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والدولي خذ جتربة الفيتنام وجتربة
اجلــزائــر مــثــاالً فـــلم يــســتــطع أحــد
اختـراقـهـمـا ورغم استـفـادة اجلـزائر
ـغــربي ــصــري والـدعـم ا من الــدعم ا
والـتـونـسي والــعـراقي لـكن اجلـزائـر
ظـــــلّـت قــــضـــــيــــتـــــهـــــا جــــزائـــــريــــة
والـفـيـتـنـامــيـون كـانـوا يـعـمـلـون بـ
قـطـبـ مـتـعـارضـ مـتـناحـريـن هـما
مــوســـكــو وبـــكــ ولـــكن الــقـــضــيــة
الـــفـــيـــتـــنــامـــيـــة ظـــلّت هـي األســاس
بــالــنــســبــة لـــهم ولم يــنــخــرطــوا في

احملاور القائمة.
فلسط معه دائماً

ســـألت نـــوري عــبـــد الـــرزاق عن رأيه
الـيـوم بـالـقـضـيـة الـفـلـسـطـيـنـيـة بـعد
اإلحباط الـكبيـر واالنقسـامات احلادة
ــســتــمـرة فــضالً عن والــصـراعــات ا
نـكـوص الـوضع الــعـربي وانـخـفـاض
حجم الدعم الدولي بالرغم من وجود
انعـطاف عـام نـحو فـلسـط أوروبـياً
بـســبب عـدالــة الـقــضـيـة فــأشـار إلى
أهـميـة إنـهـاء االنـقـسام الـفـلـسـطـيني
الذي يـسـتـفيـد مـنه الـعـدو فضالً عن
ضرورة االسـتـفادة من الـدعم الـعربي
رغم تفككه ومن التضامن الدولي رغم
ـتعـددة بـقضـايـا أخرى االنشـغـاالت ا
مـــثـل اإلرهـــاب والـــعـــنـف وقـــضـــايـــا

الهجرة والتعصّب والتطرّف.
ــد نـــوري عـــلى أهــمـــيــة الـــوحــدة وأكّ
الفـلسطـينـية وإعـادة الظـهيـر العربي
واالسـتــفــادة من مـنــظــمـات اجملــتـمع
دنـي كمـا عـمـلت حركـة الـتـحرر في ا
جــنـوب أفــريــقـيــا وهــنـاك إمــكــانـات
كـبـيـرة عـلى هـذا الـصـعـيد وأنـت كـما
ـرتكب أو الحقة ا قال أعرف بهـا 
ــــلـــفــــات عن االنــــتـــهــــاكـــات جــــمع ا
لالسـتـفـادة مـنـهـا في هـيـئـات حـقـوق
اإلنـســان إلدانـة ســيـاسـة "إســرائـيل"
ســواء فـــيــمـــا يــتـــعــلق بـــالــقــدس أو
اجلــوالن أو مـــحــاوالت ضـم جــزء من

غور األردن.
ـــكن اإلفـــادة من عـــضـــويــة وكـــذلك 
فـلــســطـ كــدولـة مــراقــبـة في إقــامـة
دعاوى في احملكمـة اجلنائيـة الدولية
أو عـبـر الـيـونــسـكـو لـلـدفـاع عن آثـار
وتـاريخ فـلـســطـ والـقـدس حتـديـداً
وأهــــمــــيـــــة خــــلق رأي عــــام جــــديــــد

ومنسجم مع التطور الدولي.
وال بــــدّ من الــــعـــمـل داخل اجملــــتـــمع
اإلسرائيلي على الرغم من عنصريته
لـكن ثـمـة جـوانب ال بـدّ من تـعـزيـزها
فالقائمة العربية لها اليوم 14 مقعداً
(نــائـبــاً في الــكــنــيــست) ومن الــذكـاء
فـتحـهـا والـتـعـاون مع "حـركـة السالم
اآلن" واليسـار اإلسرائيـلي مثل يوري

أفنيري وميرك وغيرهما. 
وكم كـانت مـؤثـرة فـلـيـسـيـا النـغـر في
دفاعـها عن احلقـوق الفـلسـطيـنية في
أواخـر سـتــيـنـات وكــامل سـبــعـيـنـات
ـاضي والبـدّ من عـزل الـيـم الـقـرن ا
ـتـطـرّف الـديـني وغـيـر الـديـني مـثل ا
كـــاهـــانـــا ونــتـــنـــيـــاهــو والـــلـــيـــكــود

وأحزابهم.
سـألـته لـو عـاد بـك األمـر كـيف تـفـكـر?
ماذا كان على العرب أن يقرروا بشأن
? فـأشـار إن الـقـرار تـقـســيم فـلـسـطــ
 رغم عـدم مــبــدئـيــته  لـكــنه كـان181
ـكن أن يــفـتح الــطـريق لـقــيـام دولـة
كن أن تتطور وأن تبلور فلسطينية 
رؤيـة جــديـدة حلــلـول واقــعـيــة مـثالً
وكـان رفض الـهـدنـة في رودس الـعـام
 ألف100يــعـــني رفض عــودة  1949

فلسطيني.
مـــاذا عن الـــوضع الـــدولـي اجلـــديــد:
روسيـا أين مـوقـعـها? قـال نـوري عـبد
الـرزاق لـقـد فـتح بـوتـ اخلـطـوط مع
ــتــنــاقــضــة مع ســوريــا اجلــبــهــات ا
وإيـران وانـفــتح الـيـوم عــلى اخلـلـيج
وله عالقة مـتمـيـزة مع تركـيا وله دور
في ليبـيا لكنه يـنسق في الوقت ذاته

مع إسرائيل.
وإذا كان لي أن أخـتم هـذه احللـقات 
فـثـمـة مـا يـفــتح أسـئـلـة جـديـدة حـول
رؤيـة نـوري عـبـد الـرزاق إزاء قـضـايا
ة أكـثر راهـنـيـة وإحلـاحـاً مـثل الـعـو
والثـورة الـصنـاعـية الـرابـعة والـذكاء
االصـــــطـــــنـــــاعي ومـــــوقـع احلـــــركــــة
الشـيـوعيـة الـيـوم من هذه الـتـطورات

الكبرى.

ـده لي الـسـفـيـر عـاطف أبـو بـكر مـا أكّ
في حـوارات مــعه أعـدّهــا لـلــنـشـر في

كتاب. 
ـــصـــريــــون قـــد طـــلـــبـــوا من وكـــان ا
كــبـــريــانـــو إرســال وفـــد وزاري لــكن
الطائرة التي حـملت كوماندوز وكان
هدف السادات مهاجمة الطائرة وقتل
اخلـاطــفـ وإظــهـار قـوة مــصـر وهي
الـتي اخـتــارت طـريق الـتــسـويـة مع "
إســرائــيل" في إطــار اســتــراتــيــجــيــة
ــنـفــرد واتــفــاقــيـات كــامب الــصــلح ا

ديفيد.
وكـان هــنــري كـيــسـنــجـر مـع تـقــسـيم
قــبـرص إلـى جـزئــ عــلى الــرغم من
عـدم اعتـراف الـعـالم بـالـقـسم الـتركي
من اجلـــــزيــــرة وهــــكــــذا  وصــــول
الــكـومــانـدوز بــطــائـرة غــيــر مـدنــيـة
وبــســيــارات جــيب حتــمل رشــاشــات
وعـلى مـتـنـهـا حـوالي 30 كـومـانـدوز
مصـري نـفذوا الـعـملـيـة وانسـحـبوا
وحاول الـقـبارصـة تـصويـر الـعمـلـية
وبــعـضــهم اتــهم مــنـظــمــة الـتــحــريـر
الفلسطينية  في إطار محاولة تأليب
الـــســادات واعـــتـــبـــرت الــســـلـــطــات
القـبرصـية الـقائم بـاألعمال
ـــانـي شـــخـــصــــاً غـــيـــر األ
Personal  مـــرغـــوب فـــيه
Non Grata وكــــــــــــان رد
قراطي اني الد الفعل األ
حـــــدّيــــاً حـــــيـث قــــطـــــعت
الـعالقـات الـدبــلـومـاسـيـة

معها. 
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ــهــدي بن وســألــته عن ا
بـركـة مـتى تـعـرّف عـلـيه
ية فقال في الـندوة العـا
لــدعم فــلـــســطــ الــتي
أقـــامـــهـــا احتـــاد طالب
فـلـســطـ في الــقـاهـرة
وكــــــان رئــــــيس 1965
االحتـاد آنـذاك تـيـسـير
قـبـعــة وهـو الـذي رتّب
عملية اسـتضافته إلى
الــقـــاهــرة حـــيث كــان
مـــــحــــظـــــوراً عــــلـــــيه
دخـولـهـا في حـيـنـها
ويـعــتــبـر نــوري تـلك
أعظم ندوة  حضرها
لدعم حـقوق الـشعب
العربي الفلسطيني
وشارك فـيهـا زعماء
ورؤســاء ســـابـــقــ
مـن كـل الــــــــعـــــــــالم
بــيــنــهم انــطــونـ
وكريشـنامن ومن
اســـكـــنــديـــنـــافـــيــا
واالحتـــاد الــــســـوفــــيـــيــــتي والـــدول
االشـتراكـيـة إضـافـة إلى شـخـصـيات
غـربـية داعـمـة لـلـشـعب الـفـلـسـطـيني
ـهدي بـن بـركة وهـنـاك تـعـرّف علـى ا
وقــد عـــمل مـــعه في جلـــنــة صـــيــاغــة
البيان اخلتامي وانـضم إليهما نبيل
ــهـدي بن شـعث ويــقــول نـوري عن ا
بـركة أن لـه كاريـزمـا مـؤثـرة وتـعـامله
كـان ســلـسـاً جــداً وكـان لــديه وجـهـة
نظر بشأن بعض مواقف السوفييت.
وإذا كـــان هـــذا األمـــر يـــثـــيـــر بـــعض
احلــسـاســيــات فــقـد قــال في مــؤتــمـر
وينـبامـا في غـانا حـيث كان نـيكـروما
هدي العام 1964 حاضراً وقـد قال ا
بن بركـة أن اللـقاء الـقادم سيـكون في
ؤتمر القادم) وهو األمر الذي بك (ا
. وقد تـوقـفت أثـار الـسـوفـيـيت كـثـيـراً
عالقته مع نـوري ووعده بـزيارة براغ
ـرصاد  لـكن اخلاطـفـ كـانـوا له بـا
واحـــتــفـظ نــوري مـع أســرتـه زوجــته
وأوالده سواءً في الـقـاهـرة أو باريس
 والسـيّمـا ابـنه بـشـيـر بـعالقـة طـيـبة
بـــواســطـــة عـــثــمـــان بـــنـــاني وحــ
ـهـدي بن بـركـة شن احتـاد اخـتـطف ا
ي حملة دولية بالتعاون الطالب العا
ــغــربي واحتــاد مع احتــاد الــطـالب ا

القوات الشعبية.
 W ËUI*« ŸuDÝË  U dŽ

واحلـــديث عن يـــاســر عـــرفـــات " أبــو
ـــتع وشـــائق وغـــني فـــقــد عـــمــار" 
تـعــرّف عــلـيـه نـوري عــبــد الـرزاق في
الـــعــام 1956 بـــعـــد أن اســـتـــقـــر في
القاهرة التي جاءها مطروداً من لندن
ولم يـتـمــكّن من الـعــودة إلى الـعـراق
ووصـلـهـا قادمـاً مـن دمشـق وكـان قد
الــتـقـى بـالــرفــيق جــورج تـلــو عــضـو
كتب السياسي الذي أبلغه بالتوجه ا
إلى الـقــاهـرة بــتـوجــيه من سـكــرتـيـر
احلـــزب الـــشـــيـــوعي " سالم عـــادل" 
ـــؤتــمـــر الـــرابع الحتــاد وذلك بـــعــد ا
ي الـذي انـعقـد في براغ الطالب الـعا
وكان رئـيس الـوفـد العـراقي " الـرفيق

عبد الرزاق الصافي".
وقـــد عــمل نـــوري بـــعــد وصـــوله إلى
القـاهرة عـلى تـأسيس رابـطـة للـطلـبة
الــعـراقــيــ والــتي تــرأسـهــا مــحــمـد
ـلّا حـيث اجتـمعـوا أكثر من حس ا
مرّة مع أبـو عمـار وتوثـقت عالقته به
. ويذكـر نصيـر اجلادرجي  فـي كتابه
وسوم  "مذكـرات نصير اجلادرجي" ا
دى  بغداد 2017) الكثير من (دار ا
ـــعـــلـــومـــات عن نـــشـــاط الـــطـــلـــبـــة ا

يتحفظ على ذلك فيـمكن مناقشة األمر
. الحقاً
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وسـألت نـوري مـتى كـان آخـر لـقاء أو
اتصـال لك مع عرفـات فقـال ح كان
محـاصراً (الـعام 2002) حيـث اتصل
به تـــلـــفــونـــيـــاً وكـــان رأي نــوري أن
االنتفـاضة الفـلسطـينيـة الثانـية التي
انــطـلــقـت يـوم 28/9/2001 ال بـدّ من
حتـديـد ســقف زمـني لـهــا وال يـنـبـغي
استـمـرارها إلـى ما ال نـهـاية ألن ذلك
سيمكن العدو من إجهاضها وسيقود
ذلك إلى التراجع فأي حركة احتجاج
أو مــقـــاومــة إن لم تـــتــقـــدم فــســوف
تتـراجع وتـلك خـبـرة انـتفـاضـة الـعام
الروسية التي شخّصها لين 1905
وكانت تلك قـناعة الـسفيـر مراد غالب

. نظمة أيضاً الذي ترأس ا
ويعتقد نوري أن اسـتمرار االنتفاضة
الثـانيـة كـان كمـينـاً فـقد كـان أسبـوعاً
واحـداً كـافـيـاً لـلـفت نـظـر العـالـم وإلّا
فـإن احلـركـة سـتـنـحـسـر وقـد حـقـقت
االنتفاضة األولى العام 1987 منجزاً
كــبــيــراً لــوال عــمــلــيـة غــزو الــكــويت
وانهـيار الـكتـلة االشـتراكـية واالحتاد
الـــســـوفـــيـــيـــتي الـــتي قــــــــــادت إلى
مـــبـــاحــــثـــات مـــدريـــد ومـــفـــاوضـــات

أوســـــــلو 1991-1993.
لقـد جـذبت انتـفـاضة احلـجـارة الرأي
ـا فــيه اإلسـرائــيـلي لــصـالح الـعــام 
حقـوق الـشعب الـعـربي الفـلـسطـيني
ـراكــمـة عـلــيـهـا لـوال وكـان يـنــبـغي ا
التبـدالت في الوضع العـربي وانهيار
احلــد األدنى من الـــتــضــامن وغــيــاب
أصدقـاء للـعرب من الـساحـة الدولـية
وقد أخذ التراجع ما بعد كامب ديفيد
ثم احلرب العراقية - اإليـرانية وفيما
بـعــد غــزو الـكــويت وانــتـهــاء احلـرب
الـبـاردة بـغـيـاب الــكـتـلـة االشـتـراكـيـة
وكان عـلى الـفلـسـطيـنـي أن يـعـرفوا
مـنـذ الـبـدايـة مـحـدوديـة أوسـلـو فـهـو
ليس حالً نـهائـياً وقـد قال نوري ذلك

ألبو عمار.
وسـأل نـوري يـاسـر عـرفات فـي الـعام
ـلك :1982 ـاذا أنــتم ضــد مـبــادرة ا
فـهـد الـعـام 1982 فـأجـاب أبــو عـمـار
بأنه لم يـطّلع عـليـها  وحـ عرف أن
تقـيـيم نـوري مـختـلـفـاً عمّـا هـو سـائد
في الشـارع قـال له أبو عـمـار: إذا كان

األمر كذلك فأنا أول من يؤيدها.
يعـتـقـد نـوري أنه كان عـلى أبـو عـمار
أن يـغـادر رام الــله وأال يـبــقى أسـيـراً
لدى "إسرائيل"  خصوصاً بعد ضرب
ـطـار وخــطـابه ضــد شـارون األمـر ا
الذي يعـني إن شروط اللـعبة تـغيّرت
وهـو مــا فـهـمـه حـسـنـي مـبـارك خالل
زيــارته إلى واشـــنــطن واالســتــقــبــال
البارد الذي قابله فيه بوش االبن أما
ح زار شارون واشـنطن فقـد فتحت
له األبــواب واخلــزائـن وســمع كل مــا
هـو دعـم إلسـرائــيل وكــان رأي بـوش
بأبو عمار إنه شخص سيئ والسيّما

بعد حادث الباخرة.
ـقـاومة واستـعـاد نـوري العالقـة مع ا
وشخـصـيـات عربـيـة في الـثـمانـيـنات
فـقـال: إنــنـا كـنـا نــعـقـد اجـتــمـاعـاتـنـا
نـاقـشة األوضـاع الـعربـيـة في فيـيـنا
بحـضور أديب اجلـادر رئيس الـلجـنة
االستـشـارية ومـهدي احلـافظ أمـينـها
الـعــام وذلك في وسـط الـثــمــانـيــنـات
ــعـيـد غــزو الـكـويت واسـتـمــر حـتى بُ
وكــان الـــرئــيس أبـــو مــازن يـــحــضــر
بعضها وكذلك فيصل حوراني ونبيل
شعث وآخرين كما شارك فيها محمد
فــايق وصالح الـــدين حــافظ وفــاروق
أبــو عــيـــسى ومن الــعـــراقــيــ مــالك
الياسـري وجعـفر عـبد الـغني وفاضل
اجلــلـــبي وعـــبــد احلـــســ شـــعــبــان

وآخرين. 
وبـعـد غـزو الـكويـت تـوسعـت الـدائرة
فشـملت عـراقيـ آخرين مـنهم مـحمد
بحر العـلوم ومحـمود عثـمان ولطيف

رشيد وعادل مراد.
لألسف لم يــكن الــوالء الـفــلــسـطــيـني
لفـلسـط مـوحداً وهـو أمر اسـتطاع
العـدو الـنفـاذ مـنه وعلـيـنا أن نالحظ
أن جـــمــيـع حــركـــات الـــتـــحــرر الـــتي
جنــحت كــانت تــقــدّم الــوالء الـوطــني
وتـــســـتـــفـــيـــد من الـــدعم اإلقـــلـــيـــمي
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ـعـرفة فـحـسب بل احلـوار مع مـثـقف رؤيـوي مـثل نـوري عـبـد الـرزاق ال يـزوّدك 
ـتـلكه من  فـكـر مـنفـتح وجتـربـة غـنيّـة وخـبرة ـا  يـفتح أمـامك آفـاقـاً للـمـسـتقـبل 
عملـية وبعد كل ذلك ففـيه متعة  ح تسـتكشف التاريخ وتقـلّب صفحاته بذاكرة
خصبـة وجتادل فيه كأنه حاضر وتتّفق وتختلف  كأنك تضع برنامجاً للمستقبل
.حواراتي مع نـوري عبد الرزاق مـتّصلـة ومنفـصلة لكـنها لم تـنقطع مـنذ أول لقاء
لي معه فـي منزله بالـكرادة ببـغداد يوم عاد إلى الـعراق (العام 1969) بـعد غربة
ثـانيـة دامت ثمـاني سنوات 1968-1960 وكـانت غربـته األولى قد شـملت مـعظم
أعـوام اخلـمـسـيـنـات حتـى ثورة 14 تـمـوز (يـولـيو) 1958 ابـتـدأهـا لـلـدراسة في
ناو حللف بـغداد هو ومجموعة من رفاقه بريطـانيا وبعد فصله بـسبب موقفه ا
 استـقر في القـاهرة بعد أن تـنقّل في عدد من الـعواصم األجنـبية والـعربية وفي
القاهـرة ساهم في تأسيس رابطة للـطلبة العراقيـ وأقام عالقات عميقة مع قوى

صري بتياراته اخملتلفة. اليسار ا

الـعــراقــيـ فـي الـقــاهــرة الـتي ذهب
إليـها إلكـمال دراسـته الثـانويـة فيـها

بعد تعرضه للمضايقة في بغداد.
كما تـعززت عالقة نـوري مع أبو إياد
حـيث ســافـرا بــالـبــاخـرة ســويـة إلى
مـوسكـو حلـضـور مـهـرجـان الـشـباب
والـطالب الـعـام 1957 وتـقــد تـعـرّف
في الـبــاخـرة عـلـى جالل الـطــالـبـاني
وتــوثــقت عـالقــته به بــعــد ثــورة 14
تمـوز (يـولـيو) 1958 واسـتمـرت في
اخلارج أيضاً  وأتذكّر أن الطالباني
اقــــتـــرحـه لالنــــضـــمــــام إلى قــــيـــادة
ـعــارضـة في مــؤتـمــر صالح الـدين ا
العام 1992  لكن ظروفـه وموقعه لم
يــســمـــحــا بــذلك وارتـــبط بــعالقــات

خاصة مع قيادتها.
وفي الــعــام 1969 اتــصل أبـــو أيــاد
بــنــوري  في بـــغــداد وتــوجه نــوري
وعـامـر عـبـدالـله لـلـقـاء به واسـتـعاد
أبو إياد ذكـرياته مع نوري وسـألهما
عن أية مـطالب لـلحـزب الشـيوعي أو
مــســاعــدات  فــشــكــراه وتــمــنــيــا له
ـــقـــاومـــة الــــنـــجـــاح في وحلـــركــــة ا
مهـمـاتـها مع أخـذ الـظـروف العـربـية
والدولـية بـنـظر االعـتبـار وأكدا دعم
الـشـيـوعـيـ الــعـراقـيـ لـلـمـقـاومـة
بـغض الـنـظر عـن التـبـاين في بـعض

واقف.  ا
وكـان عـامــر عـبـدالــله قـد ذكـر لي أنه
عــمل عــلـى إدراج مــبــدأ حق تــقــريــر
صيـر للـشعب الـعربي الفـلسـطيني ا
في اجــتــمــاع األحــزاب الــشــيــوعــيـة
والعـمالـية الـتحـضيـري العام 1968
الـذي انـعـقـد في بـودابـست ثم أدرج
الحــقــاً وبـــعــد نــقـــاشــات في وثــائق
ـية منذ العام احلركة الشيـوعية العا
وسكو.1969  في اجتماعها 
نـظمات وقد زار نوري عـبد الـرزاق ا
الــفــدائــيـــة في األردن وقــابل جــورج
حــبش في مــنــطــقــة األغــوار ورافــقه
ـام  أبـو شـريف كـمـا عقـد جـلـسة بسّ
مع نـايف حـواتـمـة وحـضـرهـا يـاسـر
عــبــد ربه ولم يـــكن نــوري مــتــفــائالً
ــــــــقـــــــاومــــــــة في األردن ــــــــوقف ا
وازدواجـيـة الــسـلـطــة وكـان لـنـوري
دور مهم في اقـتراح تـشكـيل "منـظمة
األنصار الشيوعية" التي كان احلزب
الشيوعـي اللبنـاني داعياً لـها أيضاً
ـــثالً احلــزب فـــيــهـــا الحــقــاً وكــان 
الـرفـيـقـ ثـابت حـبـيب الـعـاني وآرا
خـاجـادور كـمـا أشرت فـي مـطالـعـتي
ــــنــــشــــورة في عن آرا خــــاجــــادور ا
الزمان بعـنوان وطني نقـرة السّلمان
ي  وهــويّــتي عــراقــيّــة والـهــوى أ
الــعـدد  - 5651اخلـمــيس 9 شــبـاط

(فبراير) 2017.
ــثل وكـــان قــد تـــقــرر إرســـال وفـــد 
ـشـتـركـة ذات ـنـظـمـات الــعـراقـيـة ا ا
التـوجه اجلـبهـوي مـثل جلنـة الـسلم
والتـضـامن ونقـابة احملـامـ ونقـابة
علم ونـقابة الصحـفي وغيرها ا
نـظمات الـفدائية في لزيارة مـكاتب ا
عمّان إلعالن تـضامن العـراق حكومة
ـبـادرة من الـرئـيس وشـعـبـاً مـعـهـا 
أحمد حسن البكر وكان ضمن الوفد
الـشــيـوعي: رحــيم عـجــيـنـة وبــهـنـام
بطـرس والفـريـد سمـعان وقـد ضمّت
قــيــاديــ بــعــثــيــ وأكــراداً أيــضـاً
ـفرق وحلظـة وصولـهم إلى مـنطـقة ا
حـدثت صـدامــات أيـلـول (سـبــتـمـبـر)
األســود 1970 فـــألـــقى نـــوري عـــبــد
الــرزاق كــلـمــة في اجلــيـش الـعــراقي
شهود حيّا مـوقفه ودوره الوطـني ا
وألقى رحـيم عـجيـنة كـلـمة دعـا فيـها
إلى اجلبـهـة الـوطنـيـة  وخالل إلـقاء
الكـلمـات كانت قـذيـفة قـد ألقـيت على
اجلـيش األردني ثم أصــبح الـقـصف

فوق رؤوسهم .
في الــعـام 1973 تــزوج نــوري عــبـد
الرزاق من هـناء قـاسم وقضى شـهر
الـعسـل في بـيروت وقـد وجه لـه أبو
ـة حــضـرهــا كـمـال عـمــار دعـوة كــر

ناصر وأبو إياد وأم جهاد.
ويسـتمـر نوري عـبد الـرزاق في سرد
عالقــته مـع يــاســر عــرفــات فــيــقــول:
نبر الشيوعي وعند تأسيس حركـة ا
وانـطالقـتـهـا (أواسط الـثـمـانـيـنـات)
لـــقـــيت دعـــمــاً مـن جــانـب مــنـــظـــمــة
التحرير الفلسـطينية وبشكل خاص

من مـنـظـمـة فــتح وبـتـوجـيه من أبـو
ـقاومـة الفـلسـطيـنية عمـار وكانت ا
قد قدّمت خدمـات جليلـة ومساعدات
ال تــقـــدّر بــثــمـن ألعــداد غــفـــيــرة من
الـــشـــيـــوعــيـــ الـــعـــراقـــيــ وأود
شـــخـــصـــيـــاً أن أشـــيــر أيـــضـــاً إلى
اجلـــبـــهـــة الـــشــعـــبـــيـــة واجلـــبـــهــة
ــقــراطـــيــة وجــبــهــة الــنــضــال الــد
ـــؤســـســات الـــشـــعـــبي وعـــدد مـن ا
الــفــلــســطـيــنــيــة وهــو مــا يــنـبــغي
االعــــــتـــــــراف به وقـــــــوله مـن بــــــاب
الصـداقـة واالعـتزاز خـصـوصاً وأن
ـــنــافـي كــانت ظـــروف الــهـــجـــرة وا
قـاسـيـة وهي هـجــرة شـبه جـمـاعـيـة
مــنــذ أواخـــر الــعــام 1978 وبــدايــة
ـنـبر من الـعام  1979وكان مـوقف ا
احلرب الـعـراقيـة- اإليـرانيـة قـد لقي
اسـتـحـسـانــاً كـمـا يـقـول نـوري عـبـد
الــرزاق لــيس هـــذا فــحــسب بل إن
كـاتب الـســطـور يـسـتــطـيع أن يـدلي
بشـهادته عـلى هذا الـصعـيد  سواء
بـــخــصـــوص فـــتح وم.ت.ف بـــشــكل

قاومة بشكل عام.   خاص أو ا
كانت لـدى كـاتب السـطـور مراسالت
مستـمرة مع الـراحل عرفـات في عقد
الثمانينـات بواسطة سفـير فلسط
في بـراغ ســمـيح عــبـد الـفــتـاح (أبـو
ـتـكـررة لـها هـشـام) خالل زيـاراته ا
ـمـا بخـصـوص دعم قرار األ والسيّ
ـــــتــــــحـــــدة 3379 الـــــذي ســـــاوى ا
الصـهيـونيـة بالـعنـصريـة علـماً بأن
هــذا الــقــرار صـدر فـي الــعـام 1975
كــان مــعــرّضــاً لـإلعــدام  في حــمــلــة
دولــــيــــة شــــرســــة ضــــده قــــادتــــهـــا
ـالـئـة لـها الـصـهـيـونـيـة وجـهـات 
ـثـقـف األمـر الذي تـنـادى عـدد من ا
الـــعــرب لـــتــأســـيس جلـــنــة لـــدعــمه
تــطـــورت إلى "الـــلــجــنـــة الــعـــربــيــة
نـاهضة الـصهـيونـية والـعنـصرية"
وكـان كاتـب السـطـور أمـيـنـهـا الـعام
مـــنــــذ الــــعـــام 1986  إضـــافــــة إلى
مـــقــــتـــرحـــات أخــــرى بـــخـــصـــوص
االنـتــفــاضـة الــفـلــسـطــيـنــيـة األولى
وشــــروط جنـــاحــــهـــا بــــاألســــالـــيب
ـاعــنـفــيــة "انـتــفــاضـة احلــجـارة" الــلّ
وألـقـى الـكــاتب مــحـاضــرة في بـراغ
بـعنـوان "االنـتـفاضـة الـفـلـسطـيـنـية:
وســـــــيــــــاقـــــــات األيــــــديــــــولـــــــوجي

والسياسي".
كما كتب بُعيد غـزو القوات العراقية
لــلــكــويت رســالــة خــاصــة إلى أبــو
عــمـــار طــلب مـــنه أن يــبـــذل جــهــده
إلقـــنــاع الـــرئـــيس الـــعـــراقي صــدام
حـــســ لـالنــســـحـــاب من الـــكــويت
واجلــلـوس إلـى طـاولــة مــفــاوضـات
لـتـسـويـة اخلالفـات لـلـحـيـلـولـة دون
ـنــطـقـة تـدمــيـر الــعـراق وجتــنـيـب ا
ــوقف الــذي كــارثـــة كــبــرى وهـــو ا
ـنبر وعبّرت عنه في اتخذته حركة ا
صحيـفتـها الـتي كان يشـرف علـيها
ـــراسالته مع ويــحـــتــفظ الـــكــاتب 
الراحل عـرفـات وتوجـد نـسخ عنـها
في سفـارة فـلـسطـ في بـراغ وكان
أول لـقاء لـكـاتب الـسـطـور بـ عـرفات
خالل زيــــارته إلى بــــراغ في أواسط
السبـعينـات ح كان رئـيساً الحتاد
الطلبـة العرب (جلـنة التـنسيق التي
تـرأســهـا). اســتـعــدت ذلك مع نـوري
ــوقف عـــبــد الـــرزاق الســـتــكـــمـــال ا

شرّف للمقاومة الفلسطينية. ا
وسـألت نــوري عـبــد الـرزاق عن دعم
ـنظمـة التضامن م.ت.ف وأبو عمّار 
ـصـريـون فـقـال: الـسـوفـيـيت أوالً وا
ـقر وأبـو عمار ولـيبـيا كانت بحكم ا
هي الداعم للـمنـظمة وهـذه اجلهات
هي الـتي أبـقت عـلـيـهـا وخـصـوصاً
بـعـد انـهـيــار االحتـاد الـسـوفـيـيـتي
نظمات من وكانت ليبـيا تريد نقـل ا
القـاهـرة لـكن الـرئيس الـيـمـني علي
ناصـر محـمـد إضافـة إلى أبو عـمار
كـانــا مع بــقــائـهــا رغم كل الــظـروف
والتعقيدات والسيّـما بعد اتفاقيات

كامب ديفيد.
ـنظـمة قـراراً تاريـخياً وقد اتـخذت ا
كان نوري قد صاغه وبلوره وهو أن
ــنــظــمــة في الــقــاهــرة وفي تــبــقى ا
مقرّها احلالي الـذي ساهم في بنائه
طالل أبـــو غـــزالـــة فـي شـــارع عـــبــد
ـــنــيل ومن الــعـــزيــز آل ســعـــود بــا

نوري عبد الرزاق

ـصرية الشك أن الترتـيبات األمـنية ا
ا فيها طلـوب  سـتوى ا لم تكن با
كــانـت حــراســة الـــســفــارة حـــيــنــهــا
محدودة عـلماً بـأن السـباعي لم يكن
كن أن يتعرّض لالغتيال يعتقد أنه 
ـكن أن يـقـتل بـالـشارع حـيث وكـان 
كـان يـتـمـشى دون حـراسـة كـافـيـة أو

احتراس يُذكر.
ؤتمر حصلت مهاترات وفي جلسة ا
وشتـائم لكنـها انـتهت بـعد نـقاشات
طـويـلـة بـالتـوافـق وكان الـنـص الذي
صـدر بــاسم االجـتــمـاع عــائـمــاً وهـو
وافقة على قرارات مؤتمر طرابلس ا
" جبـهة الـصمـود والتـصدي" وتـأييد
حقـوق الـشعب الـعـربي الفـلـسطـيني
وجــمــيـع الــقــرارات الــتـي تــنــتــصــر
ـشروعـة. وهكذا لقـضيـته العـادلة وا

ؤتمر كما يقول نوري. انتهى ا
وفي صــبـــاح الــيــوم الــتـــالي اتــصل
ـنــدوب الـسـوفــيـيــتي بـنــوري عـبـد ا
الــــرزاق في غــــرفــــته وأبــــلــــغـه بـــأن
الـســبـاعي اغــتـيل فـي الـفــنـدق الـذي
يـــســكـــنــون فـــيه واقـــتــيـــد عــدد من
ـطـعم الـشـخـصـيــات احلـاضـرة في ا

حـــــيـــــنـــــهـــــا

لـيـؤخـذوا كــرهـائن  ثم أطـلق سـراح
البعض منهم مثل عزيز شريف وعبد
الـفـتـاح أمـ وعـثـمـان بـنـاني (الـذي
هدي بـن بركة زوج اخته) ومن كان ا
 أخذهم كرهائن : عبد احملسن أبو
ميرز وجورج بطل وكمال بهاء الدين
وإدوارد خرّاط (مدير الشـؤون الفنية
ــنــظــمـة) وشــخــصــيــة ســوريـة في ا
شــيـوعــيــة ال يــتــذّكــر اسـمـه كـان في

مجلة قضايا السلم واالشتراكية . 
ثم سـألـته مـاذا فـعـلت مـصـر حـيـنـها
بحـيث حـدث صـدام مـسـلح? فـأجاب:
أرسـلت مــصـر طــائـرة خــاصـة لــنـقل
ــتــبــقــيــة وكـذلـك جــثــمـان الــوفــود ا
يــوسف الـســبــاعي وبــحـضــور عــبـد
الرحـمن الـشرقـاوي وبـقي نوري في
ـــتـــابــعـــة األمـــر الســيّـــمــا قـــبــرص 
مـوضــوع اخملـتـطــفـ وشــكّل غـرفـة
عمـلـيات ضـمّت: نـوري ليـسـاريدس
عزيـز شريف مـهدي احلافـظ وسيّدة
قــبـرصــيــة حــيث كــان االتــصـال عن
طــريــقـــهم بــالــطــائـــرة الــتي حــمــلت
اخملـتــطـفـ مــعـهــا وكـانت الــطـائـرة
متوجهة إلى اليمن اجلنوبية (عدن )
وقد أبلـغه قائد الـطائرة بـأن البنزين
قــد نــفـــذ ألن الــيــمن رفـــضت تــزويــد
الـطـائــرة بـالــبـنـزين أو الــنـزول عـلى
أراضيهـا فاتـصل نوري عـبد الرزاق
بـعـد مــنـتـصف الــلـيل بـعـبــد الـفـتـاح
اســمــاعــيل لــغض الــنــظـر عـن نـزول
الـطائـرة لـكي ال يـحـصل مـا ال يـحـمد
عـقـبـاه عـلــمـاً بـأن الـسـادات كـان قـد
ــســاعـدة هــدّد بـأن أي دولــة تــقــدّم ا
لـلـخـاطـفـ سـتـواجه بـشـدّة وهـكـذا
و بــصــورة غــيــر رســمــيــة وعـادت
الـــطـــائـــرة إلى قـــبـــرص ألن عـــدن لم

. تسمح لها بالنزول رسمياً
ــنـدوب وحــيــنــهـا طــلـب نـوري مـن ا
الـسـوفـيــيـتي أن يـكــون نـائـبـاً له في
تـابـعة األمـر وكان غرفـة العـمـليـات 
رأي الــســوفــيــيـت أن حــلف الــنــاتــو
Nato  كــان وراء عـمــلــيــة االغــتــيـال
ولـــكـن ذلك لـــيس ســــوى اتـــهـــامـــات
متـبادلـة ب الـسـوفيـيت واألمريـكان
في ظل الصـراع األيـديولـوجي  ففي
حـ اتـهم الـسـوفـيـيت الـنـاتو اتـهم
األمـــريـــكـــان مـــنـــظـــمـــة الـــتـــحـــريـــر
الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيــة PLO لــكـن تــلك
الـعـملـيـات اإلرهـابـيـة كـانت مـعـروفة
وتــكــاد تــكــون مــاركــة مــســجــلــة من
يوسف السباعيعبد الرحمن الشرقاويمهدي احلافظعبد الكر قاسماختـصاص جـماعـة أبو نـضال وهو
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ـتخـاصم  مذ خلق الـعراق وطـناً وهـو ساحة مـلتـهبـة  وميدان لـنزال ا
اجلـمـيع يـخـشـى عـلى وطـنه  اال حـكـام الـعــراق وأصـحـاب الـقـرار فـيه 
األرض عــنــدهم مــبــاحــة  والــشـعـب وقــود مــا خـلـق اال لــلــحـرق والــقــتل
ال العراقي كروه اال وا والتهجيـر والتجويع والتـشرذم  ما أصيب بلـد 
ـتد  وما وقع ينفق  ومـا ابتـلي وطن بداء اال واجلـسر اجلوي الـعراقي 
عــدوان او حـرب عــلى بــلــد عــربي او صــديق اال واجلــســد الـعــراقي اول
ـوارين الـثـرا  عـجـيب امـرك الــعـراق  اخـلـقت وأنـشـأت ووضـعت عـلى ا
اخلارطة من اجل الـذود عن حمى الـغير  والـدفع عن كل من أريد به شر
 ويـحــدثـونك عـن تـاريخ قــضى الـعــراق جـله حــروب وقـتــال وذود ودفـاع
وأجـســاد مـحــمـولــة عـلى االكــتـاف ومــال مـبــدد وأرض مـحــروقـة  قــبـال
شعارات كاذبة زائفة وكلمات راحت مـنسية في قاموس الوطنية  احلاكم
الوطني من دفع الـنار عن شعبه واحلـرب عن ارضه واخلراب عن دياره 
الوطني احلق من أعـز شعبه وحفظ نـفسه واشبع بـطنه وشيـد بلده وحقق
أمـنه  والالفت أن مـنــحـنى اخلط الـوطــني الـبـيـاني الــعـراقي في أنـحـدار
ؤامرة متتابع  والشعب غائب عنده مغيب  واجلميع يتحدث عن نظرية ا
ـال واألرض  بل هي نــظــريــة الــوطــنــيــة  الــوطــني من حــفظ الــنــفـس وا
والــعــرض  الــوطــني من اعــز ودفع وعـــلّم واشــبّع وشــيّــد  الــوطــني من
استجدى العالـم لعز شعبه  ومن جال الـبلدان لدفع اخلراب عن ارضه 
فـتوحة والـعصيـة من اجل نافذة ومن راح يفتش عن الـسلم ب األروقـة ا

حتقق للوطن امن وسالم واستقرار . 
لـحظ أن حكـام العـراق ومنـذاأليـام األولى إلعالن العـراق وطن مسـتقل وا
شكل مرة باسـم نصرة البلدان من اجل االستقالل وأخرى يبحثون عن ا
نع االحتالالت  سـتبد عن الشـعب الشقـيق والصديق وثالـثة  لرد بأس ا
وكـأن الـعـراق مـا شُـيـد وطن اال لــلـذود عن حـمى اآلخـر . أمـا االنـقالبـات
الداخلية واخلالفـات البينيـة والصراعات الـشعبوية  فـقد كان العراق من
ـتدى عـلى مدى قـرن من الزمان لم روادها إن لم يكـن رائدها  فـتاريخ 
يخـلو عـقد من عـقـوده من حرب داخـليـة او خارجـيـة او حركـة انقالبـية او
خالف سلطوي  فمتى يبنى البشر واحلجر  ويقيناً أن النفس السلطوية
العـدوانـية لم تـكن من مـبتـكـرات العـهـد اجلمـهـوري إنصـافـاً  لكـن العـهد
لـكي كـان رائدهـا بـدءاً من انقالب بـكـر صدقي 1963 ثم حركـة رشـيد ا
عالي 1941 وصـوالً إلى انـقالب قـاسم 1958ثم انـقالب الـبـعث األول
1963 فـردت تـشـرين 1963 ثم انـقالب الــبـعث الــثـاني 1968والـثـالث
1970والرابع 1979الذي ظل حـكمه جـاثم على صـدور العـراقيـ حتى
زال بـأبـشع صـورة عـلى يـد االحــتالل  فـنـال احملـتل شـرف ازالـة اقـسى
نظام اسـتبـدادي شهـده تاريخ الـعراق والـبالد العـربية واإلقـليم  وفي كل
حراك سـلطـوي كان اجلـسد واالقـتـصاد الـعراقي وقـوده  ويحـدثونك عن

زمن اخلير  والوطن السالم السعيد . 
ودخل العراق مـوسوعة كـينز فـي احلرب نيـابة عن اآلخر  مـرة للذود عن
اإلقليم في مواجهة الشرق الذي هدد  ويـقيناً أن ال وجود للتهديد اال في
ستبد الذي خُـيل له أنه الوصي والقيم والقائد  حتى مخيلة الديكتـاتور ا
راح به اخلـيـال بـعـيـداً لــضم من اعـتـقـد إنـهـا مـن تـبـعـيـة ارضه وشـعـبه 
فــكــانت الــضــربــة الــتـي أمــاتت وجــاءت عــلى األرض والــشــعب واحلــرث
والنـسل  فـعاد الـعـراق محـتالً بـعـد أن كان رائـد االسـتقالل بـ أشـقاءه

وجيران اإلقليم . 
ويحـدثـونك عن االسـتـقالل بـعـد االحتالل وأرض الـعـراق مـتـاحـة على من
ـديـد  والالفت أن االجـتـياح ظلـت عصـيـة عـلـيه عـلى طـول عـمر الـعـراق ا
ـبــاحـة لم تــعـد سـراً مــقـصــوراً عـلى اصــحـاب الــعـقل الــلـبـيب واألرض ا
ومتـخـذي الـقـرار  بل راح العـامـة من الـبـسـطاء يـحـدثـونك عن مـقار دول
واجهزة اجنبية  ووسائل اإلعالم تتناقل وتنقل وتلتقي  والقرار العراقي
يتردد بـ هذا احملـور وذاك والساسـة من اصحـاب القرار يـصرحون وال
يـلــمــحـون أنــهم ضــمن هــذا احملــور او ذاك  ونـصــفــهم يـقــضي عــطــلـته
األسـبـوعـيــة بـضـيـافــة ولي نـعـمـته او صــديـقه الـذي نـصــبه واحـتـمى به 
ويـحــدثــونك عن الــســيـادة واســتــقالل الـقــرار  أمــا قـادتـه من الـعــســكـر
فانـقـسـمـوا ب من أقـامت أسـرته خـارج الـوطن  وب مـن حمل جـنـسـية
اآلخر  وبـ من ابت وطـنـيـته هذا وذاك فـراح يـقـضي راحته األسـبـوعـية
في دول االستجمام بـلحاظ أن جلسـده وعقله حق  أما من حـمل العقيدة
العـسـكريـة همـاً ومـبدأ  وقـدس شـرف العـسكـريـة فراح مـغـضوب عـليه 
نـصب األعلى حـلم  والـرتبـة األعلـى باسـتحـقاق ال حـديث يـدور عنـها  ا
احلـجـابـات مـكــان واجـبه  واألمـاكن األكـثــر خـطـرا مـسـتــقـره  الـعـقـوبـة
ـبـكر مـصـيـره  ويسـألـونك عن اإلخـفاق تتـهـدده واإلحـالة عـلى الـتـقاعـد ا
بدئي   لك رب كر يا عراق  هني واالنسـحاب ا العسكري والتقـهقر ا
ـستـحدث هذه لـيست نـكسـتك األولى  وال تقـهقـرك األول  وال خذالنك ا
قضـيت جل تـاريـخك تدافع وتـقـاتل وتذود  شـعـبك يـقتل  ومـالك يـهدر 

وأرضك تهـدم وشـجـرك يحـتـرق  واآلخـر  يخـتـبـأ ويسـتـتر
ويــحـرض  يــدفـع عن شــعــبه ويــحـفـظ مــاله ويــصـون
ارضه ويــــنـــمي شــــجـــره  أال أن الــــتـــاريخ يــــكـــتب
ويـــؤرشف ويــــدون  لـــكل تـــاريــــخه وارثه وذكـــره 
الـعـراق بـاقٍ وحـكـامـوه زائـلـون  والـسـعـيـد من قـرأ

التاريخ واتعض به .
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ـسؤول التـنفيـذي االول عن هدف و موعد عندمـا يجري اعالمك و انت ا
هدف سـيجـري قصـفه بعـد وقت هذا يـعني ان الـبيت االبـيض- حتديدا
ـسـؤول االول ــضي ارادته ويـخــبـر ا حـول ضــرب مـقـر حلــزب الـله - 
ـهـدي من بـاب انـنـا نـعرف ان ال الـتـنـفـيـذي" رئيـس الوزراء" عـادل عـبـدا
كـان هـو عدم اتـصال فـهـوم  سـيطـرة لك عـلى التـنـظيـمـات لكن غـيـر ا
هدي لتقليل حجم اخلسارة باالرواح و بالتالي تخفيف ردة الفعل عبدا
الـتي جـعـلت هـادي الـعـامـري و قـيس اخلـزعـلي يـصـالن لـلـتـظـاهـر امام
الـسفـارة بعـد حـرق مرأبـها و رمـيهـا بـقنـبلـة حـارقة و رد حـراسهـا على

عتصم و نشر حماية اخرى للمبنى الدبلوماسي االمريكي. ا
ـوقف مــتـبـاين- بــعـضــهم اسـتـنــكـر خـرق ان يــسـنــكـر قـادة االحــزاب 
السيادة من قبل واشـنطن و بعضهم عـبر عن انفالت السيـطرة العراقية
نع و لن ـوذج العقائدي االيراني- فذلك لم  على مقاتل هم اقرب لال
ــنع صـراع واشــنـطن وطــهـران عــلى اراض عـراقــيـة لـكـن ان يـصـدر
ـا ـسـتــقـيل و هــو يـعـلم قــبل احلـدث  االســتـنـكــار من رئـيس الــوزراء ا
هـدي و حقيـقة الوضع سيـحدث فذلك امـر يختـصر طريـقة تفـكير عـبد ا

احلكومي االن!
غـيـر مـعــلـوم و ال حـتى في الـبـيـان الـرســمي الـصـادر عن مـكـتب رئـيس
تسلسلة و ـعلومات غير ا وزراء تصريف االعمال هذا التقطير في بث ا
ـا صـرح االمـريـكـون انـهم اخملـفي بـعـضـهـا فـهـو اسـتـنـكـر احلـدث ثم 
اعـلمـوه اصـدر بيـانـا يؤكـد عـلمه بـنـية الـقـصف قبل سـاعـات ثم عاد و

استنكر واعلن احلداد!
ـفروضة قـبل اسابيع تـضررون من العـقوبـات االقتصـادية ا ا فـكر ا ر
اسـتثـمار الـقـصف االخيـر لتـكـرار حادثـة جرت في طـهـران بعـد وصول
ة عـطيـات القـد اخلمـيـني للـسلـطة حـيث جرى اقـتحـام السـفارة لـكن ا
غادر و ال صعبـة التكرار فال تـرامب هو ريغـان و ال عادل هو الـشاه ا

ثل قوة حرس الثورة. قتحمون  ا
ـا- اراد اسـتـثـمـار احلدث ا- اقـول ر لـكن عـادل ر
ولــو بــربـح بــســـيط يــظـــهــر تـــدهــور الــوضـع بــعــد
ـا قـالت انه اسـتــقـالـته لـكـن واشـنـطن احـرجــته 
ـنكـر فلم يـغيـر ال بيـده و ال بقـلبه يدري و رأى ا
بل بــلـســان مـكــتـبه وفي الــسـيــاسـة هــذا اضـعف

ان. اال


