
لــلـحــصــول عـلــيـهــا ) .واعـلــنت دائـرة
صـحــة مـحـافـظـة ديـالى الـيـوم األحـد
عن اســـتـــقــبـــال طـــوار مــســـتـــشــفى
اخلـــالص الــعــام 27 حـــادثــاً مــروريــاً
خـالل شـــــهـر ايـلـول  2019.  وقــــــال
مـديـر اعالم الـدائـــــرة فـارس الـعزاوي
لــ (الـزمـان )  إن  ( ضـحـايـا احلوادث
عــشــر نـســاء وعــشــرة رجـال وســبــعـة
اطـفـال تـمت مـعـاجلـة جـمـيـع احلاالت
وتـقد افـضل اخلدمـات الطـبية خالل
ستشفى ) . فترة رقودهم في طوار ا
من جـــانــبه أشــار مــديــر مــســتــشــفى
اخلـالص العام امجـد السعدي إلى أن
( قـسـم الـطـوار مـسـتـمـر وعـلى مـدار
الـساعـة لتقـد كافة اخلـدمات الطـبية
والـعالجـيـة لـلـمـواطـنـ وهـذه االرقـام
ـــراجــعــ تــبــ الــهـــائــلــة في عــدد ا
الكات اجلـهود الـكبـيرة التي تـبذلـها ا
الـطبية والـتمريضـية والصحـية وكافة
ــســتـــشــفى لــتــقــد الــعـــامــلــ في ا
اخلـدمات الطبية والعالجية واخلدمية

لهم ) .

النـفاق صفة سيئة لصيقة بشخص بـعض من أبتلى بها  بلحاظ أنها طبيعة ال
صفـة مـكتـسـبة  فـالـبـعض يولـد كـر واآلخر بـخـير  والـثـاني مـدبر ونـقـيضه
تناقـضان طويلة مسـرف  وثالث صادق مقـرب وخالفه أفّاق منافق  وقائـمة ا
لهـا بداية وليس لها نـهاية . وبالقطع أن صـور النفاق تتعـدد منها االجتماعي 
واالقتـصادي  والثقـافي  والعلمي والـسياسي ..... ويـقيناً أن رحـمها الولود
واحد هو النفاق االجتماعي  فهذا النوع من النفاق هو أس االبالء وبيت الداء
ـرض االجتـمـاعي مـرض عضـال شـفاءه وعالجه يـكاد يـكـون مـيؤوس مـنه  فـا
ـسـتعـمر  عـلى ضـرب القـاعـدة االجتـمـاعيـة لكل شاق عـسـير  من هـنـا عمل ا
رض اخلطوة األهم شـعب عمل وفكر وخطط الحتالله  بلحاظ أن إفشاء هذا ا
لـلـتـمـكن مـنه  بـل أن اخلـطوة األولـى لـلـنـظم الـشـمـولـيـة تـبـدأ بـضـرب الـقـاعدة
نـافق األفّاق ليس نـافق األفّاق وتـمكـينه  فـا االجتـماعـية من خالل اسـتثـمار ا
أمـامه محرمات أو خـطوط محضور جتـاوزها من أجل بلـوغ الغاية  وإن كانت
عــلى حــسـاب الــولـد واألخ واألب والــوطن  وغـالب مــا يـكــون الـهــدف تـافه ال
يسـتـحق النـفاق  لـكنه يـتالئم وتـطلـعاته  كـونه رخـيص بخس الـثمن  فـليس
نافق بأس من بيع الوطن بثمن منـصب بسيط  فمن يهن يسهل الهوان عنـد ا
عـاصر  جل أيامـه السيـاسية وهـو يعـيش الظروف علـيه . لقـد قضى العـراق ا
لك  سلسلة من األزمات عاصر وحتديداً بعد تتويج ا االستـثنائية  فتاريخه ا
والتـظاهـرات وإقالـة احلكـومات وحل اجملـالس النـيابـية ولم يـخلـو من محاوالت
ـلك الــذي كـان اجلـمـيع يـنـحـي له كـذبـاً ونـفـقـاً من أجل جـادة لالنـقالب عـلى ا
ـلك بـحـركـة تـكـلـيف بـتـشـكـيل حــكـومـة أو شـغل حـقـيـبـة فـيـهـا  حـتى اطـيح بـا
عـسـكـريـة جـاءت عـلى ربان الـسـفـيـنـة ومن فـيهـا  فـراح من لم يـتـعـرض لـلـقتل
ن تـطلع لإلطـاحة وحاول  يـبحث عن وطـن بديل . وفي األثـر يقال والـتنكـيل 
سعـيد من اكـتـفى بغـيره  لـقد اشـتـرك اجلمـيع القـائم اليـوم بـتشـكيل مـنظـومة
احلكم بعد سنة 2003 واشـترك الغالب األعم منهم في كتابة سطور الدستور
 وخـطّوا بايـديهم أسس احلـكم  وشاركـوا غنـمه  أما نـواب أو وزراء أو تبؤا
ستـويات األدنى ولم يزالـوا بالرغم قمـة الهرم بـتفريـعاته  وبـالقطع تـقاسمـوا ا
طـالبـة باإلصالح  ولـيس الـعيب يـقيـناً في من التـهـاب الشـارع بالـتظـاهـرات ا
ـسؤولـية . نـاصب العـليـا وتقـاسم األدنى  لكـن العـيب التـنصل عن ا اعتـالء ا
ـنعطف تصـحيحي شعـبي هو األهم بعـد سنة ٢٠٠٣  بعد ر الـعراق اليوم 
ـفاسـد  وارتفعـت معـدالت البـطالة  وازدادت ظالـم  وسادت ا أن انـتشـرت ا
نسب الـفقر  وتفشت اخملدرات واألمراض االجتماعية الدخيلة  فما كان أمام
الشـعب الغيور عـلى كرامته وتاريـخه وتقالـيده االجتماعـية وارثه احلضاري اال
أن يتـحرك إلجنـاز مالم يـبادر الـيه السـياسي  ويـقينـاً أن هذه الـوقفـة تسـتلزم
االنحـنـاء احتـرامـاً وعلـى السـاسـة كافـة رفع الـقبـعـة احـترامـاً وتـبجـيالً  فـهذا
سـتـبد  الـشعب شـعب العـراق الغـيـور الذي وقف وتـصـدى وقاتل اإلرهـاب وا
الذي تـغـنى الـشـعراء بـكـرمه وشـجاعـته وغـيـرته  وراحت مـيـادين العـلم تـخـلد
اسمـاء علمـائه  ويقيـناً ليس في الـتظاهـر السلمـي عيب أنه حق كفـله الدستور
همة شروعة  وعليهم ا وعلى الـساسة االستماع لصوت الشارع في مطـالبه ا
األشق  مهـمة  التصارح البيني بتطابق الباطن والظاهر  فوقت التخالف ولى
ـسؤوليـة  وانتشال وأزف موعـد التصـحيح  ومسـؤولية حـمل العبء وحتمل ا
الــوطن من الــفـوضى مــسـؤولــيـة اجلــمـيع  مـن اشـتــرك في احلـكــومـة ومن لم
يشـترك فيها  فالـشراكة في العملـية السياسيـة اوسع معنى وفحوى وأناء من
االشـتراك في احلـكـومـة  فنـهـضـة العـراق وجتـاوز األزمـة وتصـحـيح األخـطاء
وتصـويب الـهـفـوات مـسـؤولـيـة يـضـطـلع بـهـا كل صـاحب قـرار ومـشارك فـيه 
ـسـؤولـيـة مـثـلـمــا هـو مـسـؤولـيـة الـشــعب الـذي عّـبـر  وبـكل صـدقــيـة عن هـذه ا

طالبة باإلصالح .  بتظاهراته ا
واطنة بـعيداً عن االنتـماء القومـي واخللفية على اجلـميع اليوم أن يـفكر بعـقل ا
يول واالجتاهـات  ويقيناً الطـائفية والـتكوين األثني  فـالعراق وسالمته فـوق ا
أن كل مـا هرب من أمـوال وما اقتـني من عقـارات وأطيـان لن يكـون قادراً على
حمـاية يـوفرهـا وطن وانـتمـاء وانتـساب  فـاألجنـبي أجنـبي في بلـد الغـربة وإن
تـملك واقـتنى وأغـتـنى  فال قيـمـة تداني قـيمـةالـوطن وال عز اال في ربـوعه وب
جنـبات شعبه  فقد تـراجعت فرصة لتـصحيح لكنهـا لم تنته  فليس لـلمتظاهر
التطلع للحلول محل احلاكم بتفرعاته  وليس له رغبة أكيداً االطاحة بالدولة أو
ـساس بكرامتها أو حرق مـؤسساتها  لكنه يادين العامة من أجل ا افتـراش ا
ـة قـاصـداً الـتـصـحـيح وراغـبـة في دولـة مـدنـيـة خـرج مـن أجل حـيـاة حـرة كـر
ـدنيـات  فالعـراق بلـد اخليـرات وموطن الـكفـاءات ومنجم يفـاخر بـها الـعالم وا
اخلـبرات  ارضه خصبه ومياهه عذبه ورجاله غـيرة وشجاعة ورجولة وعطاء 

على كل غيور اليوم الوقوف إلى جانب الوطن بدعم مطالب
من تــظـاهــر بـقــصـد الــتـصــحـيح وتــقـو مــا انـحـرف 
فـــتــصــويب اخلـــطــا فـــضــيــلـــة  وعالج الــداء واجب 
ظلوم التزام  وليس للحاكم منة في الوقوف ونـصرة ا
وقـوفـ واحلـريـات التي طـالـبـة بـا إلى جـانب شـعبـه ا

كفلها الدستور والقانون .
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بـطـموحـاتهم وبـسلـوكـهم  ومنـحتـهم فقط
فــرصـة الـعــسـكــرة والـشـرطــة والـبــطـالـة 
ـهددة وسخرتـهم عندما لـتذيب أحالمهم ا
اشـتـد خـطـر داعش وهـدد الـبالد والـعـباد
ـرصاد وتـصـدوا لداعش وشـهد فـكـانوا بـا
الـعالم كيف انـتهت داعش على يـد الشباب
الـــعـــراقي و تـــســـخـــيـــر الـــشـــبـــاب في
مــسـرحــيـات االنـتــخـابـات . كـل شيء عـنـد
احلــكـومــة مـغــلف بـالــقـداســة  والـتــحـر
منوع  اال الوطن فهو مساحة والـتأليه وا
مـشاعـة للنـهب و القـمار والتـفسخ الـفكري
والـــســيــاسي). وبـــ ان (صــوتــنــا واحــد
والــراي واحـد هــو ان  نــقف مع الـشــبـاب
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شــدد زعـمـاء قـبـائل ورؤســاء عـشـائـر عـلى
اهــــمــــيـــة احــــتــــواء االحـــداث احلــــالــــيـــة
ــطـالب احملـتــجـ وإيـقـاف واالســتـجـابـة 
اســتـــخــدام الــقــوة والـــعــنف  وقــالــوا ان
(مـــشـــايخ الــبـالد مع مـــا يــريـــده الـــشــعب
ونـــســانــد الـــشــبـــاب بــاالحــتـــجــاج  ومــا
يـرفـضــونه مـعـهم  ومـوقـفـنـا مع الـشـبـاب
والــكــســبــة والــكــادحــ والــفــقــراء وذوي
الــشـهــداء ومع الـقـانــون والـنــظـام . واكـد
الــشـيخ جـمــال الـبـطــيخ الـشـمــري الـنـائب
الـسابق خالل مؤتـمر صحفي عـقد ببغداد
بــحـضـور زعــمـاء قــبـائل ورؤسـاء عــشـايـر
عـراقــيـة  ان (شـبـابـنـا الـيـوم ال يـسـأل عن
ديـن أو طـــائــــفــــة  أو قـــومــــيــــة أو عـــرق 
ـشـتركـات تـوحد الـصـفوف والـهواجس وا
الـــوطــنـــيه والـــهـــويــة الـــوطــنـــيـــة  الــتي
صـادرتـهـا احـزاب الـسـلـطـة بـاحملـاصـصة.
والـطائفية السياسية عبر سنوات من حكم
الـبـالد  واخلـروج لالحـتـجـاجـات لـلـبـحث
ـهـنـة والـهـويـة وحب عن فــضـاء الـعـمل وا
احلـيـاة و اإلبـداع وشـعـور كـبـيـر بـتوسـيع
دائــرة الـتـجـديـد ونـقل الــتـجـارب الـبـاهـرة
ـيا إلى مـساحـة الوطن  لـكن احلكـومة عـا
لم تـتـقـبل هـذا الـنـمـط الـثـائر مـن الـتـفـكـير
والعالقات  وأثبتت األحداث أن العراقي
عــشـاق حــقـيــقــيـون لــوطـنــهم ويـرفــضـون
ـــســـاس بـــحـــريـــتـــهـم وحـــريـــة بالدهم  ا
ومــصـــمــمــون عــلى إعـــادة بــنــاء دولــتــهم

الوطنية القوية العادلة). 
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واشــار الــشــيـخ الــبــطــيخ الى إن (الــعــالم
الــيــوم كـله يــتــابع كـيـف حتـقــقت عــلى يـد
أبـطـال الـتظـاهـرات عـمـليـة الـعـزل احلاسم
ــتــهـمــة بـكل بــ األحـزاب  الــســيـاســيـة ا
أنـواع الفـساد والـتي عاشـت طيـلة ١٦ عام
عـــلى امـــتـــصـــاص دمـــاء الــشـــعب ونـــهب
ثـــرواته وبـــ الــقـــوى والـــشــخـــصـــيــات
واجلـمـاهـيـر الـتي تـتمـسك بـالـعـراق وطـناً
أبـدياً ال اعتبـار ألي انتماء آخـر  احلكومة
كــفـرت بــالـشـبــاب واحالمـهم واســتـهـزأت

تصـارعة وبروح مـبدأية ـتباعـدة وا ا
مــتــســامــحــة فــقــررت الــعــمل من أجل
الــوحــدة مـهــمــا كــان الـثــمن وهــو مـا
يــذكـره الـدكـتـور شـعــبـان فـبـالـرغم من
الـتـقاطـعـات الـفكـريـة  سعى لـلـتواصل
والـتـي كـان من مـع (رايـة الــشــغـيــلــة) 
قـادتها  عزيز محمد السكرتير السابق
والــشـهـداء جــمـال احلـيـدري لــلـحـزب 
ونـــــافع يـــــونس عـــــلى الـــــرغم من أن
جـريدة الـقاعـدة التي يـصدرهـا احلزب
وصفتها في حينها بأنها زمرة بالطية
وإنــهـا ــلـكي )  ( نــســبـة إلى الــبالط ا
ــســتـنــقـع والــقـاذورات انــحــطت فـي ا
مـتـهمـة إيـاها بـاالنـتهـازية الـيـميـنـية 
ويـقول شـعبان إن مـثل هذه االتـهامات
ـنـعـطـفات الـتي غـالـبـاً مـا تـصـدر في ا
تــشـهــد انــقـســامـات وصــراعـات داخل
لكنه سرعان ما يطويها الزمن احلـزب 
بــفـعل بـعض الــتـسـويــات واالتـفـاقـات
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أمـا  ’’مــنـظـمـة وحـدة الــشـيـوعـيـ ”
فــكـانت بــرئـاســة عـزيــز شـريـف وعـبـد
الـــرحــــيم شـــريف وقــــد أســـهم عـــامـــر
عـبدالله بحكم صلته الوطيدة بهما في
ـنـظــمـة وااللـتـحـاق إقــنـاعـهـمـا بــحل ا
ـنهج بـاحلـزب مـجدداً وذلك في إطـار ا
الـذي اتـبـعه سالم عـادل كـمـا انـضمت
( كـتلة داود الصائغ (رابطة الشيوعي
الحـقاً إلى صفـوف احلزب وتنـظيماته.
ـكـنـني اإلشـادة بـديـنـامـكـيـة وقـدرة و
سـالم عادل في اسـتـيـعـاب الـصـراعات
احلـزبـية واآلراء اخملـتـلفـة واحـتوائـها
ـصلحة احلزب والوطن  وعلى الرغم
من أن الـــصــراعــات الـــداخــلــيـــة بــعــد
الـــثــورة أنــهــكت سالم عــادل  دون أن
نـنـسى الـصراعـات مع احلـكم وأطرافه
والــقــوى الــســيــاســيـة األخــرى إال أنه
ـــبــدأ وداود حـــاول احـــتــواء كـــتـــلــة ا
الــصــائغ بـعــد أن حـصـل األخـيــر عـلى
إجازة باسم احلزب الشيوعي العراقي
فـي ح رفض عـبـد الكـر قـاسم منح
احلــزب مــثل هــذه اإلجـازة حــتى بــعـد
تـــــبــــديـل اســــمـه إلى " حـــــزب احتــــاد
الــشــعب" وكــان سالم عــادل قــد أرسل
عـدداً من الصـحافـي والـكتـاب للـعمل
ـبـدأ والـسـعي كـمـحـررين فـي جـريدة ا
ا يـتوافق مع نهج لـتغـيير اجتـاههـا 

احلزب ومواقفه. 
ويـتابع د. شعبان بدقة كبيرة تفاصيل
تـنشر بـعضهـا ألول مرّة عن استـشهاد
سـالم عــادل بــعــد تــعــذيـــبه في قــصــر
ـا هو مـكتوب الـنهـاية وهـو ال  تفي 
ومـــنــــشـــور بل يـــذهـب أحـــيـــانـــاً إلى

ـطـعم ومـا مــسـألـة الـصـعـود عــلى مـبـنى ا
الــتـركي لــلـتــظـاهــر سـوى رمــزيـة لــلـعــلـو
والــتــسـامي واســتــبـطــان الـفــعل الــوطـني
الـــشـــجــاع). فـــيــمـــا وصف رئـــيس جلـــنــة
الـعــشـائـر والـتـعــايش الـسـلـمـي الـنـيـابـيـة
الـــشــــيخ عـــبـــود وحـــيــــد الـــعـــيـــســـاوي 
ـد اجلـمـاهـيـري لـلـتـظـاهرات انـتـصـارات ا
وحتــقــيـقــهــا جنـاحــات هــائـلــة  وشــيـوخ
الـعشائـر والشخـصيات الـوطنيـة نتضامن
تظاهرين ونقف معهم مع مطالب ابنائنا ا
 وجـميـعا عشـائر وشـيوخ قبـائل العراق 
بــالــدعــوة لــتـشــكــيل حــكــومــة جـديــدة من
شـخـصـيـات وطـنـيـة كـفـوءة ومـشـهـود لـها

ـتـمكن أن يـكشف عن إرادته في اخلالص ا
ـعـرقالت الـتي تـقف امـام مـسـتـقـبله  من ا
ــيــة ومـــشــبع بـــتــجــارب احلـــركــات الــعـــا
وجتــارب الــشــبــاب بــالــدول والـتـي لـفــتت
ـية في انـتـباهه من وسـائل التـواصل الـعا
اإلنــتــرنـت  وتــطــبع عــلى أنــواع احلــنــ
ـسـانـدة والـتـضـامن  الـتي والـتـعـاطف وا
تـدرب عليها في مـواكب السير على االقدام
 واخلـدمـات اجملـانيـة في اربـعـينـيـة اإلمام
احلـسـ عـلـيه الـسالم انه شـبـاب تـطوعي
ـــلك أدوات اخلــبـــرة احلــديـــثــة والــروح
الـصـاعدة إلى احلـرية والـكـرامة  ولم يـعد
ـقاهي الشعبية  يـقتنع في حياة األزقة وا

بـــالــنـــزاهــة واحلــرص  تـــكــون حـــكــومــة
إنـتقاليـة فاعلة ذات صالحـيات إستثـنائية
ــا يــنـســجم واإلرادة  يــتم تــشــكــيــلــهــا 
الــوطــنــيــة  بـعــيــداً عن نــهج الــطــائــفــيـة
ــقـيت الــسـيــاسـيــة ونـظــام احملـاصــصـة ا
ومـنـظـومـة الفـسـاد واألسـتـبداد والـعـمـالة
ــهـمــات اجنـاز لـألجـنــبي  وان تـنــهض 
خـطوات آنية وعاجلـة لتأم قوت الشعب
ـلـحـة واصالح اوضاع وتـامـ حـاجاته ا
الـبلد االقـتصادية واالجـتماعيـة واخلدمية
ـغـيـب من ـعـتـقـلـ وا  واطالق سـراح ا
ـعـارضـ لـنـظام احملـاصـصـة والـفـساد ا
ـطـاردة فـوراً  الحـقـة وا ووقـف حـمالت ا
وانــزال الــقـــصــاص الــعــادل بــجــمــيع من
ــتــظــاهــرين ومن ارتــكــبــوا جــرائـم قــتل ا
اصـــدروا لـــهم االوامـــر  وتـــعــويض ذوي
ـقــعــدين وبــقــيـة الــشــهــداء واجلـرحـى وا
ــتـــضــررين من اإلجـــراءات الــقــمــعــيــة  ا
ـبـاشـرة فـوراً بـتحـريك مـلـفـات الـفـساد وا
فـسدين الى العدالـة  واستعادة وتـقد ا
نهـوبة  وتشـريع قانون من اين االمـوال ا
لـك هـذا  وحــصــر الــسالح بــيــد الــدولـة 
ـسلـحـة اخلـارجة وانـهـاء دور الـعنـاصـر ا
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ودعـا الشـيخ العـيسـاوي علـى القـول (اننا
نـطــلق االصـوات عـالـيـا وبـقـوة  لـلـحـفـاظ
عــلى ســيــادة الــدولــة الــعــراقــيــة وتــأمـ
اســتـقاللــيـة الـقــرار الـوطن والــتـحــضـيـر
النـتخـابـات مبـكرة عـلى ان يسـبقـها وضع
قــانـــون انــتــخــابــات جـــديــد عــلى اســاس
واطـنة الـدوائر االنـتخـابيـة يكـرس مبـدأ ا
ويــلـغي هـيـمـنــة الـكـتل الـكــبـيـرة  تـعـديل
ا يضمن قيام قانون االحزاب السياسية 
ــقــراطـيــة ســلـيــمـة  حــيــاة سـيــاســيـة د
وانـــتـــخــاب مـــفـــوضـــيـــة عــلـــيـــا جـــديــدة
لألنـتـخـابـات مـسـتـقـلـة وتـضم كـفاءات من
خـــارج االحـــزاب والـــكـــتل الـــســـيـــاســـيـــة
وبـإشراف الـقضاء  وتـأم اشراف دولي
فــعــال عــلى األنــتــخــابـات  وحـل مـجــلس

النواب).

اســتـــعــداد سالم عــادل إلصــدار بــيــان
مــشــتــرك مع قــيــادة الــبـعـث إذا مـا 
ــــعـــــتــــقـــــلــــ ووقف إطـالق ســــراح ا
الـــتـــعـــذيب وهـي روايـــة مـــدســـوســة
وخـبـيـثـة ومشـوّهـة وكـان الـبـاحث قد
أوضح حـقيـقة مـا جرى وربـاطة جأش
سـالم عـــادل ومـــبـــدأيـــته حـــ طـــالب
االنـــقالبـــيــ بـــالــكـف عن ذلك وإعالن
عـدائهم لـالمبـرياليـة وكان ذلـك حتدياً
واجهة البطولية ب سالم كبيراً في ا
عـادل وحازم جواد الـذي كان قد ترأس
فكر شعبان الـتحقيق معه. وقـد أورد ا
فــقــرات عـديــدة من أقــوال جــواد الـتي
عـتقـل بـحجة يـعتـرف بهـا بتعـذيب ا
أن االحتـاد السوفيـيتي يعذّب أعداءه..
ـواصـفات تـمـيّزت قـيـادة سالم عادل 
فـريدة في حينها السيّـما عملها اجلاد
ـسؤول الستعادة وحدة الشيوعي وا
وإنـــهـــاء االنـــقـــســـامـــات واالعـــتـــراف
بــــاألخـــطــــاء والــــثـــغــــرات والــــســـعي
ـــعـــاجلــتـــهـــا بـــروح احلــرص واألفق
ـنـفتح بـعيـداً عن الـتعـصّب. فبـعد أن ا
تــســـلم سالم عــادل قــيــادة احلــزب في
حـزيـران  الـعـام 1955 وذلـك بـعـد عزل
حـمـيـد عـثـمـان وهـروبه إلى كـردسـتان
ـقـراطي وانــضـمـامه إلى احلـزب  الـد
الـكردسـتاني أخذ الـشهـيد سالم عادل
عــلى عـاتـقه مـهـمــة صـعـبـة وخـطـيـرة
حــيث قـام بــجـمع وتــوحـيــد ولم شـمل
رفـاق احلـزب وتوحـيـد تنـظـيمـاته بـعد
تـعرّضها إلى تصدعات كبيرة لسنوات
مــضت بـسـبب الــصـراعـات الــداخـلـيـة
ومالحـقات الشرطـة السرية لتـنظيمات
احلــزب وكــشف األسـرار بــ األطـراف
ـتـصـارعـة.   ويـذكـر هـنـا الـعـديـد من ا
الــشـــيــوعــيــ وفي مــقـــدمــتــهم بــاقــر
ابــراهـيم وحــسـ سـلــطـان قـول سالم
عـــادل إن (فــصل أي رفــيق من احلــزب
وعلى ـثابة قـلع شعرة من عـيوني ) 
هـــذا األســـاس حتــــرك وعـــمل من أجل
وحـدة الشيـوعي عـلى مباد احلوار
الــفــكــري والــرأي اخملــتـلـف واحلـرص
ـتـبـادل انطالقـاً من قـنـاعاتـه الثـابـتة ا
بـأهميـة دور احلزب الوطـني والعربي
وهـو الـنهج الـذي حظي بـتـأييـد شامل
ــرونـة من الــشـيــوعـيــ خـصــوصـاً ا
ــبــدأيــة والــصــبــر الــتـي أبــداهــا مع ا
وطـول النفس لتحقيق الهدف. لقد كان
هـــذا الــــتـــوجه الـــتـــوحــــيـــدي من أهم
ـــنــعـــطـــفــات ـــفـــاصل احلـــزبــيـــة وا ا
الـتاريخـية التي واجـهتهـا قيادة سالم
ـنجزات ـكن حتقـيق ا عـادل فمـا كان 
وصــوالً لـــثــورة تــمــوز دون تــصــفــيــة
الـتـكـتالت واالنـشـقـاقـات واجملـمـوعات

{ مدير مركز بيدر للثقافة واإلعالم
يـعــتـبـر كـتـاب الـدكـتـور عـبـد احلـسـ
ـوسـوم " سالم عـادل الـدال شــعـبـان  ا
ـكث ومـا يزول" وثـيـقة ـدلـول وما  وا
مـهـمـة وتـاريـخـيـة ومـرجـعـيـة لـلـحـركة
الــشـيــوعـيــة ومـادة حــيـويــة  لـلــبـحث
والــدراسـة وقـد نـال اهــتـمـامــاً كـبـيـراً
ومـسـاحة واسـعة من الـنـقد والـتعـليق
وفــتح حــواراً فــعــاالً وحــيــويـاً حــوله
خـصـوصاً إزاء إشـكـاالت تاريـخـية بل
وحـتى راهنـة.  وانعقـدت حوله ندوات
وحـلـقـات نـقـاشـيـة فـضالً عـن تـغـطـية
ــواقع يــســـتــحــقــهــا فـي الــصــحف وا
األلـيكتـرونية سـواءً في العراق أو في
خــارجه وســيــبــقـى حلــ آخــر مــثـار
نــقـاش وجـدال والسـيّــمـا الـوثــيـقـتـ
الـتـاريـخيـتـ الـلتـان أوردهـما: األولى
اخلـاصة بـالكـونفـرنس الثـاني لـلحزب
1956 والـثانية حول ردود سالم عادل
عـلى ضـيق األفق الـقومي الـذي أصاب
عـدداً من القيـادات الشيـوعية الـكردية
وهـــو مــا يـــســتــحـق الــتــوقـف عــنــده
وخصوصاً تأثيراته الالحقة (1957).
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وكــتــبتُ مــقــالـةً نُــشــرت بــعــدّة مـواقع
عـراقيـة وعربـية بـعد قـراءتي لسـرديته
عـن سالم عــادل في صـحــيــفــة الــزمـان
الـتي نُـشرت عـلى حلـقات وحـ صدر
و الـكتاب وقامت مؤسـسة بيدر في ما
بــاسـتــضـافـة الــبـاحث لــلـتـوقــيع عـلى
الــكــتــاب في نــدوة مــهــمــة عـدتُ إلــيه
الحــظـات مــجــدداً خـصــوصــاً بـعــد ا
ـــهــمــة الــتـي أبــداهــا الـــكــاتب حــول ا
مــقـالـتي الـسـابــقـة وهـا أنـا أفـعل ذلك
لـلـتـدقيق وحـرصـاً مـني علـى احلقـيـقة
وتــأكــيــداً لــهــا ألن أعــداء سـالم عـادل
حاولوا  اإلساءة  إليه بأشكال مختلفة
مــنــهم مــا نـشــره ( مــحـمــد أبــو عـزة )
الـــكـــاتـب والـــروائي الـــفـــلـــســـطـــيـــني
وسـكرتير حترير مـجلة (دنيا العرب) 

والــــذي كـــان ضــــمن جــــحــــافل قـــوات
احلــرس الـقـومي وذلـك بـعـد انـقالب 8
شـباط 1963 حـيث روى قـصة اعـتقال
سـالم عـــادل فـي األمن الــــعـــام وكــــيف
بـصق بوجه أحـد القـيادي الـبعـثي

وهي روايـة دحضهـا الباحـث شعبان 
وشــكّك مــا ورد فـيــهــا وفي صــحـتــهـا
واقــتـضت األمـانـة قــول ذلك وتـأكـيـده.
كـمـا خـطّـأ كتـاب شـعـبـان مـا ذهب إليه
آرا خـاجـادور حـول إطالق عـلي صالح
الـسـعدي رصـاصـة الرحـمـة على سالم
عـــــــــادل وذلـك مـن خالل الـــــــــوقـــــــــائع
ا فيـها كون الـتاريخـية التي أوردهـا 
الــسـعـدي كـان عــلى رأس وفـد كـان في
الـقاهـرة واجلزائـر وتاريخ عـودته كان
بـعـد اسـتشـهـاد سالم عادل (بـالـرجوع
إلـى كـتـاب أمـ هـويـدي). وفي الـوقت
نـفـسه فنّـد رواية هـاني الفـكيـكي حول
احلـوار بـ الـضـحـيـة واجلالد وإبداء

اجلالديـن أنفـسـهم لـيـستـفـسـر عن هذا
ـوقف أو ذاك مثلـما يواصل احلديث ا
مع بـعض الـضـحـايـا وشـهـود الـعـيان
لـيـبرز حـقـيقـة شجـاعـة سالم عادل بل
يــــجــــبـــر حــــتى مـن قـــام بــــاالرتــــكـــاب
لـالعتـراف بـذلك في إطار عـمل مـضني

ومــجـــتــهــد. ويــتــابع ذلك
ابــتــداءً من إصـدار بــيـان
ــقــاومـة ضــد انـقالب 8 ا
شــبـاط ولـغـايــة اعـتـقـاله
أمون ونـقله إلـى مركـز ا
ومـنه إلى قصر الـنهاية
( 19شــــــبــــــاط وحــــــتى
اســتـشـهــاده مـسـاء 23
شباط 1963).وامتازت
قـــــيــــادة سـالم عــــادل 
والســيّـمــا قـبـل الـثـورة
بادرات فمن توحيد با
احلـــــزب إلـى قـــــيــــادة
الـشـارع في انـتفـاضة
الـعام 1956 تـضامـناً
مـع الـشـقــيـقــة مـصـر
ضـــــد الــــعــــدوان إلى
تــــوحــــيـــد احلــــركـــة
الــوطــنــيــة بــقــيــام "
جـــــبـــــهـــــة االحتــــاد
الــــوطـــني" في عـــام
1957 ومــنــهــا إلى
الـعمل مع الـضباط
األحـــرار تــمـــهــيــداً
لـــــلــــثــــورة كــــمــــا
انـتـهـجـت سـيـاسة

عـربـية مـتمـيزة 
الـتـعبـيـر عنـها في

الـوثيقت الـتاريخيتـ وكذلك منهجاً
ياً في حل القضية الكردية عبر حق أ
صير واالستقالل الذاتي وفي تـقرير ا
الــــوقـت نــــفــــسـه نــــقــــد لـالجتــــاهــــات
الـتـصـفويـة الـبرجـوازيـة الـذيلـيـة التي
ظــهــرت لـــدى فــريق من الــشــيــوعــيــ
األكــراد وهـو نـقـد اســتـشـرافي جـريء
ومـبـدئي ولـيس كـمـا  اتـبـاعه الحـقاً
مع مـجامالت وتـنازالت للـتيـار القومي
الــسـائـد والـذي أحلق ضـرراً بـاحلـزب
وهــــوّيـــتـه خـــصــــوصـــاً بــــانـــقــــســـام
الـشيـوعيـ على أسـاس قومـي. ويفرد
الـــكـــاتب صـــفــحـــات من كـــتـــابه الــذي
يـسـتـحق القـراءة لـيـبرز مـواقف مـهـمة
فـي حيـاة سـالم عادل مـن سـلطـة قـاسم
الــدكـــتــاتــوريـــة والــقــضــيـــة الــكــرديــة
والـتبـاين عن رؤيـة السوفـييـت إضافة
إلـى الـصـراع الــداخـلي في هــرم قـيـادة
احلــزب والـتـدهـور الـسـريع في ضـيـاع
مــنــجــزات الــثـورة ونــتــائــجــهــا . وقـد
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ـــؤلف عن ذلك بـــانــســيــابــيــة حتــدّث ا
وحـيوية على مـنصة مؤسـسة بيدر في
ـو/ السـويديـة. وعـلى الرغم مـديـنة مـا
من األخــطـاء وااللـتـبـاســات كـمـا يـقـول
شـعبان في قضايا عـديدة ومنها أعمال
ـوصـل وكــركـوك وكــذلك الــعــنف فـي ا
ـوقف من سـلطـة قاسم ا

والـتـذبذب والـتـردّد إلّا أن قـيادة سالم
عــادل خـتــمت حـيــاتـهــا بـاالســتـشــهـاد
الـــبـــطـــولـي حـــيث اســـتـــشـــهـــد حتت
الـتـعذيب نـحو 25 قـائـداً شيـوعـياً في
مـقدمـتهم سالم عـادل وجمـال احليدري
ومــحـمــد صــالح الـعــبــلّي ومـحـــــــــمـد
حــسـ أبـو الـعـيس ونـــــــــافع يـونس
وحــمـــزة ســلــمــان اجلــبــوري ومــهــدي
حــمـيــد وعـبـد الــرحـيم شــريف وحـسن
عـوينة وعبد اجلبار وهـــــــبي وتوفيق
مـــــــنــــــيـــــــر إضــــــافـــــــة إلى عـــــــدد من
الـعـــــــسـكري الـقياديـ بينـهم ماجد
ـهـداوي مـحـمـد أمـ وفـاضل عـبـاس ا
ووصـفي طـاهـر وطـه الشـيـخ أحـمـــــــد
وجـالل األوقـــاتي وخـــزعـل الـــســـعـــدي

وآخرين.
دلول صدر - كتـاب سالم عادل - الدال وا
عـن دار مـــيـــزوبـــوتـــامـــيـــا بـــغــداد  2019
ويــــحـــتــــوي عـــلى 323 صـــفـــحــــة من اجلم

dLðR∫ شيوخ عشائر في مؤتمر نصرة التظاهرات

عبد الله احليالي
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ركـزية رأى رئـيس جلـنة الـتعـيـينـات ا
في مـحافـظة ديـالى عبـد الله احلـيالي
أن االســتــمــارة االلــكــتــرونــيــة اثـبــتت
فـشـلـهـا في مـلف الـتـعـيـنـات   مـشـيرا
الـى أن احـدى فـقــراتـهــا حـرمت االالف

  . من فرص التعي
وقـــال احلــيــالـي لـ (الــزمــان ) امس إن
(االسـتمارة االلكتـرونية رغم انها إطار
لف حـديث في تـسريع وتـيرة العـمل 
الــتـعـيــيـنـات داخل احملــافـظـة لــكـنـهـا
أثــبـتـت فـشــلـهــا لألسف لــلــكـثــيـر من
االسـباب أبرزها كثرة االخطاء الواردة
بــاالسـتــمـارة والــتي حـرمت االالف من
فـرص التعـي ألنه من ضمـن الفقرات
شددة هي اهمال فوري ألي استمارة ا
فـيـهـا خـطـا".  وأضـاف احلـيالي  أن (
ـتقـدم الـتقـد التـقلـيدي في قـبول ا
لـلتعـينات الـذي كان يجـري سابقا من
لـفـات الى جلـان فرعـية خالل اعـطـاء ا
فـي االقـضـيـة والـنــواحي ورفـعـهـا الى
بـعــقـوبـة بـعـد تـدقـيـقـهـا كـانت جتـري

ـرونة عاليـة واخطاء اقل وسرعة في
الـنـتـائج )  الفـتـا الـى أن  ( تـعـيـيـنات
ـــا ســـتـــتــأخـــر اســـبـــوعــ ديـــالى ر
اضـافـيـ قـبل اعالنـهـا بـشكـل رسمي
بـعد اكـمال تـدقيق الـقوائم الـقادمة من
دوائـــر الــتــربـــيــة والــصـــحــة وديــوان
احملـــافـــظــة) .  ومـن جــانـب آخــر وجه
مـحافظ ديالى مثنى التميمي بتشكيل
جلـنة جلرد أعداد موظفي عقود بشائر
ن لم يتم تثبيتهم. وذكر بيان اخلـير 
ـكـتبه اإلعالمي تـلـقته الــ ( الـزمان ) 
إنه  ( حـسب توجيـهات االمانـة العامة
جملـــلس الــوزراء وجه مـــحــافظ ديــالى
مـثـنى الـتـمـيمـي بتـشـكـيل جلـنـة جلرد
ــتـبــقـيــة من عــقــود  بـشــائـر االعــداد ا
ن اخلـير  في جميـع دوائر احملافظة 
لم يـتم تثبيتـهم ) . واضاف البيان أن
 ( مـهـام الـلـجـنة سـيـكـون جـرد االعداد
الـية وارسـالـها الى الـلجـنة والـكـلفـة ا
ــركــزيـة في االمــانــة الـعــامــة جملـلس ا

الوزراء) . 
فـيـمـا قـال عضـو مـجـلس ديـالى خـضر

ان (عدة مسلم العبيدي  لـ (  الزمان ) 
وزارات وهــيــئــات حــكــومــيــة اطــلــقت
تـعـيـيـنـات على دوائـرهـا الـرسـمـية في
ديـــالى مـــثـل بــاقـي احملـــافــظـــات لـــكن
اغــلــبـــهــا ال يــعــرف به من قــبل الــراي
الـعـام كـمـا احلـكومـة احملـلـيـة لم تـعلن
عـــنه في مــواقـــعــــــهــا وصــفـــحــاتــهــا

الرسمية ) .
Õu²H  »U²

واضـاف العـبيدي ان ( هـناك ضبـابية
في مـلف التـعيينـات بشكـل عام خاصة
ال يــعـرف اســبــابه مـطــالــبـا بــاعـتــمـاد
ـفتـوح في الـتـعامـل مع ملف الـكـتـاب ا
الـتـعـيـيـنـات من خالل ايـضـاحه لـلراي
الـــعــام بــشـــكل شــفـــاف وواضح عــبــر
مواقع وصفحات احلكومة احمللية كما

يحدث مع بقية احملافظات ) .  
وعـــبـــر عـــضــو مـــجـــلس ديـــالى   عن
(خـــشــيـــته من زلـــزل شــعـــبي بـــســبب
الـــتــعــيـــيــنــات   داعـــيــا الى ضــرورة
الـشـفـافـيـة مـعه خـاصـة في ظل حـديث
عن ضــغـوط تــمـارسـهــا قـوى مـتــنـفـذة
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نــعم هي انـتــفـاضــة حـرة ألن الــواقـفــ في سـاحــات الـتــظـاهــرات(عـراقــيـون
ة ولم يحـلموا إال بأحالم بـسيطة قد احرار).. مـواطنون لم يحـظوا بحيـاة كر
ال تـتعدى الـعمل أو اخلـدمات أو االمـان التي تـعد حـقهم الـدستوري ولألسف
لم يحـصلـوا عليه فـمنـهم من قاتل واسـتشهـد ومنهم مـن هاجر الجئ مـغترب
في بالد أخـرى ومنهم من يصارع ظروفه القـاهرة ويتظاهر اآلن بـوقفة سلمية
احتـجاجيـة.. هؤالء ليـسوا بشريـحة واحدة رافـضة معـارضة تطـالب احلكومة
ــثـلـون الــيـوم ثــورة شـعــبـيــة (حـرة) من أجل ــا هـؤالء  بـحــقـوق مــسـلــوبـة إ

(احلياة).. سأموا حالهم ومعيشتهم وذلهم وسرقة أموالهم وسلب حقوقهم.
وأتصـور انهم قرروا واختاروا االنتفاض وهذه (حلظة تأريخية) كونها خطوة
جـمــاعـيـة بـدافع واحـد (عـظـمـاء عـلى األرض أو عـظـامـا في جـوفـهـا) ولم يـعـد

أمامهم سوى االنتفاضة.
وت) ألن احلياة إن تـظاهرات التحـرير اليوم تـعكس صورة واحدة(احلـياة أوا
وت باحلـقيقة لـيس ان تنقبض ببـساطة أحيـانا تكون مـوت ونحن ال نشعـر فا
وت احلقيقي يكمن عندما نعيش بال ارواحنـا وتدفن اجسادنا في القبور بل ا
معـنى نفقد احالمنا وجنهل مسـتقبلنا وتصبح حـقوقنا آماال واحالما.. عندما
نعـيش ونحن ال نشعر بعدم انتـماءنا لبلدنا النه أصبح ملـكا للسياسي الذين
كان الذي يشعر يجـعلون من أرضنا خراب ومن وطـننا غربة ألن الوطن هـو ا

تلك حقوقه كافة. فيه الفرد باألمان واحلماية واحلرية والكرامة و
واتذكـر هـنا مـقولـة رائـعة لـرائد الـثـورة الكـوبيـة جـيفـارا: (من يقـتـلك ليس من
يـرميك برصاصة بل من يـقتل أحالمك) ومالي الشـباب قد ضاعت احالمهم
وضـاعوا بـسـبب غـياب الـوعي وغـيـاب احلقـوق وغـياب احلـكـومـة وال اعلم هل
أقول غـيابـها ام فسـادها ام اسـتبدادهـا قد جـعلت من الـشعب يشـعر بـالكلل

ثل الذي يقول: لل كا وا
(مر وأمـر منه) فأصبحوا يتـحسفون إلى عودة النظـام السابق بسبب ماعانوه

وجترعوه من مر النظام احلالي.
ولكن عندما يكون بعد احلزن فرح وبعد السقم نبض جديد نشعر باألمل.

عـنــدمـا تـوجـد ارواح حـرة نــتـفـائل...ألن احـتــجـاجـات الـيـوم غــيـر مـسـيـرة أو
مدفـوعة بل حـركـة شعـبيـة قـوميـة مسـتقـلـة منـدفعـة باحلـس الوطـني والشـعور

وحد لرفض الفساد والفاسدين وسلبية النظام احلكومي بأكمله. ا
مايـحـدث الـيـوم في ساحـة الـتـحـرير هـو (انـتـزاع احلـقوق) ألنـنـا وصـلـنا إلى
مفـتـرق طريق مع احلـكومـة وألن احلـقوق بـطبـيـعتـها التـمنـح بل تؤخـذ وتنـتزع
ئـة شهـيد وكل وهذا مـاجـعل الشـباب يـثور سـاخـطا هـؤالء الشـباب ومـنـهم ا
مـواطن عراقي سـاخط سمع الـوعود الـوهمـيـة التي التـطبق وانـتظـر أعوام ولم
يجـزع.. ننـتـظر ونـحن نعـلم أنـهم يسـتـهيـنـون بحـياتـنـا وكرامـتنـا ويـبيـــــــعون

خيرات أرضنا وحقوقنا .
اثق ان الـشباب الـيوم هو شـباب واعد وواعي لـديه كرامة ونـفس واحد ورغبة
واحـدة هي التـغـييـر وهي اإلرادة الـشعـبـية احلـرة الن الـشعـوب هي من تـقرر

وتـغير وهي من تريد وتختار اما اخلنوع والسكوت أو
وت أو احلياة. هانة أو الكرامة أما ا الرفض أما ا
رأيي الـشخصي أرى هذه التظاهرات أمل للقضاء
عـلى الفساد وقمع الظلـم والتسلط وكل من يتعامل
ال.. نعم ويـحقق مصاحله الشـخصية بالـسلطة وا
هي شـعلة أمل في طريـق مظلم نسـير فيه عسى أن
نـصل إلى ضـوء الــنـهـار ونــخـرج من الـعــتـمـة الـتي

فرضت واصبحت أمرا واقعا.
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