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توجـهاتهم وحـركة موغـابي مثاالً
نـظـمة فـقـد طـلبت االنـضـمـام إلى ا
في لـــــوســـــاكــــو لـــــكـــــنه  رفض
ـاألة لرأي السوفييت انضمامهم 
ونــفـــوذهم وحـــ اســتـــلم احلــكم
مـوغـابي بـعـد حـوالي شـهـر اتـخذ
ـنــظـمـة وهـكـذا ـقــاطـعـة ا قـراراً 
دخلـنا في خالفات ال نـاقة لنـا فيها
وال جـــــمـل وال تـــــخـــــدم قـــــضـــــيــــة
الـــتـــضـــامن ســـوى االنـــحـــيــازات
الـضـيقـة وهـنـاك أمثـلـة كثـيـرة مثل
اخلالف بشأن موزامبيق واخلالف

مع الكوري
وقــــد ســــأل نــــوري عــــبــــد الـــرزاق
ــاذا خـســرتـمــونـا ألــيـانــوفـســكي 
ـــــــبـــــــابـــــــواي? وكـــــــان رأيه أن ز
اجملـموعـة الثـانـية بـقيـادة نوكـوها
هي األفضل لـكن ذلك حسب نوري
سوء تقدير وعدم فهم لطبيعة عمل
ـنظـمة الـدوليـة وفي أفغـانسـتان ا
كـانت الـكـارثة الـكـبـرى فقـد طـلبت
حركـة عدم االنحـياز سـحب القوات
الـسوفـييـتيـة  التي لم يـصوّت في
ـــتــحــدة ســوى 12 عــضــواً األ ا
لـصـالح بـقـائـهـا وحـاولت مـنـظـمة
التضامن أن تتـخذ مواقف أسماها
نـوري عـبد الـرزاق "مـخـاتـلة" كي ال
تغضب الـسوفييت بـإدانة التدخل
اإلمبريالي والتـمني بتحقيق إرادة
الـشعب األفـغـاني احلرّة  إلى غـير
ذلك من العـبارات الـعمومـية والتي
ال مـعـنى لهـا حـ يـلتـهب الـصراع
ويــــحــــتـــاج األمــــر إلى مــــوقـــــــف
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وسألته عن دور يوسف السباعي 
وكـــان رأيه إنه شـــخص حـــصـــيف
وحــكـــيم ونــادر وكــان الـــســبــاعي
رئــيــســاً ســابــقــاً الحتــاد الــكــتــاب
الــعـــرب قــد تــعــرّض إلى عــمــلــيــة
اغــتـــيـــال عــلى يـــد "جـــمــاعـــة أبــو
نــضـال" وكــان ذلك خالل اجــتـمـاع
الهـيئـة الرئـاسيـة في قبـرص العام
وكـــانت األجـــواء مـــتـــوتــرة 1978
عـشــيـة هــذا االجـتــمـاع الــعـاصف
وكان يـومهـا نوري عـبد الرزاق في
زيـــارة إلى بــغـــداد (أواخــر الـــعــام
وســـــمـع عن إعـالن زيـــــارة (1977
الــسـادات إلى الــقـدس 19 تــشـرين
الـثــاني (نـوفـمـبـر) 1977 وكـان قد
الـتـقى الرئـيس أحـمـد حسن الـبـكر
للتـحضير لـلمؤتمـر في بغداد وقد
وصـله خـبراً أن الـسـباعي سـيـكون
ضــمن وفــد الـــســادات فــطــلب من
عـامــر عـبـدالـله االتـصـال به لـكي ال
يـذهب مع الـوفـد ألن ذلك سـيـسـبّب
إحـراجاً لـلمـنـظمـة ويثـير مـشكالت
مـهـنيـة وسـيـاسيـة عـديدة السـيّـما
نظـمة لكن السباعي وهو رئيس ا
ـطاف مع الرئيس ذهب في نهاية ا
الــســادات وكــان حــيــنــهــا رئــيــسـاً

لتحرير جريدة األهرام.
يـوم التـقى نوري بـالـسبـاعي سأله
األخـــيــر أكـــان عــليّ أن أعـــتــذر وال

ألبي طلب الرئيس? 
ــكن أن وكــان جــواب نــوري كــان 
تــــبــــلــــغه أنك مـع الــــفـــكــــرة لــــكن
ـنـظــمـة جتـعـلك ال الـتـزامـاتـك مع ا
تــكـون في الــواجـهــة وقــد انـفــجـر
الـــشـــارع ضــد الـــزيـــارة من جـــهــة
وتـــشـــكّــــلت "جـــبــــهـــة الــــصـــمـــود
والــتـصـدي" من جــهـة أخـرى لـعـزل
مـصر ومـقاطـعـتهـا خصـوصاً وأن
أكـثـر من كـان مـتحـمـسـاً لـذلك هو :
الـعـراق وسـوريـا ولـيـبـيـا وسـألته
عن مــــوقف الــــيـــمـن اجلـــنــــوبـــيـــة
ومـنـظمـة الـتـحـريـر الـفلـسـطـيـنـية
فـأجـاب أن مـوقـفــهـمـا كـان مـعـتـدالً
وغير مندفع.كـان نوري عبد الرزاق
يــعــتـــقــد أن الــســبــاعي أدرج عــلى
قـائــمـة االغــتـيــال وأن خـطــراً عـلى
حـيـاته سـيـكـون جـدّيـاً األمـر الـذي
يـقــتـضي عــدم ذهـابه إلـى قـبـر ص
الـتي أصــرّ الـسـوفــيـيت عــلى عـقـد
االجــتـمــاع فـيــهـا وقــد كـان الــوفـد
بــــرئــــاســـــته والـــــتــــقى بـــــرئــــيس
اجلـمــهـوريـة ســبـيـروس كــبـريـانـو
والـتـقى لــيـسـرديس لـكــنه يـومـهـا
كــان ابـن رئــيس اجلــمـــهــوريــة قــد
اخـتـطف وأنـقذه لـيـسـرديس الذي
أكّــد ال نـريـد اجـتـمـاعـاً في قـبـرص
ــقــراطــيــون قــد ــان الــد وكــان األ
عـرضـوا إمـكـانـيـة عـقـده في بـرل

وحــــاول نـــوري الـــتـــأجــــيل  لـــكن
الـــــســــــوفــــــيـــــيـت كــــــان لـــــديــــــهم
اســتــراتــيـــجــيــتــهـم من عــقــده في

قبرص فدعوا النعقاده.
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ــاركــسي وهــو كــاســتــرو الــفــكــر ا
األقـــــدر عـــــلى إدارة دفـــــة الـــــبالد
وتالطف السكرتـير العام مع نوري
حــ قـال له: يــبـدو أن لــديك عـقـدة
عــبــد الــكــر قــاسم الــذي كــان قـد

اجته بالبالد نحو الدكتاتورية.
أما لقاء جيفارا الثاني فقد كان في
خــريف الــعــام 1963 وكــان نــوري
عـلى رأس وفـد تـطوعـي للـمـشـاركة
في حمـلة كـسر احلـصار عـلى كوبا
بعـد إعصار فـلورا الـذي تسبب في
مـــقــــتل أكــــثـــر من 1100 شـــخص
وتدمـير مـا يزيد عن 11 ألف منزل
26 والــــــــــذي اســــــــــتــــــــــمــــــــــر من 
أيلول/سـبتمبـر ولغاية 12 تشرين
األول/ أكـتــوبـر وكـان الـوفـد يـضم
عـــشــر شـــخـــصــيـــات من فـــرنـــســا
ـارتــنــيك وغــيــنــيـا وبــولــيــفــيـا وا
وغــيـرهــا وحـصـل خالل وجـودهم
اغـتـيال الـرئـيس جون كـيـندي (22

تشرين الثاني/نوفمبر/ 1963).
وطلـب جيـفـارا مـقـابـلـة الـوفـد بـعد
عـودتـه من سـانـتـيـاغـو (كـوبـا) إلى
هـــافـــانــا وحـــدّثـــهـم عن تـــطـــويــر
الــــصـــنــــاعـــة (حــــيث كــــان وزيـــراً
لـلـصـنـاعة) وكـان احلـصـار قـد فعل
فعـله وح
طــــــــلب

الـالتـــيـــنـــيـــة في إطـــار مـــنـــظـــمـــة
الــتـضــامن األفـرو - آســيـوي وفي
ــبـــادرات من نــوري وقـت الحق و
عـــبـــد الـــرزاق  دعــــوة أمـــريـــكـــا
الالتـــيـــنـــيــة جلـــمـــيع مـــؤتـــمــرات
التـضامن األفـرو-آسيـوي  وبصـفة
اســـتــشـــاريـــة وظل  الـــكـــوبـــيــون
يحـضرون فـقط دون حمـاسة مـنهم
ومن أطــــراف أخـــرى في أمـــريـــكـــا
ــــفــــارقـــة أن الـالتـــيــــنــــيــــة. ومن ا
األمــريــكــان الــذين حــاولــوا كل مــا
يـسـتـطـيـعـون مـنع انـعـقـاد مـؤتـمـر
الــــقــــارات الـــــثالث كــــان الــــروس
(السـوفيـيت) في الوقـت نفسـه غير
متـحمسـ النضمـام كوبا وأمـريكا
الالتـيـنــيـة إلى مـنـظــمـة الـتـضـامن
األفــرو- آســـيــوي وفـي حــ كــان
الـسـوفـيت يتـغـلـغلـون بـاسم بـلدان
آسـيا السـوفيـتيـة كان الـصيـنيون
انعـون قبولهم ويـعترضون على
ــؤمل خــطـطــهم وحــيث كــان من ا
انــعــقــاد مــؤتـمــر اجلــزائــر  الــعـام
 وهـــو االجـــتـــمـــاع اخلـــاص1965
ـرور  10ســنــوات عـلـى مــؤتــمـر
بــانــدونغ (1955) فــإذا به يــتــأجل

لثالث أحداث جسام:
أولــهــا- االنــقـالب الــعــســكــري في

اجلزائر 
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وثــالـــثــهـــا - غــيـــاب جــيـــفــارا في
ـدة عام ومن ثم الـكونـغـو وبقـائه 

عودته وتوجهه إلى بوليفيا.
الــســوفـيــيت ونــوري عــبــد الـرزاق

ومنظمة التضامن
ـــتــمــيّــز فـي إدارة الــعــمل لــدوره ا
ـنـظـمـات الـدولـية وجلـدارته في بـا
خــــدمـــــة الــــتـــــوجه الـــــشــــيـــــوعي
واالشــتـراكـي مـنــحه الــســوفــيـيت
نـاسـبة وسام لـيـن الـعام 1974 
بـــلـــوغه األربـــعـــ  وقـــلّـــد بـــهــذا
الــــوســـام في مـــوســــكـــو في حـــفل
ـنع نوري من مـهيب لـكن ذلك لم 
أن تـــكـــون لـــديه مـالحــظـــات عـــلى
الـســيـاســة الـسـوفــيـيـتــيـة وبـعض
تـفـاصـيـلـهـا وخـطـطـهـا ولـيس في
مـجــال الـتــضــامن فـحــسب بل في
ي وفي مجلس احتاد الطالب الـعا
ـي وغـــيــــرهــــا من الــــســــلم الــــعــــا
نظمـات وقد رويت بعضـها فيما ا
ي في يـتـعلق بـاحتـاد الطـلبـة الـعا
سـرديتي عن تـيسـير قـبعـة - غيـمة
نشورة ا فضية في فضـاء الذاكرة 
في صحـيفـة (الزمان) عـلى حلـقت

بــــــــــتــــــــــاريـخ /29/6 و2/7/2016
ي في ـــجــــلس الــــســـلـم الـــعــــا و
حـواراتي مع تـوفـيق الـتـمـيـمي في
الــكــتــاب الــذي صــدر بــعـــــــــنـوان
ــثــقف في وعــيه الــشــقـي- حـوار ا
ومراجعـة في ذاكرة  عبـد احلس
شــعـبـان الـصـادر عن دار بـيـسـان

بيروت 2014.
ـنـظـمـة وسـأورد هـنـا مـا يـتـعـلق 

التضامن األفرو- آسيوي:
ســألت نـوري عـبــد الـرزاق هل كـان
السوفـييت يحـاولون الهيـمنة على
مـنظـمـة التـضـامن األفرو- آسـيوي

نظمات األخرى?  مثل ا
ي لـــبـــراغ احتـــاد الــــطالب الـــعـــا
ي قراطي العا احتاد الشباب الد
ي (بـودابست) احتـاد النـساء الـعا
ي )  مـجــلس الــسـلم الــعـا (بـرلــ
(هـلــسـنــكي) واحتـاد الــصـحــفـيـ
ـي (بــراغ) واحتــاد نــقــابــات الــعــا
ي (بــراغ) ومــجــلــة الــعــمــال الــعــا
الــوقت ثم مــجــلــة قــضــايــا الـســلم

واالشتراكية (براغ).
أجـاب نوري عـبـد الرزاق بـالـنسـبة
ـنـظـمـة التـضـامن هـناك مـرحـلـتان
لــلـســوفـيــيت األولى- اعــتـبــروهـا
ـكـن بـواسـطـتـهـا سـحب مـنـظـمـة 
الـقــوى الـوسـطــيـة الـتــحـرّريـة إلى
جــانـبــهم خـصــوصــاً وإن مـقــرّهـا
الــــقـــاهـــرة ويـــســــتـــطـــيـــعـــون أن
ــعــنـوي يــوجــهــونـهــا بــنـفــوذهم ا
ــالي أمـا والــسـيــاسي ودعــمــهم ا
ــرحـــلــة الـــثــانـــيــة- فـــقــد أرادوا ا
االســتــحـكــام بــالـقــرار والــهـيــمــنـة
الـكـامـلـة وأرادوهـا بوقـاً لـلـدعـاية
الســيّـــمـــا في عـــدد من الـــقــضـــايــا
الـــســــيـــاســــيـــة ذات االخــــتالفـــات

والتعارضات الشديدة مثل: 
التـدخل السـوفييـتي العـسكري في
أفـغـانـسـتـان وقـضـايـا الـصراع مع
الص وقضايا أفريقية فهم كانوا
ــنــظـــمــة أن تــتّــخــذ يـــريــدون من ا
واقفهم وعليها أن مواقف مؤيدة 
تــهـمل حـركـات ثـوريـة أخـرى حـتى
لو كانت مهمـة ألنها ال تنسجم مع
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تـلكه من  فكر منفـتح وجتربة غنيّة ا  عـرفة فحسب بل يفـتح أمامك آفاقاً للمـستقبل  احلوار مع مثقف رؤيوي مثل نـوري عبد الرزاق ال يزوّدك 
وخبرة عمـلية وبـعد كل ذلك ففيـه متعة  حـ تستكـشف التاريخ وتـقلّب صفـحاته بذاكرة خـصبة وجتـادل فيه كأنه حاضـر وتتّفق وتـختلف  كأنك
تضع برنامجاً للمستقبل .حواراتي مع نوري عبد الرزاق متّصلة ومنفصلة لكنها لم تنقطع منذ أول لقاء لي معه في منزله بالكرادة ببغداد يوم عاد
إلى العراق (العام 1969) بعد غربة ثانـية دامت ثماني سنوات 1968-1960 وكانت غربته األولى قد شملت معـظم أعوام اخلمسينات حتى ثورة
ـنـاو حللف بـغـداد هو ومـجمـوعـة من رفاقـه  استـقر في1958 تمـوز (يولـيو) 14  ابتـدأهـا للـدراسـة في بريـطـانيـا وبـعد فـصلـه بسـبب مـوقفه ا
القاهرة بعد أن تنقّل في عدد من العواصم األجنبية والعربية وفي القاهرة ساهم في تأسيس رابطة للطلبة العراقي وأقام عالقات عميقة مع قوى

صري بتياراته اخملتلفة. اليسار ا
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لهم قهوة أجابـته السكرتيرة عدم
وجــود قـهــوة فـي الـوزارة فــعــلق
ضـاحـكـاً: هـذه ظــروفـنـا ووزارتـنـا

بال قهوة.
ثم جرى نقاش ب جيفارا ونوري
عبـد الرزاق بـشأن مـعاهـدة احلظر
اجلـزئي لــلـتــجـارب الــنـوويــة بـ
واشـنـطن ومـوسـكــو و حـيـنـهـا
تــــأســـيـس اخلط الــــســــاخـن بـــ
الكرمـل والبيت األبـيض لتجنّب
أيـة أزمـة جــديـدة وسـأل جــيـفـارا
ــاذا أيّـــد احتـــاد الــطالب نـــوري: 
ــعــاهــدة? وكــان جــواب ي ا الــعــا
نــــــوري ألن االحتــــــاد يـــــدافـع عن
الــســلم وأي نــزع لــلــسالح يــصبّ
بذات االجتـاه وموقـفه ينـسجم مع
هذا التوجه. وكان تـعليق جيفارا:
ـوقف هـذا مــوقف انـتـهـازي أمـا ا
الـثوري الـذي ينـبغي اتـخاذه فـهو
دعم ومـســانــدة حـروب الــتـحــريـر
قصود البؤر الثورية). الوطنية (ا
سـألته ألم تـلـمس لدى جـيـفارا في
ذلك تـــوجـه مـــبـــكّـــر بــــالـــضـــد من
السـيـاسـات الـسـوفـيـيـتـيـة? أجاب
نــعم وجـاء ذلك تـلـمـيـحـاً لـعـدد من
تمـايزة الذي ـواقف ا القـضايا وا
كــان يـذكــرهــا خالل حــديــثه وعن
جـوانـب شـخـصـيـته األخـرى الـتي
كنني استفـسرت عنـها فأجـاب: 
الـــقــول واحلـــديـث لـــنـــوري عـــبــد
الرزاق كـان ثمـة نوع من االعـتداد
ا يصل إلى الشـديد بـالنفـس ور
حـدّ الغـرور لكـن جيـفارا بال أدنى
شك كـان شجـاعاً غـير هـيّاب ودفع
حــيـاته ثــمـنـاً لــقـنـاعــاته بـبــطـولـة
نـادرة وبـســالـة ال حـدود لــهـا. أمـا
بصدد أطروحاته حول الزحف من
ـديــنـة وبــنـاء الــبـؤر الـريف إلـى ا
الثوريـة واحلرب بالطلـيعة فضالً
عـن دور دول اجلـــــنـــــوب والـــــدول
الـنامـية بـاعتـبارهـا مركـز الصراع
األســــاسي  فــــهي أطــــروحـــات لم
تــزكِــهــا احلــيــاة ولــعلّ مــثـل هـذا
ــوقـف كــان الــســائـــد في عــمــوم ا
نضوية حتت احلركة الشيوعـية ا
ي الذي كان لديه ركـز األ لواء ا
حتـفـظـات حـول تـلك االجـتـهـادات
الـتي عـارضــهـا.وثـمــة سـؤال آخـر
وجّهه اثن من أعـضاء الوفد إلى
ن يـــحــمــلــون "شــارة" جـــيــفــارا 
"بــاجـاً" عــلــيه صــورة مــاوتـسي
تــونغ مــفـاده: مــا هي الــطـريق
واجهـة القوى اإلمبـريالية ?
فـمـا كان من جـيـفـارا إلّا أن
يؤشر لهما بيده وإصبعه
بطريقة الـبندقية وحرب
العـصابـات وقد وضع
جــيــفـــارا أفــكــاره تــلك
موضـع التـطبـيق ح
قـاد عـملـيـة ثـورية
في بـولـيـفـيا
بـ 12
شـــــــخص
وكــــــــــــــــان
ضــــــــــــــــده
احلـــــــــــزب
الــشــيــوعي
الـبـولـيفي
الــيــسـار
ي ولـــــــم
يـــشـــارك
مـعه حتى
دمــــــــــــــــــورا

ـقــرّب من الـكــوبـيـ الـبــولـيــفي ا
والـذي عــمل شـغـيالً سـيـاسـيـاً في
ي وهــو من احتــاد الــطالب الــعــا
الـيـسـار اجلـديـد حيـث امتـنع عن
االلـتـحاق به وهـكـذا كان اغـتـياله
ــة يــوم ســمع الــعـالم صــدمـة مــؤ
قتل جيفارا في 9 تشرين أجمع 
األول (اكتوبر) 1967 يومها غنّى

الشيخ إمام :
جيفارا مات
جيفارا مات

آخر خبر ف الراديوهات
وف الكنايس
واجلوامع

وف احلواري
والشوارع

وع القهاوي وع البارات
جيفارا مات
جيفارا مات

جيفارا ومؤتمر القارات الثالث
ن تعتقـد أن جيفارا قلت لنـوري 
قــد تــأثــر قـال بــاجلــنــرال جــيـاب
وجــــبـــــهـــــة حتــــريـــــر اجلـــــنــــوب
الفـيتـنامي وكان اعـتقـاده راسخاً
بــأن الــبـنــدقــيـة ســتــنـتــصــر عـلى

التكنولوجيا األمريكية.
أمـا بـخـصـوص  نـقـد الـسـوفـيـيت
وإن كـــــــان مــــــثـل هــــــذا االجتــــــاه
مـوجـوداً لــدى الـقـيــادة في كـوبـا
لــكن مـواقـفه أصـبـحت عـبـئـاً عـلى
كـاسـتـرو وقـلت لـنـوري: بـقـدر مـا
ـنطـقة تـأثرنا هـو شائع إنـنا في ا
بـــجــــيـــفــــارا وبـــتــــكـــتــــيك حـــرب
ـسـلح  الـعـصــابـات أو الـكـفــاح ا
ـــقـــاومــة والســـيّـــمـــا من جـــانب ا
الـفـلـسـطـيـنـيـة  لـكن جـيـفـارا هـو
ــنـــطــقــة اآلخــر تـــأثــر بــظـــروف ا
وتفكير بـعض قادتها أو ترشّح له
مــــثل هـــذا الـــتــــوجه عـــبـــر ثالث
شـــخــصـــيـــات هي: جـــمـــال عـــبــد
هـدي بن بـركة وأحـمد الـناصـر وا
بن بـــلـــة وارتــــبط مع األخـــيـــرين
بـصداقـة وطيـدة وعالقات عـميـقة
وهو مـا تناولـته في كتـابي " كوبا
احلــلم الــغــامض" دار الــفــارابي
بــيـروت 2010 وكـان ذلك من ي

االستنتاجات التي توصلت إليها.
ـهـدي حـاول الـثالثـة: جـيـفـارا  ا
ؤتـمر القارات بن بلة الـتحضـير 
الـثالث أفـريـقـيـا - آسـيـا- أمـريـكا
الالتينية لـكن الفكرة أثارت حنق
األمريكان من جـهة ولم يرحّب بها
الـسوفـيـيت من جهـة ثـانيـة. وقبل
هدي بـن بركة تـنفـذيها اخـتطـف ا
من "مــطــعم لــيب Lipe في شـارع
سـان جـيـرمـان في قـلب الـعـاصـمة
الفـرنسيـة في باريــــــــس وأطيح
بــــــ بــــــلّــــــة فـي انــــــقالب قــــــاده
الــــهــــــــــــواري بـــــومــــدين في 19
يــــــونــــــيـــــــو (حــــــزيــــــران) 1965
واخـــــــــتفى جيــفارا بــــــــــــــــعد
أن تـــوجـــــــه إلى الــــــــــكـــونـــغــو

العام 1965.
وكـان قــد دار احلــوار بــيــنه وبـ
عـبد الـناصـر قبل خـطاب اجلـزائر
الـشـهـيـر الـذي انتـقـد فـيه جـيـفارا
علـناً مواقف االحتـاد السوفـييتي:
وسـأله عـبـد الـناصـر إلى أين أنت
ــسـاعـدة ذاهب? فـأجـاب جــيـفـارا 
الكونغو في التحرير فقال له عبد
الناصر هل ينتظر األفارقة السود
"طـــــرزانــــــاً" (الـــــرجـل األبـــــيض)
لـتــحــريـرهم? فــبــوسـعي أن أرسل
كـــتــيـــبــتـــ إلى هــنـــاك لــكن ذلك
ســيــعــطـي مــبــرراً لإلمـــبــريــالــيــة
للتدخل دع ظـروف الثورة تنضج
ـسـاعـدة في أفـريـقــيـا وسـنـقــوم 
األفــــــارقـــــة عـــــنــــــد ذلك وحـــــاول
ـــكــتب رشـــيــدوف وهـــو عـــضــو ا
الــســـيــاسي لــلــحــزب الــشــيــوعي
الـسـوفــيـيـتي من أوزبــكـسـتـان أن
يـعطّل تـوجه عـقد مـؤتـمر الـقارات
ـــزمع عــقـــده في الــعــام الــثالث ا
والـذي لم ينـعقـد بسـبب ما 1965
حصل للشخصيات الثالث وح
تــأســست مــنــــــــــظــمــة فـي كــوبـا
حتـمل االسم نـفــــــسـه لم يــــــــكن
لــهـا تــأثـيــر يُـذكــر وقـد  حــلّـهـا
ــــعــــلــــومــــة مــــؤخــــراً (2019) وا
األخـيــرة وردت عـلى لـسـان نـوري

عبد الرزاق.
وقد انعقد مؤتمر في العام 1966
بـدالً مـن الـعـام 1965 بـعــد غـيـاب
رمـوزه الــثالثـة الــتي عـمــلت عـلى
ـهـدي وبن تـنـظــيـمه  جـيــفـارا وا
بـلــة وحـضــره أبـو عــمـار (يــاسـر
عــــرفـــات) لـــكـــنـه لم يـــحـــصل أي
انـدماج حـقـيقي لـلقـارة األمـريكـية

نوري عبد الرزاق

جيفارا 

مع نوري عبد الرزاق وفيصل فكري وأحمد احلبوبي 

ويــــواصل نـــــوري عــــبــــد الــــرزاق
حديـثه: لقـد التقـينا بـسكرتـير عام
احلــــزب االشــــتـــــراكي بالك روكــــا
وكـــــان مـــــعه كـــــارلـــــوس رافـــــايل
رودريــــغــــز وخــــورخي ريــــكــــست
ـكـتب الـسـياسـي  حيث أعـضـاء ا
دعا أعـضاء الـوفد من الـشيـوعي

إلى اجــتـمـاع خــاص وكـان هـؤالء:
جـــــورج حـــــاوي أبــــــو الـــــطـــــيب
اجلــديـــري حــسن ســـنــادة مــازن
احلـسـيـني بـهـنـام بـطـرس نـوري
عـــبــد الــرزاق  وبــلـــيــكــان (رئــيس
ي الــذي أيّـد احتــاد الــطالب الـعــا
ربـيع بـراغ الـعـام 1968 والـدعـوة
إلى اشـتـراكـيـة ذات وجه إنـسـاني
وغـــادر الــبالد بــعــد فـــشــلــهــا إلى
إيـطـالـيـا) ومـاريـنـا زيـرافـدوفـا من
االحتـاد الــســوفـيــيــتي وآخـرين ال

يتذكّر أسماءهم. 
وانــصبّ حـديـث سـكـرتــيـر احلـزب
االشــتـراكي الــكـوبـي الـعـام 1961
ـرحلة الـوطنية على االنـتقال من ا
ـواجـهة إلى الـتـحوّل االجـتـماعي 
احلـــصــار األمـــريــكي الـــذي بــدأت
واشـــنـــطن تـــفـــرضه عـــلى كـــوبــا
وأشــار إلى أن احلـــركــة الــثــوريــة
ــرحــلـة مــدعــوة إلى الــتــحـضــيــر 
الوحـدة ب أطـرافهـا وكان نوري
قـد سأله من سـيـكون زعـيم احلزب
ــنـتــظـر فـأجــابه الــسـكــرتـيـر ا
الـــعــام لـــلـــحــزب االشـــتــراكي
الـــكــوبـي (حــيـــنـــهـــا): فـــيــدل
كــاســتــرو بال مــنــازع فـعــلق
نـــوري : بـــأن كـــاســـتـــرو من
خـلـفيـة غيـر مـاركسـيـة لكن
جـــواب الـــســـكــرتـــيـــر كــان

قاطعاً ح قال: لقد
اســـــتـــــوعب

≤∞±π WLK
في دفاتر 2019 دماء قتلى الطرف الثالث

ـرهَبون مـن اخملتطـف الـذين لم يرجـعوا بـعد للـحريـة فأن عـادوا فصعب و ا
عليهم البقاء بجنب سلطة قاسية

" اللـوگية" لـلرسـمي تمـلقـ فـي دفاتر 2019 كـذب كثيـر من الرسـميـ و ا
الـذين يأكـلون فـضالت طـعام اشـباه الـرجال احملـرضـ على الـشبـاب الذي

مل االفقار و الطرد عن خيرات بالده.
نهوبة والدواء الفاسد وحصص ستشفيات ا دارس وا في الـدفاتر اموال ا
ستمسك الذي يثبت الـتموين التي لم يجني منها الناس غـير صفرة الوجه وا

وطنية حاملها امام الدولة.
في الدفاتر اموال الطاقة التي زادت نسب الرصاص في اجواء العراق

في الـدفاتر تقليعة التغريدات التي هي نـعقات غربان عرفت درب التكنولوجيا
الـغربـية فـأفسـدتهـا بكـلمـات تعـكس عـتمـة النـفوس الـتي تزج االخـرين للـموت
ـتـنـبي وابي والـهـجـرة وتـبـقـى هي لـتـخـتـصـر عـراق ســومـر واكـد واشـور وا
الـعـتـاهـيـة والـشـريف الــرضي وفـيـصل االول وايـام صـعب ان تـعـاد او يـعـاد
نـاسها.. في الدفاتر اسـماء رئاسات كل جهدهـا بيانات تعبـر عن القلق فيما

سرقاتهم جتاوزت حدود خوف الناس وقلقهم على يومهم ال على غدهم
في الدفاتر احزاب للخزي ومستشارون لشؤون العار ورجال بثياب يفترض
انـها رمز للعلم وللثوار لكن وجوه االزمـة تريد حروبا يذبح اجلار فيها سابع
جار.. في الدفاتر عقارات مستولى عليها ومناصب معلوم فيها االسعار

وفي الـدفتـر ايضـا اسـماء والـقاب كـبرى و تـاريخ جلـوء وسيـاسة وجـنسـيات
مكسوبة ورواتب اعانة دول" الكفار"

ـنافٍ و هـناك لم فـقراء حـزبيـو بالدي شـتمـوا البـعث وهـرب االحيـاء منـهم 
يـبق من تـاريخ االسالم الـثـائر فـي القـصص اال االثـار ولم يـبق من نـبـضات
ـال وماركس لم تبق الـقوميـة اال ذكرى عن مخـطوطـات او افكار ومن رأس ا
اال اخـر كـلـمـات تـخـتـصــر مـشـوار اجلـيب اخلـاوي: االقـتـصـاد يـحـرك عالت

اجملتمعات فتعسا للفقراء وتعسا لالفقار.
ــسـيح يــرى مـا نــحن نـعــيش لـغــيـر حـكــمه حـول لـو ان ا
الـراجم للخاطئـة ولقال: من كان مـنكم بال ماض بعثي
او سـار كالبعثـي في الناس قـمعا فلـيطلق رصاصا
نـحـو جـباه اجلـيل الـراقض السـتـمـرار الـنـهب الـقائم
من عـقد ونصف العقد بحـجج ليست اال جتعل نهابة
ــوذجـا وطــني طــبـقــة لالســتــثــمــار وشـعـب بالدي ا

لالستحمار واالفقار.
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بيروت

إعـتدنا كـصحافـي في السـتينـات من القرن الـذي مضى وفي سنـوات الحقة
أن نـبدأ في الـربع األخيـر من الـعام الـتحـضيـر لـتقـليـد إقتـبـسنـاه من كبـيرات
اجملالت والـصحف األمـيركـية واألوروبـية وهـو إختـيار شـخصـية سـياسـية أو
عـامة لتكون "رجل العام" أو "سيدة العـام". وكنا ال نشقى كثيراً في اإلختيار

همة قلة واإلضاءة على أحدهم ليست عسيرة. ذلك أن صانعي األحداث ا
ولم يـحدث أن كـان اإلختيـار حول ظـاهرة تـتقاسـمهـا أكثـر من دولة عـلى نحو
مـا حفل به العام 2019 وبـذلك تصبح الـظاهرة هي الـشخصـية وليس رجالً
. كما يصبح بعض اجلنراالت من ذوي الزهد جزءاً من شخصية العام. مـعيَّناً
والـظـاهـرة الـتي نـعـنـيـها هـي إنـتفـاضـة الـشـعب بـدأت في الـسـودان وتالزمت
مـعهـا إنتـفاضـة من النـوع نفـسه في اجلـزائر ثم إذا بـلبـنان يـعيش إنـتفـاضة
غـير مـسـبوقـة ويـنـتهي صـدى هـذه اإلنـتفـاضـات الثالث مـجـتـمعـة في الـعراق
حـتى إشعار آخر في إنتـظار إنتفاضـة آتية. وتتـسم ثالثة اإلنتـفاضات بالذات
بأنـها كانت الثـانية التي يـراق فيها دم محـتج وبأرقام عـالية فاقت بـكثير ما
أريق من دمـاء في اإلنتـفـاضة الـسودانـيـة. وأما اإلنـتفـاضـة التي لم يُـرقْ على
طـاف فإنـها اإلنـتـفاضـة اجلزائـرية. جـوانبـها دم وبـقـيت خضـراء إلى نهـايـة ا
والـفضل في ذلك بعد العنايـة اإللهية هو حلاميـها رئيس األركان الفريق قايد
صـالح الـذي وضع إسـمه في قـائمـة اجلـنـراالت الـعـرب األكثـر تـمـيـزاً وتـعقالً
وبُـعد نظـر إلى جانب اجلـنرال فـؤاد شهـاب في لبنـان واجلنـرال عبـد الرحمن
ـــولى ســبــحــانـه وتــعــالى هــؤالء ســـوار الــذهب في الــســـودان. ولــقــد أكــرم ا
اجلـنراالت على زُهْـد كل منهم في الـسلطة فـلم يخطـفوها بـإنقالب وال ورثوها
بـالرضى مع األخذ في اإلعتبـار أن الظروف كانت مواتـية أمام كل منهم لكي
يـغادر إهتمامات الثكنات إلى هموم السرايات. ولنا في كل من هؤالء ما يؤكد
مـا نشير إليه. جـنرال لبنان رأى في جتـديد رئاسة سعت إلـيه ما قد يقلل من
رصـيد معنوي وعـسكري إرتبط بـشخصه فغادرهـا مرتاح النـفس والضمير
ثم القى وجه ربه كـمسيحي مـستقيم الرأي حـريصاً أشد احلـرص على لبنان
وصـيغة الـتنـوع. ثم هاهـو جنرال الـسودان يـلقى وجه ربه وهـو في السـعودية
يـخضع لـلعالج وحتـدث غمـضة الـع األخـيرة بـعد اإلطـمئـنان إلى أن أمـثولة
ـقـاليـد إلى حـكومـة مـدنيـة قـبل إنقـضـاء السـاعة زهـده في السـلـطة وتـسـليم ا
ـوعـد الذي حـدده للـتسـلـيم قد أثـمرت حـيث ال مـجال بـعد اآلن األخـيرة من ا
ـقبـولـ كـتـفرُّد في الـسـودان لغـيـر اجلـنـراالت الـزاهديـن غيـر الـسـاعـ وال ا
دنـية وعلى نحـو ما إنتهت إليه وكـبقاء إلى األبد وأن الشـراكة العسـكرية - ا
ارسات اإلنـتفاضـة هي الصـيغة الـوقائـية البـديلـة التي تنـجي السـودان من 
ة جـنراالت احلاكم بـأمر الـبالد والعـباد. وكمـا نهـاية جـنرال لبـنان كـانت كر
فـإن نهاية جنرال السودان كـانت إلى جانب احلديث عن شمائل هذا اجلنرال
ـلك سلـمان بـن عبـد العـزيز وقـد بلـغه أن سـوار الذهب أوصى بـدفنه في أن ا
ـنورة وجَّه بـنـقل اجلـثمـان في طـائرة خـاصـة.. هذا عـدا الـتعـبـير عن ـدينـة ا ا

شاعر الطيبة وطلب الرحمة له. ا
ـفـاجىء لرئـيس األركـان اجلـزائري أحـمـد قائـد صـالح الذي ويـأتي الـرحيل ا
ـسمى قـائداً وصـاحلـاً فضًال عن أنه إرتـضى أن يـكون حـامداً اإلسم عـلى ا
شـاكراً فيـنجي الرئـيس عبدالـعزيز بـوتفلـيقة من شِـرْك التمـديد لرئـاسته الذي
ـيـئوس من نـصـبه له تـزييـنـاً وإسـتـغالالً في الـوقت نـفـسه لـلـحالـة الـصـحـيـة ا
ـعـادلة الـتي رسـمهـا اجلـنرال ـنتـفـعون. ولـقـد أثـمرت ا شـفائـهـا األقربـون وا
اجلــزائــري الــقــائــد والــصــالح: تــركَ احلــراك الــشــعــبي يــســجل جــوالت من
اإلحــتــجــاج فـي أبــعــد مــدة ومن دون أن تــتــأثــر حــيــاة الــنــاس وال يــتم قــطْع
الـطـرقـات. وعــلى مـدى أسـابـيـع ألـقى من الـكــلـمـات الـتي جتــمع بـ الـنـصح
والـتـمـسك بـاألصـول وإحـتـرام الـدستـور مـا لم يـفـعـله جـنـرال عـربي من قـبْل.
وإعـتبر الدم اإلحـتجاجي خـطاً أحمر وبـذلك لم يُصب أي إحتـجاجي جزائري
آسي بـأذى كمـا أن جوالت اإلحـتـجاجـات إنتـهت بـيضـاء متـمـيزة بـذلك عن ا
الـتي شهدها احلـراك السوداني الذي أثـمر بعد سـنة من الصوالت واجلوالت
أول شـراكة مـدنية  –عـسكريـة تؤسس لـهذا الـنمط من الـتغيـير حـيث احلاجة
ـثل هـذا الـتـشـارك الذي في بـعض أقـطـار األمـة ودول الـعالـم الثـالث عـمـومـاً 
. ولـقـد أكـرم اللـه خـير يـغـني عن الـصـراعـات واإلنـقالبـات والـتـوتـرات عـمـومـاً
تـكر اجلنرال اجلزائري حيث أنه تـوفي إثر سكتة قلبـية مفاجئة وتلك أرحم
َن يـسأم تـكالـيف احلياة في ثـمانـينـيته. وجاء الـرحيل بـعدمـا حتققت ـيتات  ا
ـعادلـة التي رسـمـها بـكل بنـودها: إنـقـاذ منـصب الرئـاسـة بإنـتخـاب وفْق ما ا
يـنص علـيه الـدستـور. قضـاء ال ضـغوط عـليه وأحـكـام بحق مـقـامات يـتم على
ـثـلـهـا. تـكـريس أمـثـولـة بـرسم الــفـور تـنـفـيـذهـا. رد جـمـائل بـوتـفـلـيـقـة عــلـيه 
ـؤسسات الـعسـكريـة العـربية وهي أن دور اجلـيش هو حـراسة الـوطن وعند ا
ـا تتضمنه حـدوث تناقضات بـ أهل احلكم والناس يـتم التصرف بـحكمة و
الـدسـاتـيــر وكـذلك حـمــايـة الـشـعب في حــال كـانت هـنــالك مـوجـبـات ودوافع

لإلحتجاج.
تـغيب شـمس الـيوم األخـير من الـعام  2019ويـشـرق شمس الـيوم األول من
ا نـتيجة الـعام  2020وهـنالك إنتفـاضتان لم يُـحسْم أمر نهـاية كل منـهما ر
تبصر أو في إنـتظار ظهور مفاجئ لهذا اجلنرال أو غـياب اجلنرال الزاهد وا
رئـيس جمهورية يحترم نفسه وشعبه وعندها نبدأ كصحافي تدوين يوميات
شـخصية العام  2020وهل هـو صيغة حُكْم يرتضـيها الشعب احملتج وبفعل
جـنرال زاهد أو رئيس تعنـيه إرادة الشعب وإستقالليـة الوطن وتقد الكرامة
ـنصب األعـلى. وهذا ما بـدأ يخـطه برهم صالح نصـب حتى إذا كان ا عـلى ا

ـغـلـوب عـلى في الـتـاريـخ الـسـيـاسي والــرئـاسي لـلـعــراق ا
أمـره... ثم جـاءت األمـثـولــة الـبـرهـمـيـة تـؤكـد أن كـلـمـة
اإلرادة الـــشـــعــــبـــيـــة تـــتـــقـــدم عــــنـــده عـــلى األهـــواء
ـذهبـيـة.  رحـمـة الـله على ـلتـحـفـة بـا ـيـليـشـيـاويـة ا ا
"صـالـح اجلـزائــر" أحـمــد قـايــد اجلـنــرال الـذي أدى
قـسطه للعلى وللشعب اجلزائري وأعان الله "صالح
العراق" برهم الرئيس على تثمير خطوته الشجاعة.


