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نيويورك

الــعــزاوي  وال طـه حــسـ  وال
عـــبـــد الـــهـــادي الـــتـــازي  عـــلى
أنــــفـــســــهـم صـــفــــة (مــــؤرخ) بل
أطـلقـها اآلخـرون عـليـهم  ولدي
رسالة بخط اليد من عبد الرزاق
احلــســني الـى والــدي ابــراهــيم
صــالح شـــكــر وقـــعـــهــا بـــأســمه

اجملرد فقط .
ودائــــمـــاً حــــافــــظت عــــلـى عـــدم
ــــســــاجالت ذات الــــتــــورط في ا
الــصــلـــة بــعالقـــات الــقـــيــاديــ
بـبــعـضــهم في نـظــام حـكـم عـقـد
السبـعينـيات وما بـعدها  حتى
أنــــــنـي ذات مــــــرة إضــــــطــــــررت
لالبـــتــــعـــاد عـن صـــديـق عـــزيـــز
بسـبـــــــب موقف له يـختلف عن
موقـــــــف غيره جتاه حادثة من
حوادث ضحـايا قاعـــــــــة اخللد
 وفــضــلت عـــــــــدم الــتـورط في
جدل أنا ال أعـرف اســــــبابه وال

تفاصيله .
لم يـــتــــسن لـــصالح
عمر العلي وهو في
إقــامــته في لــبــنــان
ا طبع مـذكـراته ر
بــســـبب الـــظــروف
الــــــســـــيــــــاســـــيـــــة
الــــــســـــــائـــــــدة في
ــــا لــــبــــنــــان ور
بــســبب الــظـروف
الـــــتي آلـت الـــــيه
حـــالــة الـــعــراق 
ويبـدو أن رغـبته
ــذكـرات بــطــبع ا
قـد تبـاطـأت بـعد
أن أنتقل مؤخراً
لـإلقـــــــامــــــــة في

تركيا.
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من ناحـيتي لن
أحتـــدث  عـــمــا
فــي تــــــــــــــــــــلـك
ــــذكـــرات من ا
أســـــــــــــــــــــــــرار
شــــخـــصــــيـــة
واجــتـمــاعـيـة
ودبلومـاسية
وســـيــاســـيــة
وحـــــــزبــــــــيـــــــة
وحــكــومــيــة  عــراقــيــاً وعــربــيـاً
ودولياً  وبعضها لم يرفع عنها
الـسـتـار رغم الـكم الـهائـل من ما
نـــشــرتـه الــصـــحف الـــعـــراقـــيــة
والــعــربــيــة عن احــداث الــعـراق
بــعــد عـام 1968 وحــتى الــغــزو
االمـريـكي وأحـتالل الـعـراق عـام
2003 وكـــــثــــــيـــــر مـن األســـــرار
االخرى حتى بعد االحتالل التي
لم يكشف عـنها وهـي معروضة
في مـذكـرات صالح عـمـر الـعلي

بعناية تثير اإلعجاب .    
ـذكـرات عن وعــمـومـاً تـتــحـدث ا
دور صالح فـي الـــــكـــــثــــــيـــــر من
أحـــداث احلـــزب وفـــيـــمـــا بـــعـــد
الدولة  ثم العمل الدبلوماسي 
وكـيـف أصـبح بـعـثـيـاً في مـطـلع
شبـابه ويتحـدث عن عالقته مع
أحمـد حسن الـبكـر وتعـرفه على
صـــدام حــســـ ومـــوقـــفه جتــاه
أدائــهـمــا احلــزبي واحلــكــومي
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وظــروف اعـتـقــالـهم وآخـرين في
مـعـسكـر الـتاجي ومـا تـعرض له
من معاملة فـجة وقاسية على يد

سجانيه عام 1964.
جـــاء ذات مـــرة من الـــنـــاصـــريــة
حينما  كان معلماً  في مدارسها
الـى بــــــغــــــداد في حــــــدود عــــــام
1961- 1962 وإلتقى في الباب
الشـرقي صدفـة مع بهـجت شاكر
الـذي تـولى قـيادة احلـزب لـفـترة
قــصـيــرة قــبل ان يــتــوالهــا عـلي
صــالح الــســعــدي وفي جــلــســة
قـصـيرة ابـلـغه بـهجت بـاإلشـاعة
داخل اجلـهــاز احلـزبي من أن له
عالقـــة مـع تـــمــــرد عـــلـى قـــيـــادة
الــســعـدي ضـم قـيــادات حــزبــيـة
ـــنـــهج الـــيـــســـاري ســـمــو ذات ا
أنـــفــســـهم الـــكــادحـــون الــعــرب
وتــــعـــرضــــوا الـى قـــمـع قــــيـــادة

السعدي بالفصل من احلزب.
ـفــارقــة  هـنــا أن عــلي صـالح وا
الـسـعـدي  وبعـد سـنـوات قلـيـلة
ـــكن ان تـــبـــنى األفـــكـــار الـــتي 
تـــوصف بـــأنــهـــا كــانـــت  أكـــثــر
يـسـاريـة من األفـكـار الـتي حارب
أصـــحـــابـــهــــا من الـــكـــادحـــــــ

العرب. .
لـــــــيس مـن حـــــــقـي أن أخــــــوض
ـذكــرات الـتي بـتــفـاصــيل هــذه ا
أعــتــقـــد بــضــرورة  نــشــرهــا في
كـــــتـــــاب بـــــعـــــد مـــــراجــــــــــــعــــة
جـــــديـــــــــــدة تـــــؤدي الى حــــذف
بعــــــض التفاصيل التي لم تعد
ــواطـــــــن غــائـــــــــبــة عن ذهن ا
الـــــعـــــراقي  وقـــــد تـــــضـــــمـــــنت
الــكـثــــــــيـر من الـتـفـاصـيل الـتي
حــاول الـــبــعض اعــتـــبــارهــا من
احلــقــائق بـالــرغم من ان هــنـالك

ضباباً يلفها.
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للـسيد صالح عـمر الـعلي موقف
جتــاه الــكــثــيــر من مــنــعــطــفــات
تـاريخ الـعـراق وسـلـطـة الـبعث 
وهو يكتبـها بصراحة دون تردد

او مجاملة .
يـــتـــحــدث عـن مــنـــظـــمـــة حـــنــ
وحــقـيـقـتـهـا  وعن مـسـاعـيه في
الـبـرازيل القــنـاع مـيـشــيل عـفـلق
بالعــــــــودة واإلقامة في العراق
 وعن مـشــــاكل انـشـقاق الـبعث
عــراقــيــاً وعــربـــــــــيـاً ومــســاعي
الــــوفــــد احلـــــزبي الـــــذي ضــــمه
الســــــتـــــــطالع رأي الـــــــقــــــيــــــادة
الــــســــــــــوريــــة الـــتـي تـــــــــولت
احلكم في 23 شباط  عام 1966
واجــتـمــاع الـوفــد في دمـشق مع
صـالح جــــــديــــــد ومع حــــــافـــــظ

األسد .
ولــلـــســيـــد صالح عـــمــر الـــعــلي
تـفـاصــيل كـثـيـر مـنــهـا لم يـنـشـر
سابقا بـالرغم من مضي سنوات
طويلـة عن حدوثها حـينما كانت
ـعارضـة الـعراقـيـة بكل أطـراف ا
صـنــوفـهــا قــبل غـــــــزو الــعـراق
عــــام 2003 حتــــاول اإلطـــــاحــــة
بــــالـــــنــــظــــام الــــعــــراقي آنــــذاك
وعالقات بعضهم مع هذه اجلهة

او تلك. 
فــــــهل نــــــتـــــوقـع أن تـــــرى هـــــذه
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زيد وشقيقه بالل صالح عمر العلي مع عمهما وليد عمر العلي في إستانبول  كانون الثاني 2020

ســـلــــطـــات بـــعـــد االحـــتالل رغم
مــــحــــاوالتـه ألســـتــــرداده الــــتي

جرى آخرها عام 2012.
 } } }

وأنـــــا مــــنـــــهــــمـك في جتـــــمــــيع
مـعـلومـات كـتـابي فـوجئت ذات
يـــــوم مـــــنــــتـــــصـف عــــام 2010
باتـصال هـاتفي من صـالح عمر
الـعــلي وهـو في لـبـنـان وأنـا في
نيـويورك  واذا به يـعرض عليّ
. أمراً لم يخطر على بالي إطالقاً
ـــرة االولى طـــيـــلــة وهـــذه هي ا
الـسـنوات الـعـشر االخـيـرة التي
أكـشف فـيـهـا عـن هـذه الـقـضـيـة
التي لم يعرف بـها حسب علمي
ســـوى شـــقــيـــقـه ولـــيــد لـــكـــني
أعــتــرف بــأنـــني لم أبــلغ عــنــهــا
أحـداً سـوى شـخص واحـد فـقط
هو أحد رجال العراق الوطني
 الذي ألتقيته خالل سفرتي الى
الـعــاصـمــة األردنـيـة عــمـان في

خريف عام 2015.
أقـــتـــرح صالح عـــليّ حـــيـــنه أن
أتولى مراجعـة مسودة مذكراته
الـتي تــربـو عـلى 800 صـفــحـة
من النواحي الفنـية والتاريخية
 والـــلــــغـــويــــة قـــدر اإلمــــكـــان 
فـإســتـأذنـته بــضـعــة أيـام حـتى

أجيبه .
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وعــنـــدمــا أتــصــلت به هــاتــفــيــاً
ألبــــــلــــــغه رأي فـي أقــــــتــــــراحه
وألسـتــفـســر مــنه عن مـا يــريـده
مـــني في مـــراجــعـــة مـــذكــراته 
وســــــبـل ايـــــصــــــالــــــهـــــا لـي في
نـيــويــورك  وإعـادة  مــا عــنـدي
ـراجعـة  واتفـقنا أن إليه بـعد ا
ـذكـرات يــرسل لي إلـكـتــرونـيـاً ا
فــصالً بـعــد آخـر  ورغــبـته بـأن
تــشــمل مــراجــعــتي الــتــسـلــسل
الــتـاريـخي لـألحـداث  واقـتـراح

اضافة او حذف او تعديل .
أســـتــــطـــيـع أن أقـــول أن صالح
عـمر الـعلي قـد أخذ بـالكثـير من
مالحظاتي  لـلحذف او الـتعديل
او االيـضـاح او اعـادة تـرتيب

ـــــراعــــاة ـــــذكــــرات  فـــــصــــول ا
الــتــســلــسل الــتــاريـخـي  وكـان
ـذكـرات يــرسل لي ألـكـتــرونـيـاً ا
فـصالً بعـد اآلخـر  وأعيـده إليه
بـعـد مـراجـعتـه مع مالحـظاتي 
ليعود فيرسل لي الفصل التالي
ــراجــعــة مع  حــتـى أتــمــمــنــا ا

مالحــــظاتي بالتعديل .
وهـنـا أعـود لهـذا الـسـر  وعـمره
عــشــر ســنــوات  وهــو  أن لـديّ
ــــذكــــرات نــــســــخـــــة من هــــذه ا
ــنــقح  بـــنــصــيــهــا األصـــلي وا
مــحــفــوظـــة في مــنــجم األســرار
والــوثـــائق الــتـــاريـــخــيـــة الــتي
أحــتــفـظ بــهــا  ويــعــرف بــعض
االخـوة أنه مـنجم يـحـتـوي على
كــنـــز وثــائق لم أنـــشــرهــا  ولم
ـا ال يـنـشــرهـا غـيــري بـعـد ور
يـــعـــرف عـــنـــهــــا أيـــاً من الـــذين
تــعـــنـــيـــهم تـــلك الـــوثـــائق  وال
يـعـرف عـنـهــا أحـداً غـيـري عـلى
اإلطـالق والـكـثـيـر مـنـهم انـتـقل
الى رحــمـة الــله وبــعــضــهم مـا
يزال حياً يعيش هنا وهناك من
هذا العالم  وقد أبلغت البعض
ا لدي من وثائق القليل مـنهم 
تــعــنـيــهم ولـم يـعــتــرضــوا عـلى
نــشـــرهــا لــو رغــبـت أنــا بــذلك 
بـيـنـمــا زعل صـديق لي بــيـنـهم
ـــذكـــور في ودافع عن مـــوقـــفه ا
وثــيـــقــتـــ لــدي عـــنه وقــعـــهــا
بــنــفــسـه ذات يــوم في الــتــاريخ
اجلـــمـــهـــوري  ووعـــدته بـــعــدم
الـنشـر ثم انـتقل الى رحـمـة الله

قبل بضعة سنوات.
أقــول هــذا في وقت أصــبح فــيه
كل من يكـتب سطـراً في التاريخ
) بينما لم يسمي نفسه ( مؤرخاً
يـطلق عـبد الـعزيـز الدوري  وال
عباس مـحمود العـقاد  وال عبد
الله سلوم الـسامرائي  وال عبد
الـــرزاق احلـــســـني وال عـــبــاس
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نشور ا ـقال الذي كتبه األسـتاذ محمد الـسعدي حتت هـذا العنوان قرأت ا
رقوم6569 , الصادر عـلى الصفـحة العاشـرة من عدد جريدة (الـزمان) ا
يــــوم اإلثـــنـــ غــــرة شـــهـــر جــــمـــادى اآلخـــرة1441ه  /27-مـن كــــانـــون
ــغـرب في الـعـام 1965 غــلـيـانـا ـلـكـة ا الــثـاني 2020جــاء فـيه"شـهــدت 
عارض اليساري ا زاد شعـبية ا لك وحكمه (..)  سـياسيا وشعبيـا ضد ا
غـربـية وأدت إلـى تغـيـيبه ـا أثـار حـنق السـلـطـات ا ـهـدي بن بـركة (..)  ا
وتـشـيـر بـعض الـدالئل بـعـد خـطـفه إلى فـيال في (..) في الـعـاصـمـة بـاريس
ـغـربي اشـرف عـلى تـعـذيـبه وقـتـله وزيـر الـداخـلـيـة ا أطـراف مـديـنـة بـاريـس
ـغربيـة اللذان (مـحمـد أوفقيـر) واجلنـرال احمد الـدليـمي مدير اخملـابرات ا

ة". قتال في ظروف غامضة لطمس معالم اجلر
إن الـذي أردت الوقوف عنده والتـعليق عليه وتصويـبه ما جاء في نهاية هذا
غـربي (محمـد أوفقير) ـقبوس: أشـرف على تعـذيبه وقتـله وزير الداخلـية ا ا
غـربيـة اللذان قـتال في ظروف واجلـنرال أحـمد الـدليـمي مديـر اخملابـرات ا

ة". غرب لطمس معالم اجلر غامضة في ا
ـهـدي بن بـركـة)خريف غـربي (ا أقـول:لـقـد اخـتطـف السـيـاسي الـيـسـاري ا
ـهم مع حـادث إقـتـصـادي مـزلـزل; هو سـنـة 1965 وتـرافق هـذا احلـدث ا
إنــهـيـار (بـنـك انـتـرا) في بــيـروت الـذي أســسه اإلقـتـصــادي الـفـلـســطـيـني
ـودع أمـوالهم (يـوسف خـليل بـيدس) وكـان سـبب اإلنهـيار تـقاطـر عـديد ا
اثـر إشـاعـة سـرت بـ الـنـاس تـدعي افالس نـحـو الـبـنك لـسـحب ودائـعـهم
ـريضـة وابن آدم مـجبـول على لعل مـطـلقـيهـا أكل احلـسد قـلوبـهم ا الـبـنك
حـسدوا بـيـدس هذا الـشـر ومـفطـور عـلـيه منـذ أن قـتل قـابيل أخـاه! هـابـيل
سيحي; ابن قدسي ا بـسبب النجاح الباهر لـهذا اإلقتصادي الفلسـطيني ا
مـدينة الناصرة فانطلت هذه الفرية األكذوبة على الناس فسحبوا ودائعهم
ولـيمـوت يـوسف بيـدس بعـد ذلك بثالث سـنوات لـيفـلس الـبنك حـقا وحـقيـقة
كـنت أتـابع من هـمــا وكـمـدا وحـسـرة وله من الـعـمـر سـت وخـمـسـون سـنـة
خالل الـقسم العربي بهيئـة اإلذاعة البريطانيةb.b.c أخـبار هذين احلادث
ـزلزل عـلى مستوى اإلقـتصاد والـسياسة وكـنت إذ ذاك في ميعـة العمر ا

مع طموحات ال حتد. وشرخ الشباب وبواكيره
ـلك احلسن ـغربي (مـحمـد أوفقـير) كـيف يتـقرب من ا لـقد عـرف الضـابط ا
سـلحة حـتى عيـنه وزيرا لـلدفاع وقـائدا عـاما لـلقـوات ا ويـنال ثـقته الـثاني
ولــقــد ســطع جنم أوفــقــيــر وتــألـق إثــر ســحــقه عــمــلــيــة مــهــاجــمــة قــصـر
ـلـكي في العـاشـر من تمـوز سـنة1971 تـمـهـيـدا لالنقالب (الـصـخيـرات) ا
ـلك احلـسن الثـاني أثـناء احـتـفـاله بعـيـد ميالده ومـا أراه إال الـعقل عـلى ا
ـدبر لـتلك الـعمـليـة  لكن إذ وجـد تسـرب اخللل إلى عـملـية اإلنـقالب هذه ا
بـادر إلى االنقضاض عـليها وسـحقها لـتأكيد والئه لـلملك وابعـاد الشبهات
ـرتابـة عنه لكـــــن شـفعت له وأبـعدت األنـــــــــظار ا لك به  عـنه وثــــــقـة ا
طـمـوحـاته الـعـالـيـة ونـفــــــــسه االمـارة دفـعـته لـتـدبـيـر مـحـاولـة أكـثـر حـبـكة
ـلك من بـاريس ودقـــــة فـفــــــي يـوم األربـعاء16 /اب/1972حــيث عـاد ا
بـعــد تـمـتـعه بـاجـازة خــاصـة فـأرسل طـائـرات حـربـيــة لـقـصف طـائـرته في
ا فـضال عن طائـرات قـصفت مـدرج مـطار سال بـالـعاصـمـة الربـاط اجلـو
ـلـكـيـة أفـلـتت وتـمـكن ولـكن الـطـائـرة ا ـسـتـقـبـلـ أدى إلى مـقـتـل عـدد من ا
لك بحضور عدد من فاستدعاه ا طـيارها من النزول بسالم فافتضح أمـره
وصرح وزير الداخلية اوانذاك  (محمد وزرائه وكـبير مرافقيه العقيد دليمي
بن هـيـمـة)لـوكـاالت األخـبـار إن أوفـقـيـر حـ اسـتـدعي قـال إنه يـعـرف ماذا
وثالثة يـنتظره فـأخرج مسدسه وأطـلق رصاصة في رأسه وأخرى في قـلبه
فـكيف يـستدعى أوفـقيـر للـمثـول ب يدي في مـكان آخـر وهي رواية واهـية
بـعد لك الـغـاضب وهـو يتـمـنطق سالحه !? ومـا أراه إال قـتل  قـتـله ا ـلك ا

او ابن هيمة. التحقيق معه أو أحد أفراد احلاشية ;الدليمي
ـدبـر لـعـمـلـية اخـتـطـاف الـشـخـصيـة الـسـيـاسـية أوفـقـيـر هـذا كـان العـقل ا
ا هـدي بن بركـة) وقتـله أواخر شـهر تـشرين األول/1965  الـيسـاريـة (ا
ـحكـمة جنـايات بـاريس إلى احلكم علــــــيه لثـبوت تهـمة اخـتطافه ابن دفع 
عـثـر على بـركـة وقــــــــتـله ودفـــــــنه في مـكان نـاء في الـريف الـفـرنـســــــي

مــــكـــان دفـــنـه مـــنــــذ ســـنــــوات ضـــابط شــــرطـــة مــــهـــني
ـوضــوع إلى األذهــان مـرة فـاعــاد هــذا ا فــرنــــــــسي
ومـشيـرا أخيرا واضاءته وســـــــائل اإلعالم. أخـرى
إلـى أني اســـتـــقـــيـت مـــادونـــته هـــنــــا من مـــدونـــاتي
وعــلى مـا عـلق في الــشـخـصـيــة عن احلـادث اجلـلل
ــذيـــاع ونـــشـــرته الـــصــحف ــا أذاعـه ا الـــذاكـــرة

واجملالت ابانها.

يفتتح مبنى وكالة األنباء العراقية في شارع أبي
وزير االعالم صالح عمر العلي 

دير العام لواع عام 1970. نؤاس ومعه بهجت شاكر ا
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في كـتب التراث يقف القار على قصص وحـكايا مثيرة كأن يقول أحدهم

لصديقه وهو يستمع الى مَنْ (يلحن) في القول :
لقد سقط من عيني ..!!

وباختصار شديد نقول :
ن ال يُحسن االداء خَطَأَهُ . كان الغيور على لُغته العربيّة  يأبى أنْ يغفر 

تالعـب (بقـواعد الـلغة) ومن هـنا فـهو يـتخذ قـراراً حاسـمًا بأنْ ال يُـدرج ا
ضمنَ قوائم الرجال الذين يُلزمُ نفسَه بتقديرهم ..!!

وفي أيــامــنـا الــراهــنـة : من الــنــادر أنْ جتـد مــتـحــدثــا يُـرضي (ســيــبـويه)
و(الكسائي) و (اخلليل بن احمد الفراهيدي) 

ـتـحـدث  –لـالسف الـشـديـد  –ال يــكـفّـون عن انـزال الـضـربـات فـمـعـظـم ا
ـوجعة حدّ تـكسير اضالع ائمـة النحو  ثم ال يـرون في ذلك اية غضاضة ا

ن ال يحسنون قواعد لغتهم ايضا ..!! ما داموا يخاطبون أمثالهم 
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وليت األمر وقف عند الضعف البنيوي اللغوي فقط .
انه امتد لالسف الشديد الى كل احلقول واجملاالت .

ولنضرب بعض االمثلة لتوضيح الصورة فنقول :
حـ يـطـلب األب من ولده إخـبـار قاصِـدِهِ الـواقف عـلى باب داره بـانه غـير

موجود في الدار هل يحسب انه بذلك يُسقط نَفْسَه مِنْ ع ابنه ?!!
رآة لـزوجهـا طعـاماً لذيـذاً وادّعت أنّهـا جتيـد طبخ هـذا اللون واذا قـدّمت ا

تميّز  ثم انكشف انّ الطعام قد أُعدّ بأيادٍ أخرى . ا
انـها تسـتطيـع أنّ تنال ثـقته وحبه من خالل بـحثهـا عن أجود الطـعام الذي

تقدمه اليه ولكنّها تسقط من عينه باألكاذيب ..
تـاع الذي يـعـرضه للـبيع كـان قد ان بـأنّ ا وحـ يُـقسم الـبائع بـأغـلظ اال
اشـتراه بعشرين ألـفا مثالً وهو ال يريد فـيه االّ عُشْرَ القيمـة األصيلة ربحاً

.
ثم تـظـهـر احلـقيـقـة  ويـنكـشف انّ مـا ذكـره الـبائـع لم يكـن صحـيـحـا على
شتري الذي انطلقت عليه احليلة?! االطالق  فأيةُ قيمةٍ تبقى له في نفس ا
ومــاذا تـقـول فـيـمـن يـسـارع الى ابـرام صــفـقـات لـشــراء األدويـة الـفـاسـدة
ردوداتها (مـنتهية الصالحية) ويبادر لبيعها للناس غير مُبالٍ وال مُكْتَرثٍ 

السلبية على صحتهم وهل يتوقع ان يقابل منهم بغير االحتقار ?
وهكذا ...

-3-
ان االنـسـان احلـصيف البُـدَّ ان يـبحـث عمـا يـصونه مـن السـقـوط من أع

الناس .
وقـبل هذا عـليه ان يـبحث عـما يـصونه من السـقوط في حـمأة مـعصـية الله

وسخطه .
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انّ مـشـكـلة الـعـراق اجلـديد هـي أنَّ السـاقـطـ من عيـون أبـنـائه همِ مـعظم
الــســلـطــويـ الــذين أصــبـحــوا في وادٍ واجلــــــمـاهــيـر

نتفضة عليهم في وادٍ آخر . ا
ولم تـبق بـ الـطـرفـيّن مِنْ ثِـقَـةٍ تُـذكـر  وهـذه احلـالة
خـطيـرة للـغاية حـيث انَّ الفـصام الـنكد بـ الطـبقة
ـواطنـ العـراقيـ على الـسيـاسـية الـنافـذة وب ا
اخـتالف أديانهم ومذاهبهم وقومياتهم واجتاهاتهم

يبعد البلد عن مرافئ االستقرار واالزدهار .
وهنا تكمن الكارثة .
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لم ألتق صالح عمر العلي في حياتي سوى مرت منذ خمس عاماً 
ولكن خالل السنوات العشر األخيرة  كنتُ وما أزال على تواصل معه
يـكاد أن يـكـون يومـيـاً  منـذ أن أسـتقـر في لـــــــــبنـان وبـعد ان إخـتار

اإلقامة في تركيا .
إلـتـقـيت بـصالح عـمـر الـعـلي لـلـمـرة االولى خالل حـفل لـتـكـر األدباء
والشعـراء العرب  أوائل عام 1970 أو قبل ذلك بقلـيل أقيم في مقهى
كان موجـوداً في صدر القـناة ببغـداد  وكنــت حيـنها مراسالً لـلوكالة
العربية السورية لألنباء  سانا  في بغــــداد قبل أن  أنتقل الى وكالة

األنباء العراقية .
ــرة الــثـانــيـة كــانت ذات يــوم من عـام 1980 حـ ذهـبــنـا نـحن وفي ا
أصدقـاء شقـيقه ولـيد عـمر العـلي في وكالـة األنبـاء العـراقيـة من بغداد
الى تكريت لـتعزية صديـقنا بوفـاة شقيقه األكـبر حس  وكان صالح
عمـر العـلي في مقدمـة أشقـاء الفقـيد لـتقبل الـعزاء بشـقيـقهم الراحل 
وبـعـد أن قـمـنا بـواجب الـعـزاء حاول صـالح ان يبـقـيـنا لـلـعـشاء لـكـنـنا

إعتذرنا  وعدنا الى بغداد.

وعــلى مـدى الــســنــوات الالحــقـة
جــــرت أحــــداث كــــان أسم صالح
يـتــردد فـيــهـا بــ احلـ واآلخـر
حــــــتى بــــــدأتُ في جــــــمـع مـــــواد
لــكـتــابي عن الـصــحـافـة واإلعالم
في مـرحلـة ما بـعد 17 تمـوز عام
1968  وكـــــان صالحـــــاً العـــــبـــــاً

أساسيًا في وقائعها.
وعبر وسيلة االتصال التي كانت
سـائـدة في عـالم الـتـكـنـولـوجـيا 
يل  ثم البـريد االلـكتـروني  اال
عـــبــــر الـــرســـائل الــــنـــصـــيـــة في
الـــواتـــســـاب  وجـــهـت عـــشــرات
األسـئـلـة له وغـالـبيـتـهـا الـعـظمى
عـن الـــــــصـــــــحــــــــافـــــــة واإلعالم 

وبعضها عن شؤون أخرى. 
ولم يـــبــخل صـالح عــمــر الـــعــلي
عـليّ بـاإلجـابـات الـتي ضـمـنـتـهـا
كـتـابي (دفـاتـر صـحـفـيـة عـراقـية
الـصحـافة والبـعث فـترة مـا بعد
1968)  الذي أصـدرته في عمان
ومنها رأيه أن حزب البعث  على
خالف احلــزب الــشـــيــوعي وجــد
نـــــفـــــسه فـي خــــضـم  الـــــصــــراع
الــــســـيـــاسي وهــــو مـــا يـــزال في
مــرحــلــة الــتــكــوين  االمــر الــذي
حــرمه من فــرصــة تــربــيــة كـوادر
مـــتـــخــصـــصـــة في الـــكـــثــيـــر من
القضايا التي يحتاجها اَي حزب
 فلم يتمكن مثالً  من بناء كوادر
ثــــقـــافـــيـــة أو أعالمــــيـــة عـــالـــيـــة
التخـصص  بينمـا تمكن احلزب
الـشــيـوعي من ســد هـذه الــثـغـرة
لتوفر الوقت أمـامه منذ تأسيسه

عام 1934.
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والـسـيــد الـعـلي من مــوالـيـد عـام
1937 في نـاحيـة العـلم بتـكريت
ودرس االبـتـدائيـة والـثـانـوية في
تكريت ثم أصـبح معلمـاً  ونقلته
الـسلـطـات عام 1960 الى مديـنة

الـنــاصـريــة مـعــلـمـاً فـي مـدرسـة
أريـــدو االبــتـــدائـــيـــة  وفي عــام
1963 أصـــــبـح آمـــــراً لــــــقـــــاطع
الـــكــرادة الـــشـــرقـــيــة لـــلـــحــرس
الـقومي بـبغـداد ثم اسـتقـال منه
ــارســات  لم العــتــراضه عــلى 
يــــكن راضــــيــــاً عــــنــــهــــا أدت به
لالصطدام مع عضـو في القيادة

العامة للحرس. 
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واعتقل في مديرية االمن العامة
ثم مـعتـقل خـلف الـسدة بـعد 18
تشـرين الثـاني عام 1963 ومرة
اخـــــرى بــــعـــــد احـــــداث يــــوم 5
تـــــشــــريـن االول عــــام 1964 مع
الــكـثــيـر من الــبـعــثـيــ بـتــهـمـة
الـتـآمـر ضـد نـظـام الـرئـيس عـبد
الــــــسـالم عــــــارف  وتــــــعــــــرض
لــصـنــوف الــتـعــذيب يــشـرح في
شـارك مـذكراته تـفاصـيـلهـا وا
ــا أطـــلق فـــيــهـــا بـــاالســـمـــاء و
سـراحه أخــتـفى في بـيت حـزبي
ــعـيـته ــنـطـقـة الــعـطـيــفـيـة و
شـقـيـقه األصغـر ولـيـد  ويـشرح
كيف أنه  رفض بعد تولي حزبه
الـســـــلـطـة في تمـوز عام 1968
مـــعـــاقــبـــة ضـــبــاط االمـن الــذين

عذبوه في معتقل التآجي. 
وبــعــد أداء دوره في الــسـيــطـرة
عـلى مـبـنى اإلذاعـة والتـلـفـزيون
في يـوم 17 تــمـوز 1968 تــفـرغ
لـــلــــعـــمل احلــــزبي  حــــيث كـــان
مـســؤوالً عن تــنـظــيـمــات خـارج
بـــغــداد (احملـــافــظــات) ومـــكــتب

العمال.
وبـــــعـــــد بـــــيـــــان 11 آذار 1970
للحـكم الذاتي في شـمال العراق
 أســتـــوزر صالح عــمـــر الــعــلي
وزيـراً لــلـثــقــافـة واإلعالم  كــمـا
اصبح عـضواً في مـجلـس قيادة
الثورة وفي الوقت نفسه أصبح

رئـيـسـاً لـتـحـريـر جـريـدة احلـزب
اعتـباراً من عـددها رقم (الثـورة)
 469بتاريخ 13 آذار عام 1970
 وحـتى يوم 2 تموز 1970 ح
أعـــفي من مـــنـــاصـــبه الـــوزاريــة
والـــصــحــفـــيــة  ثم بـــقــرار آخــر
وبـنــاء عـلى طــلـبـه من مـنــاصـبه
االخـــرى عـــضــــواً في الــــقـــيـــادة
الـــقــطــريــة وفي مـــجــلس قــيــادة

الثورة .
وتردد ان صالح عمر العلي  هو
مـن أنــــــــقــــــــطـع عن حــــــــضــــــــور
اجتـماعـات القـيادتـ إلعتراضه
ارسـات وصلتـه أخبارها على 
عن طـريق اجلـهـاز احلـزبي  عن
مـا كـان يـجـري في مـعـتـقل قـصر
الـــنـــهـــايــة مـن تــعـــذيب وحـــشي
لـلـمـعـتـقـلـ ومـنـهم شـخـصـيات
يعـرفهـا وصلـته اخبـار تعـذيبهم

من ذويهم احلزبي .
غــادر صـالح عــمــر الــعـــلي بــعــد
إعــفــائـه مــجــبــرا  الى الــقــاهــرة
ألنــهـا لم تــكن تــضم تـنــظـيــمـات
ـكـنه حـشـدهـا ضـد من بـعـثـيـة 
تـســبب في ابـعـاده من الـعـراق 
طـار بغداد ولم يكن في وداعه 
ســـوى وكـــيل وزارة االعالم زكي
ـــحل اجلـــابـــر  بـــيـــنـــمــا زاره 
إقـــامــته  فـي  الــقــاهـــرة مــحــمــد
لـــطــفي اخلـــولي  بـــتــكـــلــيف من

الرئيس جمال عبد الناصر.
وخالل احــداث أيـلـول في االْردن
انــتــقل صالح مـن الــقــاهــرة الى
بــــــيـــــروت وحــــــتـى عـــــام 1972
وحـتى  وافق رفـاقه عـلى عـودته
ـــنـــطـــقــة الى بـــغـــداد وســـكن 
ـــــنــــصــــور ثم واصـل دراســــته ا
ــســائـــيــة في كــلــيـــة الــقــانــون ا
ستنصرية والسياسة بجامعة ا
وبـعد تـخرجـه اصبح عـضواً في
نــقــابـــة احملــامــ ثم في نــقــابــة

الصحفي .
و تعيينه سـفيراً في السويد 
ارك وسفيراً غيـر مقيم في الدا
والــنـــرويج وايــسـالنــدا وتــزوج
وهـــو ســـفــيـــر في الـــســـويــد في
احـــــدى زيــــاراته لــــلـــــوطن من
سيدة عراقية ولديهما أربعة
أبـنــاء  كـبــيـرهم عــمـر الـذي
انـتــقل الى  رحــمــة الـلـه قـبل
ســنــوات قـــلــيــلــة في عــارض
صــــــــحـي خـالل وجــــــــوده في
هــولــنـدا  والــثالثــة االخـرون
هم بـالل الـــــــدكـــــــتـــــــوراه في
الـــريـــاضـــيـــات مـــديـــر احــدى
البـنـوك في هونغ كـونغ  وزيد
الـدكـتـوراه اخملـتص بـالـقـانون
واالسـتشـاري لدى الـدستـوري 
ــتـــحــدة في مـــنــظـــمــات األ ا
نـيــويـورك   وصـهـيب احملـامي
الـذي يـعـمل في مـكـتـب مـحـاماة

في باريس.
وانـتــقل صالح عـمـر الـعـلي بـعـد
الـسـويــد سـفـيـراً في اســبـانـيـا 
وسفير غير مقيم في الفاتيكان 
وقــبل أن  يـتـولـى صـدام حـسـ

رئـاسـة اجلـمـهـوريـة  عـام 1979
انــتــقل لــلــعــمل مــنــدوبــاً دائــمــا
ـتــحـدة في لـلــعـراق لــدى األ ا
نيويورك  وبقي حـتى استقالته
في 31 تمـوز عام 1982 ببـرقـية
قـــصــيــرة وتـــرك مــنـــصــبه  ولم
تـفـلح مـحـاوالت بـغـداد في ثـنـيه
عن اســتـــقــالــته حـــتى صــدر في
1983/5/8 الـــقـــرار  بـــأعـــفـــائه
وإحـالـته عـلى الـتقـاعـد  وطـبـعاً
دون اإلشـــــارة الى اســتــقــالـته 
وبــــــــــعــــــــــد ســــــــــنــــــــــوات  وفي
1991/7/2 حتـديــداً صـدر قـرار
مــجــلس قــيـادة الــثــورة بــحــجـز
ـنقـولة  نـقولـة وغـير ا أمـواله ا
ومــا يـــزال بــيــته فـي احلــارثــيــة
بـبـغـداد مـحـجـوزاً ولم تـعـيده له

امر تعي صالح عمر العلي سفيراً


