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لي�س �سحفيا فح�سب.. 
اأنه اإن�سان كر�س حياته 

للن�سال
�أول  لت�أ�سي����س  �لثم�ن���ن  �لذك���رى  يف 
�سحيف���ة �سيوعي���ة يف �لع���ر�ق ) كف����ح 
ع����م 1935،  م���ن  �ل�سع���ب( يف مت���وز 
لتل���ك  �إج���ااًل  �لوق���وف  �إاّل  ي�سعن����  ال 
يف  ��سهم���ت  �لت���ي  �خل���ّ�ة  �لكوكب���ة 
حتري���ر ه���ذه �ل�سحيف���ة، ويف حتري���ر 
�سقيق�ته���� �ل�سّري����ت �الأخري����ت منه����، 
�أو �لعلني����ت )كف�ح �ل�سع���ب، �ل�سر�رة، 
�حت����د  �لق�ع���دة،  �لع�سب���ة،  �الأ�س�����س، 
ال  كم����  �ل�سع���ب(.  وطري���ق  �ل�سع���ب 
ي�سعن���� يف ه���ذه �ملن��سب���ة �إال �أن نحيي 
ذكرى من �لتح���ق بق�فلة �سهد�ء �حلزب 
و�لوطن من �أعام �ل�سح�فة �ل�سيوعية 
�لعر�قية �لذين تبووؤ� مك�نة متميزة يف 
ت�ري���خ �ل�سح�ف���ة �لعر�قي���ة و�لعربية. 
�أن نتذك���ر ب�عت���ز�ز  �إاّل  كم���� ال ي�سعن���� 
و�ج���ال ب�سكل خ�����س علمً� ب����رزً� من 
�أعامه�،وه���و �ل�سهي���د عدن����ن عبد �لله 

�لرب�ك.
 ولد �ل�سهيد عدن�ن �لرب�ك يف بغد�د، يف 
حمل���ة �ل�ست نفي�سة يف �لك���رخ، يف �آب 
ع�م 1930 م���ن �أب موظف حكومي هو 
�ملرح���وم عبد�لله �أحمد �ل���رب�ك و�سيدة 
ف��سلة هي �ملرحومة �سبيحة حمودي، 
�لل���ذ�ن ُرزق���� �إىل ج�ن���ب �بنهم���� �لبكر 

عدن�ن، ولد�ن �آخر�ن )يعرب وع�س�م(، 
و�سب���ع �أخ���و�ت ه���ن �سم����ة و�أم����ة 
و�سمي����ء  و�أزه����ر  وهيف����ء  وخول���ة 
وهن�ء. �نتقل���ت �لع�ئلة لدو�عي وظيفة 
رب �لع�ئلة من بغد�د لت�ستقر يف مدينة 
�حللة �لفر�تية، وهكذ� �سرب عدن�ن من 
زالل فر�تين���� �خل�لدين. وق���د برز لدى 
عدن����ن ويف وق���ت مبك���ر ميل���ه �س���وب 
�الهتم����م ب����الأدب و�لثق�ف���ة وبحرك�ت 
يف  وه���و  وق���ر�أ  و�حلد�ث���ة،  �لتنوي���ر 
�ل�س���ف �ل�س�د����س �البتد�ئ���ي جمي���ع م� 
ُن�سر يف ذلك �حلن من موؤلف�ت �لدكتور 
ط���ه ح�س���ن و�لرو�ئي �مل�س���ري جنيب 
م���ن  حمف���وظ. وقّرب���ه ه���ذ� �الهتم����م 
�لتي�ر �لتنويري و�لتجمع�ت �لي�س�رية 
و�مل�رك�سية �لتي بد�أت تنت�سر يف و�دي 
�خل�سب، ودفعته �إىل �ملزيد من �ملط�لعة 
و�خرت�ق ثن�ي� �لكتب و�الأبح�ث لتهديه 
�إىل طريق �لع�سرنة وحترير �لباد من 
دو�مة �لتخلف وهيمنة �الأفك�ر �لرجعية 
على �ملجتمع. وب����در يف مطلع �سنو�ت 
�سب�ب���ه ويف مرحلة �لث�نوية �إىل تقدمي 
حم��سرة عن �مل�رك�سية، ح�سره� لفيف 
من �سب����ب �حللة و�مل���دن �لقريبة منه�، 
كم���� ي���روي رفي���ق درب���ه عب���د �ل���رز�ق 
�ل�س�يف �ل���ذي �س�رك يف �للق�ء. وك�نت 
تلك �لف���رتة، �أو��س���ط �أربعيني�ت �لقرن 
�مل��س���ي، ه���ي بد�ي���ة عاقت���ه ب�حل���زب 

�ل�سيوع���ي �لعر�ق���ي وتر�سيحه للحزب 
وني���ل �لع�سوي���ة في���ه. لقد �أق����م عدن�ن 
�ل���رب�ك عاق����ت حميم���ة م���ع �لعو�ئ���ل 
�ملثقف���ة يف �حلل���ة، وب����در �إىل تدري�س 
لتفوق���ه  بيوته���م  يف  وبن�ته����  �بن�ئه���� 
خ��س���ة يف م����دة �لري��سي����ت و�لنحو 
و�للغة �النكليزية، كع�ئلة مدير �لث�نوية 
به�ء بهيج و�حل�ج ن�جي و�لد �لق�نوين 
الحق���ً� عب���د �ل�ست����ر ن�ج���ي و�لطبي���ب 

�مل�سهور الحقً� عبد �لفت�ح ن�جي.
�أنهى عدن����ن �لرب�ك �لدر��س���ة �لث�نوية 
يف �حلل���ة بتف���وق، حي���ث ح�س���ل على 
�أعل���ى �لدرج�ت �لتي متكن���ه من دخول 
�لب���اد. و�نتقل���ت  �ملهم���ة يف  �لكلي����ت 
�لع�ئل���ة �إىل �لع��سم���ة، لي�سج���ل عدن�ن 
�ل���رب�ك يف كلي���ة �لط���ب يف بغ���د�د ع�م 
1948. ومتيزت تل���ك �لفرتة ب�النت�س�ر 
�لو��س���ع للنزع����ت �لدميقر�طي���ة �لت���ي 
�قرتنت بنت�ئج �حل���رب �لع�ملية �لث�نية 
و�النت�س����ر عل���ى �لف��سية، وم���� ر�فقه� 
م���ن م���د جم�ه����ي يف �لع���ر�ق يط�لب 
و�سم����ن  �لدميقر�طي���ة  ب�حلري����ت 
��ستق���ال �لعر�ق. وتت���وج هذ� �حلر�ك 
�جلم�ه����ي ب�النتف��س���ة �ل�سعبية �سد 
مع�ه���دة بورت�سم���وث يف وثب���ة ك�نون 
�لث����ين �ملجيدة ع����م 1948 �لتي �س�رك 

عدن�ن �لرب�ك فيه� بحم��س.
ك�ن �ل�سهيد م���ن �لوجوه �لطابية �لتي 

�س�ركت يف �ملوؤمت���ر �لت��سي�سي الحت�د 
�لطلب���ة �لعر�قي �لع����م، موؤمتر �ل�سب�ع 
يف �لر�ب���ع ع�سر من ني�س�ن ع�م 1948، 
و�س����رك يف �سي�غ���ة وث�ئق���ه. وب�لنظر 
و�سع���ة  ون�س�ط���ه  عدن����ن  ق���در�ت  �إىل 
فكره، فقد �خت���� لي�سبح �مل�سوؤول عن 
تنظيم����ت �حل���زب �ل�سيوع���ي �لعر�قي 
يف كلي����ت بغ���د�د. وعمل عل���ى تطوير 
ه���ذ� �لتنظيم بحيث �أ�سب���ح ي�سم نخبة 
م���ن خ�ة �لطلب���ة �لتي تتمي���ز ب�لثق�فة 
مهني���ً�  و�لتف���وق  �ل�س����ة  وح�س���ن 
ودر��سي���ً�، وك�ن م���ن �سمن من ر�سحهم 
و�القت�س����دي  �لق�ن���وين  �حل���زب  �إىل 
ح�ف���ظ  �لدكت���ور  �ملع���روف  �لعر�ق���ي 

�لتكمجي و�سخ�سي�ت ب�رزة �أخرى.
 

بداياته مع ال�سحافة
ومل يقت�س���ر ن�س����ط عدن�ن عل���ى �لعمل 
�حلزبي و�الجتم�عي يف بغد�د فح�سب، 
بل ر�ح يكتب يف �ل�سحف �لعلنية �آنذ�ك 
مد�سن���ً� �أوىل خطو�ته على طريق مهنة 
�ل�سح�ف���ة ومت�عبه�. فق���د كتب ب�أ�سم�ء 
م�ستع����رة يف جري���دة �له����دي �لتي مت 
غلقه���� بع���د �س���دور �لع���دد �الأول، ويف 
جريدة �الأ�س��س �لت���ي تر�أ�س حتريره� 
�ملح�م���ي �سري���ف �ل�سي���خ. وق���د ح���رر 
عدن����ن �ل���رب�ك يف جري���دة "�الأ�س��س" 
تقريرً� عن �لتظ�هرة �جلم�ه�ية عندم� 

ك�ن ط�لب���ً� يف �ل�س���ف �الأول من �لكلية 
�لطبية، كم� ي�س���� �إىل ذلك �لرفيق عبد 
مذكر�ت���ه......"  يف  �ل�س����يف  �ل���رز�ق 
 ( �لي�س�ري���ة  �لق���وى  نظمته����  و�لت���ي 
وح���زب  �لعر�ق���ي  �ل�سيوع���ي  �حل���زب 
�ل�سع���ب و�جلن�ح �لتقدم���ي يف �حلزب 
�لوطن���ي �لدميقر�طي بقي����دة �ملح�مي 
ك�م���ل قز�جن���ي و�حل���زب �لدميقر�طي 
�لكردي( للرد على ��ستفز�ز�ت �لقومين 
من �أن�س�ر حزب �ال�ستقال �لذين ك�نو� 
ينظمون �العتد�ء�ت على وفود �الألوية 
�لت���ي ك�ن���ت ت���وؤم بغد�دللم�س�رك���ة يف 
فع�لي����ت متجي���د �سهد�ءوثب���ة ك�ن���ون 

�لث�ين ع�م 1948".
ومل ي����أت �هتم�م �ل�سهي���د عدن�ن �لرب�ك 
ب�ل�سح�ف���ة من قبيل �ل�سدف���ة، فقد ك�ن 
عمه �ملرح���وم عبد �لق����در �أحمد �لرب�ك 
)1923-1995( مي�ر�س مهنة �ل�سح�فة، 
و�أديب م�ر�س �لكت�بة �ل�سحفية وتدرج 
يف �ملهن���ة م���ن م�سح���ح �لربوف����ت �إىل 
مر��س���ل برمل�ين، و�أ�س���رف على حترير 
�سفح����ت �أدبي���ة يف �ل�سح���ف �ملحلية. 
كم���� عمل عبد �لق����در �ل���رب�ك �سكرت�ً� 
ومديرً� ورئي�سً� لتحرير �سحف "�لبلد" 
و"�الأي����م" وجملة "�مليث����ق"، و�أ�سرف 
و"�ملب���د�أ"  "�الأه����يل"  حتري���ر  عل���ى 
�ل�سعبي���ة" و"�الأخب����ر"... و"�جلبه���ة 
و�أخ�ً� حمررً� يف جريدة �جلمهورية.

و�نخ���ر�ط  �جلم�ه����ي  �لتح���رك  �إن 
�أو�س����ط و��سع���ة م���ن �ست���ى �الأ�س���ول 
�لن�س����ط  يف  و�لطبقي���ة  �الجتم�عي���ة 
�ل�سي��س���ي، �أ�س����ب �حلك���م وحم�ته يف 
�خل�رج ب�جلزع �آنذ�ك. ولذ� �سرع �حلكم 
ب�النتق�م من �ل�سع���ب بعد �نت�س�ره يف 
وثبة ك�نون �لث�ين ع�م 1948 و��سق�ط 
�حلك���م  ورك���ز  بورت�سم���وث.  مع�ه���دة 
هجومه على �حلزب �ل�سيوعي �لعر�قي، 
وتّوجه ب�إعد�م ق�دة �حلزب �ل�سيوعي ) 
فه���د - ح����زم - �س����رم(، ث���م �ل�س���روع 
و�لدميقر�طين  �ل�سيوعي���ن  مباحق���ة 
وزجه���م يف �ل�سج���ون و�إ�س���د�ر �أحك�م 

ق��سية ب�ل�سجن �سدهم.
 

ال�سهيد يف مواجهة القمع
�س����أن  �ل���رب�ك،  عدن����ن  وق���ع  وهك���ذ� 
�ملئ�ت من �ل�سيوعي���ن و�لوطنين، يف 
�سب����ك �لتحقيق�ت �جلن�ئي���ة، �إثر كب�س 
�لبي���ت �حلزبي يف حملة حم����م �مل�لح. 
�سيئ���ة  �لنع�س����ين  حمكم���ة  و�أ�س���درت 
�ل�سي���ت �حلك���م علي���ه ب�ل�سج���ن ع�س���ر 
�سن���و�ت م���ع �الأ�سغ����ل �ل�س�ق���ة. ومن���ذ 
�لي���وم �الأول ُو�سع "�خلّط�م "، �سا�سل 
ترب���ط ب�ل�س�ق���ن، يف رجلي���ه حت���ى مت 
�إط���اق �سر�حه بعد �نت�س�ر ثورة متوز 

ع�م 1958.
مل يزحزح ق���ر�ر �ملحكمة �ل�سهيد عدن�ن 
ع���ن �أفك�ره وق���ر�ره، ب���ل ز�ده ت�سميمً� 
و�لوط���ن.  �ل�سع���ب  بق�سي���ة  وتعلق���ً� 
وي���روي �ل�سحف���ي ب��سم عب���د �حلميد 
حم���ودي، �أب���ن خ����ل �ل�سهي���د، جو�نبً� 
م���ن ه���ذ� �لتم�س���ك يف مق�لة ل���ه ن�سره� 
قب���ل �سنو�ت وج�ء فيه����:" ع�ف عدن�ن 
�أخوي���ه  وح���ب  �لد�ف���ئ  �أم���ه  ح�س���ن 
و�سقيق�ت���ه �ل�سغ����ر وكليت���ه �جلميل���ة 
�لبهي���ة �لت���ي �ستوؤهله كطبي���ب، ودخل 
مع���رتك �ل�سي��س���ة متقدم���ً� يف �سفوف 
�لتنظي���م �ل�س���ري �ل���ذي �خت����ره عقله، 
ليتقدم �ل�سفوف ق�ئد� �سغ�ً� ملجموعة 
ومع�ه���ده  �لع���ر�ق  كلي����ت  طلب���ة  م���ن 
�لعلي����. وم� �أن �ألقي �لقب�س عليه وعلى 
�لع���ريف  �ملجل����س  �إىل  و�أحي���ل  �س���و�ه 
�لع�سكري �الأول برئ��سة �لعقيد عبد �لله 
�لنع�س����ين حت���ى وجدت ه���ذه �ملحكمة 
جرمه كب�ً� �سد �مللك و�لوطن، فحكمت 
علي���ه ب�ل�سجن �ل�سديد ع�س���ر �سنو�ت.. 
ك�ن �لب��س���� �ل�سعي���د يري���د �خرت�ق ذلك 
�ل�سجن ف�أر�سل �ىل �الأ�ست�ذ عبد �حلميد 
حم���ودي )خ����ل عدن����ن(، ويف �ملوع���د 
�ملحدد ذه���ب �خل�ل وهو مدي���ر ملدر�سة 
كربى يف �لكرخ �إىل رئ��سة �لوزر�ء يف 
�لق�سلة، ووجد �لب��س� ب�نتظ�ره مرحبً�. 
وبعد �ل�سام و�لرتح�ب ق�ل له :"حميد 
عبد�لوه����ب  �ل�سي���د  �سديق���ك  �أفن���دي 
مرج����ن �أ�س����د ب���ك وبعمل���ك �س�بق���ً� يف 
�حللة، وهو يعرف �أب� عدن�ن �لذي عمل 
يف �حلل���ة �أي�س�".. و�سع ن���وري ب��س� 
نظ�رت���ه عل���ى �ملن�س���دة وق����ل :"��ست�ذ 
عبد�حلمي���د.. �ب���ن �ختك عدن����ن �س�ب 
جي���د و�أن� �تعهد مب�ستقبله �إذ� وّقع على 
ورق���ة تقطع �نتم����ءه ب�ملجموع���ة �لتي 
�أ�س����ع �سب�ب���ه معه� م���ن دون جدوى.. 
ه���و �الآن يف موقف �لت�سف��ت ببغد�د، 
فق���د جئن���� به ر�ج���ن �أن ت�س�ع���ده على 
�لع���ودة �إىل كليت���ه، و�س�أر�سله يف �لع�م 
�لق����دم �إىل بريط�ني���� ليكم���ل در��سته.. 

م����ذ� تق���ول؟".. يف �لي���وم �لت����يل ك�ن 
�ال�ست����ذ عبد�حلميد قبي���ل �لع��سرة يف 
غرف���ة مدي���ر �سج���ن �لت�سف�����ت ومعه 
هد�ي� ب�سيطة البن �خته، �لذي �قت�دوه 
�إلي���ه فع�نقه ودمعت عين����ه حزنً� عليه، 
و�أجل�س���ه �إىل ج�نبه عل���ى �أريكة �ملكتب 
�لوحي���دة. �سرب���� �ل�س�ي مع���ً�، وعدن�ن 
م�سرتيب م���ن هذه �لزي����رة، و�خل�ل ال 
ي�ستطي���ع �حلديث و�ملدي���ر ج�ل�س. فهم 
�لرجل �أ�سول �للعبة وهو يعرف �أطر�فً� 
منه�، فخرج من �لغرفة و�أقفله� عليهم�، 
��ستجم���ع �خل����ل �سج�عته �لت���ي ك�دت 
تتد�عى لفرط هدوء �بن �سقيقته ونك�ته 
�لغريب���ة و�سوؤ�له ع���ن �أقرب�ئ���ه، وتكلم 
�خل����ل �س�رحً� م� د�ر بينه وبن �لب��س�. 
�أن�ست عدن����ن �إىل خ�له �لذي يحبه، ثم 
رفع ر�أ�س���ه مع�تبً� بنظ���رة �ثلجت وجه 
عب���د �حلمي���د وق����ل وهو يقب���ل خ�له:" 
خ�يل �ن���ت ال تقبل بعد خم����س �سنو�ت 
من �ل�سجن �أن �خون ربعي فقد �خرتت 
طريق���ي وح�سبك حبي ل���ك وحبك يل". 
بك���ى �ال�ست����ذ عبد�حلميد وه���و يع�نق 
عدن����ن ويغمغ���م :" كن���ت ?�سط���رً� �إىل 
هذه �لزي�رة.. �س���ّود �لله وجه نوري". 
وهن���� �بت�سم عدن����ن ق�ئ���ا: "و�أن� معك 

خ�يل يف هذ�".
ونتيجة لذلك مت ت�سف���� �ل�سهيد عدن�ن 
�لرب�ك وجمع من رف�قه �إىل �سجن نقرة 
�ل�سلم�ن �ل�سح���ر�وي. ويروي �لرفيق 
عزيز �سب�هي يف كت�به )عقود من ت�ريخ 
�حل���زب �ل�سيوع���ي �لعر�ق���ي( �لرو�ية 
�لت�لي���ة عنه:" يف �سن���ة 1952 ��ستط�ع 
�ملو�جهون تهريب ر�ديو تر�ن�س�ستور، 
قطع���ة قطعة، رّكبه �سجن يهودي ��سمه 
�ل���رب�ك  وعدن����ن  �أن����  وتكفلن����  �أدور. 
ب�سم����ع ن�س���ر�ت �الأخب����ر، وكن���� نعمل 

منه� موجز نقر�أه على رف�قن�....".
وهك���ذ� ح���ّول �ل�سيوعي���ون �لعر�قيون 
�ل�سج���ن �إىل مي���د�ن لتعمي���ق مع�رفه���م 
وثق�فته���م، وك�ن لل�سهي���د عدن�ن �لرب�ك 
�ل�سجن����ء.  رف�ق���ه  ب���ن  ممي���زً�  دورً� 
وي�س���ف �سريك���ه يف �ل�سج���ن ورفي���ق 
درب���ه �لرفي���ق عزي���ز حمم���د ق���درً� م���ن 
ذكري�ته عن �ل�سهي���د يف مك�ملة تلفونية 
مع���ه، حيث يق���ول:" ربطتن���ي ب�ل�سهيد 
عدن����ن �لرب�ك عاق����ت متينة �سو�ء يف 
�سجن بغد�د �أو يف �سجن نقرة �ل�سلم�ن 
�أو يف �سج���ن بعقوبة، ب�سب���ب �إعج�بن� 
ب�إمك�ني�ت���ه وعاق�ت���ه م���ع رف�قه. ك�نت 
عقليت���ه وط���رز تفك����ه �أكرب م���ن �سنه، 
فله ق���درة على �يج�د �حلل���ول للم�س�كل 

ومبو�سوعي���ة ع�لي���ة. ك�ن دين�ميكي���ً�، 
و�سقت �مك�ن�ته و�سف�ت���ه طريقه لتن�ل 
�حرت�م وقب���ول �الآخري���ن. يف �ل�سجن 
كن� نق���ّدم ماحظ�تن� ونكت���ب م�سود�ت 
لبي�ن����ت �حل���زب �أو مق����الت للجري���دة 
�ل�سري���ة. وق���د ك�ن عدن����ن ه���و �ل���ذي 
يت���وىل حتريره� ثم كت�بته���� على ورق 
خفيف ك���ي ي�سه���ل ح�سره���� يف لف�ف�ت 
�حل���زب  �إىل  و�أي�س�له����  �ل�سيج�ي���ر 
خ����رج �ل�سج���ن. ك�ن عدن����ن كتل���ة م���ن 
�لكف����ءة �لفكري���ة و�ل�سحفي���ة، ويتمتع 
�الإع���ام  �لنظ���� يف  بكف����ءة منقطع���ة 
و�ل�سح�ف���ة، بحي���ث ك�ن �ل�سهيد رحيم 
�سري���ف رئي����س حتري���ر �حت����د �ل�سعب 
بعد ثورة مت���وز يح�سب له �ألف ح�س�ب 
يف �إد�رة حتري���ر �جلريدة. ك�نت هن�ك 
�ل�سج���ن،  يف  �لرف����ق  م���ن  جمموع���ة 
وه���م كل م���ن �بر�هيم �حل���ك�ك وح�سن 
بط�ق����ت  يتمي���زون  و�آخري���ن  عوين���ة 
��ستثن�ئي���ة ويت�س�به���ون يف  وق���در�ت 
طبيع���ة تفك�هم و�سف�ته���م �ل�سخ�سية 
و�سلوكه���م. يف كت�ب����ت عدن����ن �لرب�ك 
�لتن����ول، حت���ى  �لر�س�ق���ة يف  تاح���ظ 
ول���و ك�ن���ت مق����الت �نتق�دي���ة، �إاّل �أنه���� 
ك�ن���ت تكتب ب�أ�سلوب ي�سهل على �ملعني 
�لقبول بهذه �النتق�د�ت. ك�ن عدن�ن يجد 
م���ن �ل�سهولة مبك�ن و�سيلة �لعثور على 
لغ���ة م�سرتكة مع �لذي���ن يحملون �أفك�رً� 
�أو �سل���وكً� �أو وجهة نظر تختلف عن م� 
ك�ن يحمل���ه. لق���د ب���رز �سدق���ه ومت�سكه 
ب�لق�سي���ة �لت���ي �آمن به���� عندم� تعر�س 
للتعذي���ب �لب�س���ع بع���د �نق���اب �سب����ط 
1963، وعندم���� طلب من���ه �النقابيون 
مب����ذ�  يجيبه���م،  وك�ن  �الع���رت�ف!!. 
�عرتف؟ �ن� رجل فكر. وهكذ� ك�ن �الأمر 
ب�لن�سبة الإبر�هي���م حك�ك وغ�هم ممن 

ك�ن مثلهم �الأعلى �ل�سهيد �سام ع�دل".
 ويف كت�ب���ه �ملعن���ون "ح���دث ه���ذ� قبل 
ن�س���ف ق���رن"، ي�س���� �لرفي���ق ج��س���م 
�حللو�ئي �إىل نبذة عن مع�ي�سته لل�سهيد 
عدن�ن �لرب�ك يف �سج���ن بعقوبة، و�إىل 
مت�سكه مببد�أ �لثقة �لتي يجب �أن ت�سود 
بن �لرف�ق، ويقول" �نتخبت ع�سوً� يف 
�للجن���ة �القت�س�دي���ة مع عدن����ن �لرب�ك 
وج��سم حمودي وك�ظ���م فرهود، وك�ن 
�الأخ���� م�سوؤوله����. و�أنيط���ت بي مهمة 
)�لت���ن(.  و�لتنب����ك  �ل�سك�ئ���ر  توزي���ع 
وك�ن���ت ه���ذه �ملهم���ة م���ن �أك���ر �ملهم�ت 
ح�س��سي���ة يف �ل�سجن نظ���رً� لعدم توفر 
�لكمي���ة �لك�فية م���ن �ل�سك�ئ���ر �أحي�نً�". 
وي�ستط���رد �لرفي���ق ج��س���م �حللو�ئ���ي 

رو�يت���ه يف مك�ملة تلفوني���ة معه ق�ئًا:" 
كن� ن�ستعن ب�لرف�ق �ليهود �ملحتجزين 
يف ق�سم �آخر من �ل�سجن حيث يقومون 
يه���ود  �سجن����ء  بو��سط���ة  ب�سر�ءه���� 
عدن����ن  وك�ن  ن�ستلمه����.  ث���م  ع�دي���ن، 
مكل���ف ب�الت�س����ل ب�لق�س���م �ملذكور. يف 
�أح���د �ملر�ت ح�سلت �سح���ة و�أزمة ح�دة 
يف �ل�سك�ئر، ووعدن� عدن�ن بتوف�ه�. 
وكنت �ألح على عدن�ن من �أجل �حل�سول 
عليه����، وع�تبت���ه عل���ى ت�أخ���ر و�س���ول 
�ل�سك�ئ���ر. وم� �أن قل���ت ذلك حتى �نربى 
ق�ئًا...�إنني �أ�ستف�سر منهم يوميً�، و�إذ� 
كن���ت ال ت�سدق فر�فقن���ي �إىل �لق�سم كي 
تت�أك���د بنف�س���ك م���ن ذلك، فرف�س���ت ذلك. 
وبع���د ف���رتة وبينم���� كن���� نتخط���ى يف 
ب�حة �ل�سجن، ق�ل يل عدن�ن: لو و�فقت 
عل���ى �ملجيء مع���ي الأ�سب���ت بخيبة �أمل 
كب����ة، الأن �لعاق���ة بن �لرف����ق يجب 
�أن تكون مبنية عل���ى �لثقة �ملتب�دلة. �إن 
�ملو�فقة على �ملجيء هو تعب� عن ح�لة 
�نعد�م �لثقة بن �لرف�ق. لقد ك�ن عدن�ن 
مكلف���ً� ب�ختي�ر �ملو�سوع����ت �ل�سي��سية 
و�الأدبية من جريدة �لب���اد، �لتي ك�نت 
ت�سلن� ب�سكل �سري، وك�ن يعيد كت�بته� 
على �سكل لف�فة ميكن �إخف�ئه� بكف �ليد 

ويجري تد�وله� �سرً� بن �ل�سجن�ء".

ما بعد ثورة متوز
بع���د �النت�س�ر �ل���ذي حقق���ه �لعر�قيون 
يف ث���ورة 14 متوز ع����م 1958، تلقين� 
توجيه���� م���ن قي����دة �حل���زب ب�لتوج���ه 
ال�ستقب����ل �ل�سجن����ء �ل�سي��سين �لذين 
�أطل���ق �سر�حه���م م���ن �سج���ن بعقوب���ة. 
وعندم���� م�س����رف بغ���د�د ج���رى �للق�ء 
ومبوجة م���ن �لن�سوة و�العت���ز�ز بهذه 
�لنخب���ة �لتي ق�س���ت زه���رة �سب�به� يف 
ذل���ك  �أثن����ء  ويف  �ل�سج���ون.  غي�ه���ب 
�حل�س���د �لكب����، جل���ب �نتب�ه���ي �س�ب 
نحيف ينظر به���دوء وود �إىل �جلموع، 
وتعل���و حمي�ه تل���ك �البت�س�م���ة �لد�ئمة 
لق�ء�ت���ه  كل  خ���ال  تف�رق���ه  مل  �لت���ي 
�لاحقة معن�. وجرى �لتعرف على هذ� 
�ل�سجن، �إنه عدن�ن �لرب�ك. وتخلل ذلك 
�للق�ء مع �ل�سهيد ق���در من �لنو�در �لتي 
كرره���� هذ� �لق����دم من �سج���ن بعقوبة. 
وبع���د �أي����م متت �لدع���وة لعق���د لق�ء�ت 
مع ق����دة �حت����د �لطلبة �لعر�ق���ي �لع�م 
عل���ى مدرج كلي���ة �لطب يف بغ���د�د، بعد 
�أن حتول ن�دي �لكلي���ة �إىل �ملقر �ملوؤقت 
لاحت����د. وح�سر �للق����ء جمع غف� من 
�لطلبة م���ن جميع كلي�ت بغ���د�د. و�أد�ر 

�للق����ء �لرفي���ق عب���د �ل���رز�ق �ل�س�يف، 
�مل�س���وؤول عن ن�س�ط �حت����د �لطلبة قبل 
�لث���ورة، و�س����رك يف �حلدي���ث عدد من 
�لك���و�در �لطابية �لتي �أطل���ق �سر�حه� 
مه���دي  �لفقي���د  ومنه���م  �ل�سج���ن،  م���ن 
عب���د �لك���رمي و�ل�سهي���د عدن����ن �ل���رب�ك 
و�آخرون حول �لثورة و�لو�سع �جلديد 

وم�ستقبل �حت�د �لطلبة ون�س�طه. 
وحت���دث عدن����ن �ل���رب�ك يف �الجتم����ع 
بلغة �سل�سة ومن دون �إطن�ب و��ستطر�د 
وب�خت�س�ر عن �أهمية �لن�س�ط �لطابي 

�ملهني بحيث جذب حديثه �حل�سور.
ُوجهت بعد ثورة متوز �لدعوة �ىل �حت�د 
�لطلب���ة �لعر�ق���ي �لع����م للم�س�رك���ة يف 
�ملوؤمتر �خل�م�س الحت�د �لطلبة �لع�ملي، 
�ملئوي عقده يف �سهر �آب من ع�م 1958 
يف بكن �ل�سن �ل�سعبية. وك�ن �الحت�د 
يف تلك �لفرتة ق���د تلقى �أي�سً� دعوة من 
�حت����د طلبة عم���وم �لي�ب����ن للم�س�همة 
يف �ملوؤمت���ر �لدويل ملن�ه�س���ة �ال�سلحة 
�لنووية و�لهيدروجينية �لذي �نعقد يف 
طوكي���و 20-21 �آب ع����م 1958. ومثل 
�الحت����د يف هذ� �ملوؤمت���ر عدن�ن �لرب�ك 
ولوؤي �لق��سي. وق���ررت قي�دة �الحت�د 
ت�سكي���ل وفد من عدن�ن �ل���رب�ك وه��سم 
�الأربيل���ي، وك�ن���� للت���و ق���د حت���رر� من 
�ل�سجن، وب��سم م�ست�ق ولوؤي �لق��سي 
للم�س�رك���ة يف موؤمت���ر بك���ن، ويلتحق 
به���م ممثل �حت�د �لطلب���ة �لعر�قي �لع�م 
يف �حت����د �لطلبة �لع�مل���ي ر�س� هوي�س 
و�بر�هي���م �ليتي���م �لع�م���ل يف �لد�ئ���رة 
�العامية لاحت�د �لع�ملي. وعندم� ب�در 
�لوفد ب�لتح�س�����ت لل�سفر، ف�إنه و�جه 
عرقل���ة م���ن قب���ل وزي���ر �لرتبي���ة �آنذ�ك 
بذريعة �أن �الحت����د منظمة غ� �سرعية 
وال ت�سم جمي���ع �لطلبة �لعر�قين..�لخ 
م���ن �لعر�قيل �لتي و�سعه���� هذ� �لوزير 

�لقومي.
و�أ�سط���رت قي����دة �الحت����د �إىل �للجوء 
و�سف���ي  �ل�سهي���د  �لزعي���م  مر�ف���ق  �إىل 
ط�ه���ر ب�إجر�ء لق�ء م���ع �لزعيم من �أجل 
ت�سهيل مهم���ة �لوفد و�ل�سفر �إىل �ل�سن 
للم�س�ركة يف �ملوؤمتر. وب�لفعل ��ستقبل 
�لزعيم �أع�س����ء �لوفد وبح�سور رئي�س 
�الحت����د �لفقي���د مه���دي عب���د �لك���رمي. 
وك�ن �للق����ء مثم���رً�، �إذ �أ�س���در �لزعي���م 
توجيه�ت���ه �إىل �جله����ت �ملعنية التخ�ذ 
�الإجر�ء�ت لت�سهيل �سفر �لوفد. ويروي 
ع�س���و �لوفد ب��س���م م�ست����ق يف ر�س�لة 
�لكرتوني���ة ق���درً� م���ن ذكري�ت���ه عن تلك 
�لفع�لية ق�ئ���ًا:" لي�س لدي يف �حلقيقة 
�ل�سي���ىء �لكث���� ع���ن �ل�سهي���د عدن����ن 
�لرب�ك �سوى م���� الحظته خال �سفرتن� 
�إىل �ل�س���ن، وم� يعرفه جمي���ع مع�رفه 
عن���ه من �ل�سف����ت �الإن�س�نية و�لر�س�نة 
و�العتد�د ب�لنف�س مع تو��سع جم وفكر 
�سي��س���ي ك�ن يف���وق م�ستوي�تن� جميع�آ 
يف ذل���ك �حلن. غ���� �أن ح�دثة م� ز�لت 
ع�لق���ة بذهني وهي �أن���ه قد جرى نق��س 
بن �ثنن من �أع�س�ء �لوفد حول طبيعة 
�نتف��س���ة. ف���ك�ن �أحدهم���� يق���ول �إنه���� 
�نتف��س���ة لن�سرة م�س���ر و�سد �لعدو�ن 
�لثاث���ي �لغ��سم فقط. �أم���� �لر�أي �الآخر 
فيق���ول نع���م.. �إنه� بد�أت كذل���ك، ولكنه� 
تط���ورت من خال �لقم���ع �لذي م�ر�سته 
�ل�سلط���ة  �س���د  �نتف��س���ة  �إىل  �ل�سلط���ة 
�آخ���ر  �حلقيق���ة  يف  وك�ن���ت  �لغ��سم���ة، 

الشهيد عدنان البراك.. 
علم من أعالم الصحافة الشيوعية العراقية

 عادل حبه

ال�شهيد عبد الرحيم �شريف ال�شهيد ح�شن عوينة ال�شهيد ابراهيم حكاك
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متري���ن �سعب���ي قبل قي����م ث���ورة متوز 
�ملجيدة. و�حتدم �لنق��س، وكنت �أالحظ 
�أن �ل�س?يد عدن�ن ك�ن �س�متً�، ثم �أنهى 
�لنق�����س �أخ��آ وب�س���وت ه�دئ ولهجة 
موؤث���رة موؤيدً� �ل���ر�أي �لث����ين، و�نتهى 
�لنق�����س على ذلك. �أذكر ه���ذ� الأنه� جزء 
مم� علق بذهني حول �سخ�سية �ل�سهيد 

عدن�ن وت�أث�ه على �الآخرين.

انغما�سه يف مهنة 
ال�سحافة

بعد ث���ورة مت���وز د�رت يف ذهن عدن�ن 
�ل���رب�ك فك���رة �لع���ودة �إىل �لدر��سة يف 
�لكلي���ة �لطبي���ة، ولكنه تر�ج���ع عن ذلك 
ب�أم���ل �ل�س���روع يف �لدر��س���ة يف كلي���ة 
�حلق���وق. �إاّل �أن ج�ذبي���ة �الأحد�ث �لتي 
�أعقب���ت مت���وز و�مله����م �ملت�سعب���ة �لتي 
�أنيطت ب���ه من قبل قي�دة �حلزب، ح�لت 
�لدر��س���ة  دون حتقي���ق حلم���ه ب�مت����م 
�جل�معي���ة و�حل�س���ول عل���ى �سه�دته�. 
وهك���ذ� �نغمر ب�س���كل مكث���ف يف �ملهنة 
�لتي ع�سقه���� و�لتي �أبدع فيه�، �أال وهي 
�الإعام���ي،  و�لعم���ل  �ل�سح�ف���ة  مهن���ة 
�إ�س�فة �إىل �لن�س�ط�ت �الأخرى. وتوزع 
ن�س�ط���ه �الإعامي ب���ن �سحيفة "�حت�د 
�ل�سع���ب" �لت���ي �أجي���زت يف مطل���ع ع�م 
1959. وم���ن �جلدير ب�لذكر �نه و��سل 

�لعمل �أي�س���ً� يف �ل�سحف �الخرى. فقد 
عم���ل �ل�سهيد عدن����ن يف �سحيفة �لر�أي 
�لع����م �لت���ي ك�ن ي�سدره���� �جلو�هري 
و�سحيف���ة �س���وت �الأح���ر�ر حي���ث ك�ن 
يح���رر �فتت�حي�ته����. وت���وىل �الإ�سر�ف 
ل�س�حبته����  مت���وز   14 جمل���ة  عل���ى 
يف  وعم���ل  �لوكي���ل،  نعيم���ة  �ملح�مي���ة 
جري���دة �حل�س����رة ل�س�حبه���� �ال�ست����ذ 
حمم���د ح�سن �ل�سوري. وك�ن يكتب كل 
�ملق�الت بدون تذييله� ب��سمه �أو تذييله� 
ب�أ�سم�ء م�ستع�رة. كم� ك�ن يحرر يوميً� 
�لتعليق�ت �ل�سي��سية �ليومية بعد ن�سرة 
�الأخب�ر �لرئي�سية لاذ�عة �لعر�قية بعد 
ث���ورة مت���وز. ولعب���ت ه���ذه �لتعليق�ت 
دورً� موؤث���رً� يف رف���ع وع���ي �مل�ستمعن 
وحم��سه���م، خ��س���ة و�إنه� ك�ن���ت تذ�ع 
من قبل �ملذيع �ملتمر����س ح�فظ �لقب�ين 
ب�سوت���ه �جله���وري. وو��س���ل عدن����ن 
�لتعليق����ت  كت�ب���ة  يف  �لعم���ل  �ل���رب�ك 
�ل�سي��سي���ة �إىل �أن ق����م �لزعي���م بتغي� 
�سي��سته يف منت�سف ع�م 1959، ف�أُبِعد 
�ملقدم �سليم �لفخري من من�سبه، �ملدير 
�لع�م لاإذ�عة و�لتلفزيون، و�أبعد عدن�ن 
�لرب�ك، �ملعلق �لرئي�سي يف �الإذ�عة، ثم 
عّن �ل�س�عر ك�ظم �ل�سم�وي مدير� ع�مً� 

لاإذ�عة و�لتلفزيوًن.
�إن دوره يف حتري���ر "�حت����د �ل�سع���ب" 
تثم���ن  مث����ر  ك�ن  حتري���ر  ك�سكرت���� 
�جلميع.وي���روي �ل�سحفي عبد �لرز�ق 
�ل�س����يف يف كت�ب���ه " �سه����دة على زمن 
ع��س���ف وجو�ن���ب م���ن �س����ة ذ�تي���ة" 
ذكري�ت���ه عن تل���ك �لفرتة ق�ئ���ًا:" ومن 
�لن�سط�ء يف �لكت�بة يف �ل�سحف �أي�سً� 
�لرفي���ق �ل�سهي���د عدن����ن �ل���رب�ك، و�إن 
ك�ن يكتب يف كث� م���ن �الأحي�ن، بدون 
�أن يوق���ع. ك�ن يكت���ب الأنه يظه���ر ب��سم 
�جلريدة �لتي تن�سر مق�الته، �أو ب�أ�سم�ء 
�سخ�سي�ت �سي��سية تتبنى �ملق�الت..... 
وك�ن يكت���ب يف جريدة �حت����د �ل�سعب 
�لث����ين  �لت���ي �س���درت يف 25 ك�ن���ون 
ع����م 1959، وك�ن ي�سه���م يف حتريره� 

عزي���ز �حل����ج و�سري���ف �ل�سي���خ وعب���د 
�جلب�ر وهبي )�أب���و �سعيد( وبديع عمر 
نظمي وعزي���ز �سب�هي و�سعدي يو�سف 
�لع�م���ل  و�سع���دي �حلديث���ي ور�س���دي 
ويو�سف متي و�بر�هيم عاوي وحممد 
�سعيد �ل�سك�ر وجعفر �لق��سي وحممد 
�حلري���ري  و�بر�هي���م  ن�سي���م  ط�ه���ر 
د�ينم���و  وك�ن  �لي��س���ري،  و�سم���ر�ن 
�جلري���دة و�سكرت���� حتريره���� �لرفيق 

عدن�ن �لرب�ك".
وي���روي �لك�تب و�لفن�ن عب���د �لله حبه 
بع�س���ً� من ذكري�ت���ه مع �ل�سهي���د عدن�ن 
�لرب�ك �أثن�ء عمل���ه يف "�حت�د �ل�سعب" 
بع���د ثورة مت���وز ق�ئًا:" عرف���ت عدن�ن 
قب���ل �أن نت�س�ه���ر ع�ئلي���ً�، حي���ث عملت 
 " �ل�سع���ب  " �حت����د  جري���دة  يف  مع���ه 
يف ق�س���م �سفحة �الدب و�لف���ن. وك�نت 
جمموع���ة حتريره���� ت�س���م �أي�س� غ�ئب 
طعم���ة فرم�ن وعبد�ملجي���د �لر��سي يف 
�سفحة �الأدب، وكنت �توىل �لكت�بة عن 
�لن�س�ط�ت �لفني���ة. وتوىل عدن�ن مهمة 
�ال�سر�ف �لع����م على �ل�سفحة ب�عتب�ره 
�سكرت����ً� للتحري���ر. علمً� �أن���ه قلم� ك�ن 
يتدخ���ل يف فر����س م����دة م���� لن�س���ره، 
وغ�لب���� م���� ك�ن يلت���زم �ل�سم���ت ح���ن 
نتب����دل �الح�دي���ث حول �سفح���ة �لعدد 
�لق�دم للجري���دة. وغ�لب� م���� ك�ن يعرب 
ع���ن ��ستح�س�ن���ه فق���ط عند تن����ول هذ� 
�ملو�س���وع �أم ذ�ك ويق���دم �القرت�ح����ت 
�ملفي���دة لن����. ك�ن عدن�ن نحي���ف �لبنية 
وال تف����رق �البت�س�م���ة وجه���ه حتى يف 
��سعب �لظروف، كم���� بقي قليل �لكام 
و�ذ� م���� تن�ول مو�سوع� م� فك�ن يوجز 
يف عب�ر�ت���ه ب�سكل يبع���ث على �لده�سة 
قي��س���� �ىل م����ك�ن يت�س���م ب���ه زماوؤن���� 
�ن  ويب���دو  �ل�سحيف���ة.  يف  �الآخ���رون 
ه���ذ� �لطبيعة الزمته من���ذ �ن �م�سى يف 
�ل�سجن ع�س���ر �سنو�ت )1948 - 1958 
( ك�ن���ت م���ن �سمنه���� ف���رتة طويل���ة يف 
�ل�سج���ن �النف���ر�دي. وق���د الحظ���ت يف 
خ���ال �لعمل مع���ه �إنه مق���ل يف كل �سئ 
ولي����س يف �لكام فقط، بل ويف �لطع�م 
حيث مل يك���ن يتن�ول �إاّل �لقليل مم� ك�ن 
يجل���ب �إلين���� يف �جلريدة م���ن �ملط�عم 
�ملج�ورة. وحتى �ل�س�ي مل يدمن عليه، 
ن�هيك ع���ن �لتدخن �أو �س���رب �خلمرة. 
وتولد لدي �نطب����ع ب�أنه ن��سك ور�هب 

بكل معنى �لكلمة".
�إن �لعم���ل �ل�سحف���ي �مل�سن���ي، مل يبع���د 
�ل�سهي���د عدن����ن �لرب�ك ع���ن �أد�ء مهم�ت 
�أخ���رى ك�ن �حل���زب يكلف���ه به����. فف���ي 
�أوج �لد�س�ئ����س و�ملوؤم���ر�ت �لتي ك�نت 
حت�ك من قب���ل �لتي�ر �لقوم���ي �ملتطرف 
ويف �ملقدم���ة من���ه ح���زب �لبع���ث، ك�نت 
قي�دة �حل���زب تعول عل���ى �لرف�ق �لذين 
لديه���م �حلكم���ة و�ملرون���ة �لازم���ة م���ن 
�أجل جتن���ب �ل�سد�م�ت و�ال�ستفز�ز�ت. 
وي���روي �لرفي���ق عب���د �ل���رز�ق �ل�س�يف 
يف كت�ب���ه "�سه����دة عل���ى زم���ن ع��س���ف 
وجو�نب م���ن �س�ة ذ�تية": "بعد ثورة 
متوز و�ثن����ء �الحت���ك�ك�ت �لت���ي ك�نت 
جت���ري بن �لتي����ر�ت �ل�سي��سي���ة . ففي 
�أثن�ء ��ستقب�ل كم����ل �لدين ح�سن، �أحد 
�مل�سوؤول���ن �مل�سري���ن، �أر�سل���ت قي����دة 
�حلزب �لرفيق عدن����ن �لرب�ك �أىل مك�ن 
�حل����دث كي يج���ري وقف �لن���ز�ع". ثم 
ي�ستط���رد ق�ئًا:"كنت عند �ن�سح�بن� من 

�ملط����ر �أق���ف عند حمطة �لب�����س �ملق�بل 
فلمح���ت  �لعر�ق���ي،  �لوطن���ي  للمتح���ف 
�لرفيق عدن�ن ينزل م���ن ت�ك�سي ج�ء به 
�إىل �ملنطق���ة مر�س���ًا م���ن قي����دة �حلزب 
لت���د�رك �لو�س���ع ومنع تط���ور �الحد�ث 
ب�لتع����ون معن����. و�س�ألن���ي عم���� جرى، 
ف�سرح���ت ل���ه ب�خت�س�ر م� ج���رى". كم� 
�مل�س�رك���ة  فر�س���ة  �ل�سهي���د  يف���وت  مل 
ب�الحتف����الت �جلم�ه�ي���ة �لت���ي عم���ت 
جمي���ع �ملدن �لعر�قية بعد �نت�س�ر متوز 

�ملدوي.
ُيجمع كل ف���رد من �أف���ر�د ع�ئلته، �أو من 
�لتق���ى ب���ه يف �ل�سج���ون �أو بع���د �إطاق 
�سر�حه بع���د ثورة مت���وز، ومنهم ك�تب 
�ل���رب�ك  عدن����ن  �ل�سهي���د  �أن  �ل�سط���ور 
�ملع�س���ر،  ولطي���ف  �سف�ف���ة  �سخ�سي���ة 
ويغن���ي مبعلوم�ته وخربت���ه ولطفه مع 
حم�وري���ه. وك�ن يف �لع�ئل���ة " ملج�أن���� 
م���ع  �ختافن����  عن���د  �لوحي���د  �ملوث���وق 
�أبين�، وعند غ�سبه حلر�سه علين� ؟. ك�ن 
�ل�سّب����ق مل�س�عدتن���� يف كل حمن���ة مّرت 
به���� ع�ئلتن���� حينه� ....... م���ن حم�ولة 
قتل �بين����، �إىل ت�سريدن� . بعد �أن بد�أو� 
بح���رق د�رن���� بغي����ب و�لدن���� .."، كم���� 
ي�س���� �إىل ذل���ك �بن عمه �لدكت���ور مهند 
�لرب�ك. �إن مت�سكه بوعي���ه وم�سد�قيته 
هو �ل���ذي دفع �أف���ر�د �أ�سرت���ه �إىل تقدمي 
�لعر�ق���ي  �ل�سيوع���ي  للح���زب  دعمه���� 
وللحركة �لوطنية �لعر�قي يف �لظروف 
�حلرج���ة. ف�سقيقه �لفقي���د يعرب �لرب�ك 
ك�ن ينته���ز �أي���ة فر�سة ملد ي���د �مل�س�عدة، 
فهو �لذي جم���ع �لع�سي و�لهر�و�ت كي 
تتم مو�جه���ة ت�سدي �ل�سرطة للمظ�هرة 
�ل�سيوع���ي  �حل���زب  �إليه����  دع���ى  �لت���ي 
�ل�سع���ب �مل�س���ري بع���د  م���ع  للت�س�م���ن 
�لعدو�ن �لثاثي يف خريف ع�م 1956. 
ويروي �لرفيق عبد �لرز�ق �ل�س�يف عن 
يع���رب �ل���رب�ك يف كت�ب���ه "�سه����دة على 
زمن ع��سف":" قب���ل ثورة �لر�بع ع�سر 
م���ن مت���وز كب�س���ت �سرط���ة �لتحقيق����ت 
�جلن�ئية �ملطبعة �ل�سرية �لت�بعة للحزب 
�ل�سيوع���ي �لعر�قي �لت���ي تطبع جريدة 
تلك  �ل�سري���ة"....يف  �ل�سع���ب  "�حت����د 
�الأي����م ج����ءين �ملرحوم يع���رب �لرب�ك، 
وك�ن عل���ى �سلة بي،وق�ل �س�أدبر كلي�سة 
الحت����د �ل�سعب. قلت له من �أين؟ ق�ل من 
�أحد حمات �لزنكر�غ���ر�ف �لتي ت�سنع 
�لكاي����س. قل���ت �إن ه���ذه �ملحات حتت 
رق�ب���ة �الأمن، وال ت�سنع كلي�سة من دون 
�خب����ر د�ئ���رة �الأم���ن بذلك. و�ن���ك م� �أن 
تقدم طلبً� كهذ� �سيجري �عتق�لك متلب�سً� 
ب� "�جلرم" �مل�سه���ود و�حلكم عليك ب�أنك 
عل���ى عاق���ة ب�جلري���دة �ل�سري���ة. ق�ل م� 

...معليك �آ....�آين �أدبره�!، ك�ن يت�أت�أ.
وك�ن���ت خطت���ه ه���ي �لت�لية: ذه���ب �إىل 
مديري���ة �لدع�ي���ة �لع�م���ة، وق���دم طلب���ً� 
لتزوي���ده بوث�ئ���ق �الحت����د �له��سم���ي، 
بحج���ة �إنه يري���د �إ�س���د�ر كر�����س عنه. 
�لطل���ب.  تق���دمي  يثب���ت  و�س���ًا  و�أخ���ذ 
ولفق عن�وي���ن للكر��س من قبيل )�حت�د 
�لعر�ق و�الأردن( و)�ل�سعب �لعر�قي يف 
ظ���ل �الحت�د(..وغ�ه���� م���ن �لعن�وين. 
وعن���د �جن����ز �لكاي����س، وكله���� بخ���ط 
و�ح���د، ميك���ن قط���ع كلم���ة "�حت�د"م���ن 
�لعن���و�ن �الأول وو�سعه� م���ع )�ل�سعب( 
م���ن �لعن���و�ن �لث����ين للح�س���ول عل���ى 
كلي�س���ة )�حت����د �ل�سع���ب(". وق���د لق���ى 

�لفقي���د يع���رب �لرب�ك حتف���ه يف ظروف 
غ�م�س���ة يف �لع��سمة �جليكو�سلوف�كية 
بر�غ �لتي جل�أ �إليه� بعد ��ست�سه�د �أخيه 

عدن�ن على يد �نقابيي �سب�ط.

هكذا ا�ست�سهد..
��ست�سهد عدن����ن �لرب�ك يف 9-10/�ذ�ر 
1963 بعد دفنه حيً� يف قرب جم�عي مع 
جمموعة م���ن �ل�سه���د�ء يف قرب جمهول 
خ�رج بغد�د ويق����ل يف �حل�سوة وك�ن 
عددهم 37 رفيقً�، وق�م �أوب��س من �أفر�د 
�حلر����س �لقوم���ي �لت�بع حل���زب �لبعث 
ق�دته���م حين���ذ�ك"،  و�إ�س���ر�ف  وبق���ر�ر 
ومنهم عبد �لرحيم �سريف ون�فع يون�س 
�حم���د  و�س�ح���ب  �حل���ك�ك  و�بر�هي���م 
�مل����ز� وعب���د �خل�ل���ق �لبي�ت���ي وعل���ي 
�لوت�ر ومهيب �حليدري وفي�سل ج��سم 
وي�س����  و�آخ���رون.  �حلج����ج  حم����دي 
�سريك���ه يف �الأ�س���ر ب��س���م م�ست����ق:"ال 
يفوتني �أن �أذك���ر ب�سج�عة �ل�سهيد وهو 
ي�س���� بثق���ة و�سموخ عندم���� �سيقو� مع 
كوكبة المعة من �لرف�ق من ق�سر �لنه�يه 
�ىل مي���د�ن �الإع���د�م على ي���د جمرمن". 
ه���ذه �ملج�زر�لت���ي �بتدعه���� �لبع���ث يف 
بادن����، وم����ز�ل �لعر�قي���ن يتعر�سون 
له���ذه �ملم�ر�س����ت �لوح�سي���ة م���ن قب���ل 
فل���ول �لبع���ث حت���ى �الآن، و�لت���ي ك�نت 
تتبج���ح مبم�ر�سته� زمر ه���ذه �ل�سرذمة 
كم� ج�ء على ل�س�ن �س�لح مهدي عم��س 
�لذي ب�ّسر جم����ل عبد �لن��سر يف لق�ءه 
 :1963 ع����م  �سب����ط   8 �نق���اب  بع���د 
�آالف  �أربعة  ق���د ح�سدو�  �لبعثين  "�إن 
�سيوعي!!"، دون �أن ي�ستنكر جم�ل عبد 

�لن��سر هذه �ملم�ر�س�ت �لوح�سية.
�قرتن �ل�سهيد عدن����ن �لرب�ك بعد ثورة 
مت���وز ب�سريكة حي�ت���ه �ل�سي���دة �سهيلة 
حمودي ح�سن �ل�سعدي، ورزق� ب�بنهم� 

�لوحيد م�زن عدن�ن �لرب�ك.
�إن و�ق���ع �حل����ل �خلط���ر �ل���ذي تكر�س 
يف �لع���ر�ق قب���ل وبعد �نق���اب �سب�ط، 
وب�ت يهيم���ن يف �لباد عل���ى يد �لبعث 
ه���و ت�ألي���ه �لعن���ف و�لبط����س وتهمي�س 
و�سط���ب كل م���ن ال يتف���ق مع���ه و�لقي�م 
�ملكون����ت  و�أب����دة  �لتهج����  ب�أعم����ل 
�لعرقي���ة و�لبط�س بعو�ئ���ل �ملع�ر�سن 
�س���و�ء بذر�ئع قومي���ة متطرفة ت�رة، �أو 
بدو�ف���ع ديني���ة �إ�سامي���ة متطرف���ة كم� 
يج���ري �الآن عل���ى يد �أ�سافه���م بو�جهة 
د�ع�سي���ة. وعلى هذ� �لنهج مل تنج ع�ئلة 
�ل�سهيد عدن�ن �لرب�ك من هذه �لع��سفة 
�ل�سفر�ء. فبعد عودتهم �إىل �حلكم بدعم 
خ�رجي م���ن جديد، وبعد م���رور قر�بة 
ع�سري���ن �سن���ة عل���ى جرمي���ة 8 �سب����ط 
و��ست�سه����د عدن�ن �ل���رب�ك، ع�ود نظ�م 
�الأج���ر�م �إىل مم�ر�س�ت���ه ليعّر�س �أفر�د 
م���ن ع�ئل���ة �ل�سهي���د �إىل نف����س �مل�س�، 
لُتنكب �لع�ئلة من جديد بفلذ�ت �أكب�ده� 
وتتعم���ق جروحه����. فف���ي ليل���ة �سود�ء 
جرى خط���ف �بنة عم �ل�سهي���د �ل�سهيدة 
�لبطل���ة �سذى عبد �لرحمن �لرب�ك و�أبن 
�سقيقت���ه �سم����ة �ل�سهي���د حمم���د ق��سم 
حب���ه ليلقي� نف�س �مل�س� �مل�أ�س�وي على 
ي���د ه���وؤالء �لرب�ب���رة، ولُيح���رم �لعر�ق 
م���ن جدي���د م���ن �سبيب���ة ك�ن ميك���ن له���� 
بحيويته� وذك�ئه���� و��ستق�مته� �أن متد 
ي���د �لعون العم����ر هذ� �لبل���د �لذي نكب 

ب�لدم�ر ونزيف �لدم.

والده عبد الله احمد الرباك

عبد القادر الرباك

ال�شهيد نافع يون�س

والدته �شبيحة حمودي

ال�شهيد �شبيح �شباهي

ع�����ف عدن�����ن ح�س����ن �م����ه �لد�فئ وح����ب �خويه 
و�سقيق�ت����ه �ل�سغ�ر وكليت����ه �جلميلة �لبهية �لتي 
�ستوؤهل����ه كطبي����ب ودخ����ل يف مع����رتك �ل�سي��سة 
متقدم� يف �سفوف �لتنظيم �ل�سري �لذي �خت�ره 
عقله. ليتقدم �ل�سفوف ق�ئد� �سغ�� ملجموعة من 
طلبة كلي�ت �لعر�ق ومع�هده �لعلي�، وم� �ن �لقي 
�لقب�����س عليه وعل����ى �سو�ه و�حي����ل �ىل �ملجل�س 
�لعريف �لع�سك����ري �الول برئ��سة �لعقيد عبد�لله 
�لنع�س�ين حتى وجدت هذه �ملحكمة جرمه كب�� 
�سد �مللك و�لوطن فحكمت عليه ب�ل�سجن �ل�سديد 

ع�سر �سنو�ت.. مع �سو�ه من �لرج�ل.
�قتي����د عدن�����ن �ىل �سجن نقرة �ل�سلم�����ن �لرهيب 
فلم ي�سك ومل يهتم ب�لرغم من �سعف بدنه و�الآالم 
�لتي تنت�به، وك�ن يف �ل�سجن من ع�س�س ورقب�ء 
يرقب����ون �سلوك����ه �جل�����د و�ح����رت�م �ل�سجن�����ء له 
و�مر��س بدنه فكتب����و� ملر�جعهم �لعلي� مو�سن 

به وو�سل م� كتبو� �ىل نوري ب��س�.
ك�ن �لب��س����� �ل�سعي����د يريد �خرت�ق ذل����ك �ل�سجن 
ف�ر�س����ل على �ال�ست�ذ عب����د �حلميد )خ�ل عدن�ن(، 
ويف �ملوعد �ملحدد ذهب �خل�ل وهو مدير ملدر�سة 
ك����ربى يف �لكرخ �ىل رئ��سة �لوزر�ء يف �لق�سلة، 
ووج����د �لب��س����� ب�نظ�����ره مرحب�. وبع����د �ل�سام 

و�لرتح�����ب ق�ل له )حميد �فن����دي �سديقك �ل�سيد 
عبد�لوه�����ب مرج�ن ��س�د ب����ك وبعملك �س�بق� يف 
�حلل����ة، وه����و يع����رف �أب� عدن�����ن �ل����ذي عمل يف 
�حللة �ي�س�����( و�ر�د نوري ب��س����� �ال�ستمر�ر يف 
حديث كه����ذ� فق�طعه �ال�ست�ذ عب����د �حلميد ق�ئا: 
)م�ذ� ت�أمرون ي����� ب��س� ف�أن� يف �سلك �لتعليم و�ن� 

��ستمع لكم الفهم �سبب هذه �لدعوة �لكرمية(.
و�سع ن����وري ب��س����� نظ�رته عل����ى �ملن�سدة وق�ل 
)��ست�ذ عبد�حلميد.. �بن �ختك عدن�ن �س�ب جيد 
و�ن� �تعه����د مب�ستقبله �ذ� وقع عل����ى ورقة تقطع 
�نتم�����ءه ب�ملجموعة �لتي ��س�����ع �سب�به معه� من 
دون ج����دوى.. ه����و �الن يف موق����ف �لت�سف��ت 
ببغ����د�د فق����د جئن� ب����ه ر�ج����ن �ن ت�س�ع����ده على 
�لع����ودة �ىل كليت����ه و�س�ر�سل����ه يف �لع�����م �لق�����دم 
�ىل بريط�ني����� ليكم����ل در��ست����ه.. م�����ذ� تق����ول؟( 
ق�����ل عبد�حلميد للب��س����� كام� ع�م����� مل يتعهد به 
ب�س����يء �س����وى �ملح�ولة، هن����� ق�م �لب��س����� مودع� 
ليغ�����در �خل�����ل �لق�سلة متعب� م����ن �لتفك� بعد �ن 
�تف����ق ومدي����ر مكتب �لب��س� �ل����ذي ال يتذكر ��سمه 
عل����ى �لذه�����ب �ىل موق����ف ?لت�سف������ت غ����د� يف 

�لع��سرة.
ع�����د �خل�����ل �ىل د�ره م�ستدعي����� ول����دّي �سقيقت����ه 

�لك����ربى �ملح�مي����ن حمم����ود وحمم����د �لعبط����ة، 
�الول م����ن �لوطن����ي �لدميقر�ط����ي و�لث�����ين م����ن 
ح����زب �ال�ستق����ال و�س�ورهم� يف �الم����ر، و�تفق 
�الثن�����ن )وقلم����� ك�ن����� يتفق�ن( على ع����دم جدوى 
�ملح�ول����ة مع �ب����ن خ�لتهم����� عدن�ن ولك����ن �خل�ل 
ح�س����م �المر ب�لقول )�ن� معكم����� ولكني �س�ح�ول 

و�لله �ملعن(.
يف �لي����وم �لت�����يل ك�ن �ال�ست�����ذ عبد�حلميد قبيل 
�لع��س����رة يف غرفة مدير �سجن �لت�سف��ت ومعه 
هد�ي����� ب�سيط����ة البن �خت����ه �ل����ذي �قت�����دوه �ليه 
ف�عتنق����ه ودمعت عين�ه حزن����� عليه و�جل�سه �ىل 

ج�نبه على �ريكة �ملكتب �لوحيدة.
�سرب����� �ل�س�����ي مع����� وعدن�����ن م�سرتيب م����ن هذه 
�لزي�����رة، و�خل�����ل ال ي�ستطيع �حلدي����ث و�ملدير 

ج�ل�س.
فه����م �لرجل ��س����ول �للعب����ة وهو يع����رف �طر�ف� 
عليهم�����،  و�قفله�����  �لغرف����ة  م����ن  فخ����رج  منه�����- 
��ستجم����ع �خل�����ل �سج�عت����ه �لت����ي ك�دت تتد�عى 
لفرط هدوء �بن �سقيقته ونك�ته �لغريبة و�سوؤ�له 
ع����ن �قرب�ئ����ه، وتكلم �خل�����ل �س�رح� م����� د�ر بينه 

وبن �لب��س�.
�ن�س����ت عدن�����ن �ىل خ�ل����ه �ل����ذي يحب����ه ث����م رفع 

ر�أ�س����ه مع�تبً� بنظ����رة �ثلجت وجه عب����د �حلميد 
وق�����ل وه����و يقبل خ�ل����ه( خ�يل �ن����ت ال تقبل بعد 
خم�����س �سنو�ت من �ل�سج����ن �ن �خون ربعي فقد 
�خرتت طريقي وح�سبك حبي لك وحبك يل( بكى 
�ال�ست�ذ عبد�حلميد وه����و يع�نق عدن�ن ويغمغم 
)كن����ت م�سطر� �ىل هذه �لزي�رة.. �سود �لله وجه 
ن����وري( وهن����� �بت�سم عدن�����ن ق�ئ����ا: )و�ن� معك 

خ�يل يف هذ�(.
هن����� دخل مدي����ر �لت�سف������ت �ىل �لغرف����ة ودخل 
�ل�سرط����ة ليقت�����دو� عدن�����ن �ىل �ملوق����ف ث����م �ىل 

�ل�سلم�ن بعد هذ�.
قب����ل �ن ي�ستكمل عدن�ن حمكوميت����ه ب�سهر ق�مت 
�ح����د�ث 14 مت����وز 1958 و�طل����ق �سر�حه وقتل 
�لب��س� و�ال�سرة �مل�لكة وعمل عدن�ن يف �ل�سح�فة 
وك�ن يتمتع مبك�ن����ة مرموقة بن �ل�سحفين من 
خمتل����ف �الجت�ه�ت حت����ى ق�مت �ح����د�ث �سب�ط 
1963 و�عتق����ل م����رة �خ����رى م����ع �الالف ولكنهم 
مل ي�سجن����وه هذه �ملرة بل و�سع����وه مع ع�سر�ت 

غ�ه ثم �أه�لو� عليهم �لرت�ب.. وهم �حي�ء.
ظ����ل عدن�����ن عبد�لل����ه �ل����رب�ك حي����� يف �لنفو�����س 
�خل�����ة وم����� ز�ل عط����ره يف����وح و�أدب����ه ي�سم����و 

وذكر�ه تتجدد رحمه �لله.

ع����دن����ان ع���ب���دهللا ال���ب���راك
 ال يتذكر الراوي متى حدثت الواقعة باليوم والشهر ولكنها مل تكن تبتعد عن يوم من ايام سنة 1953.

يومها كان نوري باشا السعيد اقوى شخصية يف العراق، وكان رئيس الوزراء املزمن لسنوات وحتى اذا غادر 

الوزارة فهو رجل الدولة االول. كان الشاب عدنان عبدالله الرباك طالب الكلية الطبية امللكية العراقية شابا 

المعا واحد سجناء نقرة السلامن، فهو محكوم بالسجن ملدة عرش سنوات منذ عام 1948 النه كان مسؤوال عن 

تنظيم الخاليا الشيوعية يف املعاهد والكليات.. عندما اعتقل وزمالءه نتيجة وشاية مالك سيف وتلك حكاية 

اخرى كام يقولون!

 باسم عبدالحميد حمودي
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تاأمالت �سريعة يف ذكريات 
قدمية..

�أج���د نف�سي �لي���وم ،يف حلظ���ة حرجة، 
للم�س�هم���ة يف ��سرتج����ع �لذ�ك���رة عن 
فع���ٍل من �فع����ل ثورة 14 مت���وز 1958 
منجز�ته����  م���ن  منج���ز  ع���ن  و�لكت�ب���ة 
مو�سوع���ً�  �خ���رتُت  �لدميقر�طي���ة. 
م����  ع���ن بع����س  �لتذك����  ح�س��س���ً� يف 
يتعلق ب�)�حلركة �لطابي���ة( ب�عتب�ره� 
، ك�ن���ت وم� ز�ل���ت، من �أك���رب �حلرك�ت 
ب���ن  ،ت�س���م  بادن����  يف  �جلم�ه�ي���ة 
�سفوفه���� ، ماين �أو مئ����ت �الآالف من 
عن��س���ر و�عية ق�درة على حتديد م�س�ر 
�لن�س�ل �ليومي، �ل�سي��سي و�الجتم�عي 
و�ملهن���ي، يف م�ستقبل بادن���� . �مل�س�فة 
تتو�سع ومتتد ب���ن �مل��سي و�حل��سر، 
كم���� �أن �الح���د�ث ظّلت تتاح���ق، يوم� 

بعد �خ���ر ، منذ قي����م تلك �لث���ورة حتى 
�لي���وم . هكذ� ج����ءت من��سبة 14 متوز 
�لتي ��ستب�حه� بنو �حلر�س �لقومي يف 
�سب�ط 1963 حن ج�ء �نقابهم �س�عقً�، 
�سّف�حً�، ف�جعً� ، ب�غتي�ل �لثورة و�أغلب 
،مم����  و�ملدني���ن  �لع�سكري���ن  ق�دته���� 
يجعلني �ليوم متجهً� يف �لكت�بة، لي�س 
عن حركة دب�ب�ت �لثورة يوم 14 متوز 
ولي�س ع���ن حركة ط�ئ���ر�ت �النقابين 
تن�س����ب  ب���ل   ،  1963 �سب����ط   8 ي���وم 
�لذكري�ت يف عروق���ي الأكتب عن ج�نٍب 
من جو�ن���ب �متد�د �لروح �لدميقر�طية 
، �لتي ج����ءت به� �لثورة، �أي عن �لدور 
�لقي����دي للحركة �لطابي���ة يف ت�أ�سي�س 
�لتنظي���م �لطابي �خل�لد ،�حت�د �لطلبة 
�لع�م ، ب�سورة ر�سمية ، �نتخ�بية، بعد 

مرحلة طويلة من �لعمل �ل�سري.
كن���ُت معنيً� ب�لعمل �لطاب���ي منذ بد�ية 
�سنو�ت فتوت���ي. ك�ن �حلزب �ل�سيوعي 
يف �لب�س���رة معلمي �الأول ومدربً� ف�ئقً� 
�أول جلعل �أنف��سي غ�رقة يف �لدف�ع عن 
م�س�ل���ح �لك�دحن من �لطلب���ة و�لعم�ل 
�ل�سيوعي���ن  �أن  كم����   . و�لفاح���ن 

�لقي�دي���ن يف مدين���ة �لب�س���رة ) ن��سر 
عب���ود وعب���د �لوه����ب ط�ه���ر و�سلط�ن 
م���ا عل���ي و�س�م���ي �أحم���د ( �أو �لكو�در 
�الخ���رى �لق�دمة من مدن �خرى ) �سام 
ع����دل ، حم���دي �ي���وب، حم���زة �سلم�ن، 
ب�ق���ر �بر�هيم وغ�ه���م( وجدو� عندي 
م���� ه���و جدي���ر ب�الهتم����م ، و�لتعليم ، 
و�لتدري���ب، فتحم�س���و� لتطوي���ر وع���ي 
�لرئي�س���ي  للعم���ل  وكف�ءت���ي وثق�فت���ي 
يف �مليد�ن �جلم�ه����ي �لطابي. رمب� 
ك�ن �حل���زب يجد عندي بع�س موؤهات 
�سرورية يف �لعمل �لقي�دي �لطابي، �إذ 
بعد فرتة ق�س�ة جدً� من قبويل ع�سو� 
يف �حل���زب، وج���دُت نف�س���ي ع�سوً� يف 
�للجن���ة �لطابية �حلزبي���ة ال�ستنفر به� 
�لتنظيمي���ة  وط�ق�ت���ي،  �مك�ن�ت���ي  كل 
و�لدع�ئي���ة و�لتحري�سي���ة ، يف مي���د�ن 
�لن�س�ط �لطابي، �ل�سري �أواًل و�لعلني 
الحقً�. كن���ت �قوم بو�جب�ت���ي �حلزبية 
ب���كل �نتظ����م . كنت �أجد نف�س���ي حيويً� 
يف مط�لع���ة �لكت���ب �ل�سي��سية �ملتنوعة 
�حلزبي���ة  و�لتوجيه����ت  و�ملن�س���ور�ت 
و��ستيع�به����. ك�ن رف�ق���ي �لقي�دي���ن ) 

ن��س���ر عب���ود ، �سلط�ن ما عل���ي، رج�ء 
عبد �لرز�ق وغ�هم( مهتمن ب�أن �أم�سك 
، كل ليل���ة، ب�أل���و�ح �لكلم����ت �ملتوف���رة 
و�لدميقر�طي���ة  �ل�سيوعي���ة  �لكت���ب  يف 
و�الدبي���ة، ك���ي ي���زد�د �لوع���ي �لثوري 
عندي بح����ِل وو�ق���ِع مدين���ة �لب�سرة ، 
م���ن �الهو�ر يف �سم�له� )�لقرنة( وحتى 
ن�ف���ذة بحره���� يف )�لف����و(. من���ذ تل���ك 
�لفرتة �الأوىل عرف���ُت كل تف��سيل حي�ة 
�لك�دحن، �لذين يبني �الغني�ء ثرو�تهم 
�كت����ف  عل���ى  و�سلط�ته���م  وق�سوره���م 
�لع�ملن �لفقر�ء، �لذين تت�سقق �قد�مهم 
و�أكفه���م بعم���ل يوم���ي د�ئ���م ، وب�أج���ٍر 
يومٍي قليٍل ال يكفي للعي�س �لكرمي . كم� 
تعرف���ُت، من خ���ال قر�ء�ت���ي، على حًر 
�سم�س �لب�سرة و�ن�قته� يف خلق �أجود 
�نو�ع �لتمور ب�لع�مل وعلى �قت�س�د هذ� 

�لثمر �ملتميز.
بن����ء عل���ى توجيه����ت و�ف���ك�ر �لقي�دي 
�لعبلل���ي(  �س�ل���ح  )حمم���د  �ل�سيوع���ي 
تعرف���ُت على تف��سي���ل و��سم�ء �سو�رع 
�لب�سرة، وفن�دقه� ،ومق�هيه� ،و�نه�ره� 
علمتن���ي   . ،ومط�عمه����  ،وحماته���� 

�لثق�ف���ة �ل�سيوعي���ة �ل���و�ردة يف كت���ب 
وق�س����س و��سع����ر رو�سي���ة وفرن�سية 
وجيكو�سلوف�كي���ة وبلغ�ري���ة و�أمل�ني���ة 
�همية قر�ءة وجه �ر�س مدينة �لب�سرة 
و�سحر�ئه���� و�س���ر �خل�س���رة فيه� وم� 
حتمل���ه بو�ط���ن �ر��سيه���� م���ن ث���رو�ت 
نفطية حتى �س�رت مق�التي �القت�س�دية 
يف  للن�س���ر  طريقه����  جت���د  �ملتو��سع���ة 
)جري���دة �سوت �ل���ك�دح ( �لدورية �لتي 
ت�سرف عل���ى ��سد�ره� �للجن���ة �ملحلية 

للحزب �ل�سيوعي ب�لب�سرة.
�نغم���رُت يف �ل�سفين���ة �لطابية مبدينة 
�لب�س���رة ملو�كبة جميع �لرف�ق �الخرين 
��س�لي���ب  منه���م  و�لتعل���م  رك�به����  م���ن 
�النخر�ط �لث���وري يف هذ� �ملج�ل ،مم� 
عر�سن���ي �ىل �لف�س���ل م���ن �ملدر�سة منذ 
وجودي يف �ل�سف �الول �ملتو�سط ،ثم 
تاه ف�سل �خر يف �لث�ين �ملتو�سط، ثم 
يف �لث�ل���ث �ملتو�سط �ي�سً�، مم� جعلني 
ب�لعم���ل  و�ك���ر  �ك���ر  �ل�سل���ة  وثي���ق 
�لتنظيمي – �حلزبي - �ل�سّري ال�ستمد 
منه قوتي و�له�مي، و�لتخل�س ب�سورة 
ت���ك�د تك���ون نه�ئي���ة م���ن �سيكولوجي���ة 

�ملر�هق���ن. ح���ن �كت���ب مق�ل���ة ت�أملي���ة 
�ل�س�ع���ر  ��ست����ذي  عل���ى  �أواًل  �عر�سه���� 
�كت���ب  ح���ن  ��سم�عي���ل..  عل���ي  حمم���د 
خ�ط���رة �عر�سه���� عل���ى �سديق���ي حممد 
�سعي���د �ل�س���َك�ر.. حن �كت���ب م�سرحية 
بف�س���ل �و ف�سلن �عر�سه���� على �لفن�ن 
�حل���ن  ذل���ك  من���ذ  �لب�س���ري.  توفي���ق 
��سبح���ُت منت�سيً� بذ�ت �لوق���ت ب�لعمل 
�لطاب���ي، ��سغي مت�م���� �ىل توجيه�ت 

رف�قي �لق�دة.
بع���د ث���ورة 14 مت���وز ع���دُت �ىل مقع���د 
�لدر��س���ة يف ث�نوي���ة �لتج����رة �مل�س�ئية 
�ملرتبط���ة بجمعي���ة �ملعلم���ن. �خت�رين 
يف  م�سئ���وال  �لف���رتة  تل���ك  يف  �لرف����ق 
الأ�سه���ر  �حلزبي���ة  �لطابي���ة  �للجن���ة 
ن�س�طي ،كل���ه، يف تلك �لف���رتة لت�أ�سي�س 
)�حت����د �لطلب���ة �لع����م يف �جلمهوري���ة 
�إىل  �لف���ور  عل���ى  حتول���ُت  �لعر�قي���ة(. 
ع�س���و يف �للجن���ة �لتح�س�ي���ة ببغد�د 
ملت�بعة عملية خل���ق �حت�د �لطلبة ون�سر 
قيمه وتق�ليده وبن����ء تنظيم�ته، ليكون 
موؤه���ا لقي����دة ن�س�ل �لطلب���ة يف �نح�ء 

�لعر�ق ك�فة .
ك�ن تب����دل �حل���و�ر �مل���دين �ليومي بن 
�لط���اب يف �ملد�ر�س �لث�نوية و�لكلي�ت 
ب���ن �لط���اب و�لط�لب�ت نقط���ة �نطاق 
رئي�سي���ة، �ن�س�ني���ة وق�نوني���ة، لتجميع 
ك�ن   . و�ع  م���دين  ن�س����ل  يف  �لطلب���ة 
�لطلبة �ل�سيوعيون يجدون يف ن�س�طهم 
�ليومي حكمة عظيمة ب�إمك�نه� �أن تر�سل 
�سيح���ة جمٍد، �وىل وكربى، يف �حلركة 
�لوطني���ة �لعر�قي���ة �لي�س�ري���ة. كم���� �ن 
�لطلبة �ل�سيوعين ك�نو� يجدون عذوبة 
حي�تهم يف ه���ذ� �لن�س�ط . تركز ن�س�طن� 
عل���ى  بع���د 14 مت���وز 1958  �لطاب���ي 
�س���رورة ت�أ�سي����س �حت�د �لطلب���ة �لع�م 
ب�س���ورة ق�نوني���ة – علنية عل���ى �عتب�ر 
�ن )�حت�د �لطلب���ة �لع�م يف �جلمهورية 
�لعر�قية( هو �لوريث �ل�سرعي و�لكب� 
لذل���ك �الحت����د �لطاب���ي �ملعل���ن يف 14 
ني�س����ن ع����م 1948 يف �س�ح���ة �ل�سب�ع. 
ك�ن �لط���اب – بعد ث���ورة متوز 1958 
- م���ن �أو�ئ���ل م���ن �درك �س���رورة �لغ����ء 
جميع �ملمنوع����ت �لق�نونية و�ملعوق�ت 
�لتنظيمية ،�لتي و�سعته� �لدولة �مللكية 
�م����م �حلق���وق �الن�س�ني���ة يف �لع���ر�ق 
ومنهم �لطلبة . ك�نت قو�نن تلك �لدولة 
وقر�ر�ته� و�جر�ء�ته� مفهومة بو�سوح 
ت����م من قبل �حلرك���ة �لطابية ب�أكر من 

�حلركتن �لعم�لية و�لفاحية.
�سرب���ُت �الأر����س بقدم���ي فرح���ً� �إىل حد 
�ق�س���ى ح���ن �بلغن���ي م�سئ���ول �للجن���ة 
�ملحلي���ة برت�سيح���ي الأك���ون ع�س���وً� يف 
)�للجن���ة �لتح�س�ي���ة �لعلي���� للموؤمت���ر 
�لطاب���ي �الول( �لذي �سيعق���ده �لطلبة 
وبن����ء   1959 �سب����ط  يف  �لعر�قي���ون 
عل���ى تعليم�ت جلن���ة �لتنظي���م �ملركزية 
يف �حل���زب �ل�سيوع���ي يج���ب �ن �ك���ون 
يف بغ���د�د قبل يوم �ل�سب���ت �لق�دم حيث 

ينعقد �ول �جتم�ع .
يف �لي���وم �لت�يل ك�ن �لقط����ر ميوج بي 
متوجه���� من حمط���ة �ملعق���ل �ىل حمطة 
غرب���ي بغد�د بع���د �أن �خف���ق �لفيرتجي 
�سي�رت���ي،  ت�سلي���ح  يف  حمم���ود  ح����ج 
ن��سحً� �إي����ي ب�ل�سف���ر بو��سطة �لقط�ر 
و�ال�ستمت����ع ط���ول �لليل ب�س���وء �لقمر 
وحت��س���ي �ي عط���ل حمتم���ل يف جوف 

�سي�رتي �ملعذبة ب�لت�سليح �ملزمن .
يل  تقلي���دً�  و�له���دوء  �لود�ع���ة  ك�ن���ت 
و�أن���� �جل����س ع����دة يف مطع���م �لدرج���ة 
�الوىل ب�لقط����ر، ت�سح���رين م�سروب�ته 
وم�أكوالته رغم �ن �سوت �لقط�ر، ع�دة، 
م� يدوخني كث����ً� . لكنني ق�سيُت، تلك 
�لليلة ، يف كت�بة بع�س �ملقرتح�ت، �لتي 
ينبغ���ي تقدميه� �ىل �للجنة �لتح�س�ية 
�لت���ي م���ن م�سئوليته���� �الأوىل حت�س���� 
وث�ئق �ملوؤمتر. ك�ن �لرتكيز يف �لتفك� 
�عم����ق  يف  �لغط����س  �ىل  دفعن���ي  ق���د 
�مل�س����كل �لت���ي يع�نيه���� طلب���ة �لب�س���رة 
كنم���وذج ملع�ن����ة طلب���ة �لع���ر�ق رغم �ن 
�لب�س���رة ك�ن���ت يف تل���ك �لف���رتة تفتق���د 
�لتعليم �لع�يل حيث لي�س فيه� �ية كلية.
مل �أ�س����أم تلك �لليل���ة ال من �سوت �لقط�ر 
وال م���ن ع���دم �لن���وم، حيث بقي���ُت يقظً� 
م�ستخف� بكل �س���يء من �جل تهيئة �كرب 
ق���در من �ملقرتح����ت. مل تتع���ب يدي يف 
تل���ك �لليلة وهي تر�س���م �ملقرتح�ت على 

ورقة بي�س�ء .
ق�سي���ُت ��سبوعن ببغ���د�د و�س�همُت مع 
�أخري���ن يف �عد�د وث�ئ���ق �ملوؤمتر، �لذي 
�سيعقد ح�سب ق���ر�ر �للجنة �لتح�س�ية 
يف 19 - 21 �سب����ط 1959. ك�ن رئي�س 
مه���دي  �لرفي���ق  �لتح�س�ي���ة  �للجن���ة 
عب���د �لك���رمي ي�س���ّر يف كل �جتم�ع على 
ن�س����ط  يك���ون  �ن  �همي���ة  و  �س���رورة 
�للجنة �لتح�س�ي���ة و��ستعد�ده� لي�س 
�س���كا روتيني���� ، ب���ل �س���رورة �لن�س�ط 
ب�أعل���ى م�ست���وى وب�أرق���ى م�ستوى، الأن 
موؤمت���ر �لطلبة �سيكون �ملب����درة �الوىل 
يف تر�سيخ ��س�س �ملنظم�ت �جلم�ه�ية 
وفق����  مدرو�س���ة وعلمي���ة  ��س����س  عل���ى 
للتج����رب �مل�س�به���ة يف كل �نح�ء �لع�مل 
 ، روؤيتن����  يف  ك�ن  �ل���ذي  �ال�سرت�ك���ي 

�أنذ�ك، �نه �لع�مل �الكر تقدمً�.
ك�ن �لتنظي���م �لطاب���ي بع���د ث���ورة 14 
متوز ي�سكل ��ستمر�رً� للحركة �لطابية 
،عموم�، �لتي ظه���رت و��سحة يف وثبة 
�ل�سعب �لعر�قي يف ع�مي 1948 و1949 
و�نتف��س���ة ت�سري���ن 1952 و�نتف��س���ة 
ت�سرين ع�م 1956 وغ�ه� . ك�ن �لطلبة 
�لعر�قيون ي�سكلون تكتًا ت�ريخيً� كب�ً� 
يف حركة �ل�سع���ب �لعر�قي �ملن��سلة من 
�ج���ل �حلري���ة و�لدميقر�طي���ة وق���د بلغ 
�لن�س����ل �لطابي منذ ع����م 1929 عمقً� 
جمي���دً� يف �لت�ريخ �لعر�ق���ي �حلديث . 
ك�ن �لطلب���ة �لعر�قي���ون بع���د ث���ورة 14 
متوز م���ن �و�ئل �لفئ�ت �لر�غبة يف عقد 
موؤمتر ع�م الإعان �حت�دهم ،خ��سة بعد 
�ن �سبقهم �ملعلم���ون �لعر�قيون بب�سعة 
�أي����م يف عق���د موؤمت���ر نق�بته���م �و�ئ���ل 

�سب�ط 1959 .
�لب�س���رة  يف  �لطاب���ي  �لوف���د  ت�س���كل 
�لع����م م���ن 16  للم�س�رك���ة يف �ملوؤمت���ر 
ع�سوً� . ك�ن �لوفد من �سمن �كرب وفود 
�ملح�فظ����ت. �لوفد متك���ون من 8 طاب 
و7 ط�لب�ت وهو �لوفد �لوحيد من خ�رج 
بغ���د�د �س���م �ك���رب ن�سبة م���ن �لط�لب�ت . 
�س�فرن� ،جميعً�، ب�لقط����ر ليلة �خل�م�س 
ع�سر من �سب�ط وقد مت ت�سكن �لط�لب�ت 
يف بيت ب�الأعظمية بينم� ��سكن �لطاب 

يف فندق ب�س�رع �لر�سيد.
�ل�سع���ب  ق�ع���ة  يف  �ملوؤمت���ر  �نعق���د 
ب�س�ح���ة ب�ب �ملعظ���م. ك�ن���ت �ل�سع�ر�ت 
�لطابي���ة تعم���ر جدر�ن���ه �خل�رجي���ة . 

ب�سع����ر�ت  مزين���ة  �لد�خلي���ة  جدر�ن���ه 
�لرتحي���ب بوف���ود �لطلب���ة م���ن �ع�س����ء 
�لق�دم���ن  �لطلب���ة  ومبمثل���ي  �ملوؤمت���ر 
م���ن لبن�ن وبلغ�ري���� و�ل�س���ن �ل�سعبية 
يف  ك�ن   . وغ�ه���م  وجيكو�سلوف�كي���� 
مقدمته���م رئي�س �حت�د �لطلب���ة �لع�ملي. 
ح���ن بلغ���ت �ل�س�ع���ة �لت��سع���ة �سب�حً� 
ك�نت عي���ون �جل�ل�سن ب�لق�عة ملت�سقة 
ب�أبو�به���� و�سب�بيكه���� ب�نتظ����ر ور�سد 

قدوم �لزعيم عبد �لكرمي ق��سم.
ك�ن���ت �ألو�ن من �لقل���ق و�لتوتر ت�سيطر 
من�ق�س�ت���ه  جمي���ع  يف  �ملوؤمت���ر  عل���ى 
�للجن���ة  قب���ل  م���ن  �ملع���دة  للوث�ئ���ق 
�لتح�س�ي���ة بعن�ية ودقة ف�ئقتن، و قد 
�خذت �ملن�ق�س�ت م�أخ���ذً� ج�دً�، و)حزب 
�لبعث �لعرب���ي �ال�سرت�ك���ي( و)�حلزب 
�ن  رغ���م  �لكرد�ست����ين(  �لدميقر�ط���ي 
�كرية �ملوؤمترين ك�نو� من �ل�سيوعين 
�ملختلف���ة  �الآر�ء  ك�ن���ت  ��سدق�ئه���م.  �و 
مو�س���ع �الهتم����م �لت����م من قب���ل هيئة 
رئ��سة �ملوؤمتر ، �لتي وفرت عن��سر �أول 
مم�ر�سة دميقر�طية حقيقية يف �لت�ريخ 
�ملهن���ي و�ل�سي��س���ي يف �لعر�ق �جلديد. 
ك�ن ط�ق���م تنظي���م �ملوؤمت���ر وقي�دته يف 
غ�ي���ة �لدق���ة وك�ن دور عري���ف �حلف���ل 
)عدن����ن �لرب�ك( ق�درً� بكلم�ته �ن يجعل 

�ملوؤمتر متوقد� ب�لن�س�ط و�حليوية .
يف �أثن����ء جل�س����ت �ملوؤمت���ر ك�ن �لرب�ك 
بع���د  ،�س�ع���ة  �لعم���ل  �د�رة  ن�سيط���ً� يف 
�س�ع���ة. ال ت�سي���ع منه دقيق���ة و�حدة من 
دون خ�سو�سي���ة �سوتي���ة ومعرفية له� 
ت�أث�ه���� على جمي���ع �حل��سري���ن. ك�ن 
 . �مليكرف���ون  الإد�رة  منوذجي���ً�  عريف���ً� 
�ح�ديث���ه �ملتوجهة ال تغي���ب عن ذ�كرتي 
حت���ى �الآن ، ب���ل ك�ن ذكي� ً يف كيفية طرد 
�ملل���ل و�ل�س����أم يف �جلل�س����ت �لطويلة. 
ك�ن يح���رتم جمي���ع �الآر�ء و�ملقرتح�ت، 
ي�سعه� د�ئم� مو�سع �العتب�ر، مهم� ك�نت 
ب�س�ط���ة بع�سه���� �أو ب�س�ط���ة �ملتحدث���ن 
به����. مل يهمل �قرت�ح���ً� ومل ي�سجب ر�أيً� 
ومل مي���زق ورق���ة ، بل م� عل���ق بذ�كرتي 
�نن� كن���� قبل موعد �ملوؤمت���ر ذ�ت �سب�ح 
ق���د ن�ق�سن���� يف �ح���دى وث�ئ���ق �للجن���ة 
�لتح�س�ي���ة �سم���ول �لطلب���ة �لعر�قين 
بتخفي����س �ج���ور �لقط����ر�ت وب��س�ت 
عل���ى  �ل�سف���ر  وبط�ق����ت  �ل���رك�ب  نق���ل 
�خلط���وط �جلوي���ة. لكن عدن����ن �لرب�ك 
�ق���رتح بعد ظه���ر �لي���وم �لت����يل ��س�فة 
فق���رة جدي���دة عنو�نه� تخفي����س ��سع�ر 
�لوجب�ت �لغذ�ئي���ة للطلبة يف )�ملط�عم 
�لعر�قي���ة( بع���د �أن كن���� جمموع���ة م���ن 
مهدي عب���د �لكرمي و�سع���ود �لن��سري 
وك�تب ه���ذه �ل�سط���ور وعدن�ن �لرب�ك 
و�سقيقت���ه )خول���ة( ق���د تن�ولن���� وجبة 
�لغد�ء يف مطع���م �ل�سب�ب بب�ب �ملعظم 
. �غتب���ط كث����� �س�ح���ب �ملطع���م حن 
تعرف �ىل �نن���� ن�سعى �ىل عقد موؤمتر 
�حت����د �لطلب���ة �لع����م يف �جلمهوري���ة 
�لعر�قي���ة فق���رر منحن���� تخفي�س� قدره 
25 مم� جعل عدن�ن �لرب�ك يلتقط هذه 
�ملب����درة لي�سعه���� مطلب���� يف �لوثيق���ة 
�ملتعلقة ب�لو�س���ع �لطابي �القت�س�دي 

ح�ل عودتن� �إىل ق�عة �ملوؤمتر.
من���ذ موؤمتر �حت����د �لطلب���ة يرمتي يف 
ذ�كرتي ،حتى �لي���وم ،�ن طلبة �لعر�ق 
�لدميقر�طي���ة  يام�س���ون  يكون���و�  مل 
�النتخ�بية فح�سب ، ب���ل ك�نو� تو�قن 

يف  م�سرع���ن  �قوي����ء  يكون���و�  الأن 
مم�ر�سته���� عل���ى �كمل وج���ه ممكن يف 
تل���ك �لظ���روف. ك�ن �غل���ب �ملوؤمترين 
ونت�ئ���ج  ب�أهمي���ة  وع�مل���ن  �ذكي����ء 
)�حلم��س���ة  ك�ن���ت   . �ملم�ر�س���ة  ه���ذه 
�لدميقر�طي���ة( متي���ز وع���ي �ملوؤمترين 
الأن �ملوؤمت���ر �أدرك �أن ل���ه �سوت���ً� مدويً� 
يف بقي���ة �ملنظم����ت �جلم�ه�ي���ة �لتي 
تنتظ���ر نت�ئج���ه وقدر�ته عل���ى حتريك 
�لدميقر�طية و�نق����ذ �جلم�ه� �ملهنية 
كله� م���ن �آث�ر ي�أ�س �مل��سي �ل�سعب يف 

حقبة �لنظ�م �مللكي.
�لبغد�دي���ة  �ل�سح�ف���ة  ت�بع���ت 
و�ل�سحفيون �لعر�قيون جميع� �عم�ل 
�ملوؤمت���ر ومن�ق�س�ت���ه وقر�ر�ته وك�نو� 
يكت�سفون �آم����ل �لدميقر�طية و�حلرية 
�جلل�س���ة  يف  خ��س���ة   ، خاله����  م���ن 
�خلت�مي���ة بع���د مغيب �سم����س يوم 21 
�سب�ط 1959 ح���ن ك�نت عجلة �المور 
ت���دور عل���ى م���� ي���ر�م ح���ول �لطريق���ة 
�لدميقر�طي���ة �النتخ�بية ، حيث موعد 
�نتخ����ب �للجن���ة �لتنفيذي���ة ل��)�حت����د 
�لطلبة �لع�م يف �جلمهورية �لعر�قية( 
يف جل�ست���ه �خلت�مي���ة ال�ستنه�����س كل 
ط�ق�ت �لعم���ل �مل�ستقبلي وجعل �حت�د 
�لطلب���ة ور�سة عم���ل د�ئم���ة للدف�ع عن 

م�س�لح �لطلبة �لعر�قين .
يف  �نف�سه���م  يكر�س���ون  �لطلب���ة  ك�ن 
ق�ع���ة �ل�سع���ب م�لئ���ن �س�ع�ته���م كله���� 
ب�أحام �لدميقر�طي���ة، مم�ر�سن �وىل 
��سك�له���� ب�أف���ك�ر و�قرت�ح����ت تن��سب 
�ه���د�ف ث���ورة 14 مت���وز. نوق�ست يف 
�ملوؤمتر �لكث� من �مل�س�كل �لتي تو�جه 
�لطلب���ة مب���� يتعل���ق ب�ل�س���كل �لعلن���ي 
�ملن��س���ب لبن����ء �لتنظيم����ت �لطابي���ة 
�لث�نوي���ة  �لع���ر�ق  مد�ر����س  كل  يف 
و�جل�معية . كم���� نوق�ست وثيقة مهمة 
تتعل���ق بتح�س���ن �لو�س���ع �القت�س�دي 
يف  ،خ��س���ة  للطلب���ة  و�الجتم�ع���ي 
ظروف وج���ود ن�سبة 85% م���ن �لطلبة 
ه���م م���ن عو�ئ���ل فق����ة، كم���� نوق�ست 
وثيق���ة تتعلق بتح�سن �حلي�ة وتوف� 
جمي���ع �حل�ج����ت �ملعي�سي���ة يف بيوت 
كذل���ك  �لد�خلي���ة(.  )�الق�س����م  �لطلب���ة 
نوق�ست ق�سي���ة توف� �للو�زم و�لكتب 
و�حل�ج����ت �ملدر�سي���ة و�جل�معي���ة، و 
تو�سيع �ملكتب�ت �ملدر�سية و�جل�معية، 
و�لغ����ء �ج���ور �لدخ���ول �ىل �لكلي����ت، 
�لنق���ل  �ج���ور  بتخفي����س  و�ملط�لب���ة 
و�ملط�ع���م  و�ل�سينم����ت  و�ملو��س���ات 
. كذل���ك مت �لرتكي���ز على ثاث���ة مط�لب 

منه�:
)1( �ن�س�ء �لنو�دي �لطابية �لع�مة.

�لد�خلي���ة  �ل�سف���ر�ت  ت�سجي���ع   )2(
و�خل�رجية.

�ملدر�سي���ة  ب�لري��س���ة  �الهتم����م   )3(
�لق�س�ي����  م���ن  وغ�ه����  و�جل�معي���ة 
�ملتعلق���ة بحي�ة �لطلب���ة و�لتعليم خال 

�سني در��ستهم .
ك�ن ع���دد �مل�سوت���ن يف �ملوؤمت���ر 281 
يف �أثن�ء �جلل�سة �خلت�مية �ملخ�س�سة 
النتخ�ب����ت �للجن���ة �لتنفيذية لاحت�د 
�لع����م للطلبة يف �جلمهورية �لعر�قية. 
�س����رك جميعه���م يف �النتخ����ب م� عد� 
ك�ن   . بي�س����ء  ورق���ة و�ح���دة ظه���رت 
�النتخ����ب قد جرى حت���ت ��سر�ف �حد 
�لق�س����ة �ملنتدب���ن م���ن وز�رة �لع���دل 

يع�ون���ه �ثن�ن م���ن موظفي �ل���وز�رة . 
خ���ال عملي����ت �لفرز �لنزي���ه مت �عان 
نت�ئج �النتخ�ب����ت حيث �لرفيق مهدي 
عبد �لك���رمي قد ف����ز ب�أغل���ب �ال�سو�ت 
)274 �سوت� من جمموع 281 م�س�ركً�( 
وف����ز بع�سوية �للجن���ة كل من )ف�روق 
ر�س�عة، �س�حب �حم���د �مل�ز� ، �حمد 
�لع����ين ، �سه�م عج����ج ، ب��سم م�ست�ق، 
علي عبد �لق�در ، �سي�ء �لعكيلي ، ك�رم 
عب���د �لرحم���ن ، �سلوى �جللب���ي، فوؤ�د 
ج���ال ،�ساح �مل���اك، ط����رق �لعم�دي 
، وج���دي �سوك���ت �س���ري، ح�س���ن علي 
غ�ل���ب، عب���د �حل�س���ن �سلم����ن، �ي���وب 
�سبت���ي، ح����زم جلي���ل، ج��س���م �ملط�، 
ح�جي ما �سعيد، �س�لح ي��سن، جميد 
�حل����ج حمود، �س�مل �لنه���ر ، فرج عبد 

�لله، عبد �جلب�ر �سوكت �سري(.
قب���ل يوم���ن م���ن موع���د �النتخ�ب����ت، 
�أي يف ي���وم 17 �سب����ط توج���ه عدد من 
�ع�س�ء �ملوؤمتر �لطابي يف يوم �سديد 
�ل���ربد �ىل �س�ح���ة �ل�سب����ع ال�ست���ذك�ر 
موؤمت���ر �لطلبة �الول ع����م 1948 كذلك 
�س�رك عدد من �ع�س�ء �ملوؤمتر �لطابي 
م���ع جم�ه���� عم�لية كب����ة �حت�سدت 
ي���وم 20 �سب�ط يف �س�ح���ة �لك�س�فة يف 
�جتم�ع جم�ه�ي ع�م لتحديد مط�لب 
�لطبق���ة �لع�مل���ة وو�سعه� �م����م قي�دة 

�لثورة وحكومته�.
مم�ر�س���ة  �ول  ت����م  بنج����ح  �نته���ت 
�نتخ�بي���ة دميقر�طية يف �لع���ر�ق بعد 
�ن ك�ن للطلب���ة �س���رف �مل�س�هم���ة ب���كل 
�لفع�لي����ت �لن�س�لي���ة �س���د �ال�ستعم�ر 
و�لظل���م وقم���ع �حلري����ت. و�ذ� ك�ن���ت 
ث���ورة 14 مت���وز ق���د �كدت عل���ى ل�س�ن 
�حلري���ة  مم�ر�س���ة  ب�س���رورة  ق�ئده���� 
و�لدميقر�طي���ة ف����أن �حلرك���ة �لطابية 
بقي����دة �ل�سيوعي���ن د�خله���� ك�ن له���م 
ظ���روف  �ع���د�د  يف  �مل�س�هم���ة  �س���رف 
�لث���ورة وقدم���و� �ل�سه���د�ء من���ذ وثب���ة 
ك�ن���ون �لث����ين يف �أو�خ���ر �ربعيني�ت 
�النتف��س����ت  ويف  �مل��س���ي  �لق���رن 
�لكث�ة ع����م 1952 وع�م 1956 وك�ن 
�لطاب يف كل مدينة عر�قية هم �ل�سعلة 
�لت���ي تن���� ن�س����ل �لعم����ل و�لفاحن 
وكل �بن����ء �ل�سع���ب �ل���ك�دح . �م���� بعد 
ث���ورة متوز فق���د ك�نت جترب���ة �لطلبة 
�لعر�قي���ن ��س����ءة مهمة �م����م جت�رب 
�لفئ����ت �الجتم�عية �الخرى �ملنتظمن 
يف نق�ب����ت �ملعلمن و�لعم�ل و�الطب�ء 
و�ملح�م���ن و�لفاحن ور�بط���ة �ملر�أة 
�لدميقر�طي���ة  و�ل�سبيب���ة  �لعر�قي���ة 
�الجتم�عي���ة  �لفئ����ت  م���ن  وغ�ه���� 

�الخرى.
حن عدُت �ىل مدينتي، �لب�سرة �لطيبة 
، م���ع جمي���ع �ع�س�ء �لوفد كن���ت ��سعر 
مبه����م و��سع���ة وجديدة �وله���� : مهمة 
ع�سويت���ي يف �للجنة �لتنفيذية الحت�د 
�لطلب���ة �لع�م يف �جلمهورية �لعر�قية، 
وث�نيه���� م�سئوليت���ي يف رئ��سة �حت�د 
طلبة �لب�س���رة، وث�لثه� م�سئوليتي يف 
�ال�س���ر�ف عل���ى �حت����د طلب���ة �لعم�رة 
و�لن��سري���ة، ور�بعه���� ع�سويت���ي يف 
�للجنة �ملحلي���ة للحزب �ل�سيوعي، مم� 
 ، �لوق���ت  ذ�ت  و�أث����رين يف  �فرحن���ي 
فق���د �دى كل ذلك �ىل �نح�س�ر هو�يتي 
�الدبي���ة يف كت�ب���ة �لق�س���ة �لق�س����ة 

و�لرو�ية �ىل زمن غ� ق�س� .

صفحة من تاريخ النضال الطالبي بعد ثورة 14 تموز

ذكريات عدنان البراك في المؤتمر الطالبي األول

جاسم المطير
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لي�س����ت �مل����رة �الوىل �لت����ي ��س�ه����م فيه� 
 . �الب����ر�ر  �سهد�ئن�����  ذك����رى  �حي�����ء  يف 
ويف كل م����رة �جد �سعوب����ة يف �حلديث 
مل����� يث�ه من ��سج�����ن و�نفع�الت ب�سبب 
�ملك�ن����ة �لت����ي يحتله� �سهد�وؤن����� �الم�جد 
و�ل�سب����ب   . �ل�سيوعي����ن  نفو�����س  يف 
�الآخر لل�سعوب����ة هو عدم �مك�نية �المل�م 
ب����كل �ل�سه����د�ء �لذين �لتقيته����م �و عملت 
معه����م ، وخ�سي����ة �لتق�س����� يف �حلديث 
ع����ن بع�سهم ب�سبب �لن�سي�����ن �و عو�مل 
�خرى . وم����ع ذل����ك ف�س�أخو�س �حلديث 
عن بع�سهم مب� يت�س����ع له �لوقت ، ذ�كرً� 
�س����ذر�ت قليل����ة م����ن �سفره����م �لن�س�����يل 
�ملجي����د ، �إ حي�����ًء لذكر�ه����م �لعط����رة يف 

�ل�سيوعي"  �ل�سهيد  "يوم 
*�لرف�ق فهد وزكي ب�سيم )ح�زم( وح�سن 
حمم����د �ل�سبيب����ي )�س�����رم(. مل �لتق بهم 
�سخ�سي����ً�. ولكني �لتقيتهم عرب كت�ب�تهم 
ومو�قفهم �لن�س�لية وحم�كمتهم �الوىل 
ع�م 1947 . وقبل ذلك كنت قر�أت للرفيق 
فه����د كر������س "�لبط�ل����ة" و"دمي����رتوف: 
حي�ت����ه ون�س�ل����ه " و"�ل�سهيونية عدوة 
�لع����رب و�ليهود"ومقدمة كت�ب "�جلبهة 
�لوطني����ة �ملوح����دة :طريقن����� وو�جبن����� 
�ل�سبيب����ي. ح�س����ن  �لت�ريخي"للرفي����ق 

ولل�سبيبي �ي�س����ً� "�ال�ستقال و�ل�سي�دة 
�لوطني����ة".  وك�ن ملح�كمته����م يف �لع�����م 

�حل����زب  ك����و�در  م����ن  ع����دد  م����ع   ،1947
�لقي�دي����ة ، دور مه����م يف تثقيف جيل من 
�ل�سب�ب ، كنت من بينهم ، ب�أهد�ف �حلزب 
�ل�سيوعي �لعر�قي �لوطنية ون�س�له من 
�جل "وطن حر و�سعب �سعيد". �إذ ك�نت 
�ل�سح����ف  يف  تن�س����ر  �ملح�كم����ة  وق�ئ����ع 
�ليومي����ة ، وخ�سو�س����ً� جري����دة �لزم�����ن 
ل�س�حبه� توفي����ق �ل�سمع�ين ، �لذي ك�ن 
ي�سته����دف زي�����دة توزي����ع جريدت����ه ع����ن 
طريق ن�سر وق�ئع �ملح�كم�ت ، �لتي ك�ن 

ينتظره� �جلمهور بلهفة . 
غ����رف  �إح����دى  يف  �س����ورً�  و�لتقيته����م 
مديري����ة �لتحقيق�ت �جلن�ئي����ة يف �لع�م 
1955يت�س����درون �س����ور رف�����ق قي�دين 
�آخري����ن ،�لهمتني-�ل�س����ور – لل�سم����ود 
بوجه ع����دو�ن جاوزة �الم����ن و�سربهم 

�ملربح يل يف �لع�م 1955 . 

الرفاق �سالم عادل وحممد 
ح�س��ن ابو العي�س وح�س��ن 

عوينه: 
-�لتقي����ت �لرفي����ق �ل�سهي����د �س����ام ع�دل 
الول م����رة يف �لع�����م 1956 ، يف �عق�ب 
جن�����ح �حل����زب ، بقي�دت����ه ، يف حتقي����ق 
وحدة �حلرك����ة �ل�سيوعي����ة يف �لعر�ق . 
وك�ن دوره م�سه����ودً� يف ذل����ك . وحلظت 
منذ �للق�����ء �الول م� ميت�ز به �لرفيق من 
ه����دوء ودقة يف ط����رح �لق�س�ي� �حلزبية 
�لظ����رف  �ىل  ب�ال�س�ف����ة   ، و�ل�سي��سي����ة 
وروح �لنكتة . وتعددت بعد ذلك لق�ء�تي 

�لعر�ق����ي  �ل�سع����ب  �نتف��س����ة  �ي�����م  ب����ه 
لن�س����رة �ل�سع����ب �مل�سري �س����د �لعدو�ن 
�لثاث����ي �الجنلو- فرن�س����ي �ال�سر�ئيلي 
يف خري����ف 1956، ويف �عق�����ب ث����ورة 
�لر�ب����ع ع�س����ر م����ن مت����وز1958. ع�ُ����رف 
�لرفيق ب�الخا�����س �لامتن�هي للق�سية 
�لت����ي نذر نف�سه له�، هذ� �الخا�س �لذي 
جت�سده ر�س�ئل����ه ل�سريكة حي�ته �لرفيقة 
ثمين����ة ن�جي يو�سف)�م �إمي�ن( وحديثه 
معه� قبل عودته من مو�سكو �ىل �لوطن 
�سم����وده  ث����م  وم����ن   ،1962 �لع�����م  يف 
�ال�سط����وري بوج����ه �لتعذي����ب �لرببري 
على �يدي �نقابيي 8 �سب�ط �ال�سود يف 

�لع�م 1963 .
-�لرفيق حممد ح�سن �بو �لعي�س: كتلة 
م����ن �لن�س�����ط و�حليوي����ة ، و�إمي�����ن غ� 
حمدود بق�سية �حل����زب . ح�ُكم ب�ل�سجن 
م����ع �لرفيق فهد يف �لع�����م 1947 . وك�ن 
من نزالء �سجن نقرة �ل�سلم�ن بعد �عد�م 
�لرف�����ق �لثاثة يف �لع�����م 1949 . هرب 
م����ن �سج����ن �لنق����رة ، وذه����ب �ىل �ير�ن 
و�س�ُجن فيه� . ورف�س �إعط�ء �لرب�ءة من 
�ل�سيوعي����ة الطاق �سر�حه من �ل�سجن ، 
رغ����م �ن بع�����س �لرف�����ق �الير�ني����ن ك�ن 
يرى �إعط�ء �ل����رب�ءة مم�ر�سة ل�"�لتقية" 
�لتي يوؤمن به� �ل�سيع����ة . ك�تب �سي��سي 
مب����دع وخطي����ب مف����ّوه وحم��س����ر جيد 
يف �القت�س�����د �ل�سي��س����ي . �إ�ست�سهد يف 
مو�جهة مع �حلر�س �لقومي بعد �نقاب 

�سب�ط �لف��سي ع�م1963. 

-�لرفي����ق ح�س����ن عوين����ه : ك�در حزب����ي 
مرموق . جرى �إعان �إعد�مه، يف �عق�ب 
�إنق����اب �سب�ط ، م����ع �لرفيقن �ل�سهيدين 
�س����ام ع�دل وحمم����د ح�س����ن �و �لعي�س 
. عم����ل يف منظم����ة �حل����زب يف �لف����ر�ت 
�الو�سط . وك�ن يحرر يف جريدة"�سوت 
�لف����ر�ت" �لتي ت����وىل �حل����زب �إ�سد�ره� 

بعد �لر�بع ع�سر من متوز1958 . 

الرفاق جمال احليدري 
وحممد �سالح العبلي 

وعبد اجلبار وهبي ) ابو 
�سعيد( 

 .  1952 �لع�����م  يف  �لعبل����ي  نظمن����ي   -
كتل����ة من �لن�س�����ط و�حليوي����ة و�لذك�ء . 
ق�����ل الحد �سب�ط �ل�سرط����ة: �نك تو��سل 
�لعم����ل �حلزب����ي حت����ى ل����و ربطن����� يدك 
بي����د �سرطي على م����د�ر �لي����وم . ذلك �نه 
لل�سرط����ة  مرك����ز  يف  يومي����ً�  يوق����ع  ك�ن 
ب�سبب حمكوميت����ه ب�ل�سجن ،�لذي �نهى 
مدته،ومبر�قبة �ل�سرط����ة . و�لتقيته يف 
�لع�����م 1956 م����ع �ل�سهي����د �س����ام ع�����دل 
�إ�ستع�����دة  بع����د  بهم�����  يل  لق�����ء  �ول  يف 
�حل����زب لوحدت����ه قبل �ملجل�����س �لوطني 
) �لكونفرن�س( �لث�����ين للحزب يف �لع�م 
نف�سه . تدرج يف �لعمل �حلزبي و��سبح 
للجن����ة  �ل�سي��س����ي  �ملكت����ب  يف  ع�س����وً� 
�ملركزي����ة قبل �لث�من م����ن �سب�ط 1963، 
و��ست�سهد مع �حلي����دري و�بو�سعيد يف 

متوز 1963 . 

-�م� �حلي����دري فقد ع�ست معه يف �سجن 
بغ����د�د �ملرك����زي طيلة م����دة حمكوميتي 
م����ن ني�س�����ن 1952 حتى �سب�����ط 1953 
.منظ����م ب�����رع ، وخ�سو�س����ً� يف ظروف 
�لعم����ل �ل�سري ، وك�تب �سي��سي مرموق 
. �سغ����ل ع�سوية �ملكتب �ل�سي��سي للجنة 
�ملركزي����ة للحزب من خري����ف ع�م 1956 
حت����ى متوز 1963 عندم����� �إ�ست�سهد على 
�يدي �نقابيي �سب�ط �ال�سود وك�ن على 
ر�أ�����س �لقي�����دة �حلزبية من����ذ �سب�ط 63 

حتى متوزمن �لع�م نف�سه. 
- �بو�سعي����د : �لتقيت����ه يف �سوري����ة ع�����م 
1956، وبعد ذلك يف مقر جريدة "�إحت�د 
�ل�سع����ب " �لعلنية بعد ثورة �لر�بع ع�سر 

من متوز 58 . 
ك�ن ��ست�سه�د �لرفيق فهد نقطة حتول يف 
حي�ة )�بو �سعي����د( �ل�سي��سية ، و�نتق�له 
م����ن ح����زب �ل�سعب �ىل �سف����وف �حلزب 
�ل�سيوع����ي . فق����د كت����ب يوم����ً� يف ذكرى 
��ست�سه�����د فهد يقول : لق����د �رقني �سوؤ�ل 
مل�ذ� مل يعدم����وين �ن�؟ ومن هذ� �ل�سوؤ�ل 
�درك �همي����ة �ن ي�س� على خطى �لرفيق 
فهد ف�إن�سم �ىل �حلزب �ل�سيوعي . و�بو 
�سعي����د ه����و �لك�ت����ب �ملتميز �ل����ذي جعل 
"�إحت�د �ل�سعب" ت�ُقر�أ ، من قبل كث�ين 
من �لقر�ء ، م����ن �ل�سفحة �الخ�ة حيث 
ك�ن ي�ُن�سرحقل����ه �ليوم����ي "كلمة �ليوم"، 

ويلقى �إعج�بً� �سديدً� من �لقر�ء . 
لقد �لتقيت وعمل���ت مع ع�سر�ت �ل�سهد�ء 
. وال �ح�س���ب �ن �لوقت ي�سمح ب�حلديث 

عنه���م جميعً� حت���ى ولو ب�أ�سط���ر قليلة . 
ومع ذلك ��ستميحك���م �لعذر للحديث عن 
بع�سه���م بلقط����ت خ�طف���ة �إيف����ًء بحقهم 
علين���� ، لنتذكره���م ومنج���د ت�سحيته���م 
يف �سبي���ل �ل�سعب و�ملث���ل �ل�س�مية �لتي 

نذرو� �نف�سهم له�. 
عدن��ان ال��راك: �لتقيت���ه قب���ل 
�ن ن�سب���ح �سيوعين . فق���د كن� من قر�ء 
جري���دة "�ل�سي��سة" وم���ن �ن�س�ر حزب 
�الحت����د �لوطني �ل���ذي يرت�أ�سه �ال�ست�ذ 

عبد �لفت�ح �إبر�هيم. 
 1946 �سي���ف  يف  �حلل���ة  �ىل  ذهب���ت 
حل�س���ور حم�كم���ة عمي جعف���ر �ل�س�يف 
�ل���ذي �إته���م بقت���ل �حده���م . وك�ن علين� 
�ن نرج���ع �ىل كرب���اء يف نف����س �لي���وم 
بعد �نته����ء �ملح�كمة ب�حلك���م على عمي 
ب�حلب����س مل���دة �سهري���ن ك�ن ق�س�ه� يف 
�لتوقي���ف. �إال �ن �ل�سدي���ق ن���ز�ر ك�ظ���م 
�حل�سن ، �ل���ذي ك�ن ي�س�ريً� عّرفني على 
عدد من �ال�سدق����ء ك�ن من بينهم عدن�ن 
�ل���رب�ك . وقد �أ�سّرو�عل���ى ��ست�س�فتي ، 

ولولليلة و�حدة يف �حللة . 
ويف هذه �لليلة عق���دو� �إجتم�عً� تثقيفيً� 
ح�س���ن  من�س���ور  �ل�سدي���ق  بي���ت  يف 
�ل�س�يف ح��سرن���� فيه عدن�ن �لرب�ك عن 
�مل�رك�سي���ة ب�عتب�ره� مر�س���دً� يف �لعمل 
�لن�س����يل . وق���د ��ستن���د يف حم��سرت���ه 
عل���ى ف�سل يف كت�ب " م���� هي �مل�رك�سية 

؟" لل�سيوعي �لربيط�ين �ميل ب�نز . 
وك�ن �ُسّم�ع �ملح��سرة من�سور �ل�س�يف 
وك�ظ���م ن����ده عل���ي ون���ز�ر ك�ظ���م و�ن� . 
وعنم� �نتهى عدن�ن من حم��سرته ��لتي 
�لق�ه���� ب�س���كل �سّيق �س�أل �س�ح���كً� : "ه� 

خو م� بّن �لدرخ؟!" 
ك�ن عدن����ن ي�سبقن���ي ب�س���ف و�ح���د يف 
�لدر��سة . ولذ� فقد �لتحق بكلية �لطب يف 
�لع�م �لدر��س���ي 1947_1948و�س�رك 
يف تظ�هر�ت �لوثبة يف 27ك�نون �لث�ين 
48 . ومل���� �س���درت جري���دة "�ال�س�����س" 
ك�ن عدن����ن �ح���د حمرريه���� �ملجهولن . 
ومل���� �لتحق���ت بكلي���ة �حلق���وق يف �لع�م 
�لدر��س���ي 49/48 ك�ن يقودخلي���ة م���ن 
طلب���ة �لكلية كن���ت �ح���د �ع�س�ئه� . ويف 
تل���ك �ل�سن���ة �س���درت جري���دة "�له�دي" 
�لت���ي   ، �خلزرج���ي  �لرفي���ق  ل�س�حبه���� 
�غلقته���� �ل�سلط����ت ف���ور �س���دور عدده� 
�الول. وك�ن عدن����ن م���ن حمرريه� . ومل� 
�س�ألته مَل مل ت�سعو� �ىل �إ�سد�ره� جريدة 
غ���� �س�رخة �النتم����ء �ىل �لي�س�ر بل و 
�ىل �ل�سيوعي���ة . �ج����ب �نن���� كن� نعرف 
�نه���� �ستغلق حتم����، ولذ� قررن���� ن�سره� 
به���ذ� �ل�س���كل . بع���د ذل���ك �عتق���ل وحكم 
م���ن قب���ل �ملجل����س �لع���ريف �لع�سك���ري 
ع�س���ر �سن���و�ت ، رمب���� ز�دت وه���و يف 
�ل�سجن وخ���رج من �ل�سجن بعد �نت�س�ر 
ثورة14 مت���وز وك�ن من بن �ملع كو�در 
�حل���زب �العامية حت���ى �عتق�له من قبل 
جاوزة �حلر�س �لقوم���ي بعد �نقاب 8 
�سي�ط �لف��س���ي 1963و��ست�سه�ده حتت 

�لتعذيب. 
�عود للحديث عن �الجتم�ع �لذي ح��سر 
في���ه عدن�ن للحدي���ث عن �سهي���د �آخر من 
�سهد�ء �حل���زب هو�لرفيق �حل�ج ب�س�، 
�لذي ك�ن يخدم يف بيت من�سور �ل�س�يف 
وُيع�م���ل ب�إح���رت�م م���ن قب���ل �جلمي���ع. 
و�ح�سب �نه ك�ن ق���د ��ستمع للمح��سرة 
�إنخ���رط يف  مثلن���� و��ستوعبه����. ول���ذ� 
�لن�س����ل و�عتق���ل يف �عق����ب �إنتف��س���ة 
ت�سري���ن �لث����ين 1952 وحك���م ب�ل�سجن 
. وك�ن م���ن نزالء �سجن بغ���د�د �ملركزي 

و��ست�سه���د يف �ملج���زرة �لت���ي نظمته���� 
�ل�سلط����ت �س���د �ل�سجن����ء يف حزي���ر�ن 
�لع����م1953 . ود�رت ب�س����أن ��ست�سه�ده 
�ال�س�ط�الن���ه ك�ن يقذف م���ن فمه �للهب 

على �ل�سرطة م�ستخدمً� �لنفط . 
وعلى ذكر هذه �ملجزرة يخطر على ب�يل 
عدد من �لرف�ق �لذين ��ست�سهدو� فيه� �و 
بعده���� ومن بينهم �ل�سهد�ء �البر�ر�حمد 
ح�سون و�سبيح م� وه�دي عبد �لر�س� 
ومو�س���ى �سليم����ن و�بر�هي���م �حل���ك�ك 
وط�ل���ب عب���د �جلب����ر وحم���زة �سلم����ن 
وغ�هم مم���ن ال ت�سعفني �لذ�كرةالإير�د 

��سم�ئهم . 
وخ�سي���ة �ن يدركن���ي �لوق���ت ، و�أُ�سطر 
ُ��س����رع  �حلدي���ث  ع���ن  �لتوق���ف  �ىل 
�ىل ذك���ر ع���دد م���ن �ل�سهي���د�ت �للو�ت���ي 
ويف  �حلزب���ي  �لعم���ل  يف  �لتقيته���ن 
�الن�س����ر . وم���ن بينه���ن �لرفيق���ة ع�يدة 
ي��س���ن )�م علي(�لت���ي و��سل���ت �لعم���ل 
يف ظ���ل �ق�س���ى �لظ���روف �الره�بية يف 
�لع����م 1979 ، و�ختطفت م���ن �ل�س�رع ، 
وُغّيب���ت يف �قبية �لقم���ع �لوح�سي . فقد 
ك�ن���ت تتحل���ى ب�سج�ع���ة ف�ئق���ة ونكر�ن 
ذ�ت كب���� ، وت�سدت ملهم���ة جديرة مبن 
ميتلك �سج�عته� وحبه� لل�سعب و�حلزب 

ولق�سيته �لع�دلة . 
و�لرفيق���ة مون�لي���ز� د�ود �لت���ي يعرفه���� 
�ملن��سل���ون ب�إ�سمه���� �حلرك���ي �أن�س����م . 
�لتقيته���� يف �ي����م ربي���ع 1979 �ل�سعبة 
يف بي���ت حزب���ي �د�ره �لرفي���ق ج��س���م 
ع���دد  �لي���ه  جل����أ  بغ���د�د  يف  �حللو�ئ���ي 
م���ن �لرف����ق �لذي���ن ��سط���رو� �ىل ت���رك 
�لرفي���ق  م���ن بينه���م  ، وك�ن  �لن��سري���ة 
�بوك���رمّي )�لُه���َول( �ل���ذي ��ست�سهد على 
غ����  وه���و   (. �لبع���ث  ج���اوزة  �ي���دي 
�ل�سهي���د �ب���و ك���رمّي �لن�س���� �ل�سيوعي 
�لبطل �لذكي �ل�سج�ع ، �لذي �س�ر وجهً� 
حمبوب���ً� يف �لقرى �لكردي���ة يف �لعر�ق 
وتركي���� رغم عدم معرفت���ه �للغة �لكردية 
ب�حل���ب  و�لكب����ر  �ل�سغ����ر  ي�ستقبل���ه   ،
و�مل���وّدة . فقد ك�ن دليًا ب�رعً� يف �سع�ب 

�جلب�ل و�لودي�ن (. 
ك�ن���ت مون�ليز� متت����ز ب�لهدوء و�ل�سرب 
عل���ى �ملت�عب وحتمل �مل�س����ق . �لتحقت 
بر�س�����س  و��ست�سه���دت  ب�الن�س����ر 
�جلندرمة �التر�ك عند عبوره� �الر��سي 
بهدين����ن  ب���ن  طريقه����  يف  �لرتكي���ة 

و�سور�ن . 
و�لرفيقة عميدة عذبي )�حام(�ل�سمر�ء 

�لنحيل���ة �لت���ي ��ست�سه���دت يف �ح���د�ث 
ب�س���ت �آ�س����ن �ملوؤ�سف���ة يف ربي���ع �لع����م 
1983 . و�ل�سهيدت����ن �م ذكرى و�م لين� 
ب�لكف����ح  �لتحقت����  )ر�سميةجرب(�للت����ن 
�مل�سل���ح وت�سدت� ملهم���ة �لعودة �ىل عمق 
�لوطن ، بكل خم�طره� �جلمة ، ملو��سلة 
�لن�س����ل ، ف���ك�ن �ن حو�س���رت �م ذكرى 
يف �ح���دى �لدور من قب���ل عن��سر �المن 

ف�أحرقت نف�سه� لكي ال تقع ب�أيديهم . 
�م���� �م لين� فق���د �عتقل���ت وقي���ل �أُعدمت 
، و�ك���رب �لظ���ن �نه���� ��ست�سه���دت حت���ت 

�لتعذيب . 
ومن بن �لرفيق�ت �للو�تي فقدن�هن يف 
جب����ل كرد�ست�ن �ل�سهيدة �م �سرب�ز �لتي 
جرفه���� �ل�سي���ل يف و�دي �مل���وت . وهي 
زوج���ة �لرفي���ق �حمد ب�نيخي���اين )�بو 
�سرب����ز(و�م �سهيد وع���دد من �ملن��سات 
�للو�تي �س�رك بع�سه���ن يف �لن�س�ل يف 

جب�ل كرد�ست�ن . 
�ن ه���وؤالء �لرفيق�ت و�الخري�ت �للو�تي 
مل �تن����ول ذكره���ن ميثل���ن بح���ق �ملر�أة 
�لعر�قي���ة �ملحبة ل�سعبه���� و�مل�سحية يف 
�سبي���ل مب�دئه���� �غل���ى �لت�سحي�ت وهي 
�لت�سحي���ة ب�لنف����س ) و�جل���ود ب�لنف�س 

�ق�سى غ�ية �جلود(. 
�ل�سهي���د �س�ح���ب �أحم���د �مل���رزة : ط�لب 
�لطب و�ب���ن �لع�ئل���ة �لبغد�دية �ال�سيلة 
و�ملو�س���رة . �لتقيت���ه يف قي����دة �إحت����د 
�لطلب���ة �لع�م قبل �لث���ورة ، ُف�سل ب�سبب 
للدر��س���ة  وذه���ب   ، �ل�سي��س���ي  ن�س�ط���ه 
 14 ث���ورة  بع���د  وع����د  بريط�ني����.  يف 
مت���وز58 لينغمر يف �لن�س����ط �حلزبي. 
بع���د  ��ست�سه���د   . �سج�عً�متف�ني���ً�  ك�ن 
�نق���اب �سب����ط 63 �مل�س���وؤوم على �يدي 

�النقابين . 
�لفن����ن معت�س���م عب���د �لك���رمي : ر�س����م 
 . �ل�سعب"�لعلني���ة  جريدة"طري���ق  يف 
ت���ك�د  ال  ، ول�س���دة تو��سع���ه  متو��س���ع 
حت����س بوج���وده يف �جلري���دة . �إلتحق 
يف  و��ست�سه���د  �ل�سيوعي���ن  ب�الن�س����ر 
�إح���دى �ملع����رك �الوىل . وك�ن مي�ر����س 
هو�يت���ه �لفنية ، �لر�سم ، وهو يف �جلبل 
تنب����س  ولوح����ت  تخطيط����ت  وت���رك 
ب�حليوي���ة و�لقوة و�ل�سم���ود و�لتحدي 
، ظه���رت يف �سح�ف���ة �حل���زب �ك���ر من 

مرة . 
عبد �لرحي���م �سريف :�لتقيت���ه �ول مرة 
�لع����م  �ملرك���زي يف  بغ���د�د  �سج���ن  يف 
1952 حي���ث ك�ن يق�س���ي حمكوميت���ه 

ب�سبب ن�س�ط���ه �ل�سي��سي ب�إعتب�ره �حد 
قي�دي���ي ح���زب �ل�سع���ب �ل���ذي �ُسحب���ت 
�ج�زت���ه يف �لع����م 1947 �ي����م وز�رة 
�س�ل���ح ج���رب . وكذل���ك ح���زب �الحت����د 
�لوطن���ي . ك�ن يعي�س منف���ردً� ويحظى 
لهدوئ���ه وطيبت���ه   ، ب�إح���رت�م �جلمي���ع 
و�ن�سر�فه للق���ر�ءة يف غ�لبية �الوق�ت 
. ويف �و�خ���ر �لع����م 1956 عهدت �ليه 
م�سوؤولي���ة قي�دية يف منظمة بغد�د بعد 
�إ�ستع����دة �حلرك���ة �ل�سيوعي���ة �لعر�قية 
لوحدته���� ، �إذ ك�ن �ل�سهي���د م���ن منظمة 
نف�سه����  حّل���ت  �لت���ي  �لن�س����ل  وح���دة 
و�لتحق رف�قه� ب�حلزب . وك�ن مرجعي 
�حلزبي لف���رتة . ه�دىء ودقيق . �تذكر 
مرة �لتقيته فيه� يف لق�ء حزبي يف �حد 
�سو�رع �لكر�دة �ل�سرقية ، �سلمته م�لية 
�ملنظمة �لتي كنت �قوده� ، وهي �خلط 
�لطابي، وك�نت حو�يل �ملئة وخم�سن 
دين�رً� . ق�ل ال ، م�ليتكم من �ال�سرت�ك�ت 
و�لتربع����ت هي مئة و�ثن����ن وع�سرون 
دين����رً� و�لب�ق���ي �ثم�ن �الدبي����ت �لتي 
يف  �لرفي���ق  ��ست�سه���د   . ت�سلمتموه���� 
�عق����ب �إنق���اب �سب����ط 63 �لف��سي يف 
مو�جه���ة مع �حلر����س �لقومي يف �ثن�ء 
مد�همة �حلر�س للبيت �لذي ك�ن فيه مع 

عدد �آخرمن �لرف�ق . 
�ملح�مي حمزة �سلم�ن )�بو�سام (: ك�ن 
�ول لق�ء يل به يف �سجن بغد�د �ملركزي 
م�س���وؤويل  وك�ن   .1952 �لع����م  يف 
�حلزبي قبل ثورة 14متوز 58 . كّر�دي 
��سي���ل يتمت���ع ب���كل �سف����ت �الن�س����ن 
�ل�سعب���ي م���ن �سه�م���ة وك���رم وظر�فة . 
ك�ن م���ن ن�سط����ء جلنة مع�ون���ة �لعد�لة 
�لتي �سكله���� �ملح�م���ون �لدميقر�طيون 
، وغ�لبيتهم م���ن �ل�سيوعين للدف�ع عن 
�ملن��سلن �لوطني���ن �م�م حم�كم �لعهد 
�مللك���ي. ك�ن ج���م �لن�س����ط بع���د �لثورة 
وك�ن مكتبه يف عم����رة �سعيد ق��سم يف 
�س����رع �لر�سيد منطقة ب����ب �الآغ� ، �حد 
�ملق���ر�ت �لتي ت�ستخ���دم للعمل �حلزبي 
. ك�ن معتق���ًا ، عل���ى م���� �أتذك���ر ، عندم� 
ح���دث �إنقاب 8 �سب�ط �لف��سي 63 ومع 

ذلك ��ست�سهد على �يدي �النقابين . 
�حلزب���ي  �ل���ك�در   : �خل�س���ري  حمم���د 
�ل�سج����ع ، �أُودع �ل�سج���ن قب���ل �نق���اب 
�سب����ط 63 . وبف�س���ل ج�س�رة �ل�سجن�ء 
�ل�سيوعين هرب م���ع عدد من �ل�سجن�ء 
ح���دوث  عن���د  �الآخري���ن  �ل�سيوعي���ن 
�لرفي���ق  بينه���م  م���ن  ) ك�ن   . �النق���اب 
فخري كرمي و�ل�سهيد �بو حمي�سن �لذي 
ع��س بعد هروب���ه من �ل�سجن مع �لبدو 
و�لرع����ة حت���ى �لتحق ب�حل���زب جمددً� 
وعمل يف ريف �لكوت ، و��ست�سهد على 
�يدي �سرطة �لنظ����م �لبعثي يف معركة 
غ���� متك�فئ���ة( . ك�ن �خل�سري من �ملع 
�لوج���وه �لنق�بي���ة يف �لق�ئم���ة �ملهني���ة 
�ملوحدة للمعلمن . قتل غدرً� على طريق 
بغد�د �س�مر�ء على �يدي جاوزة �المن 
�إنتق�م���ً� من جر�أته و�سج�عت���ه و�إره�بً� 
لل�سيوعين ، وذلك يوم 1970/3/20 . 
وقد ر�فقت جثم�نه �لط�هر �ىل �ملغي�سل 
يف �لنج���ف �ال�س���رف ال�سه���ده مزروعً� 

ب�لعديد من �لطلق�ت �جلب�نة . 
دون  حديث���ي  �نه���ي  �ن  ��ستطي���ع  وال 
�لتطرق �ىل رف����ق �عز�ء غ�بو� عّن� ومل 

نعرف عنهم �سيئً� رغم طول �لغي�ب : 
�ولهم �لك�تب �ملبدع عبد �لرز�ق �ل�سيخ 
عل���ي �ل���ذي ج����ورين يف �سج���ن بغد�د 
�ملرك���زي يف �لع�م 1952 ب�سعة ��سهر . 
ومل� �نهى حمكوميته وخرج من �ل�سجن 

غ�ب ، ومل تنفع �جلهود يف �لعثور عليه 
، وال معرفة م�س�ه، رغم �العان �لذي 
ن�سرته جري���دة "�إحت�د �ل�سعب"�لعلنية 
�و�ئ���ل �لع����م 1959�س�ئل���ة لع���ل �ح���دً� 
يع���رف عن���ه �سيئ���ً� ومل حت�س���ل عل���ى 

جو�ب . 
و�لدكت���ور�ن �سف����ء �حل�ف���ظ و�سب�ح 
�ل���درة �لل���ذ�ن �ختطف� يف بد�ي���ة �لع�م 
1980 وغّيب���� دون �ثر منذ ذلك �لت�ريخ 
حت���ى �الآن . �الم���ر �ل���ذي يعن���ي �نهم���� 
�سهي���د�ن .)�خ���ربين �ح���د �لق�س����ة يف 
�ملحكمة �جلن�ئية �لعلي� يف �لع�م 2008 
�ن �لرفيق �سف�ء �حل�فظ حكم ب�العد�م 
بع���د �عتق�ل���ه يف �لع����م 1980ويوج���د 
يف  حم�كمت���ه  وق�ئ���ع  يح���وي  مل���ف 

�ملحكمة �ملذكورة ( 
�لدكت���ور �سف�ء : و�حد من �ملع كو�درن� 
�لثق�في���ة و�لعلمي���ة . له �سف���ة �ملن��سل 
�جلريء وتو��سع �لع�مل . من موؤ�س�سي 
جملة "�لثق�فة �جلديدة". رّبى جيًا من 
�لطلب���ة �جل�معي���ن . مّث���ل �حل���زب يف 
 1954 �لع����م  يف  �النتخ�بي���ة  �جلبه���ة 
. كت���ب �لكث���� م���ن �البح����ث و�لكتب . 
وعم���ل يف جم����ل �لعاق����ت �لوطني���ة 
. ويف �ل�ستين����ت م���ن �لق���رن �مل��س���ي 
�ل�سع���ب  �س���وت  �إذ�ع���ة  ير��س���ل  ك�ن 
�لعر�ق���ي �لتي ك�نت تب���ث بر�جمه� من 
�سوفي� ع��سمة بلغ�ري����. وير�سل �ليه� 
�لتعليق����ت و�ملت�بع����ت �ل�سي��سية . وال 
�طيل ب�س�أنه فلعل �لكث� منكم قر�أ �مللف 
�ل���ذي خ�ست���ه ب���ه "�لثق�ف���ة �جلديدة " 
�سنة 2001�لذي غّطى جزءً� ي�س�ً� من 

م�آثره �لعلمية و�لن�س�لية . 
�ملن��س���ل   : �ل���درة  �سب����ح  �لدكت���ور 
�جل���ريء . مل يجمعني معه عمل حزبي 
�و ثق����يف ، غ���� �ين كن���ت عل���ى �طاع 
على ج�ن���ب من عمله �لن�س����يل ، �سو�ء 
يف حق���ل �لعاق�ت �لوطني���ة �م �للجنة 
م���ن  وغ�ه����  �حلزبي���ة  �القت�س�دي���ة 
�ملج�الت . حتدث يف لق�ء للج�ن �جلبهة 
�لوطني���ة و�لقومية �لتقدمي���ة يف �لع�م 
1977بج���ر�أة ، بح�س���ور �سد�م ح�سن 
، و�نتق���د �لكث���� م���ن جو�ن���ب �لعمل ، 
تنفي���ذً� لتوجيه�ت حزبي���ة ، فحقد عليه 
�س���د�م وجاوزته . و�س�رو� يتحينون 

�لفر�سة لانتق�م منه . 
ويف �الي����م �ل�سعب���ة يف ربي���ع �لع����م 
1979 ، بع���د �إغ���اق جري���دة "طري���ق 
�ل�سع���ب" يف �خل�م�س م���ن ني�س�ن ملدة 
�سه���ر، �عتق���ل من قب���ل ج���اوزة �المن 
�سي��سي���ً�  �إ�سق�ط���ه  �ىل  �سع���و�  �لذي���ن 

وعّر�سوه لت
 عذي���ب ب�س���ع ، غ���� �ن���ه �سم���د وخرج 
مرف���وع �لر�أ�س . و�س�ر ه���و و�لدكتور 
�سف�ء �حل�فظ يد�وم�ن يف مقر "طريق 
�ل�سعب" ، �لذي ظل �ملقر �لوحيد للحزب 
يف تل���ك �الي����م . وهم���� �لل���ذ�ن �إقرتح� 
عل���ي تدب���� �م���ر �إختف�ئ���ي و�لتخل�س 
م���ن �لرق�ب���ة �لبولي�سي���ة �لت���ي �س�رت 
على م���د�ر 24 �س�عة يف �ليوم. وتعهد� 
مق���ر �جلري���دة  �ل���دو�م يف  مبو��سل���ة 
ومت�سي���ة �العم����ل �لتي كنت �ق���وم به� 
لتخلي�س �كرب عدد من �لكو�در �حلزبية 
و�الع�س�ء و�إر�س�له���م �ىل كرد�ست�ن �و 
�خل����رج �إنق����ذً� له���م م���ن �لوق���وع يف 
قب�سة �جهزة �المن ، �لتي ك�نت تطحن 
�ملن��سل���ن �ل�سيوعي���ن الخر�جه���م من 

�س�حة �لن�س�ل ، و�إال فمن �حلي�ة! 

عن �سحيفة طريق ال�سعب

اسماء المعة في ذاكرة الوطن

�شالم عادل وجمال احليدري و حممد �شالح العبلي ال�شهيد ح�شن عوينة

ال�شهيد عدنان الرباك

عبد الرزاق الصافي

ال�شهيد عبد الرحيم �شريف رئي�س حترير �شحيفة "احتاد ال�شعب"
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�أفتت���ح �سدور " كف�ح �ل�سع���ب " ، �أول 
�أو�خ���ر   ، �سحيف���ة �سيوعي���ة عر�قي���ة 
مت���وز 1935 ، ك�أول �سحيف���ة عر�قي���ة 
ت�س���در �سر� ، �ل�سجل �لن�س�يل �حل�فل 
ل�سح�ف���ة �حل���زب �ل�سيوع���ي �لعر�قي 
�لن�س�لي���ة  م�س�ت���ه  ر�فق���ت  �لت���ي   ،
�ملجي���دة، ولعب���ت دور� ن�س�لي���� ب�رز� 
وحري���ة  �ل�سع���ب  �سع����دة  �ج���ل  م���ن 
�لوط���ن . ومل يكن ه���ذ� �ل�سدور �سوى 
تعب���� ع���ن ح�ج���ة �حل���زب �ل�سيوعي 
�لعر�ق���ي ، حدي���ث �ل���والدة ، ل�سحيفة 
مركزي���ة ن�طق���ة ب�أ�سمه لتن�س���ر �أفك�ره 
و�سي��ست���ه وبر�جمه ، وليك�سر �حتك�ر 
�الأفك�ر ون�سر �ملعلوم�ت �لذي تقوم به 
�ل�سح�فة �لر�سمية �حلكومية �ملرتهنة 
�سي��س�ته� بعجلة �ال�ستعم�ر و�الحتك�ر 
، و�لتي تظل جم�ه� �ل�سعب ب�أفك�ره� 

�لرجعية و�لعميلة.
وج�ء �إ�سد�ر " كف�ح �ل�سعب " �نطاق� 
م���ن �ملب���د�أ �للينيني �ل���ذي يوؤمن ب�أن " 
�ل�سحيف���ة لي�س���ت فقط د�عي���ة جم�عي 
وحمر�س جم�ع���ي ، بل هي يف �لوقت 
نف�س���ه منظ���م جم�ع���ي " )1( ، وهك���ذ� 
وب�لرغ���م م���ن ك���ون �أع�س����ء �حل���زب 
و�أ�سدق����ءه وبع����س �أع�س����ء قي�دت���ه 
ك�ن���و� �ي�مه���� ين�س���رون مق�الته���م يف 
�لعديد من �ل�سحف �لوطنية ، و�أحي�ن� 
�إ�س���د�ر  �ن  �إال   ، م�ستع����رة  ب�أ�سم����ء 
�سحيف���ة مركزية ن�طق���ة ب��سم �حلزب 
لقي����دة  �الأ�س��سي���ة  �مله����م  م���ن  �س����ر 
�حل���زب �ل�سيوع���ي �لعر�ق���ي �ن���ذ�ك ، 
و�ل���ذي تطلب �إ�سد�ره� تذليل كم ه�ئل 
م���ن �ل�سعوب����ت �لفني���ة ، م���ن �أيج����د 
�ملطبعة، و�سر�ءه���� ، ثم �أيج�د �ملك�ن ، 

وث���م �لع�ملن �ملوؤهل���ن ، كل هذ� وفق 
متطلب����ت �لعمل �ل�س���ري �لذي يتطلب 
�سدة �ليقظ���ة و�حلذر . وج�ء �سدور " 
كف����ح �ل�سعب " �ل�سرية حدث� فريد� يف 
ت�ري���خ �ل�سح�فة �لعر�قية النه� خرقت 
�الأع���ر�ف �لتقليدية وحت���دت �سرورة 
�حل�سول على �إج�زة الإ�سد�ر �سحيفة 
، و�أر�ست تق�ليد عمل جديدة يف ت�ريخ 
�ل�سح�ف���ة �لعر�قي���ة. ولعب���ت �سح�فة 
�حلزب �ل�سيوعي �لعر�قي دور� موؤثر� 
و�أ�س��سي���� يف ك�س���ف وف�سح �سي��س�ت 
�حلكوم�ت �لعميل���ة �ملرتبطة ب�سي��سة 
�ال�ستعم����ر وق���وى �الحت���ك�ر وحملت 

تطلع�ت �أم�ل جم�ه� �لك�دحن .
بع���د " كف����ح �ل�سع���ب" ت���و�ىل �سدور 
�لعديد من �ل�سح���ف �ل�سرية و�لعلنية 
، وذل���ك �رتب�ط���� ب�لظ���روف �لن�س�لية 
 . �حل���زب  ع��سه����  �لت���ي  و�ل�سي��سي���ة 
ففي مطل���ع �أربعين����ت �لق���رن �مل��سي 
�س���درت �سحيف���ة "�ل�س���ر�رة " ، وبعد 
�ن ��ستوىل جمموعة من �ملن�سقن على 
مطبع���ة �سحيفة " �ل�س���ر�رة " �ل�سرية 
، ��س���در �حل���زب �سحيف���ة " �لق�ع���دة 
�لث����ين  ك�ن���ون  يف  �س���ري  ب�س���كل   "
ع����م 1943. ويف ظ���ل تل���ك �لظ���روف 
�لن�س�لي���ة �ل�سعب���ة متك���ن �حلزب من 
�إ�س���د�ر �سحيف���ة " �لع�سب���ة " ب�س���كل 
علني ع�م 1946 ن�طق���ة ب��سم )ع�سبة 
مك�فح���ة �ل�سهيوني���ة يف �لعر�ق( ، ثم 
��س���در "�الأ�س�����س " علني���ة �أي�س���� ع�م 

. 1948
ك�نت �سح�فة �حلزب �ل�سرية و�لعلنية 
�لوع���ي  ن�س���ر  يف  ن�س�له����  تو��س���ل 
�لوطن���ي و�لكف�ح �سد �الأف���ك�ر �لن�زية 

ب�حلري����ت  وتط�ل���ب  و�ل�سوفيني���ة 
حري���ة  ذل���ك  يف  مب����  �لدميقر�طي���ة 
�ل�سح�ف���ة و�لتنظيم وتن�دي بحقوق 
�القلي����ت  وب�ق���ي  �لك���ردي  �ل�سع���ب 

�لقومية .
وب�س���كل   ،  1956 منت�س���ف  ويف 
�سري ��سدر �حل���زب �سحيفته ذ�ئعة 
�ل�سي���ت " �حت����د �ل�سع���ب " ، و�لتي 
��ستم���رت ت�س���در �سر� لف���رتة ع�من 
ون�سف ، ولعب���ت دور� ن�س�لي� ب�رز� 
يف ن�س����ل �ل�سع���ب �لعر�ق���ي ، ويف 
قي����دة معركت���ه �لف��سل���ة حت���ت ر�ية 
جبهة �الحت����د �لوطن���ي ، حيث تكلل 
ن�س����ل �ل�سع���ب �لعر�ق���ي ب�نطاق���ة 
ث���ورة �لر�ب���ع ع�سر من مت���وز 1958 
، وحي���ث ��ستط�ع���ت " �حت�د �ل�سعب 
�ن ت�سدر ب�سكل علني  �لثورة  " بعد 
يف 25 ك�ن���ون �لث����ين 1959، ولكن 
لف���رتة من �لزم���ن . وم���ع �إغاقه� يف 
�آب 1961 ع����ودت لت�سدر �سر� حتت 
��س���م " طريق �ل�سع���ب " وذلك �بتد�ء 

من نه�ية ع�م 1961.
ومن �جلدير ب�لذك���ر �نه بعد �نطاق 
ث���ورة 14 متوز ، ويف �الأول من �أي�ر 
1959، وب�سكل علني �سدرت �سحيفة 
ئ����ز�دي " �حلرية " ، �سحيفة �حلزب 
�ل�سيوع���ي �لعر�ق���ي �لن�طق���ة ب�للغة 
�لكردي���ة ، و�لت���ي �س���درت الول مرة 
ب�س���كل �سري يف �سه���ر ني�س�ن 1944 
، لتكون �أول �سحيفة كردية �سي��سية 
ت�سدر �سر� ، وج�ء �سدوره� �نطاق� 
من �سي��سة �حلزب �ل�سيوعي �لعر�قي 
ب�حلق���وق  توؤم���ن  �لت���ي  ومب�دئ���ه 
�لقومي���ة �مل�سروع���ة لل�سع���ب �لكردي 

وتن��س���ل م���ن �ج���ل �إب���ر�ز ت�أريخ���ه 
وخ�س�ئ�سه �لقومية . ويف 16 �أيلول 
 " �ل�سع���ب  " طري���ق  �س���درت   1973
علن���� ، لتكون خال �سنو�ت �سدوره� 
مدر�س���ة �عامية وفكري���ة لعبت دور� 
 ، �لعر�ق���ي  ب����رز� يف حي����ة �سعبن���� 
لكنه� �سرع�ن م� ع�دوت �ل�سدور �سر� 
يف ظ���ل ظروف حكم �لع���ر�ق من قبل 

�لنظ�م �لديكت�توري �ملقبور .
وطو�ل كل �سني ن�س�لهم �ملجيد ومنذ 
ت�أ�سي����س �حلزب �ل�سيوع���ي �لعر�قي 
، �س�ه���م �ل�سيوعي���ون �لعر�قيون يف 
�سدور �لعديد م���ن �ل�سحف �لعر�قية 
�لي�س�ري���ة  �لدميقر�طي���ة  �لوطني���ة، 
ق�س����ة  لف���رت�ت  �س���درت  و�لت���ي   ،
وتوقف���ت، وك�ن���و� �أي�س���� ين�س���رون 
�لوطني���ة  �ل�سح���ف  يف  مق�الته���م 
وظ���روف  فر�س���ة  �أي  م�ستثمري���ن 
مائمة للن�س���ر . وطو�ل �سني م�س�ة 
�حل���زب  �سح�ف���ة  ك�ن���ت   ، �لن�س����ل 
�ل�سيوعي �لعر�قي ، �ل�سرية و�لعلنية 
، ميد�ن���� للن�س����ل م���ن �ج���ل حق���وق 
�جلم�ه���� و�الأفك�ر �لتقدمية �لن�ة ، 
وك�نت مدر�سة الأجي�ل من �ل�سحفين 
عل���ى  �لذي���ن   ، �لعر�قي���ن  و�ملثقف���ن 
�سفح�ته� تعلمو� و�سقو� طريقهم �إىل 

ميد�ن �لعمل يف �ل�سح�فة و�الأدب.
وقدم���ت �سح�ف���ة �حل���زب �ل�سيوعي 
�لعر�ق���ي ، خال م�س�ته���� �لن�س�لية 
�حل�فل���ة ب�الأجم����د من �ج���ل م�ستقبل 
�ف�سل البن�ء �سعبن� ، كوكبة خ�لدة من 
�ل�سه���د�ء من �ملن��سل���ن و�ل�سحفين 
حمم���د  �ل�سه���د�ء  منه���م  ن�ستذك���ر   ،
�ل�سبيبي ، عبد �لرحيم �سريف ، حممد 

ح�سن �أبو �لعي�س ، جم�ل �حليدري، 
ن�ف���ع يون����س ، عب���د �جلب����ر وهبي) 
�أب���و �سعي���د( ، عدن�ن �ل���رب�ك  مل تكن 
�سح�ف���ة �حل���زب �ل�سيوع���ي �لعر�قي 
طيل���ة �سن���و�ت ن�س�له� جم���رد �سوت� 
الإي�س�ل �سي��سة �حلزب وبر�جمه، بل 
ك�نت ميد�ن���� لن�سر �لفكر �لتقدمي يف 

خمتلف جو�نب �حلي�ة .
�ل�سيوع���ي  �حل���زب  �سح�ف���ة  ك�ن���ت 
�لعر�قي �أمينة للمب����دئ �للينينية يف 
�لعم���ل �ل�سحف���ي ، حيث كت���ب لينن 
" الب���د لن� �ن ن�سرع ب�لعمل ب�نتظ�م 
وتخ���دع  ت�سل���ي  ال  �سح�ف���ة  خلل���ق 
�ل�سعب ب�لتو�ف���ه و�الإث�رة �ل�سي��سية 
، بل تخ�س���ع ق�س�ي� �حلي����ة �ليومية 
�القت�س�دي���ة حلك���م �ل�سع���ب وت�س�عد 
عل���ى �لدر��س���ة �جل�دة له���ذه �لق�س�ي� 
�ل�سع���ب  جم�ه����  وك�ن���ت   .)2(  "
تق���ر�أ يف �سح�ف���ة �حل���زب �ل�سيوعي 
وطموح�ته����  �آم�له����  �لعر�ق���ي 
وهمومه� ، وله���ذ� ك�ن �نتظ�م �سدور 
�سح�ف���ة �حل���زب ي�سكل معن���ى كب�� 
و�أع�س����ء  �لك�دح���ن  جم�ه����  ل���دى 
و�أ�سدق����ء �حل���زب ، وله���ذ� �ل�سب���ب 
ك�ن���ت �سح�ف���ة �حل���زب �ل�سري���ة يف 
فرت�ت ن�س�لي���ة عديدة ت���وزع �أعد�د� 
�ك���ر من �ل�سح���ف �لعلني���ة �لر�سمية 
. ويف ظ���ل �لظ���روف �جلدي���دة ، بعد 
زو�ل �لنظ�م �لديكت�توري �ل�سوفيني 
�لعر�قي���ون  �ل�سيوعي���ون  يو��س���ل   ،
ن�س�له���م �أمينن ملب�دئه���م وت�سحي�ت 
رو�د �ل�سح�فة �ل�سيوعية يف �لعر�ق 
، ومن �ج���ل �ن تكون �سح�فة �حلزب 
ميد�ن���� لاأف���ك�ر �لتقدمي���ة ، ومع���ربة 
ع���ن هم���وم جم�ه���� �ل�سع���ب �لك�دح 
�ىل  وقريب���ة   ، و�أم�ل���ه  وطموح�ت���ه 
نب�س �لك�دحن ، وتن�دي ببن�ء عر�ق 
دميقر�طي جديد ، فيدر�يل ، تعددي ، 
ينعم فيه �ملو�ط���ن بحي�ة حرة كرمية 
حت���ت ظل �لق�نون ، بعيد� عن �ي فكر 
تع�سفي ظامي ، ي�س�در حق �الإن�س�ن 

يف �حلي�ة �حلرة �لكرمية �الآمنة .

 ال �زع���م �ن ه���ذه �ل�سط���ور حتيط بكل 
�لغني���ة،  �ل�سهي���د،  �سخ�سي���ة  �وج���ه 
�ملتع���ددة. فتجربت���ي يف �لعم���ل معه مل 
تتع���د �لع�من �و �لثاث���ة. وال �نوي �ن 
�كتب در��سة عنه،م���ع �نه ي�ستحق ذلك، 
وق���د �ن���ربى غ�ي له����، فهو �م���ر فوق 
ط�قت���ي، �من���� ه���ي  �ي ه���ذه �ل�سط���ور 
وذكري����ت،  خو�ط���ر  �س���وى  لي�س���ت 
�س�جته���د عل���ى �ن تكون دقيق���ة، �مينة، 
ق���در م� ت�سعفني �لذ�ك���رة، بعد 56 ع�م� 
من �ول لق�ء يل ب���ه، �سيف ع�م 1959، 
بع���د ��سهر قليلة من �لتح�قي ب " �حت�د 
�ل�سعب "، ملخ�س� للعر�ئ�س، ثم حمرر� 
عم�لي�، ث���م م�سوؤوال لل�سفح���ة �لعم�لية 
حت���ى  حتريره����  هيئ���ة  يف  وع�س���و� 
�غاقه� من قبل �حل�كم �لع�سكري �لع�م 
�سيدف���ع �لطرف����ن، �حل���زب �ل�سيوع���ي 

وعب���د �لك���رمي ق��س���م، فيم���� بع���د، ثمن� 
لك���ن  �ل�س���ر�ع.  له���ذ�  ب�هظ����، دموي����، 
لي�س���ت ه���ذه �ل�سط���ور جم����ال للخو�س 
يف ه���ذ� �ل�س���ر�ع �الألي���م، فق���د كتب���ت ُ، 
وكتب غ�ي، �لكث� عن هذ� �ملو�سوع، 
و�سيظ���ل مفتوح���� للبح���ث و�لنق�����س، 

حتى �مد طويل.
ل���ن �عتم���د يف ه���ذه �ل�سط���ور ��سل���وب 
�لتوثيق و�لت�سل�سل �لزمني، ف�أن� ق��سر 
عن �متاك ن��سية هذ� �الأ�سلوب، ف�سا 
عن مي���ل ال ��ستطي���ع مق�ومت���ه الأعتم�د 
��سل���وب �لق����س. لق���د ح�ول���ت �ن �قدم 
عدن����ن �ل���رب�ك كم���� عرفت���ه، �سحفي����، 
�سيوعي���� و�ن�س�ن���� م���ن خ���ال ن�س�ط���ه 
وعاق�ت���ه  و�ل�سحف���ي،  �ل�سي��س���ي 
ب�الآخري���ن، و�ن���� من بينه���م، ت�أثره بهم 
وت�أث�ه���م في���ه، يف زم���ن حم���دد. وقد 
تكون ف�تتن���ي، بعد هذ� �لزمن �لطويل. 
�لدق���ة يف تذكر �لتو�ري���خ، و�ن� على م� 
�ن���� علي���ه من بع���د ع���ن �مل�س����در، فلعل 
م���ن ه���و ��سح���ى وعي���� من���ي و�ق���رب 
�ىل �مل�س����در ي�سح���ح، م�سك���ور�، يل . 
فليع���ذرين رف�ق���ي يف " طري���ق �ل�سعب 

�لق�رئ. "،وليعذرين 
�خل�ل���ق  عب���د  �ل�سع���دي!  خزع���ل   -  :
�لبي�تي! ح�س���ن �لهورم����ين! �بر�هيم 

�حلك�ك! في�سل �حلج�ج!،،،"
ك�ن �حل�ر����س �لقوم���ي، ح����زم ن�ج���ي، 
يق���ر�أ من ق�ئمة طويلة يف يده، ت�سمنت 

ع�س���ر�ت �الأ�سم����ء، م���ن �لغرف���ة �لت���ي 
تكد�سن���� فيه����، يف �لط�ب���ق �لث����ين من 
ق�سر �لنه�ية، فيم���� ك�نت ��سم�ء �خرى 
ت���رتدد يف �روق���ة وده�لي���ز و�سر�ديب 
ق�س���ر �لنه�ي���ة: عل���ي �لوت����ر، �بر�هيم 

�دهم و�آخرون...
عدن����ن �لرب�ك: ج����أر �ل�س���وت �لكريه. 
نه����س عدن����ن ه����دئ �خلط���و، تك�س���و 
وجهه م�سحة من �حل���زن تخللته طو�ل 
وج���وده بينن�، رج���ل يف �و��سط �لعقد 
�لر�ب���ع، ن�ح���ل عل���ى �مت���اء )ك�ن ق���د 
ب���د�أ ميتلئ من���ذ ت���زوج(. غيبتهم بو�بة 
�لغرف���ة، �لو�حد بع���د �الآخر..ثم مل نعد 

نر�هم �بد�.
ك�ن ق���د م�س���ى عل���ى وج���ود عدن�ن يف 
ق�سر �لنه�ية ��سبوع�ن �و ثاثة، دفعته 
يد خ�سنة، غليظة، �ىل �س�لة ف�سيحة يف 
�لط�بق �لث����ين تكد�س فيه���� �لع�سر�ت، 
كنت من بينهم. �س���دف �ن ج�ء جمل�سه 
ب���ن  عين����ه  ج��س���ت  مت�م����.  قب�لت���ي 
بينه���م  ك�ن  و�ملتمددي���ن.  �جل�ل�س���ن 
�لع�س���ر�ت من �الأ�سم����ء �ملعروفة، تطلع 
�يل بعينن مت�س�ئلتن، وعندم� �طرقت 
فه���م، مل ينب�س. مل �ره فيم� بعد يتحدث 
مزمومت���ن،  �سفت����ه  ظل���ت  �ح���د.  م���ع 
مطبقت���ن، ك�ن���ه ك�ن ي���درك �ي م�س���� 

ينتظره، حتى غيبته �لبو�بة...
لعل عدن����ن و�بر�هيم �حلك�ك ورف�قهم� 
�الآخري���ن، ك�ن���و� يخط���ون خطو�ته���م 

�الأخ����ة بينم� كنت �تذك���ر �ول لق�ء يل 
ببع�سهم ومن بينهم عدن�ن.

ك�ن ذل���ك �و�ئل �سيف ع�م 959. ك�ن قد 
م�سى على �لتح�قي ب�جلريدة )�لتي ك�ن 
مقره� يف �س����رع �لكف�ح، يف عَكد �لكرد 
مطل���ع 959( �س���وى ب�سع���ة ��سهر. يف 
ذلك �لوقت، �ي وقت �لتح�قي ب�جلريدة 
مل يك���ن عدن����ن �سم���ن ط�ق���م �لتحرير، 
ك�ن ال ي���ز�ل يعمل يف �الذ�عة �لعر�قية، 
عندم� ك�ن �لر�حل �سليم �لفخري مدير� 
له�، ك�تب���� للتعليق �ليوم���ي. ك�ن عزيز 
�حل����ج رئي�س���� �و �سكرت����� لتحرير " 

�حت�د �ل�سعب " 0
و�نتقل���ُت  �جلري���دة  �نتقل���ت  عندم���� 
معه���� �ىل �س����رع �ل�سي���خ عم���ر. �لتقيت 
ورحي���م  للتحري���ر  �سكرت�����  عدن����ن 
�سري���ف رئي�س���� للتحرير،  يط���ل علين�، 
يف �الأوق����ت �حلرج���ة، رف�ق م���ن قي�دة 
�حل���زب، �ب���و �لعي����س، ع�مر عب���د �لله، 
به�ء �لدين نوري و�سام ع�دل 0 ب�لطبع 
ك�نت �جلريدة قد دخلت مرحلة جديدة، 
ي�سوده� �لتنظيم وتق�سيم �لعمل، وبن�ء 
�الأق�س�م �سف� )�س�ف�( �ثر �سف، ��سك يف 
�ن �ي �سحيف���ة �خ���رى ك�نت قد حققت، 
يف ذلك �لوقت، مثل هذه �لنقلة �لنوعية 
يف مثل ه���ذ� �لوقت �لق�س� من �لزمن، 

بل حتى وقت مت�أخر.
مل يكن ل���دي �سك، وم���ن مر�قبتي ل�س� 
�لعم���ل، �ن �ل�سهيدي���ن رحي���م وعدن�ن، 

ك�ن���� ور�ء حتقيق ه���ذ� �الأجن�ز �لب�هر، 
بل �ين �ك�د �ذهب �ىل �لقول، �ن عدن�ن 
�جله����ز  مبعون���ة   - ب�لبن����ء  �خت����س 
�لعم���ل،  وتق�سي���م   - ب�لطب���ع  �حلزب���ي 
ومر�قب���ة تنفي���ذ �لرب�م���ج �لت���ي ك�ن���ت 
تقر يف �جتم�ع����ت هيئة �لتحرير، فيم� 
�خت����س رحيم �سري���ف مبت�بع���ة تنفيذ 
�سي��س���ة �حلزب ومر�جعة �ملو�د �ملهمة. 
وق���د ب�ت هذ� تقلي���د� متبع� يف �سح�فة 

�حلزب منذ ذلك �لوقت.
�لعم���ل  لتق�سي���م  تو�سيف���ي  يف  لع���ل 
ب���ن عدن����ن ورحي���م بع����س �لتع�سف. 
�ال �نهم���� ك�ن����، م���ن دون �س���ك، ثن�ئي���� 
ر�ئع����، معلِّم����، ك�ن ل���ه �لف�س���ل �الأك���رب 
�ل�سحيف���ة  �ىل  �جلري���دة  حتوي���ل  يف 
�الأوىل. ��ستط�ع���� �ن يق���ود� ويط���ّور� 
فريق���� من�سجم����، مبدع�، م���ن �ملحررين 

و�مل�سممن و�خلط�طن �لفن�نن .
حتولت ق�عة هيئة �لتحرير. وك�نت يف 
�لوقت ذ�ته مكتب� للرفيق عدن�ن و�لغرفة 
�مللحقة به�، وك�نت مكتب� للرفيق رحيم 
�سريف، حتولت� �ىل مقر لقي�دة �الأرك�ن، 

�ك�د �قول ب�ملعنى �حلريف للكلمة.
ال �نك���ر �ن عاقت���ي بعدن����ن �س�به�، يف 
�لبد�ية. �حي�ن�، بع�س �لرهبة و�لتوتر. 
ك�ن���ت ترهبن���ي )مل �ج���د تعب����� �آخر، 
فمع���ذرة(، �ن� �ملحرر �ملبتدئ، �سر�مته، 
لعل ذلك يع���ود �ىل �ره�ق���ه ب�لو�جب�ت 
و�مله����م �حلزبي���ة و�ل�سحفي���ة. �نتب���ه، 

عدنان البراك وبدايات الصحافة الشيوعية 
في العراق

الشهيد عدنان البراك، فتى الصحافة 
الشيوعية الجميل .. النبيل

يوسف ابو الفوز 

ال�شهيد عدنان الرباك

ابراهيم الحريري
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عندم���� و�سل���ت �سي����رة �الأج���رة �لت���ي 
�سيط���رة  �ىل  بغ���د�د،  �ىل  ��ستقلّين�ه���� 
" ع�سر ذلك �ليوم ، ك�ن من  " �ل���دورة 
�لو��س���ح �ن �الأ�ستع���د�د�ت و �ملظ�ه���ر 
�زد�دت  ق���د   ، بغ���د�د  يف  �لع�سكري���ة 
مغ�درتن����  وق���ت  م���ع  ب�ملق�رن���ة  كث�ف���ة 
�ّي�ه����، و ك�ن���ت �لتفتي�س�ت �ك���ر دقة ، 
عند �ل�سيط���ر�ت �لت���ي �زد�د عدده� عن 

�ل�س�بق . . 
و فيم� ُكّن���� نغ�در �ل�سي����رة قرب �س�حة 
 " �لع�ملي���ة  " �ملحط���ة  مق�ب���ل  �ملتح���ف 
قبيل �لغ���روب ، �س�هدن� رتًا طويًا من 
حمتجزي���ن و�سجن�ء ، ك�ن���و� ي�س�ون 
�ثن���ن �ثن���ن بج�مع����ت ي���د جمعت كل 
�ثن���ن مع���ً� . . ك�ن���و� حليق���ي �ل�سعر و 
مباب����س �سيفي���ة غل���ب عليه���� �لل���ون 
�خل�ك���ي و �الأبي�س �ملرتب، و كّل يحمل 

م�ي�سبه �لكي�س �لذي �سم حو�ئجه . . 
و ك�ن ع���دد م���ن �ملعتقل���ن �مل�س�ق���ن ، 
يلّوحون ب�ليدين �ملكبلتن معً� �ىل عدد 
من �لعو�ئل �لتي جتمعت لروؤية و ود�ع 
�بن�ئه�، فيم� بدى على ق�سم من �لعو�ئل 
�الإجه����د و�لتعب من ط���ول �الإنتظ�ر . . 
وفج����أة الحت لن���� �ل�سي���دة �ملو�سلية " 
زكي���ة � �م نز�ر " �لتي ج����ءت مع �بنته� 
و خطيبة �بنه� �لبكر �ملازم �ول " نز�ر 
" ، لروؤية �بنه� �لذي فقدت كل �ثر عنه 

منذ يوم �الأنقاب !! 
و فيم� ك�نت �لو�لدت�ن �جل�رت�ن ل�سنن 

طويلة م�ست . . تتع�نق�ن ، و ك�نت �ست 
" زكية " �لتي ب�نت على وجهه� غ�سون 
ح����دة عميقة ب�سكل مبكر تقول بلهجته� 

�ملو�سلية ب�نك�س�ر :
� ع�س���ى �ن ي�سعفن���� �حلظ ه���ذه �ملّرة و 

�رى �بني �حلبيب " نز�ر " . . 
�س�حت �بنته� مق�طعة �ّي�ه� :

� �ّم�ه ه� هو . . ه� هو . . ه� هو نز�ر!! 
و ن����دت عل���ى �س���ّف �ملعتقل���ن ب�سوت 

�على : ن��������������������������ز�ر !! ن��������������������ز�ر !! 
�لتفت �ملازم ن���ز�ر �ىل م�سدر �ل�سوت 
�ملن����دي علي���ه و ك�أن���ه ك�ن ينتظ���ره ، و 
ردد و ه���و ُيجرب على �الإ�س���ر�ع ب�ل�س� 
في�سط���ر �ن يدير ر�أ�س���ه �ىل �جل�نب ثم 

�ىل �خللف :
� �ّم����ه . . بخ���� ! بخ���� !! �سّلم���و� ع 
�لو�ل���د !! � و بنظرة خ�طفة �ىل خطيبته 
�لت���ي ك�ن���ت عين�ه���� تلتمع����ن ب�سدة و 

ك�أنهم� ك�نت� ت�سيح�ن . . 
 .  . �سنلتق���ي   : �ّي�ه����  خم�طب���ً�  �س����ح 

�سنلتقي !!!
و�س�ح رفيقه ب�جل�معة :

� خ���رّبو� �هل���ي ب���� " �لدّو��س���ه " )1( . . 
كوركي�س حن� بخ� !!!!

مل يك���ن و��سحً� �ىل �ي���ن ُي�س�قون ؟ هل 
ك�ن���و� ي�س�ق���ون �ىل نف����س درب " قط�ر 
�مل���وت " �م ه���ل ك�ن���و� تكمل���ة ل���ه ، مل 
يع���رف �حد �سوى �نهم ك�ن���و� ي�س�قون 
�ىل قط�ر مّتجه للجن���وب و ك�ن �لقط�ر 

ينتظر على �سّك���ة خ�رجية ال تنتهي كم� 
تنتهي �ل�سكك ع����دة عند �ر�سفة حمطة 
�ل���رك�ب ، حي���ث ك�ن �ملعتقلون ي�س�قون 
�مل�سلح���ن  ع�س���ر�ت  حر��س���ة  حت���ت 
م���ن �حلر����س �لقوم���ي، وم���ن �جلن���ود 
و �ملر�ت���ب �لذي���ن ك�ن���و� يب���دو عليه���م 
�ملعتقل���ن  �لع�سكري���ن  م���ع  �لتع�ط���ف 
و �مل�س�ق���ن ، و ك�ن ذل���ك و��سح���ً� م���ن 
ت�سّلط �ف���ر�د �حلر�س �لقومي و �ساطة 
ل�س�نه���م و �ست�ئمهم �لبذيئة يف تع�ملهم 
مع �جلن���ود �مل�سلحن �ملكّلف���ن ب�عم�ل 

�حلر��سة و �ملر�فقة معهم . 
و رغ���م ع���دم جن����ح �نتف��س���ة مع�سك���ر 
بت�س�ع���د  ت�سبب���ت  ف�إنه����   .  . �لر�سي���د 
معنوي�ت �لع�سكرين �ملعتقلن و �ّكدت 
له���م . . �ن هن����ك من ينتظره���م و يعمل 
له���م ، و م���ن جهة �خ���رى ف�إنه���� ت�سببت 
بتز�ي���د �آم�ل �لن��س ب����ن زمن �خلا�س 
م���ن �الإره�ب قري���ب !! و ك�ن���ت تتن�قل 
بلهف���ة �خب�ر �حلزب �سو�ًء بي�ن�ته �لتي 
�خذت تّقل ب�سبب �حرت�ز منظم�ته . . �و 
�الأخب�ر �لتي ك�ن���ت التنقطع عن ن�س�ل 
وحد�ته و رف�قه �لبي�سمركة�الأن�س�ر يف 
جب����ل كرد�ست�ن ، ويف �ري�ف �لفر�ت و 
�جلنوب . . . م���ن ن�حية �خرى ت�س�عد 
�لقم���ع �لوح�سي و تو��سلت �الإعتق�الت 
عل���ى وت�ته���� و ب��س�ليبه���� �لوح�سي���ة 
ب�سع���ة  �س���ر�ح  �ط���اق  رغ���م   ، �الأوىل 
�آالف م���ن �لذي���ن �عتقل���و� يف �ل�سه���ور 

�الأوىل . يف ح���و�يل �و�خ���ر �آب 1963 
�علن���ت �ذ�عة )�سوت �لق���و�ت �مل�سلحة 
من بغد�د( عن ) �ع���د�م �ملجرمن جم�ل 
�حلي���دري و حممد �س�لح �لعبلي و عبد 
�جلب����ر وهبي ، بتهم���ة �الإخال ب�أمن و 
�سام���ة �ملو�طن���ن ، وفق �مل���و�د . . من 
ق�نون �لعقوب�ت �لبغد�دي( . . و ت�سبب 
ذلك �الأعان بح�لة حزن و �مل جديدين، 
ك�ن���� و��سح���ن يف �الأحي����ء �ل�سعبية . 
. لق���د ك�نت �لن�����س تع���رف �ن �ل�سهد�ء 
�لثاث���ة ، ك�ن���و� هم �ملرك���ز �لقي�دي يف 
بغ���د�د حتى ذل���ك �لوق���ت!! �ملركز �لذي 
و��سل �لعمل بج�س�رة و �سرّية كب�تن 
و بوج���ود و ح�سور ك�ن���� يحمان �لف 
معن���ى و معن���ى . . لل�سع���ب من جهة ، و 
لاأنقابين �ملتنمرين من جهة �خرى ! 

لق���د �ّت�سعت ف�سيحة حك���م �لبعث ع�مليً� 
. . بن�س����ط منظم�ت �حلزب و ��سدق�ئه 
يو�سل���ون  ك�ن���و�  �لذي���ن  موؤ�زري���ه  و 
�خب����ر و �ح���و�ل �ل�سع���ب �لعر�ق���ي و 
�نين���ه و حتدي�ت���ه ، و لعب���ت �ذ�ع���ة " 
بك���ّي �ي���ر�ن " �لع�ئ���دة حل���زب " توده 
�ي���ر�ن " دورً� ه�م���ً� يف حملة �لت�س�من 
و يف ن�س���ر �الأخب����ر �ليومية �لتي ك�نت 
�و�س����ط و��سعة تتن�ق���ل �خب�ره�، �لتي 
لعب���ت دور �مل�سّج���ع و �مل�س�ع���د على مّل 
�ل�سف���وف . . رغم �سرّيته���� و بّثه� �لذي 
مل يك���ن يتج����وز �لع�سري���ن دقيق���ة بعد 
ظهر كل ي���وم ، و رغ���م �لت�سوي�س �لذي 

ك�ن يطغ���ي عليه� . . �اّل �ن �لن��س ك�نت 
ت�سمعه� و ب�ق�سى درج�ت �لتكتم !! 

يف وقت �خ���ذ فيه �الأ�ستي����ء مم� ق�م به 
بع���ث 14 رم�س����ن من مذ�ب���ح و جر�ئم 
�سنيع���ة ، �خ���ذ يع���ّم �الأنظم���ة �لعربي���ة 
�لتحرري���ة و غ�ه� . . الأن م� ق�م به يف 
ت�سدّيه للح���زب �ل�سيوع���ي و حم�ولته 
�لغبي���ة الإنه�ئه . . �دى ب���ه �ىل �لدخول 
يف معرك���ة �خذت تت�س���ع لت�سمل �و�سع 
فئ�ت و طبق�ت �ملجتم���ع و قو�ه ، �الأمر 
�لذي �ث�ر �نو�ع �مل�س�كل و �الأزم�ت بن 
فئ�ت �ل�سعب و�س���واًل �ىل �فر�د �لع�ئلة 
�لو�ح���دة ب�سب���ب �الأ�ستن���ك�ر و �لرف�س 

الأعم�له . . 
لق���د �ّدت �سي��سته �الإجر�مية تلك ��س�فة 
�ىل ف�سل م�سروع �لوحدة �لثاثية �لذي 

�ريد له �ن يكون 
) ثوريً� ( ، �ىل �نه مل ينتج �اّل علمً� و�حدً� 
ثاثي �لنجم�ت ، و �نه�ر م�سروع �لبعث 
يف ) �لوح���دة �لفورية( �لذي ك�ن يز�يد 
ب���ه . . حت���ت ط�ئل���ة جر�ئم���ه ، و و�سل 
�الأمر �ىل �ن دولتن عربيتن منه غّ�ت 
�عامه � �عام �مل�سروع � ، عد� �حلكومة 
�لعر�قية حتى �لاحقة منه� ، الأنه� مل تَر 
فيه �اّل علمً� ملع�د�ة �لقوى �لدميقر�طية 
و �حلرك���ة �لتحررية �لكردية ، الأنه مّثل 

�سي��سته� . . 
و ��ستم���ر �ل�س���ر�ع على كعك���ة �لغن�ئم 
�لد�مية ، وعلى �لزع�مة . . فيم� تز�يدت 

ذ�ت م���رة، �ن���ه ك�ن خ�سن���� مع���ي، لكنه 
�سرع�ن م� ع�د يعت���ذر. بينم� ك�ن رحيم 
يبدي مرون���ة �كرب وجه���د� �سبور� يف 

تعليم وتربية �لكو�در �لن��سئة، مثلي.
�ال �نن�، جميع����، ال حظن�، فيم� بعد، �ن 
عدن�ن ��سبح �كر مرونة، �كر تب�سيط� 

. وال عجب، ك�ن قد تزوج...
و م���ع �ن عاقت���ي بعدن����ن ب�ت���ت �كر 
م���ن  مينع���ه  مل  ذل���ك  �ن  �ال  حميمي���ة. 
تفح����س م� �كت���ب تفح�س���� دقيق�، لي�س 
من قبيل �الأعج�ب، بل رمب�، ب�الأ�س��س، 
الكت�س�ف م� ميكن �ن �كون د�س�سته من" 
�ألغ�م " ��ستهرت به�، وّترت و�حدة منه� 
�لزعي���م. )لعلي �س�أكتب عن ذلك يوم�...

عدن����ن  ك�ن  �ن  وم����  �دري(  ال  ؟  مت���ى 
يكت�س���ف " لغم� " حت���ى ينفجر �س�حك� 

ويهتف، فرح� ب�كت�س�فه : " د�س��س "!
م���رة، وك�ن���ت �ستحل يف �لي���وم �لت�يل 
�لذكرى �لر�بعة ع�سرة لت�أ�سي�س �الحت�د 
�لع�ملي للنق�ب����ت، ق�سدين عدن�ن ط�لب� 
مني كت�بة م�دة حول �ملو�سوع. مل �كن 
ق���د كتبت، حت���ى ذلك �لوق���ت، مق�لة يف 
�جلريدة، كنت، ب�ملعنى �حلريف للكلمة، 
�تهيب من ذل���ك. ك�ن عملي يقت�سر على 
حترير �مل���و�د �لعم�لية �لت���ي ك�نت ترد 
�س���ك�وى،  )عر�ئ����س،  �جلري���دة  �ىل 
بي�ن�ت �لخ...(. �عتذرت، لكنه ��سر. مل 
يك���ن ثمة بد. من ي�ستطي���ع �ن يرف�س ؟ 
كتبت مق�لة بعن���و�ن " �ربعة ع�سر ع�م� 
جمي���دة ". �سلمته �ىل عدن����ن وهرولت 

خ�رج�.
�لت����يل،  �لي���وم  يف  �ج���د،  �ن  "ه�لن���ي 
�ل�سفح���ة  �س���در  يف  من�س���ورة  �ملق�ل���ة 
�لعم�لي���ة للجري���دة، "حي����ة �لعم����ل "، 
ه���� وق�سي�سه����! م���ن دون ح���ذف  بق�سّ

كلمة و�حدة.
عل���ى  �سهيت���ي  �نفتح���ت  يومه����،  م���ن 

�لكت�بة، وال �ز�ل..
م���ن غرفته �لتي ك�نت غرف���ة �جتم�ع�ت 
هيئ���ة �لتحرير ك�ن يقود ويوجه ن�س�ط 
�لرف�ق �لع�مل���ن يف �ل�سحف �لتقدمية 
�الأخ���رى، بل ك�ن ي���وزع عليه� بع�س م� 
يفي����س على �جلري���دة من م���و�د، �ذكر 
�ين كتب���ت م����دة نق��سي���ة مطولة،م���ن 
حلق����ت، ب���د�أت فيه���� من ب���دء �خلليقة! 
�بت�سم. مل يرد �ن يحبطني، �قرتح علّي 
�ن يجري ترحيله� �ىل " �سوت �الأحر�ر 

. ح�سل  م�  وهذ�   ."
ك�ن له ��سلوبه �ملميز �لفريد يف �لكت�بة. 
مل يك���ن مي�ال لاأ�سه����ب و�الأط�لة )ك�نت 
هذه طريقته يف �حلديث �ي�س�(، ولعله 
ك�ن �الأ�س���رع و�الأك���ر �يج����ز� و�الأكر 
دق���ة يف كت�ب���ة �فتت�حي����ت �جلري���دة، 

عندم� يعهد �ليه ذلك،
�و�خر �آب من من ع�م 960، �سدر �الأمر 
ب�أِغ���اق �سحيف���ة " �حت����د �ل�سع���ب ". 
�نهم���ك �لط�قم،عدن�ن ورحي���م وب�سعة 
بع����س  م�س���وؤويل  �آخري���ن،  حمرري���ن 
�ل�سفح����ت خ�سو�س����، وكن���ت بينهم . 
�نهمكن���� يف ��س���د�ر �ل�سحيف���ة �لبديلة 
�ل�سعب  " )�و" كف�ح  �ل�سعب  " �س���وت 
�نهم� �سدرت�  �ال  ب�ل�سب���ط  �تذك���ر  " ال 
�لو�حدة بعد �الأخرى.( مل يكن يف �لنية 
��سد�ر �ي منهم� بنف�س حّلة و�سفح�ت 

قي�دة �حلزب  ". ك�نت  �ل�سعب  " �حت�د 
ت���درك، بحكم فهمه� للتوجه�ت �لر�هنة، 
وقته����، يف قم���ة �ل�سلط���ة، �ن عم���ر كل 

منهم� �سيكون ق�س�� .
ك�ن �لعر�ق يخو�س معركة �ملف�و�س�ت 
مع �سرك�ت �لنفط. وك�نت قي�دة �حلزب 
جت���د م���ن �لو�ج���ب �ب���د�ء وجه���ة نظر 
�حلزب فيم� ك�ن يتوجب على �ملف�و�س 
�لعر�قي �ن يتم�سك به خال �ملف�و�س�ت 
)�و م���� ك�ن ي�سم���ى وقته���� " ت�سلي���ب 
موق���ف �ملف�و����س �لعر�ق���ي "( حتى لو 
تطل���ب �الأم���ر �لت�سحي���ة مب���� تبقى من 
�سح�ف���ة �حل���زب �لعلنية. ك�ن���ت قي�دة 
�حل���زب تع� �همية ك���ربى مل� ميكن �ن 
يتمخ�س عن ه���ذه �ملف�و�س�ت، و�ثره� 
�لاح���ق على جممل �لو�س���ع �ل�سي��سي 
يف �لب���اد )�ثبت���ت �لتط���ور�ت �لاحقة 
�سح���ة تقدي���ر �حل���زب ه���ذ�(. ويب���دو 
�ن ه���ذ� �س�ي���ق ر�أ����س �لوف���د �ملف�و�س 
�لعر�قي. لعله ك�ن يعترب �ن �ملف�و�س�ت 
ه���ي م���ن �س�أن���ه وح���ده. و�ن تدخ���ات 
�حل���زب ت�سّي���ق علي���ه ه�م����س �ملن�ورة 
وجتعل���ه يب���دو �م����م �ملف�و����س �الآخ���ر 
وك�أن���ه " ينف���ذ " تعليم����ت �ل�سيوعين 

�لعر�قين.
مل تع����س �ل�سحيفت����ن �ك���ر م���ن �ي����م 

معدودة. �غلقت� �لو�حدة بعد �الأخرى
حم�ول���ة  �ىل  �حل���زب  قي����دة  �نتقل���ت 
�ل�سديق���ة.  �ل�سح�ف���ة  م���ن  �ال�ستف����دة 
حّث���ت �س�حب���ي " �حل�س����رة " )حممد 
 " �الن�س�ني���ة  و"  �ل�س���وري(  ح�س���ن 
ل�س�حبه� �ل�س�عر ك�ظ���م �ل�سم�وي على 

��سد�ر �سحيفتيهم�.
ك�ن عدن����ن �لرب�ك يف قلب هذه �ملعركة 
�مل�ستعرة، �ذ ك�ن �لرفيق رحيم قد �نتقل 
�ىل �لن�س����ط �ل�سري، كم� �عتقد. كلفني 
ب�لتع����ون م���ع ر�أ�س���ي �ل�سحيفتن يف 
��سد�رهم����. وهم���� مل تعي�س���� طوي���ا. 
خال ذلك ك�ن عدن�ن يو��سل �الأ�ستف�دة 
من �سحيفة " �س���وت �الأحر�ر " وي�سم 
�ليه���� حم���رر� �و �ثن���ن من حم���رري " 

�حت�د �ل�سعب " ويبحث عن منفذ �آخر.
ك�نت لديه �سات ب�ل�سيد / رمب� �لرفيق 
وقته� / �ملح�مي ).... �سك�رة( وهو من 
جمل���ة �سخ�سي�ت �خرى )مدر�ء ع�مون 
وموظف���ون كب����ر، �عتق���د �ن �حلزب مل 
و�وكل  منظم�ت���ه  م���ن  �ي  يف  يزجه���� 
�م���ر �الأت�س�ل به���� �ىل �لرفي���ق عدن�ن( 

ك�ن ��ل�سي���د/ �لرفي���ق )،،، �س���ك�رة( قد 
��ستح�س���ل )لعله بتوجي���ه من �حلزب( 
ب��س���م  ��س���د�ر �سحيف���ة  �ج����زة  عل���ى 
�آن  ق���د  �لوق���ت  وك�ن   ." �ل�سي��س���ة   "

لاأ�ستف�دة منه�.
�س���درت " �ل�سي��س���ة " ود�ّسن���ي عدن�ن 
فيه���� ورمب���� حم���ررون �آخ���رون بينهم 
�لر�ح���ل بديع عمر نظم���ي، �ذ� مل تخني 
�لذ�ك���رة . ��س���رتط �ل�سي���د / �لرفيق...
�س���ك�رة �ن ال تكت�س���ب �ل�سحيفة ط�بع� 
حزبي���� مف�سوح����. ولق���د ع�نين����، �ن���� 
وبديع،كث����� يف حم�ول���ة �لتعود على 
لغة �خرى، غ� �للغة �لتي �عتدن� عليه� 

يف �ل�سح�فة �ل�سيوعية.
خ���ال ذل���ك ك�ن ق���د ج���رى �سم���ي �ىل 
م�سوؤوله����  ك�ن  )�لت���ي  �ملثقف���ن  هيئ���ة 
�جللبي(،كم�س���وؤول  حمم���د  �ل�سهي���د 
�لتقي���ت،  هن����ك  �ل�سحفي���ن.  لتنظي���م 
حزبي�، بعدن����ن ورف�ق �آخري���ن، ك�نو� 
يق���ودون خطوط� ثق�فية ومهنية عديدة 
)�دب����ء وفن�ن���ون، �طب����ء، مهند�س���ون 

وحم�مون...(
ال يز�ل ع�لق� يف ذهني نق��س �حتدم يف 
�جتم�ع للهيئة جرت فيه من�ق�سة وثيقة 
�يل���ول 959 �ل�س����درة ع���ن �الأجتم����ع 
�ملو�سع لّلجن���ة �ملركزية للحزب )�سميت 
فيم���� بع���د " وثيقة �جلل���د �لذ�ت���ي " مل� 
ت�سمنته من نقد ق�����سٍ ل�سي��سة �حلزب 
بع���د ث���ورة 14 مت���وز(. ق����د �الجتم�ع 
�ل�سهيد حممد ح�سن �بو �لعي�س، �تفق 
�ك���ر �حل�س���ور عل���ى تخطئ���ة �سي��سة 
ي�س�ري���ة  ك�ن���ت  و�عتب�ره����  �حل���زب، 
يف تل���ك �لف���رتة، �ال �ن�، �ّي���دين يف ذلك 
�ل�سهيد عدن�ن. ر�أيت �ن �سي��سة �حلزب 
ك�ن���ت، يف �ال�س�����س �سي��س���ة مييني���ة! 
الأنه���� غفلت ع���ن �در�ك �لط�ب���ع �لطبقي 
لل�سلط���ة ور�أ�سه�، ور�هن���ت عليه كث�� 
يف ��سرت�تيج?ته� وتكتيك�ته�، وعندم� 
طبيعته����  ب�مللمو����س،  له����،  تك�ّسف���ت 
�لطبقي���ة. �تخ���ذ رد فعل قي����دة �حلزب، 
ط�بع���� ي�س�ري����. �بت�س���م �ب���و �لعي����س. 
ده����س من ه���ذ� �لط���رح �ملركب،�لغريب 
. و�حت���دم �لنق�����س. نظ���ر �يل عدن����ن 
وح���دي،  بقي���ت  و�ن�سح���ب،  معت���ذر� 
��س���ررت على تدوي���ن ر�أيي يف حم�سر 

�الأجتم�ع.
ج���رى �سحب���ي بعد ف���رتة ق�س����ة �ىل 
جم����ل ن�س����ط �آخ���ر، عم����يل. ث���م نقلت 

�ىل �ملو�س���ل حي���ث ق�سيت هن����ك ع�م� 
 )962 ع����م  )�يل���ول  يف  بع���ده  ج���رى 
�ع�دت���ي �ىل بغ���د�د لاأِلتح����ق ب�ملرك���ز 
�حلزبي �لعم�يل، قي���د �الأِن�س�ء، �مللحق 
ب�سكرت�ري���ة �للجن���ة �ملركزي���ة، حمرر� 
يف �سحيف���ة " وح���دة �لعم����ل "�ل�سرية 

�ملزمع ��سد�ره�.
�جتم�ع�ت���ه  ب���د�أ  ق���د  �ملرك���ز  يك���ن  مل 
ون�س�طه، م� �ت�ح يل وقت فر�غ ��ستفدت 
منه الأع�دة �ت�س�يل ب�لو�سط �ل�سحفي. 
علمت �ن �لرف�ق عدن����ن وبديع وجميد 
��لر��سي، ورمب���� �آخرين، ال حت�سرين 
م���ع  ب�لتع����ون  ي�س���درون  ��سم�وؤه���م، 
�س�حبة �متي�ز ��س���د�ر �ملجلة، �ل�سيدة 

نعيمة �لوكيل. جملة 14 متوز.
ك�ن �لرفي���ق عدن����ن، ك�لع����دة، د�ينمو 
و  ن�س�ط���ه  �ىل  ��س�ف���ة  ه���ذ�  �ملجل���ة، 
" يف رف���د �سحيف���ة  "ع�سب���ة �الأربع���ة 
�لر�حل  �س�حبه�،  ك�ن  " �لت���ي  "�ملب���د�أ 
�حل���زب،  �ىل  و�سلمه����  �ل�س�ئ���غ  د�ود 

ب�ملق�الت و�لتعليق�ت.
ك�ن عبد �لكرمي ق��سم قد تخلى عن د�ود 
وحزبه " �ل�سيوعي ب�سكله �لعلني " بعد 
�ن ��ستنف���د �لغر�س م���ن " ��ستخد�مه " 
حلرم�ن �حلزب من �ج�زته علن�. �رت�أت 
قي����دة �حل���زب �س���رورة �حلف����ظ على 
�لقطعة �ملثبتة فوق ب�ب �حلزب )ب�سكله 
�لعلني!(، لعله ي�أت���ي �ليوم �لذي يحتل 
فيه �حل���زب �ل�سرع���ي �ملق���ر وجريدته، 
وت���وىل �حلزب �ل�س���ري �ع�ل���ة �حلزب 
"! مب� يف ذلك دفع �لرو�تب  " �لعلن���ي 
�ل�سهري���ة مل���ن تبقى م���ن �لع�ملن ف�سا 
ع���ن رئي����س �حل���زب! )ك�ن �كرهم من 

�لرف�ق �ملوكل �ليهم �لعمل مع د�ود(
هن���� �ي�س���� ك�ن عدن����ن يف �لقل���ب م���ن 
ه���ذه �لعملية �ملعق���دة ��س�فة �ىل مه�مه 

�حلزبية �الأخرى.
مل يك���ن �لعمل يف �ملجلة يخلو من �ملرح 

ومد�عبة عدن�ن حد " �لغمز �ملبطن ".
�ك���ر مرون���ة  ب����ت  ك�ن عدن����ن، وق���د 
�لتلميح����ت  ه���ذه  يتلق���ى  وب�س�ط���ة، 
ب��ستنك�رم�سطن���ع. ك�ن،ب�ل���ك�د، يكت���م 

�سحكة ك�نت على و�سك �الأنفات...
ثم �نقاب 8 �سب����ط �لدموي، ثم عدن�ن 
قب�لت���ي يف �ل�س�ل���ة �ملتكد�س���ة ب�للح���م 
�ملع���د للنح���ر بع���د �ن �هل���ك تعذيب�، ثم 
�ل�سرخة �ملتح�سرجة: - عدن�ن �لرب�ك! 
�لتي  �لبو�ب���ة  فينه����س متجه���� �ىل   ،"

غيبته و�آخرين ...
بعد عدة �ي�م، وكن� قد قلقن� على م�س�" 
�ملنقولن " �ذ جرى ��ستدع�وؤهم م�س�ًء، 
�س�أ�س����أل ح����زم ن�ج���ي، وك�ن ق���د ن�س����أ 
بين���ي وبين���ه ن���وع م���ن �لعاق���ة �لت���ي 
تن�س����أ �حي�ن���� ب���ن �ل�سحي���ة و�جلاد، 
عن م�س�" �ملنقولن " �ج�ب ب�حلرف: 
نقلن�هم �ىل مك�ن �ح�سن " ��ستطرد يف 
و�سف �ملك�ن حتى بد� يل وك�أنه فندق 5 
جنوم! ختم ب�لقول: �ستلحقونهم وجبة 

بعد وجبة!
ك�نت قد م�ست ب�سعة ��س�بيع منذ عملية 
" �لنقل" �مل�سوؤومة. ن�دى علي ح�زم . 
ك�ن �لوق���ت منت�س���ف �لنه�ر. طلب مني 
�ن �تهي����أ لاأنتق�ل �ىل معتقل �آخر، )مقر 
�حلر�س �لقومي للقط����ع �لعم�يل �لذي 
كن���ت حم�سوب� علي���ه(. يف �لطريق �ىل 
�سي����رة �جلي���ب �لت���ي �سيقوده���� ح�زم 
لنقلي ف�ج����أين ب�لقول: ينبغي �ن تذبح 
ذبيح���ة " �س�ألت���ه: مل����ذ� ؟ رد: هل تتذكر 
ربع���ك �لذي���ن نقلن�ه���م و�س�ألتن���ي عنهم 
؟ " توق���ف قلي���ا لي�سي���ف مبت�سم�: لقد 
دفن�هم �حي�ًء. ك�ن مقرر� �ن تكون بينهم 
".�سعقت. مل ��س�أل، لهول �ل�سدمة، مل�ذ� 
ج���رى ��ستثن�ئي، )ال �عرف، حتى �الآن، 
مل����ذ� مت ذلك( ��س�ف ح����زم خمفف� عني 
ه���ول �ل�سدمة: التخ���ف! كنت قد قررت 
�ن ��س���ع ر�س��س���ة �لرحم���ة يف جبينك 
)ك�نت �ملرة �الأوىل �لتي ��سمع فيه� هذ� 

�لتعب�( و��س�ف: حتى ال تتعذب ".
ه���ذ� �ذن ن���وع "�لرحمة" �ل���ذي يوفره 
�جل���اد لل�سحية �الأث� لدي���ه. لعله ك�ن 
يتوج���ب عل���ي �ن ��سك���ره ل���� " رحمت���ه 
فيم�  ف�تن���ي ذلك.)�س��ستخدم،  لكن���ه   !"
بع���د، بت�س���رف، هذ� �مل�سه���د �لرت�جو- 

كوميدي يف رو�ية "�الغتي�ل "(
ع���ن  �ك���ف  ال  و�ن����  �لوق���ت  ذل���ك  من���ذ 
عدن����ن  يفك���ر  ك�ن  مب����ذ�  �لت�س����وؤل: 
و�بر�هي���م و�الأخرون وه���م ينحدرون، 
دفع���� ب�أخم�س �لر�س��س����ت �و بفوهته� 
)ال ف���رق( �ىل حفرته���م �جل�ه���زة؟ ه���ي 
تنه����ل عليه���م �ك���و�م �ل���رت�ب فتتخل���ل 
عيونه���م وخي��سيمه���م، تطوقهم وت�سل 

حركتهم مب�ذ� ؟.
�ف�ج���ئ نف�س���ي وب���ن �الآن و�الآن، رمب� 
كن���وع من �لعق����ب �لذ�ت���ي،و �ن� �متثل 
و�ك�د  ف�تتن���ي!(  )�لت���ي  �للحظ���ة  تل���ك 

��سرخ خمتنق�:
مل�ذ� قدر يل �ن �عي�س كل هذ� ؟ �ن �موت 
كل ه���ذ� ؟ �أالأك���ون �س�ه���د� عل���ى نف�سي 

وعلى غ�ي ؟
عدن�ن! �يه� �لفتى �جلميل! �يه� �لف�ر�س 

�لنبيل:
كم، يف زمن ت�سلق �لتف�ه�ت و�لقذ�ر�ت، 

كم �فتقدك، كم نفتقدك!
لكنك تظل، �ن���ت و�ل�سهيد رحيم �سريف 
�حل���زب،  �سح�ف���ة  يف  عم���ل  م���ن  وكل 
��ست�سه���د �و رح���ل، وظل �مين���� للكلمة 
�ل�س�دق���ة، �لن����ة، �خل����ة. �حل����رة، 
�لط�لعة، مث���ل رغيف �خلب���ز، من تنور 
�لك�دحن، يقدحه �لفك���ر �ملتفتح �لنّ� . 
تظل ويظلون �حي�ًء، ينه�سون فجر كل 
ي���وم، مع كل ��سد�ر ل�سحيفة �سيوعية، 

علنية ك�نت �م �سرية.

اس���������م���������اء ورم�����������وز

وفد احتاد الطلبة العراقي العام يف املوؤمتر اخلام�س الحتاد الطلبة العاملي يف بكني عام 1958

الرباك يف لقاء الزعيم عبد الكرمي قا�شم مع وفد احتاد الطلبة العراقي العام بعد ثورة متوز 1958 
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لق�ء�ت �الأقط�ب و و�سلت �ىل �ن تكون 
زي�ر�ت مكوكي���ة و لق�ء�ت . . يف بغد�د 
و دم�س���ق و �لق�ه���رة . . عفل���ق ، زعّن ، 
ح����زم ج���و�د ، علي �س����لح �ل�س���عدي ، 
ممثلن عبد �لن��س���ر . . ع�رف . . و�سط 

حم��سي�ت و ته�ليل �ذ�عة بغد�د 
�آن���ذ�ك ب� : " وط���ن ت�س���ّيده �جلم�جم و 
�ل���دم تتحّط���م �لدني���� و ال يتحّط���م " و 
�غ����ين . . " �جم����د . . ي���� ع���رب �جم�د 
" جي����س �لعروب���ة ي�بط���ل �لل���ه   ، "  !!
مع���ك !! بدء �حتك�ك�ت �خذت تت�س����عد 
 ، �مل�س���ّلح  �الإ�س���طد�م  �ىل  و�س���لت  و 
و  �حلكومي���ة  �مل�س���لحة  �لق���و�ت  ب���ن 
 . " �لعر�ق���ي  " �جلي����س  مقدمته����  يف 
. وب���ن ق���و�ت �حلر����س �لقوم���ي �لتي 
�س����رت تت�س���لح ب�ل�س���ي�ر�ت �ملدّرعة و 
�لدب�ب����ت و فر�س���ت ق���ر�رً� ب����ن يكون 
ع���دد من ط�ئ���ر�ت �لق���وة �جلوية حتت 
�مرته���� . لقد عرّبت وحد�ت �جلي�س عن 
تذمره���� من قي�دة �سب����ب ط�ئ�س متهّور 
ي�سوقوه� بق���وة �لقر�ر �حلزبي ل�سرب 
�ل�سعب و لاأنتق�م من �سب�طه و مر�تبه 
�لوطني���ن ، و ب���د�أت حلق����ت �ل�سب����ط 
تع���رّب ع���ن تز�ي���د �ملخ�وف م���ن �نفج�ر 
�لو�سع ب�سبب �لظلم �لذي ال ينتهي . . 

�الأم���ر �ل���ذي �دّى �ىل جت�ه���ل �عد�د من 
�ل�سب�ط لاأو�مر �ملعط�ة لهم ، م�ستفيدين 
م���ن �هت���ز�ز �ل�سيطرة �حلزبي���ة ، �لذي 
�سبب���ه �لتط�ح���ن بن قي�دت���ي �سوري� و 
�لع���ر�ق للبعث و حم�ولة �طر�ف لتزّعم 
�لبلدي���ن )�ملوحدي���ن( و ��س���ر�ر �خرى 
عل���ى ) �لنه���ج �لقط���ري( �ل���ذي ز�د م���ن 
�نعز�لهم���� عن قي�دة " عب���د �لن��سر " و 

عن �جل�معة �لعربية . . 
لق���د م���ّر �الأ�سب���وع �الأول م���ن ت�سري���ن 
�لث����ين 1963 قلقً�، و ق���د حمل خم�طر 
حقيقي���ة ��س�في���ة عل���ى كل �لن�����س الأن 
�جنحة بع���ث 14 رم�س�ن ك�نت التب�يل 
ب����رو�ح �ملدنين وال ب�لن�س�ء و �الأطف�ل 
و �ل�سي���وخ يف �سر�ع�ته���� �مل�سلحة يف 
�ل�س���و�رع . . �جتم�ع����ت قي����دة قطرية 
حت���ت فوه����ت �لر�س��س�ت �لت���ي حمت 
جن�ح���ً� �ر�د فر����س ر�أي���ه ب�ل�ساح على 
�ملجتمع���ن . . تطوي���ق �ملجتمعن كلهم 
بق���و�ت م�سلح���ة �ك���رب ب�لر�س��س����ت و 
�ل���دروع . . من�ور�ت بط�ئ���ر�ت حربية 
ب�لذخ����ة �حلي���ة بقي����دة ق�ئ���د ق���و�ت 
�لوج���ود و  الأثب����ت  �لقوم���ي  �حلر����س 
للقي�م بعر����س ع�سكري ج���وّي �ريد به 
�الإعان عن �الأ�ستعد�د لعمل ع�سكري قد 
ي�سل �ىل ق�سف �ملجتمعن جميعً� �ن مل 

ين�س�عو� !! 
�ملقد����س  غ����  �لتح�ل���ف  تّك�س���ر  لق���د 
�ل���ذي �س����رو� علي���ه ب�سع�ر " ي���� �عد�ء 
�ل�سيوعي���ة �حت���دو� " �ل���ذي �عت���رب كّل 
عمل تقدم���ي و �ن�س����ين و نق�بي منّظم 
بكونه من ) �سن���ع �ل�سيوعين( ، و ك�ن 
ع�قب���ة كب����ة لكل �لبلد م���ن جهة، و ملن 
خرج عن �الإجم����ع �لوطني، �لذي حّطم 
�حلرك���ة �ل�سعبي���ة �ملنظم���ة و �لنق�ب�ت 
و �الإحت����د�ت و �لرو�ب���ط �لطابي���ة و 
�لن�س�ئي���ة . . و ت�سب���ب بت�سري���د وقت���ل 
�ملفكرين و �لعلم�ء و �الأدب�ء و �سي��سيي 
�لبل���د و وجوه���ه �الإجتم�عي���ة . حي���ث 
والأول مرة يف ت�أري���خ �لباد �ل�سي��سي 

مت���ت ت�سفي���ة �لنق�ب����ت و�ملوؤ�س�س����ت 
�ل�سعبي���ة و �جلم�ه�ية ، على يد حزب 
عر�قي ك�ن �حل���زب �حل�كم �الأول �لذي 
حك���م ب��س���م �سلطة ح���زب . . حن جعل 
�لبل���د ع�ريً� م���ن دور �جلم�ه� �ملنظمة 
، ف�حت���ً� بذل���ك �لب����ب عل���ى م�سر�عي���ه 
ل�س���رك�ت �لنفط �لتي مّول���ت �الإنقاب ، 

كم� ورد على ل�س�ن ق�دته ذ�تهم !! 
ملق�ت���ات  ق�س���ف  و  دور�ت  ع���دة  بع���د 
م���ن �لطرف���ن ، ك�ن �و�سحه���� ق�س���ف 
ط�ئ���ر�ت �لقوة �جلوّي���ة �لعر�قية للمقر 
�لع����م لق���و�ت �حلر�س �لقوم���ي �لو�قع 
ق���رب �س�ح���ة عنرت . . ح���ن �علن ر�ديو 
 .  .  .  1963 ت�سري���ن   18 يف  بغ���د�د 
جن����ح �الأنقاب �لع�سك���ري �لذي ق�م به 
) . . جي�سك���م �لعر�ق���ي �لب��سل �سد فئة 
�س�ل���ة ع�ثت ب�لب���اد و �جلي����س ف�س�دً� 
. . �ن تن�س���رو� �لل���ه ين�سرك���م و ي�سدد 
خط�ك���م . . �لتوقي���ع رئي�س �جلمهورية 
و �لق�ئ���د �لع�م للق���و�ت �مل�سلحة �مل�س� 

عبد �ل�سام ع�رف ( 
لقد ��ست�سلمت قي�دة بعث 14 رم�س�ن .  
برتتيب �و�س�ع و ت�سف��ت ب�لط�ئر�ت 
�س���ّرً� ، ب��ست���ام و ت�سليم ، ب���ا م�س�ئلة 
و الحم��سب���ة و الحتقي���ق . . يف ت�أكي���د 
جدي���د عل���ى �ن ه���دف " �س���رك�ت �لنفط 
�جلمهورية  حك���م  على  �الإجه����ز  " ك�ن 
�الأوىل �لوطني، ب�لق�س����ء على زعيمه� 
، و �نه���� توقف���ت ع���ن �الأجه����ز �لك�م���ل 
على �حل���زب �ل�سيوع���ي �لعر�ق���ي � كم� 
خطط���ت � الأ�ستح�لت���ه ، وو�فق���ت عل���ى 
حتجيمه بعد �ن �سربت قي�دته و �نزلت 
خ�س�ئر ج�سيمة مبنظم�ته و وجوهه و 
ع�سو�ت���ه و �ع�س�ئ���ه ، و بوجوه �لباد 
�لوطني���ة و �لدميقر�طي���ة ، و �عتقلت و 
عّذب���ت ع�س���ر�ت �الآالف رج����اًل و ن�س�ءً� 
، �سق���ط �ثره���� �آالف �ل�سه���د�ء . . و ك�ن 
�لبع���ث ب�سلوك���ه ذل���ك مل يك���ن �كر من 
�د�ة حقق���ت له� �هد�فه� ، �لتي بتحقيقه� 

�نتفت �حل�جة �ليه . . 
و ق���د �س���در �م���ر رئ��س���ي بح���ل ق���و�ت 
�حلر����س �لقوم���ي و ) . . عل���ى �ف���ر�ده 
مرك���ز  �ق���رب  �ىل  ��سلحته���م  ت�سلي���م 
لل�سرطة، مل���دة ال تتج�وز �ليومن خال 
�س�ع�ت منع �لتجّول، و�اّل ف�ن �ملخ�لفن 
�سيو�جه���ون �ق�س���ى �لعقوب����ت !! ( . . 
تر�م���ت ر�س��س�ت �لبور�سعي���د و �لب�سة 
�حلر����س �لقوم���ي يف �ل�س���و�رع خ���ال 
�س�ع�ت منع �لتج���ّول، خلوف غ�لبيتهم 

م���ن ت�سليمه���� ح�سوري���ً� ، خلوفه���م و 
خوف حتى ذويهم من تكليفهم بت�سليمه� 
�ىل مر�ك���ز �ل�سرطة، و �خ���ذت دوري�ت 
�ل�سرطة و�جلي����س جتمعه� ، و و�سفت 
تل���ك �لعملي���ة بكونه���� جزًء م���ن جوهر 
عملي���ة " ��ست���ام و ت�سلي���م �ل�سلطة " ، 

بو�جهة " �نقاب ع�سكري " . 
و ك�ن���ت نه�ي���ة حكم���ه بع���د �ن �نته���ت 
مهمت���ه �لتي ر�سم���ت من جه����ت �على ، 
رّتبته� على ��س�����س و مق��س )عق�ئدي( 
. . لتحقق �هد�فً� عدة ��س�فة �ىل م�ذكر 
، ف�نه���� بد�أت �سفح���ة دموية يف �سر�ع 
��س�����س �ن  . عل���ى   . �لوطني���ة  �لق���وى 
يكون �حل�ك���م " حزب " ، مب���� يتن��سب 
م���ع ظروف �ملنطق���ة و �لق���وى �لعظمى 
�آن���ذ�ك، و يح�فظ على �لعر�ق ك� " مغّرد 

خ�رج �ل�سرب " . 
�ل�سلط���ة �لع�سكري���ة �جلدي���دة �سّرب���ت 
�خب����رً� عن ف�س�ئ���ع �حلر����س �لقومي، 
لكنه� مل تقم بتحقي���ق و تدقيق ��سويل 

لتقيي���م م�ج���رى بح���ق �ل�سع���ب، لكّنه���� 
دّقق���ت و حقق���ت و ع�قب���ت م���ن نهب �و 
��ست���وىل عل���ى ) �م���و�ل �لع�سكري���ن و 
�لتج����ر يف  كب����ر  و  �لكب����ر  �ملوظف���ن 
�الإد�رة �حل�كم���ة �جلدي���دة ( . . �اّل �نه� 
�طلقت �سر�ح عدد ملمو�س من �ملعتقلن 
فيم� �حيل عدد �آخر �ىل حم�كم حكمتهم 
حكمً� ب�ل�سجن، يف دورة معقدة جديدة  
م���ن  �ع���د�د  م�س����  ك�س���ف  �ن  بع���د  و 
�ملن��سل���ن تب���ّن �ن نخب���ة كب����ة م���ن 
من��سل���ي �حل���زب �لذي���ن ق�س���ّو� ج���ل 
حي�ته���م يف �ل�سجون �علن عنهم ر�سميً� 
)�مو�تً� �و مففقودين ( و ك�ن بينهم �بن 
عمي �ل�سهي���د �ل�سحفي " عدن�ن �لرب�ك 
" �لذي تو�ترت �خب�ر �لعو�ئل �ملن��سلة 
عنه ب�أنه نقل مع جمموعة من �ملن��سلن 
وهم بن �حلي�ة و�مل���وت منهم �ل�سهد�ء 
عب���د �لرحي���م �سري���ف، ن�ف���ع يون����س ، 
�بر�هي���م �حلك�ك و غ�هم � وفق جوهر 
م�تو�ت���ر حينه � و �نهم دفنو� يف منطقة 
�حل�س���وة . . . ��س�ف���ة �ىل ) �الإ�س�ر�ت 
�لت�أكيدية( ملرك���ز �سرطة �حل�رثية �لذي 
�س����ر هو مرك���ز �ل�سرط���ة �ملح�ل���ة �ليه 
ق�س�ي���� م�سل���خ ق�سر �لنه�ي���ة ) �لرح�ب 
�س�بق���ً� ( !! بع���د �غاقه بعدئ���ذ ، بعد �ن 
وردت �الأخب����ر عن وف����ة �خيه �ملن��سل 
" يف ظروف غ�م�سة  " يع���رب �ل���رب�ك 
���ل �ىل �نه� ك�نت من  يف �خل����رج، تو�سّ
تدب���� ع�س�ب�ت �لبع���ث ، وفق ت�أكيد�ت 

�الأقربن. 
. . بخ�س�رة عدن�ن . . �هتّزت �لع�ئلة !!

مل يك���ن عدن�ن لن� �بن �لع���م فقط . . . و 
كن���� نت�س�ءل ه���ل ك�ن عدن����ن عّمن� �خ� 
و�لدن���� �ل�سقي���ق ، لتق�ربهم���� ب�ل�س���ّن ؟ 
مل�ذ� �حببن����ه و تعّلقن� ب���ه بذلك �ل�سكل 
؟ . . م���ن ه���و ؟ وم���ن ك�ن لن� ؟ مل����ذ� كّن� 
نت�سّمر يف �م�كنن� عندم� ك�ن ميّر ذكره 
، و ه���و يف �سجون �لعه���د �مللكي ؟ !! ثم 
عندم� كّن� نتح���دث مع�ه و هو خ�رجه ، 
�سو�ء يف بيت �بيه �و بيته �و يف حي�ة 

�ختف�ئه �لاحق . . 
ه���ل الأن���ه ك�ن ملج�أن� �ملوث���وق �لوحيد 
عن���د �ختافن� م���ع �بين�، وعن���د غ�سبه 
حلر�س���ه علين���� ؟ ه���ل الأن���ه عندم���� ك�ن 
مطلق �ل�س���ر�ح، ك�ن �ل�سّب�ق مل�س�عدتن� 
يف كل حمن���ة مّرت به� ع�ئلتن� حينه� . . 
من حم�ولة قت���ل �بين�، �ىل ت�سريدن� . . 
بعد �ن بد�أو� بحرق د�رن� بغي�ب و�لدن� 
، ح���ن وقف���ت �ملحل���ة كّله���� معن���� ن�س�ًء 

و رج����اًل و ه���م يحملون ج���ر�دل �ملي�ه 
الأطف����ء �لن�����ن �له�ئجة، �لت���ي هّي�أو� 
الإ�سع�له���� منذ �ن ب���د�أو� ب�سك���ب �لنفط 
�الأ�س���ود على �لب����ب �خل�سب���ي للبيت و 
على طول �لق�ر �ملمتد على عر�س �لبيت 
�ل�سرقي �لبن����ء، و الأكر من مرة . . يف 
�الأي����م �لتي �سبقت ذل���ك �حلريق !! مل�ذ� 
�س����ر و ك�أنه ماك رحم���ة يف �لنو�ئب ، 

لن� . . ؟! 
ك�ن " عدن����ن " كّل ذل���ك و �ك���ر . . ك�ن 
�ملث�ل �لذي جعل حلي�تن� معنى . . �ملث�ل 
�حلي لق�سية ع�دلة خ�لدة ق�سية �خل� 
و حّب �لن��س ، ق�سية �لوقوف مع �حلق 
و م���ن �ج���ل �نت�س����ره . . ك�ن و مبث�له 
�لنبي���ل و ك�أنه �لعامة �لد�لة يف �لع�ئلة 
عل���ى �حلي����ة �الإن�س�ني���ة . . م���ن �ج���ل 
�خل���� و �حلب و �الأ�ستعد�د للعي�س من 
�ج���ل �جلميع و معه���م . . من �جل حي�ة 
ي�سوده���� �لع���دل و �ملحبة و تق���ّدر فيه� 
حري���ة �ل�سع���ب و ُمُثله، من �ج���ل تلبية 
مط�ل���ب �الأح��سي����س �الإن�س�نية �لبعيدة 
ع���ن �للم����س و �لروؤية و �الأرتق����ء به� ، 
�ملط�لب �لتي ح�س�ب ربحه� و خ�س�رته� 
ال ميك���ن �ن يق����رن ب�ل�سفق����ت . . و ال 

ب�ملن�فع �لفردية كغ�ية . 
لق���د �نتقمو� من���ه الأنه مل يك���ن �سي��سيً� 
الأن���ه  �من����  و  فق���ط  المع���ً�  �سحفي����  و 
ك�ن من��س���ًا ب��س���ًا مم���ن ن�ل���و� لقب " 
�ل�سج���ن �لث���وري " بج���د�رة . . فف���ي 
�سبي���ل مب�دئه ��سطر �ىل ت���رك در��سته 
يف كلي���ة �لطب ليق�سي حكم���ً� ب�ل�سجن 
�لثقي���ل ع�م 1948 و�لذي مل يتحرر منه 
�اّل يف ثورة 14 متوز 1958 . . لي�سطّر 
�ىل حي����ة �الإختف����ء و �ىل قطع در��سته 

�لق�نون ع�م 1961 . . 
�نتقم���و� من���ه ، الأن���ه ك�ن يف طليعة من 
نّظم���و� مق�وم���ة �نقاب 8 �سب����ط �لتي 
بدف���ع  و  �ملنطق���ة  جم�ه����  له����  دع���ت 
منه���� �ث���ر ردود �لفع���ل �ل�سعبي���ة عل���ى 
�الأنق���اب . . مبح�ول���ة �لهج���وم عل���ى 
�الإذ�ع���ة و حتريره� من ي���د �الإنقابين 
، ح���ن ت�س�دمو� م���ع �الأنقابين �لذين 
��سطّرته���م دب�ب�ته���م و مدرع�ته���م �ىل 
تو��س���ل  و  ���ن  �لتح�سّ و  �الإن�سح����ب 
�الأ�ستب����ك�ت معه���م يف طرق����ت و �زقة 
 " �ل�س�كري���ة   " ح���ي  و  م���رمي  ك���ر�دة 
�ل�سعب���ي �ل���ذي ُهّج���ر و �سوّي���ت بيوته 
ب�الأر����س ، بع���د �ملق�وم���ة �لت���ي �بدته� 

جم�ه� �حلّي . . 
�نتقمو� منه . . الأنه ��ستط�ع �ن يح�فظ 
و يخف���ي �جهزة و مو�د طب�عية ثمينة . 
. كن���ُت ممن �س�هم���و� بنقله� و ت�سليمه� 
للرب���ع . . م���ن مر�آب �سي����ر�ت مهمل يف 
" ك���ر�دة  �ل�س���و�رع �لفرعي���ة يف  �ح���د 

مرمي"، بعد �سهرين من �الأنقاب !! 
لتع���ود ب���ي ذ�كرتي �ىل ليل���ة 20 �سب�ط 
1963 ح���ن كن���ت يف بيت عّم���ي " �بو 
عدن����ن " مل�س�عدت���ه، بعد �ن خ���ا �لد�ر 
م���ن كّل �بن�ئ���ه و بقى وحي���دً� مع بن�ته 

�لعديد�ت و زوجته " �م عدن�ن " . .
فف���ي �ل�س�ع���ة �لث�لثة بع���د منت�سف تلك 
�لليلة ، طرقت �لب����ب طرق�ت متو��سلة 

بقوة !!
عم���ّي  ��ستيق���ظ �جلمي���ع، و خ�طبن���ي 

ب�سوت ج�د و حنون :

� �بن���ي . . تع�ل معي . . تع�ل الأريك كيف 
تكون �لرج�ل !!

ذهب���ت معه وك�ن و ه���و بجلب�به �لبيتي 
ي�سيح و نحن يف طريقن� لفتح �لب�ب :

� يكفي طرق !! . . يكفي !!!
و بعد �ن فتح �لب�ب . . �س�هدن� جمموعة 
من �حلر����س �لقوم���ي ، ك�ن عددهم �كر 
من ع�سرة �ف���ر�د م�سلحن . ق�ل م�سوؤول 

�ملجموعة خم�طبً� عمي :
�م���ر  عندن����   .  . �لب����ب  م���ن  تنح���ّى   �

ب�لتفتي�س! 
� ال �حد مير . . لقد فّت�سو� �لبيت �الأ�سبوع 

�مل��سي !
� عندن� �و�مر !!

� الآ �حد مي���ر . . اليوجد يف �لبيت �سوى 
�لن�س�ء !! 

� �قول عندن� �و�مر ! ��سمع !!
ت�س�ع���د �س���وت عم���ّي جهوري���ً� ق�طع���ً� 
. . فيم���� ك�ن �ه���ل �ملحّل���ة ياحظ���ون و 
ي�سمع���ون من خل���ف �ست�ئ���ر �سب�بيكهم ، 
حن ك�نت �طي�فهم تتبّن يف ذلك �لظام 
�لد�م�س من �سب�ط ، حن ك�نت �لكهرب�ء 

مقطوعة عن م�س�بيح �لزق�ق . . 
� ��سمع �نت !! ال �حد يدخل بيتي �اّل على 

جثتي . . !!
� " �ب���و عدن����ن !! �سوف �قول ل���ك للمّرة 

�الأخ�ة !! " �حن� م�أمورين !!
عم���ّي  �ج����ب  للحظ����ت  �سم���ت  بع���د  و 

ب�سوت متهّدج ع�يل �لنرب�ت :
� �س���وف �بن ح�فظ . . ق���ول لو�لدك ، �ذ� 
يري���د ي�سّل���ح �سرف���ه بر��س���ي، فت�سليح 

�ل�سرف اليتم بهذه �ل�سورة !! 
ال يوجد من �هل �لبيت �اّل �لن�س�ء معي و 

هذ� �ل�سبي �بن �خي !!
وفيم���� كنت قلقً� على عمّي " �بو عدن�ن " 
لئّا ين�ل���وه ب�سوء بر�س��س�تهم �مل�سّوبه 
جت�هن� !! مّرت حلظ�ت �سمت ق��سية . .

. . . .
. . �ن�سحبو� !!! 

لق���د �ن�سحب���و� ، �ث���ر ��س����رة مب�سب����ح 
ي���دوي م���ن ط���رف �لزق����ق �ملظل���م . . و 
عدن� �ىل د�خل �لبي���ت . . و ك�ن �جلميع 
�س�متن مب�س�عر غلب عليه� �لرتّقب مم� 

�سيح�سل يف ذلك �لظرف �خلط�!!
 . . .

ق����ل عم���ّي و ه���و يرّت���ب يل غط�ئ���ي و 
يقّبلن���ي فيم���� �ن�س�ب���ت دمعة عل���ى خّده 

ن : �ملتغ�سّ
� �بن���ي ه�ل�س���كل تعّل���م !! و �اّل يدو�سوك 

ب�لرجلن . . �بني !! 
 . . .

لقد ��ست�سهد عدن�ن . . 
و ��س�ف���ة �ىل و�لدت���ه . . بحث���ت عن���ه 
زوجت���ه �ل�س�ب���ة ب�سج�ع���ة ق���ّل نظ�ه� 
يف تل���ك �لظ���روف، وك�نت حت����ول بكل 
�ملمكن����ت . . . �ن ت�س���ل �ىل خيط ميكن 
�ن يو�س���ل �لي���ه الأنق����ذه ؟!! ح���ن ك�نت 
الت�س���ّدق �نه���� ل���ن ت���َرْه �ب���دً� . . و ك�ن 
له���� ج���والت و جوالت م���ن �الأ�س���ر�ر و 
�لتح���دي يف تل���ك �لظ���روف �خلط����ة . 
. ممل���وؤة ب�الأم���ل ب�نه� حتم���ً� �ستاقيه ، 
رغم �ن���و�ع �لتهدي���د�ت ب�سجنه� و حمو 

�آث�ره� . . 
فبعد �ن ح�ول �حد ق�دة �حلر�س �لقومي 

�ل�سخرية منه� ق�ئًا :

� �ي���ن يلق���ي �ل�سيوعيون ن�س����ًء ك�لذئ�ب 
بهذ� �ل�سكل . .

و  عين���ه  �ل�س�خ���ر  ب��سلوب���ه  و  �ج�بت���ه 
بتح���دّي �رب���ك م���ن ك�ن معه���� حم����واًل 

�لتو�سط ملعرفة م�س� زوجه� :
� ه���وؤالء هن �لن�س�ء �لعر�قي�ت �لاتي . . 

مثلك و�مث�لك اليعرفون م�هّيتهن ! 
فجّن جنونه و ح�ول �عتق�له� �اّل �ن �زمة 
�سحية الزمته و �ن�سغل �ملوجودون به ، 
ممن ك�ن���و� يعرفون م�س� زوجه� �لذي 
�س�رك���و� به ، ��س�فة �ىل ن���وع �لو�س�طة 
�لت���ي ذهب���ت به� و قر�ب�ته���م ، و �لظرف 
�مللمو����س حينه���� . . �س�ع���دت ب�عجوبة 
عل���ى �فاته� م���ن �لوق���وع بقب�ستهم من 

جديد ! 
و فيم���� تث� �بي�ت �س�ع���ر �لعرب �الأكرب 
�جلو�هري �مل�س�عر �لتي ج�ّسده� �ل�سهيد 
عدن����ن يف حي�ته و ن�س�ل���ه و ت�سحي�ته 

�لنبيلة ، حن ق�ل : 
يوم �ل�سهيد طريق كل من��سل وعٌر ، وال 

ن�سٌب وال �أعاُم
يف كل منعطف تل�����وح بلّية وبكل مفرتق 

ٍ يدّب ح�ِ����م�ُم 
فق���د �ّبن���ه �ل�س�ع���ر �لعر�ق���ي �ملعروف " 
" �و��س���ط �ل�ستين����ت  �سع���دي يو�س���ف 
يف ر�ئعت���ه " حتت جد�ري���ة ف�ئق ح�سن 
" �لت���ي ج�ّسد فيه� �ه���م خ�س�ل �ل�سهيد 
من  ب�رز  " كمن��س���ل  �ل���رب�ك  " عدن����ن 
و  �لكل���ل  يعرف���و�  �لذي���ن مل  �ملن��سل���ن 
مل يه�ب���و� �لت�سحي����ت . . و ج�ّس���د فيه� 
خ�س�له ك�ن�س�ن . و��س�فة �ىل �لع�سر�ت 
�لذي���ن كتب���و� عنه م���ن رف�ق���ه �ملن��سلن 
يف �حي����ء ذكر�ه يف ف���رت�ت الحقة ، ف�إن 
م���� كتب���ه �ل�سي��س���ي �ملع���روف �ملح�مي 
"، يكت�سب �همية  �لرز�ق �ل�س�يف  "عبد 
خ��س���ة مل� عر�س من تف��سيل مل تن�سر و 
مل نعرفه���� �س�بقً� عن حي����ة �ل�سهيدين " 

عدن�ن و �خيه يعرب �لرب�ك " . . 
لق���د تو��سل عمل �حلزب بد�أب على بن�ء 
�حلرك���ة �ل�سعبي���ة، و عل���ى �لبح���ث ع���ن 
�سب���ل لتقويته� بنك���ر�ن ذ�ت كب� ورغم 
خ�س�ئره �جل�سيمة ، تقويته� �سو�ء ك�نت 
�حز�بً� �و جتمع�ت تقدمية ، و نق�ب�ت و 
�حت�د�ت و جمعي�ت مهنية و جم�ه�ية 
، و بدف���ع و ت�سجي���ع و �حت�س����ن فئ����ت 
�ل�سع���ب ل���ه و ملن��سلي���ه ب�أعتب�رهم �مًا 
و�عدً� له� . . م���ن �ملط�لبة ب�طاق �سر�ح 
معتقلي���ه �ىل دعم ��سر�ب����ت �ل�سجن�ء و 
�حت�س�نه���� له���م و حم�يته���م يف عملي�ت 

هروبهم من �ل�سجون . . 
و��س�فة �ىل ن�س�ل منظم�ته �ل�سعب يف 
�ملدن على مدى �ل�سنن ، تو��سل ن�س�له 
يف �لري���ف و يف م�س�هم�ت���ه �جل�س���ورة 
من���ذ  �لبي�سمركة�الأن�س����ر  عملي����ت  يف 
�ل�ستين����ت، وو�سل ت�أث�ه���� �ىل �هو�ر 
�لع���ر�ق ، و جت�ّس���دت يف ت�سعي���ده م���ن 
هن����ك �ي�س���ً� . لق���د �س�هم���ت ن�س�الته و 
ن�س����الت رفيق�ته و رف�ق���ه ممن و�سعو� 
و ي�سع���ون �نف�سه���م و �آم�له���م فيه و يف 
ق�سيت���ه �لع�دلة ولي�س م���ن �جل م�س�لح 
�آني���ة �سيق���ة ، ك�ملن��سل���ن �مل����ر ذكرهم 
�و�س���ع  ب�لتف����ف   .  . غ�ه���م  �الآالف  و 
�الأو�س����ط �ل�سعبية حول���ه و حول فكره 
، يف ن�س�ط���ه �لنق�ب���ي و �جلم�ه����ي و 
�لن�س�ئي . . و �لتي لعبت من جهة �خرى 

و  �لتعري���ف  حم���ات  يف  فّع�ل���ة  �دو�رً� 
�لت�س�من �لدولية و �الإقليمية مع �ل�سعب 
�لعر�قي و مع حّق���ه �مل�سروع يف �حلي�ة 

و �حلرية . 
و يرى كث� من �ملعنين �ن حزبً� �سعبيً� 
كهذ� ، يف منطق���ة �لعو��سف و �لتقلب�ت 
�حل����دة، " �ل�س���رق �الأو�س���ط " ! و�ل���ذي 
�ث���ر  ��ستط����ع �ملو��سل���ة و مّل �سفوف���ه 
�خل�س�ئ���ر �لت���ي ت�سببت به���� �لتطور�ت 
�حل����دة �جل�ري���ة و �لت���ي جت���ري، �لتي 
ت�سبب���ت ��س�فة �ىل �خل�س�ئ���ر ب�الأرو�ح 
و �الأم���و�ل ، ف�إنه���� ت�سبب���ت ب�جته�د�ت 
�ف���ر�د مل  في���ه، و جتمع����ت و  متنوع���ة 
حت���ت  بغ�لبيته���م  توح���دو�  �ن  يلبث���و� 
�لر�ي���ة ذ�ته���� ، �لتي ُر�سم���ت و تخ�سّبت 
ب�لت�سحي����ت و �الأم����ل ، بع���د �ن �درك 
�لكث����ون �ن �الأنق�س�م ال ي���وؤدّي �اّل �ىل 
��سع����ف �جلميع . . فكرً� و عمًا و �آم�اًل 

ال يقوم بدونه� ن�س�ط ه�دف. 
فل���م يك���ن م�ستغرب���ً� �ن ي�سل ب���دوره و 
ت�أث����ه ، �ىل �لت�أث� عل���ى و يف �ختي�ر 
نوع �حلك���م ، رغم جهود �لقوى �لعظمى 
و قوى �ملنطق���ة �الأقليمية �ملح�فظة �لتي 
�نعك�س���ت يف د�خ���ل �لب���اد �س���ّده ، كي 
اليفل���ت �لعر�ق م���ن قب�سته���� . . يف بلد 
ومنطقة ُر�سم وخط���ط له� لتكون ت�بعة، 
وُبذلت جهود ه�ئلة لتكري�س تلك �لتبعية 
و مب���� يتن��سب مع تو�زن �لقوى �لدويل 

و �الأقليمي و تقّلب�ته . .
و يرى معنيون و متتبعون ، �ن تو��سل 
ن�س����ل �حلزب بنج�ح ، ن�بع من �سعيه و 
مت�ّسكه �لد�ئ���ب ب�لعمل من �ج���ل �لتقّدم 
���ر، و ب�لتعب���� ع���ن ح�ج����ت  و �لتح�سّ
و طموح����ت و�آم����ل �ل�سع���ب و �و�س���ع 
�و�س�ط���ه �لك�دح���ة م���ن �سغيل���ة �لي���د و 
�لفك���ر، م���ن �ل�س���ر�ع يف مر�ح���ل �ل� ال و 
�ل� نع���م �لق�طع���ة ! �ىل مر�ح���ل �ل�سر�ع 
�لاحق���ة �الأك���ر تعقي���دً� يف �ل�سي��سة و 
يف تط���ور �ملجتم���ع و �لبل���د يف دوره و 
م�خط���ط و يخطط له من �لقوى �لدولية 

�ملهيمنة . . 
مر�ح���ل الحق���ة ت�سعب���ت فيه���� �ملو�قع و 
ظ���روف �لع�مل و�ملنطقة ، حملت �لرف�س 
جلو�نب من جهة و�ملو�فقة على جو�نب 
�يج�بية تتخذه� �ل�سلط�ت حتت �سغوط 
ح�ج����ت �ل�سع���ب و تن�ق�سه���� مع خطط 
�لتطوي���ر �ملر�س���وم �ل���ذي لع���ب و يلعب 
�دو�ر� ح��سم���ة في���ه ، �س���ر�ع م�س�ل���ح 
�لق���وى �لعظمى عليه ، �سو�ًء من خ�رجه 
�و بدخوله���� عل���ى �طر�ف���ه �لد�خلي���ة و 
�لعم���ل على ت�سديد �سر�ع�ته�، لل�سيطرة 

عليه� و عليه.
و  �لطبق����ت  خمتل���ف  م���ع  تف�عل���ه  �ن 
�لفئ����ت و�ملل���ل �الأجتم�عي���ة و �لقومي���ة 
و �لديني���ة �ل�س�عي���ة �ىل حي����ة �ف�س���ل 
 ، �ل�س�ب���ة منه����  �لك�دح���ة و  ، وخ��س���ة 
وقدرت���ه على ��ستيع�به���� و حتويله� �ىل 
مط�ل���ب �سي��سية تبّن�ه���� و ن�س�له �ملفعم 
ب�لت�سحي���ة � منظم����ت و موؤيدي���ن � يف 
�سبي���ل حتقيقه���� . . جعلته مع �جلم�ه� 
و يف مقدمته� من جهة ، و مع عو�طفه� و 
�آم�له� �لتي وجدت فيه �ما د�ئمً� و ث�بتً� 
. . بنج�ح�ته ، و رغم نو�ق�سه و �خط�ئه 
�لت���ي مل يخفيه���� بل �سع���ى و ي�سعى �ىل 
ك�سفه���� و مع�جلته� . . �مًا د�ئمً� م�د�مه 

ي�سعى لتلبية تلك �ملط�لب و �الآم�ل . 
لقد خلق �حل���زب بعمره ه���ذ� يف ت�ريخ 
�لع���ر�ق �ل�سي��س���ي �حلدي���ث و �لقري���ب 
.... خل���ق �جي����اًل و تف�ع���ل عميق���� يف 
�ملجتم���ع و يف نب�س مكون�ت���ه �لتقدمية 
�لت���ي �س�رت كث�ة �لتن���وع ، حتى �س�ر 
ج���زءً� اليتج���ز�أ م���ن �حلي����ة �لعر�قية و 
وم���ن �ل���رت�ث و �لت�ري���خ �لعر�قي���ن، و 
ج���زءً� ه�م���ً� يف حركة �لتق���ّدم و �لتغي� 
و �حلد�ث���ة يف �لب���اد . . �لت���ي ح�سر و 
�س�ه���م بن�س����ط يف �سن���ع �حد�ثه���� على 
مر خم����س و �سبع���ن ع�م���ً� ، و ��ستط�ع 
بن�س�ط���ه �ن ي�س�عد على حتقيق و عي و 
حقوق مغّيبة ، للعم����ل و عملهم �لنق�بي 
و عل���ى توعي���ة �لفاح���ن ، ويف تثبي���ت 
حق���وق ق�نونية �ن�سفت �مل���ر�ة ، ��س�فة 
�ىل دوره �لب�رز �ذ� م� قورن بقوى �لبلد 
، يف جم�الت �لطلبة و �ل�سب�ب و�ملثقفن 
و�لفن�نن و�الأدب�ء و�ل�سحفين ، ��س�فة 
�ىل مو�قفه �لت�ريخية من ق�سية مكون�ت 
�لبل���د �لقومية و �لديني���ة و و حدته� معً� 
عل���ى ��س�����س تلبي���ة حقوقه���� يف �سي�ق 
تط���ور�ت �لباد . . رغم تنكر �حلكوم�ت 
له���� و �سعيه� �ىل حتطيمه و �ىل �ق�س�ئه 
بقمعه���� �لوح�س���ي �لدم���وي . . و خ��سة 

يف �لعقود �الأخ�ة للقرن �ملن�سرم .
لي�سّج���ل ب���كل كي�ن���ه و وج���وده وب���كل 
�طر�ف���ه وموؤ�زريه ، و ممن فيه وقربه و 
من �س�ئ���رً� على هدي فك���ره . . . ت�ريخ� 
ح�فا د�ئم���ً� �س�ئرً� مب�س����ة �ل�سعب به 
ومعه ، منتزعً� وجود� ق�نونيً� �سرعي� له 
�سو�ء مب�س�ركته ب�لوزيرة �لفقيدة نزيهة 
�لدليمي �ثر ثورة 14 متوز ع�م 1958 ، 
ث���م بوزيرين ، و كبقية �لق���وى �لعر�قية 
�لقومية �لعربية و�لكوردية و�الإ�سامية 
بع���د �نقاب 1968 . . يف م�س�ة �س�ئكة 
يف بلد عرب���ي ��سامي من �غنى �لبلد�ن 

�لنفطية يف �لع�مل . . 
ول���و ح�سب���ت نو�ق�س���ه و �خط�ئ���ه �لتي 
�قره���� و عم���ل و يعمل عل���ى ت�سحيحه� 
. . قي��س���� مب�س�ته �لطويل���ة �ل�س�قة، و 
بو�سع وت�ريخ عم���وم �حلركة �لوطنية 
�لعر�قي���ة ، وت�ري���خ و نو�ق�س و �خط�ء 
�لق���وى �الأخرى ، ل���ك�ن يف مقدمته� بذال 
و عط����ء� وت�سحي���ة و دون مق�بل . . مل 
تكن تل���ك �لت�سحي�ت ب�سب���ب ق�سر نظر 
�و تطّرف �و فك���ر منغلق ، و �من� عرّبت 
عن �مك�ن�ت و طموح�ت زخرت و تزخر 
به� �لب���اد و دفعت به���� و �ر�دته� �و�سع 
�جلم�ه���� . . يف ظ���روف و مو�زن����ت 
ع�ملي���ة و �قليمية كث����ة و ح�دة �لّتقّلب، 
�لعظم���ى  �لق���وى  تك�ل���ب  م���ن  ن�بع���ة 

لل�سيطرة عليه و الإحتك�ره له� . 

1." الدّوا�ش���ة " ، حملة م���ن حمالت مدينة 
املو�شل .

2.احداه���ا غّيت���ه بع���د �ش���هر واح���د م���ن 
االأتفاق و التوقيع عليه .

3.ا�شت�شه���د االأخ الثال���ث املنا�شل النقابي 
املعروف " ع�شام الرباك " يف نقابة عمال 
النفط ، بعملي���ة ده�س ب�شيارة يف منطقة " 
ال���داودي " يف بغ���داد ، على ي���د خمابرات 

�شدام عام 1979 .

اأول اجتماع الحتاد الطلبة العراقي العام بعد ثورة متوز عام 1958 يف مدرج الكلية الطبية يف بغداد ح�شره ال�شهيد عدنان الرباك، 
ويظهر يف ال�شورة مهدي عبد الكرمي رئي�س االحتاد )ي�شار ال�شورة( وعادل حبه )ميينًا( 

بخسارة عدنان . . اهتّزت 

العائلة !!

مل يكن عدنان لنا ابن 

العم فقط . . . و كنا 

نتساءل هل كان عدنان 

عّمنا اخا والدنا الشقيق ، 

لتقاربهام بالسّن ؟ ملاذا 

احببناه و تعّلقنا به بذلك 

الشكل ؟ . . من هو ؟ ومن 

كان لنا ؟ ملاذا كّنا نتسّمر 

يف اماكننا عندما كان ميّر 

ذكره ، و هو يف سجون 

العهد املليك ؟ !! ثم 

عندما كّنا نتحدث معاه 

و هو خارجه ، سواء يف 

بيت ابيه او بيته او يف 

حياة اختفائه الالحق . . 



 

كم���� هو معلوٌم ف�ن �الحت�د �لع�م لطلبة �لعر�ق قد 
عقد �ول موؤمتر له )بعد قي�م ثورة �لر�بع ع�سر من 
مت���وز 1958 وبعد �ج���ر�ء �نتخ�ب�ت طابية حرة 
نزيهة( وذلك يف يوم 1959/2/16 و قد ��ستمرت 
�عم�له لع���دة �ي�م ،و�نعقدت جل�س���ة �الفتت�ح على 
ق�ع���ة )�سينم� �خلي����م( يف �لب����ب �ل�سرقي وك�نت 
برع�ية وح�سور �لزعيم )عبد �لكرمي ق��سم( حيث 
�لقى خط�ب���� بهذه �ملن��سبة وبعده���� �لقى �ل�س�عر 
�لكب���� )حممد مه���دي �جلو�ه���ري( ق�سيدة حتية 

للموؤمتر مطلعه� :

�أَزف �ملوعُد ف�لوعُد يعُن
و�لغُد �حللُو الهليه يحُن

ث���م �لقى وزير �لرتبية )حم���ي �لدين عبد �حلميد( 
كلمة ب�ملن��سبة وبعده� ك�ن���ت كلمة رئ��سة ج�معة 
بغد�د �لق�ه� رئي�س �جل�معة )�لدكتور عبد �جلب�ر 
عبد�لله( وبعده���� �نتقل �ملوؤمت���ر ليو��سل �عم�له 
يف ق�ع���ة �ل�سع���ب - ب����ب �ملعظ���م و�لت���ي �سم���ت 
�لطلب���ة �ملوؤمتري���ن من طلب���ة بغد�د و طلب���ة بقية 
�اللوي���ة )�ملح�فظ����ت( ��س�ف���ة �ىل وف���ود مدعوة 
م���ن دول �لع�مل �ملختلفة ومنهم وفد كب� من طلبة 
�جلمهوري���ة �لعربي���ة �ملتحدة ب�قليميه���� �ل�سم�يل 
)�سوري���ة( و�جلنوب���ي )م�سر( وكذل���ك ك�ن هن�لك 
وف���د )�حت����د �لطلب���ة �لع�مل���ي( برئ��س���ة رئي�س���ه 
)يرج���ي بليك�ن( وق���د تن�وب عل���ى �د�رة جل�س�ت 
�ملوؤمتر عدد من �لوج���وه �لطابية �لتي له� م��س 
عري���ق يف �لن�س����ل �لطابي من �مث����ل مهدي عبد 
�لكرمي وعدن�ن �ل���رب�ك و�س�حب م�ز� و�آخرون 
كم���� وقد عهدت يل مهمة تدوي���ن حم��سر جل�س�ت 

�ملوؤمتر .
وبعد �ن قط���ع �ملوؤمتر �سوط� الب�أ�س به من جدول 
�عم�له �ملقرر، بد�أ وفد �جلمهورية �لعربية �ملتحدة 

ي�سف����ر عن نو�ي�ه رويد� روي����د� يف �لكلم�ت �لتي 
ك�ن يطل����ب فيه� �لكام �لبع�س من �ع�س�ئه بحيث 
ك�نت مر�ميه وفق� لتعليم�ت يبدو �نه زود به� من 
�جله�ت �لتي �ر�سلت����ه يف حتويل �ملوؤمتر وحرفه 
ع����ن �هد�فه �لت����ي ر�سمت ل����ه بدق����ه وحتويله �ىل 
منرب �سي��سي يتم يف ق�عته بث �ق�ويل وحك�ي�ت 
لي�����س له� �سند ق�نوين حلرفه ع����ن �خلط �لتقدمي 
�ل����ذي ت�س� علي����ه حكومة �لر�ب����ع ع�سر من متوز 
وق�ئده����� �لزعي����م عبد �لك����رمي وكذل����ك تخر�س�ت 
�خرى منه����� مثا ح�سول تزوي����ر يف �النتخ�ب�ت 
�لطابي����ة ل�س�لح طلب����ة مو�لن حلكوم����ة �لثورة 

....�لخ .
ومم����� يذكر يف ه����ذ� �ل�سدد �ن �جلل�س����ة �لتي ك�ل 
فيه����� �الته�م�����ت و�الق�وي����ل �لك�ذب����ه رئي�س وفد 
�جلمهوري����ة �لعربي����ة �ملتح����دة يف خط�����ب طويل 
�الته�م�����ت  م����ن  �ل�س�كل����ة  تل����ك  يح����وي  عري�����س 
�لت����ي ال تق����وى �م�����م �حلق�ئق �لد�مغ����ة ، �قول �ن 
تل����ك �جل�سل����ة ك�ن يديره����� وير�أ�سه����� ع�سو هيئة 
�لرئ��س����ة )عدن�ن �ل����رب�ك( وبع����د �ن �نهى رئي�س 

�لوفد �ملذكور �سل�سل����ة �ك�ذيبه و�ق�ويله �ملغر�سة 
ب��سل����وب  �ل����رب�ك  عدن�����ن  �ملن��س����ل  ل����ه  �ن����ربى 
ه�����ديٍء وكام بلي����غ بعي����د� ع����ن �النفع�����ل مفند� 
تل����ك �الته�م�����ت و�الق�وي����ل �ملغر�س����ة و�حدة تلو 
�خرى ذ�كر� �حلق�ئق ب��سلوبه �لعلمي وبحججه 
�لد�مغ����ة ولقد ��ستمر و�قف����� �م�م �مليكرفون الكر 
م����ن �س�عتن متو��سلت����ن دون �ن يكل �و ميل �و 
ينفع����ل �و يق�طعه �حد من �ملوؤمترين وهو ي�سوق 

�لدليل تلو �لدليل على كذب تلك �الدع�ء�ت .
�ن م� ق�م به عدن�ن �لرب�ك يف �ال�ستمر�ر يف �لكام 
�مل�ستن����د على �حلق�ئق ملدة تزيد على �ل�س�عتن له 
ظ�ه����رة متف����ردة ال يق����وى عليه� �ال م����ن ك�ن ق�ئد� 
جم�ه�ي����� ذو حنكة وجتربة كب�����ة يف �لن�س�ل 
�ليوم����ي ل�سعبه و�ن مب�درته تل����ك �خر�ست �أل�سن 
�لوف����د �لذي �س�����غ تل����ك �الك�ذي����ب ف��سكتته حتى 
�نته�����ء �ملوؤمتر من �عم�له وبع����د �ن �نتهى عدن�ن 
�لرب�ك من كامه �لبليغ �مل�ستند �ىل �حلق�ئق دوت 
ع��سفة من �لت�سفيق من قبل �ملوؤمترين ��ستمرت 

لعدة دق�ئق حتية لهذ� �لق�ئد �لطابي �لهم�م  .
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