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عـلى يـد حــمـيـد عـثـمـان. وقـد حتـدّث
نــــوري عـــبـــد الــــرزاق في حـــوار مع
الــدكــتــور عــبــد احلــســ شــعــبــان.
(جريدة الزمان- حلقتان) عن مشاكل
ـتــمـيـز لـسالم تـلك الــفـتـرة والـدور ا

عادل.
1958  “uLð 14  …—uŁ

شـكّـلت ثـورة 1958 مـنـعـطـفـاً كـبـيـر
وحـاســمـاً وحتـوالً نــوعـيـاً في وضع
العراق بشكل عام وفي حياة احلزب
الشيـوعي بشكل خـاص الذي انطلق
بــقــوة كـبــيــرة وأظـهــر قــدرة كـبــيـرة
وإمــكــانــيــة هــائــلــة عـلـى الــتـحــريك
اجلـــمـــاهـــيـــري لـــكن الـــصـــراعـــات
الـداخلـيـة ومع الـقـوى األخرى ودور
ـضـادة قـاد بـالـتـنـمـيـة إلى الـثـورة ا
تــهـمـيـشـه تـمـهــيـداً لـتـوجــيه ضـربـة
مـوجـعـة له خـصـوصـاً وقـد تـكالـبت
عليه قوى عـديدة امبريالـية ورجعية
ومنافسات مـحلية وإقلـيمية إضافة
إلى أخـطـائه وثـغـراته لـتـحـصل في
رعبة في 8 طاف الـكارثية ا نهاية ا
شـــــبـــــاط 1963 والـــــتـي مـــــا تــــزال
فصـولهـا مسـتمـرة بأشـكال مـختـلفة
خــارجــيــة وداخـلــيــة حــتى حــصـول
االحــتالل األمــريــكي لـلــعــراق الــعـام

.2003
ويضع الكاتب مجـموعة من اجلهات
أعاقت عـمل ونـشـاط سالم عادل من

باب اخلالف أو الصراع معه. 
ـشـاكل هي أول هـذه اجملـمـوعـات وا
داخــلــيـــة من داخل قــيــادة احلــزب
الـــتي كـــان أبــرزهــا كـــتــلـــة األربــعــة
ـــعــروفــة الـــتي وقـــفت ضــد سالم ا
عـــادل ألســـبـــاب كــــثـــيـــرة فـــكـــريـــة
وســيــاســيــة و(شــخــصــيــة) أيــضــاً
تــتـعــلق بـطــمـوحــات بـعض الــرفـاق

الشخصية. 
ثم موقف السوفييت من سالم عادل
و(عــدم ارتــيــاحــهم لـه) والــتــفــكــيـر
بتـبديلـه بسكـرتيـر آخر قـريب منهم

ومضمون لديهم! 
كذلك مـوقف عـبد الـكر قـاسم الذي
كــــان يـــتـــوجس مـــنـه ومن مـــواقـــفه

ونواياه 
ودور ومـــواقف احلــركـــة الــقـــومــيــة
الــكــرديــة الــتي انــتــهت إلـى قــيـادة
حركـة أيلول 1961 لدوافع وأسـباب
وقف كثـيرة داخـلـية واقـليـميـة في ا

من الثورة. 
طـبـعــا لن نـنـسى اجلـبــهـة الـقـومـيـة
الـرجـعـيـة الـواسـعـة وهي بـالـطـرف
ـة ــعـادي اآلخــر وقـد نــفـذت جــر ا
تصفية سالم عادل بـطريقة وحشية
مــعــروفــة كــتـــعــبــيــر عـن مــوقــفــهم
رحلة. االنتقامي من رموز الثورة وا
نـــحــتـــاج إلى دراســـة اإلمــكـــانــيــات
والــــوضع احلــــقــــيــــقـي الــــفــــكـــري
والــتــطــبــيــقي لــسالم عــادل دراسـة
علمية وثـائقية بـعيداً عن العواطف
أو التـأثيـرات واالعتـبارات اخلـاصة
دون أن ننـسى استـشهـاده البـطولي
الـــتـــراجـــيـــدي لـــكـن ذلك ال يـــعـــني
ـراجعة التخـلي عن وظيـفة الـنقد وا
وضوعية وهذه قليلة أو معدومة ا
فــــهـل كــــانت جتـــــربـــــة سالم عــــادل
ومــواقــفـه بــعــد الــثــورة صــحــيــحـة
ومـتـطـورة وكـفـؤة مـثـلمـا كـانت قـبل

الثورة?  
أم كـــانت هـــنــاك أخـــطـــاء ونــواقص
كبيرة ورئيـسية ساهمت في ضعف
مــواقف احلــزب من الــثــورة وقــاسم
واجلــمـــاهــيــر اســـتــغـــلــتـــهــا قــوى
ـضـادة? وهـو ما وعـنـاصـر الـثـورة ا

يحاول الكتاب اإلشارة إليه.
ÂöÝ WOHBðË wýUH « »öI½ô« ÕU$

ÆÆÆ‰œUŽ

ة وحـشـيـة بـشـعـة مـثّلت أنـهـا جـر
جــــذور الــــعــــقل (الــــقــــومي)
الفاشي هكذا كانت أساليب
ة تصفية الرفيق سالم جر

عادل ورفاقه. 
فـقـد جـرى اعــتـقـال الـرفـيق
سالم عـــادل بــعــد انـــهــيــار
ووشـــايــــة اخلـــائن هـــادي
هاشم األعظمي الذي سلّم
نـفــسه لـلــحـرس الــقـومي
وتطـوّع كي يـكون دلـيـلهم
إلى الـــبــيـــوت احلــزبـــيــة
التي يـتـواجد فـيـها سالم
عــــادل ورفـــاقـه ووقـــعت

عملية وكارثة االعتقال.
لم يجر بحث حقيقي في
طريـقـة تصـفيـة الـشهـيد
مـن قــــــــــــبـل احلــــــــــــزب
ـــــعـــــني (الـــــرســـــمي) ا
بــالـقــضــيــة رغم مـرور
عــقـود طــويــلـة وتــوفـر
الوثـائق والـشـهود من
ـعـتـقـلـ واجلالدين ا
الـــقــــتـــلـــة والـــعالقـــة
الالحقـة بـبعـضهم من
بـاب اجملــامالت ولـيس الــبـحث

وقـد جرت عـمـلـيـة تصـفـيـة أغـلب تلك
الـعـنـاصـر والـتـخـلص مـنـهـا عـلى يـد
الـفاشـيـة اجلـديـدة بـ أعوام 1969
و 1972أو بــــإبــــعــــادهــــا من جــــانب
ـتـنـفـذة. والسـؤال اخلـطـير الـقـيادة ا
والغامض كيف  تـشخيص هؤالء?
ثم كـيف تعـرّف الـعـدو على مـواقـعهم
بـكرة? أنهـا أسئلة وقام بتـصفيـتهم ا
مــلــحّــة وخــطــيــرة وحــسّــاسـة ظــلت

معلقة ولم يجر البحث بها وعنها.
من هــنـــاك بـــدا الــطـــريق مـــفــتـــوحــاً
ومــيــســراً لـلــســيـطــرة عــلى مــقـدرات
احلــــزب من قــــبل هـــذه اجملــــمـــوعـــة
ــعـروفــة وتــوجـيــهه في الــقــيـاديــة ا
ـسـالك والـسـيـاسـات الـتي الـطـرق وا
تـريـدهــا كـامـتـداد لــلـمـوقف اخلـاطئ
بعد العام  1958وخط آب التصفوي
وقـــد فــرضت تـــلك الـــقــيــادة صـــفــقــة
الـــتــحــالف اخلــاطــئـــة مع الــفــاشــيــة
اجلديـدة والـبـعث وصـدام عام 1973
بـــنـــصـــائح ورغـــبــة (أوامـــر الـــرفــاق

السوفييت). 
ؤتمر دمّـر في ا وتكرّس ذلك الـنهج ا
الــثـــالث حــزيــران عــام 1976 وفــشل
وانـهـيـار تـلك الـسـيـاسـة والـشـعارات
ـتـها الـكـامـلـة بـخسـائـر كـبـيرة وهـز
من دون أي اسـتعداد ونتائج وخـيمة
لـلـمـواجـهـة وحـمـايـة احلـزب ورفـاقه
وهـروب غـير مـنـظم وال مـخـطط نـحو
ـسـلح ومحـرقة كردسـتـان والتـجمّع ا
ن تـبـقى من الـرفـاق الـنـاج اجلـبل 
من مـــطــاردة ومـــصـــائـــد الــفـــاشـــيــة
ـؤتـمـر الـرابع عام احملـكـمـة. ليـكـون ا
1985 الــــذي صـــدع وألـــغـى بـــقـــايـــا
الوحـدة احلزبيـة واحليـاة والعالقات

الرفاقية الداخلية.
وبذلك انـطوى عـقد الثـمانـينـات عقد
اخلـــيــبــة واخلـــســائــر الـــفــادحــة في
بــــشـــتـــآشـــان واجلـــبـل والـــداخل ثم
االستمـرار بهذا الـنهج وتصـعيده في
ؤتمر اخلامس الذي التسعينيات وا
ــقـــراطــيــة اعــتـــبــروه مــؤتـــمــر الـــد
والـتجـديـد (حـقق أحـد مـخاوف سالم
عــادل في وجــود تــكـتـل قـومـي كـردي
منشق أنتهى بتشكيل حزب شيوعي
ــ حـزب قــومي كــردي يــقف عــلـى 
الـــــبــــارزانـي) من خـالل الـــــتـــــنــــازل
والــرخــاوة الــفــكــريـة والــســيــاســيـة
وبداية التعامل مع العامل اخلارجي
الـذي بـدأ يـتـحـوّل إلى عـامل رئـيـسي
مــقـــرّر بــعــد كــارثــة الــكــويت وفــشل
االنـتـفاضـة الـوطـنـية كـآخـر مـحـاولة
لإلنــقــاذ الـوطــني الــداخــلي ودخـول
احلــزب فـي مــؤتــمــر اجلـــلــبي الــذي
تـديـره اخملابـرات األمـريـكـيـة وبـداية
فكرة احملاصـصة والتـوزيع الطائفي
الــذي ظــهــر صــريــحــاً وواضــحــاً في

مؤتمر صالح الدين عام 1992.
ـقـدّمـات الـفـكـريـة الـسـيـاسـيـة هـذه ا
ـة واجلـديدة ورخـاوة وتـخلف القـد
وضعـف القـيـادات احلزبـيـة ورطتـها
ــوقف من بـــاالنــزالق الـــتــاريـــخي بـــا
ـجـلس ـشـاركـة  االحـتالل وقـبـول ا
احلـكـم الـطـائـفـي الـتـقـســيـمي الـذي
فــرضه االحــتالل كــصــيــغــة ســيــاسـة
لفرض اكمال تـنفيذ مشـروع التدمير

وعالقته بالوضع منطقتنا. 
فـــجــاء الــشــرح والــتـــبــريــر الــبــائس
ــتـــهـــاوي الـــذي طـــرحه وتـــبـــنــاه وا
ؤتـمر الـثامن والـتاسع واالسـتمرار ا
ـشـاركــة بـالـعـمـلـيـة الـسـيـاسـيـة في ا
الـطـائـفـيـة رغم نـتـائـجـهـا الـكـارثـيـة
ـــعــتـــرضــة ورغم بـــعض األصـــوات ا
ـــعــارضــة لــهــذه الــســيــاســة ولــو وا
جـــزئـــيــاً أو الـــبــدء مـن مــعــــــارضــة
"حتــالف سـائــرون" ألســبـاب ودوافع

مختلفة.
إن كل أو أغـــلـب مـــا حـــذر مـــنه سالم
عـادل (وقـبـله الـرفـيق فـهـد) قد حتـقّق
لـــكن بــدرجــات خــطـــيــرة ونــهــائــيــة
ـوقف الـوطـني أخـطـرهـا اخلــلل في ا
مـن قــضـــايــا الــتـــحــرر واالســـتــقالل
وعالقـته بـالوضـع العـربي والـقـضـية
الـفــلـســطـيــنـيــة والـقــضـيــة الـكــرديـة
والنزعـات القـومية الـضيقـة وتدهور
وضع احلزب الداخلي بإهمال العمل
الـفـكـري والــتـنـظـيـمي واجلـمـاهـيـري
الــــســــلــــيـم وأســــالــــيــــبه اجلــــديــــدة

تطورة. وا
- مالحــــــظـــــة أخــــــيـــــرة... إن اإلدارة
احلزبـية احلـاليـة والسـابقة لـم تهتم
بـفكـر ومـواقف سالم عـادل وجتـربته

ولم تكتب عنه. 
ن وهي ال تشارك بـالدعـاية واحلوار 
يـتـصـدى بـالكـتـابـة حـتى تـبـدو أنـها
غـيـر مـعــنـيّـة بـسالم عـادل وجتـربـته
ن وتعامل باالهمال أو عدم االكتراث 
يــحــاول تــسـلــيط الــضــوء عــلى جـزء
حـــيــوي من تـــاريخ احلــزب مـــتــمــثالً
بــسالم عــادل الــذي هــو مــوضـوع ال
يخص الشـيوعيـ وحدهم بل عموم
وطــنــيي الــعــراق ولــيس مــوضــوعـاً

شخصياً.

قـدّم الـدكـتـور عـبـد احلـسـ شـعـبان
قـراءة جـديـدة في سـيـرة سالم عـادل
القـائـد الـشيـوعي وفي بـعض أسرار
حــــيـــاته فــــضالً عن كــــشف جـــديـــد
الســتــشــهـاده. وكــان عــنــوان كــتـابه
ـــدلـــول ومـــا (سـالم عـــادل الـــدال وا
ـــكـث ومـــا يـــزول) الـــذي احـــتــوى
وثيـقتـ مهـمتـ  كادتـا أن تخـتفـيا
من وثـائق احلـركــة الـشـيـوعـيـة مـنـذ
سـتــة عـقـود من الــزمـان وقـد حـاول
الـكـاتب إعـادة نـشـرهـمـا وشـرحـهـما

وحتليلهما . 
وقــد قــرأت الــكــتــاب عــدّة مــرات ثم
الحـظات دققت به بـقصـد تسـجيل ا
لـلـكـتـابـة عـنه. وتـنـاقـشت مـطـوالً مع
الــــصـــديق شــــعـــبـــان خـالل زيـــارته
ــصـادر لــهــولـنــدا حــول األفـكــار وا
واالســتــنــتــاجــات وكل مــا يــتــعــلّق
بالشهيد والتـجربة والكتاب.وها أنا
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مــثل وردة نـادرة مــتـفــتـحــة مـلــيـئـة
بالعـطر والـشذى والطـاقة بدا سالم
عــــادل وتـــكـــوّن ثم مــــات. مـــثل جنم
ساطع مرّ وخُطف في سـماء صافية
مـرّ سالم عـادل وتــرك في جـيـله ومـا
ـاً ال يـندمل بـعده جـرحـاً غـائراً قـد
حى لـعلّه مـثل بطل أسـطوري وال 
يــتـكــوّن بــسـرعــة وبـشــكل صــحـيح
ليـواجه مـصيـره و(قـدره) هكـذا كان
حـسـ أحـمد الـرضي (سـالم عادل)
ـــثــقف الــذكي واحلــيــوي الــشــاب ا
الذي خاص الـنضال الـوطني الشاق
والـصـعب وقـتل بـطـريـقـة مـأسـاوية
عـنــيـفـة في صـراع ســيـاسي خـاطئ
ومدمّـر وهو لم يكـمل األربعـ سنة
(سنّ الـنضـج والبـدايـات الـقـوية في

الفكر والسياسة واحلياة).
ـــكن الـــكـــتــابـــة عن سـالم عــادل ال 
بـــدون كــمــيـــة عــواطف وانـــفــعــاالت
عــالــيــة تــرافـقــهــا حــالــة حـزن وألم
ـكن الـسـيـطرة مـوجع وهـو أمر ال 
عـــلـــيه  فـــخــســـارته كـــانت فـــادحــة
وغــــيـــابـه أضـــاع جــــزءًا من األحالم
ــمـــكـــنـــة ولــكـن ال بــدّ مـن الــعـــقل ا
ـــراجـــعــات والـــدراســـة والـــنــقـــد وا
والـكـشف والـتسـجـيل لـلـوقـوف عـند
ـهـمـة الـرئـيـسـيـة الـتـجـربــة وهـذه ا
واحلقيقية التي توخّاها الكتاب وما
نـحن بــصـدد الـكـتـابــة عـنه السـيّـمـا
ونحن نـتنـاول شخـصيـة رمزيـة بكل
معنى الكـلمة مثل شـخصية الـشهيد
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الكاتب والكتاب وفّرا وحقّقا شروط
ـطـلـوبـة حـيث الـبـحث األسـاســيـة ا
قــام الــكــاتب بـاســتــقــصــاء نـادر من
مــصـادر أصـلــيـة ومـبــاشـرة تــتـعـلّق
بــــســــيـــــرة سالم عــــادل وبـــــدايــــاته
وتــكـــويـــنه ومـــواهـــبه مع تـــركـــيــز
اسـتــثـنـائي عــلى نـهـايــته ومـصـرعه
ـأســاوي عــلى أيـدي جالدي قــصـر ا
الـــنـــهـــايـــة ومن خـالل شـــهـــادتـــهم
وأقوالهم وهـذا شيء مطـلوب ومهم
وأســاسي عــلى الــرغم مـن امــتــنـاع
بـــعـــضـــهم عـن احلـــديث عـــنه إذْ لم
يسـتـنـطق حـتى اآلن عدد من جالدي
قــصــر الــنــهـايــة واألمن الــعــام بــعـد
1968 إلى 2003 حـــــــــتـى حـــــــــصل
االحــتالل لــبــلــدنــا وتــوفّــرت وثــائق
ومــعـلــومــات وشـهــادات الــضـحــايـا

طلوبة للبحث والتحقيق. ا
نعود إلى الـكتاب وأبـوابه وفصوله
وأهم االســتـنــتـاجــات حـول مــرحـلـة
قــررت مـصــيــر الــوطن (ثـورة 1958
صعودها وسـقوطهـا) وأثّرت بشكل
مبـاشـر على مـنـطقـتـنا وعـلى كل ما
يــحـصـل الـيــوم كـتــسـلــسل مــتـصل

قدمات الكثيرة. وكنتائج لتلك ا
يـحـتـوي الـكـتـاب عـلى 324 صـفـحة

توسط بثمانية من احلجم ا
أقــسـام. الــقـسم الــثــامن مـنه
يـحــتـوي عـلـى وثـائق نـادرة
لـكـنـهــا مـهـمـلـة ومـتـروكـة لم
يسـلط علـيهـا الضـوء الكافي
ولـم تــــــدرس وتـــــراجـع  رغم
أهـمــيـتـهــا الـراهـنــة ألسـبـاب
كـثـيـرة سـنـأتي عـلـيـهـا الحـقاً.
وتكشف  الوثائق قدرة وتفكير
ومواقف سالم عادل من قضايا
رئـيـسيـة كـثـيـرة ومهـمـة مـنـها
الـقـضـايــا الـوطـنـيـة الـداخـلـيـة
وعالقتها العربية وحول قضية
وقف خاطئ فلسط (تصحيح 
ظهـر بـعد إعـدام فـهد) والـتـحرّر
ـوقف من االسـتعـمار الوطـني وا
والـقــضـيـة الـكــرديـة والـرد عـلى
مــفـــاهـــيم بـــرجـــوازيـــة قـــومـــيــة
وتـصـفـويـة (سـتـظـهـر الحـقاً عـلى
شكل حـزب شـيوعي قـومي كردي
سـاعدة عـناصـر قيـادية مـتنـفذة

عايشت سالم عادل).
ـفيـد الـتـذكـيـر واإلشارة ـا من ا ر

عن احلقيقة. 
ـا كـتـاب الــرفـيق شـعـبـان هـو أول ر
وأهم بــــحـث اســــتــــقــــصـــــائي واسع
ومــقــاربـات وتــدقــيق بــ الــروايـات
الـقويـة والـضعـيـفة من خالل أسـئـلة
ـسؤول مبـاشرة لـبعض اجلالدين ا
ــــة مـــبــــاشــــرة من قـــادة عـن اجلـــر
احلـــرس الـــقــومـي الــفـــاشي ومـــركــز
أقـبـيـتـه الـرهـيـبـة في قـصـر الـنـهـايـة
حـيث تـمت عـمـلـيـة تـعـذيب وتـصـفـية
الـشـهـيــد. وقـد ردّ عـلى الـروايـة الـتي
نقـلها آراخـاجادور والـطلقـة األخيرة
الـتـي أطـلـقـهــا عـلى صـالـح الـسـعـدي
عـلى الــشـهـيـد بـعــد تـصـادم ونـقـاش

عنيف بينهما. 
كذلك مـشاركـة أو عدم مـشاركـة بعض
اجلالدين فـي تــعـذيــبـه (بـســبـب عـدم
ـكان أثـناء اعتـقاله) وثم تواجـدهم با
قـتـله كـمـا ذكـر ذلك خالل مـحـاججـته
مع مــحـسن الــشـيخ راضـي مـسـؤول
قصر النـهاية في ح هـناك شهادات
تـــؤكـــد مــــــــشـــاركـــة من يـــنــفـي تــلك

شاركة.  ا
ة أو وهذا طبعا ال يعفيهم من اجلر
اجلــرائم الـعــامـة الـتـي حـصـلـت بـعـد
االنــقالب الــفــاشي كـحــزب وســلــطـة
ـــكن تــأكـــيــد وجــود وأشـــخــاص. و
عــنـاصــر فـاشــيـة مــتـوحــشـة مــوغـلـة
ـة والتعـذيب والقتل تـشكلت باجلر
منها جلنة التـعذيب في قصر النهاية

وجهة لها. والعناصر الرئيسية ا
ــرتــكــبــون لـم يــكــشف اجملــرمـــون وا
ـة قــتل سالم عـادل أدوارهم في جــر
ورفــــــاقـه في أجـــــــواء االنــــــتــــــقــــــام
والهيـستـيريا والـقتل العـام ألننا بال
تـقـالـيد قـانـونـيـة وحـقوقـيـة وثـقـافـية
وإنــســـانـــيــة تـــتـــعــلـق بــاالعـــتــراف
ـــصـــاحلـــة واالعـــتـــذار والـــعـــفـــو وا
احلــقـيـقــيـة ولــيس الـشــكـلــيـة ضـمن
ـشــاكل الــعــدالــة االنــتــقــالـيــة وحـل ا
ـتـروكـة ثم ـتــراكـمـة وا واخلالفـات ا
تكـريس ذلك بـقـانون. إن تـلك احلـلول
والـطـمـوحـات هي جـزء من مـنـظـومـة
سيـاسيـة اجتـماعـية ثـقافـية قـانونـية
يسعى ويتـطلع لها اجملـتمع والدولة

دى. وتلك مهمة كبيرة بعيدة ا
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كانـت جتربـة سالم عـادل وإمكـانـياته
وتـكويـنه ونـشاطه جتـربـة شخـصـية
وعامـة ضمـن جتارب كـثيـرة ومهـمة
وظـــروف مـــوضـــوعـــيـــة مــحـــددة في
جتـربـة الـشـيـوعـيـ الـعـراقـيـ كـاد
سـالم عــادل فــيــهـــا أن يــســدّ الــفــراغ
واخلـسـارة الـتي حـصـلت بـعـد إعـدام
الـــرفـــيق فــــهـــد ويـــعــــوّض عن تـــلك
اخلسارة والغـياب ويؤسس لـتجربة
وطـنـية وشـيـوعـيـة وسـياسـيـة مـهـمة
وجديدة بدأت بـتعاون رفاقي داخلي
كــبـيــر ثم تـعــرقـلت وتــلـكـأت بــسـبب
اخلالف احلزبي الداخـلي الكبـير بعد

ثورة 1958.
يـشــيـر الـبــاحث إلى نـقـطــة حـسـاسـة
ة وهي نـسيان وتـناسي دراسة ومؤ
جتــربــة سـالم عــادل والــكــتــابــة عــنه
وتــسـجــيل تــاريخ احلــزب والــوثـائق
ــواقف الــتـي طــرحــهــا واألعــمـــال وا

الشهيد. 
ويـعـزي الـبــاحث األسـبـاب إلى عـودة
اجملــمــوعــة الـتـي اخـتــلــفت مــعه إلى
قـــيـــادة وإدارة احلـــزب (زكي بـــهــاء
عامر) والسـيطرة عـليه من جديد ثم
التحالف مع قـتلة سالم عادل ورفاقه
الذين عـادوا إلى الـسـلطـة عام 1968
وفـــتــحــوا بــوابــات ودهــالــيــز قــصــر
ـرعــبــة بــإشــراف صـدام الــنــهــايــة ا

حس وناظم كزار.
إن ســـيــــطـــرة اجلـــنــــاح الـــيـــمــــيـــني
االنـتـهازي عـلى مـقـدرات احلـزب بـعد
مــــذبـــحــــة ومـــحــــنـــة 1963 أدى إلى
التـخـبط الفـكري والـسـياسي فـأطلق
خـط آب عــــــام  1964 مـــــــبـــــــاشــــــرة
وبسرعة ثم خطة العمل احلاسم عام
1965  ومـــا صــاحـــبــهـــا من تـــخــبط
وتـــشــوش وتــخــلــخـل داخــلي كــبــيــر
وواسع أدّى إلى انشـقـاق عام 1967
ـركـزيـة. أنـهـا أزمـة صـعود لـلـقـيادة ا
وقيـادة عزيـز مـحمـد للـحزب وآثـارها
دمرة عـليه وعلى إمـكانيـاته وعموم ا

وضعه بكل تفاصيله.
الحـــظــة هــنـــاك نــقـــطــة جـــديـــرة بــا
ــراجـعــة والـدراســة وهي تــصـلح وا
لـعنـوان ومـادة رئيـسـيـة مهـمـة حول
واقف السليمة بروز بقايا االفكـار وا
الـتي ظـهـرت في الـكـونـفرنـس الثـالث
ـــؤتـــمــر الـــثـــاني عــام عــام 1967 وا
1970 كـــآخــر مــحــاولــة لـــلــمــقــاومــة
والــتـــعــبـــيــر عـن الــرأي الـــطــبـــيــعي
والــســلــيم في احلــزب وقــد حـصــلت
حتت تـأثــيـر وعـمل بـقــايـا الـعـنـاصـر
اخملـلـصـة واجلـيدة فـي احلزب الـتي
جنت من مــــذابح 1963 ومـــحــــاولـــة
ـــعــــارضـــة الــــداخـــلــــيـــة احـــتــــواء ا

تصاعدة. ا
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ـاضية ان التـحركات االمنـية لقادة ا انـتابني شعـور خالل السنوات ا لطا
العـمـليـات تـتم في احيـان كـثيـرة بـشكل عـشـوائي وغيـر مـخطط لـها  وان
مايحصل هنا وهنـاك من خرق امني او حترك يثير الـريبة  يبدو بعيدا عن
ـا حـتى بـالـقـرب من اية ـا يحـصل ر الرصـد والـتـوثـيق وحـتى االبالغ  
ا دورية للشرطة او اجليش او اي قوة امنية تصادفنا في الشارع .. ولطا
القيـنا اللـوم على تـلك الدوريات لـيتـسع اللوم بـاجتاه الـقيادات االمـنية في
البالد .. احيـانا بشكل انـفعالي واحـيان اخرى بـشكل غيـر مدروس وغير

مطلع على مايحصل خلف بوابات االبنية االمنية .
هذا الـشعـور قد يـكـون في داخل كل عراقي يـخشـى على بـلده واهل بـلده
فـالسالح من ان تطـالهم يـد االرهاب بـكل اشكـاله وحتت اي مسـمى كان 
ميـته  نحو حيـاة العراقي او العبوة او الـصاروخ عندمـا يتجه بسـمومه ا
ـاذا اختـرق االجـساد ـوت و البد من الـوقـوف  طـويال عن مسـبـبـات هذا ا

قبل ان تصل اليه يد االمن فتقطعها .
ؤكـد عنـدما يـتحـدث العـراقيـ وانا مـنهم بـهذه الـطريقـة هم لـيسوا ومن ا
ضد القـوات االمنـية بل انـهم يطــــــــلـبون االمن والـســــــالم منـتقدين كل
لف شـروع والواجب بـالنـسبـة للمـتصـدين لهـذا ا طـلبـهم ا من يسـتهـ 
الـذي ان اســتــــــــقــر اسـتــقـرت مــعه احلـيــاة االقـتــصـاديــة والـســيـاســيـة

واالجتماعية .
وفي كل دول الـــعــالـم هــنـــاك غــرف لـــلــســـيــطـــرة االمــنـــيــة تـــدار من قــبل
ـتــابــعــة والــرصـد مــتـخــصــصــ في هــذا اجملــال ولــديـهـم اخلـبــرة فـي ا
وتشـخـيص اخلـلل االمـني في كل مـكان مـن تلك الـبـلـدان  كـنت اتوقع ان
او انـها ان وجدت فـانها التوجد لـدينا مـثل هذه الـغرف االمنـية احملصـنة 
على نطاق ضيق قد يرى فيها القادة االمني اصابع يدهم فقط ليحافظوا
ـواقع االمنـية ومـنها عليـها دون اهل الـبالد  لكن زيـارة بسـيطـة  لبعض ا
شتركة ببـغداد تب االمر غيـر ما ترسخ في اذهاننا من قيادة العملـيات ا
ـلف االمـني  فـهـنـاك موقع افكـار بـعـضـهـا الكـثـيـر سـلـبي باجتـاه ادارة ا
داخل بـنايـة هـذه الـقـيادة يـضم خـبـراء بـاعمـار مـخـتـلفـة امـامـهم شـاشات
واقع ببـغداد وضواحيـها وترتبط كبيرة واخـرى مفردة صـغيرة تبـ كل ا
ايضا بقواطع ومديريـات مدن اخرى لتصبح اكـبر شبكة امنيـة للمعلومات

تدار على عقارب الساعة االربعة والعشرين .
قـصود لفتـة رئيس اركان قـيادة العـمليات هدوء اللواء الـركن حامد عـبد ا
تحركة شتركة وهـو يزيح الستار االنـيق عن خارطة العمـليات الثابـتة وا ا
عـلومات وحتـرك القـطعات واالحـتمـاالت التي قد اليومـية اذهـلنا عن دقـة ا
ـنتشرة في كل مكان وعن حركة االرهابي او من تتوقعها تلك القطعات ا

يحاول زعزعة امن البالد .
علومات كان االسـر بتفاصيله ودقة ا تواجد في كل وقت في هذا ا لفتة ا
التي تـمتلـكهـا اجهـزة الكـومبـيوتـر عن اي حترك تـشير بـشكل واضح الى
ان امن البالد حتت الـسيـطـرة االلكـترونـية وبـشكـل متـطور  لـكن االسئـلة
رة فاذا كـانت لدينـا كل هذه الدقة بعضهـا يبقى مـعلنـا ومشروعا  هـذه ا
وثـقة الكـترونيـا تصـاحبهـا عقول شـابة متـطورة هي االخرى علـومات ا وا

فاين يكمن اخللل وكيف يستهدفنا االرهاب ? 
كيف نرصد التحرك غير القـانوني في نفس الوقت تتالشى من ب ايدينا
ـتـلك كل هـذا الـتنـظـيم االمـني ومـنـذ سـنوات وال بعـض القـوانـ ? كـيف 

نستثمره ليكون درعا حصينا للبالد ?
سـتوى كالـلواء لفـتة ويقـتل االطفال وكيف يكـون لدينـا قادة امنـي بـهذا ا

والنساء بدم بارد من اعداء احلياة ?
كـيف لي انـا شـخـصـيـا ان ادرك ان مـوظـفـ ومـنـتسـبـ فـي تلـك الـغـرفة
كن ان االلكـتـرونـيـة يضـعـون امـنـنا عـلـــــى شـاشـاتـهم ويحــــــــلـلـون مـا
يحصل بعــــــد سـاعات في نفس الـوقت الذي اشـــــــعر فـيه بالياس وانا
ارى طـــــــفال اغـرقـــــته الـدمـاء وراح ضـــــــحـيـة تـفـجـيـر عـنـد مـدخــــــل

كربالء ?.
اخـيــرا نــطـالـب ان تـعــمم جتــربـة غــرفــة الـســيــطـرة
االلكتـرونية  في اي مـوقــــــــع امني الدارة البالد
والوصـول بـها الى سالم دائم بال مـوت مـقـــــــ
بـعــبــوة او اطالقــة كــا او صــاروخ عــشـوائي او
طائرة مسيرة عن بـعد من غرفة سيطـرة الكترونية

ال نعرف هويتها.

ا بأوامر ونصائح من الرجعية ر
اخملابـرات البـريـطانـية الـتي كانت
تـــقــدّر دور فــهـــد االســتــثـــنــائي في
اســــتـــمـــرار عـــمـل احلـــزب وقـــوته
الحقات الشـاملة والقمع لتستمـر ا
ــــنــــظّم ووقــــوع ست مــــحـــاوالت ا
لتشكيل جلان مركـزية (مراكز بديلة
ــبـادرات مــوقــتـة لــقــيـادة الــعــمل 
للـرفاق) وحـصلت خـيانـات كثـيرة
كــان أخـطـرهــا خـيــانـة مــالك سـيف
ورفـــيـق جـــاالك وهـــاشم الـــطـــعـــان
وقد تقدّم بهاء الدين نوري وغيرهم
(باسم) لـقيـادة احلزب واسـتمراره
حـــــتـى عـــــام  1953حـــــيـث جـــــرى
اعـتـقاله فـعـاد حـمـيد عـثـمـان الذي
هــــــرب من الــــــســــــجـن واســــــتــــــلم

سؤولية من كر أحمد. ا
هـذه الـفـترة الـقـلـقـة والـصـعـبة مع
قــلّــة الــكــادر احلــزبــيــة وخــبــرتــهـا
الـــبـــســــيـــطـــة وضـــعــــفـــهـــا وسط
ـسـتـمـرة الحـقـات الـبـولـيـسـيـة ا ا
انعكست بشكل واضح على الوضع
الـفـكــري والـتـنـظـيــمي والـسـيـاسي
لـلــحـزب وظــهـرت مـواقف خــاطـئـة
وتـــكــتـالت وانــشـــقــاقـــات أبــرزهــا
"انـشقـاق رايـة الشـغـيلـة" الـذي بدا
بـــخالفــات مع قـــيــادة بـــهــاء الــدين
نوري قبيل اعتقاله وعزله جملموعة
كــبــيـرة من تــنــظـيــمــات الـســجـون
ـمارسـات الـتنـظـيمـية واألخطـاء وا
والــســيــاســيــة والـفــكــريــة حلــمــيـد
عــثـــمـــان كل هـــذا كـــان الــلـــحـــظــة
ـــنــاســـبــة لـــعــمـل سالم عــادل في ا
ســبــيل تــصــحــيح الــوضـع وإعـادة
بـنـاء احلزب وكي تـبـرز إمـكـانـياته

وجهده احلقيقي ودوره القادم.
وقد  الـتخـلص من حـميـد عثـمان
بعد محاوالت عديدة حملاسبته على
تـــصــرفــاتـه الــفــرديــة وســـيــاســاته
ـتـطـرّفـة واضـطـرّ إلى الـتنـازل من ا
قيادة احلزب التي أوكلت إلى سالم
عــــــادل (1955) وهـــــــنـــــــا حـــــــصل
االنـعـطـاف الـرئـيـسي والـتحـول في
وضع سـالم عــادل بـــ االنـــتـــمــاء
والـتـكــوين األول وكـان أول عـمل له
ـنــشــقـة واالعــتـراف جــمع الــكـتـل ا
باألخطاء وعقد كـونفرنس توحيدي
(الـــكــــونــــفــــرنس الــــثــــاني 1956)
وانطـلق احلـزب لـيسـاهم في قـيادة
الشـارع وبرز ذلك علـى نحو واضح
إبـــان انــــتــــفـــاضــــة الــــعـــام 1956
انـتصـاراً للـشـقيـقـة مصـر ونـهجـها

عادي لالمبريالية . التحرري ا
وكـــان أول عــمل خـــارجي بـــرز فــيه
سالم عادل هو مشـاركته في مؤتمر
األحـــــزاب الــــشـــــيـــــوعــــيـــــة لــــدول
ـنـعـقـد في لـنـدن عـام الـكـومـنـولث ا
1954. وبــ أعـوام  1955و1958
أجنــــز سالم عـــادل مــــهـــمـــة إعـــادة
تـوحيـد وبـناء احلـزب الـذي تـطلب
عـمالً تـنـظيـمـيـاً وفـكريـاً وسـيـاسـياً
كـبـيـراً ومتـمـيـزاً لـتـجـاوز وتذويب
اخلالفـات واقــنـاع جــمـيع األطـراف
بأهمية الـوحدة على أسس سياسة

وفكرية جديدة.
أثـمـر الــتـعـاون مع عـامــر عـبـد الـله
وجمـال احليدري نـتائج كـبيرة في
رسـم ســيــاســـة احلــزب الــوطـــنــيــة
والـعربـيـة (الـقـومـية). ولـم يكن ذلك
دون مـــعــانــاة فــقـــد تــعــرّض سالم
عــادل نـفـسه لــلـعــقـوبـات احلــزبـيـة
البيروقـراطية قـبل ذلك مرّة على يد
ــــعـــروف مــــالـك ســـيـف (اخلــــائن ا
الحـــقـــاً) كـــمـــا حـــصل مع مـــوقـــفه
الواضح مـن القـضيـة الفـلـسطـينـية
شوشة التي ضد اآلراء اخلاطئة وا
تــسـربت إلى احلــزب بـعــد اعـتــقـال
وإعـدام الــرفـيق فــهـد ومـرّة ثــانـيـة

ـهم هـنــا إلى الـتــعـاون االيـجــابي ا
بـ الــشـهـيـد سالم عــادل والـفـقـيـد
عامـر عبـد الله في كـتابـة وصيـاغة
هــذه الــوثـائق فـي مـرحــلــة مــا قـبل

ثورة 1958.
لـعلّ ما ورد فـي القـسم األول (سالم
عــادل عـلى طــريق الـشــيـوعــيـة) في
النشأة واالختيار يلقي نظرة حول
أفق سالم عادل مبـكّراً فـقد ولد في
النـجف 1922) هنـاك من يـقول إنه
ولــــد في 1924) وتــــخـــــرج من دار
ـــعــلــمــ االبــتــدائــيــة في بــغــداد ا
(األعظمية) عام 1944 وعمل معلماً
في مديـنـة الديـوانيـة. كـان رياضـياً
ورســـامـــاً ومـــخـــرجـــاً مـــســـرحـــيــاً
ومتذوقاً للشعر. وخالل وجوده في
ـــعــــلـــمــــ اقــــتـــرب من مــــعـــهــــد ا
تـــنــظــيــمــيـــات احلــزب الــشــيــوعي
العراقي ثم انـتمى ألـية عام 1944
على يـد مـحمـد حـس فـرج الله في

الديوانية.
عـــــــمل سـالم عـــــــادل فـي بـــــــدايــــــة
انــضــمـــامه لــلــحــزب بــ اخلاليــا
والــنــاس تــلك اخلاليــا (الــتــنـظــيم
األســـاسي) وصــلـــتــهــا وعالقـــتــهــا
بــالـــنــاس (اجلــمــاهــيــر) والــشــارع
والــــوضع الــــســــيــــاسي الــــيــــومي
ــوقف مـن الــســلــطــة ـــتــحــرك وا ا
ومــواجـــهــتــهــا وأســالــيب الــعــمل
الــفـكــري واجلــمـاهــيـري والــتـدرج
ـــوقف. والــــتــــطـــور فـي الـــوعـي وا
وكــلـمـا كــانت احلـركــة الـسـيــاسـيـة
نــشــيــطـة ومــتــابــعـة تــســتــنـد إلى
سيـاسـة وطنـية صـحـيحـة فإن ذلك
يـعلّم كـثـيراً وسـريـعـاً وهكـذا تـعلّم

سالم عادل. 
ـــعــارك والـــنـــضــاالت ـــا كـــانت ا و
ــدن الــوطـــنــيــة والـــطــبـــقــيـــة في ا
واألريـاف في أوجـها فـقـد خـاضـها
سالم عــــادل بــــنــــشــــاط وحــــمـــاس
ـواجـهـة ب كـبـيرين فـكـان درس ا
سالم عادل وبـهـجت العـطـية مـدير
الــشـرطـة الــسـيــاسـيـة قــسم رئـيس
التحقيـقات اجلنائية ورفض سالم
عــــادل مــــحـــاوالت إغــــراء بــــهـــجت
الـعـطـية كـمـا اسـتـهـجن تـهـديداته
فــتم فــصــله مـن الــتـعــلــيم (شــمــلت
حـمـلـة الفـصل  100مـعـلم) بـعـدها
شـويـات على جلـأ للـعـمل في بـيع ا
نـاصــيـة الـشـارع كـمــثـال لـآلخـرين
أوالً وحتـــدي كـــبـــيـــر وحـــاسم بل
انـتــصـار في مـعــركـة مـصـادرة حق
الـعــمل واحلـرمــان مـنه والــتـجـويع
والـعــوز لـشـاب في مــقـتـبـل الـعـمـر

بقرار تعسفي وانتقامي.
وألـقي الـقبض عـلى سـالم عادل في
19 كـانـون الـثـاني عـام 1949 بـعد
أحـــداث وثــبـــة كــانـــون عــام 1948
ـدة ثـالث سـنـوات وسـنـتـ وحـكم 
حتت االقــامــة اجلــبــريــة وكــان قــد
قــــضى احلــــكـم في ســـــجن نــــقــــرة
الـسلـمـان الـصـحراوي الـشـهـير ثم
هــــرب من اإلقــــامـــة اجلـــبــــريـــة في
الــرمـادي في الــيــوم الـثــاني وعـاد
إلى احلــزب وتـــزوج من الــرفــيــقــة
ـان) ثــمـيــنـة نــاجي يــوسف (أم إ
وانـــتــدب إلى الـــبــصــرة كـي يــقــود

نطقة اجلنوبية. ا
هــنــا البــد من الــتــوقف عــنــد حـدث
ومــنــعــطف خــطــيــر وجــلل حــصل
للحزب أثـر على وضعه ومسـتقبله
بــــشـــكل كـــبــــيـــر وواضح وأحـــدث
فراغـاً حـاول سالم عادل فـيـما بـعد
تـرمـيـمه ومـعـاجلتـه إلى حـد ما إال
وهـــو اعــدام الـــرفــاق فـــهــد وحــازم
ـهـمل ـنــسي وا وصـارم والــرفـيق ا
دون سبب موضوعي حـقيقي وهو

الشهيد البطل ساسون دالل. 
كان اإلعدام بقرار عدواني جائر من

ـــلـــكـــيــة قــبـل الـــســلـــطـــة ا
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انتـشرت في االوانـة األخيرة ظـاهرة انـتحـار الطـلبـة الراسـب بـامتـحانات
ـا ولد احـبـاطـا شـديـدا واحسـاسـا بـاخلـيبـة بـعـد سـنوات الـبكـالـوريـا .. 
طويلة من الدراسة شهدت جهدا وضياع مال وعواطف .. سيضع الطالب
وأهله عـلى كف عفـريت بسـبب اإلخـفاق بـدرس او اكثـر بصـورة تعـبر عن
ضـغوط بـعقود ومـلفات مـجتمـعيـة خطيـرة لم يتعـرض لها حال طلـبتنـا ا
ـقـراطـيـة وانـفالت غـيـر شـعـبـنـا .. من حـروب ودكـتـاتـوريـة الى فـوضى د
وارهاب وعـسكـرة وطـائفـية وفـساد بـصـورة جعـلت طالـبـنا يـعيش ظـروفاً
خاصـة وتـعـتـريه امـراض نفـسـيـة اخص قـد ال تفـصح عن حـالـهـا آنـيا بل
وت او ستظهر بعد وقت آخر .. هنا أتـمنى ان ال تكون حاالت االنتحار با
اللجوء الى االركيلة والـتحشيش واخملدرات وغيـر ذاك ... ما يعد مقدمات
ظواهر مـرضيـة عصيـة .. بقاؤهـا بال عالجات سـريعـة جادة يشـكل كارثة
فـضال عـن كـونه يــعــبـر عن فــشل الــتـعــلـيم الــعــام مع تـصــدع سـيــاسـات

احلكومة واخفاقها التام بحماية ابناء العراق واجياله القادمة ..
سألـت عدداً من مـوظـفي الـتـربيـة في بـلـدان عـربيـة عن طـرق تـعـاطـيهم مع
الطـلـبة والسـيمـا أولـئك الذين يـعـانون من عـقـدة معـينـة مع بـعض الدروس
التي ال تعـني غباء الـطالب بـقدر حاجـته الى ابتـكار وسائل جـديدة نفـسية
ومعنوية تساعده علـى حلحلة عقده ومن ثم تشجـيعه للمضي والنجاح في
حطـة ما .. واتـضح ان ذلك يتـم بطرق محـطات بديـلة وان تـوقف ابداعـه 
متعـددة تهيء أسـباب جناحـها احلكـومات .. من قـبيل اعـتماد الـنجاح في
ـعــدل ولـيس بـالــدروس .. او حتـمــيل بـعض الــدروس .. وتـهــيـئـة دورات ا
خاصة تسهل مهام الراسب تـساعدهم على جتاوز الصعاب دون اللجوء
الى الـغش والـواســطـات والـتـهـديــد والـوعـيـد والـرشــوة .. كـذلك الـسـمـاح
وجب رسم مادي ـدارس االهلية  سائية او ا للطالب اإلعادة بالـدراسة ا
بسيط وعدم حرمـانه ورميه بالشـوارع واالجندات واإلرهاب حتت أي عذر
كن ضيـاع أبناء الفـقراء وتركـهم يصارعون لـوعة اجملهول كان  .. فال 
ـســؤولـ عـلى حــمـايـة ابــنـائـهـم بـالـدراسـة خـاصـة بــعـد ان عـمـل اغـلب ا
خارجيا مـع وظائف جاهزة وفـرص عمل وبدائل ال تـعد وال حتصى .. في
ظل تفاوت طبقي خـطير تمظـهر بشكل واضح ب أبـناء ( الشعب ) وأبناء

(السلطة )..
ـراحل اإلعـدادية قال احـد خـبـراء الـتـعـلـيم الـعراقي ان  150 الف طـالب 
بـفــروعــهــا االدبي والــعـلــمي والــتــجــاري والـزراعـي واإلداري ... عـدا من
يتسيـبون بعـد اإلخفاق في مرحـلتي االبتـدائية او االنكـسار امام بـكالوريا
تـوسـطـة .. وان افـترضـنـا جـدال حـسب االحـصاءات ان الـنـاجـحـ ثلث ا
الرقم 50 الفـاً .. فـان مائـة الف من فـلـذات اكبـادنـا سيـتـعرضـون لـلخـيـبة
ويصبحون عرضـة للضياع سنـويا .. برقم مهول مؤثـر ليس على انفسهم
فـقط بل عـلى اسـرهم واجملـتـمـع .. هـنـا تـكـمن عـلـة وفـحـوى سـؤال رئـيس
ـية ـان حـكـومـته بـعـد احلـرب الـعـا وزراء بـريـطـانـيـا تـشـرشل العـضـاء بـر
الثـانـية عن حـال وزارتي الـتـربيـة والـعدل .. وحـيـنمـا اجـابوه انـهـما بـخـير

قال قولته الشهيرة  (اذا بريطانيا بخير) .
اننا انها صرخة حق بوجه واقعنا السيء .. انهـا استغاثة الى أعضاء بر

ـثلي الـشعـب احملتـرم بـضرورة وقـر من  العـراقي ا
الـبـحث عن مـخـارج لـلـطــلـبـة لـيس اخلـريـجـ مـنـهم
.. فـحـسب .. بل ان اخلـطـورة تــكـمن في الـراسـبـ
كـمـا انـهـا تـعـد تـوصـيـة غـيـر تظـاهـريـة لـلـسـادة في
مجلس الوزراء عامة ولوزيـر التربية خاصة .. والله

ولي التوفيق ..


