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بــشــتــاشــان خــريف الــعــام  1982كــان
الـــبــاحث قـــد وجّه أســـئــلـــة إلى كل من
مـــهـــدي عــبـــد الـــكـــر وعـــبـــد الــرزاق
الــصـافـي حـول شــخـصــيــة سالم عـادل
ودوره الــقـيـادي ومــوقـفه من الـقــضـيـة
الـكـردية ارتـباطـاً بالـتـطور الـذي حصل
ــوقف من الــقـضــيـة الــعـربــيـة في في ا
الــــعـــام  1956وبــــالـــتــــحــــديـــد بــــعـــد
الـكــونـفـرنس الـثـانـي وعـقب انـتـعـاش
حـركـة الـتحـرر الـوطـني الـعـربيـة بُـعـيد
تـأمـيم مصـر لـقنـاة الـسويس ومـقـاومة

العدوان الثالثي.
إن مــــــا تـــــعــــــرّض لـه سالم عــــــادل من
بــيــروقــراطــيـــة حــزبــيــة تــدلّ عــلى أنه
بـاستـمرار كان لـه رأي متمـيز ومـستقل
ـا فـيه إزاء الـقـيـادات  حـيث ونـقــديٌّ 
اعـتاد عـلى التـعبـير عن وجـهات نـظره
بــــكل وضــــوح حــــتى لــــو أدى ذلك إلى
خـسـارة مواقـعه احلـزبيـة وتـلك إحدى
سماته القيادية البارزة حيث لم يعرف
ــــهـــادنــــة والــــتــــزلّف واســــتــــرضـــاء ا
ــســؤولـ كــجــزء من األمــراض الـتي ا

تفشّت في احلزب في وقت الحق .
جـديـر بـالـذكـر أن سلـوك حـمـيـد عـثـمان
اتّـسم بـالتـهـور وعـلى حد تـعـبيـر حـنّا
ـتـاز بـ " حـماسـة كـبـيرة بـطـاطـو كان 
وحــكـــمــة ضــئــيـــلــة" وقــد ورط احلــزب
واجـهات مكـلّفـة وال معنى الـشيـوعي 
لــهـا مع الـشـرطــة حـيث دعـا لإلضـراب
الـسـيـاسي الـعام ثم رفـع شعـار الـكـفاح
ــســلح وبــنـاء "جــيش شــعــبي ثـوري" ا
واعـتـبـار الـريف "قالعـاً ثـوريـة" ويـبدو
ـسيـرة الـكبـرى التي قـادها أنه تـأثـر با

ماوتسي تونغ وبالثورة الصينية.
وهـكـذا بـدّد قـوى احلـزب وفـرط بـرفـاقه
ورفع شـــعــارات لـم يــكن احلـــزب قــادراً
عـــلى تـــنــفـــيـــذهــا فـــضالً عـن قــراراته
الـفردية وأوامره الهسـتيرية ومبادراته
ـغـامـرة ومـعاركـه االنتـحـاريـة ولـهذه ا
األسـبـاب أزيح من مـوقـعه وهـو ما ورد
في مـقـتـبـسـات من كـتـاب حـّنـا بـطـاطـو
(ج 2ص  ?343وج  3ص  13ومـــــــــــا

بعدها) .
وقــد شــكل سالم عــادل جلــنـة مــركــزيـة
جـديدة عملت هذه اللجنة لنحو عام في
الـتـحـضيـر لـلـكونـفـرنس الـثاني أي من
(حـــزيــران/يـــونــيــو  1955ولـــغــايــة 1
حــزيــران/ يــونــيـو  (1956وقــد ضــمّت

الرفاق التالية أسماؤهم:
1- حــسـ أحــمـد الــرضي (ســكـرتــيـراً

( عاماً
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4- فرحان طعمه 
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ومـنذ أيلول أي بعد انعقاد الكونفرنس
الـــــثـــــانـي الـــــعـــــام  1956ولـــــغـــــايـــــة
أيــلـول/ســبـتــمـبــر الـعـام  1958ضــمّت
قـــيــادة احلـــزب  بـــعض األعـــضــاء إلى
ـركـزيـة وأصـبح عـددهم ?12 الـلـجـنـة ا
واألعــضـاء اجلـدد هم : شــريف الـشـيخ
ومــحــمـد بــابــلي - كــاكــا فالح وجــمـال
احلــيــدري واألعــضــاء االحــتــيــاط هم :
عـزيـز الـشـيخ وصـالح احلـيـدري وعـبـد
الـرحيم شريف وحكمان فارس الربيعي
 وداود الـــــصـــــائـغ وصـــــالـح الـــــرازقي
ـرجع الـسـابـق - حـنـا بـطـاطو ج?3 (ا
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ومن منجزاته في تلك الفترة أيضاً عقد
الـكونفرنس الثاني للحزب العام 1956
والــذي أقــرّ ســـيــاســة جــديــدة بــقــراءة
ـتغيّـرات على السـاحة الدولـية والتي ا
رجّـحت اخلــيـار الـسـلـمي اجلـمـاهـيـري
تـأثــراً بـنـهج الـتـعــايش الـسـلـمي الـذي
اتــبـــعه االحتـــاد الــســوفـــيــيـــتي وكــان
الـتقرير الذي صـدر عنه يفصح عن هذا

التوجه البارز.
وقــد انــعــقــد الــكــونــفــرنس في بــغــداد
اجلــديــدة وحــضــره  28كــادراً حــزبــيــاً
وانـتخب جلـنة مـركزيـة جديـدة مضـفياً
شـرعـيـة جـديدة عـلى الـقـيـادة احلـزبـية
الـتي ظلّ اختيارها غالباً يتم بالتعي

 فــتـحت ظـروف الــقـمع أحـيــانـاً يـجـري
ن يـضـطر ن يـعتـقل أو  إمالء الـفـراغ  
لــلـخـروج من دائـرة الــنـضـال ولم تـكن
االخــتــيــارات مــوفــقــة في الــكــثــيــر من
األحـيان بسبب الظروف غير الطبيعية
خــصـوصــاً بــضـعـف الـكــفــاءة  ونـقص
ــعـرفــة وقــلّـة الــتــجـربــة إضــافـة إلى ا
االرتـباطات الـشخصيـة ناهيك عن عدم
قــنـاعـة الــكـادر أحــيـانـاً وهــنـاك أمــثـلـة

كثيرة ال مجال لذكرها. 
وقـد كان انعقـاد الكونفـرنس واالحتكام
إلى الــشـرعـيـة احلـزبــيـة في االنـتـخـاب
تـطوراً مـهماً حـصل في ظل قيادة سالم
عـادل الــتي حـاولت أن جتـمـيع مالكـات
الــكـــادر وتــوحــيــدهـــا في إطــار قــيــادة
ـشـارب واالجتـاهات جـديـدة مـتـنوّعـة ا
جتــــمــــعــــهـــا وحــــدة اإلرادة والــــعــــمل
واالنـسجام دون تمييز بسبب ماضيها
ســواءً كــانت مع هــذه الـكــتــلــة أو تـلك
وســـرعــان مـــا انــدمـــجت اجملــمـــوعــات
والـكـتل والشـخصـيـات  بل وانصـهرت
في بــوتـقـة حـزب مـجــيـدا وذي حـيـويـة

كبيرة.

{ باحث ومفكر عربي

إلى احلــــزب مـــشــــخّـــصــــاً الــــنـــواقص
واألخـطـاء لدى جـمـيع الفـرقـاء السيّـما
بـانتهاج سياسة جـديدة قوامها البحث
ـشـتـركـات الـتي تـقـرّب عن اجلــوامع وا
وال تُــبـعّـد والــسـعي لــلـبـحـث عن نـقـاط
مـشتركـة وإيجـابية لـدى اجلميع بـعيداً
عن الـــتــخـــوين والـــتــأثـــيم وذلك حــ
وضع نـصب عينيه إنـهاء نهج اإلقصاء
والــتــفــريط والــعــزل وهــو األمــر الـذي
جــعل من احلــزب قـوة أســاسـيــة بـرزت
خالل االنـتفـاضة الـشعـبيـة التي حدثت
عـقب الـعدوان الـثالثي األنـكلـو فـرنسي
- اإلســرائــيــلي عــلى مــصــر فـي الــعـام
 1956إثـر تأميم قنـاة السويس . جدير
بــالـذكـر أن احلـزب بــقـيـادة سالم عـادل
(بـعـد تـنــحـيـة حـمـيـد عـثـمـان) كـان قـد
اســتــجــمع قــواه وكــتــله وتــنــظــيـمــاته
ـــنــقـــســمـــة حـــيث اعــتـــرف اجلـــمــيع ا
بأخطائهم بهدف توحيد احلزب وكانت
مـنـظـمـة رايـة الـشـغـيـلـة قد انـشـقّت عن
احلــــزب فـي الــــعــــام  1953ومـن أبــــرز
قـياداتـها آنـذاك جمـال احليـدري وعزيز
مـحـمـد وقد وصـفـتـهـا جريـدة الـقـاعدة
بـأنـها زمـرة بالطـيـة (نسـبـة إلى البالط
ــسـتـنـقع ـلــكي) وإنـهـا انــحـطّت في ا ا
والـقـاذورات الـيـمـيـنـيـة مـتـهـمـة إيّـاهـا

باالنتهازية. 
" فكانت أمـا "منـظمـة وحدة الـشيـوعيـ
بــرئـاســة عـزيــز شـريف وعــبـد الــرحـيم
شريف التي ساهم عامر عبد الله بحكم
صـلـته الـوطيـدة مـعهـمـا في إقـناعـهـما
ــنـــظــمــة والــبـــقــيـــة الــبـــاقــيـــة بــحـلّ ا
وااللـتحـاق باحلزب. كـما انـضمت كـتلة
داوود الـصــائغ  "رابـطـة الـشـيـوعـيـ "
الحــقـاً  إلى احلــزب واعـتــرف اجلـمـيع
بــأخــطـــائــهم في حلــظـــة تــطّــهــر غــيــر
ـا فـيـهـا الـتـنظـيم األصـلي مـسـبـوقـة 
(الـقاعدة) الذي اعتـرف أن القيادة التي
اتّـخــذت قـرارات الـفـصل كــانت جـاهـلـة
ـقـصـود بـذلك  قـيـادة حـمـيـد عـثـمان وا
الــــذي جـــرت مــــحـــاوالت حملــــاســــبـــته
وجتـميـده فيـما بـعد وكـان قد هرب من
ـسـؤول األول لـكنه الـسـجن لـيـصـبح ا
تـصـرف بـفوقـيـة وبـيـروقراطـيـة ونـشر
بـيانا بـاسمه فـتقرّر مـساءلته وجتـميد
ــبـادرة شــجـاعـة من سالم عــضـويـته 
عـادل سـاهم في تـنـفـيذهـا نـاصـر عـبود
وشـارك فـيـهـا حـكـمت كـوتـاني مـسؤول

وصل. محلية ا
وكـان نـاصر عـبـود قد اصـطـحب حمـيد
ـــوصل إلى عـــثــمـــان كــمـــا يــروي من ا
بـغـداد واسـتـبـقي في بـيت حـزبي لـكـنه
قـرر السفر إلى كردسـتان وهناك انتمى
ـقـراطي الـكـردسـتـاني إلى احلـزب الـد
(انـظــر: تـوفـيق الــتـمـيـمي مــقـابـلـة مع
نـاصر عبـود  صحيـفة التـآخي مصدر

سابق).
وهـكـذا  استـعـادة وحدة الـشـيوعـي
بـــتــدخّـل من خـــالــد بـــكـــداش واحلــزب
الـشـيـوعي الـسـوري الـذي  االحـتـكام
إلــيه ال سـيّــمــا بـإنــهـاء انــشـقــاق رايـة
الــشـغــيــلــة وصـدرت حــيــنـهــا جــريـدة
"احتـــاد الـــشــعـب" (الــســـرّيـــة)( الـــعــام

 (1956لتعلن عن قيام وحدة احلزب.
ولــــعلّ مــــوقف سـالم عـــادل مـن وحـــدة
احلــزب وحـــرصه عــلى الـــرفــاق بــغض
الـنـظر عن االخـتالفـات والـتبـايـنات في
ــنـعــطـفـات اجتــاهـاتــهم السّـيــمـا في ا
احلــادة هـو مـا كـان حــاضـراً ومـتـداوالً
بـ الـرفاق كـجزء من الـثـقافـة احلزبـية
مــا بــعــد االنـقــســامــات واالنــشــقــاقـات
ـــتـــكــررة. وقـــد كـــان بـــاقـــر ابــراهـــيم ا
وحـــســ ســـلـــطــان يـــردّدان مـــقـــولــته
الـــشـــهـــيــرة " إن إخـــراج أي رفـــيق من
ـــا هـــو اقـــتالع شـــعـــرة من احلـــزب إ
عـيوني" وقد استعاداها في الثمانينات
حــ جــرت حــمـلــة تــصــفــيـات وفــصل
وتـفـريط بـاجلـمـلـة يـوم احـتـدم اخلالف
بــشـــأن قــضــايـــا فــكـــريــة وســيـــاســيــة
وقف من احلرب وتـنظيميـة  وأهمها ا

العراقية- اإليرانية.
وبــالـــطــبع لـم تــكن حـــيــاة سالم عــادل
احلـزبية سهلة فقد سبق أن تعرّض هو
ذاته لــعــقـوبــات وتــنـحــيــات من جـانب
عـناصـر بـيروقـراطيـة وانتـهازيـة  ففي
فــتــرة تــولي مــالك ســيف إدارة احلـزب
بـتـوصـية من فـهـد أُبـعـد سالم عادل في
وقف الـعام  1948اثـر اعتـراضه على ا
احلزبي من فلسط وبقي بصلة فردية
وسُحبت بعض مهماته كما تنقل ثمينة

ناجي يوسف.
وفي فــتـرة حــمـيـد عــثـمــان الـذي تـولّى
إدارة احلــــزب في الـــعـــام  1954بـــعـــد
هـروبه من السـجن استبـعد سالم عادل
ـركـزيــة وكـان عـثـمـان قـد من الـلــجـنـة ا
اتـهـمه باإلنـحـراف الـيمـيـني ونُقِل إلى
مـنـطـقـة الـفـرات األوسط. وحـ تـبـلـور
مـوقف جـديـد ألغـلـبـيـة أعـضـاء الـلـجـنة

ـــركـــزيـــة ضـــد حــــمـــيـــد عـــثـــمـــان  ا
اســتــدعـاءه فــتــسـلّـم دفـة الــقــيـادة  في
حـزيران/يونيو  1955بعد أن  وضع
الـيد على مطـبعة احلزب كمـا يذكر حنا
بــطـاطــو في كــتــابه الــثـاني بــعــنـوان :
الـعراق - احلزب الشيوعي  ص (342
 .عـلــمـاً بـأن عـمــله في مـنـطــقـة الـفـرات
األوسط كـما نقل لكـاتب السطور بعض
من عـاصره مثل حس سلطان وعدنان
عـــبــاس وصـــاحـب احلــكـــيم ومـــحـــمــد
احلــيــاوي كــان مـــتــمــيــزأً ســواءً عــلى
الـصـعـيــد الـسـيـاسي أم عـلى الـصـعـيـد
احلـــزبـي واإلعالمي وخـــصـــوصـــاً في
الـــريف. وفي مـــطـــارحـــات خــاصـــة في

ـيـاه جـرت حتت اجلـسـور الـكـثـيـر من ا
ــكن وإن الـــلــحـــظــة الـــتـــاريــخـــيـــة ال 
ـكن قـراءتـهـا حتى اسـتـعـادتـها لـكـنه 
وإن كـانت الـزوايا مـختـلـفة األمـر الذي
يــحـتـاج إلى قــراءة تـأمـلـيــة ونـقـد ذاتي
ورؤيـــة جــديـــدة خـــصــوصـــاً بـــوجــود
حـقائق ومـعطـيات جـديدة. ولـعلّـنا ح
نـكتـب فإنـنا نـحاول قـدر اإلمكـان جتنّب
ادعــاء األفـــضــلـــيــات والــزعـم بــامــتالك
احلــقـيــقـة وهــدفـنــا هــو الـبــحث عـنــهـا
ورؤيـتــهـا خـارج نـطـاق اآليــديـولـوجـيـا
ــســـبــقـــة لــذلـك لــيس والـــتــصـــورات ا
مــهــمــتــنــا غضّ الــنـظــر عـن الـنــواقص
والـــعـــيــوب أو الـــتـــعـــامل في نـــوع من
اجملـامـلة واالرتـيـاح ولكن بـالـطبع دون
نـسيان البطوالت والتضحيات الكبيرة.
 لـــقــــد اخـــتــــزلت بــــعض الــــكـــتــــابـــات
"احلـزبـويـة" قـيمـة اجلـانب الـقـيادي في
ـــتـــمـــيّـــزة شـــخـــصـــيـــة سـالم عـــادل  ا
واجنـازاتـه الـسـيــاسـيــة والـتـنــظـيــمـيـة
وتـعاملت معها بطريقة التلقي والتلق
وخـــارج دائــرة الــنـــقــد دون أن تـــمــعن
الـنـظـر في مدى احلـيـويـة الفـائـقـة التي
ـبـادرات الـتي أقـدم كـان يـتـمـتع بـهـا وا
عـليها بشجاعة وثقة فضالً عن كفاءاته
ومـواهـبـه الـتـنـظـيـمــيـة اإلبـداعـيـة تـلك
الـتي جـعـلت منه قـائـداً حـقيـقـيـاً وليس
مـــجـــرد مـــســـؤول أو مـــوظف إداري أو
همات إدارية وروتينية مسلكي يقوم 
وبـالـطـبع فـإن الـقائـد احلـقـيـقي ال يـنزّه
عـن األخــــطـــــاء أو الـــــنـــــواقص وهي ال
تـــنــتـــقص مـــنه أو تـــقـــلّل من شـــأن مــا
أجنـزه بل عـلى الـعـكس تُـظـهـر حـقـيـقة
مـنــجـزه وعـلى حــد تـعـبــيـر اجلـواهـري

الكبير في وصف عبد الناصر : 
أكبرتُ يومَكَ أن يكون رثاء
اخلالدون عهدتُهم أحياءَ

ا ال يعصم اجملدُ الرجالَ  وإ
كان العظيم اجملد واألخطاءَ

تُحْصَى عليه العاثرات  وحسبه
ما فات من وثباته اإلحصاء

ن  كـنت تــتـمـنّى يـا أبـا وحـ ســألـته  
فــرات  أن تـقــول هـذه الــقــصـيــدة لـو لم
تـقـلهـا لعـبـد النـاصر? فـقـال كنت أتـمنى
أن يـــقــولـــهـــا أحــد بـــحـــقي فـــلــديّ من
ــثــالـب مــا ال أخــشـاه وال الــنــواقص وا
أخـــفــــيه  وبـــالــــطـــبع كــــان مـــثل هـــذا
االعـتـراف اجلـريء يـقـوم عـلى قـاعـدت
أســاسـيــتــ أوالً ألنـنــا بــشـر والــبــشـر
بــطـبــعـهـم خـطــاؤون عـلـى حـد تــعـبــيـر
فـولتير وثانياً ففي أي عمل ثمة ثغرات
ونـواقص لكن ذلك ال يـنفي وال يـنتقص
ـــنــجـــزات واألمــر من الـــنــجـــاحــات وا
يــنـطــبق عــلى اجلـمــيع فــمـا بــالك حـ
يـتـعـلق بـشـخصـيـة رمـزيـة كـسالم عادل
ـفــعــمـة بــالـعــطـاء الــذي خـتم حــيــاته ا
بـبطـولـة استـشهـاده األسطـوري. ونحن
إذْ نـــكـــتب فــــذلك ألنـــنـــا جـــزء من هـــذه
ـسـيـرة الطـويـلـة والعـويـصـة وساهم ا
ــا بــدوره فــيــهــا وكل من مــوقــعه كل مــنّ
بـغضّ الـنـظـر عـمّـن أصـاب أو أخـطأ أو
اقــتـرب أو ابــتـعـد عـن قـيم الــشـيــوعـيـة
ومـثلـها وتـاريخ األشخـاص واحلركات
كن مـهما كَـبُر وصَغُر  فـقد مضى وال 
إعـــادته والـــكـالم عـــنه يـــبـــقى مـــجـــرد
اجــتـهـادات وتــقـديــرات واسـتـنــتـاجـات
وهي الــتـي تُــبــقي الــتـــاريخ مــفــتــوحــاً
وقــابالً لإلضــافــة واحلــذف  حــســبــمـا
تــقــتــضــيـه احلــالــة وطــبــيــعــة الــقــوى
ــهـيــمــنـة فــالــتـاريـخ مـراوغ أو مــاكـر ا
أحـياناً حسب هيغل وقـد يعيد التاريخ
رّة األولى يـظهر على شكل نـفسه ففي ا
رّة الثانية "مأساة" مثلما قد يظهر في ا
عـلى شـكل "ملـهـاة" حسب مـاركس الذي
اســتـلـهم عــبـارته من هــيـغل ذاته وهـو
ؤرخ سـجال مفتوح وبال نهاية حسب ا

بيتر جيل.
‰œUŽ ÂöÝ  «“U$≈

وكــان من أهم إجنـازات سالم عـادل هي
ـــنه من اســـتــعـــادة وحــدة احلــزب تـــمــكّ
وجتـمـيع قـواه خصـوصـاً بـقـدرته على
اسـتيعاب الـتنظيـمات اخملتلـفة وضمّها

ـرّة األولى الـتـي رأيت فـيـهـا هــذه هي ا
ـالمـحه الـذكـيـة احلادة" ( سالم عـادل 
حــوار خــاص مـع الــبــاحث في بــراغ 8
كــانـون األول/ديــسـمــبـر  1989ولــنـدن
 1992وعــمـان  -2004انــظـر كـتــابـنـا :
سعد صالح: الضوء والظلّ - الوسطية
والــفـرصـة الــضـائــعـة الــدار الـعــربـيـة
لــلــعـلــوم بــيـروت   ?2009ص .(146
وكــنت قـد وجّـهت أســئـلـة إلى احملـامي
لـؤي سعد صالح كـما التقـيته في عمّان
الـــعـــام  2007في جـــلـــســـات مـــطـــولــة
ودوّنت فــــــيــــــهـــــا بــــــعـض إجـــــابــــــاته
واسـتكملتـها من خالل مسوّدة مذكراته
الـتـي لم تـنـشـر حــيث اقـتـبــست مـنـهـا
بـــعض الــفـــقــرات الـــتي أدرجــتـــهــا في
ـذكـور ومن جـمــلـة مـا يـذكـره كـتــابي ا
لـؤي سعد صالح أن والده كان يقيم كل
يـوم أربـعـاء منـتـدى أدبيـاً يـعـرف باسم
"مـجلس األربعاء" يتم فيه استقبال عدد
ـــثـــقـــفـــ من األدبـــاء والـــفـــنـــانـــ وا
والـسيـاسيـ وغالبـيتـهم السـاحقة من
ـلـفت أن امـرأتـ كـانـتا الـرجـال لـكن ا
حتـضـران اجمللس وكـان والـدي يحـترم
ـرأة ويـحب كـثيـراً مـنـاقشـتـهـا وكانت ا
ثـمـينـة ناجي يـوسف عـلى صغـر سنّـها
تــنـاقـش الـوالــد وحتـاوره وكــمــا كـنت
أالحظ  فــــقـــد كـــان والـــدي مــــعـــجـــبـــاً
ـنـطـقـهـا وشخـصـيـتـهـا وكذلـك كانت
الــدكـتــورة فـاطــمــة اخلـرســان (أعـدمت
الــعـام  (1969حتــضـر مــجـلس الــوالـد
وكـان يـجـلس مـعـهـا طـويال ًويـحـاورها
في مــسـائل شــتى . وتـذكـر نــوار سـعـد
صـالح أن ناجي يوسـف وزوجته كانوا
األقـرب إلى والـدهـا ووالـدتـهـا وتـقـول:
وكانت الزيارات مستمرة ب العائلت
واســتــمــرت الــعالقــة حــتى بــعــد وفــاة
فارقـة أننا عرفـنا بإعدام والـدي ومن ا
سـالم عــادل الــعــام  ?1963وذلـك عــبــر
اخلـــالــة أم جنـــيب وقــد حـــدثــتـــنــا عن
تـــعـــذيــبـه وإعــدامـه وعن مـــراسالتـــهــا
الــســـريــة مـع ثــمــيـــنــة حـــ كــانت في
ان االبـنـة البـكر مـوسـكو. وتـذكـر أن إ
لــسالم عـادل "وهي طـفـلــة" كـانت تـهـدد
جـدّتها(أم جنيب):  إذا لم يلبوا رغبتها
فــســـوف تــقـــوم بــإخــبـــار اآلخــرين عن
والـدها ووالدتها كمـا تقول أن والدتها
أي الـسـيـدة ربـاب زوجـة سـعـد صالح 
ـرّات وقامت أخـفت ثـمـيـنـة في إحـدى ا
بـتغطـيتهـا بعبـاءتها ونـقلتـها من مكان
إلى آخــر بـسـيـارتـهم اخلـاصـة ألن رقم
ســــيــــارة ســـعــــد صــــالح " 10كــــربالء"
مـعـروف للـشرطـة ولم يـكن يتـم تفـتيش
سـيارتهم. ويروي ناصر عبود أن سالم
ـتواضع عـادل كـان قد تـزوج في بـيته ا
في مـنـطـقة الـقـاهـرة ببـغـداد وبـقي فيه
لـثالثـة أيـام وقـد  إرسـاله بـعـدها إلى
الــبــصــرة لــقـيــادة الــعــمل احلــزبي في
ــنـطـقــة اجلـنــوبـيــة وأصـبح بــعـدهـا ا
ـركـزيـة في الـعـام عـضـواً في الـلـجـنـة ا
ـــرحــلــة تــرشــيح ــرّ   1954دون أن 
.(انـظـر: تـوفــيق الـتـمـيـمي مـقـابـلـة مع
نـاصـر عــبـود صـحـيـفـة الـتـآخي /4/8
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ــكن الــكــتــابـة عـن سالم عـادل دون ال 
الــكـــتــابــة عـن جــزء مــهـم وحــيــوي من
تـاريـخ احلـزب الـشـيـوعي الـعـراقي بل
ـعاصر وحـ نتحدث وتـاريخ العراق ا
عن تـاريخ الدولة العراقية احلديثة فال
بـدّ أن نـتـنـاول تـاريخ الـيـسـار الـعراقي
رّ علـيها إلّا واحلـركة الشـيوعيـة ولن 
. بـاخلـط الـعـريض ولـيس مـروراً عـابـراً
ولـعلّ ما هـو بحاجـة اليـوم أكثر من أي
وقت مـضى هـو وقفـة جـدّية لـلـمراجـعة
اجلـريـئــة بـخـصـوص مـسـيـرة الـيـسـار
الــنــضـالــيــة ودور بـعـض شـخــصــيـاته
ـا فيـهـا الـشـيوعـيـة  بـكل ما الـبـارزة 
لـهــا وهـو كـثــيـر وكـبــيـر  جـداً وكل مـا
عـلـيـهـا وهـو لـيس بـقـلـيل وذلك بـعـيداً
عن الـتـقديس والـتـمجـيـد السيّـمـا ح
يـكـون الـهـدف هو الـبـحث عن احلـقـيـقة
ومــعــاجلــة مــا يــســتــلــزم إزاءهــا. وألن

فـيــهـا كـمـا يـقــول كـر أحـمـد الـداوود
الــذي تــســلّـم مــســؤولــيــة الــقــيــادة في
نيسان (إبريل) العام  1953بعد اعتقال
ــسـؤول األول بــهـاء الــدين نـوري (في ا
مـحـلة الـسـفـينـة بـاألعـظمـيـة مع مـادل

مــيـر زوجـته وصـادق جــعـفـر الـفالحي)
وذلك بــعـد الـتـشـاور بــيـنه وبـ نـاصـر
سـؤول الثاني) وارتـقى بعدها عـبود (ا
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تـــزوّج سالم عــادل مـن ثــمـــيــنـــة نــاجي
يـــوسف الـــتي ارتـــبط مع عـــائـــلـــتـــهــا
وخــصـــوصــاً والــدهـــا بــعالقـــة طــيــبــة
حـميمة وكان نـاجي يوسف (الطالقاني
) شـخـصــيـة وطـنـيـة وتـربـويـة وأصـبح
نـقـيـباً لـلـمـحـامـ في السـتـيـنـات وكان
يـعرف نشاط سالم عادل ويتعاطف معه
ولـكنه في الوقت نـفسه حاول أن يـنبّهه
لـلمخاطر الـتي تهدّده. وكان سالم عادل
قــد خـطب ثـمــيـنــة قـبل دخـولـه الـسـجن
حـتى أنه ح ألقي عـليه القبض ودخل
الـسـجن كـان خـا اخلطـوبـة بـإصـبعه
وبعد خروجه منه ارتبط بها رسمياً في
حـزيـران (يونـيو) الـعام  1953وبـعـدها
بثالثة أيام سافر إلى البصرة مقر علمه
 عـلـماً بـأن مقـتضـيـات السـكن في بيت
حــزبي تــقــتــضي وجــود عــائــلــة دفــعــاً
لـلـشـبـهـات وكانت ثـمـيـنـة قـد أصـبحت
عــضـواً في احلــزب مـنــذ الـعـام ?1949
وقـد تأثـرّت بسالم عـادل منـذ أن تعرّفت
عـليه في الـديوانـية عنـدما كـان  معـلماً
خـاصــاً لـهـا بــتـكـلـيـف من والـدهـا وقـد
وافـــــقت عـــــلـى الـــــزواج مـــــنه وتـــــمت
ــدنــيــة إجــراءات الــزواج األصـــولــيــة ا
ــعـروفـة وطـبــقـا لـلــتـقـالــيـد الـديــنـيـة ا
وســـافــرت مع زوجــهـــا سالم عــادل إلى
الــــــبــــــصــــــرة. وعـن زواج سالم عــــــادل
واقـتـرانه بـثـمـيـنـة تـقـول الـسـيـدة نـوّار
سـعد صالح أن " خـاله أم جنيب" عـقيلة
نــاجي يـوسف ووالـدة ثــمـيـنــة اتـصـلت
بـهـم ودعـتـهم بـإحلـاح إلى زيـارتـهـا في
مــوعــد مـحــدد "دون أن نــعــرف الــسـبب
وذهـبـنـا إلى بيـتـهم أنـا ووالـدتي وكنت
طــفـــلــة حــيـــنــهــا في الـــصف اخلــامس
ابــتــدائي وعــنــد وصــولــنــا عــرفــنـا أن
ناسبة هي عقد قران ثمينة على سالم ا
عــادل (حـــســ أحــمــد الـــرضي) وكــمــا
ــوضــوع كــان في غــايــة عــرفــنــا فـــإن ا
الـسـرية وأنـه كان سـجـينـاً وهـو ال يزال
مـطـلـوباً لـكن "خـاله أم جنـيب" اعـتزازاً
بـنـا أصرّت عـلى حضـورنـا ومشـاركتـها
احلــفل الــذي لم يــضـمّ سـوانــا وكــانت

لـفهـد الذي طـلب منه االحـتراف احلزبي
بـراتب  6دنـانـيـر  لـكن سالم عـادل كان
له رأي آخـر عـبّـر عنه لـلـسـكرتـيـر الـعام
بـالتالي: لقد قلت لبـهجت العطية بأنني
سـأبيع لـبناً عـلى اجلسـر وأريد أن أقدم
. وهـكذا فـصـول ـوذجـاً للـمـعلـمـ ا
اخـتـار عـمـله فـاشـتـرى مـنـقـلـة وفـحـمـاً
وأسـيـاخـاً وبـدأ ببـيع األكـبـاد والـقـلوب
(الــفـشـافـيـش) عـلى قـارعــة الـطـريق في
مــنــطــقـــة "عالوي احلــلــة" بــالــقــرب من
"سـينما األرضرومـلي" أو "سينما قدري"
كــمـا كــانت تُـعــرف أو "سـيــنـمــا بـغـداد"
ـــزدحم الحـــقـــاً وكـــاراج الـــســيـــارات ا
بــالـســوّاق وكــان ذلك بـصــحــبـة رفــيـقه
مـحـمــد حـسـ فـرج الـله الـذي كـان هـو
اآلخـر مـفصـوالً ثم عـمل في عـدة أماكن
مــنـــهــا أنـه فــتـح دكــانـــاً لــبـــيع الــكـــبــة
لــتـحـضــيـر وجــبـات اإلفــطـار والــطـعـام
لــلــعـمــال في ســاحــة الــوصي ( ســاحـة
الـوثبة الحقـا قرب سينـما الفردوس) ثم
عـمـل مـفـتــشـاً لــبـاصـات مــصـلــحـة نـقل
الـركـاب وهـنـاك قـاد إضـرابـاً لـلـعـامـلـ
وحــيـنـهــا قـررت احلـكــومـة فــصـله مـرّة
أخـرى. بـعـدهـا عمل مـعـلـمـاً في مـدرسة
أهـلـيــة  لألكـراد الـفـيـلــيـة بـتـوصـيـة من
نــاجـي يــوسف وبــدعم من احلــاج عــلي
حـيـدر والد عـزيـز احلاج  كـمـا عمل في
ـدرسـة الـتـطـبـيـقـيـة الـنـمـوذجـيـة (دار ا
ــعـلــمـ الــريـفــيـة) وكــان مـبــنى هـذه ا
ـدرسة فـي الرسـتمـية بـصـحبـة محـمد ا
شــــرارة ومـــهــــدي اخملـــزومـي ومـــدحت
عــبـدالـله وخالل تــلك الـفـتــرة كـانت قـد
نـشأت له عالقات مع بدر شـاكر السياب
الئكـة وكان  وكـاظم الـسمـاوي ونـازك ا
يـلـتـقيـهم في بـيت مـحمـد شـرارة ولـكنه
فُـصل من الـتعـليم مـرة ثـانيـة في نهـاية
الـعام  ?1948وكـمـا تقـول ثمـينـة ناجي
يـوسـف بـأن سالم عـادل تـعـرّف في تـلك
الــفــتــرة عــلى حــســ مــروّة الــذي كـان
صـديقاً مقـرّباً لوالدهـا. ثم أُلقي القبض
عــلــيه في  19كــانــون الــثــاني (يــنــايـر)
ـدة ثـالث سـنـوات الــعـام  1949وحــكم 
وسـنت حتت اإلقامة اجلبرية وانتهت
مـحكوميـته بداية العام   1953وقد نقل
إلى سـجن نـقـرة الـسـلـمـان الـصـحراوي
ـوقف الــعـام في بــغـداد وكـان ثم إلـى ا
ــفــتــرض أن يـقــضي مــدة اإلقــامـة من ا
اجلــبـريــة في مــديـنــة الــرمـادي ولــكـنه
هـرب مـنـها فـي اليـوم الـثـاني لـوصوله.
انــتـــدبه احلــزب لـــيــكـــون مــســؤوالً عن
ـنطقة اجلنوبـية وهي تضم الناصرية ا
والــعـمــارة والــبـصــرة الـتـي كـان مــقـرّه

في الـديـوانـيـة وكـان ريـاضـيـاً ورسـامـاً
ومـخـرجـاً مـسـرحـيـاً ومـتـذوقـاً لـلـشـعر
ـعـلمـ اقـترب وخالل وجـوده في دار ا
من تــنــظــيــمــات احلــزب الـشــيــوعي ثم
انتمى إلى احلزب في العام  1944على
يــــد مـــحــــمــــد حــــســـ فــــرج الــــله في
الــديـوانــيـة والــتـقى بـ زكي بــسـيم في
بغداد الذي اصطحبه إلى أحد البيوت
الـسـريـة في الـكـرادة الـشـرقـيـة وهـنـاك
الـتـقى بـفـهـد (يـوسف سـلـمـان يـوسف)
أمـــ عــام احلـــزب الـــذي أبـــلــغـه بــأنه

" فـي احلزب وكـان قد  أصـبح "عـضواً
اخـتـيــار "مـخـتـار" اسـمـاً حـركـيـاً له ثم
عُـرف الحـقـاً بـاسم "عـمّار" ومـا بـيـنـهـما
هــنـــاك من يــقــول أنـه اســتــخــدم اسم "
هــاشـم" بــعــد عـــودته من لـــنــدن حــيث
شـارك في مـؤتـمـر لألحزاب الـشـيـوعـية
لـدول الـكـومنـولث الـعام  ?1954ودخل
لــنــدن وخــرج مــنــهــا دون أن يُـكــتــشف
أمـره ولكن االسم الذي اشـتهر به وظلّ
مالزمــاً له حـتى اســتـشــهـاده هـو"سالم
عـادل".  وصادف أن كان بهـجت العطيّة
فـي الـــعــام   1946قـــد أصـــبـح مـــديــراً
لــشـرطـة الـديــوانـيـة حــيث وضع خـطـة
ـضــايـقـة الــشـيـوعـيــ وكـان قـد عـرف
الـنــشـطـاء مــنـهم بـعــد مـراقـبــة دقـيـقـة
وربّـما هي التي أهّلـته لكي يحتل موقع
مـديـر التـحـقيـقـات اجلنـائيـة الحـقاً بل
ـهــمّــة لــلــعــهـد أصــبح أحــد األعــمــدة ا
ـلكي وكان العـطية قد أرسل في طلب ا
سالم عـادل  وجرى بينـهما حوار كانت

نتيجته فصل سالم عادل من وظيفته.
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تـــروي ثـــمــيـــنـــة نـــاجي يـــوسف الـــتي
أصـــبــحت الحـــقــاً زوجــة لـــسالم عــادل
ـان وعــلي وشـذى أن وأجنــبت مــنه إ
بـهـجت العـطـيـة قال له : إن أمـر فـصلك
وصل إلـيّ وهــو اآلن مــعي وبـــإمــكــاني
إيـقاف تـنفـيذه وحـاول توجيـه النصح
له بـترك الشيوعية قائالً  : لو كنت أنت
" أو وجـــــمــــــاعــــــتـك من الـ"فــــــابــــــيـــــ
" ألمـكن ـقــراطـيــ "االشــتـراكــيـ الــد
الــتـسـاهل مــعـكم  لــكـنــكم شـيــوعـيـون
" وأنــتم مـشــكــلـة مــثل "جــرثـومــة الـسلّ
تـتكاثر باالنـقسام وليست هـناك وسيلة
ـقاومتكم غير القوة  وطلب منه بنبرة
ال تـخـلـو من تـهـديـد  تـخـفـيف حـماسه
وانــدفـاعـه مـخــاطـبــاً إيــاه : إنك حتـطّم
نـفسك نـتيـجة هـذا االندفـاع. فمـاذا كان
جـــواب سالم عــادل? فـــبــدالً من أن يــرد
عـلى أسئلته ومطالـبه بادر هو بتوجيه
 الـسؤال لبهـجت العطية مـخاطباً إياه:
ـكن أن نُـصـلح الـوضع? فـأجابه كـيف 
الــعـــطــيـــة: لــيس أنـــتم بـــيــدكم إصالح
الــوضع  واسـتــمـرّ بــسـيــاسـة اإلقــنـاع
: والــتــهــديـد (الــعــصــا واجلــزرة) قـائالً
عـليك أن تختـار وأنت شاب ذكي بحيث
تـخـط لـنـفـسك طــريـقـاً جـيــداً ومـريـحـاً
بّطن وفهم سالم عادل مثل هذا القول ا
فـردّ عليه بالقول: هل تريد أن تشتريني
وتــــســـاومــــني عــــلى شــــرفي وأصــــبح
? فــأجـابه الــعـطــيـة : أنت لم جــاسـوسـاً
تـفـهــمـني األمـر لـيس كـذلك ثم خـاطب
سالم عـــادل قــائـالً مــاذا لـــو جــاء قــرار
ــكــنك فــصــلك مـن الــوظــيــفــة ? كــيف 
الــعــيش?  هــنـا تــغــيّــر مــنــطق احلـوار
بـالـنـسـبـة لـسالم عـادل الـذي اسـتـشـاط
غـضـبـاً وقـال له: تـسـألـني  مـاذا أعـمل?
وأنـا أجيـبك: لدي يـدان وتقـول لي ماذا
أعـمـل? أبـيع لـبـنـاً عــلى اجلـسـر سـخـر
بـهجت العطية وردّ عليه: نعم " بلي" كم
ـعلّم رأيناهم يبيعون الل على من ا
اجلـسـر? وأضـاف تـذكّـر يـا حـسـ بـعد
أن تـذوق اجلوع أني حـاولت أن أجنّبك
نتائج هذا الطريق  فأجابه سالم عادل
: أنت ال حتـــمــــيـــني بل تـــريـــد أنت أن
تــــــدافـع عـن مــــــعــــــاهــــــدة  1930وعـن
االسـتـعـمـار  فردّ بـهـجت الـعـطـيـة على
سالم عـــادل بـــغــضب: أنـت مــفـــصــول

(انتهى احلوار). 
وكـانـت حـمـلـة الــفـصل قـد بــلـغت نـحـو
 100مــعــلم  هــذا مــا قـالـه سالم عـادل

وكــنّــا أيــضــاً نــعــرف والــد سالم عــادل
الـسـيـد أحـمـد الـرضي كـمـا كـان جنيب
نـاجي يــوسف  شـقـيق زوجـته "ثـمـيـنـة"
صــديـــقــاً مـــقــرّبـــاً جــداً خلــالـي نــاصــر
شـعبـان إضافـة إلى العالقـات العـائلـية
ومــعـرفـتي الالحــقـة بــشـقـيــقه إبـراهـيم
ـة سالم عـادل ـان كــر وبــالـدكـتــورة إ
الـــتي عـــرفــتـــهـــا في مـــوســـكــو أواسط
الــسـبــعــيـنــات والـتــقــيـتــهــا في دمـشق
وكـردستـان ح التـحقت لـفتـرة وجيزة
بـقـوات األنـصـار الـشـيـوعـيـة في مـطـلع
ـان "ثمـيـنـة ناجي الـثـمـانيـنـات  وأم إ
يـوسف" التي الـتقـيتهـا في السـبعـينات
ــاضي في والــثــمـانــيــنــات من الــقـرن ا
مـوسـكـو وأعتـزّ بـهـا وبشـقـيـقتـهـا نوال
نـاجي يـوسف وشـقيـقـها الـصـديق نزار
نـاجي يـوسف الذي اسـتشـهد في الـعام
 1983في كـردستـان في معـارك جانـبية
مع االحتـاد الـوطـني الـكـردسـتـاني بـعد
ـــة بــشــتــاشـــان. لــهــذه األســبــاب جــر
وغــيـرهــا فـإن الــكــتـابــة عن سالم عـادل
لـيـست سهـلـة خصـوصـاً  ح يـخـتلط
الـعـام بـاخلـاص والـوطـني بـالـسـيـاسي
ـبدئي السـيّمـا وأن وقصة واحلـزبي با
اســتـشــهـاده وحــدهــا والـبــطـولــة الـتي
أبـداهــا في مـواجـهــة جـلّـاديه حــسـبـمـا
اعــتــرفـوا بــذلك  تــكــفي ألن جتـعـل مـنه
ـسـتـويات رمـزاً كـبـيـراً عـلى مـخـتـلف ا
سـواء في شـجاعـته وكـبريـائه أو دفاعه
ـثـل والـقـيم الـتي آمن بـهـا لـدرجـة عن ا
أنه دفـع حـيـاته في ســبـيـلــهـا وقـد رحل
وهـو ال يــزال في أوج طـاقـته وحـيـويـته
وإبـداعه حـيث لم يـتـجـاوز األربـعـ إلّا
بــبــضـعــة أشــهـر. وإذا كــان احلــزب قـد
خـسـر في الـعام  1949قـيـادة فـهـد فإنه
نُـكب بغيـاب قيادة سالم عـادل في العام
 ?1963وكالهـمـا كانـا مـشروعي زعـامة
ــكن الــقــول زعــامــة شــيــوعــيــة  بل و
لكي ومن وطـنيـة عراقيـة لكن الـنظـام ا
خــلـفه االســتـعـمــار الـبــريـطــاني حـصـد
زعـامـة فهـد وهي في طـريـقـها لالكـتـمال
ــوجــة والــتــفــتّح مــثــلــمــا اقــتــطــعت ا
الـفاشية زعامة سالم عادل الشابة وهي
في طــريــقــهــا إلى الــنــضج واالغــتــنـاء
وهـــمــا قـــيـــادتـــان من الـــوزن الـــثــقـــيل
سـياسيـاً وعملـياً وتنـظيمـياً وهو األمر
الــذي عـانى مــنه احلـزب في الــسـنـوات
الـتي تلت استشهـادهما خصوصاً وأن
غـــالـــبـــيـــة من تــــولّى مـــوقع الـــقـــيـــادة
ـسـؤوليـة بـعد سالم عـادل كـان أقرب وا
ـــســـؤولــ إلى اإلدارات احلـــزبـــيـــة وا
الــتـنــفــيـذيــ بــاسـتــثــنـاءات مــحـدودة
كـعامـر عـبدالـله مثالً عـلى الرغم من أن
ذلك يـثـير ردود فـعل اآلخـرين من أقرانه
ــــواهـــبه ومـــجــــايـــلــــيه مع إقــــرارهم 
ومـؤهالته . الـقائـد ال يـصنع  بـقرار وال
يــتـكـوّن بــنـاء لـرغــبـة أو إلمالء فـراغ أو
ا اسـتناداً لقرار حزبي أو سياسي وإ
ــنـــجــبـه ظــروف وأوضـــاع بــعـــضــهــا تُ
مـوضـوعي وآخـر ذاتي وهـذا مـهمّ جداً
جلــهـــة كــارزمــيــته وجتـــاربه ومــعــارفه
واألدوار الــــتي لــــعــــبـــهــــا فـي حـــيــــاته
واخلـبرات الـتي اكـتسـبهـا وعالقاته مع
اآلخــرين وقــدرته عــلى الــتـمــيّــز سـواء
بـــرأي مـــســـتـــقل أو من خالل مـــوقـــعه
نـاهيك عن قدرته عـلى التراجـع والتقدّم
وقف الذي يجمع ب حـسبما يتطـلّبه ا
ـبدئيـة وب إمكـانية حتـقيق األهداف ا
ـرونة عالـية أي حسن اتـخاذه القرار
وتـنفـيـذه وحتمّل نـتائـجه حتى لـو كان
خـاطئـاً ومن متـطلّـبات الـقيـادة احلسم

وعدم التردّد.
WOŽuOA « o¹dÞ vKŽ

ولـد سالم عادل في النجف العام 1922
وهـــنــاك من يـــقــول إنـه ولــد في الـــعــام
 1924وهـو مـا نشـرته جـريدة الـبـرافدا
إثـر استشهاده واسمه احلقيقي "حس

ـوسـوي" ووالده "سـيّد" أحـمـد الرضي ا
مـعمّم يعتمر الـعمامة السوداء في إطار
احلـوزة الدينية النـجفية تخرج من دار
ـــعـــلـــمــــ االبـــتـــدائـــيــــة في بـــغـــداد ا
(األعـظـمـيـة) الـعام  1944وعـمل مـعـلّـماً
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ركز احلضاري عطاء وا دينة ا ح أكتب عن سالم عادل فثمة اعتبارات شخـصية وعائلية إضافة إلى عالقات شيوعـية وسياسية فكالنا ينتمي إلى الـنجف ا
فتوح لـلعلم واألدب والـفقه والدين والسـياسة والـتنوّع العـرقي واللغـوي على الرغم من طـابعها الـعروبي وحفـاظها علـى لغتهـا العربـية السلـيمة.  وكان الثقـافي ا
عمّي ضياء شـعبان صديقـاً لسالم عادل ويفـتخر بصـداقته خصوصاً وأنـه يعد نفسه من "أنـصار السالم" ألنه وقّع على نـداء ستوكهـولم الشهيـر الذي استهلّه
عالم الفيـزياء الفـرنسي فريـدريك جوليـو كوري في العام  1950 والذي وقّع عليـه ما يزيد عن  273 مليون إنـسان والذي دعـا إلى حظر األسـلحة الـذرية.  وبعد
ثورة  14 تموز (يولـيو) العام  1958 وظهور سالم عادل إلى الـعلن كان عمّي ضـياء غالـباً  ما يحـاول استثارة حـفيظتـنا بقوله :" إنـني صديق سكرتـير حزبكم"

درسية.  ان" إذا تأخّرنا في تلبية طلباته أو قصّرنا في تأدية واجباتنا ا ازحنا بقوله أنه سيشتكينا عمّي شوقي وأنا إلى " أبو إ وأحياناً 

سؤول العسكري في احلزب الشيوعي ËR‰ ∫ مع يوسف سليمان - ا  

œUO» ∫ مع عزيز محمد وعامر عبد الله وقيادات من البيشمركة
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