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وزعت منظمة الحزب الشيوعي 
العراقي في دار المعلمين االبتدائية 

جريدة الحزب بين الطالب في عام 
1942، وكانت االدارة تتربص بالطالب 

بعد ان نشرت جريدة القاعدة مقاال 
انتقدت فيه االدارة. وكان النقد 
صحيحا، مما يدل على ان كاتب 

المقال ملم بامور دار المعلمين، إثر 
ذلك توجه مدير الداخلية مع عدد من 

موظفيه الى دوالب”سالم عادل«،

ال����ذي كان يف غرف����ة واح����دة م����ع �ش����اكر الطالق����اين 
الطالب معه يف دار املعلمني، ومل يعرثوا على �ش����يء 
يف حاجي����ات �ش����ام ع����ادل ففت�ش����وا حاجيات �ش����اكر 
الطالق����اين فع����رثوا على اع����داد من جري����دة القاعدة، 
اذ كان ع�ش����وا يف احل����زب ال�شيوعي العراقي وتقرر 
ف�شله م����ن املعهد )بعده����ا ا�شبح �شاح����ب مكتبة دار 
احلكم����ة الت����ي ن�شرت كت����ب احلزب( اما �ش����ام عادل 
فق����د ف�شل����وه مل����ا تبق����ى م����ن ال�شن����ة الدرا�شي����ة، ومذ 
ذل����ك التاري����خ بداأ �ش����ام يفت�ش عن و�شيل����ة لات�شال 
باحل����زب ال�شيوعي. حتدث الرفي����ق عبد علوان )ابو 

ب�شرى( عن تلك الفرتة قائًا:
»عرف����ت �شام عادل طالبا بدار املعلمني االبتدائية يف 
االعظمي����ة ببغ����داد اوائل عقد االربعين����ات، اذ تخرج 

منها معلما يف عام 1943.
كان جماهريي����ا، حمبوبا بني الط����اب ومن اال�شاتذة 
وامتاز مبرحه و�شفافيته و�شعة �شداقاته، فهو ميلك 
طاق����ات وكفاءات عديدة متمي����زة، ريا�شي بارز، احد 
اع�شاء فريق كرة الطائرة املتميزين يف دار املعلمني 
ومنظم����ا لل�شف����رات واملخيم����ات الك�شفي����ة، ر�شاما له 
اهتمام����ات فني����ة، اطل����ق علي����ه اقران����ه ا�ش����م )ح�شني 
الر�ش����ام( كما كان اديبا يتذوق ال�شعر ويحفظ الكثري 
منه معجبا بال�شاعر الر�شي وحفظ الكثري من �شعره 
حت����ى لقب بني الطلبة ح�شني احمد الر�شي وظل هذا 
اللق����ب معه اىل )يوم ا�شت�شهاده يف 24 �شباط 1963 

كما �شمعت«.
عندما تخ����رج �شام عادل وعني مدر�شا يف الديوانية 
ع����ام 1944 التق����ى يف تلك املدينة ب�شدي����ق له )وهو 
املرح����وم حمم����د ح�شني ف����رج الل����ه( وكان ع�شوا يف 

احلزب، فر�شح �شام عادل لع�شويته.
يق����ول الرفيق مهدي عبد الك����رمي:”وكان �شام عادل 
يتمت����ع مبواه����ب متع����ددة، فهو ريا�ش����ي والعب كرة 
�شلة ماه����ر، ومعل����م الريا�شة والر�ش����م يف الثانوية، 
املختلف����ة  الك����رة  الع����اب  للتحكي����م يف  يطل����ب  وكان 
ملعرفته قوانينه����ا وكان يدرب فريق اجلي�ش الكروي 
يف الديوانية، لق����د كان �شخ�شية حمبوبة بني طابه 
واال�شات����ذة والريا�شني والع�شكري����ني الذين يتعرف 

عليهم«.
املدين����ة  جلن����ة  ر�شحت����ه  الن�ش����اط  له����ذا  ونتيج����ة 
مر�شح����ا  ي����زل  مل  )وه����و  ع�شويته����ا  اىل  احلزبي����ة 
لع�شوية احلزب(. وكتب����ت اللجنة اىل قيادة احلزب 
ت�شت�شريه����ا يف ه����ذه الق�شية، وجاء ج����واب القيادة 
طالب����ا ح�شور �ش����ام اىل بغ����داد. والتق����ى يف بغداد 
بالرفيق زك����ي ب�شيم م�شوؤول التنظيم احلزبي، الذي 
اخ����ذه اىل احد بي����وت الرفاق يف الك����رادة ال�شرقية، 
وكان جال�ش����ا يف احلديق����ة الكبرية له����ذا البيت رجل 
مهيب يف االربعني م����ن عمره، فقدمه زكي ب�شيم اليه 
قائ����ا ل�شام”تكلم مع ه����ذا الرفيق بحرية واجب عن 

كافة ا�شئلته با حترج«.
فاخ����ذ الرفي����ق ي�شاأل����ه ع����ن طبيع����ة عم����ل احلزب يف 
الديواني����ة، وانطب����اع معارف����ه ع����ن احل����زب وم�شال 
�ش����كان املدينة، وامكانيات تو�شي����ع العمل الع�شكري 

فيها... الخ.
حد�����ش �شام، ان هذا الرفيق البد ان يكون فهد، وقال 
منتقدا واظ����ن انني عرفت �شخ�شيتك احلقيقية فانت 
الرفي����ق فه����د، لهذا فان����ا ا�شتغ����رب كيف ي�شي����ع قائد 
احل����زب وقته ليتحدث مع �شخ�����ش الزال مر�شحا يف 
احلزب!”ابت�ش����م الرفيق فهد وق����ال له:”اوال ان ظنك 
لي�����ش يف حمل����ه فانا ل�ش����ت الرفيق فه����د، وثانيا انت 
ا�شبحت ع�شوا يف احلزب ب�شورة ا�شتثنائية نظرا 
لن�شاط����ك وثالث����ا ملاذا اليج����وز للرفيق فه����د االت�شال 
باملر�شح����ني، فاملطلوب من����ه اكرث من ذل����ك، االت�شال 
باك����ر عدد من النا�ش م����ع مراعاة �شرية العمل طبعا، 
ارتاح  ليع����رف م����ن النا�ش كيفي����ة ح����ل م�شاكله����م”. 
�ش����ام من اال�شلوب املقنع الهادئ الذي حتدث به هذا 
الرفي����ق، واخذ ي�ش����رح له م�شاكل منظم����ة الديوانية، 
امكانياته����ا  كل  ت�شتثم����ر  ال  الديواني����ة  جلن����ة  وان 
لتطوي����ر العمل، فاجابه الرفي����ق فهد”اننا م�شطرون 
لتق����دمي رفاق ب�شطاء و�شنعرث عل����ى الرفاق االف�شل، 
و�شيتح�ش����ن و�شع احل����زب ان كرمت انت����م لت�شغلوا 
ثم ج����اء الرفيق زكي ب�شيم،  ه����ذه املراك����ز القيادية”، 
فا�شتف�ش����ر منه الرفي����ق فهد قائًا: لق����د علمت منك ان 
الرفيق”خمتار”قد ا�شب����ح ع�شوا يف احلزب، وهذا 
هو ا�شم����ه اجلديد، فم����ا �شبب تاأخر تبليغ����ه؟ فاعتذر 
الرفي����ق زكي ب�شيم ب�شبب تاأخر و�شول بريد احلزب 

الذي يحمل ورقة الع�شوية اىل الديوانية.
خرج �شام عادل من هذا اللقاء فخورا باحلزب الذي 
انتم����ى الي����ه، وعق����د العزم عل����ى بذل ق�ش����ارى جهده 
لكي يك����ون مفيدا للحزب. وهكذا ع����اد اىل الديوانية 

بعزمية قوية على الن�شال.
كان اختي����ار اال�شم����اء احلزبية لاع�ش����اء اجلدد يتم 
ان����ذاك مركزي����ا، ويختار م�ش����وؤول التنظي����م املركزي 
اال�ش����م احلزبي للع�شو اجلديد، ورمب����ا يرجع �شبب 
ذلك اىل الرغبة بعدم تكرار اال�شماء واعتقد ان �شبب 

ذلك هو لت�شهيل معرفة املركز بن�شاط االع�شاء.
فوج����ئ �ش����ام ع����ادل باختي����ار ا�شم”خمتار”كا�ش����م 
حزبي ل����ه، واذا كان هذا اال�ش����م �شائعا يف م�شر فهو 
غري �شائ����ع يف العراق، رمبا ب�شب����ب وظيفة املختار، 
وظ����ل ه����ذا اال�شم مازما ل����ه وعزيزا علي����ه جدا حتى 
ع����ام 1955 عندم����ا ا�شب����ح �شكرت����ريا للح����زب، فق����د 

ا�شبح ا�شم”خمتار”معروفا م����ن رفاقه الذين عملوا 
معه فا�شطر اىل تبديله با�ش����م جديد”عمار”وهو ما 
يتطلب����ه العم����ل ال�شري. وق����د ظل �شام ع����ادل طوال 
حياته يعتر نف�ش����ه تلميذا لفهد يتعلم منه وينهل من 
خرته التي توارثها عنه ال�شيوعيون، امينا للتقاليد 
الت����ي ر�شخه����ا يف احل����زب، وقدرت����ه عل����ى تطبي����ق 
املارك�شية الليتينية على ظروف العراق بابداع. وقد 
جتلت ه����ذه القدرات ابدع مايك����ون يف كتاباته مثل: 
ح����زب �شيوعي ال ا�شرتاكية دميقراطي����ة، وكتابه عن 
البطالة ومكافحتها، وكتب اي�شا: م�شتلزمات كفاحنا 
�ش����د العدو، وو�شع النظام الداخلي للحزب وميثاقه 

الوطني وكثريا غريها.
تعلم الرفيق فهد اللينينية باهتمام وتوا�شع، فلينني 
مثق����ف ث����وري، وفه����د عامل ثل����ج متفتح الذه����ن قاده 
وعي����ه الث����وري وثقافته واحتكاكه بالعم����ال وادراكه 
لتناق�ش����ات الواق����ع اىل ادراك احلاج����ة املو�شوعي����ة 
لتاأ�شي�����ش ح����زب �شيوع����ي يف الع����راق، ومث����ل ذل����ك 
االدراك املبك����ر كان ن����ادرا بالن�شب����ة لعام����ل مثله، فقد 
ا�ش�ش����ت االحزاب ال�شيوعية يف اغلب دول العامل من 
قب����ل املثقف����ني الثوري����ني، ولينني نف�ش����ه كان من هذه 
الفئ����ة، اال ان الرفي����ق فه����د مل يك����ن من العم����ال الذين 
يعي�ش����ون يف ك����دح متوا�ش����ل ويتمي����زون بتده����ور 
م�شتواه����م املعي�شي، فعائلته مل تكن تعاين من الفاقة 
وال�شائق����ة االقت�شادي����ة، واخ����وه كان مال����كًا ملعم����ل 
ثل����ج يف مدين����ة النا�شري����ة، ال����ذي عمل في����ه الرفيق 
فه����د. ولي�ش من ال�شعب عل����ى املتتبع لتاريخ احلزب 
وحي����اة الرفيق فه����د ان يدرك عظمة ه����ذا االبن البار 
من ابناء الطبق����ة العاملة العراقي����ة املثقفة، فقد تعلم 
اللغ����ة االنكليزية وه����و طالب يف املرحل����ة املتو�شطة 
م����ن الدرا�ش����ة. و�شاع����ده ذل����ك عل����ى تع����رف النظرية 

املارك�شية اللينينية.
ق����ال يل اح����د الرفاق ان �ش����ام عادل عندم����ا رجع من 
لن����دن عام 1956 بدل ا�شم����ه اىل”ها�شم”لكني اتذكر 
ان����ه عندم����ا كنا مع����ا يف الب�شرة، كان يوق����ع املقاالت 
الت����ي يكتبها بحرف )م( اي خمتار، ورمبا يكون هذا 
االحتم����ال واردًا فق����د �شاف����ر اىل لندن بع����د عمله يف 

الب�شرة.
عاد �شام عادل من بغداد اىل الديوانية بعد لقائه مع 
الرفي����ق فهد مليئا بالع����زم واحلما�ش����ة وعمل ع�شوا 
يف جلن����ة مدين����ة الديوانية وانيطت ب����ه م�شوؤوليات 
ا�شافية، فعندما بداأ بتدريب الفريق الريا�شي للفرقة 
االوىل، ا�شب����ح امل�ش����وؤول ع����ن التنظي����م الع�شك����ري 

حلزبن����ا فيها. تع����رف يف اثناء قيادته لذل����ك التنظيم 
الع�شك����ري يف الفرق����ة االوىل اىل ال�شهي����د ال�شاب����ط 
كاظ����م عبد الك����رمي وهو اخو املرح����وم الرفيق مهدي 
عبد الك����رمي، و�شوف يعي����د االت�شال ب����ه عام 1954 
عندم����ا يت����وىل م�شوؤولي����ة جلن����ة بغ����داد، لتاأ�شي�����ش 
منظم����ة احل����زب الع�شكري����ة يف الفرق����ة االوىل كم����ا 
�شنتط����رق اىل ذل����ك الحقا، وعدا ذل����ك كان �شام عادل 
يقوم اي�شا مبهام حزبي����ة ا�شافية اإذ كان يقود اي�شا 
خط����ًا حمليا، وع����ددا كبريا م����ن االت�ش����االت الفردية 
التي له����ا اهمية خا�شة يف بن����اء التنظيم يف بدايته. 
وه����ذا النوع من االت�ش����االت الفردية هو الذي يقوي 

التنظيم ويو�شعه.
وع����ن ف����رتة عم����ل ون�ش����اط الرفي����ق �شام ع����ادل يف 
الديواني����ة ناخ����ذ مقطع����ا اآخ����ر م����ن حدي����ث الرفي����ق 

الراحل مهدي عبد الكرمي )ابو ك�شرى( يقول:
»ربطتن����ي ب�شام ع����ادل �شداقة �شخ�شي����ة وذكريات 
جميل����ة، فه����و اول م����ن حب����ذ ال�شيوعي����ة وافكاره����ا 

با�شلوب وا�شح وطريقة جذابة.
كان �شام ع����ادل مدر�شا للريا�شة والر�شم يف ثانوية 
الديواني����ة الت����ي كنت طالب����ا فيها، ومل نك����ن منار�ش 
الريا�ش����ة احيان����ا عند ارتف����اع درجة احل����رارة وقت 
الظه����رية. وي�شتغ����ل ا�شتاذن����ا ح�شني احم����د الر�شي 
ذلك وي����روي لنا ق�ش�ش����ا جذابة حول ث����ورة اكتوبر 
وجاباي����ف وع����ن �شخ�شي����ات ا�شطوري����ة �شوفيتي����ة 
حارب����ت يف اثن����اء احل����رب االهلي����ة با�شل����وب اخاذ، 
حيث يو�شل الق�شة متعمدا اىل نقطة حرجة ومثرية 
مع انتهاء احل�شة، فنبق����ى مت�شوقني ال�شتكمالها فقد 
كنا �شبابا ونحب ه����ذا النوع من االثارة وعند حلول 
موع����د احل�شة اجلديدة بعد يوم����ني او ثاثة نتجمع 
حول����ه م����رة ثانية ويطال����ب اجلميع ا�شتاذه����م اكمال 

ق�شته«.
ويوا�شل الرفيق مهدي قائًا:

»متيز �شام عادل بقدرة التاثري على النا�شئة وك�شب 
جماهريية كبرية بني الطاب وكان يخطط للو�شول 
اىل ه����ذا الهدف. وق����د كان �شخ�شي����ة حمبوبة متتلك 
مواهب عديدة ت�شته����وي ال�شباب فهو ريا�شي يلعب 
ك����رة ال�شلة مبهارة ويعرف قوان����ني التحكيم العاملية 
لذلك يطلب لتحكي����م املباريات الكبرية يف كرة ال�شلة 
والطائرة. وه����و مدرب ممتاز لكرة ال�شلة والطائرة، 
لذل����ك ا�شتدعي اىل حامي����ة الديوانية لي����درب فريقها 
الريا�ش����ي. ومتك����ن م����ن خال ه����ذا الطري����ق ان ميد 
ج�ش����ور عاقات����ه ال�شيا�شية وال�شخ�شي����ة مع �شباط 

شهادة حية عن سالم عادل..
ثمينة ناجي يوسف*
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احلامي����ة. كان خطاطا ماهرا ور�شاما جيدا وخمرجا 
م�شرحيا وكاتبا ذا ا�شلوب مقنع جدا.

عرف �شام ع����ادل ب�شخ�شيته املتمي����زة اجلماهريية 
وكفاءات����ه جعلته يتمتع بح����ب النا�ش له، حتى الذين 

الدخل لهم بال�شيا�شة.
ه����ذه يف البدايات االوىل الت����ي ا�شتطيع ان اتذكرها 
ع����ن ال�شهيد ح�شني احم����د الر�ش����ي، الن الفرتة التي 
ا�شتق����ر به����ا يف مدينة الديوانية على م����ا اعتقد كانت 

�شنة ون�شف ال�شنة بعدها مل اره يف املدينة«.
انتق����ل للحدي����ث عن �شام ع����ادل يف ع����ام 1946 فقد 
عرفه ابناء مدينة الديواني����ة باعتباره �شيوعيا. كان 
ذلك بعد انتهاء احلرب العاملية الثانية ووقتها ا�شبح 
بهجت العطية مديرا ل�شرطة مدينة الديوانية. وظهر 
مي����ل وا�شح عن����د احلكومة لكبح جم����اح ال�شيوعيني 
وحماربته����م وع����دم ت����رك الفر�ش����ة له����م كال�شاب����ق، 
وو�شعت خط����ة مل�شايقتهم. ولي�ش م����ن امل�شتعبد ان 
بهج����ت العطية نقل من مدين����ة الديوانية اثر جناحه 
مبحاربة ال�شيوعية فيه����ا اىل العا�شمة بغداد ليكون 
مدي����را لدائرة االم����ن العام����ة وي�شبح اح����د االعمدة 
املهم����ة حلكومة ن����وري ال�شعيد والو�ش����ي حتى قيام 
ث����ورة الراب����ع ع�شر م����ن متوز”يوليو”ع����ام 1958، 
وقد حوكم بعد الثورة على جرائمه و�شدر عليه حكم 

االعدام من قبل حمكمة ال�شعب ونفذ فيه.
وعندم����ا �شعر والدي ان �شام عادل ا�شبح يف خطر، 
ار�ش����ل اخ����ي ليطل����ب من����ه املج����يء اىل بيتن����ا جل�ش 
وال����دي معه وحتدث اليه، وقد اخرين �شام عن هذا 
احلديث فقد ق����ال له والدي:”و�شل����ت تقارير خطرة 
عن����ك، واعتقد ان عليك تخفيف ن�شاطك احلزبي، انت 
م����ن عائلة كادح����ة، واهل����ك ينتظرونك لرتج����ع اليهم 

بعائد وظيفتك«.
ا�شتم����ع �ش����ام ع����ادل اىل اب����ي، واجاب����ه با�شل����وب 
مه����ذب ومقن����ع، وما معن����اه ان كل العوائ����ل الكادحة 
تنتظر رواتب ابنائه����ا، بينما الباد ترزح حتت حكم 
االجنبية ويعمها الف�شاد وال امل يلوح يف امل�شتقبل. 
ث����م ت�شال م����ا العمل؟ وكي����ف؟ فاذا فكرت ان����ا براتبي 
وفع����ل االخ����رون مثلي فمن ال����ذي �شينه�����ش اليقاف 
هذا التدهور الذي اإما ان ا�شت�شلم له فيزداد، او نبذل 
اجله����ود اليقاف����ه، ولي�ش هن����اك من طري����ق �شوى ما 
يق����وم به الواعون من ابن����اء هذا البلد وا�شاف �شام 
ع����ادل يف حديثه اىل وال����دي: ان الق�شية تطرح بهذا 
ال�شكل، ام����ا ان ننه�ش للدفاع عن وطننا او ن�شتكني، 

فما هو راأيك؟
�شم����ت والدي حلظ����ات، ثم ق����ال له هل انت����م جادون 
به����ذه الق�شي����ة؟ وه����ل هن����اك خط����ة وا�شح����ة؟ وامل 
بالنجاح؟ اجابه �ش����ام عادل: نعم دون �شك، فانا منذ 
يوم����ي االول يف احلركة و�شعت ا�ش����واأ االحتماالت 
التي تنتظرين. قال والدي: بعد ان تنهد: لوال احلمل 
الثقي����ل عل����ى كاهلي ووج����ود عائلة مع����ي كان ميكن 
ان ا�شاركك����م هذا الن�ش����ال، ولي�ش ل����دي �شيء اقوله 
لك �ش����وى ان �شريوا على بركة الل����ه، ولكن احتاطوا 
والزموا احلذر الن العدو �شر�ش جدا. وبعدئذ �شوف 
يتذك����ر �شام ع����ادل ذلك اللق����اء كثريا فه����و الذي كان 

بادرة قربت بينهما كثريا.
وبع����د اي����ام م����ن ذل����ك اللقاء م����ع اب����ي ار�ش����ل بهجت 
العطي����ة يف طلب �شام ع����ادل. عرف بهج����ت العطية 
بال����ذكاء واللباقة، ولي�ش اعتباط����ا وال �شداقة ا�شناد 
دائرة االم����ن العام له واختياره لهذا املن�شب من قبل 

النظام، بل انه كان ذكيا.
ق����ال بهجت العطية ل�شام ع����ادل، ان امر ف�شله �شدر 
وو�ش����ل الي����ه وه����و االن مع����ه وبامكان����ه ايقاف����ه ان 
تنفي����ذه. وا�شاف ان هذا الطريق ال����ذي مت�شي عليه 
وعر حمفوف باملخاطر وانت �شاب متحم�ش ومندفع، 
وكلن����ا عندما كن����ا �شبابا مثل����ك اندفعن����ا اي�شا، ولكن 
يجب ان تدرك ان ال�شيوعية �شيء اآخر، فلو كنت انت 
وجماعتك فابي����ني اوا�شرتاكيني دميقراطيني، المكن 
الت�شاه����ل معك����م، ولكنك����م �شيوعيون وانت����م م�شكلة 
النك����م مث����ل جرثومة”ال�شل”تتكاث����رون باالنق�شام. 
ولي�ش����ت هن����اك م����ن و�شيل����ة ملقاومتك����م غ����ري القوة. 
وتظاهر بهجت العطية بانه ين�شح �شام عادل طالبا 
من����ه تخفيف حما�ش����ه واندفاع����ه والتفك����ري بالزواج 

والعائل����ة، فم����اذا ان����ت فاعل؟ �ش����األ العطي����ة وتطوع 
باالجابة: انك حتطم نف�شك نتيجة هذا االندفاع.

اجاب����ه �ش����ام عادل: كي����ف ميكن ان ن�شل����ح الو�شع؟ 
رد بهج����ت العطي����ة على ه����ذا ال�شوؤال لي�����ش انتم من 
بيدكم ا�شاح االو�ش����اع و�شت�شطدمون باحلكومة، 
وعلي����ك ان تخت����ار فبامكان����ك وان����ت �ش����اب ذك����ي ان 
تخ����ط لنف�شك طريق جي����د مريح، �شاأله �ش����ام عادل: 
ه����ل تري����د ان ت�شرتين����ي وت�شاومن����ي عل����ى �ش����ريف 
وا�شب����ح جا�شو�شا؟ رد عليه: االم����ر لي�ش كذلك، انت 

مل تفهمني.
”الدم����ث  جل����ده  م����ن  العطي����ة  بهج����ت  خ����رج 
والدميقراط����ي” وا�شف����ر عن وجه����ه احلقيقي، وقال 
ل�شام عادل: اذا جاءك قرار الف�شل من الوظيفة كيف 
ميكنك العي�ش؟ وانت معلم ال ت�شتطيع ان ت�شتغل اي 
�ش����يء �ش����وى التعليم؟ ا�شت�ش����اط �شام ع����ادل غ�شبا 
واجابه: ماذا اعمل؟ لدي يدان وتقول يل ماذا اعمل؟ 

ابيع لبنا على اجل�شر.
�شخ����ر بهج����ت العطي����ة ورد علي����ه: ال )بل����ي( ك����م من 
اجل�ش����ر؟  عل����ى  الل����ن  يبيع����ون  رايناه����م  املعلم����ني 
وا�ش����اف: تذكرين ي����ا ح�شني بعد ان ت����ذوق اجلوع. 
وتذك����ر اين حاول����ت ان اجنب����ك نتائج ه����ذا الطريق، 
فاجابه �شام عادل: انت الحتميني بل انت تدافع عن 
معاه����دة 1930 وع����ن اال�شتعم����ار. رد بهجت العطية 

على هذا الكام قائا بغ�شب: انت مف�شول.
�شاف����ر �شام ع����ادل اىل بغ����داد بعد ف�شل����ه، واحلوار 
ال����ذي دار بينه وب����ني بهجت العطية ي����دور يف ذهنه 
وه����و يف الطريق. وعندما التق����ى الرفيق فهد ب�شام 
ع����ادل، اق����رتح عليه اح����رتاف العم����ل احلزبي، حيث 
مين����ح املح����رتف 6 دنان����ري للعي�ش بها، فق����ال الرفيق 
فه����د: �شتك����ون مثلنا، خ����ذ 6 دنانري م����ن الرفيق زكي 
وا�شتغل معنا. اجابه �شام عادل: ان عدد املف�شولني 
بل����غ 100 معل����م وان����ا قل����ت لبهج����ت العطي����ة انن����ي 
�شابي����ع لبن����ا على اجل�ش����ر. واريد ان اعم����ل منوذجا 
ل����ه وللمعلم����ني املف�شول����ني. و�شوف افت�����ش عن عمل 

وا�شتغل، وا�شتمر يف ن�شاطي احلزبي.
ه����ذه الفك����رة اعجب����ت الرفي����ق فواف����ق عليه����ا. وفكر 
�شام ان يبيع الف�شافي�ش، الن بيع اللن قليل املردود 
ويتطل����ب جه����دا كب����ريا، ام����ا الف�شافي�ش ف����ا حتتاج 
�ش����وى اىل منقل����ة وفح����م وا�شي����اخ وقل����وب واكب����اد 

ويباع على قارعة الطريق.
واتف����ق م����ع �شديق����ه حمم����د ح�شني ف����رج الل����ه الذي 
ه����و االخ����ر ق����د ف�ش����ل اي�ش����ا، عل����ى العم����ل مع����ا يف 
�شينم����ا  وج����ود  احللة”ب�شب����ب  منطقة”ع����اوي 
االر�شرومل����ي وك����راج لل�شي����ارات مزدح����م ب�ش����واق 
ال�شيارات وامل�شافري����ن. وا�شرتيا عدة العمل. واخذ 
�ش����ام عادل يخ����رج فجرا للذه����اب اىل امل�شلخ ل�شراء 

القلوب واالكباد )الف�شافي�ش( ب�شعر رخي�ش.
وا�شتغرب����ت او�شاط من اهايل بغ����داد ان يقوم معلم 
يبي����ع )الف�شافي�����ش(! ومل يخ����ل االأم����ر م����ن املبالغات 
وقال ق�شم منهم بانه اأكم����ل االنكليزية وعلق �شهادته 

يف حمل عمله.. الخ.
اما والدي فل����م ي�شتمر فرتة طويلة يف من�شبه كقائم 
مق����ام لق�ش����اء امل�شي����ب، وم����ا ان ج����اءت وزارة ار�شد 
العم����ري حتى نقل من قائم مق����ام لق�شاء امل�شيب اىل 
مدي����ر دار املعلمني الريفي����ة بالر�شتمية ببغداد. كانت 
ال�شربة على ابي ه����ذه املرة ا�شد وطاأة، فعمقت اكرث 
م����ن وعيه ال�شيا�شي وفهمه ل�ش����وء االو�شاع مع هذه 
احلكومة. لذل����ك فقد �شجل كطال����ب يف كلية احلقوق 
)م�شائي( يف الوقت الذي عم����ل مديرا لدار املعلمني، 
يذهب ع�شرا اىل الكلية ويدر�ش يف املدار�ش االهلية 
مادت����ي الفيزي����اء والريا�شي����ات لع����دم كفاي����ة راتب����ه 
مل�شاريفن����ا الكثرية مما زاد من اعبائه. وعندما �شمع 
ب����ان �شام عادل قد فتح حما لبيع )الف�شافي�ش( اهتز 
لذل����ك، وذه����ب لزيارت����ه و�ش����اد بينهما جو م����ن املرح 

والطرافة و�شد ابي على يديه.
عم����م احل����زب ه����ذه التجرب����ة، ومل يك����ن �ش����ام عادل 
وح����ده من جلاأ اىل ه����ذا النوع من االعم����ال، واتذكر 
ان رفيقا اخر، رغ����م ان عائلته كانت مي�شورة احلال، 
فق����د فتح حما لبي����ع ال�شندوي�شات وهو من خريجي 

دار املعلمني العالية.

ترك �ش����ام عادل بيع الف�شافي�����ش، وفتح دكانا وعمل 
يف بيع الكبة ووجب����ات االفطار والطعام اىل العمال 
يف �شاحة الو�شي )حاليا �شاحة الوثبة( قرب �شينما 
الفردو�����ش، ويبدو انه كان مرتاحا لعمله الثاين اكرث 
م����ن االول لكون����ه يوفر له وقت����ا اك����ر ملمار�شة عمله 
احلزب����ي كم����ا كان ال����دكان نقط����ة ا�شت����ام وت�شلي����م، 

وار�شال الريد احلزبي.
ويف احد االيام قراأ �شام عادل اعانا يطلب مفت�شني 
لبا�ش����ات م�شلح����ة نث����ل ال����ركاب م����ن حمل����ة �شه����ادة 
الثانوي����ة، التي ح�شل عليها �ش����ام ا�شافة اىل اكمال 

الدرا�شة يف دار املعلمني االبتدائية.
قبل �شام عادل يف وظيفته اجلديدة كمفت�ش با�شات، 
وادى عمل����ه ب�شكل ممتاز، وارتبط بعاقات طيبة مع 
مروؤو�شي����ه والعمال الذين يعملون معه، ومتيز عنهم 
بع����دد وجبات التفتي�ش التي يقوم بها، فوطد ذلك من 

مركزه بني اجلياة واملفت�شني.
وقد الحظ الع�شف وظروف العمل ال�شيئة وانخفا�ش 
االج����ور، فق����رر تعبئ����ة العمال م����ن جب����اة ومفت�شني 
للمطالب����ة بحقوقه����م ع����ن طري����ق القي����ام باال�شراب. 

و�شاعدهم على حتقيق مطالبهم.
وتنفي����ذ االدارة لها بعد جناح اال�ش����راب الذي قاموا 
ب����ه، لذل����ك ق����ررت احلكوم����ة ف�شل ع����دد م����ن منظمي 

اال�شراب وعلى راأ�شهم �شام عادل.
�شم����ع اب����ي بف�شل �ش����ام عادل م����ن وظيفت����ه وعرف 
بح�شول����ه على �شه����ادة الثانوي����ة، وهو ال����ذي يتابع 
اخب����اره، فار�ش����ل يف طلب����ه واقرتح علي����ه العمل يف 
مدر�شة اهلية لاكراد الفيلية تدار من قبل �شخ�شيات 
كردية ومنهم احلاج عل����ي حيدر، والد ال�شهيد لطيف 
احلاج وعزيز احلاج، الذي يرتبط ب�شداقة قوية مع 
وال����دي، وهو م����ن اكرم واف�ش����ل النا�����ش و�شخ�شية 
وطني����ة و�شدي����ق لل�شاع����ر حممد مه����دي اجلواهري 
وال�شهي����د جال االوقات����ي. وكان احل����اج علي حيدر 
ينف����ق بنف�ش����ه م����ع بع�ش الوج����وه الكردي����ة االخرى 
عل����ى ه����ذه املدر�ش����ة التي فيه����ا الطلب����ة الفق����راء من 
در�����ش �ش����ام يف ه����ذه املدر�ش����ة،  االكراد”الفيلي����ة”. 
بع����د مرور �شنة على ف�شله. وبداأ يعمل على م�شاعدة 
الطلب����ة املحتاجني من الدار�ش����ني فيها، ويزورهم يف 
بيوته����م ويعطيه����م درو�ش����ا خا�ش����ة وي�شاعده����م يف 
اوق����ات االمتحان����ات ع����ن طريق التدري�����ش اال�شايف 
ملادت����ي الريا�شي����ات والعل����وم العام����ة، فك�ش����ب ثق����ة 

ذويهم.
اكم����ل الط����اب الذي����ن در�شه����م �ش����ام يف الديواني����ة 
املرحلة الثانوية وجاوؤوا اىل بغداد الكمال درا�شتهم، 
ف�ش����كل �شام عادل منهم فرق����ة لتمثيل م�شرحية لدعم 
املدر�ش����ة مادي����ًا. وعر�شت ه����ذه امل�شرحي����ة يف قاعة 
في�ش����ل )قاعة ال�شعب حاليا( وذهب����ت ايراداتها لدعم 

املدر�شة الفيلية.
وعند انتهاء مدة ف�شل �شام عادل من التعليم عر�ش 
علي����ه ابي العم����ل يف املدر�شة التطبيقي����ة التي يطبق 
فيها الطلبة الذين يتخرج����ون كمعلمني يدر�شون يف 
االرياف، وهي مبثاب����ة مدر�شة منوذجية، وملعت يف 
ذه����ن �شام عادل فك����رة اخرى، فقد اعت����ر التدري�ش 
يف دار املعلم����ني الريفية فر�ش����ة هامة للتحرك و�شط 
الطلب����ة الذي����ن ه����م عل����ى و�ش����ك التخ����رج والذه����اب 
للتعلي����م يف ارياف العراق املختلفة وك�شبهم للحزب، 
فا�شتق����ال م����ن مدر�ش����ة الفيلي����ة وعم����ل يف املدر�ش����ة 
التطبيقي����ة. ويق����ع مبنى هذه املدر�ش����ة يف الر�شتمية 
ببغداد، انتقل����ت بعدها اىل منطقة الك����رادة ال�شرقية 
يف )�شب����ع ق�ش����ور( قرب منطق����ة الزوي����ة. وقد �شغل 
هذا املبنى قبلها من قبل طلبة الكلية الع�شكرية وعند 
اق����رتاب �شكن االهليني من����ه، مل تف�شل احلكومة ذلك 
خوفا من االختاط فيما بينهم، فنقلت مدر�شة الكلية 
الع�شكري����ة اىل الر�شتمي����ة ودار املعلمني الريفية اىل 

بغداد لتحل فيه.
جن����ح ابي يف نق����ل بع�ش الوج����وه الدميقراطية من 
املعلم����ني اىل”الدار”مث����ل حممد �ش����رارة الذي ف�شل 
بعدئ����ذ م����ن الوظيف����ة يف ع����ام 1952 وحك����م علي����ه 
بال�شج����ن مل����دة عامني، ومه����دي املخزوم����ي، والوجه 
الدميقراطي مدح����ت عبدالله الذي �شغل وظيفة نائبا 
ملدي����ر املعارف يف مدينة العمارة وف�شل منها يف عام 

1946 م����ع املئة معل����م الذين ف�شلوا، فع����اد للعمل مع 
وال����دي، و�شك����ن املعلمني وعوائله����م يف الق�شم الذي 
كان خم�ش�شا ل�شكن ال�شباط. و�شكن �شام عادل مع 

املعلمني العزاب يف غرفة منفردة.
متيز �ش����ام عادل بق����وة �شخ�شيت����ه وجاذبيتها لذلك 
وق����ع ابي وامي حت����ت تاأث����ري حديثه املمت����ع املفهوم 
وادبه اجل����م وتوا�شعه. فكان مو�شع احرتام والدي 
وحفاوتهما عندما ياتي لزيارة بيتنا. وقد رجاه ابي 
ان يدر�شني مادة الريا�شيات فقد عانيت من ال�شعف 

يف هذه املادة باملرحلة الثانوية.
وج����اء �ش����ام ع����ادل لتدري�ش����ي، جل�ش����ت امام����ه على 
الكر�ش����ي يف غرف����ة اال�شتقبال وحت����ول الدر�ش دون 
ق�ش����د او تخطي����ط م����ن الريا�شي����ات اىل ال�شيا�ش����ة 
واخ����ذ يحدثني با�شلوبه املمتع االخاذ عن ال�شيوعية 
ولين����ني واالحتاد ال�شوفيتي ومعن����ى الثورة. وتكلم 
ع����ن اهمية التق����دم العلمي وال�شناع����ة واثرهما على 
التق����دم االجتماعي، وعاق����ة العمل الي����دوي بالعمل 
الفكري، وكيف متك����ن اال�شرتاكية العلماء واملبدعني 
واملوهوبني م����ن تطوير قدراته����م ومواهبهم، ف�شا 
ع����ن متكينها من ت�شغي����ل الن�ش����اء وتخفي�ش �شاعات 
العم����ل وتوف����ري العاج املج����اين عن طري����ق تطوير 
الط����ب وغريه����ا. لق����د �شح����رين حديثه ال����ذي ا�شتمر 
�شب����ع �شاعات واللوحة الت����ي ر�شمها امامي للمجتمع 
اال�شرتاك����ي. وفج����اة قال يل: ثمين����ه امل تاحظي ان 

الوقت م�شى وانا مل اتغد بعد؟
وكنا عندم����ا ينتهي الدر�ش نخ����رج لنتم�شى، فنذهب 
اىل بي����ت �شدي����ق وال����دي اال�شت����اذ حمم����د �ش����رارة، 
وعن����ده تعرفن����ا عل����ى ال�شع����راء ب����در �شاك����ر ال�شياب 
وكاظ����م ال�شم����اوي ون����ازك املائكة وغريه����م. وكنت 
عل����ى عاقة وطي����دة بال�شهي����د ح�شني م����روة النه من 
ا�شدقاء والدي، والتقاه �شام عادل الحقا، اما حممد 
�شرارة فهو �شدي����ق مترع للحزب ووجه دميقراطي 
مع����روف وق����د اعتق����ل بع����د انتفا�ش����ة 1952 وحك����م 

بال�شجن ملدة عامني.
عائلتي من العوائل العراقية املثقفة واملنفتحة، فابي 
م����ن دعاة التحدي����ث والعقانية يف الع����راق وهو من 
اوائ����ل مثقفيه، ق����ارئ ممتاز ل����ادب والعل����وم واحد 
املربني ال����رواد و�شاحب روؤيا ونظري����ة يف التعليم، 
حم����ب للمو�شيق����ى.. ال����خ، لذل����ك كان بيتن����ا مفتوحا 
ال�شدق����اء ابي واخي نختلط به����م دون حرج ونذهب 
معه����م يف �شف����رات عائلي����ة. وعندم����ا ا�شتك����ى راغب 
بخطبت����ي اىل ابي من �شماحه يل باخلروج مع �شام 
عادل رده بح�شم قائا: انا اعرف ابنتي جيدا واعرف 
ح�شني اي�شا، فا تتدخل يف ما اليعنيك. منحني ذلك 
ثقة كبرية بنف�شي جعلني اكرث حر�شا على ترير ثقة 
اهل����ي وازداد حبي واحرتامي الب����ي الذي مل يقل يل 
م����ا قيل له من هذا ال�شخ�ش، بل �شمعت ما دار بينهما 
من حديث ح����ويل من �شديق وال����دي حممد �شرارة. 
ومل اك����ن اخرتج من ال�شري مع �شام عادل يف منطقة 
الك����رادة منفردين او مع ا�شدقاء او عندما اذهب معه 
اىل بي����ت حممد �شرارة للتحدث م����ع املوجودين فيه، 

ثم نرجع بعدها اىل بيتنا.
يف �شه����ر اآيار”مايو”ع����ام 1947 �شدر ق����رار تق�شيم 
فل�شطني الذي عار�شته الدول العربية وايدت احلرب 
�شد ا�شرائيل. كان مالك �شيف وقتها م�شوؤوال للحزب 

ال�شيوعي العراقي.
يف حينه����ا كان الرفي����ق فه����د يف ال�شج����ن، وكان����ت 

جريدة”اال�شا�ش”العلنية ا�شبه بجريدة للحزب.
م����ا اريد ان اقول����ه: انه بعد جتميد �ش����ام عادل خفت 
م�شوؤوليات����ه احلزبي����ة فركز عمله عل����ى ك�شب الطلبة 
الدار�ش����ني يف دار املعلمني الريفي����ة اىل احلزب، وملا 
كان بيتن����ا هن����اك فق����د جن����ح يف ك�شب����ي اىل احلزب 
ور�شحن����ي ع����ام 1949. وقبل ف�شل �ش����ام عادل من 
التدري�����ش للم����رة الثاني����ة يف نهاية ع����ام 1948 تقدم 
خلطبت����ي، لكن والدي ا�شر عل����ى عدم اعان اخلطبة 
حت����ى اكم����ايل للدرا�شة بع����د خم�ش �شن����وات من ذلك 
التاريخ الكون م�شتع����دة على مواجهة اعباء احلياة. 
اعتق����ل �ش����ام وحكم عليه مدة خم�����ش �شنوات، حيث 

دخل ال�شجن وا�شعا خامت اخلطوبة يف ا�شبعه.
* عن كتاب �سالم عادل
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المجد والخلود للقائد الرمز 
الشهيد  سالم عادل

سالم عادل أرعب جالديه في صموده 
االسطوري

برزت الشخصية االممية الشهيد 
سالم عادل على المسرح السياسي 

العراقي العلني  مطلع ستينات القرن 
الماضي..

 فج���ر ي���وم الرابع ع�ش���ر من مت���وز ع���ام 1958 ، 
عندم���ا كان���ت املفاجئة ملوظف بري���د االعظمية يف 
ار�ش���ال برقي���ة التهنئ���ة با�شمه عن قي���ادة احلزب 
ال�شيوعي العراقي، اىل قادة ثورة الرابع ع�شر من 
متوز. ولع���ب دورا هاما يف تعبئ���ة قاعدة احلزب 
وجماهري وا�شعة من ابناء ال�شعب يف دعم الثورة 
ومنجزاته���ا الوطني���ة، والدف���اع عنه���ا، حتى يوم 
ا�شت�شه���اده يف اقبي���ة التعذي���ب يف ق�ش���ر النهاية 

على اثر انقاب �شباط الدموي عام 1963..
لقد كان ا�شت�شهاده در�شا بليغا العداء الدميقراطية 
والتقدم.. وان �شموده اال�شطوري اثناء التعذيب 
جع���ل رفاق���ه م���ن ق���ادة احل���زب وك���وادره الذي���ن 
تواجدوا معه اك���رث عزمية وا�شرار على ال�شمود 
حت���ى اال�شت�شه���اد، ذل���ك ال�شم���ود طاأط���اأ روؤو�ش 
اجلادي���ن م���ن ناحي���ة، وم���ن ناحية اخ���رى عزز 
م���ن مكان���ة احل���زب وا�شتم���رار ن�شاط���ه وبقوة.. 
وكان���ت حركة  �شابط ال�شف ال�شهيد البطل ح�شن 
�شريع  ورفاق���ه دلي���ا وبرهانا  قاطع���ا عل���ى ق���وة 
احل���زب، ا�شت�شهاد �شام ع���ادل ورفاقه قوة دافعة 
للتحدي واال�ش���رار على بقاء احلزب، ودميومته، 
وا�شتم���راره يف الت�شحي���ة والعط���اء، رغم رهان 
الدول اال�شتعمارية والقوى الرجعية على ت�شفية 

وجوده يف البلد..

بق���ي ا�شم �شام عادل رمزا �شاخ�شا لدى االو�شاط 
واالقليم���ي  ال���دويل  امل�شت���وى  عل���ى  ال�شعبي���ة 
والعربي والدخللي خ�شو�شا لدى معظم االحزاب 

ال�شيوعية واال�شرتاكية، والدميقراطية..
وعن���د الكتابة ع���ن القائد ال�شيوع���ي االممي �شام 
ع���ادل الب���د م���ن مراجعة موؤل���ف )�ش���رية منا�شل( 
لزوجت���ه ام اميان مع نزار خالد، ذلك الكتاب الذي 
يحوي عل���ى حمطات مهمة من حي���اة �شام عادل، 
اال�شم ال�شري���ح لل�شهيد البطل �شام عادل، ح�شني 

احمد الر�شي املو�شوي. 
 يف كان���ون الثاين عام 1954 دعي ح�شني الر�شي 
حل�ش���ور اجتم���اع اللجن���ة املركزي���ة ال���ذي ناق�ش 
نقري���ر جبهة الكف���اح الوطني ال���ذي اعدته اللجنة 
املركزي���ة، و�شب���ق له ان ق���اد ا�شراب عم���ال النفط 
يف الب�ش���رة يف كانون االول ع���ام 1953، وكانت 
وثيق���ة جبه���ة الكف���اح الوطني يف وقته���ا متكاملة 
�شمن الظروف ال�شائدة وقت ذاك. يف ايار 1954 
جن���ح حمي���د عثمان مع ه���ادي ها�شم م���ن الهروب 
من ال�شجن وااللتح���اق باحلزب لي�شبح امل�شوؤول 
ع���ن قي���ادة احل���زب بدال ع���ن ك���رمي احم���د لقدمه، 
حمي���د عثمان متتع بالفردي���ة يف اتخاذ القرارات، 
وخ�شو�ش���ا ع���دم التزام���ه بوثيقة احل���زب جبهة 
الكفاح الوطني، التي اطلق عليها ت�شمية اطاقات 
اي���ار،  يف  احل���زب  اىل  التحاق���ه  باعتب���ار  اي���ار 
وحماول���ة ابع���اد �شام ع���ادل عن املرك���ز وتكليفه 
بقي���ادة منطق���ة الف���رات االو�ش���ط، �ش���ام ع���ادل، 
ا�شتاء من هذا ال�شل���وك وطلب عقد اجتماع للجنة 
املركزية، وعقد االجتماع يف حزيران 1955 وعلى 
�ش���وء ذلك ج���رى حما�شبة ومعاقب���ة حميد عثمان 
عل���ى خروقات���ه االمبدئي���ة، وانتخب �ش���ام عادل 
�شكرت���ريا للحزب، اعقبه يف مت���وز اجتماع للجنة 
املركزي���ة خ�ش����ش لو�ش���ع �شيا�شة عام���ة للحزب، 
اوف���دت اللجن���ة املركزي���ة �ش���ام ع���ادل حل�ش���ور 
موؤمتر االحزاب ال�شيوعية لدول الكومنويلث يف 
بريطاني���ا، وا�شتطاع احل�ش���ور ومتثيل احلزب، 
بحنكت���ه وذكائ���ه ا�شتطاع امل�شاركة رغ���م العوائق 
الت���ي �شادفت���ه، وبع���د انتهائه من تق���دمي التقرير 
هتف احل�شور بحياة احلزب ال�شيوعي العراقي، 
وعل���ى اث���ر ذل���ك ار�شل���ت اىل احل���زب ال�شيوع���ي 

العراقي ر�شالة حتية من املوؤمتر.
 بع���د تولي���ه قي���ادة احل���زب اوىل اهتمام���ا خا�شا 
باعادة  حلم���ة وح���دة احل���زب، بع���د اخ���ذ موافقة 
اع���ادة  عل���ى  املركزي���ة والعم���ل  اللجن���ة  اع�ش���اء 
املن�شق���ني اليه على �ش���كل ف���رادى، يف الوقت كان 
البع����ش ي�ش���ك يف جن���اح م�شع���اه ولكن���ه بقدرته 
وحر�ش���ه على وح���دة احلزب راه���ن على جناحه 
يف ع���ودة رفاق راي���ة ال�شغيلة،  بع���د فتح احلوار 
م���ع بع����ش قياديه���م، ال�شهي���د جم���ال احلي���دري، 
كاظ���م فره���ود اب���و قاع���دة، كم���ا ا�شتط���اع خ���ال 
ف���رتة قيادت���ه للحزب يف جن���اح احلزب م���ن قيام 
جبه���ة االحت���اد الوطني مطل���ع ع���ام 1957 وهذا 
مامتخ����ش عن���ه الكونفرن����ش الثات���ي املنعق���د يف 
ايل���ول ع���ام 1956 ذل���ك الكونفرن����ش ال���ذي بع���د 
جن���اح انعق���اده انت�ش���ار للح���زب و�شيا�شت���ه بعد 
ال�شرب���ات املوجع���ة التي تلقاها �ش���واء من اعدام 
قادت���ه يف 14 �شي���اط 1949،  واالعتق���االت الت���ي 
طال���ت العدي���د من ك���وادره، اعان جبه���ة االحتاد 
الوطني و�شط ظ���روف معقدة ميريها البلد، ولكن 
حر����ش احل���زب عل���ى قيامها ذل���ل امل�شاع���ب التي 
كانت حتيط بها، خ�شو�شا موقف بع�ش االحزاب 
القومي���ة املن�شوية رف�ش���ت ان�شمام حزب البارت 
الك���ردي اليه���ا، لك���ن احل���زب ال�شيوع���ي العراقي 
عق���د حتالف���ا ثنائيا مع احلزب املذك���ور، واجلانب 
االخ���ر االح���داث ال�شيا�شي���ة الت���ي م���ر به���ا البل���د 
عج���ل م���ن قيامه���ا، والتن�شيق مع حرك���ة ال�شباط 
االح���رار الت���ي كان للح���زب دورا فيه���ا، يف تل���ك 

املرحل���ة �شعد احلزب م���ن الن�ش���اط اجلماهريي، 
و�شه���د الع���ام 1957/ 1958 املزي���د م���ن احلركة 
اال�شرابي���ة، ومزيد م���ن التعبئة للتمهي���د للثورة، 
وتن�شي���ط العم���ل بني �شف���وف الق���وات امل�شلحة، 
والعم���ال، وتعزي���ز مكان���ة احلزب ب���ني الفاحني، 
نتيجة تفه���م �شام عادل ملطالب الفاحني، ح�شلت 
ع���دة انتفا�ش���ات فاحي���ة يف اجلن���وب والو�شط، 
الديواني���ة  يف  الفاح���ني  انتفا�ش���ة  وخ�شو�ش���ا 
ناحي���ة الدغ���ارة الت���ي بقي���ت م�شتعرة حت���ى يوم 
انت�ش���ار ثورة الراب���ع ع�شر من مت���وز وم�شاهمة 
الفاح���ني مبحا�شرة مقر قي���ادة الفرقة االوىل يف 

الديوانية، 
، وق���د لع���ب احلزب بقي���ادة �شام ع���ادل من تامني 
الدعم اخلارجي للث���ورة عند قيامها خال ح�شور 
ال�شهيد �شام عادل موؤمتر االحزاب ال�شيوعية يف 
مو�شك���و، وح�شول���ه على الدعم املعن���وي وا�شناد 
التغي���ري املرتف���ب يع���د ال���رتدد ال���ذي كان يكتنف 

موقف بع�ش االحزاب ال�شيوعية
لع���ب �شام عادل دورا ممي���زا يف دعم ثورة الرابع 
ع�شرم���ن متوز 1958 من خال التن�شيق مع حركة 
ال�شب���اط االح���رار، والتهيئة وا�شتنف���ار منظمات 
احل���زب للط���اريء املتوق���ع احل�شول ي���وم الرابع 
ع�شر من متوز، قيادة احلزب كانت على علم ب�شاعة 
ال�شف���ر ليلة احلادي ع�شر من مت���وز/ الثاين ع�شر 
منه عن طريق املرحوم ر�شيد مطلك، وابلغ تنظيمه 
اجل���زب  وا�ش���در  الظ���رف،  بطبيع���ة  الع�شك���ري 
توجيه���ا اىل منظمات���ه ي���وم 12 / مت���وز / 1958 
برتق���ب مايحدث ليل���ة الرابع ع�شر م���ن متوز عند 
منت�ش���ف اللي���ل كان �شام عادل �شحب���ة كمال عمر 
نظمي ب�شيارة االخ���ري، يف جولة يف مناطق مهمة 
م���ن العا�شم���ة بغداد، وعن���د �شماعه البي���ان االول 
للثورة ار�شل برقية تهنئة من بريد االعظمية با�شم 
�ش���ام ع���ادل �شكرتري احل���زب ال�شيوع���ي العراقي 
اث���ار ا�شتغ���راب موظ���ف الري���د، اول م���رة ي�شمع 
بعلنية احلديت والتهاتف با�شم احلزب ال�شيوعي، 
ه���ذه ال�شخ�شية النموذجي���ة االممية التي ح�شيت 
باح���رتام قوى واح���زاب ي�شارية دولي���ة واقليمية 
امتاز بقوة ذكائه و�شدقه يف تعاملة ، وكان له دور 
متمي���ز يف تعبئة ال�ش���ارع العراقي، وق���وى دولية 
يف دعم وا�شن���اد الثورة واحلر����ش على ا�شتمرار 
عمل جبهة االحتاد الوطني التي انفرط عقدها بعد 
انت�شار الثورة، ب�شبب اخلافات بني قوى الي�شار 
والقوى القومية الت���ي ارادت الوحدة الفورية مع 
اجلمهورية العربية املتح���دة، ولكن احلزب اختار 
طريق االحتاد الف���درايل، االجنازات التي حتققت 
يف ظل ثورة الرابع ع�شر من متوز وبدعم وا�شناد 
احل���زب ال�شيوع���ي العراق���ي وخ�شو�ش���ا قان���ون 
االط���اح الزراعي، وقان���ون االح���وال ال�شخ�شية 
188، وقان���ون النف���ط رق���م 80، واخل���روج م���ن 
حلف بغداد وبع�ش القوان���ني التي خدمت �شرائح 
الكادح���ني؟؟، اث���ارت حق���د الدوائ���ر اال�شتعماري���ة 
واملت�شررين من تلك االجنازات، وجرى التخطيط 
بع���دة حموالت لاتق�شا�ش على الثورة، وجنحوا 
يف ذل���ك يوم الثامن من �شباط عام 1963 باالنتقام 

من احلزب ال�شيوعي وقيادته،
ال�شهي���د �شام ع���ادل كان ملم���ا بالق�شاي���ا الفكرية 
والتنظيمي���ة والت���ي رفع���ت م���ن مكان���ة احل���زب 
وحرك���ة  والر�شمي���ة  ال�شعبي���ة  االو�ش���اط  يف 
التح���رر الوطن���ي، ومعظ���م االح���زاب ال�شيوعية، 
واال�شرتاكي���ة، وحرك���ة الي�شار ي���وم التا�شع ع�شر 
م���ن �شياط م���ن ذلك الع���ام مت الق���اء القي����ش على 
�شكرتري احلزب �شام عادل وتعر�ش الب�شع انواع 
التعدي���ب اجل�ش���دي، ارع���ب جادي���ه يف �شموده 
اال�شطوري، و�شار منوذجا للقائد االممي يف ذلك 
التحدي  اال�شطوري لقتلته، وتاريخ جميد للحزب 

ال�شيوعي العراقي.

الشهيد سالم عادل المناضل في الزمن الصعب



5

هج
تو

ن ال
زم

ن 
م

العدد )5351( 
السنة العشرون 
الخميس )19( 

كانون الثاني 2023

محمد مهدي الجواهري

�شامًا: ويف يقظتي واملنام ، ويف كلَّ �شاٍع ويف كلِّ عام 
خام، َتَطايُح هامًا على اإثِر هام  تهاَدى طيوُف الُهداِة ال�شِّ

�شامًا: ويف كلِّ ما اأ�شتعيُد، من الذكريات وما اأ�شتفيُد
وامي، اأح�شُّ دبيبًا لها يف عظامي من الِعِر املُوحياِت الدَّ

* * *
�شامًا: ومنذ الُع�شور اخلوايل، ُمذ اخ�شرَّ حقٌل ب�شمِر الِغال 
َمِت االأر�ُش ريَح الن�شال  مْت �شادة ٌ يف املوايل، تن�شَّ وُمذ ُحكِّ
َزَهْت بال�شريد روؤو�ُش اجِلبال، وتاَه الرَثى بالدماء الَغوايل
ْت م�شامرُي خْجلى َعطا�شى، بكفِّ امل�شيِح فطارْت َر�شا�شا ودقَّ

ب باملجد هاَم الرجال  بقايا دٍم للُع�شور التوايل، ُتخ�شّ
* * *

�شامًا: م�شابيَح تلك الفاِة، وجمرَة رملِتها املُ�شطاة
فوِة الزَمِر املُبَتاة  �شامًا: على الفكرة املُجتاة، على �شَ

ُوالِة الن�شال ، حتوف الُوالة، �شامًا: على املوؤمنني الُغاة 
�شامًا: على �شامٍد ال ُيطاُل، تعلََّم كيف متوُت الرجاُل

* * *
�شامًا: وما اأنا راٍع ذماما، اإذا مل اأ�شلِّْم عليكْم مِلاما

�شامًا: �شريٌح ُي�شيُع ال�شاما، يعانُق فيِه “جماٌل” “�شاما«

�شامًا: اأحبَة �شعٍب نيامى، اإىل يوم ُيوؤذُن �شعٌب قياما
* * *

�شامًا: حماَة الغِد الهادرِ ، مفاتيَح م�شتقبٍل زاهِر
ِرِة العا�شِر �شامًا: على املعدِن النادِر، تاأّبى على َع�شْ

على ِترٍة يف َيَدْي واتِر، وي�شمُخ كالقائِد الظافِر
�شامًا: على جاعلني احلتوْف، ممرَّ املواكِب ، ج�شَر الزحوْف

* * *
�شامًا: حماَة الن�شاِل العنيِد، اأمْن َجْلَمٍد اأنتُم ، اأم حديِد ؟

اأغرَي اجللوِد لكْم من ُجلوِد؟، ت�شاِرُع هوَل العذاِب ال�شديد؟؟
اأجنتكم اأن ت�شالوا �شعريا، واأن ال تبيعوا لوغٍد �شمريا

ومن ذلك حزُّ الوريد، �شامًا: �ُشراَة الردى باخللوِد
* * *

حماَة احلمى: والليايل تعوُد، وخلَف ال�شتاِء ربيٌع جديُد
�شيوِرُق غ�شٌن ، ويخ�شرُّ عوُد، وي�شتنِه�ُش اجليَل منكْم عميُد

�شَيْقُدُمُه “رائٌد” اإذ َيروُد ، ويخِلُف فيِه اأباُه “�شعيُد«
و”�شافرٌة”�شرتبِّ الن�شورا، ُتويفِّ “اأبا العي�ش”فيهم نذورا

حماَة احلمى: ربَّ وعٍد وعيْد، �شريدى الردى ، و�شيبقى ال�شهيْد
* * *

ُحماَة احلمى اإنَّ جيًا يفوُر، على حِمَوٍر من �ُشمو�ٍش َيدوُر
ي�شرُي ويعرُف اأيَن املَ�شرُي، له األُف جنٍم بنجٍم َيغوُر

�شيحُرث اأر�شًا اأباديَد ُبورا، وُيطِلُع َرو�شًا عليها ن�شريا
روُر، ولكن يعي�ُش القمنُي اجلديُر على مثِلها لن تعي�ش ال�شُّ

* * *
حماَة الدياِر و�شاَح الدُم، اأتعلُم اأم اأنت ال تعلُم
وجاوبُه االأنكُد االأ�شاأُم، اأجْل: اأنا ذا ، اإنني اأعلُم

باأنَّ ِجراَح ال�شحايا فُم، حماَة احلمى: وبكْم اأق�شُم
باأن �شوَف تع�شُف تلَك اجلروُح، بجيٍل يجيُء، وجيٍل يروُح

ونار اإزاءهما َت�شرُم، َتَنّوُر اإذ تختفي االأجنُم
* * *

وِح ريُح �شامًا: وما ظلَّ جنٌم يلوُح، وما �شاَقَطْت َوَرَق الدَّ
خاٌم َتطيح، ويبقى َيُجرُّ اجلريَح اجلريُح �شتبقى روؤو�ٌش �شِ

ي ُطموح، لفجٍر يلوُح وديٍك َي�شيُح و�شوف َيَظلُّ ُيدوَّ
عوِد، ف�شوَف َتَظلُّ دماُء ال�شهيِد ُف الرُّ �شامًا: وما �شج َق�شْ

جُّ ، و�شوَف ُيَرجُّ ال�شريُح، ليوٍم ُيباُح به امل�شتبيُح ت�شِ
�شامًا: و�شوَف تظلُّ الدهوُر، تغّطي �شماواتِهنَّ النُّ�شوُر
و�شوف تِعنُّ جنوٌم تنرُي، َعِميَّ الدُّجى عن جنوٍم تغوُر

سالمــــا..

بعنوان “سالمًا إلى أطياف الشهداء الخالدين” نظم الجواهري 
العظيم بعد االنقالب الدموي األسود عام 1963 “بانوراما” شعرية 
شاملة في استذكار وتخليد اشهيد سالم عادل ورفاقة من شهداء 

العراق الذين راحوا ضحية االنقالب الدموي الفاشي في 1963.
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د . سيف عدنان القيسي  

عانى الحزب الشيوعي انقسامات 
في صفوفه في الخمسينيات وشعر 

بأن ذلك أثر في قوته في الساحة 
العراقية , فقد كانت هناك هجمات 

عنيفة متبادلة بين تيارات الحزب 
المختلفة , فعلى سبيل المثال , 

هاجمت جماعة القاعدة راية الشغيلة، 
عام 1954 وعدتها »زمرة بالطية 
»,وأنها  »إنحطت في المستنقع 
والقاذورات اليمينية » مؤكدة أن 

مصيرها »الفناء المحتوم المحالة »، 
مشيرة الى ان »االنتهازية اليمكن 

أن تصمد أمام حزب له سياسة أممية 
ويسير باالتجاه الثوري«  لقد ظل 
حميد عثمان يرفض توحيد فصائل 

الحزب وعودة راية الشغيلة , اذ يشير 
كاظم فرهود«الى رفض حميد عثمان, 

وهو في سجن نقرة السلمان الغاء 
طرد عزيز محمد من صفوف الحزب 

عام 1953 »  .

ح���اول ع���دد م���ن م���اكات احل���زب ال�شيوع���ي ان 
يوح���دوا �شفوف���ه ، فعن���د هرب حمي���د عثمان اىل 
املو�شل التقى بكاظم فرهود، وطلب اللقاء بجمال 
احلي���دري ملناق�شة وحدة احل���زب ، ورحب االأخري 
باالم���ر و و�شاف���ر م���ع كاظ���م فره���ود اىل املو�شل 
لكنهم���ا مل يج���دا حميد عثم���ان ، ويف الوقت عينه 

جاء نا�شر عبود جاء  للقاء حميد عثمان.
ولكن غي���اب  حميد عثمان مل يث���ن اطراف احلزب 
ال�شيوع���ي للبح���ث ع���ن �شيغ���ة لوح���دة احلزب ، 
اذ فر�ش���ت الظ���روف �ش���رورة التفاه���م وتا�شي 
االختاف���ات العقائدي���ة وارتاأت القي���ادة اجلديدة 
االخ���ذ باالعتبار وجهة نظر اجلماع���ات املتناف�شة 
، واعرتفت اأن �شيا�ش���ة »االنعزال الي�شاري« كانت 

�شعفًا للحزب ال�شيوعي العراقي .
وا�شتكم���اال« لتل���ك اخلط���وات بع���ث �ش���ام ع���ادل 
بر�شالة اىل جم���ال احليدري يف بداية املحادثات، 
كان���ت جوابًا لر�شالة بعث���ت اىل  حميد عثمان قبل 

تنحيته.
وهك���ذا فت���ح حوار ج���دي لتوحي���د تنظيم احلزب 
ال�شيوع���ي، و�ش���م راي���ة ال�شغيل���ة  برئا�شة جمال 
احليدري ووح���دة الن�شال برئا�ش���ة عزيز �شريف 

اإ�شافًة اىل جماعة القاعدة.
وكان  لعق���د املوؤمت���ر الع�شرين للح���زب ال�شيوعي 
ال�شوفيت���ي يف �شباط 1956 اإ�شاف���ة حلل منظمة 
الكومنف���ورم »مكت���ب االنباء لاح���زاب ال�شيوعية 
واح���زاب العم���ال« يف ال�شاب���ع ع�ش���ر م���ن ني�شان 
1956 انعكا����ش وا�ش���ح واأث���ر ب���نّي يف و�شع حًد 
لان�شقاق���ات وجم���ع ال�شيوعي���ني العراقيني ثانية 

حتت مظلة واحدة .
كما كان لها دور كبري يف توحيد احلركة ال�شيوعية 

وتنا�شي اخلافات واالعرتاف باالخطاء.
ففي مقال جلري���دة القاعدة يف اآيار 1956 ا�شارت 
فيه اىل ان���ه نتيجة حلل الكومنف���ورم فاأن احلزب 

ال�شيوع���ي �شيتج���ه »بكل ق���واه لاف���ادة اىل احلد 
االق�ش���ى م���ن م�شم���ون قرار ح���ل مكت���ب االنباء، 
واآفاقه واال�شتنتاجات املبدئية«  وا�شافت »�شيتجه 
احل���زب بعزمية اكر لت�شفي���ة الو�شع االنق�شامي 
يف احلرك���ة الثوري���ة )اأي ال�شيوعية( يف العراق، 
وتوحيد كل املنظم���ات والعنا�شر وقد مرت عليها 
جت���ارب مري���رة يف الكف���اح يف حزبن���ا ال�شيوعي 

العراقي، على اأ�شا�ش املارك�شية- اللينينية«.
ويف هذه االثناء اأتفقت جماعتا القاعدة و الن�شال 
على حل حزب وح���دة ال�شيوعيني يف العراق على 
اأن ي�شب���ح عبدالرحي���م �شريف ع�ش���وًا يف اللجنة 
اأعل���ن عبدالرحي���م �شري���ف غل���ق  املركزي���ة، كم���ا 

�شحيفته يف اأوائل ني�شان 1956.
واعرتف���ت منظم���ة »وح���دة ال�شيوعي���ني« بخط���اأ 
قيام وا�شتمرار ن�شاطه���ا وتنظيمها امل�شتقل مادام 
احل���زب ال�شيوع���ي قائم���ًا ويوا�شل كفاح���ه بعناء 
واإ�شتب�ش���ال وتقدم منا�شلوه���ا لان�شمام للحزب 
للح���زب  املركزي���ة  اللجن���ة  وخول���ت  ال�شيوع���ي 
باإ�ش���دار بي���ان بذلك ف�ش���در البي���ان يف اخلام�ش 
والع�شري���ن م���ن ني�ش���ان، واأهم ماج���اء يف البيان 
»اجتم���ع ممثلون عن احل���زب ال�شيوعي العراقي، 
وممث���ل عن وح���دة ال�شيوعي���ني ودر�ش���وا  و�شع 
احلركة الثورية والوطنية فاأثنى على دور احلزب 
ال�شيوع���ي يف حتري���ك وتنظي���م اجلماه���ري خال 
ال�شنوات الطويلة، كم���ا ثمن اأح�شن تثمني الكفاح 
الوطني ال���ذي خا�شه املنا�شل���ون الذين اإنتظموا 
يف حزب وحدة ال�شيوعيني وت�شحياتهم املعروفة 
يف الن�ش���ال �شد اال�شتعم���ار والرجعية، ودورهم 
يف تو�شيع الوعي الوطني الدميقراطي، واأعلنوا 
اأن���ه م���ن اخلط���اأ قي���ام ه���وؤالء املنا�شل���ني بتنظيم 

وعمل م�شتقل باأ�شم )احل���زب ال�شيوعي العراقي( 
اأو بعدئ���ذ باأ�شم )حزب وح���دة ال�شيوعيني( مادام 
احل���زب ال�شيوع���ي قائم���ًا ويوا�شل كفاح���ه بعناد 
وا�شتب�ش���ال فاتف���ق املمث���ان عل���ى اأن ينهي حزب 
)وحدة ال�شيوعيني( ن�شاطه وتنظيمه امل�شتقل وان 
يجري ان�شمامه للحزب ال�شيوعي العراقي«.واذا 
انته���ى ان�شقاق جماع���ة حزب وح���دة ال�شيوعيني 
بذل���ك البيان ف���اأن اإ�ش���رار القاعدة عل���ى حل راية 
ال�شغيل���ة  دون قي���د اأو �ش���رط واالع���رتاف باأنه���ا 
منظم���ة اأن�شقاقي���ة وع���ودة اأع�شائه���ا اىل احلزب 
اأفرادًا، ادى اىل رف�ش ق���ادة راية ال�شغيلة حتقيق 
الوح���دة على ه���ذا اال�شا�ش، واقرتح���ت ، بعد عقد 
كونفرن����ش حزب���ي يف دار ع�شو اللجن���ة املركزية 
للحزب ال�شيوعي حمزة �شلمان يف ني�شان 1956، 
واأي���ده اك���رث احل�شورعل���ى �شيغ���ة التحكيم، الأن 
القاع���دة وراي���ة ال�شغيلة مت�ش���كا براأييهما فاأجتها 
اىل قبول حتكيم قيادة احلزب ال�شيوعي ال�شوري 
،والزام  وخ�ش���وع الطرفني لقراراته من دون قيد 

اأو �شرط.
و�شافر اىل دم�شق كل من جمال احليدري،وعدنان 
جلم���ريان، وحمم���د �شال���ح العبلي، وج���ورج تلو 
،وعبد القادر اأ�شماعيل واأتفقوا على توحيد الكتل 
ال�شيوعي���ة، وق���د متكن خال���د بكدا�ش م���ن تقريب 
وجه���ات النظ���ر بني »القاع���دة« و »راي���ة ال�شغيلة« 

ال�شيما بعد اأ�شرار القاعدة على �شروطها. 
اأن تع���رتف جماع���ة راي���ة ال�شغيلة ب���اأن عملها كان 

اأن�شقاقيًا واأنتهازيًا وت�شدر بيانًا بذلك.
اأن يقب���ل جمي���ع اأع�شاء راي���ة ال�شغيلة يف احلزب 
»القاع���دة« عل���ى اأن يوؤخذ بنظر االعتب���ار كفاءتهم 
ومراكزه���م القيادية يف توليه���م امل�شوؤوليات على 

هذا اال�شا�ش.
اأن ت�ش���در جماع���ة القاع���دة بيانًا تع���رتف فيه باأن 

القيادة التي �شببت االن�شقاق كانت قيادة جاهلة.
اأن ت�ش���م اللجنة املركزية اجلدي���دة بع�ش اع�شاء 

راية ال�شغيلة.
وح�شل���ت املوافق���ة على توحي���د الكتلت���ني اللتني 
فيهم���ا  يعلن���ان  حزي���ران  يف  بيان���ني  اأ�شدرت���ا 
وحدتهم���ا، فق���د ج���اء يف بي���ان راي���ة ال�شغيلة يف 
الثال���ث ع�شر من حزي���ران 1956 »باأنه على �شوء 
التج���ارب املريرة التي مرت عل���ى حزبنا وحركته 
خ���ال االع���وام االخ���رية وباال�شرت�ش���اد باخلرة 
والتجرب���ة االأممي���ة الوا�شع���ة الت���ي ت�شتطي���ع اأن 
متي���ز م�شلكنا حينئ���ذ �شل���وكًا اأن�شقاقي���ًا تخريبيًا 
خاطئًا وذلك بتاأ�شي����ش تنظيمنا ومركزنا القيادي 
امل�شتقل الذي اإعترن���اه اإبتعادًا للحزب ال�شيوعي 
ال�شيوع���ي  حزبن���ا  في���ه  كان  وق���ت  يف  العراق���ي 
قائم���ًا ويوا�شل كفاح���ه بعن���اد واأن خطوتنا التي 
اأ�شميناه���ا )االنت�ش���ال( كان���ت خمالف���ة �شريح���ة 
للمب���ادئ املارك�شية- اللينينية، اإنن���ا اليوم اأدركنا 
خطاأنا وفداحة النتائج التي ترتبت عليه نعلن حل 
منظمتن���ا وندعو رفاقنا العامل���ني فيها اىل العودة 
حلزبهم ال�شيوعي العراقي،من دون قيد اأو �شرط، 
وو�ش���ع كل كفاءاتهم واإمكانياته���م حتت ت�شرفه، 
ويف �شبي���ل خدمته ويف الن�شال �ش���د اال�شتعمار 
وحلف بغداد احلرب���ي العدواين،ومن اأجل حرية 

وطننا و�شيادته«.
واأه���م ما جاء يف بي���ان القاع���دة يف ال�شابع ع�شر 
حزي���ران 1956«خ���ال الهج���وم الوح�ش���ي الذي 
تعر����ش له احلزب فاأن بع����ش العنا�شر امل�شبوهة 
والدخيلة اأ�شت�شلمت لبط�ش اال�شتعمار والرجعية 
واأ�شاع اأبلغ الن�شاالت للطبق���ة العاملة والثورية 
جلماه���ري �شعبن���ا العراق���ي وطعن���ت احل���زب من 
وراء ظه���ره، و فر�شت على احل���زب االن�شقاق يف 
تل���ك ال�شنوات وظهرت قيادة طارئ���ة فقد �شيطرت 
قيادات جاهلة عل���ى اأمور احلزب و�شريته باأجتاه 
بريوقراط���ي �شبياين ادى لي�ش فق���ط اىل اأخطاء 
�شيا�شي���ة وتنظيمية خطرية متكررة كما اأو�شحها 
احل���زب يف منا�شب���ات عدي���دة واأدى اىل حرم���ان 
احلزب م���ن خرة ومعرف���ة رفاق طيب���ني اأنتقدوا 
احل���زب باإخا�ش وقد فعلوا اخلط���اأ نتيجة القمع 
املفرو����ش عل���ى النقد يف احل���زب ومنه���م الرفاق 

الذين انتظموا بعدئذ يف راية ال�شغيلة«.
ويف ذلك التاري���خ تقدم اآخرون بطلب���ات االنتماء 
للحزب ال�شيوع���ي م�شفعني طلباتهم بالنقد الذاتي 
منه���م داود ال�شائ���غ الذي اأق���ر يف حزيران 1956 
باأنه خرق ال�شب���ط احلزبي وحتدي قيادة احلزب 
»عندم���ا كان يعم���ل يف �شفوف���ه اأواخ���ر احل���رب 
العاملي���ة الثاني���ة كما اإع���رتف باأن تكوين���ه ملنظمة 
رابط���ة ال�شيوعي���ني بعدئ���ذ كان عم���ًا اإن�شقاقي���ًا 

تخريبيًا خاطئًا طالبًا اأعادة ع�شويته للحزب ».
ففي ن�شرة داخلية للح���زب اأواخر حزيران 1956 
بنِيّ فيها اأهمية وحدة املنظمات ال�شيوعية معنونة 
ب���� »درو����ش وواجبات« واأه���م ماج���اء يف الن�شرة 
»خال هذا ال�شهر اإ�شتقب���ل حزبنا رفاقه ال�شابقني 
الذين عملوا لفرتة معينة يف منظمة راية ال�شغيلة 
كم���ا ا�شتقب���ل املنا�شلني الذين �شب���ق اأن عملوا يف 
ح���زب وح���دة ال�شيوعي���ني واإن كل حري����ش على 
م�شلح���ة احلرك���ة الوطني���ة وعل���ى تعزي���ز وحدة 
حزبن���ا ال�شيوع���ي الميك���ن اال اأن يبته���ج لهات���ني 
اخلطوت���ني اللتني جاءت���ا نتيجة لت�شب���ح �شيا�شة 
احل���زب وجله���ود جمي���ع العامل���ني باأخا����ش يف 
�شبي���ل تعزيز وحدة احلزب واحلرك���ة اللتني لهما 
اأكر االأهمية يف تاريخ حركتنا«، ومل تقف الن�شرة 
عن���د هذا احلد بل بينت الدرو�ش التي افرزتها تلك 

التجارب .
عن ر�سالة )احلزب ال�سيوعي العراقي ودوره يف احلركة 

الوطنية العراقية(

سالم عادل وتوحيدالحركة الشيوعية في العراق



رئيس مجلس اإلدارة رئيس التحرير

طبعت بمطابع مؤسسة لإلعالم والثقافة والفنون

رئيس التحرير التنفيذي
علي حســين

سكرتير التحرير
رفعة عبد الرزاق

www.almadasupplements.com

Email: info@almadapaper.net

أسبوعي يصدر عن مؤسسة ملحق 

لإلعالم والثقافة والفنون

يمكنكم متابعة الموقع االلكتروني
:QR Code من خالل قراءة

7

حلظة اأن �َش�َملوا عينيك العا�شقتني
اأ�شاء النفق املظلم بالع�شق االأحمر

ر املوت واحت�ُ�شِ
قال رفاقك مل تتوجع

اإال رجفة �شر
وتوجَع مما غاَر ال�شفوَد بعينيك

الكوُن و�شاَح ال�شمت
اأدرَت عماك املب�شَر لل�شعب

اأعطيَت بياَن ال�شمت
وتقوميك فاجتمع الوقت

قال ال�شاهُد كنَت كطفل يبحث عن �شيء
و�شحكَت ملجهول

هذا املجهوُل اأخاَف اجلادين
راأوا اأنَك كالطوِد ال�شامخ مل تهِو

قّبل جبهتك النجف االأ�شرف وارتفع البيت
اآن اإذن �شمتك كان �شقوَطهم �شلفَا

مل يحتملوا اأن تنظر بال�شفودين اإليهم
واقتادوك وظلَّ امل�شهُد

ظلَّ مكاُنك منت�شب القامة
اأرعبهم اأن عماك ي�شاعف عينيك بدون حدود

اأخذوك اإىل الليل وهم يرجتفون كاأنَك اأنَت تعاقبهم
فعا اأنت تعاقبهم
فعا اأنت نهايتهم

ال نعرف اأين دفنت
ولكن ن�شمع �شوتك يف االأمطار

وبني �شجريات الرمان
واأع�شا�ش حفاة العمال

و�شاعة يولد للب�شرة مولود
واالآن لدي ا�شتف�شار �شر�ش

كيف امتدت با�شم ال�شعب يٌد
لت�شافح من غر�ش ال�شفود بعينيك

�شافحِت ال�شفلة
غ�شلوا كف القاتل من عينيك

وبع�ش ق�ب�ّل مثل كتاب الله يديك
البد م�شحتهم من تاريخ باد النهرين

و�شتمطر يا �شيد يا نائم يف املجهول با عينني
يظهر قرك بني الع�شب

وتنزل قطرة طل
اأبدعها ال�شبح لبوؤبوؤ عينيك احلاملتني

نقف االآن باإجال لي�ش الأن الفوالذ �شيوعي
لي�ش الأن مكانك يزداد �شموخًا منذ ثاثني �شنة

لكن حني ا�شتفردت و�شاح ال�شفود بعينيك
ر�شفت ال�شر ب�شر

واجتهت بو�شلتا عينيك الداميتني اإىل ال�شعب

مرثية  للشهيد سالم عادل
مظفر النواب



ملحق أسبوعي يصدر عن مؤسسة
المـدى لإلعـالم والثقافـة والفنـون

* ول���د ح�شني احمد الر�شي يف مدينة النجف عام 1922 
، وفيه���ا اكم���ل درا�شته االبتدائي���ة واملتو�شطة ، فالتحق 
ب���دار املعلم���ني االيتدائية يف بغداد ع���ام 1940 ، واثناء 
درا�شته يف الدار ان�شم اىل احلزب ال�شيوعي العراقي .

* عني معلما يف مدر�شة ابتدائية يف الديوانية ، واختار 

ا�شم���ا حركيا هو )خمتار (. ولن�شاط���ه ال�شيا�شي ابعدته 
ال�شلطة عن الوظيفة ، فعمل خطاطا يف مدينته النجف.

* انتق���ل اىل بغ���داد وا�شتقر فيه���ا ، اال انه اعتقل يف 19 
كان���ون الث���اين 1949 اثر م�شاركت���ه يف مظاهرة نظمها 
احل���زب ال�شيوع���ي . واف���رج عنه ع���ام 1951 ، فعاد اىل 
ن�شاط���ه احلزب���ي ال�ش���ري وعه���دت الي���ه قي���ادة احلزب 

م�شوؤولية احلزب يف اجلنوب .
* بع���د اعدام زعي���م احلرك���ة ال�شيوعية يو�ش���ف �شلمان 
) فه���د ( يف 14 �شب���اط 1949 ، ت�شكل���ت جلن���ة مركزي���ة 
يقوده���ا حمي���د عثم���ان ، ث���م جلنة بقي���ادة زك���ي وطبان 
تعر�شت هي االخرى لاعتقال ، ف�شكل بهاء الدين نوري 
جلنة جديدة يف ايلول 1949 ، اعتقلت اي�شا يف ني�شان 

. 1953
* بعد اعتقال بهاء الدين نوري �شكرتري اللجنة املركزية 
للح���زب ، ت�شكل���ت قي���ادة جدي���دة للح���زب يراأ�شها كرمي 
احم���د ال���داود ، وقد ر�ش���ح فيها �شام ع���ادل ع�شوا فيها 

م�شوؤوال للفرات االو�شط.
* مث���ل احل���زب ال�شيوعي العراق���ي يف موؤمتر االحزاب 
ال�شيوعي���ة يف البلدان اخلا�شع���ة للنفوذ الريطاين يف 

ني�شان 1954 .
* يف 16 حزي���ران 1954 ه���رب حمي���د عثم���ان م�شوؤول 
�شج���ن الكوت من �شجن���ه ، فت�شلم قي���ادة احلزب و�شكل 
جلن���ة مركزية جدي���دة ا�شتبعد فيها �ش���ام عادل خلافه 
مع���ه ، وكان حميد عثمان قد عرف بت�شعيد املواجهة مع 
ال�شلط���ة على الرغم من العواق���ب الوخيمة التي قد يجر 

اليها .
* يف حزي���ران 1955 عق���دت اللجن���ة املركزي���ة للح���زب 
وق���ررت تنحية حميد عثمان واخت���ري �شام عادل لتويل 
من�ش���ب �شكرت���ري اللجنة املركزي���ة . وق���د ا�شتطاع بناء 
احلزب من جديد ووحد �شفوفه بعد عدد من االن�شقاقات 
الت���ي طالته ب�شب���ب بع�ش مواق���ف القي���ادات التي تلت 
اع���دام يو�ش���ف �شلمان ) فه���د ( ، ففاو�ش الكت���ل املن�شقة 
ع���ن احلزب واعاد دجمها يف احلزب ) مثل راية ال�شغيلة 

ووحدة ال�شيوعيني ( ، و وكانت جريدة احلزب املركزية 
ال�شرية ه���ي ) القاعدة ( ، فغري ا�شمها اىل احتاد ال�شعب 

لتائم التطور اجلديد يف م�شرية احلزب .
* كان���ت ل���ه �شلة بحرك���ة ال�شب���اط االح���رار ، وهو من 
القائ���ل الذي���ن عرف���وا ب�شاع���ة ان���دالع الث���ورة ، فجهد 
كث���ريا لدع���م الثورة ووج���ه اع�ش���اء احل���زب وموؤيديه 
للخ���روج تايي���دا له���ا والدف���اع عنه���ا . وقد ع���اد احلزب 
ال�شيوع���ي العراقي بعد اندالع الث���ورة بقوة اىل �شاحة 
العم���ل ال�شيا�ش���ي ، وانخرطت يف �شفوف���ه اعداد كبرية 
م���ن خمتلف �شرائ���ح ال�شع���ب العراق���ي وا�شب���ح القوة 
ال�شيا�شي���ة االوىل يف تاثريه���ا يف ال�ش���ارع ال�شيا�ش���ي 
والنقاب���ي . وقد ا�ش���در جريدته ) احتاد ال�شعب ( ب�شكل 
علن���ي ، وكان له ح�ش���ور وا�شح يف الدف���اع عن الثورة 
�ش���ام  اع���رب  ، وطامل���ا  وم�شريته���ا يف �شنته���ا االوىل 
ع���ادل لزعي���م الثورة عبد الك���رمي قا�شم ع���ن رغبة حزبه 

بامل�شاركة يف احلكم .
* تاأزمت العاقة مع ال�شلطة يف عام 1960 ، بعد �شدور 
قانون االح���زاب ، ومل جتز ال�شلطة طل���ب العمل العلني 
للح���زب ال�شيوع���ي العراقي ، بل اج���ازت جماعة من�شقة 
حملت ا�شم احل���زب . ويف خ�شم تلك التطورات ، برزت 
يف قي���ادة احلزب كتلة االربعة التي وجهت ا�شابع النقد 

اىل قيادة �شام عادل .
* �شاف���ر �ش���ام عادل م���ع ال�شهي���د جمال احلي���دري اىل 
مو�شك���و ، ومل يع���د اال يف ايلول 1962 بعد غياب جاوز 
ال�شن���ة والن�ش���ف .وفور عودت���ه انعقد اجتم���اع مو�شع 
للجنة املركزية ، تقرر فيه اعادة ح�شني الر�شي �شكرتريا 

للجنة املركزية ، بعد اق�شاء كتلة االربعة املذكورة .
* وعندم���ا وق���ع انقاب 8�شب���اط 1963 الدموي ، توىل 
توجي���ه املقاوم���ة امل�شلحة �شد االنقابي���ني الذين قاموا 
مبج���ازر ب�شرية ين���دى لها جب���ني التاري���خ واالن�شانية 
، وقام���ت قطع���ان احلر����ش القومي مب�شاع���دة القطعات 
الع�شكري���ة بحم���ات قت���ل واعتق���ال لاآالف م���ن اع�شاء 
احل���زب وان�ش���اره ، ومل ينج���وا اال م���ن الذ باالختف���اء 
والهج���رة . وق���د ح���اول �ش���ام ع���ادل االت�ش���ال بفروع 
احل���زب يف االلوية العادة ربطها ، اال ان اعتقاله يف 19 
�شباط يف وكر حزبي يف منطق���ة الكرادة ال�شرقية انهى 
كل �ش���يء . وقد تعر�ش لتعذيب �شديد ، ي�شيب من هوله 
الول���دان ، حت���ى مت االجه���از علي���ه واعدام���ه احلياة يف 

م�شهد دموي رهيب .
* ويف ي���وم ال�شاب���ع م���ن اآذار 1936 ا�ش���درت قي���ادة 
االنقاب اال�شود بيان���ا بتنفيذ حكم االعدام ب�شام عادل 
مع اثنني من رفاقه يف قيادة احلزب ال�شيوعي العراقي .
* كان اآخ���ر توجي���ه حزب���ي كتب���ه �ش���ام ع���ادل وهو يف 
مواجه���ة االنقابيني قبل اعتقاله ب�شاع���ات ، هو تقييمه 

الحداث 8 �شباط ، بعنوان ) ماحظات اولية(.
زاخ���ر  الع���راق  يف  ال�شيوعي���ة  احلرك���ة  تاري���خ  ان   *
باال�شم���اء التاريخية التي ترك���ت ب�شمات وا�شحة فيه ، 
غري ان ا�شمني المير حديث هذا التاريخ ، اال وي�شار اىل 
دورهم���ا الامع واملوؤث���ر ، يو�شف �شلم���ان يو�شف)فهد( 
وح�ش���ني احمد الر�شي )�شام عادل( . ف�شام عليهما يف 

ذكراهما ...

  سالم عادل.. مسيرة المعة

اعداد : رفعة عبد الرزاق محمد


