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ـيـة  مـا إن وضـعت احلـرب الـعـا
الثـانية أوزارهـا حتى بـدأ الفتى
الــيـافع "جنـل اجلـنــرال" يــنــفـتح
عــلى الــثــقــافــة ويــدخل دروبــهـا
الـوعـرة والـسـالــكـة من أبـوابـهـا
ونــوافـذهـا اخملـتــلـفـة تـارة ومن
أزقـــتــهــا الــســـرّيــة تــارة أخــرى
وكـان ومــا يـزال وطــيــلـة حــيـاته
قــارئــاً مــنـفــتــحـاً عــلى مــخــتـلف
الــــثـــقـــافــــات وحـــتى حـــ أراد
االقتراب من السياسة نظر إليها
بــاعــتـــبــارهــا وجــهــاً من وجــوه
الـثـقـافة إلدارة الـشـؤون الـعـامة
وكـان اخـتــيـاره فـكــريـاً في إطـار
ـة ــوجــة الـتـي خـلــفــتـهــا هــز ا
الـــــفـــــاشـــــيـــــة وســـــطـــــوع جنم
االشـتراكـية مطـعّمـاً بفـقه الواقع
الـــذي يـــعـــيـــشه بـــلـــده الـــعــراق
والـطـامح إلى الـتـحـرّر واحلـريـة
ـعـاهدات والـتـخـلّص من شـرك ا
ط احلـكم شبه االسـتـعمـاريـة و
اإلقـطــاعي- الـرجــعي في نــفـحـة
مـن االنــــفـــــتــــاح عـــــلى الـــــعــــالم

واحلداثة والتقدم.
ومـن مـطـارحـاتي الــطـويـلـة مـعه
ـنـفـصلـة كـان هواه ـتـصـلة وا ا
فلسفـياً أكثر منه اقـتصادياً فقد
أحـب الــفـــلـــســفـــة لـــدى مــاركس
وكـتـبه الــفـلـسـفــيـة ومـسـاجالته
ـــال" أكــــثـــر مـن كـــتــــابه "رأس ا
مـــثــلـــمـــا أعـــجب أشـــدّ الــعـــجب
بـحــيـاته ولــذلك حـاول الــتـشـبث
بكونه "ماركـسي مستقل" إلى أن
أقـنــعه بـعــد حـ خـالـه "عـدنـان"
وأجــواء الـعــائــلـة لــيــنـتــمي إلى
"حـزب الــتـحــرّر الـوطـنـي" الـعـام
1946 الــــــــذي لـم جتــــــــزه وزارة
تـــــوفــــيـق الــــســـــويــــدي ووزيــــر
الــداخــلــيــة سـعــد صــالح وتــلك
قـــــــصــــــــة أخــــــــرى حــــــــاولت أن

أستعيدها معه.
قـبل على احلـياة وكـان الشـاب ا
يقرأ مـا يقع حتت يده من روائع
ي مثـلـما يـطّـلع على الـفـكر الـعـا
مــــــــا يــــــــصــــــــدر عـن األحــــــــزاب
السـياسـية واجلمـعيـات العلـنية
ــرحـــلــة والـــســرّيـــة وفي تـــلك ا
األولـى من الـتـكـويـن قـرأ الـبـيـان
ـــاركس واجنــــلـــز الـــشــــيـــوعـي 
(تــرجـمـة خـالـد بـكـداش) وكـتـاب
لين " الدولـة والثورة"  كما قرأ
األدب الـــــروسي وظـلّ مــــولـــــعــــاً
بـالـســيـنـمـا حــتى حـ  جتـاوز
اخلـامـسـة والـثـمـانـ كـمـا كـان
ـسـرح مـواظــبـاً عــلى حـضــور ا
ـــيــة ـــســارح الـــعــا والســيّـــمــا ا
بثـقافاتـها ولغـاتها اخملتـلفة ولم
يــــنــــقـــــطع يـــــومــــاً عـن ســــمــــاع

وسيقى .  ا
لـعلّ زمــانه هــو مـا نــطـلق عــلـيه
"الـزمن اجلـمـيل" حيـث جمع ذلك
ـتــمـيّـز الـفــكـر والـقـيم اجلـيل ا
وهــمــا إذا اجــتــمــعـا شــكّـال قـوة
صلبة وحصـينة خصوصاً ح

تقترن بالتضحية والعطاء.
كـــثــــيــــراً مـــا أرّق ذلـك الـــفــــتى 
العـائلـة التي ارتـبطت مع الـعهد
لكي بعالقات وطيدة وبخاصة ا
بـرموزه الـكبـيرة فـاضطّـر والده
وبـعـد مـعـانـاة إلرسـاله لـلـدراسة
في بريطانيـا بعد أن اعتقل أكثر
من مـــرّة واخـــتـــار الـــهـــنـــدســـة
وهـنـاك نـشـط نـشـاطـاً مـلـحـوظاً
حـيث كـانت لـنــدن سـاحـة مـهـمّـة
لـالحــتــجـــاجــات عــلـى ســيــاســة
نــوري الــســعــيــد وحـلـف بــغـداد

فــيــمـا بــعــد فـطــردته احلــكــومـة
الـبـريـطـانـيـة ولم يـكـمل دراسـته
وهـكذا بـدأ  حـياة جـديـدة حافـلة
بـالـنـشـاط الـذي لم يـنـقـطع طـيـلة

سبعة عقود من الزمان .
واستقر في القاهرة العام 1957
بـــعــد تـــنــقـالت عــديـــدة وبــاشــر
بالكتابة والـتنظير فأصدر عمالً
" اعتبر في حينها مرجعاً  "عربياً
 بـعـنـوان" تـيــارات سـيـاسـيـة في
احلــركــة الــوطــنــيــة الــعــراقــيـة".
وعـــــلى الـــــرغم مـن أنه مـــــقلٌّ في
الـكـتـابـة  إال  أن مــا يـكـتـبه كـان
فيه إضـافات مـهمـة ووجهـة نظر
ورأي  ســـواء بــــاطالع الـــقـــار
ـــيــة الـــعـــربي عـــلى جتـــارب عـــا
لـلـتـحـرر الـوطـنـي أو مـسـاهـمات
نظريـة عن قضايا مـطروحة وقد
نشـرت له مجلـة الثقـافة اجلديدة
بـعـضهـا كـمـا كـتب بـحـكم عـمـله
القيـادي تقاريراً مهـمة عبّرت عن
تشخيصات وحتليالت لألوضاع
الـفـكريـة والـثقـافـية والـسـياسـية

ي. ستوى العا على ا
ـواقع وكــان مـبــدعـاً في جـمــيع ا
الــتي شــغـــلــهــا من ســـكــرتــاريــة
قراطية في العراق الشبيبة الد
الــعـام 1959 إلى رئــاســة احتـاد
ي العام 1960 إلى الطالب العـا
ســكــرتـاريــة مـنــظــمـة الــتــضـامن
األفـروآسـيـوي الـعام 1971 وفي
ــــــواقـع لــــــقّـح إدارته كل تـــــــلك ا
ــاركــســيــة من جــهـة بــثــقــافــته ا
وقــراءة الـواقـع من جـهــة أخـرى
ـدارس خـصـوصـاً إطالعه عـلى ا
الــفـكــريـة اخملــتــلـفــة والـتــجـارب
الغنية التي اختزنها وكان يتّخذ
ـواقف بــخـلـفــيـات اجـتــهـاديـة ا
أخطأ أم أصـاب فهو من القالئل
الــذين يــتـمــتــعـون بــاسـتــقاللــيـة
فـــكــريــة تـــكــاد تـــكــون نــادرة في
األعــراف والــتــقــالــيــد احلــزبــيــة
عروفة ذات الصرامة والتشدّد ا
ــرونــة عــالــيــة مــثــلــمــا امــتــاز 
اسـتـوجـبـتـهـا مـواقـعه الـقـيـاديـة
ـــنـــظــــمـــات وهـــيـــئـــات وإدارته 
مــخـتــلــفــة وتـيــارات وصــراعـات

عديدة.
خالل نشاطه الـسياسي في إطار
احلــركــة الــشـيــوعــيــة كــان أحـد
رمــوزهـا عـلى مـسـتـوى الـشـارع
وح اندلعت احلرب العراقية -
اإليـــرانــيــة  والســيّـــمــا بــعــد أن
تــوغّـــلت الــقــوات اإليـــرانــيــة في
ـشــروعـهـا األراضي الـعـراقــيـة 
الــســيـاسي واحلــربي اتــخـذ مع
مجموعة من رفاقه موقفاً متميزاً
عن إدارة احلــزب حــ قــرّر فـتح
الــنـــقــاش عــلـــنــاً حــول قـــضــايــا
االخــتالف وذلك من خالل جــهـد
ــنــبـر عــربي فــأسـســوا حــركـة ا
الـشـيـوعـيــة الـتي تـولى إدارتـهـا
والــــتـي دعت إلـى إعــــادة قــــراءة
ـــاركــــســـيـــة وفـــقـــاً لـــلـــظـــروف ا
اجلـــــــــديـــــــــدة ورفـض احـــــــــتالل
األراضي العراقية حتت أي مبرر
أو ذريـعـة.مـثـقـفنـا الـذي نـتـحدث
عــنه هــو صــديق يــاســر عــرفـات
وتـشـي جـيـفـارا وبـالـيـكـان وعـبد
الـفـتــاح اسـمـاعـيـل وسـوسـلـوف
وجــــورج حـــبش وخــــالـــد مـــحي
الـدين ويـوسف الـسـبـاعي ومراد
غــالب ومــحــمــد الــســيــد  أحــمــد
وادريـس كــوكس وغــيــرهم وقــد
الــتـــقى مــعــظـم زعــمــاء الــعــالم "
" في الــــســـتــــيـــنـــات الــــثـــوريــــ

والـسـبـعـيـنـات وهـو مـعروف في
آسيا وأفريقيا وأمريكا الالتينية
 وهـــــــــــــو اســم بـــــــــــــارز بــــــــــــ
ية الشخصـيات الشيوعـية العا
وقـــد حــاز عـــلى جـــائــزة لـــيــنــ
لـــبــلــوغـه اخلــمــســـ من عــمــره
(1974)  وعلى عدد من األوسمة
واجلـــوائـــز. إنه الــــشـــخـــصـــيـــة
ــة هـو ابن ـسـا ـتــواضـعــة وا ا
اجلـــنــرال عـــبــد الـــرزاق حــســ
الـبــيـاتي والــعـائــلـة الـبــغـداديـة
الـعـريـقـة إنه نـوري عـبـد الـرزاق

. حس
 × × × ×

اســتـــكـــمـــاالً حلــوارات ســـابـــقــة
بــعــضــهــا أدرجــتــهــا في كــتــبي
وبـعـضـهـا لم يـنشـر بـعـد سـألته
في مــكــتـبه بــالــقـاهــرة حــيث مـا
ــنــظــمـة يــزال ســكــرتــيــراً عـامــاً 
التضامن األفروآسيوي عن دوره
الـــطالبـي خـــصـــوصـــاً وأن أول
لـقــاء كـان لي مـعه هـو في مـنـزله
بـبـغـداد (مـنـطـقـة الـكـرادة) الـعام

:1969
فـقـال عـرفت احتـاد الـطـلـبـة بـعـد
تأسـيسه في 14 نيـسان (ابريل)
الــــعــــام 1948 ولــــكن نــــشــــاطي
احلــقـــيـــقي كــان فـي اخلــارج في
إطـار جـمعـيـة الـطلـبـة العـراقـي
في بــريــطــانـيــا وكــان أول لــقـاء
طالبـي عــــراقـي مــــوسّع  خــــارج
الــعـــراق في الـــعــام 1954 وهــو
لــقــاء أمــســتــردام الــذي حــضــره
نـــــحـــــو 200 طـــــالب ومـن أبــــرز
احلـــاضــرين : أنـــيس عــجـــيــنــة
نــــوري عـــبـــد الـــرزاق ابـــراهـــيم
نــــوري خــــالـــد الــــسالم حــــافظ
التكـمجي محمـد سلمان حسن 
يس العماري ابراهيم عالوي  
هيل صاحلة دانيال (والثالثة

اآلخيرين من يهود العراق).
{ هـل كــــان ذلـك قـــــبل زيـــــارة سالم

عادل إلى لندن أو بعدها? 
- أجــــــاب:أعـــــــطى سـالم عــــــادل
انــطـبــاعــاً جـيــداً وإيـجــابــيـاً عن
نــشــاط احلــزب في الــوطن خالل
زيــارته لـــبــريــطـــانــيـــا حلــضــور
اجــتــمــاع األحــزاب الــشــيــوعــيـة
لـدول الــكـومــنـويــلث لـكن "إدارة
احلـــــــزب" لـم تـــــــكـن مـــــــوحّــــــدة
ـنــافـسـات وحـســبـمـا يــبـدو أن ا
كـانت شـديدة بـيـنهـا سـواء على
الــصـــعــيـــد الــســـيــاسـي أم عــلى
ـبـدئي الـصـعـيـد الـتــنـظـيـمي وا
نـــاهــــيك عن اخـــتـالف أســـالـــيب
الــعــمـل وقــد تــلــمــســنــا ذلك من
زميلنا عبـد األمير الرفيعي الذي
ذهب إلى بـــغـــداد (ولم يـــحـــضــر
لـقـاء أمسـتـردام) فالـتـقى بحـمـيد
ـــســؤول األول عـــثــمـــان وكــان ا
فأبـلغه األخيـر أنه ال ينـبغي أخذ
كالم سالم عـادل كلّه عـلى مـحمل
اجلـدّ فــقـد حـاول إعـطـاء صـورة
وردية.وقد فـهمها الرفـيعي  إنها
مـحـاولـة للـتـقـليـل من شأن سالم
عــادل أو إضــعـاف الــثــقـة به ولم
يـــعـــرف الـــصـــراعـــات اخلـــفـــيـــة
الــدائـرة وهــو األمـر الــذي تـكـرّر
حــ زار سـلــيم اجلـلــبي أوروبـا
حلضور مؤتمـر النقابات فحاول
االنـــــتـــــقـــــاص من "سـالم عــــادل"
أيــضـــاً وكـــتـب بــعـــد مـــغـــادرته
إيــطــالــيــا مـتــوجّــهــاً إلى بــغـداد
لـوءة بالـشتـائم لبعض رسالـة 
قـــادتـه وســـيـــاســـاته ومـــواقـــفه
وبـــســـبب ذلـك دخل في خـالفــات
مـع احلــــــزب أدت إلى فــــــصــــــله
وحـــاول بـــعـــد ثـــورة 14 تـــمـــوز
(يولـيو) الـعام 1958 أن يؤسس
مجموعة باسم " جماعة القاعدة"
ويدعو إلى حزب شيوعي عربي
لكن تلك احملاوالت بـاءت بالفشل

فعاش وحيداً حتى وفاته.
{ مـاذا كانت طلـبات سالم عادل من

احلزب الشيوعي البريطاني?
- طــــلب سالم عـــادل من احلـــزب
الـشـيـوعـي الـبريـطـانـي مـسـاعدة
احلزب الشيوعي العراقي في أن

عـام احلــزب ســيــكــون عـلى رأس
الوفد.

 وكـان الــسـوفـيـيت يـأخـذون رأي
احلـــزب الــــشـــيــــوعي الــــســـوري
وخــالــد بــكــداش حتــديــداً وكـان
رأي األخير أن احلركة الشيوعية
الــعـراقــيـة مــنـقــسـمــة ولـذلك من
الـــصـــعب تـــمــثـــيـــلـــهــا ويـــرجع
الـبعض حـسّـاسيـة خـالد بـكداش
والــــشــــيــــوعــــيــــ الــــســــوريـــ
ـــــقـــــصــــــود ذلك اجلـــــيـل) إلى (ا
الــشـعــور األبــوي ومــرجـعــيــتـهم
لـلــحــركـة الــشــيـوعــيــة الـعــربــيـة
وخــبـراتــهم  قــيــاســاً بــاآلخـرين
وبرّروا بعض ذلك إن الشيوعي
العراقي يقيمون نشاطات  دون
إبـالغــــنــــا  وقـــــد تــــكــــون ثــــمــــة
حسـاسيـة شخصـية فـحتى ح
ـنشـطرة أريـد توحـيد اجملـاميع ا
عن احلــزب فـضّل خـالـد بـكـداش
عـدم اسـتخـدام "الـقاعـدة" ألن لـها
عالقـــــة بــــــفـــــهـــــد حـــــيـث كـــــانت
احلسـاسيـة لنـفس األسباب رغم
اســتـشــهــاد األخــيـر وقــد يــكـون
النــــتـــــخــــاب خـــــا زهــــدي  إلى
ســـكـــرتــــاريـــة  احتـــاد الـــنـــســـاء
ي وهي أول ـقــراطي الــعـا الــد
امـــــرأة من بـــــلـــــد عــــربـي  أثــــار
حـفـيـظة الـسـوريـ وكـان احتاد
الـطـلـبـة الـعــراقي الـعـام نـشـيـطـاً
وفـرض وجـوده الدولي وقُـبل في
ي عضواً في احتاد الطالب الـعا
الـعـام 1955 ومـنــذ ذلك الـتـاريخ
أصـبح له تــمـثــيالً رسـمــيـاً هـذه

بعض أسباب احلساسية.
ي ناسبـة احتاد الطالب العا و
ثل لنا في براغ?  فمن كان أول 
مثّل عبـد األمير الـرفيعي االحتاد
بـ الـعـام 1957-1955 ثم جـاء
بـعــده رضــا هــويّس الــذي تـوفّي
في حـادث مؤسف حـيث سـقطت
به الـطائـرة وهـو متـجه من بـك
- إلى كوريـا ومعه 20 شخـصية
ـمـثل طالبـيـة مـتـمــيّـزة ثم كـان ا
حــــازم ســـلّـــو إلـى الـــعـــام 1960
وبـــعـــده عـــمل بـــهـــنـــام بـــطـــرس
كـــشـــغــــيل ســـيــــاسي في احتـــاد
ي ثم انـتقل مـجلس الطالب الـعا
ي فـي هلسـنكي وقد السـلم العا
عـــمل فـــاروق رضــاعـــة كــشـــغــيل
ســيــاسي بــعــد انـقالب 8 شــبـاط
(فــبــرايــر) الــعـام 1963.وأصـبح
نـوري عـبــد الـرزاق  الـســكـرتـيـر
ي الــعــام  الحتــاد الــطالب الــعــا
ـــؤتــمــر الــعــام 1960 أي بــعــد ا
الـسـادس الـذي انـعـقـد في بـغداد
في الـــعـــام 1960 واســـتـــمـــر في
مـوقــعه إلى مــطــلع الــعـام 1968
حيث أصبح مهدي احلافظ بديالً
 عـنه ولـغـاية مـطـلع الـعام 1971
وبعـدها انـخفض تـمثـيل االحتاد
إلـى نــــائـب رئـــــيس مـن بــــ 12
نائـباً لـلرئيس و11 نائـباً لألم
وقع العام وقـد تخليّـنا عن هذا ا
فـي الــــعــــام 1977 بـــــالــــتــــنــــازل
لالحتـاد الـوطـنـي لـطـلـبـة الـعراق
بـــعــد جتـــمــيـــد احتــاد الـــطــلـــبــة
(واألدق حـــلّـه) بـــرفض واسع من
جــمـــهــور االحتــاد والـــعــديــد من
قياداته.وقد ســــــــألته عن رابطة
الـطـلـبـة الـعـراقـيـ فـي مــــــــصر
ومـــتـى تـــأســـست وكـــنـــــــت قـــد
قـــرأت كــتـــاب "مــذكــرات نـــصــيــر
ـــدى  بــغــداد اجلـــادرجي" (دارا
2017). فــقــال إنــهــا ضــمت بــ
80-70 طــالـــبــاً وكــان رئــيــســهــا
ال (كـردي) وهو مـحـمـد حـسـ ا
عروفـة ونصير من عائلـة دزئي ا
اجلــادرجي وزوجـتـه فـيـمــا بـعـد
صـرية وحـظيت بـدعم الـقيـادة ا
خصـوصاً بتـوصيـة محمـد حديد
الذي حضر مؤتمراً للتضامن في
الـقـاهـرة وتـعـزّزت عـالقـتـنـا مـنذ
الـــــعـــــام 1957 والـــــعـــــام 1958
وحـتى ثورة 14 تـمـوز (يـولـيـو)
حـيث عـاد عـدد كـبـيـر من الـطـلـبة
إلى بـغـداد السـيّـما الـسـيـاسـي

منهم.
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األثـــر في تـــقـــويـــة مـــعــنـــويـــاتي
وإشـعـاري بـأنـني لــــست وحـدي
ـــواجــهـــة هــذه أو مـع عــائـــلــتي 

األزمة.
{ وماذا عن بداياتك الشيوعية?

- يـقول نـوري إنه كـان يرغب في
الـبـقــاء مـاركـسـيـاً مــسـتـقالً لـكن
تـــأثـــيـــرات خـــاله عـــدنـــان وأحــد
أقاربه شجعته على االنخراط في
حـزب الـتـحـرّر الـوطـني فـانـتـمى
إلى احلـزب وبـعـد أسـبـوع شارك
في تـظاهـرة شهـيرة عُـرفت باسم
تـظــاهـرة الـكــاظـمـيــة وقـد كـانت
الـشـرطـة تـعـرف تـفـاصـيـلـها و
مداهـمتهـا واضطـرّ هو وعدد من
ـتـظـاهـريـن للـهـرب فـي بـسـات ا

الـكـاظـمـيـة وبـقـوا فـيـهـا نـحو 3
ساعات  لكنه  اعـتقالهم الحقاً

.
وبـعد فـترة الـتقى جنـيب الراوي
وهو صـديق العـائلـة وكان وزيراً
لـــلـــمــعـــارف فـــقـــال له إن نــوري
الـســعـيـد عــمل كل مــا في وسـعه
إلسقـاط وزارة مـزاحم البـاججي
وها أنـتم تـنفّـذون دون أن تدرون
مــخــطــطه خــصــوصـاً حــ رفع
تظاهـرون شعار "إسقاط وزارة ا

مزاحم الباججي الفاشية".
{ وســــألـــــته عن مـالبــــســـــات حــــزب

التحرّر الوطني وإجازته?
- فــأجـــاب هــذا مــا ذكـــره  ســالم
عــبـــيـــد الــنـــعــمـــان  في كـــتــابه "
احلزب الشيوعي العراقي بقيادة
ــــدى لـــــلــــثـــــقــــافــــة فــــهـــــد" دار ا
2007 فـــــقـــــد أُرسل والـــــنـــــشـــــر
الــــنـــعــــمــــان إلى ســــعـــد صــــالح
لــلـــتــبـــاحث مـــعه بــشـــأن إجــازة
احلــزب وقــد نـصح ســعــد صـالح
بـاستـبدال اسم حـس الـشبـيبي
ألنه شيـوعي معـروف باسم آخر
عـلمـاً بأنه صـديـقه ذلك أن اسمه
يـثــيــر دوائـر عــديـدة ضــد إجـازة
احلـــزب بل ويــعـــطــيــهـــا مــبــرراً
لــلـضـغط من أجـل إلـغـاء إجـازات
األحـزاب جـميـعـها ولـكن الـرفيق
فــهــد أصــرّ أن يـكــون الــشــبــيـبي
ولــــيس غـــــيــــره ثم طــــلـب مــــنح
احلزب جريدة كعربون لذلك لكن
الــوزارة  الــتي أجـازت 5 أحـزاب
وطــنـيـة اسـتـقـالت بـعـد حـ ولم
تـدم سوى 97 يـومـاً حـيث تـمت
اإلطاحة بها لتـشهد البالد موجة
أخــــرى مـن الــــتــــضــــيــــيـق عــــلى
احلرّيات. وكان آرا  خاجادور قد
كــتب لي تــعـلــيــقـاً عــلى كــتـابي "
: ســعـد صــالـح - الـضــوء والــظلّ
الـوسـطـيـة والـفـرصـة الـضـائـعة
بـيروت  الـدار الـعـربـيـة لـلـعـلـوم
 " 2009أن فـهد أرسل الـشـبـيبي
لعـتاب سعـد صالح  لـكن األخير
شــــــرح ظـــــروف عــــــمـل الـــــوزارة
والتحديات الـتي تواجهها وقال
آرا كــــــان اسـم ســــــعـــــــد صــــــالح
ووطــــنــــيــــته ونــــزاهــــته شــــديـــد
االحــتــرام لــديــنــا وأضــاف حـ
ســمــعــنـا بــأن ســعــد صــالح دعـا
جلـبـهـة وطـنـيـة بـادرنـا بـإرسـال
هادي هاشم األعظـمي ليتصل به
ويبلغه استعدادنا االنخراط فيه
فـكــان جـواب سـعـد صـالح أن من
الـــســابق ألوانه الـــتــحّـــرك بــهــذا
االجتــاه وقــد أدرجت مالحــظــته
ـــــذكــــور تــــــــــــلك في كـــــتـــــابي ا
(الـطـبــعـة الـثـانــيـة دار الـشـؤون

.(2012 الثقافية بغداد
وســــــألــــــته عـن عـالقــــــة احلـــــزب
الـشيـوعي العـراقي بـالشـيوعـي
الـــســـوريـــ وخـــــــالـــد بـــكــداش
حتـديـداً .يقـول نـوري في كـانون
األول (ديــســـمــبـــر) الــعــام 1955
استـلم رسالـة من سالم عادل قال
ركزية فيها أن وفداً من الـلجنة ا
ــــؤتــــمـــر يــــرغب فـي حــــضــــور ا
الـــعــشــرين لــلـــحــزب الــشــيــوعي
الــسـوفــيــيــتي الـذي كــان يــجـري
الــتـحـضـيـر له وإن الـسـوريـ لم
يـــســــاعــــدونـــهـم وطـــلـب تـــدخّل
احلــزب الــشــيــوعي الــبــريـطــاني
وورد في الــرســالـة إن ســكــرتــيـر

يكون له في أوروبا مندوباً دائماً
لغـرض التـعاون والـتنـسيق و
االتــفـــاق مع احلــزب الـــشــيــوعي
الــنـمــسـاوي وقــد وصل "شـريف
الـــشــيخ" إلـى فــيـــيــنـــا  لــلـــقــيــام
ـهمـة وكـانت الـنمـسـا حيـنـها بـا
مـقـسّــمـة إلى أربـعـة أقــسـام بـعـد
ــيـة احــتاللــهــا في احلــرب الــعــا
الـــثــانــيــة قــسـم أمــريــكي وآخــر
بــريـطـاني وثــالث فـرنـسي ورابع
ســـوفـــيـــيـــتـي  وحـــصـــلت عـــلى
اســــتـــقاللـــهــــا في الـــعـــام 1955
وأجـلـيت القـوات األجـنبـيـة عنـها
ـــتــحـــدة كـــدولــة ودخـــلت األ ا

مستقلة.
{ هـل عـرفت الـسـلـطـات الــبـريـطـانـيـة

بقدوم سالم عادل ? 
- بــــعــــد زيــــارة سالم عــــادل إلى
بـريــطـانــيـا ومـراقــبـة الـســلـطـات
الـبـريطـانـية لـنـشاط الـشـيوعـي
الــعـراقـيـ قــامت بـطـرد عـدد من
الــطـلــبــة أولـهم  أنــيس عــجـيــنـة
ـنظـمـة وهو الـذي كـان مسـؤول ا
الــذي اسـتــقــبل سالم عــادل كــمـا
رويت فـي كـــتــــابك " سـالم عـــادل
ــكث ومـا ـدلــول ومـا  :الــدال وا
يــزول"  وبـعـده طُــرد  نـوري عـبـد
الـــــــرزاق وابــــــــراهــــــــيـم نـــــــوري
ومـــصــطـــفى مـــاجـــد مـــصــطـــفى
وقـــــد جــــزأت ونـــــوزاد  مـــــاجـــــد
الــسـلــطـات الـبــريـطــانـيــة الـطـرد
واإلبـعـاد فــجـعـلـتـه عـلى مـراحل
فـبــعـد طـرد أنــيس  انـتــخـابي
ـنـظمـة بريـطـانيـا وكان مـسؤوالً 
أنيس قد انـتقل إلى فييـنا ومنها
إلـى بـــــــــاريـس ثـم جـــــــــاء دوري
واآلخــرين حـيث  إبــعـادنـا من

بريطانيا.
أعــود إلى الـصـراعـات الـداخـلـيـة
فــمــاذا كــنـــتم وأنــتم في اخلــارج
تــنـــظــرون عــلى الـــبــعــد إلـــيــهــا
خـــصـــوصـــاً بــــعض تـــصـــرفـــات

إداريي احلزب?
أنـقل لك مـقـطعـاً آخـر  حـ جاء
نـــاصــر عـــبــود لــزيـــارة بــراغ في
مـهـمـة حـزبـيـة اصـطـدم بـ"شريف
الــشـيخ" وطــلب مـنـه الـعـودة إلى
الــعـراق وهـو الــذي تـوسّط سالم
عــادل لـلــحــصــول عــلى إقــامـة له
ـــــهـــــمــــــات احلـــــزبـــــيـــــة إلدارة ا
اخلـــارجـــيـــة وحـــتـى حـــ جــاء
سـلـيـم اجلـلـبـي كـتب تــقـريـراً عن
دور احلـــــزب ونــــشـــــاطـه لــــيـــــتم
تــســلـــيــمه لـــلــحــزب الـــشــيــوعي
الــبـريـطـاني الطالعــهم عـلى عـمل
احلـزب وقـام بـتـرجــمـة الـتـقـريـر
أنــيـس عــجــيــنــة وكــان تــقــريــراً
مخالـفاً لتقـرير سالم عادل األمر
الــــــــــذي دُهـش مــــــــــنـه احلـــــــــزب

الشيوعي البريطاني. 
وكــان رحـيم عـجـيــنـة هـو من قـام
بترجمة تقرير سالم عادل مشيداً
بـدقـته وقـدرته في الـتـعـبـيـر وقد
تــســـلّم تــقـــريــر ســـلــيم اجلـــلــبي
إدريس كـوكس الـقائـد الـشـيوعي
ـــعـــروف وكــانت الـــبـــريــطـــاني ا

واقف اخملتلفة تثير حيرته. ا
{ وكــيف اسـتــقـبــلـتـم مـســألـة "وحـدة

احلزب"? 
- خالل تـلـك الـفــتــرة  تـســويـة
قـضـايــا االنـشـقـاق بــوسـاطـة في
احلــزب الــشــيــوعي  الــســوري -
الـــلـــبـــنـــاني وكـــان قـــد وصل من
جـماعـة  القـاعدة احلـزب األصلي
(سـالم عـادل وجــورج تــلّــو) ومن
مـجـمـوعـة رايـة الشـغـيـلـة (جـمال
احلـيــدري وعـدنــان جـلــيـمــيـران)
وحــضــر الــلــقــاءات عــبــد الــقـادر
ــوجــود في ســوريـا اســمـاعــيل ا
ولـبـنـان وعـلى هـامـش الـلـقاءات
كـانت مـوجـودة نـزيــهـة الـدلـيـمي
ونـــوري عــبـــد الــرزاق ويـــتــذكــر
نــــــــوري إنه بـــــــعــــــــد طـــــــرده من
بـريـطانـيا ضـاقت الـدنيـا بـعيـنيه
فـكـتب رسـالـة إلى قـيـادة احلزب
ـــان (سالم وكـــان جــواب أبـــو إ
عـــادل) "ســــنـــضع كل إمـــكـــانـــات
احلزب حتت تصرفك" ويقول إن
هـذا الــرد اإليـجـابي كـان له أكـبـر

 nAJ¹Ë w{U*«  U×H  VÒKI¹ ‚«“d « b³Ž Í—u½

qz«Ë_« 5OŽuOA « —«dÝ√

نوري عبد الرزاق مع عبد احلس شعبان ايام الزمن اجلميل

 …—uB «  e²¼«Ë

Husseinalsadr2011@yahoo.com

 —bB « 5 Š

Á—UÇ ô s   ôuI

أربيل

Ê«œdÐ tK « bLŠ q Uý

ظـهرت طـبقـــــــة مالك جـــــــــدد وشنـو يعـنـــــي? بـالعـافيـة كل واحد
اينـام بگبـره اذا شريف لـلجنـة و اذا حرامي وقاتـل الله يقـتص يالله

مشي.
اكو ناس نهبت بالسقوط? 

والله هـو النـهب انواع قـسم شفـنا و قـسم ال اكو نـاس حتلـل البوگ
ايگولون نسوي خير بعدين والله غفور يالله مشي.

ناس زورت وثائق? 
هو زور وهو يتحاسب وانته شعـليك? عود من يزورون وثائقك وتعرف

ثور واخذ حقك يالله عادي.
فالن اسـتـولى عــلى بـيت عـلــتـان? وعـلـتــنـان عـمك خـالك? خــلي عـلـتـان

يشتكي على فالن ال تتدخلون بشي مو مالكم.
وحــده من ربـع صــدام وصــارت الــيـــوم مــســؤولـــة? اي عــادي تــابت

وتوبتها صادقة انتوا ميعجبكم العجب و ال الصوم برجب.
لوگي? عود من يتلوگـلك ال تقبل خطيه يتلـوگ لواحد اليوم مهم عمي
الـنـاس هـيچ من ايـام نـوح بس انـته عـبـالك عـيـب العـيـب باجلـيـب مو

هيچ چانت الوادم اتگول?
يتـحارش بالـنسوان? واكـو نسـوان تتحـارش خلي يولي هـو فد واحد

ميعرف حدوده فد يوم اتصحله وحده بارع اتأدبه انته معليك.
البلـد وضعه غير مـستقر? قـابل بلد اخلـلفوك? وانته شـنو? رئيس انته?
مـرجع? انـته خلگ واحـد عـود من يـطلـبـوك حتى اتـخـلي البـلـد يسـتـقر

گول ما اريد.
انته ليش متاكل و توصوص?

ويص ويص مـثـل الـكـتــاكـيـت اتـريـد اتــصـيــر حـقــاني وخـوش ادمي
وتخاف الله? 

شـوفـلك مـكـان بعـيـد عن الـنـاس الن النـاس اتـريـد كل شي ومـتـريد
واحد ايگللها على الع حاجب مدام ايبوگ و محد يحاسب ويچذب
ومحد ايـرده معنـاها قوي والـقوي وراه ناس والـناس اتريـد فلوس
والفلوس عد الـقوي والقوي مو وحده قـوي االقوياء اليوم هوايه بس
الــقــوي ال ادور عــلــيـه بــ الــفــقــراء ذوله يــردون خــبــزه وثــوب و دوه
ــشـون مـدنــگـ الـقــوي كل شي يـگــدر يـسـوي بس و
مـيگـدر ايـجـيب الشـمس من مـكـان الغـروب فـمشي

. امورك والله كر
يعجبكم هذا احلچي?

حـتى لــو مـشــيـنــاه راح تـطــلـبــون اكـثــر الـله ال
يوفقكم.

-1-
ـلك فــيـصل االول قـد طـبــعت له في ذهـني صـورةً كـانـت قـراءاتي عن ا

برّاقة...
وأهم ما فيها :

انّه كـان رجل دولــةٍ من طـراز فــريـد  وهــذا مـا مــكـنّه مـن بـنــاء الـدولـة
ط مقبول .. العراقية احلديثة  –وفي زمن قياسي  –على 

-2-
ولــكنّ هـذه الــصــورة قـد اهــتــزّت أخـيــراً بــفـعـل مـا ذكــره عــنه (نـاجي

شوكت) في كتابة (سيرة وذكريات ثمان عاماً) 
والسؤال اآلن :

ماذا ذَكَرَ ?
وكيف تغيّر االنطباع ?

-3-
عُرِفَ عن الـراحل ( نـاجي شوكت)  –وهو رئـيس وزراء عـراقي سابق

 –أنه كان  جمهوريَ النزعة ..
لكي منذ أيام عنى انه كان يفـضل النظام اجلمـهوري على النظـام ا
دراسته األولـى في تركـيا وأهم االسـباب لـتفضـيلـه احلكم اجلـمهوري
ـلـكي أنّ الـثـاني يـكـون وراثـيـا وقـد يـؤول الى الـصـبـيـان عـلـى احلـكم ا

فكيف تدار الدولة حينئذ ?
ولـكنّ هـذه الـنـزعة لـم تَمْـنَـعْهُ من الـعـمل في ظل دولـة مـلكـيـة  وبـالـفعل
ـهـام ـلـكي ومن تـلك ا تـوّلى مـهـامـا اداريـة خـطـيـرة في بـدايــة الـعـهـد ا

وصل . متصرفية لواء ا
وفي اعقـاب قضيـة أثارها عـليه بعض مـبغضـيه سُحِبَتْ يـدُه من العمل
وصل  –وعاد الى بغداد ونشط لتوضيح موقفه –كمتصرف للواء ا

لوزير الداخلية ولرئيس الوزراء ... 
لك فيصل األول . قابلة ا وعدٍ  حتى أُبلغَ 

لك : يقول ناجي شوكت عن ا
شَرَعَ في حديثه قائالً :

{ انّي سمعت كثيراً من األقاويل عنك  
سمعتُ أنك جمهوري النزعة 

لـكية على الرغم من انّك كنتَ موظفاً عارض لفكرة ا وانك كنتَ من ا
في احلكومة ..! }

فاجابه ناجي شوكت :
سيدي :

{ انّ كوني جمهوري النزعة ال يعني بأني ضد جاللتك ..
لك الشرعي على هذه البالد يحكم االستفتاء الذي   أصبحتم ا

ـعقول أنْ ـقراطـياً فهل من ا وارتضـاكم العراقـيون مـلكاً دسـتورياً ود
اتصدى جلاللتكم أو أفكر في االساءة الى مقامكم ? }

سيرة وذكريات /  104- 103
لك فيصل األول لفت ان الهاجس السلطوي لم يكن يغيب عن بال ا وا
 فــالــنــزعــة اجلـمــهــوريــة عــنــد (نــاجي شــوكت) أخــذتْ مــأخـذهــا من
اهـتمـاماتِـهِ  مع أنهـا مفـردة جزئـيـة ال ينـبغي أنْ يـتـوقّف عنـدها  رجل

بحجم فيصل األول..!!
ولم يهدأ باله حتى قال لناجي شوكت :

( هل تبايعني اآلن 
وتـؤدي الـيـمـ أمـامي بـانك سـتكـون صـادقـاً لي  وعـضـواً مـفـيداً في
خـدمـة بالدك  وأمتك  والسـيـمـا انّ البالد بـحـاجة مـاسـة الى أمـثالك

ثقف ثقافة عالية ? } من الشباب ا
صدر السابق / ص 109 ا

-4-
ؤسف ان يـكون (الـكبـار) أمامَ الـسلطـة ( صغـاراً) يشـبهـون األطفال ا

في تشبثهم في احلفاظ على اللُعَب..!!
-5-
راحل والعصور  وهكذا هم في كل ا

سـؤول كبيـر عن صديق له أو زميل وقد يُـساء فَهْمُ كـلمةٍ عـابرة تُنْـقَلُ  
ِجّن  ويعتبره من الساع لالطاحة به ..!! فَيَقْلبُ له ظهر ا

-6-
نصب تكليف وليس تشريفاً  ان ا

ومن هنا :
فـان كل الـهـواجس واالنـفعـاالت الـتي تـعـتـمل في نـفوس
ـنــاصب الــكـبــرى وهي في الــغـالب – أصــحــاب ا
لـيـست بذات أسـس سلـيـمـة - هي افـرازات هذا
الـــداء الـــوبـــيـل داء الـــعـــشق الـــســــــــلـــطـــوي
والــذوبـان فــيـه حـدّ االنــقـالب عـلـى الــعـقـالنــيـة

وضوعية ..!! وا
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