تأثيرهـا السلبي على
مــــســــيــــرة ثـــورة  14تــــمـــوز 1958
وسقـوطـها في  8شـباط  1963التي
اعـدمت الـشـهـيد سـالم عادل ورفـاقه.
أثـــمّن ثـــمـــيـــنـــة نـــاجـي يـــوسف في
نضالها وابداعـها في توثيق مسيرة
رفـــيـق دربـــهــــا وزوجـــهــــا الـــقــــائـــد
الـشـيـوعي الـكـبـيـر سالم عـادل الـذي
ـوذجـاً لــلـشــيـوعي والــوطـني كــان 
وقـــبـل ان أنـــهي حــــديـــثي اخملــــلص
اخملتصر عن القائد الشيوعي الكبير
اســتــوقــفـــتــني هــمــســة سـالم عــادل
صديـقي الـعزيـز الـشيـوعي أبـو أنور
ونـحن نـتبـادل الـتـحـايـا والسالم في
عمارات زيونة السـكنية التي رجاني
فيها ان أشـير في حديـثي الى القائد
ـي سالم عــــــادل الى طـــــريـــــقـــــة اال
حــيث قــام بــهــا تــعــذيـــبه اجلــنــوني
مجـموعـة من اعـداء احلريـة والسالم
وهي طريقة غـير انسانـية لبشـاعتها
ـــبــاد وتـــعـــارضـــهــا مع الـــقـــيم وا
االنــســـانــيـــة. فــكــان سالم
ـثـل الـوطن عــادل 
تــــــــــــــــــــــاريــخ ..
والــــــــتـــــــــاريخ

وطن.

قيـامـها الى تـبنـي االهداف الـرئيـسة
وعــزل االفــكـار ــشــتــركــة لــلـحــركــة ا
والـــتــيــارات الـــغــربــيـــة في احلــركــة
الـوطنـيـة واضـعافـهـا وقـتل تاثـيـرها
الـتــخـريـبي بـ االوسـاط الــشـعـبـيـة
واتــخــاذ مــواقف مــوحــدة  واضــحـة
جتــــاه كـل حـــدث ســــيــــاسي وطــــني
وقـــومي وتــنـــســيـق خــطط الـــكــفــاح
الـــــــوطـــــــني خملـــــــتـــــــلـف االحــــــزاب
وتطويـر اساليب عـملها واجلماعـات
وتــــبــــادل اخلــــبــــرات والــــتــــجـــارب
واالسـاليب الـتنـظـيمـية فـيـما بـينـها.
وكان من اهم الـنـتائج الـتي تـمخض
عـنــهـا االعالن عن  قـيــام اجلـبـهـة ان
الــلـجــنـة الــعـلــيـا لــلـضــبـاط االحـرار
بـرئـاسـة الـزعـيم عـبـد الـكـر  قـاسم
اعـادت نشـاطـها  بـعـد قـيام اجلـبـهة.
ــهــام الــتي تــوالهـا وكــان من ابــرز ا
القـائـد الشـيوعي الـكـبيـر سالم عادل
بعـد قـيـام ثورة  14تـموز  1958هي
تـوطـيـد وصـيـانـة الـثـورة من الـتـآمر
وكـان احلـزب ـبـاشـر االسـتـعـمـاري ا
ـثل تلك الـتـطورات الـشيـوعي مـهيـأ 
اذ ان منـظمـاته الـقيـادية  كـانت على
عـلم بـاحــتـمـال قـيـام احلـدث الـكـبـيـر
واعــطـــيت لــهـــا اخلــطـــوط الــعـــامــة
لـــــلــــتـــــوجـــــيـــــهـــــات الـــــرئـــــيـــــســــة
هام التي وكان من ابرز ا واجهتهـا
اراد احلـزب الـشـيــوعي الـنـضـال من
اجــلـهـا تــتـعــلق بـاخلــروج من حـلف
بــــــــــغـــــــــداد واطـالق احلــــــــــريـــــــــات
ــقـراطــيـة  جلــمــاهـيــر الــشـعب الــد
واتـخـاذ الـتــدابـيـر الـفـعـالـة حلـمـايـة
ثــرواتــنــا  الــوطــنــيــة واقــتــصــادنــا
ـعيـشـية ـشـاكل ا والـعمل عـلى حل ا
جلــمـاهــيـر الــشــعب وقـيــام حـكــومـة

ئات من االصدقاء الشيوعي لدي ا
ومن مسـتويات مـختـلفـة ..أصدقائي
ابــرزهم عــائـلــة  الــقــائـد الــشــيـوعي
واوالده جمال الكبير حـسن العتابي
وعالء وســامي وفالح وابــو وصــفي
ابــو ســيف ابــو نـــوار ابـــو ســلــوى
عادل الربـيعي ويـاس القـيسي ابو
فـــرح وعـــريـــان الــســـيـــد خـــلف ابــو
طارق ابـو انور وابو سـلوى خلـدون
ابـو داود جــاسم احلــلـفـي ابــو زيــاد
صــبـــحي حــمـــيـــد مـــجـــيـــد مــوسـى
مـفـيد اجلـزائري رائـد فهـمي العـاني
الذي كانت لي مناظرة معه في رواق
ـعــرفـة  فـي اجلـادريــة  حـول ثـورة ا
 14تموز 1958 وقائدها الزعيم عبد
رغم انني تـعـرفت على الكـر قـاسم
الكثـير من الـشيوعـي في الـسجون
ـعـتـقالت ابـرزهم سـلـيم الـفـخـري وا
ومظفر النواب وبـيتر يوسف وعزيز
احلـــاج وحـــمــيـــد الـــصــافـي وكــاظم
الـــصــــفـــار وطــــارق رحـــيم وزكــــيـــة
الـــزيـــدي وســـامي عـــبــاس وســـامي
احمد وعبد جاسم الساعدي وسامي
مـحمـد وسـامي  الـعسـكـري وفـياض
راني وحسـام احمد موزان وهمـام ا
هـــــؤالء كــــانـــــوا من وسالم عـــــزيــــز
ـركـزيـة والـقـيادة قـيـادات  الـلجـنـة ا
ركزيـة للـحزب وغيـرهم الذين  كان ا
لي شــرف الــتـعــرف عــلـيــهم وهــنـاك
الكثير من القيادات الشيوعية الذين
كـــتــبت عـــنــهـم  في اجلــزء األول من
كـــتـــابي (بـــصــمـــات عـــراقـــيــة) وهم
يــــوسف ســـلـــمـــان (فـــهـــد) مـــؤسس
احلـزب الـشـيـوعي الـعـراقي ونـزيـهة
الـدليـمي ومـكرم الـطـالـباني ومـحـمد
مـهــدي اجلـواهـري ومـظــفـر الـنـواب
ـفـكر وشـمران الـيـاسري ومـا كـتبه ا
الكـبيـر الدكـتور عـبد حـس شـعبان
عن القـيادي الـشـيوعي الـكبـير عـامر
عبد الله الـذي سقط اسمه سهواً من
ونـــــقـــــلـت اعـــــتــــذاري اجلــــزء األول
لالسـتـاذ  شــعـبـان من خالل زيـارتي
األخيـرة لبـيروت. وهـناك الـكثـير من
االســــمـــــاء مـن قـــــيـــــادات االحــــزاب
السياسية في العراق بعد ثورة  14
تــمـوز  1958حتــتــاج الى تــســلــيط
ــا لـهــا من اهـمــيـة الــضـوء عــلـيــهـا 
كــبــيــرة  في الــســاحــة الــســيــاســيـة
الـعـراقـيـة وكـان يـهـمـني كـثـيـراً جـداً
عدم اهـمال أية شـخصـية  كـانت لها
بـــصــــمـــة واضـــحــــة في الــــســـاحـــة
الـعـراقـيــة ومن مـخـتـلف االجتـاهـات
واكـــون ســـعـــيــــدا ً بـــذلك رغم انـــني
اشـغل مــنـصب نـائب رئــيس الـتـيـار
الـعـربي في الـعـراق مـنـذ زمن طـويل
لكـنني اجد وما أزال الى يـومنا هـذا
لــزامــاً عــلي تــســلــيط الــضــوء عــلى
جميع الـقامات السـياسية  الـعراقية
الــتي لـهــا بــصـمــاتـهــا في الـســاحـة

الــعـراقــيــة واكـون مــحـايــداً ودقـيــقـاً
لذلك. 

لكن الشيء الذي افـــــــتقر له كما هو
احلـال لزمالئي الـبـاحـث عـدم تـوفر
ــصــادر لــهــذه الــفــتـرة  وهــذه  من ا
ــعـــــــــقـدة االمــور الــصــــــــــعــبــة وا
الــتـي واجـــهــتـــنــــــــي في عـــمـــلـــيــة
التوثيق..اكـرر رغم معاناتي الـكبيرة
في تــوثــيق مــســيــرة الـشــخــصــيـات
الــسـيــاســيـة  الــتي كــان لـهــا دورهـا
الــفــاعل في تــأريخ الــعــراق احلـديث
ـمـتـدة من ثورة  14 خـاصـة للـمـدة ا
تــــمــــوز  1958والى يـــــوم  احــــتالل
الـعــراق عـام  2003 لـعــــــدم تــــوفـر
الـوثـــق الـتــي تعـيـنـنـا في توثـيـقـها
في كـــتــــابي (بـــصـــمــــات عـــراقـــيـــة)
تـعـددة لـكـني اسـتـطعت وبـاجـزائه ا
ـسـاعدة الـكـثـيـر من االصـدقاء ذلك 
والـزمالء األعـزاء الذيـن اعانـوني في
اصــدار اجلـــزء األول من (بـــصــمــات
عراقية) وسيتناول اجلزء الثاني من
كـــتـــابي قـــيـــادات بــارزة فـي احلــزب
الــشـيــوعي الــعـراقي ابــرزهــا فـاضل
هـداوي وماجـد محـمد ام عبـاس ا
ووصـفي طاهـر والـعـالم عبـد اجلـبار
عبـد الله وعـزيز احلـاج وزكي خيري
وكاظم حبيب وجالل االوقاتي وبهاء
وغـيـرهم مـن الـقـيـادات الـدين نــوري
الشيوعـية الذين  كنت انـوي الكتابة
عــنــهم .. وابــرزهم الــشــيــوعي سالم
عادل وهذا هو االسم احلـركي للقائد
الشيوعي الكبـير حس الرضى وقد
نصحني الصديـقان ابو صميم وأبو
فرح القيـسي أن استعـ بكـــــــــتاب
كــتــبــتـه عــنه زوجــته ثــمــيــنه نــاجي
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ـــنــاضل الـــشـــيــوعي وسالم عـــادل ا
الــكـبــيـر الــذي تــولى زعـامــة احلـزب
الـشـيـوعي الـعـراقي قـبل وبـعـد ثورة
14 تموز 1958 واستــــشهد على يد
نـظـام بـعث 8 شـبـاط  1963في اذار
مـن نــفس الـــعــام وهـــو من مـــوالــيــد
1922 في مدينة النجف وهي مدينة
مقدسـة وذات تقـاليد ديـنية عـريقة ..
ــعـلـمــ  االبـتــدائـيـة  في دخل دار ا
نازل من ا مديـنة بغـداد ويعـد منـزله
احملـترمـة في  الـنـجف ويـعتـز كـثـيراً
بسمعة عائلـته فعائلته عرفت بشرف
واذا قالوا كلمتهم واذا وعدوا اوفوا
يــتـمـيـزون كـمـا تـقـول ثـمـيـنـة فـعـلـوا
ــــــــعــــــــشـــــــر وحــــــــسن بـــــــطــــــــيب ا
وينـعمون بحـب الناس لهم الضيـافة
أوفـــيــاء وهم  مـــحـــبـــون لـــلـــنـــاس 
يــصـارعـون شــقـاء احلــيـاة وتـعــبـهـا
وهـم مـــــــثـــــــال ـــــــزاح ــــــــرح وا بـــــــا
يـفـتـحون  بـيـتـهم لـلـزائرين لالخالق
ويساعـدون من يحتـاج اليهم. سالم
عــادل تــعـــلق بــالــشــعــر وحــفظ مــنه
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بغداد
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