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الـى /الـشــريك ايــنــاس جـاسم

محمد
اقتضى حـضورك الى صندوق
االسـكــان الـعـراقـي الـكـائن في
االنـبـار وذلك لــتـثـبـيت اقـرارك
ــوافـقـة عـلى قــيـام شـريـكك بـا
الــسـيـد (مـحـمـد جالل جـسـام)
ـشـاعة بـالـبـنـاء على حـصـته ا
رقمة (٥٣٥٩/٥٤) في القطعة ا
الـنـعــيـمـيــة لـغـرض تـســلـيـفـة
قـــرض االســكـــان وخـالل مــدة
اقصاها خمسة وعشرون يوما
داخل الــعـــراق وشــهــر خــارج
العـراق من تاريخ نـشر االعالم
وبــعـكـسـة سـوف يـسـقط حـقك

في االعتراض مستقبالً.
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قــد يــسـأل الــبــعض ?. أو تـســتــغـرقه
دهـــشــة الـــفــضـــول  مــا الـــهــدف من
الـكـتـابـة عن شـخـصـيـة ظـلت مـحـيرة
ومــنــســيــة ومـجــهــولــة لــلـبــعض في
وســطــنــا الــعــربي  وغــيــر مــعــنــيــة
بــاألهـتــمـام في تــســلـيط الــضـوء عن
ــعــتــرك ـــهم في ا دوره الــرؤيــوي وا

السياسي العربي واألفريقي . 
في مـراحل متـقـدمة . قـرأت عنـه نتـفاً
ــواقـع بــهــا في بـــعض االدبـــيــات وا
أشـــارات مـــهـــمـــة عـن دوره كـــقـــائـــد
يـــــســـــاري فـي الـــــبـــــنـــــاء الـــــثــــوري
للمجتمعات العربية / األفريقية . في
األيـام األخـيـرة من نـهـايـة هـذا الـعـام
2019. نــــشـــــرت جــــريـــــدة الــــزمــــان
البـغـدادية ثالثـة حلـقـات في تقـديري
مهمة وجـديرة بالـقراءة للدكـتور عبد
احلــســ شـعــبــان حــول شـخــصــيـة
مـحـوريـة وتـاريـخـيـة الـدكـتـور نـوري
عـبد الـرزاق في أسـتـعـراض تـاريخي
ألهـم مـحــطــات حــيــاته الــســيــاســيـة
واالدوار الـــكـــبــــيـــرة لــــقـــادة وثـــوار
ـغدور ومـناضـلـ  كـان من بيـنـهم ا
مـــهــــدي أبـن بـــركـه  وقــــد حـــفــــزني
مـانـشـره الدكـتـور شـعـبـان سـابـقاً أن
همة أعرج على الشخصيـة العربية ا
ــهــدي أبـن بــركه وفي  وأعــنـي به ا
تــعــريف الــعــالـم بـدوره الــكــبــيــر في
هدي أبن بركة … التحرر واحلرية . ا
ـــغــرب ) الـــعــام ولـــد في الـــربــاط ( ا
1920 ألبـوين مـغـربـ . ويـعـتـبـر من
غـاربة فكراً ونهجاً ع السياسي ا أ

بــأجتــاه الــفـكــر االشــتــراكي وحــركـة
ـية  منـذ بداياته األولى اليسـار العا
 أولـى أهــتــمــامــاً كــبــيــراً بــتــجــارب
الـشـعـوب وحــركـات الـتـحـرر والـبـؤر
الــثــوريـة . ويــعــتـبــر أكــبـر مــعـارض
أشــتــراكي لــلــمـلـك احلـسـن الـثــاني .
عـــرف كـــأصــغـــر ســـيـــاسي في بالده
غرب من خالل الـتوقيع عـلى وثيقة ا
ـلـك مـحـمـد اخلـامس في قـدمت الى ا
لك الى العام 1944تدعو احلكومة وا
ـــغـــرب من الـــهـــيـــمـــنـــة أســـتـــقالل ا
الـفرنـسـية وعـودة الـعائـلـة الشـرعـية
للحكم بعد خلعها عن دفة احلكم رغم
مــعـارضــته الــشـديــدة لـطــبـيــعـة أداء
ـغربـيـة ألدارة احلـكم  لكن ـملـكـة ا ا
هـــنــــاك أولـــويـــات فـي الـــســــيـــاســـة
والـــنـــضـــال هـــو الـــوطن  وكـــان في
حـيــنـهـا عـمــره اليـتـجـاوز 24 عـامـاً .
ـا نــحن الــعــراقــيــ لــنــا جتــربــة ر
ــواقف الــنــضــالــيـة ــاثــلــة لــهــذا ا
الــتـاريــخـيــة في الــعـام 1941 حـركـة
رشيـد عـالي الـكيالني ومـعـركة ( سن
الذبان ) عندما طـالب الشهيد يوسف
ســـلــــمــــان يــــوسف ( فــــهـــد ) رفــــاقه
الــشـيـوعــيـ عـبــر قـضـبــان الـسـجن
ــقـاومــة احملـتــلــ رغم مـعــارضـته
ـلــكي في الــشــديـدة لــنــظــام احلـكـم ا
البلد ومـا يتعرض له الـشيوعي من
قـمـع ومالحـقــات .  أعـتـقـل أبن بـركـة
على أثـر تلك الـوثيـقة وتـأثيـرها على
غـربي في التوق الى حركة الـشارع ا
ــدة زمـنـيـة في احلـريــة واالسـتـقالل 

ـغـربـيـة  وبتـأثـيـر حـركة الـسـجون ا
غـربي أطلق االحتـجاج في الـشارع ا
ســــراحه وعـــاود نـــشـــاطـه الـــوطـــني
والــقـومي مـن جـديــد لـيــتـزعم قــيـادة
ـغـربي وهـو أكـبـر حـزب االسـتـقالل ا
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وفي مواكبته حلركـات التحرر وقوى
ـي . أرتـبـط بـعـالقـات الــيــســار الــعـا
ـيـ نـضــالـيـة مــتـمـيـزة مع قــادة عـا
وشـــخـــصـــيـــات مـــؤثـــرة في حـــركـــة
الـتــاريخ .جـيــفـارا  أحـمــد أبن بـله 
جـمــال عـبــد الـنــاصـر . أرادوا هـؤالء
بعقد مـؤتمر للـقارات الثالثة أفـريقيا
ـا أثار  أسيـا  أمريـكـيا الالتـينـية 
حـــــنـق االمـــــريـــــكـــــان وغـــــضـــــبـــــهم
ومــحـاولـتــهم في أفــشـاله ومـن جـهـة
الـسـوفـيـيت لم بـرحـبـوا به لـوجـهات
ؤتمر عـارضة لسياسـتهم . ا نظره ا
الذي كـانوا يـنـوون عقـده بالـعاصـمة
هافـانا سـنة 1966 وكان هـدفه خلق
تــكــتل ســيـاسـي دولي أكـبــر حــجــمـاً
وأستقـطاباً وأكـثر فاعـلية من تـنظيم
دول عـــدم االنـــحــيـــاز  وذلك بـــهــدف
التصدي إلخطبـوط االمبريالية داخل
دول الـقــارات الـثالث  والـعــمل عـلى
قـيـته  وهو حتـريرهـا من هـيمـنـته ا
مـا أثـار حفـيـظـة زعـيـمة االمـبـريـالـية
ـتــحـدة وبـذلك ـيــة الـواليــات ا الــعـا
أصــبح هــدفــاً مــطــلــوبــاً . فـي الــعـام
1965 فـي زيــارته الــثـــانــيــة الـــقــائــد
البوليفاري أرنستو تشي غيفارا الى
اجلزائر بدعـوة لدعم شعوب إفـريقيا
وأسـيـا ألقى خـطـابـاً تـاريخـيـاً مـهـماً
وجه نـــــــقـــــــداً الذعـــــــاً الـى مـــــــواقف
السياسية السوفيتية بعد أن عاد من
لقاء مع الـرئيسي السـوفيتي لـيونيد
نح لثوار بريجينيف وطلب منه أن 
الـــعــالم األســلـــحــة مــجـــانــاً من أجل
مقاومة األمبريـالية ولم يلقي جتاوباً
ا حمل في من الرئـيس السـوفيتـي 

خـطـابـه الـلـوم عـلى تــلك الـسـيـاسـة .
وفي خــــــضم تـــــلـك الـــــتـــــداعـــــيـــــات
والصراعـات الدولـية وأحتـواء بلدان
الـغيـر والـسيـطـرة علـيـها . أتـضـببت
ـؤتـمر لـلـقارات الـثالثة  فكـرة عـقد ا
ـهـدي أبن بـركـة من حـيث أخـتـطـف ا
مـــطــــعم ( لـــيب ..  ( Libeفي شـــارع
ســان جــيــرمــان في قــلب الــعــاصــمـة
الـفــرنـسـيـة فـي بـاريس  في يـوم 29
أكــتــوبـر 1965 أثــنــاء مــوعــد له مع
مخـرج فرنـسي حول أعـداد سيـناريو
لــفــلــمه حــول ( حــركــات الــتــحـرر ) 
وكـــان لــــلـــمــــخـــرج يــــد في تــــرتـــيب
أخـتطـافه ولم يـتم هـذا الـلقـاء وعـند
شي في طعم وا خروجه من بوابـة ا
الـشارع الـرئـيسي أسـتـوقفـته سـيارة
شرطـة بها شـرطيـان وقاداه الى فيال
بــــأطــــراف بـــــاريس بــــاالتـــــفــــاق مع
ـغربـية  كـمـا كشـفا بـعد اخملابـرات ا
ذلك أمام ملفـات التحقيق  ومن ذالك
الـتـاريخ ومـا زالت الـتـكـهـنات حتـيط
حول مصـيره  والذي لم يـكشف عنه
الى اآلن رغم كـل مـنــاشــدات عــائــلـته
وصحبة ومنظمـات حقوقية وحركات
حتــرر . وأطــيح بــ بــله في أنــقالب
قـــــاده الــــهــــواري بــــو مـــــدين في 19
(حـزيـران ) 1965. وأخـتـفـى جـيـفـارا
بــعـد أن تــوجه الى الــكـونــغـو الــعـام
1965. وأســتــشــهــاده الــبــطــولي في
أحـــراش بــولــيــفــيــا عــلى يــد جــنــود
اجليش الـبـوليـفي بـعد أن أوشى عن
حتركاته ومكانه راعي أغـنام بوليفي
ـغرب ـلـكـة ا الـعام 1967.  شـهدت 
في الـــعـــام 1965غـــلـــيـــان ســـيـــاسي
لـك وحكـمه في أدارة وشـعـبي ضـد ا
ا ـغربي  ملـفات ومـطالب الـشارع ا
ـعـارض الـيـسـاري أزدادت شـعـبـيـة ا
ـهـدي أبن بـركـة  والـذي يتـنـقل في ا
عواصم أوربا بجواز جزائري ويدعو
لكي  في نضـاله الى تغـير الـنظـام ا
ـغـربـية  ـا أثـار حـنق السـلـطـات ا

أدت الى تغيبه في أطـار التعاون مع
اخملابـرات اإلسـرائلـيـة في الـعاصـمة
بـاريس  وتشـيـر بـعض الـدالئل بـعد
خــطـفـه الى فـيـال في أطـراف مــديــنـة
بـاريـس أشـرف عـلى تــعـذيـبـه وقـتـله
ــغــربي ( مــحــمـد وزيــر الــداخــلــيـة ا
أوفـقـيـر ) واجلـنـرال أحـمـد الـدلـيـمي
ــغـربـيــة  الـلـذان مـديــر اخملـابـرات ا
ـغـرب قـتال في ظـروف غـامـضـة في ا
ـة  وفجـر قتله لطـمس معـالم اجلر
في أسـرائيل أزمـة بـ أركـان احلرب
. وتـعتـبـر مسـألـة األختـفـاء القـسري
لــلــمــهـدي أبـن بـركـه إحـدى اجلــرائم
الــســـيـــاســيـــة الـــكــبـــرى في الـــقــرن
العشـرين . وقد شهـد العراق في هذا
الــقــرن غـيــاب وأخــفــاء شـخــصــيـات
مهمـة وعلى عـدة مستـويات للـدكتور
صــفـاء احلــافظ  والــدكــتـور صــبـاح
الدرة  وعايدة ياس  ودارا توفيق
في مــطـلع الـثــمـانـيـنــات في بـغـداد 
وأختفاء ناصر السعيد في العاصمة

بيروت في فترة مقاربة .
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وفي فترات تاريخية متعاقبة شهدت
العـاصـمة بـاريس سـلسـلـة أغتـياالت
سـيـاسـيـة لـنـاشـطـ ضـد أنـظـمـتـهم
وعــلــمــاء ورجــال أقـتــصــاد بــنــشـاط
مـحـموم مـن اخملابـرات االسـرائـيـلـية
(الــســـافــاك )  كــمــا وقـع مع الــعــالم
ـشـد ) ـصـري ( يـحي ا الـفـيـزيــائي ا
ــسـاهم فـي وضع الـلــبــنـات االولى ا
ــشــروع الــنــووي الــعــراقي لــوالدة ا
بــالـــتــنــســيق مع حــكــومــة الــرئــيس

الــــراحـل جــــاك شـــيــــراك  حــــيت 
أغــتـيـالـه في غـرفــته في أحــد فـنـادق
بــاريس عـبــر فـتــاة بـائــعـة الــهـوى (
مـومس )  وتعـرضت فـيـمـا بـعد الى
دهـس بــــســــيـــارة فـي أحــــد شـــوارع
بـاريس ليـتم تـغـيـبـها . في 14 تـموز
1958وقـع إنـــــقالب عـــــســـــكـــــري في
الـعـراق وبـتـأيـد وإسـنـاد جـمـاهـيري

ا سـرعان مـا صنف وشعـبي كبـيـر 
لكي  في يومها بثورة ضد النظـام ا
ـلك ـهـدي أبن بـركـة مـقـابـلـة ا طـلب ا
محمد اخلامس الـذي أستقبله وطلب
ــغــرب بــالــنــظــام مـــنه أن يــعــتــرف ا
لك اجلمهوري في العراق  فقال له ا
مـحــمـد اخلــامس هل تـطــلب مـني أن
أعترف بالذي أطـاح بنظام ملكي وأن
ــهــدي بـقــوله : أنت مــلك  فــأجــابه ا
لست أي مـلك  بل أنت ملك الـتحـرير
ـلــكــيـة الــذي اليــشـبــهه أي مــلك  فــا
ــغـربــيـة كــانت عـبــر الـتــاريخ رمـزاً ا
لـلـجـهـاد ومـدرسـة لـلـوطـنـيـة  عـكس
شرق الـعربي التي صنعها ملكيات ا
االستعمار االنكليزي . وكان أن صدر
فـي نـــفس الـــيـــوم بـــيـــان االعـــتـــراف
بـــالــنــظــام الـــعــراقي اجلــديــد  وزار
مـحــمـد اخلـامس فــيـمـا بــعـد الـعـراق
وأستقبـله الزعيم عبـد الكر قاسم .
وفي تطـورات احلـياة الـسـياسـية في
ــغــرب  أصـــبح أبن بــركــة عــضــواً ا
ـانيـاً الى جانب زعـماء سـياسـي بر
ـارس مــهــنـته مــغـاربــة  إال أنه لـم 
نفى ـاني  فأخـتار العـيش في ا كبر

 وكانت محطته الـعاصمة باريس 
بعـد أن شعـر بأن الـقوى الـرجعـية
كثـفت من حتـركـاتهـا ضـده وضد
تـوجـهـاته  إذ سـرعـان مـا أتـهم
بـتـدبـيـر االنـقالب عـلى الـنـظـام
ـؤامرة ـلكـي  فيـمـا عـرف  ا
1963الــــتي وقــــعت فـــيــــهـــا
مـــحـــاكــــمـــة الـــعــــديـــد من
الـــعــنـــاصــر الـــوطــنـــيــة 
وصــدر في حــقه غــيــابــيـاً
حــــكـم بــــاإلعــــدام  الــــذي
أجـــبـــره الـى اإلقـــامـــة في
ـنـفى  وظل يـواصل من ا
هـنــاك نـشــاطه الـســيـاسي
ومـــعـــارضـــته لـــلـــنـــظــام 
وخالل تــلك الــفــتــرة كــتب
بــــــيـــــــانـه الــــــســــــيـــــــاسي

واإليـديــولـوجي  عــلى غـرار الــبـيـان
الـــشــيـــوعي لـــكـــارل مــاركس 1848
وأطلق علـيه أسم (االختيـار الثوري
)  وهــو الــبـــيــان الــذي وضع فــيه
ـغـرب تقـدمي أشـتراكي  تصـوره 
وتـكـون فيه وسـائل األنـتـاج مـلـكاً
للدولة وحدها  ولكنه أخفق ولم
يتحقق شيء يذكر على الصعيد
الـعــمـلي في بـيــئـة مـثل الــبـيـئـة
ــثــقــلـة ــغــربــيــة اإلسـالمــيــة ا ا

بالتقاليد واالعراف .  
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