
 !يوم الشهيد الشيوعي يوم شهداء الشعب

على اعدام قادة الحزب الشيوعي العراقي  أقدمت السلطة الملكية 4111شباط من عام  45و 41 فجر في

( حازم) زكي دمحم بسيم السياسي وعضوي المكتب ،-سكرتير الحزب- (فهد) يوسف يوسف سلمان

عادت السلطة ألقد . شيوعي قيادي يهودا صديق واعدم معهما( صارم)وحسين الشيخ دمحم الشبيبي 

بحجة ( -صارم وحازم-ورفيقيه عضوي المكتب السياسي  -فهد-سكرتيره )الملكية محاكمة قادة الحزب 

دفع و .4111شباط  41صدر قرار حكم االعدام عليهما يوم و .قيادة الحزب من معتقلهم في سجن الكوت

إللغاء هذه األحكام الجائرة  الرأي العام العراقي والدولي اإلدانة العالمية وضغطخوف السلطة الملكية من 

دون و من صدوره تنفيذ الحكم بعد اربعة أيام فسارعت في والتي تتنافى مع مبادئ حقوق اإلنسان

 ! األحكام االعالن عنه إال بعد تنفيذ

شباط في ساحة  41 فجر( فهد) يوسف االعدام بسكرتير الحزب الشهيد يوسف سلمان نفذ الطغاة

في ( حازم)نفس اليوم بعضو المكتب السياسي الشهيد زكي دمحم بسيم فجر نفذ االعدام كذلك المتحف، 

شباط نفذ االعدام بالشهيد عضو المكتب السياسي حسين الشيخ دمحم الشبيبي  45 فجرو. الباب الشرقي

 .في باب المعظم، وكذلك بالشهيد يهودا صديق( صارم)

ماعدا عائلة الشهيد حسين  .لقد أخفت حكومة نوري السعيد خبر تنفيذ حكم اإلعدام وأحاطته بسرية تامة

وإن ساعة  دون أن تعرف أن هذا اللقاء هو األخيرلة الشهيد ى فرصة لمقابلحصلت ع( صارم)الشبيبي 

في  -شقيق الشهيد األكبر-وكتب والدي  !الساعات األخيرة المعدودة من حياة الشهيد من اللقاء هذه هي

 :عن ذلك مذكراته

لكنهم أعلموا ابن عمها الشيخ باقر الشبيبي تلفونياً قبل ! أمي لم تهتِد إلى مكان احتجازه إال ليلة إعدامه]

د مواجهترره، فليتوجرره إلررى الموقررف أحررد يريرر لررهإن كرران : بعبررارة مقتضرربة شررباط 41ظهررر يرروم اال نررين 

أخررذ يملرري علررى سررمعها . لمقابلترره تصررحبها زوجترره وأمهرراوالدترره وسررارعت !. العسرركري فرري أبرري  ريررب

 ![4] قولي للشيخ دمحم رضا الشبيبي، وألبي، ليس لديهم ما يدينونني به  ير شهادة سافل واحرد. وصيته

ال تتعرر  ألي  رجراءً : صاح الضابط الرذي يجلرس خلرف منضردة، يسرجل مرا ينطرق بره هرو أو مرن يقابلره

فصرراحت األم يررا ! ال برر أ أصرردروا حكمرراً إلخررر باإلعرردام: الشررهيد رّد عليرره!. موضرروغ  يررر أن تررودغ أمررك

أن ال اله إال هللا وان )جاؤني بمعمم من شاكلتهم، ألشهد على يديه : لكنه طالبها بالصبر، وأستمر! ويلتاه

صاح الضابط  انية . ب، ال حاجة لي بمثلكفطردته، إني من بيت رجاله أهل دين وأد( الخ..دمحماً رسول هللا

لم تعد أمنا تعي من األمر شريااً وهري تشرهد السالسرل ترربط يديره إلرى ! أقيموا لي فاتحة: وأكمل. يعتر 

لرم تغمرل لهرا عرين، . وانتهت الدقائق العشر المخصصرة لزيارتره، وعرادت إلرى بيرت ابرن عمهرا. األر 

 !أن تهي وا الستالم جثمانه: ن للشيخحتى إذا أشرقت الشمس، رن جرأ التلفون يعل

الشرطة وضعوه بسياراتهم، أر موا العائلة أن تسلك من بغداد إلى كربالء، وتوجهروا ! هل استلموه؟ كال

لقرد ودغ الشرعر بر خر ! ودفن عند حلول الظالم، وأرسلوا مرن يردلهم علرى القبرر!. هم به إلى طريق الحلة

 :مار بقولهمنذراً عبيد االستع" تحية أيار"قصيدة 

 شرررررريدوا سننسررررررف أركرررررران مررررررا

  

 

 

 فررررررال العبررررررد يبقررررررى وال السرررررريد   

 



ا نفخرر إننرا قردمناه قربانرا وإنّر. حسبه، وحسبنا، إننا لم ولن نتراجع أو نتخاذل أمرام عسرفهم واضرطهادهم

: ورحررت أر يرره أمررام أبرري وهررو ينشرر ، ويقررول. مررن أجررل الرروطن والشررعب المضررطهد المغلرروب علررى أمررره

ً سميته يا أبا ع   (.بد هللا باسمك، وها هو  قد لقى الشهادة صابراً محتسبا

فالشرهيد فهرد هترف متحرديا  .متحدين جالديهم العمالء ى االبطال البواسل منصة االعدام وهم يهتفونارتق

، بينمرا خاطرب الشرهيد (الشيوعية أقوى من الموت وأعلى من أعواد المشرانق)الجالدين بمقولته الخالدة 

 الشربيبي ، أما الشرهيد حسرين(لو عدت للحياة مرة  انية لما اخترت  ير هذا الطريق) حازم جالديه بقوله

بعينيره، حيرأ أقرام ليلرة  هإعدام شرقيق شاهد فقد   (دمحم علي)ا رواه اخ الشهيد االصغر وحسب م( صارم)

شنقة، ينشد إعدامه في بيت رفاق مطالً على ساحة باب المعظم، وسمعه وهو يتقدم بخطى متزنة نحو الم

 :لجواهريامطلع قصيدة أستاذه 

 أتعلرررررررم أم أنرررررررت ال تعلرررررررم

 

 برررر ن جررررراح الضررررحايا فررررم 

 :ولما اعتلى المشنقة قال ما معناه 

 !من المناسبة الطيبة إن منصة اإلعدام نصبت لي في ذات المكان الذي كنت أ ير منه المظاهرات الوطنية

شباط  41بتاريخ اآلولى ( أحباءنا)قصيدته كانت و. بعدة قصائد( شقيق الشهيد حسين)ر ى والدي 

 :(أحباءنا)وأدناه هذه القصيدة . وهو يحتضن والده المنكوب وينشد مرتجالً أبياتها 4111

  باَءناِحأ

 أحباءنرررررررا طالرررررررتا علينرررررررا ليالينرررررررا

 

 لنلقاكموا وأسرتتنزف الوجرد  مرا فينرا 

 رجونرررا لكرررم عمرررراً مديرررداً نراكمررروا 

 

 به فوق عرش النصر يزهو رياحينا 

 صررررداكم بهررررذا الجررررو مررررازال داويررررا 

 

 يررردعونا يجلجرررل  فررري اآلفررراِق للحرررقِ  

 البرررا ي علررريكم سرررطا بهرررا يرررد   لَش رررلتا  

 

 للثررررررراراِت يومرررررراً توافينرررررررا والبرررررردّ  

 *   *  * 

 علينرررا لكرررم ديرررنف سرررنوفيه فررري  ررررد  

 

 فررررلن الوفرررراَء الحرررررا يحسررررب ه دينررررا 

 مشرررريتم أمررررام الركررررِب أخلرررر  قررررادة   

 

 أفانينرررررا ومارسرررررتموا درَب الكفررررراحِ  

 الطررررررررامعون بالدنررررررررا الغررررررررتزاة   أذلَ  

 

 وقرررد أو لرررتا بالفترررِك فينرررا أعادينرررا 

 منكرررتم مبشرررراً  الفجررررِ  نرررور   ف شررررقَ  

 

 أمانينررررا الجهررررادِ  برررر نا علررررى سرررروحِ  

 لبعضرررها ورحرررتم تشررردون الصرررفوفَ  

 

 لدك حصرون البغري برالوعي تحردونا 

 وهاَل العدى ما أنتمرو فيره مرن حجرىً  

 

 يشرررع  علرررى الدنيرررتا لكشرررف م سرررينا 

 *  *  * 

ً  لرررران رفعرررروكم فرررري المشررررانقِ   عاليررررا

 

 فقررد كنتمرروا فوقررا ومررا كنتمرروا دونررا 

 ت لقرررررررتا  عليهرررررررا كرررررررالنجومِ  وكنرررررررتم 

 

 وعانقتموهرررررررا يرررررررا أبررررررراة ميامينرررررررا 

 والقيتمررررررروا درسررررررراً يعلمنرررررررا اإلبرررررررا 

 

 أيادينرررررررا  ويرشررررررردنا أن ال تسرررررررالمَ  

 عرررررررردواً أبررررررررى إاّل التمررررررررادي بغيّرررررررره 

 

 وبّأ الِشقا والبؤِأ في أرِ  وادينرا 

 *   *  * 



 مصتتابتكررتم فتختتترنررتا بررتكم حررتتى كرر نا 

 

 للمستتتضتتامينرتاباشتير فتتتتجر الح ت 

 
 حيأ يترتوم الترتظلم أصربا دانيرتا: نتعم

 

 و من ذاك االستتعمار أصربا مجنونرا 

 
 و إن عبتيد التعجتل قتترتد حرتان حيرنهم

 

 يعيثترتونا فستاداً في التبالدِ . فتهتاجتوا 

 
*  *  * 

 سيخضرررّرعود النصرررر مرررن عزمررراتكم

 

عشررب  وادينررا وتزهررو مراعينرراوي   
[4]

 

 الشررعب بعررد إفتقررارهويجنرري الثمررار  

 

 ويسررررحق بررررالرجلين تلررررك الثعابينررررا 

 ون علررري تمرررا يالً لكرررم وسرررط سرررتوحها 

 

 ونسرررررينا  تفررروح حواشرررريها اقاحرررا 

 *  *  * 

 علررررّي عزيررررز يررررا حسررررين برررر ن أرى

 

 أو نحررررن باكينررررا نوادبررررَك النسرررروانِ  

 وأنررررَت الررررتذي مررررازال للعررررين مررررا الً  

 

 تزمجررر يرروم الررروغ ال تعرررف اللينررا 

 رأي فرررررري صررررررالبة  ررررررائر   أصررررررالة 

 

 على خصمه يدري بما سوف ي تونا 

 *  *  * 

 ذاك الحفررررررل تخطبنررررررا برررررره تمنيررررررت  

 

 لتسرررررمعنا اآلن الجمررررراهير واعونرررررا 

 فجرر ة جمرراهير  كلررى راعهررا الخطررب   

 

 المعادينرررا  وأخرسرررها جرررور العتررراة 

 وأخطرب الجمرع حاشرتداً  اأخي قما إلين 

 

 رّدد إلمينرررررا  فيررررره الحرررررق إذا قلرررررتَ  

 قرارهرررررررا أخررررررري إّن أمررررررري ال يقررررررررَ  

 

 فتشرررجينا السررراجعاتِ  تنررروح  كنررروحِ  

سرررررررينها باإليمررررررراءِ  تسررررررر ل     أيرررررررن ح 

 

 ت رررى أيعررود اليرروَم أم سرروف ي تينررا 

 ومررراذا بررره؟ مرررن ذا الرررذي قرررد أعاقررره   

 

 نادينررررررا  عنررررررا فرررررر وح َ  وأبعررررررده   

 وهرررتذا أبررري قرررد أ قرررَل الررردهر  ظهرررره   

 

ً  فيررا بؤسرره     وقررد جرراز سرربعينا  شرريخا

 يقررررارغ  بالصرررربِر الخطررررتوَب تتابعررررتا  

 

 فتتلررى بغضررن الوجرره منرره عناوينررا 

 *  *  * 

رررتا أشررررَف ميترررة  فِرررداً لرررك يرررا مرررن م 

 

 وأرفعهرررا مرررن فررراق برررالظلم فرعونرررا 

 شرررعبه فرررداً لرررك مرررن يقررروى بلضرررعافِ  

 

رررررِذلّينا ويرررررنعم فررررري ظرررررلِ    الغرررررزاة الم 

 ومررررن كرررران ذا فكررررر  يبرررراغ ويشررررترى 

 

 الس رررما يرررتسقيناوذا  قلرررم  فررري حبرررره  

 انين أسررررراَر حزبررررهجررررومررررن برررراَغ لل 

 

 كرررررر ن  لرررررره  رررررر راً عليرررررره يقاضررررررينا 

 سرررريبقى لررررك الررررذكر الجميررررل مخلررررداً  

 

 على ر م من باعوا الضمائر والردينا 

       71/20/7191 
 



        
 
 

               
 



 
 
 
 

 
 
 



 
 
 
 

 
 



 
 
 
 

 


