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المقدمة
بعد سقوط الطاؼٌة واالحتبلل البؽٌض للعراق عام ٖٕٓٓ،
ومع بوادر شًء من الحرٌة المفقودة ،هرعت عوابل الضحاٌا
والشهداء والمؽٌبٌن من النظام السابق ،بكل اطٌافهم ومٌولهم
ومنهم عوابل شهداء الحركة الشٌوعٌة والٌسارٌة فً العراق،
بالبحث عن أي وثٌقة او معلومة او قبر للشهداء الذٌن لم تسلم
جثامٌهم الطاهرة لذوٌهم ،وتشكلت العدٌد من الجمعٌات ،وتحت
مسمٌات مختلفة وبجهد فردي او دعم من جهة حزبٌة ما
لمساعدة العوابل المنكوبة فً مسعاها هذا .وحصل انجاز فً
هذا المجال حٌث حصل قسم كبٌر من ذوي الشهداء على وثابق
رسمٌة صادرة من االجهزة االمنٌة او القضابٌة للنظام السابق
تثبت اعدام او تصفٌة المبحوث عنهم ،ومن ضمن الوثابق
شهادات الوفاة ،وتمكن الكثٌر منهم للوصول الى بقاٌا قبور
هإالء المعدومٌن او شواهد القبور التً هً عبارة عن لوحة
معدنٌة تحمل رقم المؽدور فً سجبلت االجهزة االمنٌة ،بعد ان
فعل الزمن فعله بتلك الشواهد ،حٌث فقدت معالم بعضها تماما.
لقد كنت من ضمن هإالء الباحثٌن عن ذوٌهم ،بحثا عن اخً
المؽٌب عماد حسٌن سلطان منذ تشرٌن الثانً ٓ ،ٔ89ولكن
دو جدوى ولحد الٌوم حٌث لم نعثر على أي وثٌقة او شهادة
وفاة او قبر ،وخبلل تلك الرحلة المضنٌة والمتعبة ،تعرفت
على الكثٌر من الشهداء وتعلقت بهم وبسٌرهم ،وأخذت اجمع
صورهم وما متوفر من معلومات عنهم لٌصل عدد الصور الى
ٕٓ٘ صورة .تصاعد وتضاعؾ ولعً وهوسً بتلك الصور
وبمقترح من بعض االصدقاء قررت ان اقٌم معرض لصور
الشهداء ،وبدأت بالبحث عن المكان والوقت المناسب .كان
معرضً االول فً شارع المتنبً وبالهواء الطلق وعلى
كورنٌش دجلة الخالد وبالقرب من تمثال الشاعر المتنبً
ٙ

وبمناسبة العٌد الـ ( ) 78لمٌبلد الحزب الشٌوعً العراقً فً
ٖٔ اذار ٖٕٔٓ ،وهكذا تواصلت المعارض السنوٌة ،لٌتضمن
المعرض الرابع فً ٗٔ شباط ٌ ( ٕٓٔٙوم الشهٌد الشٌوعً
العراقً )اكثر من ( ٓٓٓٔ ) صورة وهذا العدد صؽٌر قٌاسا
لعدد شهداء الحزب الفعلً ،وان كان ال ٌمكن تحدٌد عدد دقٌق
ومضبوط للشهداء بسبب ظروؾ العمل السري واسالٌب القمع
واالرهاب الدموٌة التً مارستها االنظمة المتعاقبة على
جماهٌر الحزب وظروؾ المنافً والتشتت ،وبشكل مقصود
احٌانا من بعض القٌادات للتؽطٌة على عدد الشهداء فً مراحل
معٌنة ،بسبب ضخامة العدد والذي ٌشٌر الى اخطاء وسلبٌات
العمل القٌادي الذي قد ٌصل الى حد الخٌانة ،وٌدفع القاعدة
الحزبٌة لبلنتفاض والتمرد .واشهر واقرب مثال على ذلك هو
ما حصل خبلل فترة الكفاح المسلح (  ٔ878ـ  ) ٔ899وال
سٌما احداث مجزرة بشتآشان ٖ ٔ89وما قبلها وبعدها .حٌث
سالت الكثٌر من الدماء الشٌوعٌة الزكٌة فً جبال كردستان
وكذلك فً الداخل بسبب فوضى الكفاح المسلح واالرتجال فً
اتخاذ القرارات العسكرٌة واختٌار القٌادات لذلك ،كذلك
الخٌانات واالندساسات والتً تم التساهل او التسامح مع كثٌر
من حاالتها ،على حساب دماء طاهرة لخٌرة الشباب الثوري
ومن اصحاب الكفاءات المنوعة .
خبلل معارض الصور التً اقمتها وصلتنً العدٌد من الوصاٌا
والمقترحات لتعزٌز تلك التجربة ،ولعل اهمها واكثرها تكرارا
هو تدوٌن سٌرة كل شهٌد من الشهداء ،حتى وان كانت
معلومات اولٌة عن الشهٌد من خبلل ما مدون عنهم فً ادبٌات
الحزب او فً ذاكرة رفاقهم ومحبٌهم وذوٌهم .عمبل بهذا
المقترح بدأت بجمع ما ٌمكن جمعه من معلومات وكتابات عن
الشهداء ،فتراكم لدي الكثٌر منها ،وحفاظا على هذا التارٌخ الثر
7

والناصع والنقً عملت على اصدار ما تجمع من صور وسٌر
للشهداء على شكل سلسلة كتب ،فجاء الجزء االول منها بهذا
الشكل الذي بٌن اٌدٌكم على ان تتبعه اجزاء اخرى ،وعسى ان
ٌنال رضا القارئ الكرٌم واالصدقاء والمعارؾ وذوي الشهداء
ومحبٌهم ممن طالبوا بتدوٌن وتوثٌق سٌر الشهداء وصورهم .
ترتٌب مواضٌع الكتاب جاء عفوٌا دون أي اعتبار فكلهم شهداء
خالدون وكلهم قادة باستشهادهم البطولً وبعضهم من الجنود
المجهولٌن فً تارٌخ الحركة .
قبل الختام ال بد من القول ان كل ذلك كان بمجهود شخصً
وفردي ودون أي دعم من أي جهة سواء سٌاسٌة او حكومٌة
بل على العكس ،حصلت بعض محاوالت العرقلة لجهودنا من
هذا الطرؾ او ذاك للتؽطٌة على تكاسل واهمال البعض لملؾ
الشهداء والمؽٌبٌن ،علما ان هذا الطرؾ ٌؽذي ارشٌفه مما
ننشر من صور للشهداء ،وخصوصا النادرة والجدٌدة منها،
دون تقٌٌم او اعتراؾ بجهودنا .
استمرارا لنهجنا هذا نطلب من الجمٌع مساعدتنا برفدنا بما
لدٌهم من معلومات وكتابات وصور لشهداء الحزب الشٌوعً
العراقً والحركة الٌسارٌة فً العراق لنتمكن من توثٌقها فً
تلك السلسلة وٌمكن ارسال ما لدٌهم ان رؼبوا على البرٌد
االلكترونً :
Email : kh_sultan1960@yahoo.com
المجد والخلود لشهداء
الحزب الشٌوعً العراقً
والحركة الٌسارٌة فً العراق
خالد حسٌن سلطان
بؽداد  /كانون الثانً ٕٓٔ7
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فً ذكرى الشهٌد الدكتور محمد بشٌشً (أبو ظفر)
باقر إبراهٌم

محمد بشٌشً (ابو ظفر) من موالٌد السماوة عام .ٔ8ٗٙ
تخرج من كلٌة الطب فً بؽداد عام ٓ .ٔ87وعمل طبٌبا فً
الٌمن الدٌمقراطٌة ،ثم فً فصابل األنصار فً كردستان منذ
تموز .ٔ89ٔ/كان مسإوال عن الشإون الطبٌة فً بشت
باشان .وقد أنتخب من قبل زمبلبه لهذه المسإولٌة.
كما ذكرت فً مذكراتً ،أن المجزرة الدموٌة التً نظمها
( االتحاد الوطنً الكردستانً ) بقٌادة جبلل الطالبانً فً
األول من أٌار ٔ89ٖ/استهدفت تدمٌر موقع الحزب الشٌوعً
العراقً فً منطقة بشت باشان .وكنت فً ؼاٌة القلق من نتابج
المعركة ضد األتحاد الوطنً الكردستانً (أوك) فً نهاٌة
آب ٔ89ٖ/والتً سمٌت (بشت بؤشان الثانٌة) .
ٓٔ

فقد هدفنا من تلك المعركة الثؤر لخسابرنا فً األولى ،وإستعادة
مواقعنا المفقودة  ..فكانت النتابج إنكسارا وخسابر جدٌدة فً
المعركة الثانٌة … كنت أتطلع إلى أول العابدٌن من تلك
المعركة فكان الدكتور(أبو ظفر) وحٌن سؤلناه عن النتابج
أختصرها بقوله “ راد كرون كصوا إذانه ”! .
قبل أن ٌؽادر مواقع األنصار حتى صٌؾ ٗ ،ٔ89سؤل رأًٌ
فً السفر لزٌارة عابلته وطفلٌه ظفر وٌسار ،فشجعته على
السفر .وعند العودة من الخارج ،عبر الحدود .أستشهد فً
كمٌن بتارٌخ /ٕ7أٌلول.ٔ89ٗ/
ربطتنً بهذا المكافح الباسل عبلقات المودة .والحظت فٌه
حساسٌة الوعً للمسإولٌات السٌاسٌة وقوة المبلحظة … كان
ال ٌبخل على زمبلبه وخاصة على مرضاه ،بالمعاملة الطٌبة،
ورإٌة األمل بالمستقبل .
والزلت أحتفظ بالذكرٌات الطٌبة عن لقاءاتنا وأحادٌثنا .ولً
معه بعض الصور المشتركة .ها قد مرت السنٌن على فقدان
محمد .كبر أبناه ظفر وٌسار وخلفت ظفر حفٌدته األولى .
انتهت الزوجة الوفٌة بلقٌس الربٌعً من متاعب البحث عن أثر
لمحمد ،فً هذه الزاوٌة أو تلك من زواٌا العراق الواسعة…لها
منا الشكر وهً تحفز فٌنا وفً كل محبً محمد ،واجب
استذكاره وتخلٌده .
زوجتً أم خولة ،مازالت تحتفظ بذكرٌات جمٌلة عنه ،عن
الروعة اإلنسانٌة للطبٌب المناضل ،فكم كان ٌجهد نفسه ،حتى
فوق طاقة التحمل البشري ،كً ٌتفقد اآلخرٌن وٌوفر العبلج
والرعاٌة لمن إحتاجهما .
الٌوم ،حٌن ٌؽوص العراق كله فً اآلالم والمؤساة ،نشعر
بالحاجة إلى من ٌركن لحمٌتهم الوطنٌة للدفاع عن العراق
المستباح والشعب المذل .
ٔٔ

محمد ،هو سلٌل عشٌرة الظوالم ،التً اشتهرت بببلبها فً
ثورة حزٌران ٔ8ٕٓ/ضد االستعمار البرٌطانً .وٌرتبط والده
بشٌشً بصلة القربى بـ (شعبلن أبو الجون) ربٌس عشٌرة
الظوالم وأحد قادة الثورة البارزٌن .
ونظرا لمعرفتً لسمات محمد المبدبٌة واألخبلقٌة ،أستطٌع
القول ،إنه لو كان بٌننا الٌوم ،لكان نجما بٌن الظالمٌٌن الجدد .
تحٌة للذكرى الطٌبة لمحمد ولجمٌع رفاقه الذٌن استشهدوا على
دربه .
ٕٓٔٙ/٘/ٙ
*
*
*

الشهٌد عبد االمٌر عباس الموسوي
حازم الجعفري

ولد الشهٌد عبد األمٌر عباس فً مدٌنة الشامٌة عام  ٔ8ٗ9من
عابلة دٌنٌة إذ كان والده ٌقرأ فً المجالس الحسٌنٌة ،درس
الشهٌد االبتدابٌة والمتوسطة فً مدٌنة الشامٌة ثم انتقل الى
ٕٔ

الدٌوانٌة للدراسة فً دار المعلمٌن االبتدابٌة ،وكان أثناء
الدراسة نشطا فً مجال اتحاد الطلبة ،ثم انتمى الى صفوؾ
الحزب الشٌوعً وتخرج فً دار المعلمٌن عام ٔ8ٙ7وعٌن
معلما فً رٌؾ الشامٌة ،وفً تلك األثناء اصبح شعلة من
النشاط التنظٌمً وترقى فً المراكز الحزبٌة حتى وصل الى
عضو مكتب قضاء تنظٌم مدٌنة الشامٌة وكان اســـمه الحزبً
( عزٌز ) وان رفاقه ٌطلقون علٌه لقب ( ابو العز ) لمحبتهم له
ولنشاطه واصبح مسإول لجنة مدٌنة الشامٌة التً كنت احد
أعضابها كان حرٌصا على ان ٌحضر الى موعد االجتماع قبلنا
وٌحرص على ان تتم التهٌبة لبلجتماع بشكل جٌد كان ٌتفقد
جمٌع الرفاق حتى خارج اوقات االجتماعات الحزبٌة فاذا لم
ٌشاهد احد الرفاق لٌوم واحد ٌذهب الى دار ذلك الرفٌق وٌسؤل
عنه وعند اشتداد الهجمة على الحزب الشٌوعً عام ٔ879
قرر االختفاء وعدم تسلٌم نفسه إلى الجهات األمنٌة والذهاب
الى بؽداد وهناك تعرؾ على احد االشخاص الذي ابلؽه انه
بمقدوره اٌصاله الى شمالً العراق واتفق معه على موعد وقد
حضر الرفٌق عبد االمٌر الى المكان المحدد وكانت هناك
سٌارة تنتظر وبها ذلك الشخص واثنان آخران تبٌن للرفٌق فٌما
بعد أنهما شٌوعٌان اٌضا ركب الشهٌد معهم وسارت بهم
السٌارة التً كان ٌقودها ذلك الشخص وبعد مدة سٌر فً
شوارع بؽداد اوقؾ ذلك الشخص السٌارة امام مجموعة من
االشخاص المدنٌٌن الذٌن احاطوا بالسٌارة وانزلوا الرفاق
واقتادوهم الى داخل بناٌة قرٌبة وقد عرؾ الرفٌق انها معتقل
ٌعود إلى دابرة االمن .وقد انقطعت اخبار الرفٌق عٌد االمٌر
عنا وبعد مرور اكثر من سنة اطلق سراحه بعد صدور عفو
عام عن الشٌوعٌٌن بعد الضؽط الكبٌر الذي مورس على
سلطات البعث من قبل المنظمات الدولٌة وقد اعٌد الرفٌق الى
ٖٔ

وظٌفة مدنٌة فً حسابات تربٌة الدٌوانٌة هو والرفٌقة الشهٌدة
فوزٌة ( ام سعد ) واستمرا فً الدوام لعدة اشهر وفً احد اٌام
شهر شباط من عام ٓ ٔ89جاءت مفرزة أمنٌة الى مدٌرٌة
تربٌة الدٌوانٌة واعتقلت الرفٌق عبد االمٌر والرفٌقة فوزٌة ولم
نعرؾ مصٌرهما الى ما بعد سقوط النظام البعثً حٌث وجد
جثماناهما الطاهران فً احدى المقابر الجماعٌة شرقً بؽداد
وقد ظهر انه اعدم عام ٖ ٔ89وقد قامت السلطات البعثٌة
بمصادرة بٌته الذي لم ٌكتمل بناإه وكان الرفٌق الشهٌد ابو
العز متزوجا وله ابنة واحد
المجد والخلود للرفٌق الشهٌد عبد االمٌر
والخزي والعار للقتلة المجرمٌن
*
*
*
الشهٌد نزار ناجً ٌوسف  ..علو فً الحٌاة وفً الممات
نوال ناجً ٌوسف
فتى مات بٌن الضرب والطعن مٌتة
تقوم مقام النصر لو فاته النصر
وقد كان فوت الموت سهبل فرده
الٌه الحفاظ المر والخلق الوعر
ونفس تخاؾ العار حتى كؤنه
الكفر ٌوم الروع أو دونه الكفر
المتنبً
من اٌن ابدأ بالحدٌث عن أبً لٌلى ،فتى الفتٌان ،الفتى الذي ال
ٌعوض ولم ٌعوض ،النسر الذي لم ٌنحن الي سلطة ولم
ٌتؽاض او ٌسكت ٌوما عن ظلم او حٌؾ ٌحٌق باآلخرٌن ،اٌا
كان اآلخرون .والذي كان مسكونا بالحلم الماركسً فً تحقٌق

ٗٔ

العدل بٌن الناس .هل ابتدئ بمواقفه الشجاعة والمبدبٌة والبل
ذاتٌة ،وتجربته العظٌمة فً مقاومة الدكتاتورٌة من جهة،
وفضح مظاهر الشللٌة والتكتل والسٌاسات الٌمٌنٌة من جهة
أخرى ،ام احكً عن سلوكه المترفع عن الصؽابر وسمو
أخبلقه ونبله وتفانٌه فً خدمة الحزب والرفاق واألصدقاء ،او
ادخل مباشرة إلى قصة استشهاده البطولً والعوامل المباشرة
وؼٌر المباشرة التً أدت إلى اؼتٌاله مع كوكبة من رفاقه
البواسل .
ولد الشهٌد عام (ٗٗ )ٔ8فً مدٌنة العمارة ،اذ كان والدي
ناجً ٌوسؾ حٌنذاك مدٌرا للمعارؾ فٌها ،وٌتذكر أهالً
المدٌنة الفترة المتمٌزة إلدارته تلك ،لئلنجازات التً حققها على
صعٌد العملٌة التربوٌة .اال ان جزاءه كان كجزاء سنمار ،اذ
نقل كمدرس الى بؽداد ،كعقوبة على مواقفه الوطنٌة ودعمه
وتقاربه الفكري والسٌاسً مع الشخصٌة الوطنٌة المعروفة
سعد صالح ،والذي كان معارضا للحكومات الرجعٌة وٌمتلك
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رصٌدا شعبٌا كبٌرا .هذا التبلعب بؤرزاق الناس دفع والدي
لدراسة الحقوق مساء لٌمتلك حرٌة اتخاذ مواقفه السٌاسٌة بعٌدا
عن سٌطرة الدولة .
تؤثر نزار بالفكر الٌساري التقدمً منذ نعومة أظفاره ،وال
عجب ،فقد كان الكثٌر من شخصٌات الحركة الوطنٌة تلتقً فً
بٌتنا بحكم عبلقتها بوالدي والذي كما أسلفت كان احد دعاة
التحدٌث والمدنٌة فً العراق ومن مثقفٌه األوابل ،وكان أسلوبه
فً تربٌة أوالده صورة عن فكره التقدمً النٌر .وٌتذكر الكثٌر
من المثقفٌن والشٌوعٌٌن اللقاءات الثقافٌة التً كانت تعقد فً
دارنا او فً دار جارنا الشخصٌة التقدمٌة الكبٌرة محمد شرارة
فً الكرادة الشرقٌة نهاٌة أربعٌنٌات القرن الماضً .
كان الشهٌد حسٌن الرضً (سبلم عادل) من ضمن الذٌن اثروا
بعمق فً تطور نزار الفكري .اضافة الى تؤثره باندفاع
وصبلبة وإصرار شقٌقتنا ثمٌنة زوجة (سبلم عادل) (أطال هللا
عمرها) على النضال فً صفوؾ الحزب ،متحدٌة كل العوامل
المعٌقة .
انتمى نزار بسن مبكرة الى اتحاد الطلبة العام ،ثم رشح
للحزب ،وهنا برزت قابلٌاته التنظٌمٌة وهو ال ٌزال فً
المرحلة اإلعدادٌة ،وكان ٌبتكر طرقا جدٌدة للتواصل مع
الشباب ،واذكر انه اقنع والدي ان ٌشتري له (موتورساٌكل)،
لٌتمكن من توزٌع بٌانات ورسابل الحزب على الجماهٌر
بؤقصى سرعة .
وفً صبٌحة انقبلب شباط األسود ٖ ،ٔ8ٙالتحق بالمقاومة فً
إعدادٌة الكاظمٌة المواجهة لجسر األبمة ،وظل ٌقاتل
االنقبلبٌٌن الى ان تقدمت الدبابات تحمل صور الزعٌم عبد
الكرٌم القاسم للتموٌه ثم ابتدأت بقصؾ المقاومٌن واستشهد
بعض الرفاق ومنهم الشهٌد سعٌد متروك الذي حقق ملحمة
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بطولٌة قبل استشهاده .واستطاع بعض الرفاق الهرب ومنهم
نزار اذ اختفى فً بٌت احد اقاربنا فً الكاظمٌة .
تم اعتقال رجال العابلة وعلى رأسهم والدي وبقٌت والدتً
وحدها تنظم أمور المختفٌن والمعتقلٌن من أفراد االسرة من
جهة ،وتستقصً ملهوفة عن مصٌر الصؽٌر علً ابن شقٌقتً
ام اٌمان والشهٌد سبلم عادل ،والذي بقٌنا نجهل مصٌره الى ان
استطاعت مجموعة من النسوة الباسبلت تدبٌر عملٌة تهرٌبه
من قصر النهاٌة وإٌصاله الى بٌت جده فً النجؾ المرحوم
السٌد احمد الموسوي والذي أسرع بإرساله الٌنا فً بؽداد .
بعد إطبلق سراح والدي بذل جهده لتهرٌب نزار الى لبنان
بجواز سفر مزٌؾ ومن هناك استطاع الوصول الى االتحاد
السوفٌتً وفٌه ابتدأت مرحلة جدٌدة من الكفاح فً صفوؾ
الحزب .فباإلضافة الى تعدد مهامه الحزبٌة وكونه عضوا فً
لجنة الدفاع عن الشعب العراقً ،انتخب ربٌسا لرابطة الطلبة
العراقٌٌن فً االتحاد السوفٌتً وكان له دور بارز فً رعاٌة
الطلبة وحل مشاكلهم .وقد اسهم ( ابو لٌلى) اٌضا فً الكثٌر
من المإتمرات الطبلبٌة والحزبٌة .
عاد الشهٌد الى العراق فور تخرجه تنفٌذا لقرار الحزب بالعودة
للوطن عام ٔ ٔ87وباشر عمله الحزبً السري .ورؼم ان
والدي كان وقتها نقٌبا للمحامٌن العراقٌٌن لكن هذا لم ٌمنعه من
القتال بشراسة ضد البعث المقبور .فٌما بعد ترك عمله
كمهندس فً الشركة العامة للصناعات الهندسٌة وتفرغ تماما
للعمل الحزبً .
فً المإتمر الثالث للحزب ( )ٔ87ٙالذي عقد فً بؽداد تحت
رقابة األجهزة األمنٌة لحزب البعث الحلٌؾ ،كان نزار احد
المندوبٌن الذٌن حضروا المإتمر ،وكان اول من تصدى بقوة
وصراحة بخصوص الطبٌعة الطبقٌة للسلطة ،وكرر فً
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مداخبلته الثبلث بخصوص هذه الفقرة بؤن طبٌعة البعث طبٌعة
فاشٌة معادٌة للحزب فكرٌا وال ٌمكن التعوٌل علٌها مطلقا،
اآلمر الذي ٌتطلب تحلٌبل أكثر دقة وواقعٌة لكً ال ٌقع الحزب
فً اخطاء عند التعامل مع البعث .
اضطر الحزب الى إرسال نزار الى براغ نهاٌة ()ٔ877
عندما تهددت حٌاته بالتصفٌة من نظام البعث نتٌجة موقفه
الجريء والصلب فً المإتمر الثالث .وهناك التحق بعمله فً
مجلة السلم واالشتراكٌة ،وكان ابو لٌلى ٌقضً لٌله ونهاره فً
رعاٌة الرفاق الفارٌن من االعتقاالت والتعذٌب بعد انهٌار
الجبهة المشإومة فً العراق .
وفً بداٌة الثمانٌنات أصر الشهٌد بالرؼم من ظروفه الصحٌة
ان ٌلتحق بحركة االنصار تاركا عمله وعابلته فً الخارج
معرضا حٌاته للمخاطر ،لٌناضل مع رفاقه القادمٌن من كل
حدب وصوب لمقارعة النظام الصدامً الدكتاتوري .
المبات من المناضلٌن والكوادر ذوي الخبرة على جمٌع
األصعدة السٌاسٌة منها أو المهنٌة ،شباب وشابات بعمر
الزهور ،كهول أصحاء او مرضى ،قدموا إلى كردستان بقلوب
شجاعة حالمة بمستقبل افضل للشعب المنكوب بزمرة صدام،
وقاتلوها تحت راٌة الحزب .
استشهد (ابو لٌلى) مع د.عادل ومبلزم حسان فً معركة بشت
أشان الثانٌة ،ولقد سجلت شقٌقتً ام اٌمان حدٌثا للرفٌق كانة
بً الذي كان ٌقاتل معهم ،اذ شرح بالتفصٌل قصة استشهادهم
البطولٌة .
فً احدى رسابل (ابو لٌلى) الى (ام اٌمان) ،نشرت فً مجلة
رسالة العراق للحزب الشٌوعً العراقً الصادرة فً تشرٌن
الثانً (ٖ )ٔ89بعد استشهادهٌ ،قول نزار " :خبلل العام
والنصؾ الذي مرعلً هنا  ...خبلل االؾ الكٌلومترات التً
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قطعتها قدماي  ...اشعر بنفسً اقوى واصلب وأؼزر واكثر
سعادة بالنضال ومواصلة الطرٌق وبالتعلم والتلمذة  ...شًء
ٌزٌدنً قوة هو الحب البل محدود للرفاق المحٌطٌن بً والذٌن
اشعر باننً مشدود معهم فً معمعان النضال  ...ناسٌا نفسً
حتى بٌن الرصاص ودوي القنابل  ...أمام شبابهم الباسل الرابع
ممزوجا بعرقهم وندابهم لً ( شاٌبن ) تؽدو اصعب الصعاب
مٌدانا لبلقتحام والتحدي  ...اجدنً اقوى  ...حتى العلل
الصحٌة اصبحت تهرب امام قوة اإلرادة وامام النزوع البل
محدود للعمل  ...اننً االن رؼم عضوٌتً فً مكتب قاطع
بهدٌنان لقوات انصارنا المسلحة  ...اال أننً ألححت على
النزول مع المفارز القتالٌة  ...وقبل شهر عدت من جولة مع
انصارنا فً الوحدات دامت شهرٌن  ...وألول مرة اواجه
العدو بالرصاص وجها لوجه ،وتتكرر التجربة وننتصر فً
المعارك  ...واشعر ان حب الرفاق ٌزداد والبعد المتواضع فً
العبلقة معهم ٌكبر ".
وقد نشرت صحٌفة رسالة العراق التً كان ٌصدرها الحزب
اثناء حرب األنصار وفً صفحة صوت الطلبة فً رثاء الشهٌد
نزار " :وجه طبلبً خالد الشهٌد نزار ناجً ٌوسؾ .لقد عرؾ
الشهٌد (ابو لٌلى) كؤحد الكوادر االتحادٌة التً شؽلت العدٌد من
المواقع القٌادٌة والشبابٌة داخل وخارج الوطن سنوات عدٌدة،
مكرسا حٌاته لخوض النضال الوطنً الدٌمقراطً .لقد واجه
الشهٌد ابو لٌلى شتى مصاعب النضال بروح الثبات والتصمٌم
وبتضحٌة وإٌثار عالٌٌن والذي مٌز سلوكه وهو ٌخوض
معترك النضال ضد أنظمة الحكم الرجعٌة والدكتاتورٌة والتحق
بصفوؾ األنصار البواسل ولقد كان رمزا ومناضبل ،طالبا
ومعلما ،امٌنا وسكرتٌرا عاما للجنة التنسٌق الطبلبٌة  ...شهٌدا
اثبت فً سنوات نضاله شواهد خالدة ،وخلد فً استشهاده مزٌدا
ٔ8

من الدالالت والمإشرات ،وال نستزٌد ،فالحقابق تتحدث عن
نفسها دابما".
ونشر فً تؤبٌنه ضمن كراس ( بشت أشان ٌنبوع فً الوطن )
الذي أصدره الحزب عام (ٗ: )ٔ89
"كان الشهٌد طاقة من العمل وباقة من الفرح ،لبى نداء شعبه
وحزبه وضمٌره الشٌوعً  ...فسار فً المقدمة  ...نصٌرا
وكادرا وإعبلمٌا دإوبا .أسهم وقاد ،خبلل وجوده فً
كردستان ،مهمات تنظٌمٌة وقتالٌة وإعبلمٌة وفنٌة عدٌدة فكان
متفهما للطموح وتجاوز الثؽرات والصعوبات بلوؼا لما هو
أفضل" .
لم ٌكن (ابو لٌلى) قد تجاوز التسعة وثبلثٌن عاما عند استشهاده
اال انه ومنذ نعومة اظفاره كان مشروعا دابما للشهادة بروحه
الوثابة وقلبه الجسور وتحدٌه الصعاب فً مٌادٌن النضال .
كانون األول ٕٗٔٓ
*
*
*

الشهٌدة الخالدة سحر أمٌن منشد
إكان عرسا ..أم موتا ..؟؟
د .جمانة القروي
على اطبلل المدٌنة السومرٌة اور ،مهد الحضارات االنسانٌة
العرٌقة االولى  ..شٌدت مدٌنة الناصرٌة  ..تلك المدٌنة
الجنوبٌة التً ورثت االهمال والتهمٌش منذ تؤسٌسها ،ومن قبل
جمٌع الحكومات التً تعاقبت على حكم العراق ..
فً دماء وعروق أبناء هذه المدٌنة ،تجسدت معانً الشموخ
واالباء  ..الحب والرومانسٌــــة  ..الحنان والوفاء  ..التضحٌــة
والعطاء  ..الشجاعة والصمود  ..فقد حبت الطبٌعة ابناء تلك
االرض الكثٌر من الصبر والصبلبة  ..فعندما كانوا ٌواجهون
ظلم وقسوة الطبٌعة حٌنما تجرؾ مٌاه الفٌضانات محاصٌلهم
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التً شـــارفت على الحصاد ٌ ..قفون مكتوفً االٌدي واحبلمهم
تضٌع  ..وٌتبدد جهدهم وعرقهم  ..لٌذهب ادراج الرٌاح أمام
ناظرهم  ...لكنهم ٌتحملون المصابب والنكبات بهامات
مرفوعــة  ..من طٌنة تلك االرض جبل مبات االبطال من
شهداء العراق  ..وباالخص شهداء الحزب الشٌوعً العراقً .
فً ٌوم قابض شدٌد الحرارة مؽبر حٌث الهواء المعبؤ برمال
الصحراء الحمراء من شهر آب عام ٗ ٔ8ٙوفً احدى
المناطق الشعبٌة بمدٌنة الناصرٌة " حً االسكان " احست االم
بآالم الطلق ،فاستعدت الستقبال القادم الجدٌد الذي سٌكون
ترتٌبه الثامن فً العابلة ،كانت تذرع حدٌقة الدار ذهابا وأٌابا،
مستعٌنة بذلك على تحمل االم المخاض ..
فً بٌت ٌتمٌز بالحب والطٌبة حٌث الوجود للحقد او الضؽٌنة
بٌن ساكنٌه ولدت ســحر التً كانت اخر العنقود واحــبله ..
تمٌزت بعٌنٌن سوداوٌن كبٌرتــٌن  ..ووجه مدور وبشرة
بٌضاء ،تزٌن الوجه الجمٌل ؼمازتان تضٌفان لجمال الطفلة
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الولٌدة جماال أكثر  ..نشؤت سحر وترعرت فً اجواء الحب
والعاطفة والحنو والصداقة من قبل اخواتها ،واخوانها بالرؼم
من الفارق العمري بٌنهم ..
لم تتمتع سحر بطفولتها كباقً االطفال مع انها شاركتهم
العابهم ،فبلوؼها وهً لم تتجاوز العاشرة بعد ،جعلها تشعر
بانها اكبر من اقرانها سنا ..
منذ سنوات طفولتها االولى تمٌزت بحٌوٌتها ونشاطها ومرحها،
وحب المزاح وسرعة البدٌهٌة  ..احبت الرقص والؽناء ،وكان
لصوتها عذوبة خاصــــة  ..انتمت إلى فرقة الطبلبع ( التابعة
للحزب الشٌوعً العراقً ) فً مدٌنة الناصرٌة وواظبت على
التدرٌبات التً كانت تقام فً مقر الحزب الشٌوعً ولم ٌكن
عمرها ،انذاك سوى تسعة اعوام  ..عن طفولتها وذكرٌاته معها
ٌحدثنا شقٌقها امٌرالذي كان اقرب الجمٌع الٌها رؼم السنوات
العشر التً تفصلهما فٌقول " دخلت سحر المدرسة وهً فً
سن السادسة الن اختنا أالكبر" مونالٌزا "(ٔ) كانت حٌنها معلمة
فً ناحٌة "البطحاء"(ٕ) فكانت ترافقها للمدرسة لتؽٌبا اسبوعا
كامبل ،وما أن تعود حتى تقص علٌنا كل صؽٌرة وكبٌرة مرت
بها  ..كان ٌشوب وجنتٌها االحمرار ما ان تسمع مدٌحا من احد
ما ،لم تكن تحب مدح نفسها وتردد دابما مقولة " من مدح نفسه
فقد ذمها  ..حسب قول اخً امٌر"!!...من امتع اوقاتها واسعدها
حٌنما ترافق والدتنا لزٌارة العتبات المقدسة لم ٌكن الدٌن هو ما
ٌعنٌها ،انما السفر وصحبة النساء وسماع احادٌثهن  ..فً ذات
الوقت شؽفت بسماع قصص عن بطوالت ومؤثر الشٌوعٌٌــن،
فكثٌرا ما تسال عن استشهاد فهد وسبلم عادل وعن اسماء
رإساء االحزاب الشٌوعٌــة  ..وتكتب اسماءهم على ابواب
البٌت لكً تحفظها"..
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اما اخوها سمٌر فٌحدثنا عن فترة اخرى من حٌاة سحر
عاصرها هو ..فٌقول " تركت بٌت االهل فً الناصرٌة ،حٌنما
كان عمر اختً سحر ٗٔ عاما ،اتذكر مبلمحها الجمٌلة
الممٌزة ،سٌما عٌنٌها السوداوٌن وحاجبٌها اللذٌن كثٌرا ما سببا
لها مشاكل فً المدرسة مع مدرساتها  ..كانت متعددة المواهب
فباالضافة إلى عذوبة صوتها ،حفظت العدٌد من ابٌات الشعر
الشعبً والعمودي ،واحٌانا كانت ترتجله  ..أمتازت اٌضا
بجرأة ؼرٌبة ،واستقبللٌة الراي والكٌان  "...ست سنوات ما
ٌفصل بٌن سحر واخوها الرابع جمال ،عن طفولتها ٌقول "
اتذكر تماما ،حٌنما كانت التزال رضٌعة فً المهد وتبكً ..
فاسرع إلى والدتً مشفقا ،وخابفا علٌها من كثرة البكاء ،وكثٌرا
ما بكٌت على بكاءها  ..الحقٌقة لم تكن طفولتها تختلؾ عن اي
طفلة اخرى تعٌش فً منطقة جنوبٌة  ..فكانت مع بنات المحلة
واحٌانا االوالد تمارس االلعاب المتعارؾ علٌها انذاك ،ربما
الشا الوحٌد الذي مٌزها عن بقٌة الفتٌات ذهابها إلى مدرسة
بعٌدة بالقطار ،وؼٌابها عنا اسبوع او اسبوعٌن مع اختنا
مونالٌزا ،قضت حوالً اربع سنوات هناك  ...عادت بعد ذلك
إلى الناصرٌة والتحقت بمدرسة قرٌبة من بٌتنا اســـمها على
مــــا اذكر" ابتدابٌة حطٌن "  ..بالرؼم من وجود مدارس قرٌبة
من بٌتنا ،لكن مونالٌزا اخذت سحر معها إلى مدرستها " ،لماذا
سحر بالذات دون اخواتها االخرٌات ؟؟ ال اعرؾ وكؤن القدر
رسم ،وخطط لكبلهما االستشهاد والموت ببطولة !! " ..
نشؤت سحر وتربت على مبادئ الحزب الشٌوعً
والفكرالماركسً  ..وقد تعززاٌمانها بهما ،بعد سفرها صٌؾ
 ٔ87ٙإلى المانٌا الدٌمقراطٌة للمشاركة فً مهرجان طبلبعً
عالمً  ،وقد اختٌرت ضمن اربعة اطفال لٌمثلوا العراق ..
آنذاك لم ٌتجاوزعمرها الثانٌة عشر  ..بعد عودتها من
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المهرجان ،اصبحت انسانة ناضجة ،وكؤن الفتاة الصؽٌرة التً
سافرت قبل شهر واحد ،كبرت فجؤة  ..صقلت هذه التجرٌة
شخصٌتها تماما ،واخذت منحى اخر اكثر جدٌة ومسإولٌة ..
ٌقول جمال عن هذا الحدث " تؽٌرت اختً خبلل تلك الثبلثٌن
ٌوما بشكل اذهلنا جمٌعا ،اضفت تجربة حضور المهرجان،
على شخصٌتها طابع ممٌز اتسمت به  ..كما اثرت على
تكوٌنها ووعٌها السٌاسً الحقا ،وبدى ذلك جلٌا بزٌادة قرابتها،
واهتمامها بالجانب السٌاسً ثم أنضمامها للحلقات الماركسٌة
الصؽٌرة والتً اهلتها للدخول فً صفوؾ اتحاد الطلبة،
والعمل الحزبً الحقا "..
فً منتصؾ عام  ..ٔ879نزع وحش النظام ،قناعه المزٌؾ،
لٌكشر عن انٌابه المسمومة لٌفترس ،وٌسحق دون رحمة كل
من ٌخالؾ افكـــاره ومعتقداتـــــه ،ولم ٌكن ٌعنٌــــه من هو
خصمه رجبل كان أو امراة اوحتى طــــفبل !!..اضطرت سحر
واخواتها االكبرمنها ترك مقاعد الدراسة النهن رفضن االنتماء
لبلتحاد الوطنً لطلبة السلطة  ..ومع ازدٌاد وحشٌة وبطش
السلطة وخروج معظم اخوانها من العراق عام  .. ٔ878رحل
افراد العابلة المتبقٌة إلى بؽداد فً نهاٌة عام ٓ ٔ89تاركٌن
ورابهم ،كل شا ،حتى ذكرٌاتهم  ..إال أن سحر ابت اللحاق
بهم واختارت البقاء فً الناصرٌة  ..ومن هناك واصلت
السٌرفً الدرب الذي اختطته لنفسها ...
تبال بما قد ٌإول إلٌه مصٌرها ،وما مدى الوحشٌة والقسوة
لم ِ
والتعذٌب الذي قد ٌطالها لو وقعت ٌوما باٌدٌهم  ..وابدت
استعدادها من اجل التضٌحة فً سبٌل ذلك  ...فقد امنت سحر
منذ طفولتها وتفتح اولى براعم شبابها باالفكارالثورٌة
والتقدمٌة ،ولم ٌثنها االرهاب ،وال كسرت شوكتها المبلحقة
لعابلتها ،اوأثـــرطردها واخواتها من المدرسة على اٌمانها
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بالمبدأ الذي شبت علٌه  ..بل على العكس عمق فً نفسها
التحدي ٌ ..قول اخوها جمال" على الرؼم من صؽر سنها إال
انها كانت ذات ادراك كبٌر ،و تمٌزت بذاكرة قوٌة ومتوقدة،
باالضافة إلى انها كتومة جدا  ...لذلك اعتمد علٌها الحزب فً
الكثٌر من االمور  ..ان اصرارها على الصمود ،كان ناتج عن
ثقتها التامة بهذا الطرٌق  ..ربما لم تكن سحر قد استوعبت
المبدأ بكل حٌثٌاته وابعاده ،لكن دافعها الوحٌد هو حبها الفطري
للحزب ..لٌس إال"!!..
عاشت فً احدى البٌوت الحزبٌة السرٌة بضواحً مدٌنتها
ومكثت هناك اكثر من عام مع مجموعة من الفتٌات بسنها أو
اكبر منها بقلٌل ،حٌث كن ٌنقلن البرٌد الحزبً  ....كان اخوها
جمال ٌتابع اخبارها من خبلل صاحب هذا البٌت  ..أنتقلت إلى
بٌت اخر فً " الحً العسكري "(ٖ) عاشت فً هذا البٌت فترة
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اختفاءها فً الناصرٌة ،وفٌه اٌضا تعرفت على زوجها الشهٌد
صباح طارش(ٗ)..
كان الحنٌن إلى والدتها واالرتماء فً احضانها الدافبة ٌ ..شدها
لزٌارتهم بٌن حٌن وآخر  ..فتؤتً إلى بؽداد  ..لم تكن سحر
تتخ َل عن نضالها حتى فً تلك االٌام ،فخبلل وجودها فً بؽداد
حاولت االتصال بالعدٌد من الرفاق والرفٌقات ،الذٌن تواروا
عن االعٌن ،العادة صلتهم الحزبٌة  ..كما كانت تنقل البرٌد
الحزبً من محافظتها الى العاصمة وبالعكس ..
مابٌن عامً ٔ ٔ89ٕ -ٔ89القً القبض على سكرتٌر الحزب
بمحافظة الناصرٌة الشهٌد " علً جبار "(٘) ،تسلم بعده صباح
طارش ،مسإولٌة أدارة التنظٌم ٌ ...قول جمال اخو الشهٌدة
ســحر والذي عاصر سنوات نضالهـــــا " ازدهر ،واٌنع الحب
فً قلب سحر وصباح  ..والبد من ان ٌتوج هذا الحب بالزواج
 ...وبتكتم تام جاء طالبا سحر  ..باركت هذا الزواج  ..وقد
أسعدتهم موافقتً كثٌرأ ،اال انً لم احضر عقد قرانهما الذي تم
بتكتم تام عام ٖٔ89عند احد سادة المدٌنة وذلك لظروفهما
الخاصة والصعبة فً آن  ..كان عمرها آنذاك  ٔ8عاما"..
فً احد تلك البٌوت المتفرقة هنا وهناك بحً سومر  ..والبعٌدة
والمستترة عن أعٌن السلطة وكبلبها  ..عاشت سحر وزوجها،
كان اختٌارهم لهذه المنطقة موفقا جدا حٌث توفرت لهم التؽطٌة
الكاملة للعمل السٌاسً والسري وقد جعلوا منه بٌتا فٌه كافة
مستلزمات البٌوت الحزبٌة ..،واستطاعوا لفترة طوٌلة،
االختفاء فٌه ،لوال وشاٌة خابن  ...التزال اسرار عمٌلة اقتحام
بٌتهم ؼامضة للٌوم ،وال ٌعرؾ بالضبط كٌؾ رصدت عٌون
االمن ذلك البٌت الصؽٌر المنعزل ،إال ان المرجح هو ان
اختراقات حصلت فً تلك الفترة للتنظٌم ،مما ادى للكشؾ
عنهم واالٌقاع بهم  ...بعد انتصاؾ النهار بنحو قلٌل فً ٌوم
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قابض من شهر تموز عام ٗ ٔ89طوقت الحً السكنً والبٌت
بشكل خاص  ..مفرزة مكونة من ثبلث ضباط وحوالً عشرٌن
من منتسبً االمن ،حاملٌن مختلؾ االسلحة الخفٌفة والمتوسطة
 ..وتعالت اصواتهم مطالبة سكنة الدار تسلٌم انفسهم  ..إال ان
صباح لم ٌستسلم ،وقاوم ببسالة ،فقتل منهم ثبلثة ،احدهم برتبة
ضابط  ..فً هذا الجو المفعم  ..بالموت ،ورابحة البارود
وصوت ازٌز الرصاص لم تفقد سحر شجاعتها وراباطة
جؤشها حٌث قامت باحراق واتبلؾ كل ما ٌتعلق باسرار
الحزب من اسماء وعناوٌن ،واساسٌات التحرك الحزبً ،هً
والرفٌق " مهدي النجار "( )ٙحتى ال ٌقع فً اٌدي السلطة ما قد
ٌإدي بحٌاة او امن االخرٌن  ..استمرت المواجهة العنٌفة اكثر
من ساعتٌن ولم تستطع المفرزة اقتحام البٌت ،فتصورا ان
اكثرمن واحد ٌقاومهم  ..ولم ٌتمكنوا من دخول البٌت إال حٌن
وجه صباح الطلقة االخٌرة من مسدسه لتسقر بصدؼه !!..كما
حاولت سحر قطع لسانها حتى ال تضعؾ ،او تخونها شجاعتها
وتشً بما تعرؾ  ..لم تكن قد تجاوزت العشرٌن ربٌعا ،إال انها
كانت واسعة االدراك لخطورة الموقؾ الذي تجابهه  ..فحبٌبها
وزوجها بٌن الحٌاة والموت  ..ورفٌقها مهدي ٌضرب وٌهان
بوحشٌة امامها  ..والدماء التً تسٌل من فمها بعد محاولة
انتحارها ،والطفل الذي فً بطنها ،حٌنها كانت فً الشهر
الثامن من الحمل  ...اقتٌدت سحر إلى مستشفى الناصرٌة
وتحت حراسة مشددة ،منعت عنها الزٌارة وأوقؾ بباب ؼرفتها
حارس على مدارالساعة  ..حاولوا انقاذ حٌاتها بشتى الطرق،
لٌس عطفا ،او انسانٌة منهم انما النتزاع معلومات و لمعرفة
هوٌة من معها ..لكنها لم تنطق بحرؾ واحد ..ولم تذكر حتى
اسم زوجها؟ فقد حٌرهم من ٌكون هذا الذي انتحر باخر طلقة
من مسدسه  ..سٌما وان مبلمحه قد تؽٌرت نتٌجة اصابته
ٕ7

بالراس  ..عثروا بحوزته على عدد من الهوٌات وباسماء
مستعارة  ..فلجإا إلى عمبلبهم من االمن والمخابرات فً كل
منطقة من الناصرٌة لكً ٌتسنى لهم التعرؾ على شخصٌته من
خبللهم  ..وبهذه الطرٌقة توصلوا إلى حقٌقة شخصٌته  ..بعد
اقل من ٌومٌن فارق الحٌاة  ..ثم سلموا جثته إلى اهله ومنعوا
مراسٌم العزاء  ..تعرضت سحر لشتى انواع القسوة واالرهاب
ومورست ضدها ابشع اسالٌب التعذٌب للحصول على
معلومات سرٌعة  ..إال انها ظلت صامتة لم تنبس بنبت شفة ..
ولم ٌتمكنوا من كشؾ اي بٌت من البٌوت الحزبٌة التً كانت
على صلة بهم  ..فً دجن اللٌالً ،واالٌام وانٌنها الصامت ..
وبٌن هاوٌة الموت وامل الحٌاة ،ابتسم لها محمد( ،)7فرحت
سحر بولٌدها ،وثمرة حبها ،كؤي أم  ..على الرؼم من المحنة
التً تمر بها ،وقساوة ووحشٌة َمن حولها ،وقصر الوقت
وسرعته ،فلم تكن سوى دقابق قلٌلة تلك التً رأته فٌها،
وضمته الى صدرها  ..إال انها استطاعت تحدٌد مبلمحــــه قبل
انتزاعه عنوة منها ،لٌترك فً ملجؤ لبلٌتامٌ ،واجه مصٌره ..
فً ؼضون اسابٌع تماثلت سحر للشفاء لتنقل إلى مدٌرٌة امن
الناصرٌة  ..ثم إلى اقبٌة امن بؽداد  ..تحدث احد شهود العٌان
إلى اخٌها الكبٌر ،عن بطوالتها ،دون ان ٌعرؾ انها اخته ..
ار شابة بهذه الجرأة  ..وهذا المراس  ..شدٌدة االباء
فقال " :لم َ
 ..تمشً للتحقٌق شامخة وبثقة عالٌة بمبدأها ونفسها  ...كانت
تقول لنا ارفعوا رإوسكم  ..وال تطؤطإوها ابدا  ..نحن لسنا
مجرمٌن  ..انما نحن مناضلٌن !!" ..
مكثت سحر فً سجن الرشاد للنساء فترة انتظارها لتنفٌذ حكم
االعدام بعد ان حكمت محكمة " الثورة" بتارٌخ ٖٔ/ٕٔ /
ٗ .. ٔ89علٌها بذلك  ..ومن هناك بعثت رسالتها االولى
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واالخٌرة إلى اهل زوجها ترجوهم البحث عن طفلها وتربٌته،
والعناٌة به ..
منتصؾ شهر نٌسان من عام ٘ ٔ89أزؾ وقت رحٌل سحر،
لتلحق بمن احبت  ..فتقدمت مرفوعة الهامة  ..كشجرة نخٌل
لتعتلً المشنقة  ..وما ان طوق الحبل رقبتها حتى اطلقت
الزؼارٌد  ..لتذهل وترعب قاتلٌها  ..ولترسم احدى اجمل
صور البطولة والشموخ ،برٌشة االٌمان الثابت والعمٌق ،بان
لٌل الظلم والقمع واالرهاب  ..البد ان تشرق بعده شمس
الحرٌة (...)9
---------الهوامش :
(ٔ) مونالٌزا " الشقٌقة الكبرى لسحر ،كانت تعمل ضمن
فصابل االنصار  ..استشهدت ٌوم  ٔ89ٙ/ 8 /7برصاص
الجندرمة االتراك ..
(ٕ) ناحٌة البطحاء  :احدى نواحً مدٌنة الناصرٌة والتً
التبعد عن مركزها سوى ٕٓ كلم ..
(ٖ) حً العسكري  :احد االحٌاء الجدٌدة فً الناصرٌة انذاك
حٌث شٌدت بٌوت حدٌثة للعسكرٌٌن ..
(ٗ) صباح طارش كان من منطقة االسكان ،ومن عابلة
شٌوعٌة اعطت أربع شهداء  ..كانت تربطه باهل الشهٌدة
سحرعبلقات عابلٌة  ..وقد تزوجا قبل استشهاده بفترة وجٌزة..
(٘) الشهٌد علً جبار  :اعدم بعد ذلك فً سجن ابو ؼرٌب سا
الصٌت .
( )ٙمهدي النجار  ..حكم واعدم بنفس الٌوم الذي اعدمت فٌه
سحر ،وكان وجوده معهم فً البٌت بالصدفة .
( )7ولد محمد فً /ٔٙتموز ٔ89ٗ /قبل اوانه " خدج "
ونتٌجة لذلك كان علٌبل وضعٌؾ البنٌة ،مما ادى إلى اصابته
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بالعدٌد من االمراض سٌما بعدما ترك فً الملجؤ ،وكاد شبح
الموت أن ٌخطفه هو االخر  ..لوال ان احدهم اتصل باهله
البٌه ،وطلب منهم ان ٌستلموه  ..فقامت احدى عماته على
تربٌته  ..وأوقفت حٌاتها من اجله  ..واالن هو شاب ٌافع
ومتزوج وٌعٌش فً الناصرٌة ..
( )9لم ٌعلم اهلها باعدامها إال عام  .. ٔ89ٙوقد نشرت جرٌدة
طرٌق الشعب نعً لبلختٌن الشهٌدتٌن " مونالٌزا " ( المعروفة
فً كردستان بإسم أنسام ) وسحر .
*
*
*

نصف قرن على استشهاد المناضل ابراهٌم الحكاك
د.خلٌل الجنابً

بعد نصؾ قرن وفً مثل هذه األٌام العصٌبة تمر الذكرى
المإلمة ألبشع ردة عرفها التؤرٌخ العراقً الحدٌث وهو
اإلنقبلب الؽادر فً  / 9شباط  ،ٔ8ٖٙ /ذلك اإلنقبلب الذي
توشح فٌه العراق باللون األسود وبقً مخٌما على وادي
ٖٓ

الرافدٌن لعقود طوٌلة ال زالت األجٌال تدفع الثمن من جرابه
حتى الوقت الحاضر .
لقد كان البطش والقتل والتعذٌب واإلرهاب سمة حملها معهم
اإلنقبلبٌون منذ الساعات األُولى التً جاءوا بها فً قطارهم
األمرٌكً المعروؾ الذي كان ٌحمل معهم كل من تضرر من
ثورة ٗٔ تموز عام  ٔ8٘9من رجعٌٌن وإقطاعٌٌن وقومٌٌن
وعمبلء لشركات النفط اإلحتكارٌة .من أقوال  ( :صالح علً
السعدي  -سكرتٌر حزب البعث آنذاك .
إن الجرابم البشعة التً إقترفوها ٌندى لها الجبٌن ،فبل نستطٌع
أن نفرقها عن جرابم الفاشٌة اإلٌطالٌة والنازٌة الهتلرٌة إبان
الحرب العالمٌة الثانٌة ،إبادة كاملة لمدن وأحٌاء ،مدارس
ومستشفٌات ومصانع وبنى تحتٌة ،ودفن الناس أحٌاء  ،ومقابر
جماعٌة ،وهذا ما جرى اٌضا فً الثامن من شباط عام ٖٔ8ٙ
وما بعده .إن القابمة طوٌلة وتطول من األسماء التً ؼٌبوها
فً مقراتهم التً إفتتحوها فً الساعات األولى لجرٌمتهم
البشعة ،قصر النهاٌة ،ملعب اإلدارة المحلٌة ،النادي األُولمبً،
بناٌة محكمة الشعب ،المدارس والمعامل وثكنات الجٌش
وؼٌرها فً طول الببلد وعرضها التً جرى تحوٌلها الى
مقرات للتحقٌق ومسالخ بشرٌة طالت عشرات األلوؾ رجاال
ونساء وأطفاال .
لقد توجوا فً بٌانهم المشإوم ( ٖٔ ) شرٌعة الؽاب الرسمٌة
للقتل حٌث جاء فٌها :
نظرا لقٌام الشٌوعٌٌن عمبلء عبد الكرٌم قاسم فً تعاونه
بمحاوالت بابسة إلحداث البلبلة بٌن صفوؾ الشعب وعدم
اإلنصٌاع لؤلوامر والتعلٌمات الرسمٌة ،وعلٌه تقرر تخوٌل
القطعات العسكرٌة وقوات الشرطة والحرس القومً بإبادة كل
من ٌتصدى لئلخبلل باألمن .وإننا ندعوا جمٌع أبناء الشعب
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المخلصٌن بالتعاون مع السلطة الوطنٌة باإلرشاد عن هإالء
المجرمٌن والقضاء علٌهم ) .الحاكم العسكري العام رشٌد
مصلح .
وٌقول الدكتور ( عقٌل الناصري ) فً مإلفاته القٌمة حول
ثورة ٗٔ تموز وإنقبلب  / 9شباط عام ٖ ٔ8ٙماٌلً :
وبدأت دورة الدم الثؤري تنزؾ  ،حٌث سقط من القتلى قُدِر
عددهم بٌن ( ٓٓٓ٘ – ٕٓٓٓٔ) شهٌد طٌلة مهرجان الدم.
وتم إعتقال األلوؾ العدٌدة بموجب قوابم مُعدة سلفا .قوافل
الشهداء وأسماإهم مُعلقة على صدور عوابلهم ورفاقهم
وأصدقابهم ،ستبقى مطرزة بالورود ،رؼم أن العدٌد منهم لم
ٌجر العثور على رُفاته  ..لكن العراق بؤجمعه سٌبقى مدٌنا لهم
بهذه التضحٌات ،ومن أجلهم سنبقى نردد ( سنمضً سنمضً
ْ
الى ما نرٌد  ...وطنْ حرْ وشعبْ
سعٌد ) .
لقد شاءت الصدؾ الجمٌلة أن ألتقً بعابلة الشهٌد المـــــناضل
( ابراهٌم الحكاك  ..زوجته الفاضلة ( اُم ومٌض ) وإبنه
المهندس ( ومٌض إبراهٌم الحكاك) .وكذلك بؤحفاده الذٌن
ٌنظرون الى صورة جدهم ( ابراهٌم الحكاك ) بكل فخر
وإعتزاز ،ومنحوا إسمه ألحدهم تٌمنا بهذا األسم الذي ٌسطع
نورا فً بٌتهم بعٌدا عن الوطن ،وبعٌدا عن تلك ( المقبرة
الجماعٌة ) التً تضمه مع رفاقه المٌامٌن .كما ٌشرفنً
التعرؾ فً السبعٌنات فً بلؽارٌا بالرجل الوطنً الؽٌور
المهندس الدكتور ( خلٌل الحكاك ) شقٌق الشهٌد ( ابراهٌم
الحكاك .
وإلٌكم ما سطرته المرأة العراقٌة الشامخة ( أُم ومٌض ) عن
الشهٌد ابراهٌم الحكاك .
الشهٌد ابراهٌم محمد جعفر الحكاك  -حسان  -وٌلقب ابو هاشم
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ولد الشهٌد ابراهٌم محمد جعفر الحكاك عام  ٔ8ٕ7فً منطقة
الكاظمٌة لعابلة كادحة .تلقى علومه األولٌة فً مدارس
الكاظمٌة اإلبتدابٌة ثم المرحلة الثانوٌة فً منطقة االعظمٌة.
كان متفوقا فً دراسته فدخل كلٌة التربٌة قسم الكٌمٌاء .تمٌز
بٌن أقرانه بالروح الوطنٌة الوثابة حتى انه كان عضوا نشطا
فً إتحاد الطلبة العام ( السري آنذاك ) ،بعدها رشح للحزب
الشٌوعً العراقً .حتى كانت وثبة كانون سنة  ٔ8ٗ9حٌنها
كان فً السنة الثانٌة بكلٌة التربٌة .تم إعتقاله لمساهماته الفعالة
فً الوثبة وحكم علٌه بالسجن عشر سنوات قضاها مابٌن سجن
الكوت وسجن بؽداد وسجن نقرة السلمان .وعندما ضرب
النظام الملكً المباد سجنً الكوت وبؽداد بالرصاص كان من
الموجودٌن حٌنها هناك .بعد انتهاء محكومٌته العشر سنوات
وضع تحت المراقبة فً مدٌنة بدرة حتى انبثاق ثورة ٗٔ تموز
حٌث تم اطبلق سراح جمٌع السجناء والمعتقلٌن وكان من
ضمنهم .
كان نشطا فً تنظٌمات الحزب السرٌة بعد ثورة تموز وقد عاد
الى دراسته فً كلٌة التربٌة حتى أكملها بتفوق .بعد تخرجه تم
تعٌٌنه مدرسا فً ثانوٌة العمارة لكنه لم ٌلتحق إلرتباطه
والتزاماته الحزبٌة .بسبب نشاطه الحزبً تم اعتقاله سنة
ٔ ٔ8ٙوبقً محتجزا فً سجن بؽداد ثم نقل الى سجن بعقوبة
وبقً فً الحجز اكثر من ستة اشهر حتى صدور عفو عام وتم
اطبلق سراحه .
كان ٌمارس نشاطه الحزبً حتى وهو فً المعتقل ولنشاطه
اصبح عضوا فً لجنة التنظٌم المركزٌة مع عدد من الرفاق
القٌادٌٌن انذاك اتذكر منهم الشهٌد حسن عوٌنه والشهٌد محمد
صالح العبلً واخرٌن .
ٖٖ

تزوج عام ٕ ٔ8ٙوخلؾ ولدا أسماه ومٌض .كان أبا حنونا
رإوفا محبا السرته وللعابلة جمٌعا .دامت حٌاته االسرٌة سنة
وثبلثة أشهر حتى كان ٌوم الثامن من شباط المشإوم سنة
ٖ .ٔ8ٙصبٌحة ذلك الٌوم كان متواجدا فً البٌت ومعه عزٌز
الشٌخ حٌنها أقبل الشهٌد حسن عوٌنة وتم نقل عزٌز الشٌخ الى
مكان اخر وكذا الشهٌد ابراهٌم الحكاك الى مكان ثان .ولكن
إعترافات البعض من ضعاؾ النفوس أدت الى إلقاء القبض
علٌه ٌوم الثانً والعشرٌن من شهر شباط واُعتقل فً قصر
النهاٌة وهناك القى أبشع وأقسى صنوؾ التعذٌب وبقً حتى
ٌوم التاسع من اذار حٌث جاء افراد الحرس القومً بقابمة
لتنفٌذ حكم االعدام بواحد وعشرٌن شخصا بٌنهم ثبلث نساء من
نزالء القصر .
وبدأو ٌستعدون لتجمٌعهم فكانو ٌساقون من ؼرؾ السطح
وآخرٌن من السرداب والبعض من القاعة الكبٌرة وآخرٌن من
الؽرؾ فكان بعضهم بالمبلبس الداخلٌة وقد انتفخت أجسادهم
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بسبب التعذٌب المتواصل لعدة اٌام وجروح بعضهم منتفخة
متورمة تنفث الدم والصدٌد تفوح منها رابحة التعفن والتفسخ
وبداوا بقراءة االسماء وهم :
ابراهٌم ادهم
ابراهٌم الحكاك وكان حاله مجرد شبح ؼابر العٌنٌن بالكاد
ٌجرجر قدمٌه
ابرهٌم اوادٌس
داخل حمود
رضا جلٌل
ادمون ٌعقوب
فٌصل حجاج
حسٌن هورمانً
ستار مهدي
صبٌح سباهً
لطٌؾ الحاج
علً الوتار
عبد االحد المالح
عبد الخالق البٌاتً
عدنان البراك
كنون علً تحافة
محمد علً عبود
مهٌب الحٌدري
فكانو ثمانٌة عشر بعد ان تم استثناء وتؤجٌل النساء الثبلث وقد
رافقهم الجبلدون :
منعم عبد القدوس
فرحان السامرابً
عدنان هاٌس
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حاج رضا عبد الرزاق
مع اعداد كبٌرة من افراد الحرس القومً المدججٌن بالسبلح .
وبعدها أخذ افراد الحرس القومً ٌتضاحكون وٌقولون مابٌنهم
( ان تلك المجموعة تم دفنهم احٌاء فً حفرة أُعدت مسبقا ولم
ٌتم اطبلق النار علٌهم ) .
حقد ببل حدود وكؤن اٌام التعذٌب ولٌالٌه الطوٌلة لم تكن كافٌة
فدفنوهم احٌاء ...
وداعا ٌا ابناء العراق البررة  ...وداعا ٌاخٌرة الشباب ٌ ...ا
أمل الشعب  ...إنهم لم ٌإذوا احدا وضحوا بالكثٌر من أجل
تحقٌق حلمهم فً عراق مزدهر ،وهاهم ٌدفعون حٌاتهم ثمنا
لذلك الحلم رحلوا قبل ان تتحقق احبلمهم  ...رحلوا فً عتمة
اللٌل بعد أن إنؽرست صرخات عذابهم على جادة الزمن فً
ارض العراق الثكلى ..
كان الشهٌد ابراهٌم الحكاك محبا للعلم واالدب وخاصة شعر
صدٌقه ورفٌقه مظفر النواب حتى انه رؼم المهام الحزبٌة التً
على عاتقه كان ٌقضً وقت فراؼه بكتابة بحث عن جان جاك
روسو وكتابه العقد االجتماعً ولكنها ولبلسؾ فقدت مع كل ما
فقد ...
مبلحظة :
المعلومات التً وردت فً الموضوع عن الذٌن اعدموا
وطرٌقة التنفٌذ والعناصر المشرفة اخذت من كتاب طوارق
الظبلم لبلستاذ توفٌق جانً والسٌدة ابتسام الرومً .
حٌاة حافلة بالنضال ،وككل المناضلٌن الذٌن ضحوا بحٌاتهم من
أجل أوطانهم سٌبقى خالدا ونجمه ساطعا ٌنٌر الدرب للسابرٌن
من أجل عالم أفضل .
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المهندس ومٌض ابراهٌم الحكاك ٌكتب من القلب عن والده
الشهٌد ( ابراهٌم الحكاك ) رؼم ان عمره لك ٌكن ٌتجاوز
األربعة شهور فً ٌوم اإلنقبلب األسود .
لست بكاتب كً أجد مبات الكلمات تعبر عن خمسٌن عاما من
الفراق  ....وسنٌن الؽربة قد أخذت من حبر القلم الكثٌر حتى
بدا ٌجؾ ..
لم أجد بدٌبل من خاطرة عمرها خمسٌن عاما تسبح فً مخٌلتً
اهدٌها لكل الشهداء ...
خمسون عاما إنقضت ..
خمسون عاما ونحن أشد الشوق لرإٌاك ..
خمسون عاما منذ إلتقٌنا ..
لم أجد إصبع ٌشٌر الى مكان رفاتك ..
لكنً وجدت اآلالؾ تشٌر الى ...
امنٌة من أربع كلمات ...
وطنْ حرْ وشعبْ سعٌد ....
كانون االول ٖٕٔٓ
*
*
*

الشهٌد الخالد محمد موسى التتنجً
د.عبد الحسٌن شعبان*
 ...الشخصٌة الثالثة هو محمد موسى ،وال ٌوجد نجفً بمن
فٌهم من التٌارات السٌاسٌة األخرى اال ّ وتؽ ّنى ببطولة محمد
موسى عطٌة التتنجً ،الطالب الذي فُصل فً الخمسٌنٌات
وانصرؾ للعمل الحزبً ،وكان فً الفترة بٌن العام ٘٘-ٔ8
ٌ ٔ8٘ٙتردد وٌعٌش بصورة متقطعة فً بٌت الفتى ،وفً
الب ّرانً تحدٌدا ،تارة ٌؤتً البسا للعقال والكوفٌة واألخرى
الٌشماغ ،وحٌن ٌصل ٌرمً " قامته " الطوٌلة (وهً آلة حادة
جارحة) التً ٌحملها على جنبه ،فقد أثقله حملها لٌسترٌح ،ثم
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ٌسقٌه الفتى كؤس ماء ،وٌق ّدم له الفواكه حسب الموسم  :الكوجه
والمشمش والخس والبرتقال والرّمان .لم ٌكن والد الفتى ٌصل
ّ
وٌحذر
إلى الب ّرانً ،لكنه ٌعرؾ ما ٌدور فٌهٌ ،تخوّ ؾ أحٌانا
أحٌانا أخرى وٌؽضب فً م ّرة ثالثة ،لكنه ٌعود وٌستسلم،
وزعم عمه شوقً المستمر أنهم ٌدرسون مع بعضهم
وٌراجعون لبلمتحانات وهكذا .
كان عبد الرضا فٌّاض ٌرأس فرٌق االتحاد وكان الفتى مع شلّة
مع األصحاب ٌنتسبون إلى أشبال االتحاد بٌنهم أسعد شكر
ومحمد تركً وعباس التركً وطارق الص ّراؾ وآخرٌن،
وحٌن اعتقل فٌاض وحكم علٌه لعام واحد ومراقبة لعام آخر،
تفرّق الجمع وكانت مستلزمات الفرٌق جمٌعها فً بٌت الفتى
من الكرات إلى مبلبس أولٌة إلى بعض األحذٌة ،وكان القسم
األكبر ٌلعب حفاة ،وكان محمد موسى ٌحضر أحٌانا للتشجٌع،
السٌما إذا كانت اللعبة مع فرٌق فٌصل الذي كان منافسا وهو
ٌمثل التٌار القومً ،وكان ملعب فرٌق فٌصل فً المقابر ،فً
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حٌن أن ملعب فرٌق االتحاد هو فً الطارات عند بحر النجؾ
كما ٌسمّى ،لكن الجمع تفرّق بعد هجوم ؼادر من السلطات بعد
انتفاضة العام .ٔ8٘ٙ
وكانت تلك االنتفاضة الشكل األول للمجابهة التً ع ّززت من
ثقة الفتى بنفسه وساهمت فً بلورة وعٌه األول ،فقد كان محمد
موسى قد أعطى للفتى قبل ٌوم من التظاهرة الشهٌرة قصٌدة
حفظها عن ظهر قلب بسرعة فابقة ،وألقاها فً الحشد وحسبما
عرؾ أنها للشاعر المناضل ،صدٌق الخال رإوؾ والعم
ضٌاء ،حسن عوٌنه "أبو فبلح" الذي استشهد العام ٖ ٔ8ٙوهو
زوج زهوري أخت السٌد صاحب الحكٌم " أم فبلح " :
مد باع الشعب ف ّنه الٌرد باعه
ٌا عبّادة الدوالر وأتباعه
كرب لٌكم الموت وكربت الساعة وجٌوش الحتم بانت طبلٌعه
وألقى الفتى قصٌدة أخرى للشاعر الزاهد محمد الذي عمل معه
فً هٌبة حزبٌة واحدة فً مطلع العام ٔ.ٔ87
ناضل ٌا شعب واحقد على العدوان
تجلً من الشعبٌة وقلعه الذبان
وامحً هالعبٌد الباعو األوطان
والؽً لؤلبد صك العبودٌة
***
لٌش الشعب جاٌع ما ٌحصل القوت
والكادح أطفاله من المجاعة تموت
أنابٌب النفط ملك الشعب وتفوت
كل أرباحه بجٌب الحرامٌة
***
ّ
ومحطم العدوان
ٌا جٌش السلم
ٌا حامً الشعب وحارس األوطان
ذكرك من ٌمر ٌبعث ثقة وإٌمان
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مٌّة مرحبه باسمه وطارٌّة
***
كل أحنا نناضل ألجل االستقبلل
أحرار الشعب والفلح والعمال
وبالجبهة ٌخوتنً نحطم األؼبلل
ونحرر شعبنا من العبودٌة
وهتؾ الفتى بسقوط حكومة نوري السعٌد وبحٌاة جمال عبد
الناصر ،وأعاد ذلك لم ّرات من المٌدان ومرورا بالسوق الكبٌر
ووصوال إلى الصحن الشرٌؾ ،وقد كانت فرحة الفتى ؼامرة
عندما نشرت جرٌدة " اتحاد الشعب " إشارة الٌه حٌث تمت
اإلشارة إلى نشاط الحزب الشٌوعً وتظاهراته خصوصا فً
بؽداد والحً والموصل والنجؾ وفٌها إشارة إلى الفتى ( أحد
المواطنٌن الذي ألقى القصٌدة ) فً تؽطٌة أحداث انتفاضة
ّ
واطلع الحقا على ما كتبه
النجؾ واستشهاد ثبلثة من أبنابها،
عزٌز شرٌؾ عن انتفاضات العراق فً الكراس الصادر فً
العام .ٔ8٘7
واشتهرت تلك التظاهرة وعُرؾ الفتى ،حتى عندما جاءت
شرطة التحقٌقات الجنابٌة العتقال عمه شوقً ،وفً ظل
ؼٌابهما ،اضطرت السلطات إلى جلب رسول الحبلّق (المزٌّن)
من سوق العمارة لكً ٌوقّع على محضر تفتٌش المنزل فً
ع َكد السبلم ،ولم ٌتركوا حاجٌات الفتى اال ّ وعبثوا فٌها عسى
أن ٌجدوا شٌبا .
والواقع فالفتى آنذاك لٌس أكثر من طفل لم ٌتجاوز الثانٌة عشر
عاما من عمره لكن الوعً السٌاسً لذلك الجٌل كان متقدما،
فضبل عن انخراطهم المبكر وشعورهم برجولتهم عبورا
لمرحلة الطفولة التً لم ٌتذوقوها بشكلهاالصحٌح ،فمرّوا منها
مباشرة إلى الفتوة .
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ظلّت صورة محمد موسى أحد الشخصٌات التً أثرت فٌه ،فقد
كان ٌراه وهو ٌحمل زجاجة المولوتوؾ" (القنبلة البدابٌة) وهو
ٌتقدم التظاهرات :
ها ٌسقطك وهللا ٌسقطك
هذا الشعب القاوم لندن بالمكوار
ٌسقطك وهلل ٌسقطك
ٌتذ ّكر المناضل عبد النبً حسن الدالل بعض وجوه التظاهرة،
حٌن ٌقول لم ٌكن عددنا ٌتجاوز المابة وأكبرنا سنا لم ٌتع ّد
الثبلثٌن من عمره :رحٌم الحبوبً ،عبد السادة حسن (أبو لمٌعة
الخباز) عبد الزهرة الحلو ،شوقً شعبان ،محمود أبو زٌد،
كاظم فٌاض وآخرون ثم انتظم المبات واآلالؾ على مدى نحو
عشرٌن ٌوما وكانت التظاهرات ٌومٌة ،وكان القابد الكارٌزمً
محمد موسى ٌقود الجموع ،السٌما الٌسارٌٌن والشٌوعٌٌن
وٌردد المهوال النجفً ،الفراتً لرفع حماسة المشاركٌن ،حٌث
ٌبدأ ببٌتٌن من الشعر ،ثم ٌنتهً بؤهزوجة ٌرددها الجمٌع :
الخاٌن شعبه منرٌده
الخاٌن شعبه انكص إٌده
وٌن ٌروح المطلوب إلنا
شٌل جردوك مالك مالفة
وٌه العربان ...اسمع ٌالخاٌن .
ظلّت صورة محمد موسى راسخة فً ذاكرة الفتى فهو الذي
ٌخرج من زاوٌة أحد األسواق المإدٌة إلى السوق الكبٌر ومعه
ثلّة من المناضلٌن فٌهتؾ إٌذانا ببدء التظاهرة والتجمع ،وعندما
ٌنصرؾ ٌختفً مثل شعاع أو مثل البرق ٌتوقؾ عن اللمعان،
تبحث عنه الشرطة فبل تجده ،كانت هذه العبلقة أثٌرة لدى الفتى
التً ٌتذكرها باعتزاز .
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كانت قٌادة محمد موسى لتظاهرات النجؾ العام  ٔ8٘ٙقد
كشفت عن مواهبه القٌادٌة وسجاٌا شخصٌته الجماهٌرٌة.
وكانت تظاهرة النجؾ األولى فً ٌوم  ٙتشرٌن الثانً
(نوفمبر)  ٔ8٘ٙأول تظاهرة منذ عامٌن تقرٌبا من انقطاع عن
العمل االحتجاجً التظاهري الجماهٌري ساد خبللها نوع من
االنحسار بسبب حملة اعتقاالت وقوانٌن ؼلٌظة أصدرتها
السلطات الملكٌة ،تحت عنوان مكافحة األفكار الهدامة ،وترافق
ذلك مع إعبلن حلؾ بؽداد الذي ض ّم العراق وإٌران وتركٌا
وباكستان وكانت برٌطانٌا ومن ورابها الوالٌات المتحدة تقؾ
خلفه ،السٌما فً مواجهة الم ّد الشٌوعً -الناصري الذي كان
حٌنها مقلقا لبلمبرٌالٌٌن وحلفابهم من حكام المنطقة ،خصوصا
" التهدٌد " بالخطر السوفٌٌتً .
ٌتذكر الفتى أن التظاهرة انطلقت من الباب الربٌسً لصحن
اإلمام علً ،وسارت مخترقة السوق الكبٌر إلى المٌدان ،وكان
محمد موسى ٌش ّع عزما وثورٌة وطٌبة وبٌده " القامة " وهو
ٌنتقل بٌن مجامٌع المتظاهرٌن ،كما ٌروي عبد النبً حسن
الدالل فً رسالة خاصة للكاتب .
استمرت التظاهرات نحو ثبلثة أسابٌع وسٌطر المتظاهرون
على المدٌنة فً العشرة األٌام األخٌرة قبل نزول الجٌش،
وكانوا ٌصعدون على الدبابات وٌهتفون " عاش تضامن الجٌش
وٌّه الشعب " ولم ٌطلق الجٌش الرصاص ،وكان الؽضب
الشعبً ٌتصاعد ج ّراء تواطإ حكام العراق مع المعتدٌن وعدم
الوقوؾ إلى جانب الشقٌقة مصر ،وإلتهب المشهد خصوصا
بعد هجوم الشرطة على مدرسة الخورنق وسقوط الشهٌد عبد
الحسٌن الشٌخ راضً وكذلك سقوط الشهٌد أحمد الدجٌلً،
حٌث كانت التظاهرات ٌومٌا تبدأ عصر كل ٌوم وتنتهً فً
صحن اإلمام علً عند ؼروب الشمس ،ولم تقتصر على
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الشٌوعٌٌن أو القومٌٌن أو البعثٌٌن أو بعض أنصار الحزب
الوطنً الدٌمقراطً حٌنها ،بل ضمت اآلالؾ من أبناء الشعب
كافة .
بعد الثورة فً العام  ٔ8٘9كان الفتى ٌلتقً ألول مرة بمحمد
موسى فً ظروؾ طبٌعٌة وفٌها شًء من االسترخاء .وكان
أول لقاء فً مقهى اعتمد مق ّرا التحاد الطلبة ،ثم بعد اعادته
للدراسة التقاه كثٌرا فً مدرسة الخورنق وهو من احتضن
الشاعر عبد األمٌر الحصٌري وشجّعه على إلقاء قصابد
للشاعر الجواهري ،ثم بعض من شعره الحقا ،وبعدها ظ ّل
ٌلتقٌه بصورة متباعدة وعن طرٌق الصدفة ،وكان محمد موسى
قد سؤله هل استلمت العضوٌة؟ فكان جواب الفتى فً الطرٌق
إلٌها عندما كان مرشحا حٌنها .وبعدها أشار له بكلتا ٌدٌه
المضمومتٌن ،بؤن األمر قد حصل !
كان آخر م ّرة إلتقاه ٌوم  9شباط (فبراٌر) ٖ ٔ8ٙحٌن أعلن
عن انقبلب ضد حكومة عبد الكرٌم قاسم وأعلن بعده البٌان رقم
ٖٔ القاضً بإبادة الشٌوعٌٌن ،وقد ظهر فً شارع الرسول
وألقى خطابا فً باب القبلة ،ثم توجهت التظاهرة االحتجاجٌة
المنددة باالنقبلب إلى مٌدان المدٌنة عبر شارع الصادق وفً
نهاٌة الشارع اصطدمت بتجمع مإٌد لبلنقبلب .التقاه مرة
أخرى فً أزقة النجؾ مصادفة فً الٌوم التالً ،ثم اختفى
وٌقول عبد النبً الدالل انه إلتقاه ثبلث مرات خبلل تلك الفترة،
وفً إحداهما كان مع الرفٌق شمسً الكرباسً وكان ٌدعوهم
وٌحرضهم بكل السبٌل لمقاومة االنقبلب ،ثم اعتقل وانقطعت
أخباره !
أعتقد أن أكثر من ٌعرؾ محمد موسى هو صاحب الحكٌم،
حٌث ٌقول أنه كان طالبا فً مدرسة الخورنق ،وكان مسإوله
فً حٌنها خضر الصراؾ ،وقد انتمى للحزب عام ٖ٘ٔ8
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واعتبر انتظامه فً حلقة المإٌدٌن بمثابة فترة ترشٌح .وفً
ذلك الوقت كان الحكٌم المسإول الطبلبً وقد تقرر أن ٌقود
محمد موسى واسمه الحزبً " حدٌد " أحد الخبلٌا الطبلبٌة،
حٌث كان عضوا فً خلٌة ربٌسٌة ( بمثابة لجنة قاعدٌة ) وقد
نجح فً قٌادته وكان متفانٌا وشجاعا ،وكسب عابلته للحزب،
وتدرج فً عمله الحزبً فؤصبح عضوا فً اللجنة الطبلبٌة فً
العام ٘٘ ٔ8وكان ٌقود لجنة قاعدٌة إلى نهاٌة العام ٔ8٘ٙ
(أي ما بعد االنتفاضة) ،ثم انتقل إلى مدٌنة الحلة بمهمة خاصة
فً جهاز طباعة الحزب ،كما كان ٌقوم بطباعة جرٌدة صوت
الفرات وٌسكن فً بٌت المطبعة مع محمد الحٌّاوي وعابلته .
وفً ٕٗ أٌلول (سبتمبر) العام  ٔ8٘7دوهم بٌت المطبعة
واعتقل من فٌه و ُنصب الكمٌن لمن سٌصل إلى البٌت .وعندما
علم محمد موسى بذلك ،بادر إلى انقاذ عابلة الحٌّاوي (زوجته
وأطفاله :وابل وعلٌّه) وتوجّه بهم إلى النجؾ ،حٌث أمّن لهم
سكنا مإقتا .وقد اعتقل فً منزل حزبً آخر كل من باقر
ابراهٌم وعدنان عباس وعبد الرزاق عبد الرضا وعباس كاظم
وعابلة باقر جعفر ( الذي كان قد اعتقل فً بؽداد وكان موقفه
ضعٌفا ) وحسٌن سلطان الذي وقع فً الكمٌن ،وهو ما رواه
للفتى الرفٌق عدنان عباس .وقد روى الحٌّاوي الذي كان قد
اعتقل فً العام ٖ ٔ8ٙفً خان الهنود ذلك للفتى الذي كان
معتقبل هناك أٌضا أن شجاعة وبراعة محمد موسى أنقذت
العابلة وعدد من الرفاق .وكذلك استطاع إتبلؾ العدٌد من
الوثابق الحزبٌة .
وكان الحٌّاوي قد تعرّ ض إلى تعذٌب وحشً فً العام ٖٔ8ٙ
على أٌدي الحرس القومً ،حٌث ش ّد قضٌبه بخٌط ؼلٌظ
بطرٌقة وحشٌة ،وسال دما ؼزٌرا كما نقل للفتى فً خان
الهنود خبلل اعتقالهما .
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وفً أواخر العام ُ ٔ8٘7نقل محمد موسى إلى الدٌوانٌة فً
مهمة خاصة واستم ّر هناك حتى صبٌحة الرابع عشر من تموز
(ٌولٌو)  ٔ8٘9حٌث عاد إلى النجؾ وانض ّم إلى التنظٌم
الطبلبً الذي توسّع كثٌرا ،ثم استلم مسإولٌة مدٌنة النجؾ فً
العام ٓ ٔ8ٙعندما أصبح صاحب الحكٌم سكرتٌرا للمحلٌة،
حٌث رشح محمد موسى عضوا للمحلٌة فً العام ٔ ٔ8ٙونقل
إلى مدٌنة الحلة فؤصبح عضوا فً مكتب اللجنة المحلٌة
ومسإوال عن لجنة المدٌنة ،لكنه أعٌد إلى النجؾ عندما
أصبحت مركز الفرات األوسط ،السٌما بوجود األجهزة
الطباعٌة .
نقل سامً عبد الرزاق (أبو عادل) للفتى عن فترة عمل محمد
موسى فً محلٌة الحلّة وإشرافه على تنظٌمات المدٌنة ،وٌومها
كان سامً عبد الرزاق ربٌسا التحاد طلبة الحلة ،وكان محمد
موسى قد اتفق معه على ما سٌتم مناقشته وطرحه فً
اجتماعات االتحاد فً بؽداد ،وٌنقل سامً عبد الرزاق أن
األجواء كانت متشنجة وانهم طالبوا بمنح الفرات األوسط
زماالت دراسٌة للدول االشتراكٌة ،وبعد فترة أبلؽه أن رسالة
من قٌادة الحزب فً بؽداد قد وصلته تطلب محاسبته
ألطروحاته وألسلوبه الحاد مع سكرتارٌة االتحاد ،لكن محمد
موسى أخبره بؤن محلٌة الحلّة ال تؤخذ بهذه الرسالة أو
التوصٌة ،وٌضٌؾ عبد الرزاق فً رسالة خاصة للفتى،
شعرت بالدؾء واالطمبنان والسعادة ،وهو ما كان ٌرافقنً
كلما كنت ألتقً مع محمد موسى .
أما عارؾ خوجه نعمة فٌقول كنت مكلفا بمسإولٌة لجنة الرٌؾ
المجاور حٌث كان هو المشرؾ على عملً وقد كانت صلتً
به فردٌة وكلفنً بمهمات خاصة مع صالح الرازقً ،وربما
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كان المسإول سابقا كاظم الجاسم الذي استشهد العام ٓٔ87
وكان ٌحترمه كثٌرا وكذلك الرازقً .
وبعد انقبلب  9شباط (فبراٌر) ٖ ٔ8ٙوعلى أثر انسحاب قٌادة
المنطقة وكادرها إلى الرٌؾ ،تقرر تشكٌل قٌادة مص ّؽرة من
ثبلثة رفاق مقرها مدٌنة النجؾ ومن أعضاء اللجان المحلٌة،
وكانت بقٌادة محمد موسى ،كما ٌقول عدنان عباس فً رسالة
خاصة للفتى بتارٌخ ٗ .ٕٕٓٓ/ٔٓ/وكان الرفٌق باقر ابراهٌم
(أبو خولة) قد روى بالتفصٌل فً مذكراته فترة اختفاء قٌادة
منطقة الفرات األوسط فً الرٌؾ حٌث كان معهم الرفٌق زكً
خٌري الذي كان حٌنها معاقبا وٌقضً فترة " تؤهٌل "
بمصطلحات تلك األٌام وصادؾ حٌنها أن وقع انقبلب  9شباط
(فبراٌر) ٖ .ٔ8ٙوكان التنظٌم الجدٌد الذي التحق به الفتى بعد
إطبلق سراحه قد رتـّب عبلقة مع تنظٌم الفرات عن طرٌق
الرفٌق عدنان الخزرجً الذي اعتقل بعد فترة وانقطعت صلة
من تبّقى من التنظٌم بالحزب .وكان الفتى قد تط ّرق إلى جانب
من عبلقة أخرى بالحزب فً الكاظمٌة فً مداخلته عن حركة
حسن السرٌع (ٖ تموزٌ/ولٌو. )ٔ8ٖٙ/
وٌتذكر الفتى أن ٌحٌى طربال ومجٌد الحلوابً ورفٌق آخر
ّ
وعذبوا تعذٌبا وحشٌا فً مقر
كانوا قد اعتقلوا مع محمد موسى
الحرس القومً الذي كان مشرفا علٌه محمد رضا الشٌخ
راضً ،وأن حالتهم كانت ٌُرثى لها وأن ظهورهم كانت عفنة
ج ّراء تشقق الجلد ولكثرة الجروح .وقد رووا للفتى كٌؾ تم
اعتقالهم مع محمد موسى ،حٌن تمت مداهمة المنزل ،فً ذلك
المساء الحزٌن .وقد ظلّوا ألكثر من شهر ٌتلقون العبلج فً
سرداب المعتقل الجدٌد تحت األرض ،إلى أن تحسّنت حالتهم
الصحٌة .
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وحول اعتقال محمد موسى روى عدنان عباس للفتى ،انه
وباقر ابراهٌم قد ؼادرا النجؾ مشٌا على األقدام باتجاه رٌؾ
الكوفة ،حٌث قررت قٌادة الفرات األوسط ترك البٌت الحزبً
فً محلة الجدٌدة ،وفً الٌوم نفسه تم كبس البٌت ،حٌث كانت
الثؽرة عابلٌة ،وتم اعتقال خالة محمد موسى أوال ،وبعدها تمت
مداهمة الحرس القومً البٌت الحزبً ،وحاول محمد موسى
مشاؼلتهم لكنهم فاجؤوه ،ومن المنزل وحتى وصوله إلى مقر
الحرس القومً فً نقابة المعلمٌن كان ٌهتؾ وٌندد باالنقبلب.
وبعد تعذٌب وحشً واتصاالت تمت مع بؽداد التً طلبته،
فجاء مبلزم طٌار واصطحبه إلى أحد مراكز التحقٌق والتعذٌب
وتردد أن المحققٌن قطعوا لسانه ،وقٌل أن األمر حصل فً
قصر النهاٌة ،وهو ما نقله فً وقت الحق للفتى مهدي الشرقً
الذي كان أحد قادة الحرس القومً فً النجؾ .
أكثر من مناضل ممن عملوا مع محمد موسى بمن فٌهم من
كانوا بموقع أعلى حزبٌا ،كانوا ٌشعرون أنه مثالهم وقدوتهم،
وتلك سٌماء المناضل الحقٌقً بؽض النظر عن مواقعه
الحزبٌة .وإذا كانت عابلة محمد موسى قد ظلّت لسنوات تسؤل
وتستفسر عنه وٌُنقل لها أخباره وآخر من إلتقاه ،فقد عاشت
على أمل اللقاء به ولم ترؼب تصدٌق أنه استشـهد تحت
التعذٌب .
ظ ّل قبر محمد موسى ؼٌر معروؾ ،االّ أن ذاكرة العشرات،
بل المبات من النجفٌٌن ومن اتجاهات مختلفة ،ظلّت تختزن
صورة البطل الشعبً الذي حاول تجسٌدها من خبلل تمثله
بنجم البقال ،أعدم فً العام  ٔ8ٔ9على ٌد القوات البرٌطانٌة .
----------
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* جزء من موضوع كتبه د.عبد الحسٌن شعبان بعنوان :
(مقهى وروّ اد ومدٌنة :ذاكرة المكان ونستولوجٌا التارٌخ! )
وٌطلق شعبان على نفسه اسم الفتى فً سرده لذكرٌاته .
كانون الثانً ٕٕٔٓ
*
*
*

رفاق شهداء عاٌشتهم
الرفٌقة الشهٌدة بدرٌة داخل  /ام ماجد
علً عرمش شوكت

كان علًّ ان استذكرك اٌتها الرفٌقة الباسلة والشقٌقة التً لم
تلدها امً ،عذرا والؾ عذر ،الننً تؤخرت عن هذا الواجب
بل المهمة ،ولكن اخترت ٌوم الثامن من اذار عٌد المرأة
العالمً .البعث لذكراك وردا احمرا .ولكً اوقد شمع ذاكرتً
واسترجع صور سنوات الضٌم الذي كنا نتلظى به فً السجون
والمعتقبلت عشٌة وؼداة انقبلب شباط ٖ ٔ8ٙاالسود ،وكٌؾ
كنت تزورٌننا مع الوالدة حاملتٌن اخر اخبار الحزب ،مجازفة
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متحدٌة مختلؾ الصعاب متحملة تجاوزات قطعان الحرس
القومً الفاشٌة .
وماذا بعد اتذكر ؟
ال ٌؽٌب عن البال وٌجب ان ال ٌؽٌب ،ذلك االعبلن الذي القٌتٌه
ذات مرة ونحن على سفرة الطعام فً بٌتك وبٌت الشهٌد ابً
ماجد " حمٌد شلتاغ " ،ذلك البٌت المنذور للحزب ،معلنة
البنابك بانك اخترتنً شقٌقا اخر لك واكدت علٌهم ان ٌنادوننً
من تلك الساعة بـ " الخال " وقد مضوا امناء على ذلك الطلب
لحد االن ،وانا اتشرؾ به ،كما عززتً هذا االختٌار بوقابع
ملموسة وجلٌلة لً شخصٌا ولزوجتً واطفالً ،حٌنما كلفك
الحزب" الرفاق ابو خولة وابو نبٌل " باٌصالهم الى بٌروت
حٌث تواجدت انا هناك .واالكثر منه ،قمت قبل ذلك بنقل رسالة
هامة وخطٌرة من الداخل عام  ٔ878الى قٌادة الحزب فً
الخارج ،وباشد مراحل الهجوم البعثً الفاشً على الشٌوعٌٌن،
متحدٌة ومجازفة بحٌاتك فً سبٌل خدمة الحزب .
مشاهد تشكل حقا " بنوراما " كاملة لمواقفك النضالٌة ،فانت
المبادرة باعادة تشكٌل رابطة المرأة العراقٌة فً مدٌنة الثورة
بصورة سرٌة منذ عام ٓ ،ٔ87وواصلت هذا العمل ،حٌث كان
بٌتك القرٌب من القصر الجمهوري فً كرادة مرٌم والذي
ٌتكون من خمس ؼرؾ كما اتذكر ،عبارة عن بٌت مخصص
الجتماعات الخبلٌا الحزبٌة ،وذات مرة و خبلل زٌارة
اضطررنا الى الجلوس فً العراء رؼم برودة الجو ،نظرا الن
كل واحد من ابنابك كان ٌجتمع بخلٌته الحزبٌة محتبل احدى
الؽرؾ ،وحتى اصؽرهم " زٌاد " كان له حصة بؤشؽال احدى
الؽرؾ الجتماع حلقة اصدقاء الحزب من عمره .وخبلصة
القول كنت اللولب والمعٌن اللوجستً لتوفٌر كافة خدمات
الراحة لرفاق حزبك الشٌوعً العراقً .وما كان من ابً ماجد
ٗ8

اال ان ٌمازحك بقوله  { :واللة  ..فً ٌوم من االٌام ستصبحٌن
مسإولتً الحزبٌة على نشاطك هذا } .فتردٌن علٌه بروحك
المرحة ( اصبر لً شوٌة ابو ماجد وشوؾ شسوي ) .
ولموقفك الصامد داخل الوطن رؼم قساوة وخطورة االوضاع،
شهادة البد ان تذكر ،ففً عام ٓ ٔ89اقترح التنظٌم علٌك
وعلى ابً ماجد الخروج الى سورٌة فرفضتما ،بسبب ما
حملتم انفسكم به من مهمة وهً مراعاة رفاق هاربٌن من
البطش من الجنوب ومختفٌن فً بؽداد  ،وال احد لهم ؼٌركما ،
وحتى عندما وصلت الى بٌروت رفضت البقاء واودعت اخر
العنقود " زٌاد " لدى الحزب ،طالبة بكل تواضع بقابه قـابلة :
( ولو ٌشلع قلبً فراقه ،النه الوحٌد الذي ظل بجانبً بعد ان
اعتقل اخوه الشهٌد كرٌم ،اال ان بقاءه هنا اكثر اطمبنانا علٌه ).
وبعد ذلك ما ٌجب ان نقوله  ..تم اعتقالكما انت ورفٌق عمرك
الشهٌد حمٌد شلتاغ ابً ماجد انتقاما منكما لدوركما الباسل
والصامد رؼم اقسى الصعاب فً الداخل ،ودور ابنابكم فً
الخارج لمعارضة النظام البعثً الفاشً .وما كان منكما اال
البقاء على عهدكما للحزب ولسفر حٌاتكما الخاصة ،وان تحٌا
انتما االثنان ،او تستشهدا معا .وتم ذلك بكل سمو واباء
واخبلص وصمود شٌوعً باسل ،لتكسبوا الشهادة المإزرة
وتكسبوها معمدة باعتزاز وتقدٌر الحزب وجمٌع رفاقه
وجماهٌره المناضلة .
المجد لكما وللشهٌد ابنكما ذي العشرٌن عاما " كرٌم حمٌد
شلتاغ " البطل .
سوؾ لن ٌنساكم حزبكم الحزب الشٌوعً العراقً حزب
الشهداء البواسل.
اذار ٕٗٔٓ
*
*
*
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الشهٌد محمد الخضري  . . .ثوري من الطراز األول
خالد حسٌن سلطان

فً العشرٌن من آذار لهذا العام ٕٓٔٓ مرت علٌنا الذكرى
األربعٌن الستشهاد ثوري من الطراز األول فً تارٌخ الحركة
الوطنٌة العراقٌة ،أال وهو الشهٌد محمد أحمد الخضري وال بد
من التوقؾ عند هذه الذكرى المإلمة واستذكار مسٌرة هذا
المناضل الثوري بعد أن شح الثورٌٌن فً عراق الٌوم
وأصبحت الثورٌة وباال على أصحابها فً بعض األحٌان،
وامتزجت خٌوطها مع خٌوط أخرى لٌست بعٌدة عن اإلرهاب
وبشكل مقصود .
* ولد الشهٌد محمد الخضري فً ثبلثٌنٌات القرن الماضً فً
ناحٌة الخضر  /محافظة الدٌوانٌة .
* تخرج من دار المعلمٌن فً بعقوبة وعٌن معلما عام ٖ٘ٔ8
وكان من الناشطٌن فً المطالبة بتشكٌل نقابة للمعلمٌن فً ذلك
العهد ،وبعد ثورة ٗٔ تموز المجٌدة أصبح عضوا فً إدارة
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نقابة المعلمٌن وربٌس فرعها فً الدٌوانٌة وعضو محلٌة
الدٌوانٌة للحزب الشٌوعً العراقً ومسإول التنظٌمات
الحزبٌة لمدٌنة الخضر ،ومن اسم هذه المدٌنة استمد الخضري
لقبه .
* عام ٕ ٔ8ٙأوقؾ بسبب نشاطه السٌاسً الوطنً متنقبل بٌن
سجن نقرة السلمان ومواقؾ السماوة والدٌوانٌة والحلة وبؽداد،
لٌستقر به المقام فً سجن الكوت بعد أن حكم علٌه بالسجن
لمدة (ٖ) سنوات .
* عام ٖ ٔ8ٙوبعد انقبلب  9شباط األسود هرب من سجن
الكوت بعد أن تمرد هو ورفاقه على إدارة السجن وتمكنوا من
تحطٌم األبواب ،لٌلتحق برفاقه فً رٌؾ الفرات األوسط مشٌا
على األقدام وٌساهم فً قٌادة مفارز المقاومة ضد أزالم النظام
وحرسه القومً ،وأصبح عضوا فً لجنة منطقة الفرات
األوسط .
* تعرض لبلعتقال فً العهد العارفً ومورس معه أشكال
التعذٌب الوحشً ثم أطلق سراحه بكفالة .
* فً أٌلول  ٔ8ٙ7تصدى بوعً وحماس النشقاق ( القٌادة
المركزٌة ) ونشط فً تجمٌع التنظٌمات الحزبٌة فً بؽداد
وكذلك فً أعوام  ٔ8ٙ9ــ . ٔ8ٙ8
* أعٌد إلى الخدمة كمعلم عام  ٔ8ٙ9وساهم فً قٌادة حركة
المعلمٌن الدٌمقراطٌة .
* فً ٌوم الجمعة الموافق ٕٓ آذار ٓ ٔ87توجه من داره إلى
صدر القناة فً بؽداد للمشاركة فً حفل تكرٌم الوفد الكردي
بعد عقد اتفاقٌة ٔٔ آذار ،ولكنه لم ٌصل إلى مكان االحتفال،
وظهر انه اختطؾ من قبل جبلوزة النظام ووجدت جثته فً
الٌوم التالً فً ناحٌة بلد وفٌها عدة أطبلقات نارٌة ،وكان ذلك
ضمن سٌاسة الجزرة والعصا التً اتبعتها قٌادة البعث مع
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الحزب الشٌوعً العراقً بعد انقبلب تموز  ٔ8ٙ9لؽرض
دفعه نحو سٌاسة العمل الجبهوي وبالمواصفات التً تناسب
قٌادة البعث .
* شٌع جثمانه الطاهر فً ٌوم ٕٕ  ٔ87ٓ / ٖ /من قبل ذوٌه
ورفاقه ومحبٌه إلى مدٌنة النجؾ لٌدفن فٌها ،وهو ٌنتظر طفله
األول حٌث كان قد تزوج حدٌثا ُ .
* والده كاسب ،صاحب مقهى صؽٌر فً ناحٌة الخضر .
* أم محمد مناضلة ومجاهدة فً صفوؾ الحزب الشٌوعً،
عانت ما عانت من العذاب والشقاء محبة واعتزازا بالحزب
وبولدها محمد .على اثر هروب محمد من سجن الكوت بعد
أحداث  9شباط الدامٌة أحٌلت أم محمد إلى المجلس العرفً بعد
جولة من المداهمات والضؽوطات ،وقد حكم علٌها الحاكم
العسكري بالسجن لمدة عامٌن بعد تردٌدها لعبارة " على هللا .
 . .وما ٌخالؾ  . . .تنقضً وتصٌر سوالؾ " وقضت أم محمد
محكومٌتها فً سجن بؽداد عامٌن كاملٌن .
* فً ذكرى استشهاد الخضري ال بد من استذكار الفبلح
الشهٌد هادي الكعبادي ،حٌث كتب المناضل باقر إبراهٌم . ( :
 . .حظً محمد الخضري بحب الفبلحٌن ،وكان ٌقٌم فً دار
الفبلح الشهٌد هادي الكعبادي ،فً رٌؾ الشامٌة ،حٌن طوقت
الدار من قبل " زركة " للشرطة واألمن فً المنطقة فؤبدى
هادي بسالة وتضحٌة مشهودة ،إلنقاذ محمد من الوقوع فً
أسرهم ،ودفع لموقفه ثمنا ،هو حٌاته الؽالٌة حٌنما قتل
برصاصهم فً ربٌع ٗ) ٔ8ٙ
المجد والخلود
للشٌوعً المبدبً والقابد الثوري والمثقؾ الناضج
الشهٌد محمد أحمد الخضري
اذار ٕٓٔٓ
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كامل العامري
قصٌدة بحق الشهٌد الخالد محمد احمد الخضري
إلى شهٌد
"إلٌك ٌا من سافرت ببل شكوى...
لقد كنت بٌننا...
وستبقى حتى نمد لك أشرعة النصر من جدٌد"
بجٌنه وما بجٌنه علٌك
ٌاجلمه بحلك تارٌخ
دكت فوك وجنات الزمان بدور
بجٌنه بدم...سرج مهره..
كبل ما ٌاخذ بثاره وٌبشر أور
بجٌنه شنعتذر لو عاتبت بابل..
بجٌنه شنعتذر لو عاتبت آشور
بجٌنه...
وما بجٌنه علٌك...
ندرٌبك عدل والموت ..بٌك الموت..وأنته الموت
فنه الموت ٌمحمد علٌك أٌفوت
ٌلخطٌت بجروحك درب ثوار
ٌلشكٌت من هام السمه للكاع سجة نار
ٌمحمد...
حمامات السجن ٌتنشدن ظلن
ٌمحمد..كطاٌات الشلب حنن
دكلً شنعتذر للماي واطراؾ السعؾ والهور لو عتبن
ٌمحمد بٌارؼنه وضحاٌانه..
تمد فوك الحٌاة جسور
موش احنه شمس
وافكارنه بدرب الكواٌن والزمان اتنور
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موش احنه حلم رٌان
وٌرفرؾ على جفون الصبح راٌه
موش احنه نبع ..
ٌطلك على دموع الحزن ماٌه
موش احنه شتلنه ارواحنه ابهذا الدرب ثاٌة
ما نبجً على ذاك الفاج ماي الموت
واتعنه الوفه وما ذلن اٌامه
ما نبجً على ذاك الفارس الما عثرن اجداده
ما نبجٌك..هنٌالك والؾ هنٌال..
كلمن شال زاد العمر بجفوفه
ما نبجٌك هنٌالك والؾ هنٌال ...كل خٌال ..
ما هد الرسن مره وطفح خوفه
ما نبجٌك..لو ندري البواجً تفٌد
ما خلٌنه من ماي الدمع كطره
ما نبجٌك ..لو دمع البواجً ٌفٌد
جا فاد الفرات و(حسن) رد عمره
وجا ظلت ازؼار كبار..
بلجن ٌرجع حسٌن وجمال وعادل وجبار
وجا دجله بكت تنحب...
ثلث توكاتٌ...وم بٌوم
بلجن ٌرد من تنحب عمر (ستار)
ندرٌبك خذت صوؼه ورحت طارش
تودي اخبارنه الحازم
تودي اخبارنه الصارم
ولكلمن شتل كلبه وطرش كبلك
تودي اخبارنه الكلمن
بهذا الدرب حط رجله
٘٘

ٌا نفحة ورد نٌسان..
ٌا شٌلة الراس وهٌبة الدٌوان
فهد ٌتنطرك ٌمحمد وٌتنطر أخبارك
دكله احنه هذوله احنه بعدنه احنه
ترؾ راٌاتنه ونمشً بضوه افكارك
ٌمحمد دكله أحنه هذوله أحنه
زلم خشنٌن تدرٌنه
نرش أجروحنه بماي وملح
ما ٌوم ذلٌنه
نفك لٌل الحزن بالدم ..وال نهتم..
ٌشامت روح دور
كل توارٌخ النضال وشوؾ أسامٌنه
ٌشامت فوگ هامات النجم والؽٌم تلگٌنه
ٌشامت روح وأنشد ثورة أكتوبر
وأنشد كل كتر بالصٌن
وأنشد صوفٌا وبرلٌن
وأنشد سچة الؽابات
تلگه بكل شبر منها ٌشع فوگ العشب دمنه
حبــــــال الصلب تتباهه َگبلٌد فوگ ركبتنه
ٌشامت روح وأنشــد عالجسر تذكار وثبتنه
هذوله أحنه  ...بعدنه أحنه
خضٌري الهور ٌتؽنه بسوالفنه
ومد الماي بٌنه ٌفٌض لو رفت شفاٌفنه
وحگ بٌرغ حزبنه  ...وهامت الطٌبٌن..
تشهد بٌنه مــــــن ذاك الوكت للٌوم دنٌتنه
أبد ما ردت أجدام العزم بٌنه
وال خفتت مواگدنه
٘ٙ

وهاي الشمس تضوي بنور چلمتنه
بگول وفعل ذوله أحنه...
تشبه صفة الفاالت صفتنه
ٌمحمد شوصفك والوصؾ ٌكصر
ومهر الصوت ٌمحمد...
على أشفاؾ الدهر ٌعثر
ٌمحمد شوصؾ بٌك
وانته على الوصؾ تكبر
ٌلعمرك نبع تارٌخ
ولد الولد لو مرت ٌفٌض الزود بٌك أكثر
ٌلمدٌت روحك للفجر معبر
ٌمحمد بجٌنه وما بجٌسنه علٌك
ٌا شمعة عرس ٌلدمك زوامه
ٌمحمد بجٌنه بجفن الموادع
وكل أحنه على هذه الدرب نتبلكه
ٌمحمد ٌرٌت أردود
لٌنه تعود
وشمن كل كتر..بٌه نامن جروحك وأشمنك
وأشهك حٌل  ...حٌل الحٌل
رٌت أنه والؾ ٌا رٌت
عٌنً توجد أجدامك وتبعنك
---------المصادر :
ــ مذكرات باقر إبراهٌم
ــ مذكرات كاظم فرهود (سٌرة  . . .وذكرٌات  . . .وود مقٌم)
ــ مجلة الثقافة الجدٌدة  /العدد ٕٔ  /آذار  ،نٌسان ٓٔ87
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الشهٌد الخالد حسٌن عبد النبً الطائً
خالد حسٌن سلطان

على اعتاب المعرض السنوي الرابع لصور شهداء الحركة
الشٌوعٌة والٌسارٌة فً العراق ،والذي اقٌم فً ٌوم الشهٌد
الشٌوعً العراقً ( ٗٔ شباط ) وصلتنً العدٌد من صور
الشهداء من االصدقاء والمعارؾ وعوابل الشهداء ،عبر شبكة
التواصل االجتماعً او عن طرٌق تواجدي االسبوعً المستمر
فً اٌام الجمع فً شارع المتنبً وفً مقهى القٌصرٌة لصاحبه
حافظ ،حٌث اقوم بالتؤكد والتحري عن تلك الصور قدر االمكان
ومن ثم تهٌبتها للطبع والنشر ،استوقفتنً كثٌرا مجموعة من
الصور ألحد الشهداء األبطال ،وهو الشهٌد الخالد حسٌن عبد
النبً ،وصلتنً عبر البرٌد الخاص على صفحتً فً ( الفٌس
بوك ) من ابن شقٌقه الصدٌق العزٌز عدي حسن الطابً،
ومنها صور لجثمانه وهو مسجى بعد االؼتٌال ،مع القلٌل من
٘9

المعلومات عن الشهٌد الخالد ،نشرت بعض الصور ،وكالمعتاد
مع اي صور جدٌدة احصل علٌها على صفحة الشهٌد الشٌوعً
العراقً ،عسى ان احصل على معلومات اكثر عن الشهٌد،
ولكن دون جدوى ،اتصلت بؤحد اصدقابً من الشٌوعٌٌن
المخلصٌن والثابتٌن على القٌم والمبادئ الخالصة بعٌدا عن
المزاٌدات الرخٌصة والثرثرة الجوفاء من مدٌنة الكوت وممن
اثق بهم تماما ،فوعدنً خٌرا على ان ٌزودنً بالمعلومات
الحقا ،وفعبل جاء الرد من صاحبً المخضرم فً الٌوم التالً
وعبر الهاتؾ الجوال ،ولكن كبلمه كان ملًء باالسى والشجن
على مصٌر ونهاٌة الشهٌد حسٌن عبد النبً ،ثم انقطع الصوت
ألسمع بعدها صوت نحٌب وبكاء خافت ،استدراكا للموقؾ
اعتذرت من صاحبً شاكرا ووعدته ان نلتقً الحقا ،فقال
بصوت متقطع كذلك ،وعند اللقاء زودنً بالمعلومات المكتوبة
التالٌة انشرها كما هً لؤلمانة وفاءا للشهٌد الخالد حسٌن عبد
النبً كونه أحد الجنود المجهولٌن فً تارٌخ الحركة الشٌوعٌة
فً العراق ،وما أكثرهم .
عن عملٌة استشهاد حسٌن عبد النبً
بعد القبض على عزٌز الحاج عام  ٔ8ٙ8واستسبلمه ألجهزة
أمن العفالقة وٌظهر انه كان مهٌؤ مسبقا بكشؾ اوكار القٌادة
والبٌوت التً ٌسكنها كوادره من دون ان ٌترك شٌبا لم ٌقدمه
لتلك األجهزة ،سواء فً العاصمة بؽداد او فً المحافظات .
ولما كانت الضربة مفاجبة وسرٌعة ،فقد تم اعتقال مجموعة
من الرفاق منهم الشهٌد عبد النبً مجٌد من محلٌة الكوت الذي
اعدم الحقا مع اخرٌن فً محاكمات عفلقٌة قرقوشٌة .
استطاع رفاق آخرٌن منهم ناجً عبود الراضً المتفرغ للعمل
الحزبً منذ عام ٖ ٔ8ٙوهو معلم من الحً وعبد الزهرة
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مزبان ،من أهالً البصرة والهارب من سجن الحلة من النجاة،
وانسحبوا باتجاه الرٌؾ .
أثناء التحقٌق مع المعتقلٌن فً أمن الكوت ،وحفاظا على
سبلمتهم قام كل من ناجً عبود الراضً وعبد الزهرة مزبان
وأخرٌن باقتحام دار مدٌر أمن الكوت اثناء الدوام وفً وضح
النهار – ضٌاء العلكاوي ــ فً مدٌنة الكوت ،وسٌطروا على
شرطة األمن وحراس الدار وقٌدوهم واخذوا أسلحتهم ثم دخلوا
الدار وطلبوا من زوجة مدٌر األمن ( العلكاي ) ان تتصل
بزوجها عن طرٌق هاتفهم األرضً آنذاك بعد ان طمؤنوها
على حٌاتها مع اطفالها ،واخبروها بانهم شٌوعٌون ولٌسوا
سراق وال قتلة .
بعد االتصال الهاتفً مع مدٌر األمن ،تناول سماعة الهاتؾ
ناجً عبد الراضً وبلػ مدٌر األمن انه فً حالة موت او قتل
احد رفاقنا المعتقلٌن تحت التعذٌب فان أٌدٌنا ستطال أي
مسإول فً المحافظة ومصٌره الموت الحتمً وبإمكانهم اجراء
التحقٌق االصولً مع المعتقلٌن عن طرٌق الورقة والقلم بعد
ذلك انسحبت المجموعة من الدار .
فً نفس الٌوم طلب ضٌاء العلكاوي التكرٌتً من مسإولٌه فً
بؽداد اعفاءه من مهمته ورحل هو وعابلته من الكوت .
ظلت سلطة العفالقة برباسة المحافظ آنذاك محمد محجوب
الدوري تؽري بعض ضعاؾ النفوس أو الذٌن لهم عبلقة
بحزب البعث من الفبلحٌن بمبلػ ( ٖٓٓٓ ) دٌنار مع بندقٌة
كبلشنكوؾ لكل من ٌخبرهم بؤماكن تواجد الشٌوعٌٌن فً
أرٌاؾ المحافظة ال سٌما فً أرٌاؾ قضاء الحً .
كانت مجموعة ناجً عبود الراضً ،وعبد الزهرة مزبان،
وحسٌن عبد النبً ،وحمٌد شلش واخرٌن لدٌهم قاعدة فً منطقة
واسط القدٌمة على فرع دجلة الدارس حٌث كانت مدٌنة
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الحجاج بن ٌوسؾ ( واسط ) تقع علٌه ،وٌمتد النهر الى ؼرب
مدٌنة علً الؽربً حٌث تبدا أهوار الجنوب ،وتؽطً المنطقة
أحراش كثٌرة .
ولما وصلت أخبار المجموعة وتواجدها فً تلك المنطقة تم
تجهٌز حملة من البعثٌٌن ورجال األمن والشرطة المحلٌة،
وكان ٌتقدم الحملة مفوض األمن المجرم جبارة والمعروؾ
بقساوته وإجرامه حٌث استشهد من جراء قساوته أحد رفاق
الحزب بعد شباط ٖ ٔ8ٙعلى ٌدٌه .
وللتوثٌق أكثر عن المعركة التً دارت فً نٌسان  ٔ8ٙ8فً
منطقة واسط نورد أقوال عباس كشكول وهو عضو فرع فً
حزب البعث ومن المشاركٌن فً تلك الحملة للقبض على رفاق
الحزب .
حٌث ٌقول عباس انطلقت الحملة لمحاصرة الشٌوعٌٌن من
مدٌنة الكوت وقضاء الحً من الحزبٌٌن ورجال من الشرطة
واألمن ،وفً المقدمة مفوض األمن جبارة ٌركب سٌارة ( بٌك
اب ) وامامه رشاش جاهز للضرب،عند الوصول الى تلك
المنطقة ( واسط القدٌمة ) لم نجد أحدا وال ٌدل المكان على
وجود أي تحرك وكان ٌسود المنطقة السكون ،فً تلك
اللحظات ونحن نتهٌؤ للنزول من سٌاراتنا ،واذا باطبلقة واحدة
من االمام اصابت المفوض جبارة قابد الحملة فً صدؼه
لٌسقط مٌتا .
عند ذاك اصابنا االرتباك ،ونحن فً هذا الموقؾ ظهر من
خلفنا رجل بمبلبس الفبلحٌٌن وبٌده بندقٌة رشقنا بصلٌة فوق
رإسنا وصاح علٌنا انسحبوا واال نبٌدكم جمٌعا ،ثم قال لنا نحن
ال نرٌد ان تسٌل الدماء ،ثم هتؾ بحٌاة الحزب الشٌوعً
العراقً مع صلٌة أخرى فوق رإسنا ،وانسحبنا نحن الحزبٌٌن
الى الوراء متراجعٌن ،بٌنما ظلت الشرطة المحلٌة وشرطة
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األمن محاصرٌن ،وتخلصنا نحن ،حٌث كنا نطلق الرصاص
فً الهواء .
كانت نتٌجة المعركة مقتل ٘ من افراد الشرطة المحلٌة و ٙ
افراد من شرطة االمن بضمنهم المجرم مفوض األمن جبارة .
انسحبت المجموعة المناضلة حتى ال ٌتم محاصرتها باتجاه
الجنوب ،وسقط الشهٌد حسٌن عبد النبً الطابً بعد ان كان
ٌؽطً انسحاب رفاقه .
اتجهت المجموعة باتجاه االهوار ؼرب علً الؽربً ،حٌث
كانت هنالك قاعدة من سنة ٌٖ ٔ8ٙدٌرها فً حٌنه الشهٌد
حافظ بؽدادي عضو محلٌة العمارة وهو من اهل شٌخ سعد،
داهمهم الجٌش والحرس القومً عام ٖ ٔ8ٙواستشهدوا فً
معركة ؼٌر متكافبة .

نقل جثمان الشهٌد حسٌن عبد النبً واسمه الحركً ( أبو نجم )
ووضع الجثمان امام بلدٌة الحً ،للتعرؾ علٌه أوال وإلرهاب
الناس فً البلدة .
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وبنفس األسلوب قامت أجهزة أمن العفالقة بوضع جثمان
الشهٌد عبد األمٌر رشاد وهو معلم من عابلة مٌسورة ،وفً
وقت الحق جثمان الشهٌد احمد محمد صالح بعد اؼتٌالهم فً
الرٌؾ بعد اختراقه من أجهزة أمن العفالقة البرابرة ،واألخٌر
من مناضلً الموصل وهارب من سجن الحلة ،وكبلهما كانا
تنظٌمٌا مع اللجنة المركزٌة وهم أعضاء فً محلٌة الكوت .
ووضعت جثامٌنهم بعد اؼتٌالهم فً فترات متفاوتة امام بلدٌة
قضاء الحً لكن مع المناداة بانهم كانوا ٌســــرقون فً الرٌؾ
( حرامٌة ) وتم قتلهم على اٌدي الفبلحٌن فً قراهم جراء
سرقاتهم .
هل نقول بان قادة الحزب الشٌوعً العراقً كانوا فً القصر
الجمهوري ،وفً ذلك الوقت ٌتفاوضون مع مجرمً البعث
قاتلً رفاق الحزب بعد شباط ٖ ٔ8ٙلعقد جبهة (( ال وطنٌة ))
ومناضلً الحزب ٌتم تصفٌتهم على انهم سراق ؟ ألٌست هذه
مؤساة شعب العراق ؟ انتهى ما كتبه صاحبً
شكرا لصاحبً المخلص والوفً على تلك المعلومات القٌمة .
المجد والخلود للشهٌد الخالد حسٌن عبد النبً الطابً وكل
شهداء الحركة الوطنٌة فً العراق .
*
*
*

الشهٌد حازم محمد خلٌل  /ابو علً
احالم محمد خلٌل
الى اخً الشهٌد حازم محمد خلٌل (ابو علً)
اٌها العزٌز..
السبلم علٌك اٌنما كنت .نحن ال نعرؾ لك ارضا وال نعرؾ
لك قبرا وال ندري اي ارض أقلتك .السبلم علٌك اٌها العزٌز
المحب لكل الناس  ..الرقٌق صاحب االبتسامة الجمٌلة
ٌاعطوفا ومخلصا وحرٌصا وحلٌما وصـــــــــبورا على الظلم،
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ٌامدافعا عن مبادبك الى حد االستشهاد .
اٌها العزٌز ..
حٌن تركت البٌت عام  ٔ878رفضت تقبٌلنا النك قلت انك
ستعود  ..لكنك لم تعد ،لم اقبلك وقتها فقط التقت عٌوننا .ولم
استطع ان انسى تلك النظرة فً عٌنٌك طٌلة هذه السنٌن .كنت
اتمنى ان اضحك واقبلك ٌا اخً الحبٌب الصؽٌر .
اٌها العزٌز ..
لقد توفً ابً من شدة شوقه إلٌك .وماتت امً وهً تتمنى ان
تراك .السبلم علٌك ٌا كثٌر االطبلع والثقافةٌ ،ا كثٌر النقاش
مع الناس وٌا جمٌل الطباع وصادق المبادئ .
 كان الشهٌد طالبا فً ثانوٌة المنصور (فً حً المنصور)،وكان ٌمتلك عبلقة طٌبة مع زمبلبه وتم اعتقاله لمدة ٌومٌن
لنشاطه الطبلبً فً اتحاد الطلبة العام .
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 دخل الجامعة التكنولوجٌة ونشط فً التنظٌمات الحزبٌةوالطبلبٌة آنذاك ،حتى الحملة التً شنها النظام الدكتاتوري،
والتحق بحركة االنصار عن طرٌق رفاقه فً بؽداد
والسلٌمانٌة ،نعرؾ منهم االسماء الحركٌة :ابو جهاد ،صفاء،
وشقٌقه عباس .
*
*
*

زارع االمل ــ الشهٌد جبرائٌل بولص متً
عبدالمطلب عبدالواحد

ادرك العامل الشٌوعً جبرابٌل بولص متً ( ابوسمرة )
الصراع الطبقً منذ سنٌن تفتحه االولى ،حٌث رأى بؤم عٌنٌه
بشاعة االستؽبلل والظلم الطبقً الذي مارسه االقطاعٌون على
مزارعً قرٌته الفقراء ،على عابلته ،وعلى ابٌه بالذات كواحد
ّ
ومذاك ،لحظ بفطرته تمرد والده وشكواه ورفضه
منهم.
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لبلستؽبلل ،محرضا جموع الفبلحٌن النتزاع حقوقهم
المشروعة فً الحصول على نسبة عادلة من المحصول الذي
ٌذهب بقضه وقضٌضه الى جٌوب االقطاعٌٌن ووكبلبهم .
وعندما بلػ مرحلة الصبا والشباب ،وجد اخوته االكبر سنا،
منشدٌن طواعٌة وحماسا لقضٌة الوطن ،ولمصٌره ،والحداثه،
راهنا ومستقببل .منؽمرٌن فً قلب الصراعات السٌاسٌة
واالجتماعٌة واالقتصادٌة ،متطلعٌن للتؽٌٌر نحو عالم العدالة
االجتماعٌة والحٌاة االنسانٌة ،حٌث االجتماعات والتثقٌؾ
والنشاط الحزبً والنقابً ،مداهمات الشرطة للبٌت بٌن فتره
واخرى ،وام تتنقل بٌن مراكز التوقٌؾ واالعتقال لمواجهة
ابنابها المختطفٌن ،ما اشعل جذوة الحماس فً قلبه وروحه
وعقله ،حٌث قاده وعٌه المبكر الى االنتماء للحزب الشٌوعً
العراقً مثله مثل اخوته االكبر سنا ،واقرانه من الشؽٌلة
والكادحٌن ومن مثقفً ابناء جٌله .
ولد الشهٌد جبرابٌل بولص متً عام  ،ٔ8ٗ7فً بلدة كرملٌس
الواقعة فً سهل نٌنوى ،على بعد ٘ٔ كم من مدٌنة الموصل
البوٌن ٌمتد نسبهما الى مدٌنة القوش ،موطن االباء واالجداد،
ٌنحدر االب بولص متً من عابلة رمو ،واالم من عابلة جما
وهم اخواله فً ذات الوقت ،اذ كانت هاتٌن العابلتٌن ترتبطان
بمصاهرات عدٌدة .
وبسبب من االضطهادات والنزاعات الدٌنٌة والطابفٌة فً
القرن السادس عشر هاجر عدد ؼٌر قلٌل من العوابل االلقوشٌة
المسٌحٌة الى كرملٌس ،التً ال تبعد عنها كثٌرا ،وتمتاز
كرملٌس بكونها منطقة سهلٌة تتوافر فٌها المٌاه واالراضً
الخصبة ،وتشكل بذلك احد عوامل الجذب لبلنتقال الٌها
واالستقرار فٌها .
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انتقل االب المولود فً مدٌنة القوش الى كرملٌس وعمره سنة
واحدة ،اذ توفً والدٌه فؤخذه عمه الى هناك وتعهد تربٌته،
وعندما اشتد ساعده عمل فً زراعة االرض كحال االخرٌن،
وفٌها اقترن بقرٌبته ،واعطٌا للحٌاة سبعة ابناء ٌتوسطهم
جبرابٌل ( ابوسمرة ) ،سبقه ثبلث اخوة ،وجاء بعده اثنان من
االخوة واخت واحدة .
فً عام  ٔ8٘ٙانتقل نصؾ العابلة الى بؽداد (االب واالبنان
الكبٌران) بحثا عن فرص افضل لحٌاة العابلة ،ونشدانا لبلمان.
حطوا الرحال فً سكن ملحق بكنٌسة مار ٌوسؾ اول االمر.
اشتؽل الوالد شماسا اضافة الى اعمال اخرى ،والتحق الولدان
بالدراسة مساءا ،وفً سوق العمل نهارا ،حٌث حصل االخ
االكبر على عمل فً شركة للحدادة والتحق معه اخوه بعد ذلك
فً نفس الشركة ،واستطاعا بفعل اجتهادهما والتدرٌب العملً
الذي حصبل علٌه التحول الى عمال مهرة .
بعد ذلك ال ّتم شمل العابلة عندما استكمل النصؾ الثانً من
العابلة الهجرة الى بؽداد فً نهاٌة عام  ،ٔ8٘8لتسكن بادئ
االمر فً منطقة الكرادة  -البولسخانة ثم تنقلت فً بٌوت
مستؤجرة فً مناطق بؽداد الشعبٌة  ..كان عكد النصارى
آخرها ،قرٌبا من دار عم االوالد ،الذي ٌدٌر وٌملك محل
خٌاطة للبدالت الرجالٌة فً نفس المنطقة ،فً شارع فرعً
قرٌبا من ساحة الؽرٌري .
حٌنها توفرت للشهٌد ابوسمرة فرصة عمل مع عمه فً محل
الخٌاطة نهارا ،وواصل مساءا دراسته المتوسطة واكمل
الدراسة الثانوٌة فً االعدادٌة المركزٌة .واستطاع من خبلل
محل الخٌاطة تعلم المهنة واتقانها ومواصلة العمل فٌها بحرفٌة
عالٌة .
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وكان ما ٌحصل علٌه من اجر ٌدفعه لتؽطٌة النفقات االقتصادٌة
للعابلة ،منطلقا من شعوره الذاتً بمسإولٌته تجاه العابلة ،كما
كان ٌعً فً اعماقه بؤن المسإولٌة الوطنٌة تحفزه لبلنتماء
للحزب الشٌوعً العراقً للمساهمة فً عمل جمعً ٌفضً الى
حٌاة افضل لكل المجتمع .ومنذ شبابه المبكر تحوّ ل سندا لوالده
فً دعم اقتصاد العابلة ،وبسبب من هذا الدعم والتبلحم العابلً
استطاع االب ان ٌشتري قطعة ارض فً مدٌنة الدورة ،شٌّد
علٌها دارا ،وانتقلت العابله الٌها فً صٌؾ عام ٖ.ٔ8ٙ
استمر عامبل فً محل خٌاطة عمه طٌلة فترة السبعٌنات ،ولم
ٌستجب ابدا لنصابح وتشجٌع االقارب واالصدقاء لفتح محل
خٌاطة خاص به ،معتقدا انه سٌكون منافسا لعمه وهذا ما لم
ٌقبله على االطبلق ،ولكنه اضطر فً النهاٌة لترك المهنه
والعمل فً الحدادة فً اواخر السبعٌنات فً معمل حدادة اخٌه
االكبر ،متخذا من معمل الحدادة الواقع فً منطقة بساتٌن
بؤطراؾ مدٌنة بؽداد مكانا لبلختباء بعٌدا عن أعٌن شرطة
السلطة ومخبرٌها ،وحملة اعتقاالتها ،ومبلحقاتهم له ببل
مسوغ ،سوى معتقده السٌاسً ،على الرؼم من وجود مٌثاق
تحالؾ بٌن الحزبٌن الشٌوعً العراقً والبعث فً تلك الفترة .
فً عام  ٔ878اثر تصاعد وتابر هجوم نظام البعث على
اعضاء وكوادر الحزب الشٌوعً العراقً وصحافته
ومإسساته العلنٌة ،ضاربا عرض الحابط ما تم االتفاق علٌه
فً مٌثاق العمل الوطنً؛ ؼادر ابوسمرة العراق الى بٌروت،
وهناك تدرب على استخدام السبلح وتعلم فنون القتال لدى
المقاومة الفلسطٌنٌة وعاد مرة اخرى الى العراق من بوابة
كردستان مقاتبل ضد النظام الدكتاتوري فً عام ٔ. ٔ89
التحق فً قاعدة ناوزنك اوال ،ثم انتقل صٌؾ عام ٕ ٔ89الى
قاعدة بهدٌنان ،بهدؾ االلتحاق بمفرزة الطرٌق ،وقد تم اختٌاره
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لهذه المهمة بحكم حٌوٌته ونشاطه وقوة تحمله واستعداده العالً
للتضحٌة ،والنضباطه الصارم وقوة صبره وارٌحٌته وقدرته
على االلمام بتفاصٌل االمكنة التً ٌرتادها؛ فهو ٌإنسنها
وٌتحسس رابحتها فً العتمة ،وهً صفات ٌصعب اجتماعها
فً شخص واحد .
فً بهدٌنان شارك فً بناء القاعة الربٌسٌه فً مقر ( ٌك ماال )
مع الشهٌد شٌفان ،وقد تحولت هذه القاعة التى بناها بٌدٌه
حجرة بعد اخرى بمساعدة رفاق المقر االخرٌن ،مقرا للمدرسة
الحزبٌة التً تؤسست فً قاطع بهدٌنان ،بمبادرة من الرفٌق
كاظم حبٌب ،الذي كان مستشارا سٌاسٌا لقاطع بهدٌنان لقوات
انصار الحزب الشٌوعً العراق ،ومحاضرا فٌها ،وضم الكادر
التدرٌسً اٌضا ،الرفاق ،ابوذكرى وهو مسإول المدرسة،
لطفً حاتم (ابوهندرٌن) ،توما توماس (ابوجوزٌؾ) القابد
العسكري للقاطع ،داود امٌن (ابونهران) واخرٌن .
تم استكمال البناء والتسقٌؾ منتصؾ تشرٌن اول ٕ،ٔ89
بعدها التحق الرفٌق ابوسمرة بمفرزة الطرٌق حٌث ؼادرت
المقر بتارٌخ ٕٔ  ٔ89ٕ / ٔٓ /متوجهة نحو القامشلً
لممارسة مهامها فً نقل البرٌد والسبلح والقادمٌن الجدد الى
كردستان .كان الرفٌق ابوسمرة قفل المفرزة ،وهً مهمة شاقة
حرص على اداها بنجاح ،وعند عبور نهر الهٌزل الصاخب
فً الظبلم الدامس للٌلة ماطرة ،جرفه تٌار الهٌزل المجلجل،
وابتلعته سورات الماء دون ان ٌتمكن احد من انقاذه .
ومن مفارقات مكابداتنا المحزنة ان الرفٌقٌن ابوسمرة وشٌفان
بناة قاعة المدرسة الحزبٌة استشهدا بعد فترة وجٌزة من بنابها
وفً وقت متقارب ،مع اختبلؾ المكان ،ابوسمرة فً ٕ٘ ٔٓ /
 ،ٔ89ٕ /شٌفان فً  ،ٔ89ٕ / ٔٓ / ٕ7فً المفرزة
المصاحبة للرفٌق ابوجوزٌؾ فً طرٌق عودته الى بهدٌنان من
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اجتماع ل.م ،والتً تعرضت الى كمٌن نصبته قوات السلطة
العراقٌة على شارع باطوفة ــ دهوك ،وهو ممر اجباري
للعبور الى وادي كوماته ،للعابرٌن بإتجاه وادي قمرٌة .وقد
اصٌب الرفٌق رمضان بجروح بلٌؽة فً منطقة البطن فً ذات
الكمٌن ،تماثل بعدها للشفاء .
وكان من بٌن الدارسٌن فً المدرسة فً الوجبة المركزٌة
االولى الرفٌقة سمٌرة والرفاق ٌونس بولص متً ( ابوآذار )
شقٌق الشهٌد ابوسمرة ،سبلم الصكر وابوصلٌحة الذي كان
ٌقوم بمهمة الداللة بٌن المقرات ،وقد حصل الرفٌق ابوآذار
على المرتبة االولى فً هذه الدفعة المكونة من قرابة ٖٓ
مشاركا ،ونسب بعد ذلك الى السرٌة المستقلة العاملة فً منطقة
الموصل والمكلفة باعادة الصلة بمنظمات الداخل .فٌما حصل
على المرتبة الثانٌة الرفٌق سبلم الصكر ،وقد حملت قاعة
المدرسة اسم الشهٌد ابوسمرة .
ٌتذكر الرفٌق ابوآذار الٌوم االول لبلوؼه مقر كوماته بعد
مسٌرة قاربت العشرٌن ٌوما عبر المسالك الوعرة فً وهاد
وجبال االراضً التركٌة ،انطبلقا من القامشلً ،مشاعر رفاق
مفرزته الواصلة توا بعد منتصؾ لٌلة حالكة الظبلم ،وهم
ٌتفرسون قسمات الرفاق الذٌن سبقوهم التجربة وتوقهم لمعرفة
كل شٌا عنهم ومنهم ،عن طبٌعة حٌاتهم ،او ربما ٌبحثون عن
وجه ٌلوح بٌنهم من اصدقاء الصبا والشباب او من المعارؾ .
كتب فً ٌومٌاته بتارٌخ ٕ٘ اكتوبر ٗ ٔ89عن لحظة الوصول
ما نصه :
" ....وكؽٌري او ربما اكثر من االخرٌن كنت ابحث واتساءل
وبصوت مسموع تعمدا ،عن شقٌقً الذي سبقنً بالوصول الى
كردستان بسنتٌن  ..احٌانا كنت اعٌد السإال على احدى
النصٌرات او احد االنصار القدامً ،عدة مرات ،دون ان امٌز
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الوجوه فً تلك الظلمة التً ال ٌخدشها اال فانوس ٌتٌم تتراقص
ذبالته بخجل كلما ازٌحت بطانٌة قدٌمة اعفٌت من االستخدام
البشري لتعلق بمسمارٌن من طرفٌها  ،وتتحول بابا للقاعة ...
(دروك) هذه االنسانة الرابعة لم استوعب اسمها تماما ،اكدت
ان ابو سمره ( شقٌقً الذي الححت بالسإال عنه ) انه احد اعز
الرفاق ،لكنه لٌس هنا ..
سؤلتها ،متى ٌرجع ؟ فقالت هو فً مقر قرٌب ( حوالً ساعة )
ؼدا  ...ومن الصباح  ...بل من الفجر  ...سؤنطلق الى ( ٌك
ماله )  ،اللتقً هذا الشاب النبٌل ،المضحً دابما ،لم ٌكن لنا
نحن االصؽر منه ،مجرد اخ اكبر عمرا  ..بل تحمل مبكرا
مسإولٌات كثٌرة متكفبل توفٌر كل ما نحتاجه فً دراستنا ...
واخٌرا قرابة الحادٌة عشر ،كان النصٌر "ولٌد" فً مقدمة
مجموعة من سبعة رفاق تعتلً الطرٌق متوجهة نحـو ( ٌك
ماله ) .....
لم اكن اسٌر كاالخرٌن ،كنت اطٌر ،نعم اطٌر  ...وفجؤة لمحته
ٌعدو بؤتجاهناٌ ،تسلق الطرٌق متسارعا ،اول ما مٌزت فٌه
فوهة البندقٌة وهً تعلو كتفه االٌسر ٌ ...ظهر قلٌبل ،لٌختفً
بٌن مجموعة صخور او استدارة تخفٌها بضــــع شجٌرات
بلوط " ...
وصل ابوآذار الى كوماته فً بهدٌنان ـ اول محطة على ارض
الوطن ـ نهاٌة اٌلول ٕ ،ٔ89وحدث لقاءه المرتقب مع اخٌه فً
مقر ( ٌك ماال ) بعد ما ٌقارب االثنً عشرة ساعة من لحظة
الوصولٌ .قول الرفٌق ابوآذار :
ان اشد ما ادهشنً فً تلك اللحظات العصٌة على الوصؾ،
لٌس تفاإله وقوة االمل فً اعماقه ،بل فً تفاعله الحمٌمً مع
الرفاق من حوله اٌنما حل او ارتحل ،وانشؽاله بزراعة االمل
فً من ٌتعامل معهم ،واحسست ان الخمسة عشر ٌوما التً
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قضٌناها معا زودتنً بخبرة السنتٌن التً عاشها ابو سمرة فً
كردستان بؤدق تفاصٌلها ،واضعا نصب عٌنٌه دابما عمق
اٌمانه بعدالة القضٌة التً سخر حٌاته الجلها .
هامش :
وصلتنً رسالة من الرفٌق ابو كوثر (محمد جمٌل) الذي ٌقٌم
فً هولندا ،اقتطؾ منها ما ٌخص الشهٌد ابوسمرة :
" تعرفت على الشهٌد جبرابٌل من خبلل العمل الحزبً
باالساس ،ولكن عبلقتنا توطدت الى صداقة استمرت الى حٌن
استشهاده المفجع بتلك الطرٌقة الكارثٌة عبر امواج الهٌزل !!..
تم تعارفنا من خبلل دمج بعض التنظٌمات الحزبٌة ،اثر التوسع
التنظٌمً للحزب بعد قٌام الجبهة مع البعث ،وذلك اواخر عام
ٗ ٔ87حٌث عملنا فً نفس اللجنة القاعدٌة التً كانت تقود
العمل فً منطقة حً العامل والدورة والبٌاع والحارثٌة ...
وتوطدت صداقة شخصٌة بٌنً وبٌن جبرابٌل بمرور الوقت
وخصوصا انه كان ٌرتاح جدا لعابلتً .وتوطدت عبلقته
بافرادها لما له من دماثة الخلق ،واالرٌحٌة .
وقد انفصلنا تنظٌمٌا اواخر العام  ٔ87ٙولكن عبلقتنا الصداقٌة
استمرت حتى رحٌله ،وقد كنت ازوره فً محل عمه حٌث
ٌعمل فً شارع الرشٌد بانتظام .وكذلك بقً هو ٌزور دارنا
حتى فرقتنا الهجمة البربرٌة التً طالت الحزب ،ولم نلتق اال
فً ناوزنك حٌن التحق الشهٌد بقوات االنصار ،وكم كان ٌعبر
عن فرحته بنجاحه فً االلتحاق بفصابل االنصار ،كون العمل
المسلح ضد الدكتاتورٌة هو حلم حٌاته كما عبّر حٌنها  ...وهنا
ارٌد ان اشٌر الى ان جبرابٌل كانت له مبلحظات معترضة
على التحالؾ مع البعث حٌنها  ...ومبلحظة اخٌرة وهً ان
الشهٌد كان ال ٌحبذ ان ٌقوم بقٌادة اٌا من الخبلٌا ضمن نطاق
سكنه ،كونه ٌرتبط بعبلقات اجتماعٌة وصداقٌة مع اؼلب
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منتسبً هذه الخبلٌا حٌث كان هو قد قام بكسب اؼلبهم الى
الحزب ،وٌخشى ان تإثر هذه العبلقة فً متابعته المبدأٌة لهم،
ومحاسبتهم عند التقصٌر"......
 ٌقع مقر (ٌك ماال) على الحدود العراقٌة التركٌة وال ٌفصلقرٌة (ٌك ماال) عن االراضً التركٌة سوى جدول صؽٌر .وقد
كان هذا الموقع فً السنوات االولى للكفاح المسلح المحطة
االولى الستقبال وتودٌع الرفاق القادمٌن من الخارج وبالعكس
عبر القامشلً مرورا باالراضً التركٌة ،وقد شهد هذا المقر
بالذات صرخة الحٌاة االولى للمولودة البكر للنصٌرٌن نجلة
وابوداود ،التً اسمٌاها مارٌا .وعلى خطى والدٌها ،فهً
ناشطة سٌاسٌة ٌسارٌة الهوى حٌث تعٌش وتعمل االن بعد ان
اتمت دراستها الجامعٌة فً السوٌد .
 مفرزة الطرٌق التً انطلقت من ٌك ماال فً ٕٔ / ٔٓ /ٕ ٔ89والتً شهدت استشهاد الرفٌق ابو سمرة فً طرٌق
الذهاب ،ضمت عددا من الرفاق لمهمة نقل السبلح منهم
النصٌر المقاتل كوفان ،سمٌر القس ٌونان ،ابو كاوة... ،
واخرٌن ...
 فً ٖٓ  ٔ89ٕ / ٔٔ /جرى اببلغ شقٌقه الرفٌق ابوآذاربحادث االستشهاد ،وقد تولى المهمة الرفٌقان ابوهندرٌن
وابوتحسٌنٌ .تذكر ابوآذار الدموع المتدفقة فً عٌنً الرفٌق
ابوهندرٌن من فرط الحزن فً لحظة اللقاء ،كما ٌتذكر الكلمات
البلٌؽة الداللة لعرٌؾ الحفل ،الرفٌق ابونهران فً االمسٌة
التؤبٌنٌة التً اقٌمت فً مساء الٌوم نفسه ٌ ،تذكر عدم تمكنه من
مواصلة حالة االٌقاع المتماسك والهادئ ،اثر ما قرأه عرٌؾ
حفل التؤبٌن عن االم ...
 المادة حصٌلة حوار مع الرفٌق ٌونس بولص متً (ابوآذار)*
*
*
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خلٌل ابو الهوب ـ الفتى االسمر الذي احتضنه الشٌوعٌون
منعم جابر

قبل سنوات كتبت عن هذا االنسان الرابع بقٌمه وتواضعه
وسلوكه االنسانً الكبٌر ،كتبت عن خلٌل ابو الهوب الذي كان
صورة رابعة عن العراقً الشهم الذي قدم حٌاته قربانا من اجل
الفقراء والكادحٌن من ابناء شعبه ومع هذا وجدت نفسً
مشدودا الن اكتب ثانٌة عن من ارتبط بالحركة الوطنٌة وكان
احد ابناء الحزب الشٌوعً العراقً فً ذكرى احتفالٌة الحزب
بمٌبلده الثمانٌن الن هذه المناسبة الؽالٌة البد لها من ان تنصؾ
ابناء الحزب وتستذكر مواقفهم وعطاءهم وتضحٌاتهم .وابو
الهوب هذا كان كرٌما فً حٌاته واكرم فً استشهاده االمر
الذي ٌتطلب منا نحن االحٌاء استذكار هكذا قامات كبٌرة
ورجال قلما انجبت االمم اشباههم ،وسؤحاول فً موضوعً
هذا استذكار احداث جدٌدة جمعتها من خبلل لقاءاتً الشخصٌة
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وحكاٌات قرأتها من مصادر ثقاة ،من رجال الصـحافة
واالعبلم .
دخل السجن قاتال وخرج شٌوعٌا !
ولد خلٌل ابراهٌم العبٌدي عام ٕٓ ٔ8فً محلة السور فً
بؽداد " بجانب منطقة الفضل " من عابلة فقٌرة وبدأت مبلمح
رجولته وشجاعته تظهر مبكرا ولكنه كان هادبا ومتواضعا
محبا للخٌر ال ٌمٌل لبلعتداء على اآلخرٌنٌ ،نصر الفقراء
والكادحٌن وٌدافع عنهم وٌساعدهم مادٌا وقد حاول رجال العهد
البابد استؽبلل شجاعته حٌث كان قرٌبا من خلٌل كنه فً
انتخابات  ٔ8ٗ7البرلمانٌة وفً عام  ٔ8ٗ9اســــاء له احدهم
" حسدا " فما كان من خلٌل إال ان قتله فً الحال وتم الحكم
علٌه لمدة خمس سنوات! عاش ابو الهوب فً سجن بؽداد
المركزي مع السجناء العادٌٌن وكانت هناك قاعة خاصة
بالسٌاسٌٌن " الشٌوعٌٌن " وكانت ادارة السجن تدفع بالسجناء
العادٌٌن لبلعتداء على الشٌوعٌٌن واالساءة الٌهم ،ومن هإالء
السجناء محمود قرداش " احد اشقٌابٌة اٌام زمان " فوجد ابو
الهوب ان هذا االعتداء ؼٌر مقبول وان اخبلق الشٌوعٌٌن ال
تستوجب هكذا سلوكا ضدهم! هنا تصدى خلٌل ابو الهوب لهذا
الشقً المعتدي ولقنه درسا قاسٌا جعل ادارة السجن تتخذ منه
موقفا عدوانٌا فمارست ضده انواع التعذٌب " الفلقة وتكسٌر
العصً على ظهره والحجّر " وبعدها تم نقله الى سجن الكوت
وهناك التقى الرفٌق الخالد فهد والرفاق قادة الحزب االخرٌن
فتطورت عبلقته وكذلك العناٌة به .وخبلل هذه السنوات التً
قضاها فً السجن التقى بعض الرفاق منهم المحامً خلوق
امٌن زكً ومحً ابو عطا وجعفر ابو العٌس وؼٌرهم كل
هإالء ساهموا بؤحتضان " ابو سرحان " والعمل على اعادة
بنابه واعادته الى مجتمعه بشكل جدٌد وبروحٌة ملتزمة وقٌم
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اضافة الى قٌمه الكثٌرة وتحول هذا الشقً الشرس الى انسان
من طراز جدٌد ونموذجً اثار اعجاب وتعجب من شاهده بعد
خروجه من السجن .
 21تموز  ..الثورة التً قدمت ابنها ابو الهوب
وتطورت عبلقات هذا الفتى الشجاع مع الشٌوعٌٌن واخذ منهم
الكثٌر وتوطدت عبلقته مع حكمان فارس احد قٌادًٌ الحزب
فً ذاك الزمان ،وجاءت ثورة ٗٔ تموز  ٔ8٘9فكان ابو
الهوب ابنا بارا لها وصار احد رجال منظمة انصار السبلم
وشارك فً مإتمر عالمً للسبلم فً موسكو عام ٔ8٘8
واصبح ربٌسا لنقابة السواقٌن .وفعبل بدأ الشارع العراقً ٌموج
بالصراعات والخبلفات السٌاسٌة بٌن انصار ثورة ٗٔ تموز
من الشٌوعٌٌن والدٌمقراطٌٌن وبٌن رجال العهد البابد والقوى
القومٌة والرجعٌة وانصارهم .وكان المد الثوري قد وضع
الجمٌع امام مسإولٌاتهم التارٌخٌة لكن البعض وجد فً اسلوب
االؼتٌاالت والقتل طرٌقا لتوجهاته المخربة مما اخر المسٌرة
الدٌمقراطٌة وعجل بسقوط التجربة الولٌدة وذبح قادتها
والمدافعٌن عنها !
قٌم ابو الهوب ومساعدته للمحتاجٌن
اكد لً الرفٌق قدوس عبد الرحمن بان ما ٌحمله خلٌل ابو
الهوب من قٌم واخبلق عالٌة قلما تجدها عند ؼٌره واعتقد ان
الشٌوعٌٌن الذٌن احتكوا به وتعاٌشوا معه وجدوا فٌه انسانا
ٌتوافق بؤخبلقه ومبادبه مع قٌم الحزب الشٌوعً واضاؾ بانه
ابو الهوب نفسه وجد بالشٌوعٌٌن ضالته وهنا حصل التقارب
واالنسجام وبالتالً االنضمام الى الحزب .
وفً كتاب " اسرار وخفاٌا شقاوات الزمن الماضً " للمإلؾ
سعد محسن خلٌل ٌقول " :ما دمنا بصدد الكتابة عن شقاوات
بؽداد فمن االنصاؾ ان نبدأ بالكتابة عن الشقً خلٌل ابو الهوب
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" ابو سرحان " فهذا الشقً ٌعتبر من الشقاوات النببلء فقد كان
ٌكنى بعروة بن الورد فهو شقً ترك اثرا واضحا فً مناطق
نفوذه وهً مناطق الفضل وما ٌحٌط بها من احٌاء مثل العزة
والجوبة والمعدان وسٌد عبدهللا وشارع الشٌخ عمر فهذه
المناطق كانت تعٌش بؤمان تحت حماٌته ولم ٌحدث ان اخذ هذا
الشقً النبٌل خاوة او اتاوة من معوز او محتاج بل كان ما
ٌجنٌه من االؼنٌاء الٌبخل به على محتاج ولم ٌكن شقٌا مإذٌا
او ظالما بل شقً ٌتحلى بخلق رفٌع وكرم فاض بجوده على
المحتاجٌن ".
المقاهً تتحول الى منتدٌات ثقافٌة
ان التؽٌر الثوري الذي حصل فً المجتمع العراقً بعد ثورة
ٗٔ تموز  8٘9ساهم فً توفٌر اجواء جدٌدة عمقت الشعور
العالً بالوطن واالحساس بالوطنٌة فقد تعرض المجتمع
العراقً ابان العهد الملكً البابد الى انحرافات وسلوكٌات بعٌدة
عن قٌمه واخبلقه فما ان نجحت ثورة ٗٔ تموز حتى التؾ
حولها المبلٌٌن وخاصة قوى الٌسار والدٌمقراطٌة وساهم خلٌل
ابو الهوب والمبات من كوادر وقٌادات الشٌوعٌٌن
والدٌمقراطٌٌن بمحاربة السلوكٌات الخاطبة واحبلل قٌم الثورة
ومبادبها حٌث تحولت عشرات المقاهً الشعبٌة الى مقرات
التحاد الشبٌبة الدٌمقراطٌة احدى منظمات المجتمع المدنً
القرٌبة من قوى الٌسار والشٌوعٌٌن لتشكل هذه المقاهً
منتدٌات ثقافٌة داعمة للثورة ومنجزاتها .وقد حدثنً الرفٌق
كٌبلن وهو من ابناء ذلك الجٌل بان الشهٌد خلٌل ابو الهوب
كان احد المساهمٌن البارزٌن فً تحوٌل المقاهً " المشبوهة
بالتعامل بالممنوعات " الى مقرات للشبٌبة وبذلك ساهم ابو
سرحان بسد طرق االنحراؾ والرذٌلة وحول تلك االماكن الى
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منتدٌات تربً على الوطنٌة وتبنً ثقافة المجتمع الجدٌد وتقؾ
ضد التوجهات المنحرفة " االدمان والمقامرة والمخدرات " !
نصٌر الفقراء وحامً الضعفاء
عندما فكرت بالكتابة عن هذه الشخصٌة البؽدادٌة وجدت
العشرات من الحكاٌات التً ٌتناقلها الناس وان اختلفت
بمضامٌنها اال انها اتفقت على امر واحد هو القٌم النبٌلة التً
ٌحملها ابو الهوب فهو متواضع وبسٌط ٌساعد الفقراء وخاصة
االرامل واالٌتام وٌحمً الضعفاء وٌساعدهم على العمل وٌوفر
لهم مستلزماته .حدثنً احد القرٌبٌن من " ابو سرحان " بؤنه
كان ٌساعد بعض العوابل خاصة اٌام االعٌاد والمناسبات حٌث
ٌرسل عوابل بعٌنها لبعض تجار الشورجة لكسوة العابلة
الفقٌرة التً ٌرسلها ابو الهوب! وقال لً االخ شهاب وهو
صدٌق لسرحان ابن الشهٌد ابو الهوب ( سرحان اعدم اٌام
صدام بتهمة قتل ابناء محًٌ مرهون احد ازالم صدام ) قال :
" كان ابو الهوب ٌتردد على منطقة النهضة فً شارع الكفاح
وفٌها احد الكسبة ٌبٌع " عروك " لبلفطار الصباحً للعمال،
وكان خلٌل ٌمر على هذا الكادح وٌؤخذ منه قطعة صؽٌرة
وٌناوله ربع دٌنار وهو مبلػ جٌد ٌومها! وفً احد الصباحات لم
ٌجد ابو الهوب ذلك الكاسب الفقٌر وسؤل عنه حتى شاهده،
فسؤله لماذا انت ؼابب؟ فؤجابه الكاسب الفقٌر السبب هو وجود
احد اشقٌابٌة المنطقة وطلب منً ان اعطٌه خاوة مقدارها دٌنار
ٌومٌا وهذا المبلػ ال استطٌع ان اقدمه! هنا انفعل ابو الهوب
وقاله له  :باجر تجً تفتح على وكتك .وفعبل حضر الكاسب
وجاء خلٌل قبله ووضع " طاوته على البرٌمز " هنا حضر
الشقً وحاول منعه واالعتداء علٌه فتدخل ابو الهوب ومسك
الشقً " النفخة " من ٌده ووضعها فً " دهن الطاوة المؽلً "
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هنا بدا هذا ٌصرخ! اجابه ابو الهوب اذا بٌكم خٌر اكدروا على
االقوٌاء  ..مو تجون على ذوله الفقرة !
وهناك العشرات من هذه الحكاٌات التً ٌتحدث بها ابناء جبل
الخمسٌنٌات وقد تسنى لً ان اتحدث الى احد المتخصصٌن
بعلم النفس فؤكد لً بؤن الذي جذب خلٌل ابو الهوب الى الفكر
الشٌوعً هً تلك النزعات والقٌم الخٌرة التً ٌحملها والتً
وجدها بالفكر االشتراكً وقد جسدها الشٌوعٌون فً سلوكهم.
وهذه القٌم كثٌرا ما جسدها هإالء الفقراء الشجعان عبر
االزمان .
« ٌا أعداء الشٌوعٌة اتحدوا السقاط الثورة » !
سؤحاول ان اكتب فً المستقبل عن الصراعات السٌاسٌة بٌن
قوى الٌسار والدٌمقراطٌة من جهة والقوى الرجعٌة والقومٌة
ورجال العهد البابد من جهة ثانٌة وكٌؾ رفع شعار " ٌا اعداء
الشٌوعٌة اتحدوا "! فً محاولة السقاط تجربة ٗٔ تموز
 ٔ8٘9ورؼم محاوالت الشٌوعٌٌن تجنب االحتكاك اال ان
اعداء الثورة كانوا هم المبادرٌن والمهاجمٌن وحصل ما حصل
وكان خلٌل ابو الهوب هو احد ضحاٌا ذلك الزمان .
ففً احدى مقاهً منطقة شارع الشٌخ عمر اجتمعت مجموعة
معادٌة للثورة وخططت السالٌب جدٌدة لبلجهاز علٌها وكان
الهدؾ االول هو منهج االؼتٌاالت وبمن نبدأ؟ البعض طالب
باؼتٌال مجموعة الشخصٌات المحٌطة بخلٌل ابو الهوب فقال
احدهم  :ال  ..نبدأ بخلٌل ابو الهوب  ..عندها ٌتفلشون كل
جماعته .وفعبل اتخذ القرار وبدأت الخطوات  ..وحدد المكان ..
وفً احد االٌام كان خلٌل فً مقهى زناد فً ساحة النصر
وبٌنما خرج من المقهى هاما بالصعود الى سٌارته الجٌب ..
انهمر علٌه الرصاص وحاول ان ٌسحب مسدسه ولكن  ..هرب
الجناة باتجاه شارع ابً نإاس حٌث كانت تنتظرهم سٌارة جٌب
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ومنها الى المٌدان لٌبلػ القاتل مسإوله الحزبً " القومً "
بؤنجاز المهمة .
تشٌٌع اهتزت له بغداد
وانتشر خبر استشهاد الرجل الشجاع خلٌل ابو الهوب وتواطؤت
المإسسات االمنٌة وؼضت الحكومة نظرها عن الجرٌمة
وفاعلها واهدر دم وطنً عراقً اصٌل وجرت فً الٌوم التالً
مراسٌم تشٌٌع للراحل اهتزت لها بؽداد وبكت العوابل دما
وحزنت االرامل والثكالى واالٌتام الن خلٌل ابو الهوب هو
الرجل الشهم الذي كان ٌعٌن المحتاجٌن وٌساعد الضعفاء
وٌنشر االمان واالطمبنان بٌن اهل منطقته .تحٌة حب وتقدٌر
للمناضلٌن من اجل شعوبهم واوطانهم والخزي والعار لفاقدي
الضمٌر والمتاجرٌن بدماء مواطنٌهم .
*
*
*

الشهٌد خدر كاكٌل ٌسطر اروع البطوالت
أحمد رجب
جمٌل ان ٌكون االنسان بسٌطا وكادحا ومنخرطا فً عملٌة
ثورٌة وأن ٌقؾ مع طموحات وتطلعات شعبه بصمود
اسطوري عنٌد لٌخدم اخوته فً العمل والكدح من اجل الحرٌة
واإلنعتاق وأن ٌناضل ببسالة ضد الدكتاتورٌة واالعداء
الطبقٌٌن من اجل وطن حر وشعب سعٌد .
نعم ،جمٌل أن ٌكون الفرد فً حٌاته الٌومٌة البسٌطة محبوبا
من قبل اصدقابه ورفاقه وذوٌه ،جمٌل ان ٌتحلى هذا الكابن
البشري الخبلق بالتواضع والصبر ،وأن ٌتجلى بطبٌعة مرحة
وروح طٌبة ،وأن ٌكون محاطا بمعارفه ومحبٌه ،وٌتعامل
معهم بصفاء القلب والصدق .
جمٌل ان ٌكتسب االنسان السجاٌا الكرٌمة والصفات النبٌلة
والخصال الحمٌدة إلى جانب الشجاعة والشهامة ،وان ٌكون له
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رإٌة ثاقبة وعزٌمة صادقة تتمازج فٌها االلوان الزاهٌة وتتوقد
فٌها االفكار وعندها ٌمكن ان ٌقال انه بحق عطاء ال ٌنضب،
لٌس لذاته ومعارفه واهله فحسب ،بل لوطنه ،وجمٌل انه لم
ٌتؤخر ٌوما عن دعم ومساندة نشر السبلم والمحبة وروح
التسامح بٌن رفاقه من قومٌات العراق المختلفة من العرب
والكورد والتركمان والكلدانً االثوري السرٌان واالرمن على
اختبلؾ ادٌانهم ومذاهبهم من المسلمٌن والمسٌحٌٌن ،ومن
اإلٌزدٌٌن والصاببة المندابٌٌن والكاكبٌٌن .
جمٌل أن ٌكون اسم هذا االنسان المحب للحرٌة ،والمناضل
لخبلص شعبه من انٌاب الدكتاتورٌة البؽٌضة ،ومن براثن حكم
النظام العنصري الفاشً ،نظام حزب البعث العربً ،نظام
صدام حسٌن اإلرهابً ،جمٌل ان ٌكون اسم الشخصٌة الوطنٌة
والشٌوعٌة والقابد االنصاري الشجاع االسطورة { خـــدر
كاكٌل } .
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ضمن اسرة فبلحٌة فً رواندوز ولد الطفل {خدر كاكٌل}،
ونشؤ كؤقرانه من األطفال ،وبدأ مبكرا بالعمل فً حقول
الزراعة ،وللحصول على لقمة العٌش لعابلته إتجه صوب
العمل فً البناء ،ومن ثم إنتقل إلى مهن اخرى ،والعمل
كصاحب مقهى ،واشتؽل فٌما بعد كخباز فً المخابز ،وبرز
كنقابً المع فً نقابة عمال البناء ونقابة الخبازٌن مدافعا عن
حقوقه وحقوق اخوته العمال .
فً اوج نشاطاته النقابٌة والعمالٌة إكتسب تجارب الحٌاة،
وتفتحت بصٌرته على هموم شعبه ،ووقؾ بثبات إلى جانب
إخوته وابناء منطقته ،وتعاطؾ معهم ومع مشاكلهم والبحث
إلٌجاد الحلول لها ،ودافع عنهم بشجاعة ،وتوسعت مداركه
وزاد وعٌه الطبقً ،فانخرط فً العمل الحزبً ،وانتمى إلى
الحزب الشٌوعً العراقً .
بعد المإامرة الدموٌة القذرة فً  9شباط االسود عام ٖٔ8ٙ
التً قادها البعثٌون وحلفاإهم القومٌون العرب الذٌن إرتكبوا
حماقات ومجازر وهدم القرى والقصبات بالمدفعٌة والدبابات
والطابرات ،وحرق المزروعات والؽابات بواسطة قنابل النابالم
المحرمة دولٌا ،ولكن االبادة الجماعٌة للناس واتبلؾ
المحاصٌل الزراعٌة وحرقها ،وتدمٌر الثروة الحٌوانٌة لم
تستطع قهر إرادة الشعب الذي صمم على متابعة النضال
لتحقٌق االهداؾ التً ٌناضل من اجلها ،وكان قدوة النضال
الشٌوعً المعروؾ {خدر كاكٌل} .
وال ٌخفى على أحد بؤن السلطة الدموٌة لحكم البعثٌٌن ومنذ
الساعات األولى لمإامرتهم القذرة واصلت هجومها اإلرهابً
الشرس والمكثؾ ضد الشٌوعٌٌن والوطنٌٌن ،وضد القوى
الوطنٌة والكوردستانٌة فً الببلد بمختلؾ إتجاهاتها التقدمٌة
والدٌموقراطٌة من خبلل تنظٌمها لعملٌات المبلحقة ومداهمة
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المساكن وأماكن العمل والدراسة وإعتقال أعداد كبٌرة ومتزاٌدة
من الوطنٌٌن والشرفاء من أبناء الشعب عربا وكوردا ومن
القومٌات المتآخٌة األخرى ،حٌث خضع جمٌع المعتقلٌن
لعملٌات تعذٌب جسدي ونفسً بالؽة الشراسة ،وقد استشهد من
جراء تلك األعمال الوحشٌة العدٌد من أبناء الشعب ،وللرد على
اعمال البعثٌٌن ،انضم الشٌوعً خدر كاكٌل إلى قوات االنصار
{الپێشمهرگه} للحزب الشٌوعً العراقً ،وخاض فً مستهل
إلتحاقه معارك بطولٌة ضد الطؽمة الدموٌة الحاكمة .
فً عام  ٔ8ٙٙزجت الحكومة فً زمن عبدالرحمن عارؾ
بقوات عسكرٌة مكثفة ومن مختلؾ الصنوؾ من الجنود المشاة
والمرتزقة الجحوش وكتابب مدفعٌة وطابرات مقاتلة وقاذفات
القنابل فً معركة جبل هندرٌن ،واختارت اللواء عبدالعزٌز
العقٌلً وزٌر الدفاع لبلشراؾ وقٌادة المعركة ،والعقٌلً هذا
من المإمنٌن االشداء لتصفٌة الحركة الكوردٌة ،ومن دعاة
استعمال القوة المفرطة لسحقها وانهابها بكل الوسابل ،ولكن
رؼم القوات الؽازٌة سجل االنصار الشٌوعٌون العراقٌون
ومنهم الشٌوعً المقاتل {خدر كاكٌل} وابن خاله الحاج
جرجٌس وصدٌقه المقرب مام الٌاس مبلحم من البطولة
والبسالة ،وتم ردع العدو الجبان  ،واستشهد إلى جانب شهداء
المعركة الحاج جرجٌس ومام الٌاس وابنه صالح و جرح ابنه
الثانً انور جروحا بلٌؽة الٌزال ٌعانً من آثارها .
لقد الحق النصٌر البلمع والشٌوعً المقدام {خدر كاكٌل}
ورفاقه انصار الحزب الشٌوعً العراقً فً ملحمة هندرٌن
بدعم من بٌشمركة الحزب الدٌمقراطً الكوردستانً هزٌمة
نكراء بالجٌش العراقً ،وقد جاءت نتابج معركة هندرٌن
تصدٌا لنهج السلطة الدموي ،ولتضع حدا لتبجح وؼطرسة
وؼرور عبدالعزٌز العقٌلً وجٌشه المهزوم هذا من جانب،
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ومن جانب آخر شكلت المعركة نصرا مإزرا للثورة الكوردٌة،
وبخسارة السلطة فٌها واضطرارها إلى تبنً نهج البلمركزٌة
وبدأ المفاوضات لحل القضٌة الكوردٌة ،وتعتبر هذه المعركة
الباسلة فً السجل االنصاري للشٌوعٌٌن العراقٌٌن باكورة
مفاخرهم المسلحة النضالٌة .
ان مشاركة المقاتل { خدر كاكٌل } فً معركة هندرٌن ببسالته
وتفانٌه وتضحٌته من اجل مبادبه وسمو االنسان ،وبشعوره
المعمق وحسه المرهؾ وتواضعه الحقٌقً وحبه البلمتناهً
للشجاعة والتضحٌة فً سبٌل الشعب والوطن جعلته فً
الطلٌعة إلكتساب الخبرات المتنوعة لٌصبح واحدا من المع
القادة العسكرٌٌن المٌدانٌٌن لقوات انصار الحزب الشٌوعً
العراقً .
منذ إلتحاقه بانصار الحزب الشٌوعً العراقً بعد المإامرة
القذرة فً عام ٖ ، ٔ8ٙوإلى صدور بٌان (ٔٔ آذار عام
ٓ )ٔ87بٌن الحكومة العراقٌة والحركة الكـوردستانٌة
التحررٌة ) كانت اإلبتسامة تعلو شفتٌه دابما ،وال ٌهاب الموت
أبدا ،وبرز { خدر كاكٌل } كمقاتل شجاع ٌسطر بهمة عالٌة مع
رفاقه البواسل اروع البطوالت ،وٌشارك فً جمٌع المعارك
واهمها معركة هندرٌن فً رواندوز و سه رى به ردى فً
منطقة  -باله كا ٌه تى  -وٌساهم فً دحر القوات العسكرٌة
المهاجمة ،واإلستٌبلء على االسلحة المتنوعة والمعدات
المختلفة ،ودحر معنوٌات القوات الحكومٌة .
وفً عامً  ٔ879و  ٔ878شن نظام حزب البعث العربً
الدموي هجمة شرسة على الحزب الشٌوعً العراقً وأستشهد
من جرابها عدد كبٌر من الرفاق ،وقد وقؾ صدام حسٌن
كالوحش لٌعلن بؽطرسته أمام أتباعه من البعثٌٌن أن ال مكان
للشٌوعٌة فً العراق ،وستشهد األٌام القادمة نهاٌة الحزب
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الشٌوعً العراقً ،ولكن خاب ظن المجنون الدكتاتور الدموي،
فالحزب الشٌوعً العراقً وقؾ بؤقدام راسخة فً ساحة
النضال ،وسٌبقى مع الشعب مناضبل جسورا ٌذود عن مصالحه
األساسٌة ،مناضبل بحزم من أجل إنقاذ الوطن ،ولكن ؼطرسة
صدام حسٌن لم تتحقق وكانت نهاٌته مخزٌة .وبدأت المرحلة
الثانٌة من حركة األنصار للحزب الشٌوعً العراقً فً نهاٌة
عام  ٔ879وبداٌة عام  ٔ878من القرن المنصرم  ،وفً هذه
االجواء وفً حر تموز من عام ٔ ٔ89عاد المقاتل االسطورة
{ خدر كاكٌل } لٌسطر بطوالت جدٌدة .
ومنذ إلتحاق المناضل { خدر كاكٌل } كان سباقا لتعزٌز دور
االنصار ،ووقؾ كالطود الشامخ بوجه الدكتاتورٌة المقٌتة،
واصبح قوة جدٌدة لتعزٌز دور الحزب ،وعمل كمرشد ومعلم،
كما عمل برباطة الجؤش مخططا عسكرٌا ،ولعب دورا هاما
فً تطوٌر العمل االنصاري ،وشارك فً المعارك واقتحام
الرباٌا ،واطلق علٌه رفاقه إعتزازا وفخرا لدوره المشهود صفة
[ مقتحم الرباٌا ] ،وفً عٌد الحزب عام ٕ ٔ89قاد سرٌة
روست التً تمكنت من إحتبلل مقر سرٌة ( سه رى سه رٌن )
المحصنة والواقعة على قمة جبل سه رى سه رٌن االشم .
لم تتوقؾ مآثر البطل الصندٌد { خدر كاكٌل } عند نقطة معٌنة،
فهو كلما قام بإستطبلع ربٌة واؼار علٌها مع رفاقه االنصار،
فكر بربٌة اخرى لٌقوم باإلؼارة علٌها ،فبعد إحتبلل مقر سرٌة
(سه رى سه رٌن) فً عٌد الحزب فً آذار عام ٕ ٔ89قام فً
تشرٌن االول  /اكتوبر من نفس العام باإلؼارة على مقر
السرٌة الواقعة على جبل (كوسبى سبى) واقتحامها ،ولم تصمد
ربٌة من رباٌا العدو الدكتاتوري امامه ،فبل ؼرو ان ٌطلق على
هذا االنسان المضحً بالمؽوار .
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ان حركة األنصار لعبت دورا مجٌدا فً تعزٌز هٌبة ونفوذ
الحزب الشٌوعً العراقً فً الحركة الوطنٌة العراقٌة
والكوردستانٌة ،وفً مقاومة إرهاب الدكتاتورٌة المتسلطةعلى
الشعب ،وقام األنصار بنشاطات بطولٌة جسدت روح الشعب
التواقة للحرٌة والدٌموقراطٌة ،وتصدت ببسالة لهجمات السلطة
المتبلحقة ولجرابمها بحق الجماهٌر الشعبٌة ،وقدمت الحركة
من اجل إنتصاراتها دماء خٌرة ابنابها ومناضلٌها ،وفً المقدمة
منهم النصٌر الشٌوعً ابن الشعب { خدر كاكٌل } الذي
استشهد فً ٕ ٔ89ٖ/٘/عندما هاجمت قوات االتحاد الوطنً
الكوردستانً مقرات الحزب الشٌوعً العراقً فً بشت آشان.
** تجدر اإلشارة بؤن :ابن الشهٌد خدر كاكٌل :الشهٌد عثمان
خدر كاكٌل واسمه الحركً { سه ركه وت } من موالٌد ٔ8ٙ7
التحق بانصار الحزب الشٌوعً العراقً ،واصبح آمر فصٌل،
واستشهد فً معركة هٌلوه الشهٌرة فً ٖٔ.ٔ89ٙ/ٔٔ/
ٕٗٓٔ٘/8/
*
*
*

الشهٌد علً النوري حً فً ذاكرتنا
صاحب باقر
هو الرفٌق علً شٌخ محمد نوري من عابلة دٌنٌة تسكن محلة
المخٌم فً كرببلء كان ابوه معمما اال انه لم ٌكن مرتبطا
بالحوزة الدٌنٌة شانه شان الكثٌر من المعممٌن فً كرببلء .عند
اقتراب مواسم الزٌارة للمراقد المقدسة كان االب ٌسافر الى
الخلٌج كما هو حال اؼلب المعممٌن لجلب الزوار واصطحابهم
الى كرببلء واستضافتهم وتقدٌم الخدمات لهم والقٌام معهم
بجوالت لزٌارة المراقد خارج مدٌنة كرببلء وفً نهاٌة الموسم
ٌحصل على مبالػ مالٌة وهداٌا لقاء تلك الخدمات ،تضمن له
إعالة االسرة .
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لم تكن عبلقتً بالشهٌد علً مباشرة ولكننً كنت اراه كثٌر
التردد على دور العبادة والمحافل الدٌنٌة ولدٌه عبلقات مع
أبناء محلته .اما عن عبلقته بالشٌوعٌٌن فبل ادري كٌؾ ومتى
ارتبط بعبلقة حمٌمٌة مع هاشم زكً وهو من الشٌوعٌٌن
القدامى فً منطقة باب العلوة واعتقد هو الذي كسبه للحزب
وكان ٌوصل له جرٌدة القاعدة لسان الحزب الشٌوعً العراقً
وأٌضا االدبٌات األخرى .الجدٌر بالذكر كان نفوذ الحزب ٌمتد
لمناطق الحسٌنٌة والجرٌة وله مإٌدون فً أوساط الطلبة .
السلطات القمعٌة شنت عام ٘٘ ٔ8حملة اعتقاالت استمرت
لؽاٌة  ٔ8٘ٙولم ٌبق فً المدٌنة؟ من الشٌوعٌٌن اال القلٌل،
وكان الوضع قاسٌا جدا ولكن المفاجؤة هً قرار قٌادة منظمة
راٌة الشؽٌلة حل نفسها وانضمام أعضابها كؤفراد الى الحزب
واإلقرار بان االنشقاق كان خطا فادحا اضر بنضال الشٌوعٌٌن
واضعفه .المهم الحال تؽٌر بالتحاق الرفٌق جاسم حلوابً
مسإوال عن التنظٌم وبدا ٌشرح لنا فً صحة وصواب الحل
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واالفاق الرحبة التً ستواجه عملنا بعد توحٌد القٌادة فً النشاط
الجماهٌري وبالتدرٌج لمسنا صحة القرار حٌث انتعش عملنا
وساد بٌننا شعور بالثقة واالمل بالمستقبل وبحماس عال بدأنا
باالتصال برفاق الحزب وبناء منظمة المدٌنة فكان؟ ان اتصلت
بالشهٌد النوري الذي لدٌه صبلت مع المثقفٌن وبعدد من
الفبلحٌن بٌنهم أعضاء منقطعون عن الحزب .أٌضا صبلته
جٌدة مع بعض الشخصٌات البعثٌة المعتدلة ،وبعناصر أخرى
من الوطنً الدٌمقراطً .انعكس هذا النشاط على الفعالٌات
وتحدٌدا خبلل العدوان الثبلثً على مصر عبر تظاهرات
الطلبة خصوصا متوسطة العباس التً انطلقت وكان ٌتقدمهم
الطالب فٌصل الشامً حٌث التقت بهم التظاهرة التً ٌقودها
الشهٌد النوري القادمة من شارع العباس وشارع باب العلوة
ٌشاركهم عدد من القومٌٌن ،وقد تعرض لبلعتقال .وبعد فترة
وجٌزة اطلق سراحهم ،اما انا فقد نقلت الى سجن بعقوبة سٌا
الصٌت حٌث كان ٌرسل لً اخبار المدٌنة مع عابلتً التً
تزورنً فً المواجهات الشهرٌة .بعد ثورة تموز اطلق
سراحً وزارنً الشهٌد مع جمع من شباب المحلة وفً وقتها
عملت فً لجنة المدٌنة المشكلة بقٌادة جاسم حلوابً الى جانب
إبراهٌم كرماشة وعلً النوري المسإول عن منظمة الطلبة
والمثقفٌن .فً بداٌة عام ٓ ٔ8ٙاستلم مسإولٌة منظمة المدٌنة
بعد تكلٌؾ الحلوابً بمهمة حزبٌة أخرى خارج كرببلء
واشرؾ على النوري مع الرفٌقة نبٌهة مسإولة التنظٌم النسوي
والتً اعجب جدا بنشاطها والتزامها .هذا االعجاب انتهى
بالزواج منها؟ ورزقا ولدا اسمٌاه احسان وظلت وفٌة له
مخلصة بعد استشهاده وفضلت مرافقة عابلته بعد تسفٌرها الى
اٌران والعٌش معهم .وعندما انتقل إبراهٌم كرماشة مسإول
العمل الفبلحً للعمل فً لجنة منطقة الفرات االوسط استلم
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الشهٌد النوري مهمة العمل الفبلحً ،وكانت اخر مرة التقٌنا
معا فً محلٌة النجؾ بحضور عدد من الرفاق فً منطقة
الفرات االوسط وقد علمت الحقا انه ذهب الى اٌران ثم عاد
واختفى فً بؽداد ولم التق به مرة اخرى اال عند انفراج
الوضع وقٌام الجبهة مع البعث حٌث التقٌته فً كرببلء اٌام
محرم والمشاركة فً عزاء العباسٌة وفً ذلك الوقت كلؾ
الشهٌد بإعادة بناء المنظمات الحزبٌة وكلؾ اٌضا بتمثٌل
الحزب فً االجتماعات لقٌادة الجبهة فً المحافظة ،وكان قد
كتب عددا من المقاالت عن المسالة الفبلحٌة .
المجد والخلود لشهداء الحزب الشٌوعً العراقً والعار للقتلة .
*
*
*

ابوالخصٌب ...بشتاشان
بٌن إرادة الحٌاة ولحظة االستشهاد
عبدالمطلب عبدالواحد (*)
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عبدالوهاب عبدالرحمن السالم (ابوهندرٌن) قامة شامخة ،نبعت
من بساتٌن االعناب والنخٌل فً اقصى جنوب الوطن ،ارتشفت
حبلوتها ،واستنشقت عطر ازهارها ،ومن زرقة المٌاه واشراقة
الشمس المتواصلة إكتسبت مبلمحها .ومن هذا الٌنبوع المترع
بالحب تشرّب دؾء التواصل مع الناس وامتد نحو سماء الوطن
لٌعانق ذرى كردستان بقلمه وسبلحه ،ودمه .
قاوم الدكتاتورٌة بالكلمة والسٌاسة ،وبالبندقٌة عندما ع ّزت
الخٌارات ،مقاتبل وداعٌا لوقؾ الحرب ،ومن اجل الدٌمقراطٌة
للعراق والحكم الذاتً الحقٌقً لكردستان ،حٌث كان ذلك شعار
المرحلة فً عراق السنوات االولى من ثمانٌنات القرن
العشرٌن .وقد جسدت مبادراته الشجاعة فً االوضاع الصعبة
وفً اوقات التحدي درجة عالٌة من االنضباط ورباطة الجؤش،
واالنسجام مع الذات والمثل الفكرٌة واالنسانٌة التً آمن بها
حتى لحظة استشهاده فً ٖ  ٔ89ٖ / ٘ /على سفوح قندٌل
مقاوما الهجمات والكمابن التً تعرضت لها مفرزته فً طرٌق
االنسحاب من بشتاشان .وقد نشبت معارك بشتاشان نتٌجة
لعدوان واسع قامت به قوات االتحاد الوطنً الكردستانً ضد
مواقع الحزب الشٌوعً العراقً فً وادي بشتاشان .
حدثنً الرفٌق قاسم الحلفً (مبلزم قصً) عن الشهٌد
ابوهندرٌن قاببل :
" ولد فً عام  ٔ8ٗ9على ما أظن ،فً محلة (مناوي لجم)
الواقعة بٌن السراجً والمطٌّحة على الطرٌق االفعوانً
الواصل بٌن قضاء ابً الخصٌب ومركز مدٌنة البصرة .وهً
بلدة زراعٌة متحضرة نسبٌا ،تسكنها اؼلبٌة من موظفً الدولة
ومن اصحاب الملكٌات الصؽٌرة والمتوسطة من المزارعٌن،
وال تبعد عن مركز المدٌنة سوى ثبلثة كٌلومترات .انهى
دراسته االبتدابٌة فً مدرسة السراجً االبتدابٌة ،وانتقل الى
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متوسطة التحرٌر ،وبعدها واصل دراسته فً ثانوٌة العشار ،ثم
دخل معهد اعداد المعلمٌن فً البصرة .
تخرج معلما وتعٌّن فً مدرسة الزرٌجً الواقعة خلؾ معمل
الورق شمال شرق مدٌنة البصرة .تسلسله الثانً فً العابلة،
اخوه االكبر عسكري متطوع فً القاعدة البحرٌة ،وتصؽره
اخت خرٌجة ثانوٌة الصناعة .بدأ نشاطه السٌاسً من خبلل
اتحاد الطلبة العام فً الجمهورٌة العراقٌة ،وحصل على
عضوٌة الحزب الشٌوعً العراقً بوقت مبكر ،متابعا جٌدا
للسٌاسة والثقافة ،كتب فً الشعر والقصة ،ونشرت له صحؾ
ومجبلت عراقٌة وعربٌة.
تعرفت على الرفٌق عبدالوهاب عبدالرحمن السالم (ابوهندرٌن)
فً فترة التطبٌق العملً عندما كان فً الصؾ الثانً فً معهد
المعلمٌن ،حٌث اختار مع اثنٌن من زمبلبه (الرفٌق عبداالمٌر
خلؾ والصدٌق محمد خلؾ) التطبٌق فً مدرسة السراجً
االبتدابٌة ،وبما ان طرٌقهم الى المدرسة ٌمر عبر محلة سكناي
(البراضعٌة) ،وبفعل تكرار اللقاءات وتشابه االفكار والتطلعات
السٌاسٌة صرنا اصدقاء بفترة وجٌزة ،كما كانت لدٌنا اهتمامات
مشتركة  ...كان مولعا بتربٌة الطٌور الجمٌلة والنادرة ،وكانت
لً نفس الهواٌة ،وكثٌرا ما كنا نستمتع سوٌا بمشاهدة ما لدٌه
فً حدٌقة المنزل ،حٌث اقفاص الكناري واصناؾ الدٌوك
والدجاج الفرٌد فً شكله وقوامه والوانه البراقة ،الزاهٌة،
المتمٌزة .
بعد انهاء دراستً فً معهد المعلمٌن ،التحقت بالخدمة
العسكرٌة عام ٖ ،ٔ87وعلٌه تم ترحٌلً حزبٌا الى خط
خاص(ٔ) ٌقوم على الصبلت الخٌطٌة ،استلمنً الرفٌق ابو
هندرٌن ،وسلمنً ثبلثة رفاق لٌكونوا معً بصلة خٌطٌة اٌضا،
احدهم كان عرٌفا فً البحرٌة من اهالً بؽداد ،على درجة
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عالٌة من الوعً واالتزان والشجاعة ،والثانً برتبة نابب
عرٌؾ ( لإي صمد وادي ) من اهالً مدٌنة البصرة ،والثالث
مرتضى الطبطبابً ،من سكنة منطقة الجزابر فً البصرة،
قرٌبا من محبلت ابوشعٌر ،وقد استشهد هذا الرفٌق الرابع فً
موقع بولً فً معركة بشتاشان االولى .وعن طرٌق الصدفة
اكتشفت ان الرفٌق ( ابو هندرٌن ) عبد الوهاب عبد الرحمن
على صلة مع الرفٌق حامد الخطٌب ( ابوماجد ) ،وهو
المسإول المباشر للخط الخاص كما عرفت الحقا ،والذي
استشهد هو االخر فً معركة بشتاشان االولى .
فً آذار  ٔ877ترّ حلت من الخط الخاص الى منظمة الحزب
الشٌوعً فً قضاء ابً الخصٌب ،وكان الرفٌق ابو هندرٌن
ٌفضل بقابً فً الخط الخاص ،ولكنه هو االخر ت ّرحل اٌضا
الى منظمة الحزب فً منطقة العشار ،مركز مدٌنة البصرة.
وكنت عادة ما التقٌه فً اماسً مدٌنة البصرة الزاخرة
بالنشاطات الفنٌة والثقافٌة فً تلك االٌام ،عند ناصٌة مكتبة ما،
او فً ركن من ناد او مقهى .وبصحبته الراحل الرفٌق
مصطفى عبدالزهرة (ابوجنان) المتوفً فً النروٌج عام
 ...ٕٓٓ7وقد كنت مع ابوهندرٌن رفاق درب لٌس على
الصعٌد الحزبً والسٌاسً فقط ،وانما على الصعٌد المهنً،
حٌث نداوم ٌومٌا ،كمعلمٌن فً مدرستٌن قرٌبتٌن ،فً منطقة
الزرٌجً .
خبلل حملة نظام البعث على منظمات الحزب الشٌوعً فً
عام  ٔ879تعرضنا لمضاٌقات االمن ومطارداتهم ،وتم القبض
على ابوهندرٌن فً المدرسة ،بٌنما استطعت انا االفبلت منهم،
وانقطعت عن الدوام كلٌا ،ؼٌر ان ابو هندرٌن تحمّل ضراوة
التعذٌب ،ولم ٌستطٌعوا النٌل منه ،وعاد الى الدوام فً
المدرسة ،ولكن وتابر الحملة كانت تتصاعد فقرر ترك الدوام
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اٌضا .كانت خطة ضابط امن النجٌبٌة هشام الخفاجً فً
مبلحقته للشٌوعٌٌن تقوم على االختطاؾ واالعتقال لفترة
قصٌرة تحت التعذٌب العنٌؾ واطبلق السراح رمٌا فً
الشارع ،ثم ٌعٌد الكرة مرات عدٌدة حتى ٌتمكن من ضحٌته.
ؼٌر ان ابو هندرٌن بصموده البطولً ،لم ٌدع لجبلدٌه إال
حصاد الخٌبة .
ك ّنا ال نستطٌع العودة الى منازلنا المراقبة من قبل القوات
االمنٌة .واتذكر اننً والشهٌد قصً عبدالواحد بتنا احدى
اللٌالً فً العراء فً ساحة ام البروم فً العشار ،حٌث لم نجد
مكانا آمنا ٌؤوٌنا .فجرا اخبرنً الشهٌد قصً ،انه ٌعرؾ
شخص اسمه محمد مهدي من اهالً ابً الخصٌبٌ ،سكن شقة
فً شارع ابو االسود ،مقترحا الذهاب الٌه فً الشقة ،وفعبل
توجهنا الى هناك مباشرة ،استقبلنا الرجل بحفاوة وأقمنا فً هذه
الشقة لمدة اكثر من شهر ،مع مجموعة الساكنٌن من طلبة
الجامعة القادمٌن من المحافظات االخرى للدراسة فً جامعة
البصرة .وكان من بٌنهم الرفٌق هاشم كاظم محمد ( ابومحمد
متفجرات ) من اهالً السماوة ،استشهد فً بشتاشان اٌضا،
وكان من اجمل واصلب الشخصٌات فً الشقة .
خبلل فترة مكوثنا فً الشقة كنا نخرج لقضاء الحاجات
الضرورٌة ،ولمتابعة الصبلت الحزبٌة ورصد اوضاع
المعتقلٌن والمنقطعٌن عن التنظٌم ،وكان الرفٌق ابوهندرٌن احد
اهم الناشطٌن فً هذا المجال .فً صباح احد االٌام عندما كنت
قرٌبا من بناٌة البرٌد القدٌم شاهدت شرطً امن تابع الى
مدٌرٌة امن العشار ،تعرفت علٌه شخصٌا عندما كان ٌبلحق
الرفٌق ولٌم شمعون صاحب ( محل خٌاطة المٌناء ) فً سوق
ح ّنا الشٌخ الجدٌد فً العشار .
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ٌبدو انه كان ٌنتظر شخصا ما ،فً هذه االثناء ،نزل ابو شكر
(محمود) الذي كان ٌعمل حارسا لمقر حزبنا فً منطقة
العباسٌة ،من بناٌة البرٌد .تقدم شرطً االمن نحو ابوشكر
وقال له سامً ٌرٌدك ،رفض ابوشكر االمتثال اول االمر ولكن
الشرطً اصر على اصطحابه معه الى المركز االمنً ( سامً
المٌاح ضابط امن السعودٌة ،قُ ِت َل فً انتفاضة اذار ) .
فورا ابلؽت الحزب بالحادث ،طلبوا منا نقل محتوٌات المقر
الى الشقة ،ولم تكن المحتوٌات سوى لوحات جدارٌة وشٌا من
االثاث ،بعد ثبلثة اٌام داهمت مجموعة من رجال االمن الشقة
فً منتصؾ اللٌل .وقفنا جمٌعا خلؾ الباب خوفا من محاولة
كسره ،وبسبب الطرق الشدٌد على الباب تجمع الجٌران
واخبروا رجال االمن ان الساكنٌن طبلب وال ٌتواجدون دابما
فً الشقة ،عندها ؼادروا المكان .
اتفقنا على ترك الشقة والسفر الى بؽداد بعد الحصول على
موافقة المرجع الحزبً .ؼادرنا البصرة الى بؽداد بالقطار ٌوم
 ٔ879/ٕٔ/ٙوكنا مجموعة تتكون من الرفاق عبدالوهاب
عبدالرحمن (ابوهندرٌن) ،قصً عبدالواحد (ابوجمٌل) ،صادق
عبدالزهرة ،عبداالمٌر خلؾ (اموري) وانا .نزلنا فً فندق
النعمان وبدأنا نبحث عن عمل ،وخبلل اقامتنا فً الفندق بادر
الرفٌق قصً عبدالواحد باقناع عبدالواحد محمد (ابوسمٌر)،
الذي كانت له صلة تنظٌمٌة بمجموعتنا ،لمؽادرة البصرة
والقدوم الى بؽداد وفعبل جاء ابوسمٌر نزٌبل فً الفندق معنا،
ولكن وبعد فترة قصٌرة قرر ابوسمٌر العودة الى البصرة بشكل
شخصً .على اثر ذلك تركنا الفندق وانتقلنا للسكن فً ؼرفتٌن
من الطٌن فً عكد االكراد ،شارع الكفاح .جهزنا الؽرفتٌن
بؤفرشة ولوازم مطبخ بسٌطة ،وواصلنا عملنا ونشاطنا السٌاسً
منها .
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اول عمل حصلنا علٌه بعد انتقالنا الى بؽداد عن طرٌق
المهندس حسن عبد الجبار ،هو صباؼة االعمدة الحدٌدٌة
(الشٌلمان) فً منطقة الشالجٌة ،وكان مسإول العمل الربٌسً
منعم الفقٌر ،الشاعر المقٌم فً الدنمارك حالٌا ،وكانت مجموعة
العمل تتكون من :عبدالوهاب عبد الرحمن (ابوهندرٌن) ،قصً
عبدالواحد (ابوجمٌل) ،الشهٌد عبداالمٌر خلؾ (اموري) ،داود
امٌن (ابونهران) ،سمٌر امٌن (رٌاض) ،مصطفى ٌاسٌن
(ابوحاتم) ،ابوسمٌح ناصرٌة ،اضافة الى عشرات العمال
العراقٌٌن والمصرٌٌن .كان العمل شاقا جدا ،وكان الراحل
مصطفى عبدالزهرة مسإوال ثانوٌا عن مــجموعتنا لدى
المقاول .
بعد فترة اشتؽلنا عمال بناء فً احد المشارٌع عن طرٌق
المقاولٌن ،اكتشفنا الحقا ان المكان هو المفاعل النووي
العراقً ،وكان ٌعمل فٌه اضافة الى مجموعتنا ،مبلزم سعد
الذي استشهد فً كرمٌان عام  ،ٔ899ومن خبلل العمل فً
المشروع تحوّ ل قصً عبدالواحد الى اسطة سقوؾ ثانوٌة ،وانا
الى اسطة ببلستك ارضً ،وعبد االمٌر خلؾ الى اسطة بناء
اٌضا والبقٌة عمال  ...هذه القضٌة الهبت خٌال االخرٌن
لبلضراب عن العمل ،على الرؼم من اننا نقتسم ما نحصل
علٌه من اجر على الجمٌع .وبعد جهد جهٌد اتفقنا مع المقاول
على خصم مبلػ من ٌومٌة االسطوات وتوزٌعها على العمال
لتحقٌق شٌا من التوازن فً االجور ،وكدنا نقع فً ورطة لوال
هذا االتفاق .والتحق للعمل معنا الحقا مصطفى ٌاسٌن .
على صعٌد العمل استطعنا ان نوفر عمبل لرفاقنا المتخفٌن فً
بؽداد ،اصبح عددنا  ٕٙشخصا وبذلك استؤجرنا باصا للذهاب
واالٌاب ،وكان السابق رفٌقنا اٌضا  ..كان مسإول الموقع
المباشر الرابد حامد الراوي والنقٌب فوزي والبقٌة خبراء
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اجانب وكان اؼلب العمل تحت االرض وكانت مواد البناء
والتمدٌدات ...الخ من ارقى المواد ؼٌر المتوفرة فً االسواق
العراقٌة .وقد زار الموقع اثناء فترة عملنا فٌه ،عزت الدوري
وسعدون شاكر لبلطبلع على سٌر العمل .
وقد تزامنت الزٌارة مصادفة مع اعتقال احد العمال المتخفٌن
وهو فنان اسمه مصطفى بالقرب من مكتب المقاول الذي نعمل
لدٌه فً السنك ،ولذلك ذهبت مع الرفٌق قصً عبدالواحد
بمبلبس العمل وحاولنا االنزواء فً مكان قرٌب من مكتب
المقاول لتحذٌر الرفاق خوفا من كمابن رجال االمن عند
مراجعتهم المكتب .فٌما تطوّ ع فً الٌوم الثانً الرفٌق الشهٌد
صادق عبدالزهرة لمراجعة المقاول الستبلم اجورنا .وعند هذه
الحادثة توقفنا عن العمل فً الموقع نهابٌا .
تركنا انا وقصً (ابوجمٌل) وعبدالوهاب (ابوهندرٌن)
وعبداالمٌر خلؾ ألخ  ...ؼرؾ الطٌن فً شارع الكفاح ،وسكنا
فندقا فً منطقة الفضل  ...كانت الفترة قلقة جدا ،اذ اتسعت
حملة االسقاطات السٌاسٌة فً البصرة ،وكان االمن ٌرسل
المسقطٌن سٌاسٌا الى بؽداد الصطٌاد الرفاق المتخفٌن  ..توقفنا
عن العمل لفترة من الزمن .
بعدها فكرنا بالتوجه الى العمل فً مشروع الثرثار ،وقد ذهبنا
الى هناك لرإٌة المشروع ،انا ،ابوهندرٌن ،ابوجمٌل،
اموري...وجمٌعنا اسطوات .قابلنا المهندس المقٌم .وافق على
تشؽٌلنا على الفور ،وكان لطٌفا جدا معنا  ...اخبرنا بؤن االقامة
هنا فً كرافانات ،والنزول كل ٗٔ ٌوم ،وقد نصحنا بعدم جلب
جرابد ومجبلت الى الموقع .
اقترحنا علٌه ان نسكن فً سامراء ونستؤجر سٌارة للذهاب
واالٌاب ،وافق على الفكرة .اوصلنا الخبر الى مرجعنا
الحزبً ،لم ٌحبذوا العمل فً المشروع النه تابع للتصنٌع
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العسكري اٌضا .ثم وجدنا عمبل فً منطقة السٌدٌة فً مشروع
سكنً للبناء الجاهز .الوضع السٌاسً ٌزداد تدهورا وحملة
القمع آخذة باالشتداد ،والوضع فً مدٌنة البصرة ال ٌطاق .
بدأنا نفكر فً مؽادرة الوطن الى الخارج ،ابوهندرٌن وانا
وافقنا على السفر ،ابوجمٌل واموري رفضا الفكرة .ولذلك
سافر من مجموعتنا فً اوقات متقاربة عبد الوهاب عبد
الرحمن (ابوهندرٌن) ،مصطفى عبد الزهرة (ابوجنان) ،صادق
عبد الزهرة ،مصطفى ٌاسٌن (ابوحاتم) ،راضً محمد
(ابواٌمان ،استشهد مع كوكبة من رفاق مفرزة الطرٌق فً ٕ7
 ،)ٔ89ٗ / 8 /مبلزم سعد ،نجاح السٌاب (ابوسنٌة ،توفً فً
مدٌنة مالمو  /السوٌد عام ٕٔٓٓ) .وقد سافرت شخصٌا
بالقطار ،ودعنً الرفٌقان قصً عبدالواحد وعبداالمٌر خلؾ
الى المحطة .
اما ابوهندرٌن فقد سافر الى الشام ثم الى بٌروت ،تدرب على
السبلح فً الوجبة االولى ،وبعد انتهاء فترة التدرٌب لم ٌكن
الطرٌق الى كردستان سالكا ،لذا تؤجلت قضٌة العودة مإقتا،
سافر بموافقة الحزب الى االمارات ،وحصل على عمل اداري
هناك .كتب ونشر فً مجلة اسمها (االزمنة) ،نتاجات قصصٌة
وشعرٌة وقد ارسل لً نسخا منها عندما كنت فً الجزابر وقد
كنت احتفظ بكتاباته ،لكننً فقدتها فً كردستان .ثم ترك
االمارات وتوجه الى كردستان .
التحق فً قاطع بهدٌنان لقوات انصار الحزب الشٌوعً
العراقً ،ثم انتقل الى بشتاشان خرٌؾ ٕ ٔ89فً فصٌل
كاسكان ،وعند وصول سبلح السترٌبل ،صار امر فصٌل الدفاع
الجوي فً موقع بٌانا .وبقً ضمن هذا الفصٌل لؽاٌة هجوم
(اوك) على بشتاشان ،وعندما استلم برقٌة تتضمن اتبلؾ
االذاعة واالنسحاب من الموقع ،رفض االنسحاب فً اول
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االمر .مما اضطرنا للذهاب الٌه شخصٌا واقناعه بتنفٌذ مهام
اتبلؾ االجهزة الثقٌلة واالنسحاب من الموقع باتجاه جبل قندٌل.
تحركت مجموعة من المفارز من مواقع بشتاشان المختلفة نحو
خط االنسحاب ،وكان ٌفترض عبور جبل قندٌل ،ولكن القوة
المتكونة من ٕ 7رفٌقا بضمنهم اعضاء من قٌادة الحزب،
اختلفوا حول اختٌار الطرٌق االنسب ،وبسبب من عدم معرفة
الطرٌق بشكل جٌد ،وتحسبا للتبعات السٌاسٌة المترتبة على
الدخول لبلراضً االٌرانٌة ،اختاروا االنسحاب عبر االراضً
العراقٌة بهدؾ الوصول الى موقع انصارنا فً قاعدة روست.
فً الٌوم الثانً من االنسحاب تم المبٌت فً قرٌة كوٌلة،
واتضح ان القرٌة موالٌة لقوات االتحاد الوطنً الكردستانً،
تحركت المفرزة المنسحبة من قرٌة كوٌلة الى قرٌة مهجورة
وعند وصولها تعرضت الى اطبلق نار كثٌؾ ،تفرقت المفرزة
فً اكثر من اتجاه ،وهنا بادر الرفٌق ابو هندرٌن بصعود احد
التبلل ومواجهة نٌران المهاجمٌن ،ؼٌر ان الهجوم علٌنا كان
من االعلى وبنٌران كثٌفة على ارض مكشوفة ،مما ادى الى
استشهاد ٔٔ رفٌقا وعدد من الجرحى ،والشهداء هم :سٌدو خلو
الٌزٌدي (ابومكسٌم) ،رعد ٌوسؾ عبدالمجٌد (ابوبسٌم)،
عطوان حسٌن عطٌة (ابوعلً) ،طارق عودة (رعد) ،حامد
الخطٌب ،عبدالحسٌن احمد (ابوسمٌر) ،قٌس عبدالستار القٌسً
(ابوظفار) وآخرٌن ".
ووسط إنهمار الرصاص ظل الرفٌق ابوهندرٌن ببسالته
المعهودةٌ ،سابق سبلحه ضاؼطا على الزناد ،منتصبا ٌدافع
عن حبه للحٌاة ،حتى لحظة االستشهاد .
---------(ٔ) الخط الخاص  :شكل تنظٌمً مإقت لتؤمٌن عبلقة خٌطٌة
العضاء الحزب الشٌوعً الذٌن ٌإدون الخدمة االلزامٌة فً
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فترة التحالؾ مع البعث ،باعتبار ان مٌثاق العمل الوطنً ٌحرم
على الحزب الشٌوعً العمل فً القوات المسلحة .
*
*
*

شًء من الذاكرة..الشهٌد معن الحار
محمد الحسٌنً  ( /سعٌد العراقً )

 ...االخ الشاعر نضال الحار كان منشؽبل بخدمة ،وتكرٌم
ضٌوفه وعن طرٌق الصدفة تحدث عن إستشهاد شقٌقه األكبر
معن  ..فً شهر تموز من عام ٔ ٔ87وقد كان منتمٌا للحزب
الشٌوعً العراقً ،جماعة الكفاح الشعبً المسلح ما اثار
انتباهً وفضولً ،فطلبت من الشاعر الحار المزٌد من
المعلومات عن شقٌقه معن  ..وما إذا كان لدٌه صورة للشهٌد؟
فؤظهر نضال  ..صورة شقٌقه وكانت المفاجبة بعد النظر الى
الصورة والتمعن بها عادت بً الذاكرة ،فعرفته انه الرفٌق "أبو
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سعود" وأبو سعود هو االسم الحزبً الحركً للشهٌد معن
الحار .
فقد تعرفت على الرفٌق معن  " ..أبو سعود " فً الحزب،
وكان همزة الوصل بٌن منظمة الحزب فً النجؾ " مسإولٌتً
المباشرة " بعد إعادة بنابها وتشكٌل خبلٌاها التنظٌمٌة بعد
الضربة القاسٌة ،والموجعة التً وجهت لمنظمات الحزب
فً جمٌع مناطق العراق من قبل السلطة الفاشٌة البعثٌة فً
اواخر عام  ٔ8ٙ8وبعد إنهٌار سكرتٌر الحزب الخابن عزٌز
الحاج ،وظهوره على شاشة التلفزٌون الرسمً ،واعترافه على
اعضاء القٌادة المركزٌة والكوادر المتقدمة فً الحزب ،مما
أدى الى إعتقال الكثٌر منهم من قبل السلطة الفاشٌة ،وإستشهاد
الكثٌر منهم تحت التعذٌب ،وقد كنت حٌنها أشؽل وظٌفة
محاسب فً مستشفى الفرات االوسط فً مدٌنة الكوفة ،وقد
كانت اكثر اللقاءات تتم فً بٌتً فً النجؾ ،وكان الشهٌد معن
ٌ ..ؤتً متنكرا بالزي العربً ( العقال والعباءة ) .
فقد كان الرفٌق معن  ..مناضبل ثورٌا مإمنا بمبادبه وبعدالة
القضٌة التً ٌناضل من اجلها ،قضٌة اإلنسان وكرامته
وتحرٌره من العبودٌة واالستؽبلل ،ومدافعا عن قضاٌا الطبقة
العاملة والكادحٌن ،صادقا فً التعامل مع رفاقه ،وتفانٌه فً
خدمة الحزب والرفاق ،وٌحترم اراء رفاقه فً حالة اإلختبلؾ
مع ارابه فً مجمل االمور واالفكار التً تخص عمل الحزب
الفكري والتنظٌمً والسٌاسً ،وهادبا متواضعا ،عمٌقا،
وملتزما ،ومنضبطا بالمواعٌد الحزبٌة .
و بتارٌخ  ٔ87ٔ / 7 / 8وجهت ضربة لمنظمتنا من قبل امن
النجؾ ولجنة البعث الفاشً .فقد تم اعتقال اثنٌن من رفاقنا،
احدهم ٌعرفنً وأنا مسإوله الحزبً المباشر ،وفً نفس الٌوم
ولحسن الصدؾ كان لً موعد مع الرفٌق الشهٌد معن  ..وقد
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حضر فً الموعد المحدد ،وتم اخباره عما حدث وإحتمال
إنهٌار الرفٌق المعتقل تحت التعذٌب وإعترافه علً وعلى
اعضاء خلٌته التً كان مسإول عنها ،ولهذا قررت ترك
الوظٌفة والمدٌنة واإللتحاق بالرفاق المتواجدٌن فً منطقة خان
النص فً رٌؾ الفرات االوسط ،ومواصلة العمل الحزبً معهم
والتؤقلم مع الظروؾ الجدٌدة ،وقد إتفقت مع الرفٌق معن ، ..
أن ٌنتظرنً فً صباح الٌوم الثانً فً الساعة التاسعة صباحا،
عند محطة الوقود " البنزٌن خانة " الموجودة فً طرٌق النجؾ
 كرببلء ،إنتظاري هناك لمدة عشرة دقابق ،فان لم أصلخبلل هذه المدة فعلٌه مؽادرة المكان فورا ،وطلبت منه ان
ٌجلب معه عقاال وعباءة ،وقمت بعد ذلك بإعبلم الرفاق
بضرورة ترك المدٌنة واالختفاء حتى الٌتم إعتقالهم من قبل
جبلوزة االمن والبعثٌٌن ،بدوري ؼٌرت مكانً وفً صباح
الٌوم التالً إستؤجرت سٌارة من النجؾ لكرببلء .
مع الشهٌد معن الحار من جدٌد
وفعبل كان الرفٌق معن  ..فً انتظاري ،وطلبت من السابق ان
ٌتوقؾ عند " البانزٌن خانه " حٌث صعد الرفٌق معن  ..فً
السٌارة ،وذهبنا سوٌة حتى وصلنا الى محطة خان النص،
فطلبت من السابق ان ٌتوقؾ وأعطٌته اإلجرة وطلبت منه
الرجوع الى النجؾ فتعجب السابق واستؽرب ،وقال لً " اخً
طلبت منً الذهاب الى كرببلء  -وانتم ترٌدون النزول هنا
فقلت له ماعلٌك إرجع للنجؾ " ،ومشٌنا مسافة قلٌلة بعد ذلك
قمت بتبدٌل مبلبسً وإرتدٌت الدشادشة والٌشماغ والعقال
والعباءة ،ثم وصلنا الى مقر الرفاق عند عشٌرة ال كرٌط
الكرام ،وتم استقبالنا بالترحاب ،وقد نجوت من الوقوع فً
اٌدي جبلوزة االمن والبعثٌٌن .
ٔٓٔ

بصاق ورصاص وإستشهاد
بعد ٌومٌن ؼادرنا الرفٌق معن  ..ذهب الى شمال العراق
حٌث أحد مقار الحزب فً قرٌة " ناو جٌلٌكان " القرٌبة من
كبللة إلخبار قٌادة الحزب بما حدث لمنظمة الحزب فً
النجؾ ،وكان الرفٌق معن الحار " أبو سعود " دابم الحركة
والنشاط والتنقل بشجاعة وتفانً ووعً بٌن رٌؾ الفرات
االوسط والحلة وبؽداد وكردستان الى ان تم القاء القبض علٌه،
واستشهاده تحت التعذٌب .
وٌنقل أحد المعتقلٌن مع الشهٌد معن  ..إنه تعرض لتعذٌب
شدٌد ولم ٌعترؾ على رفاقه فً الحزب مما أثار ؼضب
المحقق البعثً فشتم الشهٌد الذي بصق فً وجه المحقق ،االمر
الذي جعل البعثً ٌفقد ما تبقى من صوابه وٌسدد على وجه
معن..رصاصة نقلته الى عالم الخلود .
المجد والخلود لشهداء الحركة الشٌوعٌة العراقٌة شهداء
الوطن والشعب وشهداء الحركة الوطنٌة والتقدمٌة .
*
*
*

الشهٌد والمربً عامر شاكر رستم االعرجً
رمز للبطولة والفداء
شاكر كاظم الناهً
من اٌن ابدأ عن هذا االنسان الفذ الذي حفلت حٌاته بالمآثر
خدمة لوطنه ومبادبه ومن اجل نصرة الفقراء والمحرومٌن
ومقارعة الظلم والوقوؾ بوجه الدكتاتورٌة ومجرمٌها واذناب
الرجعٌة واالمبرٌالٌة العالمٌة وعلى رأسهم امٌركا واسرابٌل
والدكتاتورٌة الصدامٌة .
الشهٌد عامر شاكر من موالٌد  ٔ8ٗٙفً ناحٌة زرباطٌة
بمحافظة واسط ،اكمل دراسته االبتدابٌة فً ناحٌة زرباطٌة
والمتوسطة فً بؽداد مع شقٌقه االكبر الرفٌق المربً عز الدٌن
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شاكر ،بعد قٌام عز الدٌن بتنظٌم تظاهرة بتوجٌه من االتحاد
العام لطلبة العراق للمطالبة باطبلق سراح الفبلحٌن المعتقلٌن
فً سجن بدرة وبعد ذلك استدعاه مدٌر االمن الـــعام فً بؽداد
( عبد الجلٌل ) وتم التحقٌق معه واخذ تعهدا منه بعدم اخراج
تظاهرة وسوؾ ٌحمله المسإولٌة ،مما اضطره الى القدوم الى
بؽداد والخبلص من بطش النظام الرجعً فً عام ٔ8٘7عندما
كانت الساحة السٌاسٌة تؽلً بالصراعات والتظاهرات ضد
االنظمة المستبدة وخصوصا بعد انتهاء الحرب العالمٌة الثانٌة
بقٌادة االتحاد السوفٌتً .ثم اكمل دراسته المتوسطة فً بؽداد
مع شقٌقه االصؽر عامر .وفً عام  ٔ8ٙ9دخل الشهٌد عامر
معهد المعلمٌن المركزي فً االعظمٌة وانضم الى صفوؾ
الحزب الشٌوعً العراقً عن طرٌق شباب االتحاد العام .وكان
الرفٌق الشهٌد عامر مخلصا ومحبوبا من قبل الطبلب فً
المعهد ورفاقه فً الحزب وتخرج من المعهد عام ٓ ٔ87وفً
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عام ٔ ٔ87عٌن معلما فً مسقط رأسه زرباطٌة وبقً فٌها
ثبلث سنوات وهو مراقب من قبل جبلوزة االمن واذنابهم فكان
رفٌقا صلبا وقد كسب الكثٌر من االصدقاء وضمهم الى صفوؾ
الحزب الشٌوعً العراقً ،وكان النظام له بالمرصاد وتم نقله
الى مشروع الشحمٌة فً ناحٌة الزبٌدٌة الى مدرسة العودة عام
ٗ ٔ87وكان معلما ؼٌورا وحرٌصا على طبلبه والفبلحٌن فً
القرٌة ،وقام ببناء عبلقات طٌبة وشارك الفبلحٌن مناسباتهم
بافراحها واحزانها واسس فرٌقا لكرة القدم ،ثم اسس معرضا
للرسم وما زالت رسومه باقٌة وٌتذكره الفبلحون لحد اآلن .ثم
التقٌت باحد طبلبه وهو حسن مصباح وهو معلم فً المدرسة
حالٌا وسؤلته عن الشهٌد فاجابنً عن سٌرته وحب التبلمٌذ
والمعلمٌن وابناء القرٌة له وٌتفقد المرضى وٌصرؾ من جٌبه
الخاص .
اما انا المتحدث التقٌت بالشهٌد بقرب المنطقة "منظمة الرٌؾ"
وكنت ارٌد اٌصال جرٌدة طرٌق الشعب سرا عام ٘-ٔ87
 .ٔ877اما الشهٌد كان ٌحبنً كثٌرا لصؽر سنً وٌوصنً
على ان ال اكشؾ من قبل ازالم النظام وفً عام  ٔ877القً
القبض علٌه من قبل امن الزبٌدٌة بتهمة التحرٌض على ضرب
البعث الفاشست .الرفٌق عامر رأٌته انسان هادىء الطبع
ومخلص لمبادبه ومحبوبا من قبل الجمٌع وحرٌص على عمله.
عند خروجً من السجن سالت احد رفاقنا فقال ترك التعلٌم ولم
ٌعرؾ مكانه .
وفً عام  ٔ879تمت مضاٌقته من قبل امن الشحمٌة ومن
الزبٌدٌة واضطر لترك التعلٌم والهروب الى بؽداد وخوفا من
بطش النظام وجبلوزته من البعثٌٌن وبعد سقوط النظام المجرم
عثرت على االضبارة االمنٌة واطلعت على كافة المعلومات
فٌها ثم التقٌت بشقٌقة الرفٌق محًٌ الدٌن وهو اكبر سنا من
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الشهٌد .فقال لً ان الرفٌق عامر ترك التعلٌم واشتؽل عامبل مع
صدٌقا له فً سٌد سلطان علً بمحل مٌكانٌك وبعدها اشتؽل
عامبل فً فندق الحمراء فً بؽداد متخفٌا من ازالم النظام
المقبور ،ثم اعلن اسمه فً جرٌدة الثورة بالهارب والعمٌل
وكانت المراقبة شدٌدة تجاهه .فً عام  ٔ878حدثنً شقٌقه
محًٌ الدٌن عن قصة عنه ثم التقى به مدٌر مدرسة العودة التً
انقطعت منها هو المعلم منٌؾ بناي شاهر لجلب رواتبه التً
قطعت منه .فقال له خذ تلك الرواتب النً لم امارس عملً
وهذا حرام الن مبادبً واخبلقً ال تسمح لً وال ٌشرفنً ،ثم
اعاد الرواتب الى الدولة وهو فً ظرؾ حرج وبحاجة الى
المادة فاستؽرب مدٌر المدرسة .ثم تعرض لبلعتقال عدة مرات
ولم ٌنثن عن مبادبه السامٌة لنصرة المظلومٌن والفقراء وبعدها
تم مراقبة جمٌع اصدقابه ثم اضطر شقٌقه االكبر الرفٌق عز
الدٌن مع عابلته للسفر الى بلؽارٌا .اما الرفٌق الشهٌد ودود عز
الدٌن فقد اكمل دراسته فً بلؽارٌا .
وفً عام ٓ ٔ89تدرب فً لبنان وانضم الى فصابل االنصار
فً شمال الوطن عام ٔ ٔ89وترد الدراسة وفً عام ٕٔ89
استشهد فً منطقة بٌن تركٌا والعراق وكان مثبل اعلى فً
التضحٌة .اما ما ظل من اشقاء الشهٌد عامر فهو الرفٌق محًٌ
الدٌن وهو رفٌق بكل معنى الكلمة محافظا على تارٌخ اخوته
وابناء اخوانه واالتصال بهم فً مدن العالم.
فً عام ٓ ٔ89القً القبض على الشهٌد عامر شاكر االعرجً
من قبل امن بؽداد فً فندق الحمراء وحسب شهادة االدارة فً
الفندق وبعد سقوط النظام الدكتاتوري اتضح ان االقتحام كان
من امن واسط (امن الزبٌدٌة) حٌث ارسلوا صدٌقا له ٌعمل فً
محل وهو وكٌل امن تعرؾ على عنوان الشهٌد عامر ثم القً
القبض علٌه وتم ارساله الى امن واسط ومن ثم الى بؽداد ثم
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محكمة الثورة سٌبة الصٌت وتم اعبلمه ومحاكمته صورٌا من
قبل الجبلد الملعون عواد البندر عام ٗ ،ٔ89ولم ٌعثر على
رفاته لحد اآلن .اما ابن شقٌقه الشهٌد عز الدٌن تم نقل رفاته
الى مقبرة شهداء الحزب الشٌوعً العراقً فً اربٌل .
المجد والخلود لشهداء الحزب والشهٌدٌن  ..والخزي والعار
للنظام المقبور والى مزبلة التارٌخ من اجل عراق الحرٌة
والدٌمقراطٌة .
*
*
*

ذکراك جمال ماربٌن فً القلب ان ال ٌنساك أحد
كاروان كرٌم احمد

ولد الشهٌد جمال ماربٌن فً مدٌنة کۆٌه التابعة ادارٌا الی
محافظة اربٌل فً قرٌة هرمۆته ،دخل صفوؾ الحزب وهو
فً رٌعان شبابه حٌث کان من الشٌوعٌٌن االوابل فً مدٌنة
ۆٌسنجق وکان صدٌقا و رفٌقا حمٌما لعابلة الرفٌق کرٌم احمد.
ٔٓٙ

تزوج من السٌدة بهٌة مصطفی خۆشناو االخت االکبر الم سلٌم
زوجة الرفٌق کرٌم احمد ،وهً ارملة ولها ولد من زوجها
السابق ،وانجبت منه ثبلث اوالد وبنت ،البنت التً کان عمرها
شهر عندما ؼادر جمال المنزل فً ذلك الٌوم ولم ٌعد ولم ٌری
ابنته الی الٌوم ،وقد اصبحت الٌوم جدة .
حٌنما ؼادر المنزل فً بؽداد كانت زوجته تترجاه بعدم
الخروج الن القتل وصل باب کل بٌت ،تترجاه ان ال ٌتركهم
اال انه كان مصرا علی المشاركة فً الدفاع عن الثورة رؼم
انه ال ٌملك اي اداة للدفاع سوی العزٌمة ،هذە کانت اخر
صٌحات بهٌة ،وهً حاملة طفلتها الصؽٌرة ولم تجرأ على
الخروج بحثا عنه ،فالرصاص فً کل مکان ،حٌنها علمت ان
جمال ذهب ولن ٌعد ،لکن املها فً اللقاء به مرة اخری لم
ٌخمد ٌوما .
لم تتحمل هذا العبء الکبٌر والتفکٌر المستمر بمصٌر زوجها،
مما ادی الی مرضها بورم فً الدماغ ،لم تری ٌوما سعٌدا فً
حٌاتها ،فقد انجبت کل واحد من ابنابها فً احد منافً العهد
الملکً ،فخبلل ثمان سنوات رأت فٌها مدنا لم تکن تحلم فً
ٌوم من االٌام حتى بزٌارتها حتی ،من البصرة الی قصر
شٌرٌن فً اٌران والی بدرة  ،ولم تكتمل فرحتها بالثورة حتى
جاء االنقبلب الفاشً ،وفً ٌومه المشٶوم اخذ منها زوجها
لتعٌش مع معاناتها واستمرارها الی مماتها .
جمال ماربٌن من کوادر الحزب الشٌوعً العراقً عضو
محلٌة بؽداد آنذاك ،ومن المناضلٌن الصلبٌن ،مکافح اعتقل
ونفً عدة مرات فً العهد الملکً ،نحن ال نعلم اٌن استشهد،
ولکن بحثنا عنه اوصلنا الی قصر النهاٌة .ولم تکن هناك
نهاٌته النه انجب اوالدا ٌستطٌعون رفع اسمه عالٌا ،او الذٌن
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عاشروە وعملوا معه فً الحزب وهو خالد فً ذاکرة شعبه
وحزبه الذي ضحی بحٌاته من اجلهم .
المجد لك اٌها الرفٌق والمجد لکل الشهداء الذٌن قارعوا الفاشٌة
ووقفوا بوجهها بصدور عارٌة دون أن ٌهابوا الموت .
ٓٔ شباط ٖٕٔٓ
*
*
*

حكاٌة بطل من ذاك الزمان
عدنان حسٌن

هذا " البطل من ذاك الزمان " أكتب عنه ألننً عرفته عن
قرب منذ الصؽر  ..كان صدٌقا ورفٌقا لوالدي ،وكنت فً
أحٌان عدة رسوال بٌنهما ،أنقل من والدي إلٌه والى رفاق
آخرٌن لهما رسابل سرٌة وأعود بمثلها ،فهم جمٌعا كانوا ،فً
مطلع ستٌنٌات القرن الماضً ،ناشطٌن شٌوعٌٌن ٌعرفهم
الجمٌع  ..وٌحلفون برإوسهم .
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كان المعلم جواد عبد الحسٌن السلطان من الشخصٌات البارزة
فً ناحٌة المدحتٌة (بابل) .مربّ فاضل ،جمع بٌن الج ّد
والعطؾ والحنو  ..وجهه الباسم دابما ٌعكس روحه الطٌبة ..
أبوه من وجهاء البلدة المرموقٌن ،وهو نفسه كان كوالده قدوة
وانموذجا فً خلقه الرفٌع .
مات جواد عبد الحسٌن السلطان وهو فً عمر الزهور  ..قتله
الحرس القومً البعثً فً األول من تموز ٖ .ٔ8ٙعندما وقع
انقبلب  9شباط تدبّر أمره واختفى مواصبل نشاطه الحزبً
السري ،لكن عناصر الحرس القومً الحقوه من مكان الى آخر
حتى حاصروه وقتلوه فً رٌؾ النجؾ ،وفٌما احتفلوا بجرٌمتهم
بتوزٌع صورته مقتوال فً المدحتٌة لم ٌفصحوا عن المكان
الذي دفنوا فٌه جثته .ولم تستطع عابلته االهتداء الى قبره اال
بعد أن سقط نظام البعث االول بانقبلب  ٔ9تشرٌن الثانً،
حٌث ُنقل الجثمان إلى مقبرة وادي السبلم .
لم تنته حكاٌة جواد عبد الحسٌن السلطان عند وادي السبلم
واأللم الممضّ الذي خلّفه موته الفاجع ،لكن البطولً ،لدى
عابلته ورفاقه وأصدقابه وتبلمٌذه ،فعندما عاد البعثٌون الى
السلطة فً  ٔ8ٙ9طالبوا والده بدفع ما كانت الدولة قد أنفقته
علٌه فً معهد المعلمٌن العالً  ..هً لم تكن دولتهم بالطبع
وانما دولة فٌصل الثانً ودولة عبد الكرٌم قاسم .وما كان لوالد
الشهٌد اال أن ٌدفع للقتلة الذٌن لم ٌشفع لضحٌتهم وعابلته انه لم
ٌترك الوظٌفة طابعا مختارا ،وإنما هم الذٌن أخرجوه من
الوظٌفة والحٌاة فً جرٌمة نكراء طالت اآلالؾ من خٌرة أبناء
العراق .
مرة أخرى لم تنته حكاٌة البطل من ذاك الزمن جواد عبد
الحسٌن السلطان عند تسدٌد أجور الدراسة ،فبعد التؽٌٌر فً
ٖٕٓٓ وانشاء مإسسة الشهداء ،تق ّدمت عابلة الشهٌد التً لم
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ٌكؾّ نظام البعث عن التعسؾ فً حقها ،بطلب الى المإسسة
بإعادة االعتبار الى ابنهم البطل بوصفه من شهداء النظام
المقبور .وبالفعل صدر القرار بذلك فً العام ٕٓٓ8
وبتخصٌص راتب تقاعدي الى إحدى شقٌقات الشهٌد التً كانت
من دون معٌل .ولم تنته الحكاٌة عند هذا أٌضا ففً مطلع العام
الماضً تراجعت المإسسة عن اعتبار الشهٌد جواد عبد
الحسٌن السلطان شهٌدا ،بدعوى انه قتل قبل  ٔ7تموز ٔ8ٙ9
ولٌس بعده!! ،وألؽت قرارها السابق  ..ولم تنته الحكاٌة عند
هذا أٌضا ،فكما فعل بعثٌو  ٔ8ٙ9طالبت المإسسة شقٌقة
الشهٌد بإعادة المبالػ المصروفة لها  ..المفارقة ان شقٌقة
الشهٌد قد توفٌت فً األول من نٌسان من العام الحالً ،ولم
ٌشفع موتها ألبنابها المعاقٌن ،فمإسسة الشهداء تقؾ اآلن على
باب دارهم مطالبة بر ّد ما صرفته ألمهم الراحلة !!
موظفو مإسسة الشهداء الواقفون على باب الشقٌقة الراحلة
ومعم كبار المسإولٌن فً المإسسة ٌعرفون بالتؤكٌد ،كما
ٌعرؾ كل العراقٌٌن ،ان ثمة رإوسا كبٌرة فً هذه الدولة
تستحوذ سنوٌا على الملٌارات من الدوالرات من المال العام
والخاص على حد سواء ،وال أحد ٌقؾ على أبوابهم مطالبا بر ّد
السحت الحرام الذي ٌسرقون !!
*
*
*

لمحات من حٌاة الدكتور صفاء الحافظ
فلاير احمد سعٌد
ولد صفاء الحافظ فً شهر آب سنة ٖٕ ٔ8فً مدٌنة هٌت
حٌث كان والده ٌعمل فً محكمة هٌت .توفً والده عندما كان
عمره ٗ سنوات وأخوه الوحٌد عدنان كان بعمر سنة واحدة.
تكفل عمهما أحمد الحافظ رعاٌتهما وانتقبل للعٌش فً مدٌنة
الحلة حٌث كان عمهم ٌعمل معلما فً أحدى المدارس فً
ٓٔٔ

الحلة .درس فً مدارس الحلة وتخرج منها وكان تسلسله فً
اإلعدادٌة األول على محافظة بابل .

بعدها انتقل للعٌش فً بٌت خالته فخرٌه وبعدها فً بٌت ابنة
خاله زكٌة خٌري حٌث عاش حٌاة قاسٌة فً مدٌنة بؽداد لٌكمل
دراسته الجامعٌة فً كلٌة الحقوق جامعة بؽداد حٌث اكمل
دراسته الجامعٌة سنة ،ٔ8ٗٙوبسبب كون ترتٌبه الثانً على
الدفعة حصل على بعثه الى فرنسا على حساب الدولة .سافر
الى بارٌس ودرس فً جامعة السوربون وحصل على شاهدتً
ماجستٌر االولى فً اإلقتصاد والثانٌة فً القانون ،ولم ٌتوقؾ
الى هذا الحد ٌالتحصٌل الدراسً فقد حصل على شهادة
الدكتوراه بالقانون الدولً وبوقت قٌاسً وبترتٌب األول على
دفعته بالنسٌة للفرنسٌٌن واألجانب .وبسسب كفابته عرضت
علٌه احدى المإسسات الحكومٌة الفرنسٌة فً حٌنها العمل
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ببارٌس وبراتب مؽري جدا ولكنه رفض واصر على العودة
للعراق وخدمة الوطن .
عاد الى العراق فً سنة ٖ٘ٔ8وقام بتدرٌس مادة القانون
الدولً فً كلٌة الحقوق فً بؽداد .رشح نفسه النتخابات مجلس
النواب كنابب عن منطقة باب الشٌخ ولكنه أودع التوقٌؾ فً
حٌنها من قبل السلطات الملكٌة ألنه كان من المعارضة لسٌاسة
الحكومة ،ومن ثم اسقطت عنه الجنسٌة العراقٌة هو ومجموعة
من المثقفٌن آنذاك .ترك العراق وعاش متنقبل (بطرق ؼٌر
شرعٌه) بٌن فرنسا وسورٌا ولبنان ،ولكنه لم ٌتمكن من
الحصول على عمل فً هذه البلدان ألنه الٌملك اي اوراق
ثبوتٌه الى ان حصل على عمل فً إحدى الصحؾ السورٌة
وبدوام لٌلً ٌبدأ من الساعة الثانٌة عشر لٌبل وٌنتهً فً الساعة
السادسة صباحا ُ .
بعد ثورة تموز عامٔ8٘9عاد الى العراق واعٌدت له الجنسٌة
العراقٌة وعاد للتدرٌس فً كلٌة الحقوق وكمحاضر فً كلٌة
التجارة لحٌن انقبلب  9شباط ٖ ،ٔ8ٙحٌث أصبح مطاردا من
قبل الحرس القومً والحكومة ولكنه تمكن من اإلفبلت منهم
وأختفى لمدة خمس سنوات عن انظار أهله وذوٌه والعالم وهو
فً بؽداد حٌث أختفى فً بٌت لٌلى البٌاتً لفترة ومن ثم انتقل
الى شقة مجاورة ؼٌر مسكونه فً منطقة الكرادة خارج.
وبعدها نقل الى منطقة الصرابؾ مدٌنة القاهرة فً األعظمٌة.
وبمساعدة عمة احمد الحافظ بقً هناك لمدة ما ٌقارب السنة
بعدها انتقل الى دار فً منطقة الشٌخ عمر بمساعدة زوجته
وأخوه عدنان الذي كان دوما سندا له معنوٌا ومادٌا .وبقى
هناك لمدة سنة اٌضا ومن ثم انتقل للعٌش فً بٌت أهل زوجته
حٌث كانت هً هناك وبقى مختفٌا هناك الى سنة ٔ8ٙ9بعدها
أعٌد الى الوظٌفة وأصبح ٌعٌش فً العلن وسكن فً حٌنها فً
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منطقة الداوودي فً المنصور هو وزوجته وأوالده ،وبقى
استاذ فً الجامعة كلٌة الحقوق الى سنة ٔ ،ٔ87نقل بعدها الى
وزارة العدل كمدون قانونً ومستشار فً مجلس شورى الدولة
وعنصر مهم فً دابرة اإلصبلح القانونً .ومن أهم القوانٌن
التً انجزها فً حٌنه هو قانون الرعاٌة اإلجتماعٌة والمعمول
به لحد اآلن والذي ٌخدم شرٌحة كبٌرة من الشعب خصوصا
االشخاص عدٌمً الدخل .
حصل على شهادة دكتوراه هابٌل من جامعة الٌبزك فً المانٌا
وهً أعلى شهادة دكتوراه فً العالم لٌصبح لقبه بروفٌسور.
وفً فترة مكوثه فً المانٌا اتصلت به الحكومة العراقٌة طالبة
منه الرجوع الى بؽداد وتعٌٌنه وزٌرا للعدل ولكنه رفض وبقى
فً المانٌا هو وعابلته لحٌن انتهاء االجازة الدراسٌة وعاد الى
العراق سنة ٗٔ87حٌث كان فً حٌنها العراق ٌعٌش فً أجواء
الجبهة الوطنٌة وصحؾ العلنٌه لجمٌع األحزاب حتى سنة
ٔ878حٌث استلم صدام حسٌن السلطة بعد احمد حسن البكر
وبدأت اإلؼتٌاالت واإلعتقاالت للعناصر المعروفة بنشاطها
الوطنً وكان نصٌبه منها كثٌر إذ أحٌل على التقاعد فً حٌنها
ومن ثم اعتقل فً األمن لمدة ٖ٘ ٌوما أو باألحرى اختطؾ من
الشارع حٌنها تم اطبلق سراحه بسبب تدخل ربٌس مجلس
السلم العالمً (جاندرا) .
عاد الى عمله الحزبً وعمل فً حٌنها على إعادة هٌكلة
الحزب الشٌوعً ثانٌة خاصة بعد الهجمة الشرسة على جمٌع
كوادر الحزب المهمة وإدخالهم السجون او باالحرى ؼٌبوا فً
السجون حٌث الٌعرؾ عنهم اي شا ،فً اي سجن ،حوكموا ام
ال ،احٌاء ام اموات .
بتارٌخ ٗ شباط ٓ ٔ89القً القبض علٌه بطرٌقه اشبه
باالختطاؾ حٌث اختطؾ من الشارع وهو ٌقوم بتوصٌل
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زوجته الى مقر عملها فً شارع الرشٌد ،ولم ٌعد بعدها والى
حد االن الٌعرؾ اي معلومة عن مصٌره هل اعدم ام توفى،
كٌؾ ومتى توفً ،والٌعرؾ له قبر مثل جمٌع البشر ،مما
ألحق خسارة كبٌرة لعابلته أوال ولمحبٌه الكثٌرٌن ثانٌا ولوطنه.
أنه مناضل شٌوعً وطنً الى حد النخاع عانى كثٌرا فً
حٌاته من أجل الدفاع عن األفكار التً كان ٌإمن بها حتى قدم
فً النهاٌة حٌاته وهً أؼلى شا ممكن ان ٌقدمه االنسان من
أجل الحفاظ على وحدة وسبلمة الحزب الشٌوعً العراقً من
جهه ،وخدمة وطنة العراق من جهة أخرى وبكل صدق وأمانة.
كان عضو فً الكثٌر مع المنظمات الوطنٌة سواء فً الداخل
او الخارج فهو عضو فً مجلس السلم العالمً وعضو بارز
وفعال فً مجلس السلم العراقً وكذلك فً نقابة الحقوقٌٌن
بؤعتباره حقوقً وفً نقابة المحامٌن بؤعتباره محامً وفً نقابة
اإلقتصادٌٌن بؤعتباره اقتصادي وفً نقابة المعلمٌن باعتباره
من الهٌبة التدرٌسٌة فً كلٌة الحقوق وانتخب فً حٌنها
سكرتٌر لنقابة المعلمٌن وفً نقابة الصحفٌٌن بؤعتباره صحفً
نشط ٌكتب المقاالت دابما فً جرٌدة اتحاد الشعب ومن ثم
جرٌدة طرٌق الشعب وهً لسان الحزب الشٌوعً العراقً
وكان من مإسسً مجلة الثقافة الجدٌدة والتً هً اٌضا تمثل
لسان الحزب واصبح سكرتٌر المجلة ولفترة طوٌلة ،وعمل فً
فترة اختفابه الطوٌلة والتً دامت خمس سنوات فً اذاعة
صوت الشعب العراقً والتً كان مقرها فً حٌنه فً صوفٌا
عاصمة بلؽارٌا وكان ٌمدها باالخبار والمواضٌع الكثٌرة التً
تمس الشعب العراقً وهو فً بؽداد .
من كل ذلك اصبح معروفا فً جمٌع هذه المجاالت وله
عبلقات كثٌرة جدا مع اآلخرٌن حتى مع البعثٌٌن بؤعتباره كان
دابما ممثبل للحزب الشٌوعً العراقً ومفاوضا معهم وكان
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على عبلقة قوٌة مع الحزب الوطنً الدٌمقراطً برباسة كامل
الجادرجً وكان ٌزوره دابما وٌتباحثان فً القضاٌا السٌاسٌة
التً تمس البلد وكثٌر من الناس كانوا ٌشكون بؤنه عضوا فً
الحزب الوطنً الدٌمقراطً لقربه منهم فً كثٌر من المواضٌع
المطروحه.

كان انسانا ذكً دمث االخبلق محبوب من الجمٌع حتى من قبل
خصومه السٌاسٌن ،دبلوماسً بكل معنى الكلمة الٌعرؾ الحدٌة
فً األمور مفاوض جٌد كما وانه ٌتمٌز بصفة قلٌل ما ٌتمٌز بها
اآلخرٌن انه بسٌط بالتعامل مع اآلخرٌن ٌجالس ابسط الناس
من الفبلح الى العامل وٌدخل معهم فً حوارات كؤنه واحد
منهم وبجانب ذلك ٌجالس أعلى المستوٌات من المثقفٌن
والمتنفذٌن فً الدولة وكؤنه واحد منهم وهذا دلٌل على الثقافة
العالٌة التً كان ٌتمتع بها  ،هادبا قلٌل العصبٌة حتى انه حٌنما
ٌؽضب ٌكتم ذلك فً داخله والٌظهره لآلخرٌن ابدا .
٘ٔٔ

ٌجٌد ثبلث لؽات إجاده تامة هً الفرنسٌة واألنجلٌزٌة
واأللمانٌة باالضافة الى لؽة األم وهً العربٌة طبعا ،وهذه
المٌزات جمٌعا جعلته ٌكون ممثبل للحكومة والحزب فً
المحافل الدولٌةٌ ،حب بلده العراق كثٌرا ولم ٌخرج منه مع
الذٌن خرجوا فً حٌنها ألن الحكومة فً حٌنها اتخذت قرارا
هو تسهٌل سفر الشٌوعٌن الى الخارج لكً تخلص من
معارضتهم فً الداخل ورحل الكثٌرٌن ولم ٌبقى اال القلٌل منهم
وكان هو احدهم أراد ان ٌخدم العراق ورفض السفر الى
الخارج وكانت النتٌجة انه قدم حٌاته قربانا للعراق وهذا ماكان
ٌتمناه دابما فً الوقت الذي لدٌه من اإلمكانٌات الثقافٌة
والشهادة واللؽات من العٌش فً بلدان عدٌدة ولكنه رفض ذلك
وبقً فً الوطن حتى كانت نهاٌته فٌه .كان زوجا مثالٌا وأبا
رابعا بكل معنى الكلمة .رزق بعمار االبن البكر ورٌم وثبلثة
توابم نوار وعلً ورند.
فلاير احمد سعٌد  /أم عمار قرٌنة الشهٌد
*
*
*

الشهٌد هندال جادر  ...ابن الطبقة العاملة العراقٌة
عبد القادر احمد العٌدانً
الرجل ٌتحدث
واألفق ٌحمرّ..
وٌحمرّ ..وٌحمرّ
واسو ّد
أحم ّر األفق...
َ
إسو َّد األفق
َ
واحمرَّ
ثم انفجرت براكٌن الؽٌظ
وأمطرت السماء دما
سال بكل شوارع بصرتنا
ٔٔٙ

لٌكتب اسم النقابً
الشهٌد هندال جادر
الشاعر عبدالسادة البصري
إن هذا العامل الطبقً الشهٌد (هندال جادر) الذي أنجبته محلة
الخندق (نهٌر اللٌل) فً مدٌنة البصرة ،لم تف ّل جدران السجون
الرهٌبة وحفبلت التعذٌب البربري ،من روحه الشٌوعٌة ووعٌه
الطبقً ،الذي تفتح فً رٌعان شبابه ،وواصل لسنوات طوٌلة
العمل الحزبً والنقابً خدمة للطبقة العاملة العراقٌة .

وُ لد الشهٌد (هندال جادر العٌدانً) عام (ٖٕٔ8م) ،وترعرع
فً أحضان الطبقة العاملة وتبلور وعٌه الطبقً من خبلل
تصاعد نضاله الوطنً ،وكان ٌتلمس االضطهاد والبإس الواقع
على العمال من قبل أرباب العمل والمتنفذٌن على ضرب
مصالح الجماهٌر .
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دخل المعترك السٌاسً فً بداٌة الخمسٌنٌات من القرن
الماضً ،حٌث قام بتوزٌع نشرات الحزب تضامنا مع ثورة
مصدق فً إٌران ،وكان ٌتردد علٌه معلم شٌوعً ٌدعى
(جبلل) ،كان هذا الشخص ٌكتب النشرات الحزبٌة بواسطة الٌد
على ورق الكاربون حٌث ٌستفٌدون من منطقة (األسٌاؾ)
وهً مخازن للحبوب وكرا لهم كونها بعٌدة عن األنظار أو
مراقبة أعوان السلطة من الشرطة واألمن .
بعد قٌام ثورة (ٗٔ تموز ٔ8٘9م) قاد الشهٌد هندال أول
تظاهرة عمالٌة فً منطقة الخندق من مدٌنة البصرة تؤٌٌدا
لثورة تموز ،وما أن مرّ ت عدة شهور على قٌام الثورة ،حتى
بادر الشهٌد بتؤسٌس أول نقابة عمالٌة سمٌت ( نقابة عمال
الكٌل والحمالة ) ،التؾّ حوله آالؾ العمال من أصحاب
المصلحة الحقٌقٌة فً الثورة ،لكن هذا النشاط العمالً أثار
ؼضب التجار وأصحاب مخازن الحبوب ( األسٌاؾ ) من
أمثال بٌت ( الذكٌر والعقٌل والمهٌدب ) وؼٌرهم ،لكن هندال
لم ٌؤبه لهم ،فاستم ّر فً مطالبته بتحسٌن ظروؾ عمال الكٌل
والحمالة وحماٌتهم والمطالبة برفع أجورهم وتحدٌد ساعات
العمل ،ومنع العمالة األجنبٌة من ممارسة العمل فً هذا
المجال .وكان صوت الشهٌد هادرا وٌتردد على لسان أبناء
البصرة ،ومثار حدٌثهم لتفانٌه فً سبٌل الطبقة العاملة ،لكن
الذٌن ال تحلوا لهم هذه الروح النضالٌة ،أخذوا ٌحٌكون
األحابٌل والمإامرات ضده .
فً أواخر عام ( ٔ8٘8م ) اعتقلته أجهزة األمن بتهمة
تحرٌض العمال ،فكان ذلك الٌوم ٌوما تارٌخٌا فً مدٌنة
البصرة ،ال زال أبناء البصرة ٌعٌدون ذكرٌاتها لحد الوقت
الحاضر ،فؤصبحت منطقة الخندق محرّمة على كل مسإول
ٌدخلها ،وأعلن العمال إضرابهم البطولً ،وساروا بتظاهرة
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كبٌرة ،قُ ّدرت بحوالً خمسة آالؾ متظاهر ،بدأت من جسر
الخندق القدٌم ،فشارع دٌنار وصوال إلى متصرفٌة البصرة
(المحافظة) .وكان المتظاهرون ٌرددون الهتاؾ التالً :
(ٌمصٌرؾ حً مٌّت هندال انرٌده) ،وتعنً كلمة ( مصٌرؾ )
أي المتصرؾ حاكم المدٌنة ،وهو المحافظ حالٌا .وما أن
وصلت المظاهرة إلى مبنى المتصرفٌة القدٌم ،كان عبدالرزاق
عبدالوهاب متصرؾ البصرةٌ ،نظر لهم من شرفة البناٌة ،فؤمر
مدٌر الشرطة دعوة قادة التظاهرة دخول المبنى للتفاوض معهم
حول إطبلق سراح هندال العٌدانً ،والتعرؾ على مطالٌبهم
األخرى بعد انصراؾ وتفرّ ق المظاهرة ،إال أن المتظاهرٌن
رفضوا االنصراؾ ،مما أ ّدى بالشرطة إلى إطبلق العٌارات
النارٌة فً الهواء بؽٌة تفرٌقهم ،إال أنهم استمروا على شكل
مجموعات فً األزقة بجانب المحافظة حتى المساء .
وبسبب عدم تفرّ ق المتظاهرٌن حتى مساء ذلك الٌوم ،مما حدا
بالمتصرؾ وبالتعاون مع التجار الذٌن ش ّخصوا قادة التظاهرة،
حٌث تم اعتقال العدٌد من العمال .وبهذا اإلصرار الطبقً
للعمال أذعنت السلطات وأطلقت سراح هندال جادر ،وعاد إلى
بٌته فً صرابؾ (نهٌر اللٌل) فً الساعة الحادٌة عشرة لٌبل،
لكنه لم ٌستكٌن إلرهاب السلطات ،فؽادر البصرة صباح الٌوم
التالً إلى بؽداد لمقابلة الحاكم العسكري العام (أحمد صالح
العبدي) آنذاك ،وأطلعه على الوضع فً مدٌنة البصرة بكل
تفاصٌله ،وطالب بإطبلق سراح قادة التظاهرة الذي بلػ عددهم
خمسة عشر عامبل نقابٌا ،فتم إطبلق سراحهم بؤمر من الحاكم
العسكري العام .
عاد الشهٌد إلى مدٌنة البصرة مرفوع الرأس ،وقد احتضنته
جموع العمال الؽفٌرة وهم ٌهتفون بحٌاته وٌعاهدونه على
مواصلة النضال خلؾ راٌته .
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وتوالت األٌام ،وأصبح الشهٌد رمزا لنضال الطبقة العاملة ،مما
أؼاظ بعض الجبناء ورجال األمن ،فؤخذوا ٌلفقون التهم ضده،
فؤلقوا القبض علٌه فً أحد األٌام قرب ( ساعة سورٌن ) آنذاك،
لؽرض حبلقة شواربه أمام الناس فً رأس السوق ،لكنهم لم
ٌفلحوا ،ودارت معركة بٌنه وبٌنهم وكان شجاعا وبارعا كما
عهدته طبقته العاملة .
فً عام ( ٕٔ8ٙم ) وفً ساعات الظهٌرة داهمت فلول األمن
مسكنه ( الصرٌفة ) الواقع فً محلة ( نهٌر اللٌل ،التمٌمٌة )،
فعثروا على بعض النشرات الحزبٌة ،مما اضطر زوجته إلى
إخفابها تحت مبلبسها ،ودارت معركة بٌن فلول األمن وهذه
المناضلة ،فقذفت مفوض األمن ( فاضل سلمان ) بـ ( خمٌرة
الطٌن ) ،وهو طٌن ٌستعمل للبناء ،واقتادوها مع زوجها إلى
مدٌرٌة األمن ،وبعد مطالبة جماهٌر البصرة بإطبلق سراحهم،
تم اإلفراج عن (أم حسن) زوجته من المعتقل ،بسبب إنجابها
طفلة داخل المعتقل .سماها الشهٌد هندال (كفاح) ،أما هندال فقد
استمر موقوفا حتى إحالته إلى المجلس العرفً العسكري
األول ،وحُكم علٌه بالسجن لمدة خمس سنوات وأُودع سجن
(نقرة السلمان) .وكان دخوله إلى سجن ( نقرة السلمان ) بمثابة
صقل ألفكاره الشٌوعٌة ،وتعلم مبادئ القراءة والكتابة ،وتعمقت
لدٌه المبادئ الشٌوعٌة ،وخبلل وجوده فً السجن صدر علٌه
حكم آخر لمدة سنتٌن لم ُتعرؾ أسبابه .
كانت حٌاته فً سجن (نقرة السلمان) تتسم بالوعً الشٌوعً
الطبقً ،وكان كثٌر الكتمان والحذر والحرص الشدٌد على
أسرار المنظمة الحزبٌة ،وكان ناكرا لذاته مضحٌا فً سبٌل
الحزب كالطود الشامخ ،وٌعرؾ حاله الكثٌر من السجناء الذٌن
عاٌشوه بعد انقبلب ( 9شباط ٖ ،)ٔ8ٙوظل متحدٌا للطؽاة
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بالرؼم من أن له عابلة كبٌرة وزوجتان ،وبدون مورد رزق
لها ...
بعد انقبلب ( ٔ7تموز ٔ8ٙ9م) أطلق سراحه بموجب قرار
العفو العام عن السجناء السٌاسٌٌن ،فعاد إلى أحضان شعبه
وطبقته العاملة مناضبل وفٌا لمبادئ الحزب الشٌوعً ،ومستعدا
للتضحٌة بحٌاته من اجل المبادئ السامٌة والعقٌدة الراسخة فً
سبٌل الطبقة العاملة العراقٌة .
فً عام (ٔ879م) تلقى الشهٌد دعوة من قبل اللجنة المركزٌة
للحزب الشٌوعً السوفٌاتً ،لحضور المإتمر الرابع
والعشرٌن للحزب ،وسافر إلى موسكو عن طرٌق كردستان،
وبقً فً االتحاد السوفٌاتً مدة شهرٌن ،وعاد إلى وطنه ،ولم
تمض مدة طوٌلة إال وتم اعتقاله ولم ٌطلق سراحه إال فً أٌلول
عام ٔ878م .وبعد إطبلق سراحه عاد إلٌه األوباش وفلول
البعث المنهار فً نٌسان (ٓٔ89م) واعتقلوه مرة أخرى ،وفً
ِّب الشهٌد ،حاله حال اآلالؾ من الوطنٌٌن .ولم
هذا االعتقال ُؼٌ َ
ُتعرؾ أخباره إال بعد سقوط صنم بؽداد فً (/ ٗ / 8
ٖٕٓٓم) ،حٌث عثر أهالً البصرة على وثٌقة إعدامه فً بناٌة
امن البصرة ،من قبل محكمة الثورة المقبورة مع مجموعة من
رفاقه األبطال بعد أن اجتاحت جماهٌر البصرة دابرة األمن
سٌبة الصٌت .
إن استشهادك أٌها األبًّ هو مثار فخر واعتزاز لطبقتك
العاملة ،ولحزبك الشٌوعً الذي أنجبك ورعاك فً أحضانه،
وهو تذكٌر بقافلة الشهداء الشٌوعٌٌن التً لم تنقطع ٌوما،
فوضعت ٌدك بٌد رفاقك الذٌن سبقوك إلى نٌل شرؾ الشهادة
كالقابد العمالً (هادي طعٌن) ،والشهٌدٌن (كرٌم حسٌن)
و(عبدهللا رشٌد) ،واآلالؾ من أبناء وقادة الطبقة العاملة،
كالشهٌد (وعد هللا النجار) و(صبلح الدٌن احمد) و(ٌحٌى
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قاؾ) ،ممن سقوا بدمابهم الزكٌة شجرة الحزب الشٌوعً
العراقً لكً تورق الخٌر والمحبة .

الشهٌد صالح الدٌن أحمد  ...استشهاد ٌفوق التصور
عبد القادر احمد العٌدانً

إن ٌوم (٘ٔ ٌ )ٔ8ٙٗ/ٔٔ /وم الحزن الكبٌب فً تارٌخ
السجناء فً سجن ( نقرة السلمان ) حٌث فقد الحزب الشٌوعً
العراقً أحد أبنابه البررة شهٌدا من أجل ( وطن حر وشعب
سعٌد ) .إنه الشهٌد المقدام ،مبلزم أول ( صبلح الدٌن أحمد ).
ولمعرفة المزٌد عن هذا الشهٌد وعن محاوالته فً الهروب من
سجون الطؽاة ،دعونا نتعرؾ على الشهٌد (صبلح الدٌن
أحمد) .نه من موالٌد مدٌنة الموصل ،وقد ارتبط فً بداٌة
عنفوان شبابه بالحزب الشٌوعً ،فكان إبنا بارا للحزب .دخل
الكلٌة العسكرٌة وتخرج منها ضابطا فً صفوؾ الجٌش
العراقً  .ومن مواقفه المش ّرفة إنه قاد وحدته العسكرٌة فً
ٕٕٔ

الموصل لضرب المتآمرٌن على مكتسبات ثورة ٗٔ تموز فً
مإامرة الشواؾ القذرة ،حٌث نفـّذ تعلٌمات المتآمرٌن بشكل
عكسً وضرب الوحدات العسكرٌة دفاعا عن الثورة فاتـ ُ ِه َم
بقتل آمر وحدته ( خٌري الخٌرو ) فكانت مكافؤته هً العقوبة
بنقله إلى قٌادة القوة البحرٌة فً البصرة من قبل حكومة ثورة
ٗٔ تموز.
عند مجًء زمرة البعث بالقطار األمرٌكً للقضاء على
مكاسب ثورة ٗٔ تموز ولمحاربة القوى الوطنٌة فً ( 9شباط)
المشإوم ،وقؾ الشهٌد بوجه االنقبلبٌٌن ،فكان مصٌره االعتقال
حٌث أُرس َل إلى معتقل (قصر النهاٌة) ومنه إلى مقر الحرس
القومً فً النادي االولمبً ،واستطاع الهرب من الحرس بعد
أن مثـّل دور الكنـّاس فً المعتقل واستطاع الفرار .
واعتقل مرة أخرى فً معتقل معسكر الخٌّالة فً األعظمٌة
واستطاع الهروب أٌضا بعد أن تسلّل من فتحة المرافق
الصحٌة ،وظ ّل هاربا من قبضة الجبلدٌن فقامت زمر البعثٌٌن
باعتقال عابلته مما اضطره األمر تحت هذه الظروؾ القاسٌة
أن ٌنتفض للحفاظ على شرؾ عابلته من براثن الجبلدٌن ،بؤن
سلـّم نفسه لقاء إطبلق سراح عابلته .
بعد ذلك سٌق إلى المجلس العرفً العسكري ،وكانت نتٌجة
لقً فً ؼٌاهب سجن ( نقرة
حكمه اإلعدام رمٌا بالرصاص ،وأ ُ َ
السلمان ) بعد أن وصل بواسطة ( قطار الموت ) مع خٌرة
ضباط الجٌش العراقً والكثٌر من المناضلٌن األباة إلى هذا
المعتقل .
وخبلل وجوده فً سجن (نقرة السلمان) محكوما باإلعدام
زارته والدته ،وأخذت تنادي بؤعلى صوتها  ( :ولدي صبلح
إن المجرمٌن ٌعدون العدة لتنفٌذ حكم اإلعدام بحقك وال أُرٌد أن
أراك معلقا بالمشنقة ،وٌشمت بً البعض من المحسوبٌن على
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أهالً الموصل النجباء )  .فكانت هذه الصرخة المدوٌة فً
صحراء البادٌة الجنوبٌة نقطة االنطبلق والتحوّ ل للتفكٌر بتنفٌذ
خطة هروبه بالتنسٌق مع المنظمة الحزبٌة فً سجن ( نقرة
السلمان ).
تع ّددت الكتابات عن رواٌة هروب صبلح الدٌن ،فكان بعضها
قرٌبا إلى الحقٌقة ،والبعض اآلخر اعتمدت على السماع
المنقول من شخص إلى آخر ،وبما أنً عاٌشت تفاصٌل العملٌة
بكل أسرارها ،ولكونً شاهد عٌان لها ،وقرٌب من موقع
القرار فً هذه العملٌة تخطٌطا وتنفٌذا ،وألنها أصبحت فً ذمة
التارٌخ ،أُرٌد أن تنجلً الحقٌقة كاملة عن هذا العمل البطولً
الفذ ...
جرى التخطٌط لعملٌة الهروب على ( فراشً ) فً سجن (نقرة
السلمان) بٌن مسإولً المنظمة الحزبٌة بشخص المرحوم
(سامً أحمد) والشهٌد صبلح ،حٌث تم إعداد مستلزمات
الهروب وهً بوصلة وسكٌن ٌابانٌة الصنع قبضتها حمراء
اللون ،وكذلك مجموعة من الحبال والتمر مع بعض األطعمة
المجففة ،باإلضافة إلى قلٌل من الماء .بعد إكمال كافة
االستعدادات لضمان سبلمة عملٌة الهروب ،أعرب ممثل
السجناء لدى إدارة السجن فً مؽرب أحد األٌام عن حاجة
السجناء إلى بعض الماء من الببر الذي ٌقع خارج سٌاج
السجن ،وفً مثل هذه الحالة ال ٌجري عرٌؾ الخفر تعداد
للخارجٌن والداخلٌن ،وال تفتٌشهم بعد جلب الماء ،فخرج ثمانٌة
سجناء من ضمنهم الراحل مبلزم اول خالد حبٌب ٌحملون
صفابح من التنك لؽرض جلب الماء ،عاد سبعة منهم ،أما
صبلح الدٌن فمكث مع مستلزمات هروبه داخل الببر بانتظار
اللحظة المناسبة لهروبه لٌبل .لم ٌكن فً بال صبلح الدٌن وال
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منظمة الحزب فً السجن أن تلك اللٌلة كانت مقمرة ،مما اجّل
تنفٌذ عملٌة هروبه ...
فً الٌوم التالً لبقاء صبلح الدٌن فً الببر خارج جدار
السجن ،جرى صباحا التعداد الٌومً للسجناء بعد منع التجول
داخل ساحة السجن ،وتمت تؽطٌة النقص بشكل جٌد بعد
استؽفال الشرطة المكلفة بالتعداد .م ّر ذلك الٌوم على السجن
بسبلم .
( إن الشرطة بعد تعداد الردهات العشر للسجنٌ ،قومون بتعداد
المتفرقات مثل المطبخ والسمكرة والصٌدلٌة ،وبما أن لكل
ردهة بابان أمامً وخلفً ،ولكون الردهة العاشرة بجانب
المطبخ مباشرة ٌتسلل أحد الرفاق من الباب الخلفً بخفة
متناهٌة وٌلتحق بالمطبخ ،فٌت ّم تعداده مرة ثانٌة لؽرض التؽطٌة
على النقص ) .
وفً عصر الٌوم الثانً لبقاء صبلح الدٌن فً الببر ،أُعٌد
سٌنارٌو إخراج بعض السجناء لؽرض جلب الماء من الببر،
الذي ٌقع خارج أسوار السجن ،فبلحظت هذه المجموعة من
السجناء أن صبلح الدٌن أحمد ما زال داخل الببر ولم ٌستطع
الهروب تلك اللٌلة ،ألن القمر كان بدرا ،وكان للكبلب دور
سلبً فً العملٌة ،بسبب نباحها العالً على كل ؼرٌب فً
المنطقة المحٌطة بالسجن ،مما اضطره للعودة إلى داخل السجن
مع نفس المجموعة المكلفة بنقل الماء ،وكان منهكا وفً حالة
صحٌة سٌبة ،مما اضطره إلى البقاء داخل السجن حوالً
األسبوع إلى أن استعاد عافٌته .
تم تنفٌذ سٌاقات عملٌة الهروب مرة ثانٌة ،فتسلل الشهٌد بؤمان
من الببر إلى صحراء البادٌة الجنوبٌة ،مستعٌنا بالنجوم،
وخاصة نجوم ( بنات نعش ) ،وكذلك االعتماد على البوصلة
لمعرفة االتجاهات األربع وتحدٌد مساره على ضوبها .وكان
ٕ٘ٔ

الشهٌد ٌؤخذ قسطا من الراحة خبلل النهار ،لضمان عدم
اكتشافه من قبل دورٌات شرطة البادٌة الجنوبٌة ،وكذلك شرطة
الكمارك التً تقوم بمكافحة التهرٌب عبر األراضً السعودٌة .
فً داخل السجن تم فً الٌوم التالً واألٌام التً تلته ،تؽطٌة
النقص بنفس السٌاقات السابقة ،وكان الرفاق القرٌبون من موقع
قرار عملٌة الهروب ٌزدادون فرحا كلما مرّ ٌوم ولم تستطع
إدارة السجن كشؾ النقص فً عدد السجناء .وفً الٌوم
المشإوم ( ،الٌوم الخامس لعملٌة الهروب ) ،وتحدٌدا فً ٌوم
(٘ٔ )ٔ8ٙٗ /ٔٔ /تم استبلم برقٌة من قبل هٌبة اإلنصات
على البلسلكً داخل السجن والتً تدٌرها المنظمة السجنٌة،
بؤن شرطة البادٌة خبلل تجوالها فً تخوم الصحراء ،عثرت
على جثة سجٌن هارب من نقرة السلمان نهشتها الذباب على
مقربة من الطرٌق الترابً الذي ٌربط قضاء السلمان بالسماوة،
وهذا ٌد ّل على أن الشهٌد لم ٌض ّل الطرٌق ،وهو باتجاه قضاء
الشامٌة فً الدٌوانٌة ،لبلتصال بالكادر الحزبً الموجود فً
تلك الفترة فً الشامٌة لؽرض تؤمٌن سبلمته .وقد تؤكد أن سبب
استشهاده هو إصابة كلٌته بالتهاب حاد بسبب فقدانه الماء لطول
الفترة الزمنٌة للهروب .
على ضوء هذه األخبار ؼٌر السارة ،والتً تبعث على الحزن
والبكاء على رفٌق افتقدناه شهٌدا أبٌا ،كانت وجوه السجناء
عابسة وباكٌة ،فما كان من شاعرنا (مظفر النواب) إال أن ٌإبّن
الشهٌد فً قصٌدته المعنونة ( صبلح ) والتً ٌقول فٌها :
(المناٌا الما تزورك ...زورها) .
عند وصول البرقٌة إلى إدارة السجن قامت مجامٌع مجرمة من
الشرطة وحرس السجن بهجوم بربري ووحشً على السجناء،
حٌث أطلقت العٌارات النارٌة ،واستعملت الهراوات ،ونودي
على السجناء لؽرض التعداد لمعرفة هوٌة السجٌن الهارب،
ٕٔٙ

فتوصلت إدارة السجن من خبلل قراءة أسماء السجناء واحدا ..
واحدا مع فصل من الضرب المب ّرح ،ان السجٌن الهارب هو
(مبلزم أول صبلح الدٌن احمد) .فما كان رد فعل السجناء
بقٌادة تنظٌمهم الحزبً ،إال إعبلن اإلضراب عن الطعام حزنا
على استشهاد الرفٌق صبلح ،واحتجاجا على األعمال
والتشدٌدات التعسفٌة من قبل إدارة السجن ،وإدعابنا باختطافها
للشهٌد صبلح من داخل زنازٌن الطؽاة لؽرض قتله وتركه
فرٌسة للذباب والحٌوانات البرٌة فً ؼٌاهب الصحراء (ٔ).
لك المجد أٌها الرفٌق الشهٌد مبلزم أول صبلح الدٌن احمد.
حٌث كنت أخا ورفٌقا شٌوعٌا أبٌا إلخوتك فً سجن ( نقرة
السلمان ) وفً زنازٌن الطؽاة على امتداد الوطن .
---------(ٔ) إن تحدٌد ٌوم استشهاد الرفٌق صبلح الدٌن احمد ،أخذ
منً وقتا طوٌبل وألكثر من مدة سنة ،حٌث لم تخنً الذاكرة،
بؤن استشهاده صادؾ ٌوم إقالة نٌكٌتا خروشوؾ من منصب
السكرتٌر األول للحزب الشٌوعً السوفٌاتً ،وعند البحث عبر
االنترنٌت والمواقع االلكترونٌة والمجبلت والكتب ،عثرت على
ٌوم استشهاد صبلح الدٌن احمد الذي صادؾ ٌوم إقالة
خروشوؾ وهو ٌوم ( ٘ٔ ٔ8ٙٗ /ٔٔ /م ) .
*
*
*

سالما للشهٌد البطل أسعد لعٌبً
عزٌز المال
فً بداٌة سبعٌنٌات القرن الماضً تعرفت على اسعد لعٌبً من
خبلل صدٌقً ناصر كلخان  ..وشكلنا( بدون اتفاق ) ثبلثً
تجمعنا الدراسه فً اعدادٌة المعقل والرسم والعمل فً
المنظمات الدٌمقراطٌه فكانت التمر مناسبه وطنٌه اال ونقٌم بها
ٕٔ7

معرضا تشكٌلٌا على قاعة االعدادٌه وٌستمر هذا المعرض
الٌام وٌمتد لساعات طوٌله بعد الدوام حتى دوام االعدادٌة

المسابٌه انذاك  ..كان زوار معارضنا ٌاتون من كل المحافظه
من االدباء والمثقفون وٌبدون اعجابهم الكبٌر وٌثنون على
رسوماتنا وجمالٌتها الرابعه ومضامٌنها االنسانٌه  ..كنا نشرح
للزوارعن لوحاتنا كثٌرا وكنا احٌانا ( نحن الثبلثه ) نقوم
بتوجٌه االسبله لبعضنا على طرٌقة الرفٌق الخالد فهد عندما
كان ٌجلس فً المقاهً وٌتفق مع احد الرفاق لٌلقً علٌه
االسبله واالمور التً تثٌرالنقاشات كً ٌوصل فكر الحزب
للجماهٌر انذاك ..
كان اسعد لعٌبً من موالٌد ٌٔ8٘ٙنتمً الى عابله كادحه
شٌوعٌه والدته صاحبة محل بقالٌه فً سوق االبله ( السوق
االصفر ) ..كان اسعد ٌتحلى باخبلق عالٌه وطباع نبٌله وله
صوره مشرقه لبلنسان البسٌط المثقؾ المتواضع الذي ٌمتلك
ٕٔ9

حضورا لكونه انسانا طٌبا للؽاٌه ودودا كسب احترام واعجاب
الجمٌع  ..وعند أشتداد الحمله الشرسه من قبل النظام البعثً
الفاشً على الحزب الشٌوعً العراقً فً اواخر السبعٌنٌات
وعندما اكملنا االعدادٌه لم ٌحصل اسعد على معدل ٌإهله
للدخول الى الجامعه فقدم الى معهد البتروكٌمٌاوٌات انذاك
(الواقع فً منطقة حمدان) وهناك داهم عناصر االمن المعهد
اللقاء القبض على اسعد لعٌبً فما كان منه اال ٌتسلق سٌاج
المعهد وٌتخلص منهم قاطعا مسافات شاسعه مشٌا على االقدام
فً بساتٌن ابو الخصٌب  ..وبعدها لم نعرؾ اخبار صدٌقنا
اسعد فكانت والدته تستقبلنا فً محلها وتفرح عندما ترانا وقد
اخبرتنا بان اسعد ؼادر خارج العراق وتصل رسابله الٌها ..
وفً ٌوم مشإوم من عام ٓ ٔ89جابنا احد الرفاق لٌخبرنا
باستشهاد اسعد لعٌبً وحصلنا منه على جرٌدة طرٌق الشعب
مكتوبه بخط الٌد بورق الراٌز الخفٌؾ وفٌها مكتوب نعً
الرفٌق اسعد لعٌبً واستهدافه من قبل ازالم السفارة العراقٌة
فً بٌروت بكاتم صوت بٌنما كان ٌتجول فً شوارع بٌروت ..
( نفس االداة التً استخدموها حالٌا فً استهداؾ الشهٌد المفكر
كامل شٌاع ) ٌالها من فاجعه الٌمه لم نستطٌع النوم حتى
الصباح مكثت فً حٌنها اكتب مرثٌه السعد  ..انا لم اصدق ان
اسعد سٌموت فً الٌوم االخر ذهبنا الى والدته فً محلها ولم
نذهب الى منزلهم الكابن فً االبله حٌطة من ازالم النظام ..
احسسنا ان والدته لم تعرؾ بمصٌر ولدها النها استقبلتنا
كالمعتاد وذكرت لنا بان اسعد ٌسلم علٌكم  ..وهكذا علمنا فٌما
بعد بان بعض الرفاق كانوا ٌوهمون والدة اسعد برسابل موقعه
باسمه حفاظا على المرأة المكافحه الكبٌره فً السن ٌ ..حدثنا
السٌد امٌر امٌن ( ابو مارٌو ) المقٌم فً الدنمارك من موقع
الحزب الشٌوعً العراقً على االنترنٌت وهو من رفاق اسعد
ٕٔ8

فً لبنان فٌقول بانه التقى مع اسعد فً اواخر عام  ٔ878فً
احد معسكرات ( الناعمة ) للتدرٌب على مختلؾ االسلحة
المتوسطة وانتقلوا الى البقاع ثم الى قرٌة عٌن عرب والشهٌد
اسعد ( ابو جنان ) اقام معرضا تشكٌلٌا كما هو معتاد فً
ضٌافة الجبهة الدٌمقراطٌة لتحرٌر فلسطٌن  ..وان الحزب
الؽى ارساله الى كردستان لبللتحاق بصفوؾ االنصار ورشحه
لزماله الى االتحاد السوفٌتً  ..وعندما كان الشهٌد ٌهٌا نفسه
للسفر فاجبه الفاشٌون بجرٌمة االؼتٌال ودفن الشهٌد البطل فً
مقبرة الشهداء فً بٌروت وحزن لوداعه المبات من الرفاق
العراقٌٌن والفلسطٌنٌٌن وؼٌرهم .
اخٌرا فانا لم ارثٌك ٌااٌها الشهٌد البطل النك تعٌش معنا دوما
والن حزبك باق وان الذٌن قتلوك ذهبوا الى مزبلة التارٌخ .
واقول لك قولة الجواهري :
سبلما وفً ٌقظتً والمنام  ...سبلما وفً كل ساع وفً كل عام
المجد والخلود للشهٌد اسعد لعٌبً  ..والخزي والعار لبلوباش
القتلة .
ٕٗٔٓٓ9/ٕٔ/
*
*
*

فً ذكرى إستشهاد النصٌر الشٌوعً جبار
أمٌر أمٌن
كانت أختً الصؽرى الشهٌدة سحر قد حدثتنً صٌؾ عام
 ٔ87ٙعن األطفال الذٌن رافقوها الى برلٌن الشرقٌة بوفد
مصؽر للطبلبع التابعٌن للحزب الشٌوعً العراقً فذكرت لً
أوصافهم وأسمابهم التً إنطبع بعضها فً مخٌلتً كإسم وحٌد
أسعد الذي كان معها فً تلك الرحلة التً إمتدت لبضعة أسابٌع
وكم تمنٌت أن أتعرؾ على بعضهم ! ...ولد الشهٌد وحٌد فً
أحد البٌوت الحزبٌة فً كركوك فً ٌوم ٘ آذار عام ٘ ٔ8ٙبعد
ٖٓٔ

سنتٌن من إستشهاد خاله الكادر الشبابً واألدٌب حسٌن علً
هورمانً الذي إستشهد على أٌدي زمرة من الحرس القومً فً

ٓٔ آذار عام ٖ ٔ8ٙلكً ٌواصل مسٌرة خاله وٌكمل الطرٌق
الذي سار علٌه ! ..وسمً وحٌدا ألنه جاء للعابلة بعد أن رزقت
والدته بتسعة بنات قبله ،لكن الوالدة أنجبت إبنا آخر بعده أسمته
كامٌران ..وأكمل وحٌد الدراسة المتوسطة وحٌنما إشتدت
الحملة على الحزب الشٌوعً ؼادرت العابلة وإبناءها الى
لبنان ..،وفً صٌؾ عام  ٔ878وحٌنها كنت أتدرب فً
معسكر الناعمة فً بٌروت مع عدد من رفاقً الشٌوعٌٌن
العراقٌٌن على سبلح  B10وفً فترة اإلستراحة جلب إنتباهً
وجود طفل صؽٌر ٌرتدي المبلبس التً نرتدٌها نحن وهً
مبلبس الفدابٌٌن!! كان الطفل ٌلعب كرة المنضدة مع زمٌل له
ٖٔٔ

ٌكبره قلٌبل بالسن  ..كانا ٌتصاٌحان وٌضحكان  ..إقتربت
منهما قلٌبل وهمست لرفٌقً قاببل  :من هم هإالء ؟! وهل هم
رفاقنا ؟! كان رفٌقً ٌعرفهما وأشار الى الطفل الصؽٌر قاببل :
هذا جبّار ! أبوه من قٌادة الحزب ،وٌؤتً الى هنا للتسلٌة ...
وحٌنما أنهٌا اللعبة ،صافحتهما وتعرفت على وحٌد ولما
إسترجعت الذاكرة فً الٌوم التالً خطرت على بالً فكرة أن
أسؤله شٌبا وقلت له  :هل سافرت ٌوما خارج العراق ! ضحك
وقال  :رحت الى المانٌا !! ..قلت لنفسً إنه هو ! ثم أكملت
معه بقٌة الحدٌث وأخبرته بؤن أختً كانت معكم فً ذلك
الوقت ،قال لً  :ما هو إسمها  ،ثم ضحك بإستحٌاء وقال :
أعرفها واآلن تذكرتها !..ثم طلب منً أن العب معه وإعتذرت
ألنً لم أكن أجٌد هذه اللعبة  ..أنهٌنا الدورة وإنتقلنا الى منطقة
البقاع وما لبث وحٌد أن قبل عضوا فً دورة تدرٌبٌة فً
المعسكر وتخرج منها وكان أصؽر مقاتل شٌوعً على
اإلطبلق وعرفت أنه إستحق وساما لذلك!!! ..ؼادرت الى
الوطن أواخر عام  ٔ878ولم ألتقً به وسمعت أنه سافر الى
اإلتحاد السوفٌتً للدراسة المهنٌة فً عام ٓ ٔ89ال سٌما وأنه
قد أنهى الدراسة المتوسطة فً العراق ولما أصبح متؤهبل
للدراسة الجامعٌة فؤنه رفض اإلستمرار وقرر العودة للوطن
والقتال ضمن مفارز األنصار فً كردستان العراق ! ..فً
ربٌع عام ٖ ٔ89شاهدته فً مقر قاطع أربٌل وبدأت مبلمحه
تؤخذ طابعا رجولٌا الى حد ما وأصبح مقاتبل قوٌا وهو ٌرتدي
مبلبس البٌشمركة وٌمتشق سبلح الكبلشنكوؾ  ..سلمت علٌه
وع ّرفته بنفسً ثانٌة  :أنا أخ سحر ! تذكرنً حاال وبدأت أسؤله
عن روسٌا والحٌاة هناك  ..الخ وكان ٌشٌر الى أن العٌش هنا
معنا أفضل له وهو ٌجد مكانه الحقٌقً بٌننا كما عبر عن ذلك !
كان النصٌر وحٌد ٌحب العمل ضمن المفارز القتالٌة ،وكانت
ٕٖٔ

والدته النصٌرة والرفٌقة أم جبّار تحاول أن تبقٌه لبعض الوقت
قرٌبا منها لكً تشبع من رإٌته حسب ما كانت تتمنى كؤم ،لكنه
كان ٌزعل علٌنا رؼم مناجاتنا له بذلك وأنا حٌنما كلمته بؤننا
نحتاجه كشاب قوي أٌضا للعمل فً المقر رفض ذلك قاببل :
(رفٌق آنً قطعت دراستً مو حتى أجلس هنا فً المقر ،آنً
أرٌد أنزل مفارز !! ) ونقلت رأٌه لوالدته التً كانت هً أٌضا
معنا ضمن القوام  ..وفً إحدى المرات تم أرسال جبّار مع
رفٌقه شوان الى إحدى القرى ألمور تخص التموٌن ولم أعلم
بذلك وكان األمر صادر لهما من جهة عسكرٌة فً موقع
القاطع  ..ذهبا وعادا فً الٌوم التالً الٌنا بشكل منكسر وقد
جاءا بدون سبلح وبدون عتاد  ..فوجبنا بوضعهما ! وحٌنما
إستفسرنا عن ما حصل لهما قاال بخجل  :أن الجحوش أمسكوا
بنا وأخذوا أسلحتنا!!! وعدنا اآلن بدونها الٌكم!! قررت قٌادة
القاطع إجراء تحقٌق بالمسؤلة وكان والده الفقٌد أبو جبّار
عضوا فً قٌادة القاطع وكان ٌستطٌع أن ٌسؤل إبنه النصٌر
جبّار عن القضٌة ولكنه إعتبره كباقً األنصار وضم صوته
لآلخرٌن بإجراء تحقٌق ٌكشؾ حٌثٌات ما وقع للنصٌرٌن جبّار
وشوان  ..وتشكلت اللجنة المصؽرة ومثلت أنا الجانب الحزبً
فٌها ومثل الفقٌد أبو نبؤ الجانب العسكري  ..إلتقٌنا بهما فً
إحدى ؼرؾ المقر الذي هو عبارة عن مدرسة تقع فً قرٌة
شٌخ وسّان ( التً أبادها النظام العراقً الحقا بالسبلح
الكٌمٌاوي ) ..فتحنا محضرا بالقضٌة وتكلم كل منهما بصدق
عن ما حصل ،وهو أنهما ذهبا قلٌبل أبعد الى إحدى القرى
وبٌنما كانا ٌحتسٌان الشاي دخل علٌهما مجموعة كبٌرة من
الجحوش ولم ٌتبٌنا أمرهم فً البداٌة إال ّ حٌنما سٌطروا على
أسلحتهما فً نفس الؽرفة التً إختلطوا بها معهما وجردوهما
منها ومن الشواجٌر أٌضا ثم حقق معهما ربٌس الجحوش
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وحٌنما أٌقن أنهما من األكراد من سكنة أربٌل ومن الشٌوعٌٌن
وألنهما شباب كما قاال!! أوعز الٌهما بالهروب من بٌن ٌدٌه فً
الوقت الذي سٌقوم به بإطبلق النار فوق رإوسهما كذبا!! بحٌث
أنه سٌدعً أمام السلطة التً ٌعمل لصالحها بؤنهما هربا ولم
ٌستطع اإلمساك بهما!! وهذا كل الذي حصل !!.إستمعنا
إلفادتهما وكانت حقٌقٌة ومقنعة قمنا بنقلها الى القاطع
وطالبناهم بمنحهما أسلحة أخرى جدٌدة وهذا ما حصل وجرى
تبلفً إرسال أي رفٌق الى أماكن بعٌدة إال ّ بمفارز كبٌرة وعند
الضرورة  ...كان النصٌر وحٌد ٌتمتع بالهدوء والخجل
والطٌبة وكان مسالما جدا وودٌع ولم تحدث له أٌة مشكلة مع
أحد وكان ٌتقدم لعمل واجبه بنكران ذات وٌساعد اآلخرٌن
بواجباتهم و ٌحب أن ٌزج نفسه فً أي مهمة حتى لو كانت
صؽٌرة وٌشعر بسعادة حٌنما ٌقوم بإنجازها!! ..ونسب الى
سرٌة قرة جوغ  ..وفً حزٌران عام ٗ ٔ89وبعد أن هدأ ؼبار
المعارك التً قام اإلتحاد الوطنً الكردستانً بشنها ضد قوات
بٌشمركة الحزب الشٌوعً العراقً فً منطقة بشتاشان فً أٌار
وأٌلول عام ٖ ،ٔ89وبٌنما كان النصٌر وحٌد مع ستة من
رفاقه األنصار ٌبحثون عن الماء للشرب وجلبه لعدد من
رفاقهم ،جرت محاصرتهم من قبل مفرزة كبٌرة من قوات
اإلتحاد الوطنً الكردستانً وقامت بإعدامهم جمٌعا وهم فً
حالة حرجة من العطش والتعب واإلرهاق عند جبل سفٌّن الذي
ٌقع شمال مدٌنة أربٌل عاصمة كردستان موطن آباءه
وأجداده!! ،وٌشٌر شهود عٌان من األهالً الى أن القوات
المعتدٌة قامت بتعلٌق جثثهم فوق األشجار وربطها بحبال!!
ولكن فً الٌوم الرابع قام أحد الشرفاء من كبار السن بإنزالهم
بعد أن فك وثاقهم بمساعده بقٌة أهالً القرٌة ثم قاموا بدفنهم !..
أكثر من ربع قرن من الزمان مضى على إقتراؾ هذه الجرٌمة
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المروعة بدون أن ٌنال الذٌن إقترفوها العقاب أو أن ٌخضعوا
للمسابلة القانونٌة حتى ..

ألؾ تحٌة للشهٌد البطل وحٌد أسعد خضر أربٌلً ( جبّار )
والى رفاقه األماجد الذٌن ذهبوا معه ؼدرا فً حزٌران عام
ٗ ٔ89وخضبوا أرض كردستان بدمابهم الزكٌة ..ومجدا لٌوم
الخامس من آذار عام ٘ ٔ8ٙذلك الٌوم األؼر الذي أنجب
للشعب العراقً وشعب كردستان بطبل شابا أصبح مفخرة
لحزبه وعابلته ورفاقه  ،تحٌة للشهٌد وحٌد أسعد خضر أربٌلً،
النصٌر جبار ولكل شهداء الحزب الشٌوعً العراقً المٌامٌن..
وأمنٌات بؤن ٌكون إسمه رمزا وعنوانا للبسالة وأن تسمى
إحدى المدارس أو أحد شوارع أربٌل أو بؽداد العاصمة بإسمه.
ٕٔٓٔٔ/ٙ/
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حسن عوٌنة  . .ثوري  . .وهب الشعب والوطن حٌاته *
باقر إبراهٌم

للثورٌٌن الذٌن ٌموتون فً سبٌل قضٌة الشعب دٌن فً أعناقنا،
أن نخلد ذكراهم ونحفظ تراثهم ونٌسر لؤلجٌال الجدٌدة االهتداء
واالقتداء بسٌرتهم .وحسن محسن عوٌنة واحد من الثورٌٌن
األوابل المرموقٌن الذٌن نذروا أنفسهم لهذه القضٌة .
ولد حسن فً مدٌنة النجؾ األشرؾ ،عام ٖٔ ٔ8من أب متدٌن
وأم تربت فً كنؾ أسرة من العشابر العربٌة من رٌؾ الكوفة
والعباسٌة ،وقد نشؤ منذ صباه نشؤة وطنٌة ثورٌة ،فلما بدأ
مرحلة الدراسة المتوسطة اخذ ٌتحسس المشاكل العامة وٌستلهم
األفكار الثورٌة وفً مقالة كتبها فً جرٌدة ( صوت الفرات )
عام  ٔ8٘8بعنوان ( المنشور المبارك ) ٌصؾ بداٌة تؤثره
باألفكار الثورٌة وبالماركسٌة اللٌنٌنٌة عن طرٌق منشور سري
عثر علٌه لٌقرأه بشؽؾ وٌكرر قراءته ثم ٌعود لٌعلقه على
أؼصان شجرة لٌقرأه اآلخرون وهكذا تواصلت حٌاة حسن
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الثورٌة لتتخذ منذ هذا التارٌخ منهجا منظما واعٌا حٌنما انخرط
فً صفوؾ رفاقه وأحب الناس إلٌه .
كان طالبا فً المرحلة المتوسطة ولذلك فؤن نشاطه الثوري
تركز فً البداٌة بٌن صفوؾ زمبلبه الطلبة وساهم فً
مظاهرات وثبة كانون الثانً  ٔ8ٗ9بنشاط بارز وألقى فً
المظاهرات الشعبٌة والمواكب واالجتماعات القصابد الحماسٌة
الثورٌة .وحٌنما نشبت أزمة الؽبلء والخبز فً العراق أصبح
من المعتاد أن نرى النسوة تتزاحم على أبواب المخابز ،نظم
حسن قصٌدة ،نشرها فً الصحؾ ومطلعها :
قل لمن حرموا خروج العذارى فلٌروهم بٌن سب وضرب
وخبلل الهجوم الؽادر الذي شنته الرجعٌة عام  ،ٔ8ٗ8اعتقل
حسن مع المبات من رفاقه فً النجؾ وفً سواها من المدن
العراقٌة الثابرة ضد الطؽمة البابدة ،ونقل إلى الدٌوانٌة لٌقدم
إلى المحكمة العرفٌة .وهناك أطلق سراحه بكفالة لحٌن موعد
المحاكمة شرط أن ال ٌؽادر المدٌنة .وخبلل وجوده فٌها حصل
اجتماع جماهٌري ألقى فٌه حسن قصٌدة مطلعها :
أٌحكم فٌنا من ٌبٌع ضمٌره وٌسجد للدٌنار بالحمد والشكر ؟
األمر الذي أثار ؼضب المحكمة العرفٌة فاعتقلته ،ولكن تحت
ضؽط الجماهٌر ،أطلق ســــــراحه مع المعتقلٌن اآلخرٌن
بكفاالت ( للمحافظة على األمن ) .
فً هذه الفترة .وفً الصحؾ السرٌة التً كانت تصدر
بصعوبة بالؽة آنذاك ،ظهرت له قصٌدة حماسٌة ملهمة تشٌع
الثقة فً النفوس والعزٌمة فً النضال فً تلك األٌام الحالكة
السوداء من عام  .ٔ8ٗ8وقد تعود لهذه الفترة قصٌدته التً
ٌخاطب فٌها الشعب العراقً مذ ّكرا إٌاه بؤمجاد وثبة كانون
وملحمة جسر الشهداء والتً ٌقول فٌها :
ما هد ٌوما عزمــــــــــــك اإلرهابُ
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ْ
ك حرابُ
أبدا وال
أوهت خطـــــــــــــــــــا َ
ٌا شعب فامتشق العزٌمة صــــارما
َ
وانهضْ
فؤنت الثاب ُر الوثـــــــــــــــــــــابُ
النهر أذهل ُه الســـــــــكوت وجسرهُ
مصػ ٌكاد لحســـــــــــــــــــــــرة ٌرتابُ
ِ
أو ما كساه بؤمســـــــــــ ِه لما عرى
حلل الجبلل خــــــــــــــــــضابُك المنسابُ
ٌا شـــــــــعبُ جددها لظى وتوقدا
ولٌنجل بســـــــــــــــــــــــنا الدماء سحابُ
انتقل حسن إلى بؽداد لٌواصل نشاطه الثوري المنظم .وتحت
وطؤة القمع الموجه ضد المناضلٌن ،وبسبب الحرمان ،اضطر
أن ٌهجر الدراسة التً كانت عزٌزة علٌه ،فاتخذ مهنة ( مكوي
) ٌعتاش منها بساعده وٌنخرط فً صفوؾ الكادحٌن ،لم ٌكن
ٌؤنؾ من أٌة مهنة أو وسٌلة شرٌفة تقٌه ؼابلة الجوع وتساعده
فً مواصلة النضال .وهكذا كان طٌلة حٌاته .
اتخذ المركز القٌادي فً الحزب الشٌوعً العراقً فً أواسط
عام  ،ٔ8ٗ8من من محل حسن للكوي ،فً عبلوي الحلة
ببؽداد ،عنوانا الرتباط بعض منظماته فً األلوٌة
(المحافظات) ،كمحافظة السلٌمانٌة .
وقد أدى حسن هذه المهمة فً ظروؾ اإلرهاب الشدٌد وحالة
عدم الثقة السابدة آنذاك .وبالفعل شملته االعترافات ،واعتقل
بوصـــــفه ( ضابط ارتباط ) للصلة بقٌادة الحزب .وعُذبّ
بشدة تحت هذا العنوان ،فً دابرة التحقٌقات الجنابٌة ،وهً
الجهاز القمعً اإلرهابً لطؽاة العهد الملكً .
وبعد أن نال قسطه من التعذٌب الذي كان ٌتحمله برجولة
ورباطة جؤش ،قدم لمحكمة النعسانً العرفٌة وحُكم بالسجن
سنتٌن قضاها فً سجن الكوت .وفً السجن مارس مختلؾ
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الفعالٌات ونمّى كفاءاته ومعارفه ومارس قرض الشعر أٌضا.
ومن ذلك قصٌدته المشهورة التً تحولت إلى نشٌد ٌعرفه
وٌردده السجناء السٌاسٌون ،الشٌوعٌون والثورٌون :
كٌؾ تستطٌع هدمه قرد
حصن حزب أشاده فهد
خرج حسن من السجن فً عام ٔ٘ ٔ8وعاد إلى النجؾ،
لٌقضً مدة المراقبة بعد السجن ولٌواصل ،رؼم ذلك ،نضاله
الثوري  .وعمل كشؽٌل بؤجر زهٌد فً محل لبٌع األدوات
االحتٌاطٌة للسٌارات .ورؼم تفاهة أجره ،إال أن رب العمل،
الحاج نجم المختار ،لم ٌكن لٌبخل علٌه بعواطفه وتسهٌل
مهماته النضالٌة وكان ٌحترمه أٌضا لسمو نفسه وأمانته .
فً هذه الفترة تطورت عند حسن واشتدت الرؼبة فً قرض
الشعر فكانت قصّابده تنشر فً الصحؾ التقدمٌة آنذاك،
كالثبات والعقٌدة وؼٌرها ،تإثر تؤثٌرا قوٌا فً الجماهٌر
المتلهفة للكلمة الواعٌة ،وخاصة الشبٌبة ،جٌل وثبة كانون
المجٌد .وكان حسن ٌجسد الشعارات والمطالب الثورٌة والمهام
اإلنسانٌة فً قصابد مإثرة .
ومن تلك القصابد قصٌدته ( أمً والسبلم ) التً صورت إقبال
الجماهٌر على حملة توقٌع أول نداء عالمً صدر عن مجلس
السلم العالمً للمطالبة بتحرٌم السبلح الذري .وٌستهل حسن
قصٌدته برسم صورة لبشاعة الحرب وما تسببه من نكبات
إلقناع أمه على توقٌع النداء :
أمً والسبلم
أماه رهط الظــــــــــــــالمٌن تآمرا
لٌشــــــــــــــــــــــن حربا ؼادرا وتآزرا
تطوي الشباب على الشــــــــــٌوخ
وللدم الزاكً الطهور ترٌن بحرا زاخرا
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واألرض تزرع بالضحاٌا إن ذكت
وٌبدل الروض الخصــــــــــــٌب مقابرا
واللـــــــــــحن واألنؽام تبدل بالبكا
وبمــــــــــــــــــــــدفع داو ٌعربد هادرا
هذا النداء فوقعٌه لتســــــــــــــلمً
ما خاب من للســــــــــلم كان مناصرا
وبعد أن ٌشٌر إلى اإلحجام والتردد فً التوقٌع على النداء ،ثم
القناعة والتصمٌم على المساهمة فً النضال ضد الحرب
المبٌدة ٌواصل :
قالت وقد نهضــــــــــــت إلً بجرأة
والعزم كان على المــــــــــــــــحٌا ظاهرا
كٌؾ اصطباري لو أراك مضـــرجا
بدم ولحمك فً الفضــــــــــــــــــا متناثرا
أو أشهد الرشاش وهو مزمــــــــجر
ٌردي ببل مهل أخــــــــــــــاك الطاهرا(ٔ)
هاك إصبعً ،بل هاك كل أصابعً
خذها أوقــــــــــــــــــــــع ال أرٌد مجازرا
لحسن قصابد فٌما أسماه ( الؽزل الثوري ) وهو من الشعراء
الذٌن ضمنوا شعرهم الثوري مشاعرهم العاطفٌة .ومن هذا
النوع من الشعر قصٌدة ( الؽزل الثوري ) و ( ضحكة الفجر )
وفً القصٌدة األولى ٌقول :
حمرا تحاكً لون خــــدك
هذي الشـــــعارات اعتلت
فثورة شــــــــــــبت بودك
توحــــــــــً إلً بثورتٌن
ترمً إلى ســعدي وسعدك
والثورة األخــــــرى التً
إن مثل هذا التشبٌه للحبٌب شابع فً الفن عموما ،كما فً
األدب السٌاسً .
لم ٌمضً وقت طوٌل حتى ص ّح ما تنبؤ به حسن من أن الشعب
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العراقً سٌثور من جدٌد وبؤعنؾ مما فعل .فاإلرهاب لم ٌهد
من عزمه وال أوهت الحراب خطاه ،ولم ٌبق دجلة مذهوال من
سكوته ،ولٌس ثمة مجال ألن تتسرب الرٌبة إلى الجسر الخالد
فجددها شعب العراق لظى ضد الطؽاة فً انتفاضة تشرٌن
الثانً ٕ٘. ٔ8
ساهم حسن عوٌنة بنشاط فً انتفاضة تشرٌن وفً المظاهرات
الجماهٌرٌة التً اندلعت فً النجؾ .وكان ٌضطلع هذه المرة
بؤدوار تنظٌمٌة وتوجٌهٌة للنشاط الثوري فً المدٌنة .وبعد
االنتفاضة وشن اإلرهاب الرجعً وإعبلن األحكام العرفٌة
مجددا ،اضطر حسن لبلختفاء ومزاولة النشاط الثوري السري،
مكرسا كل وقته لمهمات النضال ،وتنقل بٌن النجؾ والكوفة
وأرٌافها .
فاجؤه مرة أحد أفراد شرطة الكوفة فً مؽارته السرٌة على نهر
الفرات واعتقله .وحٌنما حاول إؼراءه ببعض النقود ،رفض
الشرطً معلبل نفسه بنٌشان وإكــــرامٌة ( كاش ) هً أكبر
بكثٌر من المبلػ التافه الذي ٌعد به حسن الهارب من وجه
العدالة الجابع والخاوي الجٌوب .فؤفلت حسن من قبضة
الشرطً وخاطبه من بعٌد ( ال زلت على وعدي لك ) .وانتقل
من جدٌد إلى بؽداد عام ٘٘ ٔ8حٌث اعتقل هناك وعُذبّ وحُكم
بالسجن لمدة سنتٌن ونصؾ فً ســـــجن بعقوبة ،ونقل بعدها
الى بدرة لٌقضً مدة المراقبة المحكوم بها ،وقبل انقضابها
أطلق سراحه عند قٌام ثورة ٗٔ تموز المجٌدة عام ٔ8٘9
وعاد الى النجؾ لٌواصل النضال فً الظروؾ الجدٌدة بعد
انتصار الشعب على الحكم الملكً المباد .وعمل فترة موظفا
فً أحد مصارؾ النجؾ .ولكن حسن الذي تطبع على تكرٌس
كل جهوده للنضال الثوري ،انسجم تماما مع قرار عودته
ٔٗٔ

لبلحتراؾ الثوري وانؽمر فً العمل الجدٌد بطاقة وحماس ال
ٌعرفان الكلل .
فً عام  ٔ8٘8صدرت جرٌدة ( صوت الفرات ) فكان حسن
ربٌس تحرٌرها .ورؼم قصر عمر الجرٌدة استطاع حسن أن
ٌعكس فً العدٌد من المقاالت والتعلٌقات روحه الثورٌة
وكفاءاته األدبٌة .
وأؼلقت الجرٌدة فً نفس السنة وفُصل حسن من نقابة
الصحفٌٌن ضمن أول قابمة فً فترة انتعاش الرجعٌة باعتباره
صحفٌا طاربا .وقد جعل من سبب الفصل هذا موضوعا للنكتة
فقدم نفسه لمعارفه كصحفً طارئ ! وكان بذلك ٌتوخى إدانة
افتعال األسباب التافهة التً تلجؤ إلٌها الرجعٌة لخنق حرٌة
الصحافة ومكافحة قوى التقدم .
تمٌز حسن بمجموعة من الخصال الحمٌدة التً ٌندر أن تتجمع
كلها فً إنسان واحد  :التعلق الشدٌد بالقٌم الثورٌة واإلخبلص
العمٌق لقضٌة الشعب والكادحٌن واإلٌمان بانتصار هذه القضٌة
العادلة ،حب الناس والقدرة على االختبلط بهم ،دماثة األخبلق
والترفع عن الصؽابر ،الحماس المتقد للعقٌدة والمرونة البالؽة
فً القدرة على التعامل مع مختلؾ أوساط الشعب ومن شتى
المٌول واألذواق .كان ٌحب النقاش المثمر وٌصؽً إلى محدثٌه
بانتباه وٌرد الخــــــــصوم بالحجة المقنعة وٌسٌطر على نفسه
حتى فً حاالت االستفزاز ،فٌرد المقابل بنكتة الذعة ،وكان
حسن مرحا على الدوام ،سرٌع البدٌهٌة وحاضر النكتة .
جسّد فً إحدى قصابده ،بمناسبة ٌوم العمال العالمً ،األول من
أٌار ،حبه للعمال وإٌمانه بقضٌتهم العادلة ،وكان ٌستنهضهم
فٌها للنضال الثوري وٌذكرهم بما حققته الطبقة العاملة فً
االتحاد السوفٌاتً التً أشادت النظام االشتراكً على سدس
الكرة األرضٌة وهدمت صروح الرجعٌة واالضطهاد
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واالستؽبلل وحققت عدالة النظام االجتماعً الجدٌد ،عدالة
االشتراكٌة حٌث ٌسود مبدأ ( من كل حسب طاقته ولكل حسب
عمله ) كل ذلك صبه فً قالب شعري مفهوم ومبسط مطلعها :
دماء ٌومك ٌا أٌار تســـتعر بها الى كل طاغ جابر عبر
تزوج حسن وأنجب ولدا واحدا ( فبلح ) .وعاش حٌاة زوجٌة
وأبوٌة هانبة ،ولكنها لم تدم طوٌبل إذ سرعان ما افتقدته العابلة
الصؽٌرة الناشبة ،كما افتقده الشعب ورفاقه بؤلم ممض .
مع حسن عوٌنة  . .لقاءات وذكرٌات
تكونت لً روابط وثٌقة وحمٌمة ،من خبلل النضال السٌاسً،
بعدد كبٌر من المناضلٌن .لكن الرابطة التً تكونت مع حسن
عوٌنة ،ذات صفة متمٌزة من حٌث قوة تؤثٌرها وتنوعها
ورسوخها .منذ عام ٔ٘ ،ٔ8حتى انتفاضة تشرٌن الثانً
ٕ٘ ،ٔ8كان حسن مسإولً الحزبً .وبعد ثورة ٗٔ تموز
 ٔ8٘9صرت مسإوله فً أكثر من منظمة .إال أن العبلقة
بٌننا ،التً اتسمت بالود والتفاهم والتؤثٌر المتبادل ،لم تتؽٌر
بالمرة .
لم أستطع ،حتى اآلن ،الكتابة بالصورة التً ترضٌنً عن
حسن  :مناضبل وإنسانا وصدٌقا ،حتى بعد أن كتبت عنه  :عن
حٌاته وشعره وصفاته .وها أنا أضٌؾ فً عام ٘ ٔ88ما تبقى
من الذاكرة عن حسن .
حٌنما صار مسإوال عن لجنتنا ،لجنة مدٌنة الكوفة ،وجدت فٌه
نموذجا متمٌزا للمسإولٌن الذٌن سبقوه ،وكانوا خمسة.
فالمسإول األول الذي نظم خلٌتنا فً صٌؾ عام ٌ ،ٔ8ٗ9تمٌز
بالجدٌة والحرص والثقافة المتوسطة .ولكنه سرعان ما ترك
الحزب عند بدء حمبلت القمــع .وآخر تمنعت عن قبول قٌادته
( الشهٌد حمٌد الدجٌلً ) ألنه ببساطة زمٌل طفولة ودراسة .
وأعجبتنً شخصٌة الثالث الذي كان ٌكبرنا سنا .وٌرتدي الزي
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الشعبً ( الكوفٌة والعقال ) .فهو من وسط العاملٌن ،ولٌس من
وسطنا الطبلبً الذي اعتدنا علٌه .لكنه لم ٌستمر طوٌبل
كمسإول ،إذ جاءتنً توصٌة حزبٌة فٌما بعد بؤن أنظم أنا
االرتباط الحزبً له .
ومسإول رابع تمٌز بالحماس واإلخبلص وبشًء ؼٌر قلٌل من
المبالؽة واالفتعال فً االنضباط الحزبً ( الدٌسبلٌن ) ،لدرجة
تلقٌننا اآلراء والتعلٌمات أحٌانا .
ثم كان مسإولنا الشهٌد عواد الصفار بشخصٌته الهادبة
المتواضعة وإخبلصه وتجربته .فكنا ننظر للخارجٌن من
السجون فً بداٌة الخمسٌنات ،نظرة احترام خاصة .وكانت
العبلقة مع حسن عوٌنة آخرها ،حتى سجنً أثناء انتفاضة
ٕ٘. ٔ8
صرنا نعقد االجتماعات فً بٌت حسن فً األؼلب ،وأحٌانا
أتردد على محل عمله حٌث كان ٌعمل كاتبا فً محل الحاج
نجم المختار ،لبٌع األدوات االحتٌاطٌة للسٌارات .حاج نجم
ٌعامل حسن عادة باالحترام والتقدٌر وٌســـــــعى للتخفٌؾ عن
واجباته فً المحل مما ٌسهل له النضال .
القدرة على اإلقناع وقوة الشخصٌة واالبتعاد عن التهوٌل،
التواضع وتقبل نقاش اآلخرٌن ،لطافة الخلق وروح النكتة
والشــعور الحساس  . .كل ذلك من صفات حسن عوٌنة
الواضحة . .وكانت موضع تقدٌري ،والدوافع ألن تتكون
العبلقة الحمٌمة بٌننا بعد تعرفنا الحزبً ،والثقة المتبادلة .وهذا
ما ظل ٌطبع عبلقتنا حتى استشهاده عام ٖ. ٔ8ٙ
بعد خروجً من سجن نقرة السلمان ،فً تشرٌن األول ٘٘،ٔ8
التقٌته فً موقؾ السراي فً بؽداد ،بعد فراق طوٌل .وكنا
آنذاك فً تنظٌمٌن منفصلٌن متعادٌٌن حٌث انحاز هو الى
جانب منظمة راٌة الشؽٌلة .عرفت ،حٌن دخولً ؼرفة التوقٌؾ
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بوجود حسن ،وكان ٌؽط فً نومه ،فسحبته من الفراش وكان
بٌننا لقاء ودي حار .ولم ٌخؾ علً سرا  . .أنه تناوم كً
ٌتجنب الجفاء واالتهامات باالنشقاق والتخرٌب ،كما فعل معه
مناضل قدٌم سماه لً ،وكانت تربطهما عبلقة وثٌقة .
وحدثنً عن أسرار الحزب وتبدل القٌادة ( سكرتٌر اللجنة
المركزٌة ) واستعداد السكرتٌر السابق ( حمٌد عثمان ) للتسلٌم
بقٌادة منظمة راٌة الشؽٌلة .وقال أن أموركم ستنتهً قرٌبا .فقد
كان حسن على صلة وثٌقة بما ٌجري من صراع ومفاوضات
فً قمة التنظٌمٌن .
قلت لحسن انه متعجل بالفرحة بما ٌجري رؼم أن ما سمعته
جدٌد علً تماما .وفً الواقع أذهلتنً تلك المعلومات .ولكننً
قلت له أنكم ستعودون إلى حزبكم كمناضلٌن مقدرٌن فٌه بعد
أن تحلوا تنظٌمكم قال  :سنرى .وصرنا نتذكر ذلك اللقاء
أحٌانا .
أتذكر اعتراضاته فً رسالته التً كتبها إلى المكتب السٌاسً
عام ٔ ٔ8ٙعلى المبالؽة فً نشرة داخلٌة صادرة عنه ،تصؾ
النهوض الجماهٌري والتحركات العمالٌة ضد حكم قاسم آنذاك.
وقد أعطى حسن كل تلك التحركات مداها المحدود المإقت،
واعترض على بناء التوقعات العرٌضة عن انعطاؾ
جماهٌري ،ضد الحكومة بتؤثٌر سٌاسة الحزب .
لكن المكتب السٌاسً كتب ردا مطوال على الرسالة
االعتراضٌة للرفٌق ( ش ) فقد كان االسم الحزبً للرفٌق حسن
( شوقً ) ووقؾ حماس الشهٌد محمد حسٌن ابو العٌس عضو
المكتب السٌاسً وراء الرد ،ألنه كان واضع نشرته .وطال
األخذ والرد بٌن لجنة التنظٌم المركزٌة التً كنا نعمل فٌها ،أنا
وحسن ،وبٌن المكتب السٌاسً الذي كان ٌتولى القٌادة فٌه زكً
خٌري آنذاك .وصرنا نشذب بالنشرة الرد ،محتوى وحجما،
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حتى بقٌت صفحات قلٌلة من نشرة تكون كراسا  . .إال أنها
بعد توزٌعها ،ورؼم كل ما جرى فٌها من اختزال وإضعاؾ،
أثارت تحفظات بعض الكادر المتعقل فً الحزب مباشرة ،حٌث
اعتبروا رد المكتب السٌاسً على أفكار حسن بمثابة القمع
للرأي الصحٌح .
حٌنذاك ،حدثنا حسن عوٌنة عن الفبلح الذي بكى أمام الحاكم،
عندما سمع المحامً ٌعدد بإسهاب حقوقه المهضومة  . .وقال
الفبلح جوابا عن سإال الحاكم  :بكٌت ألنً لم أكن أتصور
أننً أملك كل هذه الحقوق !
جمعت خصال حسن فً وحدة منسجمة ،صفتًْ المثقؾ الفنان
والمناضل السٌاسً .
فهو مارس النضـــال الذي انتهى به إلى متفرغ حزبًٌ ،حتل
موقعا قٌادٌا ،قرٌبا من أعلى هٌبة قٌادٌة فً الحزب .
وحٌن اتجهت النٌة إلى توسٌع اللجنة المركزٌة للحزب ،بعدد
من الكادر الكؾء الجدٌد ،فً أواخر عام ٕ ،ٔ8ٙاقترحت ان
ٌكون حسن بٌنهم .ولم ٌكن االقتراح بعٌدا عن ذهن كثٌر من
قادة الحزب آنذاك ،ومنهم السكرتٌر األول للجنة المركزٌة
سبلم عادل .
ورؼم أن حسن كان ملتزما ،حرٌصا على التقٌد بنظام الحزب،
فلم ٌكن الصعود بالمسإولٌات القٌادٌة ٌستهوٌه ،أو ٌثٌر فً
نفسه الرؼبة للتقدم فٌها .
فقد فهم القٌادة فً الحزب بؤنها رٌادة ومثل علٌا وتضحٌة،
وكان ٌمقت أشد المقت تحوٌلها إلى سلطه ،ومن باب أولى
تحوٌلها الى سلطة تسلب اللباب أو تشد على الرقاب .
ما أكثر ما كان ٌسخر ،علنا فً الؽالب ،وباطنا أحٌانا ،من
الجمود فً المبادئ ،أو فً تطبٌق النظام الحزبً ،وٌثٌره
الروتٌن والنمطٌة والشكلٌة واالدعاء الفارغ من المضمون .
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وهو بذلك كان ٌعبّر فً الحزب والنضال السٌاسً عن الرأي
والرأي اآلخر هكذا كانت نظرٌته إلى الحٌاة عموما .
ومن الضروري التنوٌه بؤن الحقبة األخٌرة من حٌاة حسن
النضالٌة ،حٌث كرس طاقته كمتفرغ فً العمل الحزبً ،أي
منذ أوساط الخمسٌنات ،حتى استشهاده عام ٖ ،ٔ8ٙشهدت هذه
الحقبة ،عزوفه عن قرض الشعر وعن اإلنتاج األدبً عموما،
إال ما ندر .
استنادا إلى فهم عقلٌة حسن ونمط تفكٌرهٌ ،مكن القول بؤنه كان
من بٌن القبلبل الذٌن ٌتصدون للمعاٌٌر التً تنطلق من النصٌّة
فً النقل والى تحكٌم العقل وٌقفون إلى جانب التؽٌٌر والتجدٌد.
وإذ تتناول هذه التقدٌرات مٌدان نهجه السٌاسً ،فإنها تشـــمل
أٌضا فنه وشعره الذي لو قدر له المواصلة فً إبداعه ،لكان
ٌلبً ،دون شك ،الحاجة إلى التعبٌر بذوق فنً أسمى ورهافة
الحس ،والى التصاق أقل بجمود الشعار السٌاسً ونمطه
الصارخ ،هذا النمط الذي صار أكثر رواجا حتى أمسنا
القرٌب.
فً  7آذار ( مارس ) ٖ ،ٔ8ٙأعلن الحاكم العسكري العام عن
إعدام سلطات االنقبلب ،حسن عوٌنة واثنٌن من أبرز قادة
الحزب الشٌوعً العراقً  :سبلم عادل ،السكرتٌر األول للجنة
المركزٌة والشهٌد محمد حسٌن أبو العٌس ،عضو المكتب
السٌاسً .
عرؾ أبناء الشعب ،فٌما بعد ،أنه قتل معهما ،تحت التعذٌب
الوحشً ولم ٌقدم ألٌة محاكمة .
لكن القبلبل أدركوا لماذا اختٌرت هذه الرموز الثبلثة بالذات،
لئلعبلن عن إعدامات بنفس الطرٌقة شملت الكثٌرٌن آنذاك،
وفٌما بعد .
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رحل حسن بصمت  . . .وهب حٌاته للنضال من أجل
الوطنٌة الصادقة ،ومن أجل مجتمع السعادة للشعب .
لم ٌطنب فً شعره ،أو فً أدبه السٌاسً ،فً تمجٌد التضحٌة،
أو ٌلجؤ الى تقدٌسها بافتعال ،ولكن عندما حان وقتها ،قدمها
هادبا مطمبنا .
سٌبقى حسن عوٌنة حٌا فً قلوب أبناء الشعب ،وفً قلوب
وأفكار رفاقه ومواصلً مسٌرته حتى الذٌن لم ٌعرفوه .
مرثٌة لٌست أخٌرة  /شاكر السماوي :
أهدانً مشكورا ،الصدٌق الشاعر المبدع ،شاكر السماوي،
قصٌدته المإثرة فً رثاء حسن عوٌنة .
وٌسرنً أن أضمها الى حدٌثً عن مؤثرة الشهٌد .
وفٌما ٌلً ما كتبه شاكر السماوي :
الى صدٌقً ورفٌقً الشهٌد حسن عوٌنة ،نموذجا فً البطولة
الثورٌة العراقٌة التً زخر بها تؤرٌخنا الثوري .لقد اس ُتشهد
شامخا تحت سٌاط وآالت اإلبادة فً قصر النهاٌة ـ ٖ. ٔ8ٙ
فً الساع ِة الواحد ِة لٌبل
ْ
ك الخنا ِج ُر الذببٌة:
قالت ل َ
ـ قامتنا فً الهام ِة المحنٌة.
فً الساع ِة الثانٌ ِة لٌبل
خاط َب َك ُ
الثعبانُ فً سوطِ ِه:
ك ٌا هذا ،هنا،
ـ صم ُت َ
ُتنطِ قُ ُه المروح ُة الشتوٌة
فً الساع ِة الثالث ُة لٌبل
ُك ّنا نٌاما فً األرق
َ
ت وال َقلق
وكنت بٌن المو ِ
َت ُ
خط ُر حُلما فً تباشٌر ال َؽ َسق .
فً الساع ِة الرابع ِة لٌبل
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ؼر َز ْ
ت أصاب ُع الطٌن
قد َ
دق ـ التنٌن
نٌرانها فً َ
الح ِ
ْ
اإلنسان فً الطٌن.
فانهدمت أواص ُر
ِ
فً الساع ِة الخامس ِة فجرا
ك الوجدان
ٌح ِد ُس َ
ك اإلنسان
قلب َ
بٌن شظاٌا ِ
منارة تشم ُخ فً تصاعد الٌقٌن.
وفً ُدعا ِء األُم والحبٌبة
ك الها ِجسُ والرٌبة
ٌَح ُد ُس َ
فً ُؼرؾِ األنٌن
ُنجرة ٌرقصُ فً شرٌانِها السكٌن .
ح َ
فً الساع ِة السادس ِة صُبحا
ُ
ك ال َمرخٌّة.
تنفس
الموت على أجفا ِن َ
َ
فً الساع ِة المجهول ِة الترقٌم
وفً ثناٌا حُفر منسٌ ِة الترقٌم
ُ
تستٌقظ الجنابز ال َمنس ٌَة
تطوؾُ فً الشوارع الخلفٌة
توق ُ
ِظ فٌنا التوب َة الكوفٌة.
بؽداد  ٘ /آذار ٔٔ87
---------(ٔ) طاهر محسن هو أحد إخوان حسن .
*
*
*
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الشهٌد الشاعر بحر الخالدي كتب قصائد للحزب والناس
مزهر بن مدلول

الشهٌد الشاعر بحر الخالدي ،من موالٌد  ٔ8ٗ7بؽداد ،من
عابلة شٌوعٌة ،كانت ومازالت لها دور فً النضال والعطاء،
اعتقلته عصابات النظام البعثً مرات عدة ،وتعرض لبلعتداء
والضرب المبرح فً اكثر من مناسبة ،ثم عاد رجال االمن
واعتقلوه فً عام ٔ ٔ89اثر الهجمة الشرسة التً شنتها
السلطة على تنظٌمات الحزب الشٌوعً العراقً .
واجه الشهٌد فً زنزانة االعتقال شتى أسالٌب التعذٌب جراء
موقفه الثابت وتحدٌه البطولً للجبلدٌن ،وكما روى من كان
معه فً المعقتل ذاته ،أن الشهٌد ( بحر) كـــــــــان ٌردد دابما
( الشٌوعً ال ٌعرؾ الموت ) ،وفً  ٙ /9من عام ٖٔ89
اعدم الشهٌد شنقا حتى الموت فً معسكر الرشٌد .
كتب الشهٌد بحر الكثٌر من القصابد بالعامٌة والفصحى،
وكانت لدٌه مخطوطات وتصامٌم لطبع دٌوانه الشعري باللهجة
ٓ٘ٔ

الشعبٌة ،ولكن لؤلسؾ الشدٌد لم ٌتم العثور علٌها كاملة ،وما
وصل منها حتى اآلن كان شحٌحا جدا .ومن قصابده الشعبٌة
التً وصلتنا (سٌرة) ،وقصٌدة (صورة) ،وقصٌدة (جناحٌن
الضوه) ،ومن قصابده الفصحى (رسالة من تحت اللٌل).
تحت اللٌل لهٌب ٌسري فً اوردتً
وكبلم القاعات تراث ٌ ..شربنً عند قراءته
وجمٌع القاعات مسارح
والحابط قاموس كالح
وكفوؾ الوحدة تعصرنً
والحب جناحً تمثال
ّ
تحت اللٌل تنام المومس والمثال
وفً قصٌدة (صورة)ٌ ،قول الشاعر الشهٌد :
مر عطش كل التراب ..ومرت انٌاب الذباب
رماح مسمومة تسولؾ على الراح  ..تحجً قصة دم (صبلح)
رادت اترجم ؼدرها  ..بس ،على شفاؾ الرٌاح
وصمة السجٌنة تظل للدنٌا صوت
ٌاهو صاح
ٌاهو سولؾ عن صبلح
او ٌاهو ؼشج ٌا رٌاح
اما فً قصٌدة (جناحٌن وضوه) ،التً كتبها الشهٌد لمناسبة
الذكرى االربعٌن لمٌبلد حزبنا فً عام ٗ ٔ87فٌقول فً
مطلعها :
دورت عنك حٌاة الجوع
واللٌل  ..او شواطً اشفافك الحلوات
شفتك ابعٌنً ضوه
شتل نفسه بكل درابٌن الوالٌة
او ال عرؾ ذل وتعب
ٔ٘ٔ

فرش جنحانه جسر مابٌن جرفٌن الوالٌة
عبرت الوادم علٌه او ال تعب
*
*
*

كاظم الجاسم  ...عاش شٌوعٌا ومات شهٌدا باسال
نبٌل عبد األمٌر الربٌعً

القابد الفبلحً كاظم الجاسم اسم ال ٌنسى فً مسٌرة الحزب.
فقد تفرغ للعمل الحزبً وكرس حٌاته للعمل السٌاسً ،ونذر
نفسه لخدمة شعبه وحزبه ،فكان له التؤثٌر فً الكسب الحزبً
وامتداد التنظٌم فً رٌؾ الفرات األوسط الذي ٌمتد لمساحات
شاسعة ابتداء من قضاء الهندٌة وانتهاء بمحافظة المثنى التابعة
سابقا للواء الدٌوانٌة .وكانت كرببلء بامتدادها الواسع بما فٌها
قضاء النجؾ سابقا من توابع تنظٌم الفرات األوسط ،فٌما كان
التنظٌم ٌمتد إلى النعمانٌة التابعة لمحافظة واسط .
عاش شٌوعٌا مناضبل ،ومات شٌوعٌا باسبل ،أفنى زهرة شبابه
ٕ٘ٔ

فً الكفاح الوطنً ،وجعل عابلته المناضلة هدفا لمضاٌقات
السلطات الجابرة التً هٌمنت على مقدرات العراق الحدٌث
فؤذاقتها الوٌبلت .
ولد الشهٌد كاظم جاسم محمد جواد الشمري عام ٕٗ ٔ8فً
قرٌة ألبو شناوة التابعة لمدٌنة الحلة فً أسرة فبلحٌة ،حٌث
أكمل دراسته االبتدابٌة فً مدرسة اإلبراهٌمٌة .وبالنظر لنجاحه
وتفوقه توجه للدراسة المتوسطة ثم انقطع عن الدراسة
لٌنصرؾ للزراعة ،وهو المنحاز ألبناء طبقته الفبلحٌة ،وقد
تاثر بالفكر الماركسً الهادؾ إلى إزالة الفوارق االجتماعٌة .
انتمى الشهٌد لصفوؾ الحزب الشٌوعً العراقً مطلع
األربعٌنات من القرن الماضً ،فكان الفبلح الشٌوعً الوحٌد
فً لواء الحلة .فقد أثر فً كسبه للحزب المعلم الشٌوعً محمد
حسن الوابلً الوافد كمعلم إلى قرٌة اإلبراهٌمٌة (الدبلة)،
فؤصبح الركٌزة األولى فً المنطقة .كان له الدور فً بث
الوعً الفكري فً القرٌة ،فكان أول من جلب لعبة الشطرنج
إلٌها ،وأول من جلب المذٌاع لٌجتمع الناس فً داره لسماع
األخبار والحوار حولها .وكان ٌقدم الخدمات للفبلحٌن وأبنابهم،
فٌحلق رإوسهم وٌساعدهم فً تشٌٌد دورهم وتبنً مطالبهم،
وسعى فً وقت مبكر إلٌصال الكهرباء للقرٌة من خبلل
مراجعة الدوابر الحكومٌة .
بعد انتمابه للحزب كان بٌته ملجؤ للرفاق الحزبٌٌن فً األزمات
والشدابد والمطاردة ،ومقرا دابما للقاءات الحزبٌة .وقد حفر
مبلجا تحت األرض فً بستان كاظم لفته عبد الجاسم ال ٌمكن
االهتداء إلٌها بسهولة ،فً هذه المبلجا عاش الفقٌد زكً
خٌري أٌام االنقبلب عام ٖ ،ٔ8ٙفكانت قرٌة البو شناوة تمثل
الخطوط الخلفٌة للرفاق بعد انقبلب شباط ٖ. ٔ8ٙ
ٖ٘ٔ

أواسط األربعٌنات تفرغ للعمل الحزبً وتمٌز بنشاطه المإثر،
مما جعله مثار تساإالت الشرطة السرٌة  ،فاضطر للتخفً عن
األنظار عام  ،ٔ8ٗ9أثناء حكومة صالح جبر التً واجهت
المعارضة الشعبٌة بقسوة ،وقاومت محاكمها بإصدار األحكام
الظالمة وإؼبلق الصحؾ لؤلحزاب المعارضة وإصدار األحكام
بإعدام الضباط األكراد ومحاكمة قادة الحزب وإصدار حكم
اإلعدام بحقهم .كانت للشهٌد كاظم الجاسم أولى تجربته
النضالٌة لمعرفة قدرة التحرك فً انتفاضة كانون الثانً
(ٔ8ٗ9وثبة كانون)  ،من خبلل الثبلثً (محمد حسن الوابلً،
أٌوب طه النجفً ،كاظم الجاسم) لتهٌبة األرض المناسبة
للتحرك ،والمشاركة فً تظاهرات الحلة التً بدأت من منطقة
الجامعٌن .كما ساهم مسإولو مناطق المحاوٌل (مجٌد الطعمة)
والمسٌب ( محمد حسون ) والهاشمٌة والقاسم والمدحتٌة
والشوملً ( كاظم الجاسم ) ،بتحشٌد المتظاهرٌن لجمع ؼفٌر
من الفبلحٌن وتم عقد االجتماع فً حسٌنٌة السنٌة ،فؤلقى
الشاعر الشعبً عبد الصاحب عبٌد الحلً قصٌدة لتعببة
الجماهٌر والتندٌد بالمعاهدة .
أسهم الشهٌد كاظم الجاسم بشكل فاعل بعد عام  ٔ8ٗ8فً
تحرٌض الفبلحٌن على التحرك والنضال لنٌل حقوقهم
المشروعة .أول تحرك للشهٌد أثار السلطة وجعلها تتحرك لقمع
الحركة الفبلحٌة المطالبة بالقسمة أو المناصفة بٌن الفبلح
والمبلك عام  ،ٔ8ٗ8مما جعل السلطة تعتقله وهو أول اعتقال
للشهٌد حٌث مكث فً التوقٌؾ ٘ٔ ٌوما (ٔ) وأطلق سراحه
بكفالة ،وعندما رزق بابن ُه البكر سماه (قٌود) فؤصبح ٌكنى بؤبو
قٌود بدل ( أبو رزاق ) .
أعلن العهد الملكً عن االنتخابات البرلمانٌة فً حزٌران
ٗ٘ ٔ8تمهٌدا لعقد معاهدة جدٌدة مع برٌطانٌا  .فكانت منطقة
ٗ٘ٔ

الفرات األوسط قد نشطت فٌها الحركة الوطنٌة ،التً تمكنت
من تؤلٌؾ جبهتها فً أٌار عام ٗ٘ ،ٔ8والتً بلػ عدد
مرشحٌها ( )ٖ7مرشحا ٌمثلون الحزب الوطنً الدٌمقراطً
وحزب االستقبلل والحزب الشٌوعً وبعض المستقلٌن
الوطنٌٌن.كان للشهٌد كاظم الجاسم الدور الكبٌر بالتهٌبة
لبلنتخابات ودفع أنصار الحزب ومإازرٌه للمشاركة وانتخاب
ممثلٌهم الساعٌن لتحقٌق مصالحهم بدال من انتخاب مستؽلٌهم.
وتم عقد اجتماعات فً أرٌاؾ الحلة لشرح البرنامج االنتخابً
من قبل الشهٌد كاظم الجاسم وبجوالت مٌدانٌة .
بعد العدوان الثبلثً على مصر سنة ٔ8٘ٙحٌث حشد الحزب
للتظاهرات الجماهٌرٌة الصاخبة فً جمٌع المدن العراقٌة ،كان
الشهٌد كاظم الجاسم المشرؾ على المظاهرات التً خرجت
فً قضاء الهاشمٌة والنواحً التابعة له .وخرجت ٌوم الجمعة
فً قضاء القاسم لتمٌز هذا الٌوم عن باقً األٌام ومجًء أهالً
القرى المجاورة ،حٌث قام الجاسم بتبلٌػ الرفاق بضرورة
اإلعداد للتظاهرة ،فكان من ضمن قادة التظاهرة ( جاسم حسن
شبلل-أبو منقذ -وحسن السهر وسٌد علً السٌد ٌاسر وعبٌد
عبد األخوة وعبد األمٌر هادي وعبٌد آل طٌنة وفلٌح حمزة )
وكان ه ّتاؾ المظاهرة ( السٌد مرزة صاحب الشرع ) من
العابلة الشٌوعٌة المعروفة فً الشامٌة ،ووداي محٌسن المشعان
عن الحزب الوطنً الدٌمقراطً .وقد حشد للتظاهرة الراحل
أبو منقذ من خبلل عمله فً شركة تقوم بكري نهر الجربوعٌة.
وعند سماعهم صوت اله ّتاؾ (السٌد مرزة الشرع) التفوا حوله
وانطلقت التظاهرات .وقد حدث ذلك بمشاركة أكثر من ٕٓٓ
مواطن أكثرهم لم ٌكونوا شٌوعٌٌن ولكن شـاركوا لدوافع
وطنٌة .
٘٘ٔ

أواسط عام  ٔ8٘ٙوبعد الكونفرنس الحزبً للفرات األوسط
المنعقد فً الكوفة والذي اشرؾ علٌه الشهٌد سبلم عادل
وحضره أكثر من عشرٌن كادرا حزبٌا ،فدعا الحزب إلى
تشكٌل مختصة على نطاق الفرات األوسط تقوم بتشكٌل
الجمعٌة الفبلحٌة السرٌة وٌبقى أعضاإها فً هٌباتهم وتناط بهم
هذه المسإولٌة بنفس الوقت .وشكلت اللجنة المختصة ،وكان
الشهٌد كاظم الجاسم عضوا فٌها ،وقد نشطت اللجنة فً الفرات
األوسط وكانت االجتماعات فً بٌت الشهٌد الجاسم فً قرٌة
البو شناوة ،وتم إٌفاد وفد فبلحً للببلط الملكً عام ٔ8٘ٙتولى
رباسته الشهٌد وقدم مذكرة تضمنت مطالب الفبلحٌن التً من
اجلها حدثت االنتفاضة ،نشرت فً الصحؾ الرسمٌة .
عندما كان الشهٌد كاظم الجاسم وأنٌس ناجً ٌبحثان عن دار
فً كرببلء كبٌت حزبً ،وكان ذلك صبٌحة ٗٔ تموز ،ٔ8٘9
بادر الشهٌد الى الحدٌث عن مواصفات البٌت وموقعه وأنٌس
ٌقول له ( صارت ثورة ) وهو ٌتصور األمر مزاحا " أكله
بٌت لكطة  ...اٌكلً ثورة "! وكان من قاد التظاهرات فً
كرببلء تؤٌٌدا للثورة .وبعد تشكٌل المنظمات الجماهٌرٌة كان
الجاسم مسإوال عن االتحاد العام للجمعٌات الفبلحٌة فً بابل
وعضو المكتب التنفٌذي فً االتحاد العام للجمعٌات الفبلحٌة
فً العراق ،فانتقلت والدته المناضلة (حضٌة جدي) معه إلى
بؽداد فٌما ظلت عابلته فً قرٌة البو شناوة .
كان الشهٌد عام ٖ ٔ8ٙمسإوال عن الخط الفبلحً فً الحزب،
وكان بعد االنقبلب على رأس المطلوبٌن للسلطة ،فاتخذ من
قرٌته قاعدة للنضال وبدأ تحركاته إلعادة التنظٌم واالتصال
بالخبلٌا رؼم الظروؾ الصعبةٌ .قول رفٌقه عبد زٌد نصار:
كنت مع كاظم الجاسم فً المخبؤ فجاء معن جواد من النجؾ
للمساهمة فً بناء التنظٌمات واالتصال بالرفاق الذٌن سلموا
ٔ٘ٙ

من االعتقال .وقد استطاع الشهٌد كاظم الجاسم إعادة االتصال
بالكثٌر من المنظمات التً هً خارج تنظٌم الفرات األوسط
مثل منظمة الناصرٌة والكوت وأبو ؼرٌب .
بعد انقبلب  ٔ9تشرٌن األول ٖ ٔ8ٙاستعاد الحزب أنفاسه
واخذ العمل الحزبً ٌمتد وٌتنامى ،وبدأ الشهٌد كاظم الجاسم
بلملمة التنظٌم فً منطقة الفرات األوسط واسـتدعى أبو عباس
( تركً الهاشم ) بعد عودته من كردستان ولقابه بشهاب حمد
الكومانً فً قرٌة البو شناوة ،فكان مقر الحزب فً بستان
القرٌة ،وتمت قراءة البٌان المطبوع بالرونٌو ،وتوزعت المهام
فنسب أبو عباس للعمل فً مشروع المسٌب والمحاوٌل والسدة
واالسكندرٌة ،وتولى شهاب الكومانً مسإولٌة قضاء الهاشمٌة
ومعه عبد زٌد نصار وآخرون وكان الشهٌد كاظم الجاسم
مسإول مركز المدٌنة ،ثم التحق بالتنظٌم جبار معروؾ ،فكان
االستقرار واضحا على التنظٌم .عام ٗ ٔ8ٙتم تشكٌل لجنة
المدٌنة وقد التحق للتخفً فً قرٌة البو شناوة صـــــالح داوود
( أبو عماد ) ،من أهالً الكاظمٌة وفٌما بعد أصبح مسإول
المحلٌة .ثم التحق المعلم (محمد الشمري ) أبو جبلء لعضوٌة
المحلٌة ،فكان الشهٌد كاظم الجاسم ٌقوم بربط التنظٌمات فً
األماكن البعٌدة وٌعٌد الصبلت مع الخبلٌا .
بعد انقبلب البعث عام  ٔ8ٙ9وقٌام أزالم النظام بتصفٌة
واؼتٌال أعضاء الحزب والهجمة البربرٌة فً االعتقاالت ،كان
رأي الحزب إٌفاد بعض القٌادات ممن وضعت أسماإهم على
البحة االعتقال للدراسة فً الخارج وإبعادهم عن أنظار
البعثٌٌن ،ومنهم الشهٌد كاظم الجاسم والشهٌد جبار جاسم ( أبو
عبٌس) سكرتٌر محلٌة بابل ،فكان محل ترحٌب الرفاق
السوفٌٌت الذٌن سرهم أن تكون فً الوسط الفبلحً شخصٌة
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من هذا الطراز ،حتى أطلق علٌه أساتذته لقب (البروفسور)
تحببا وإعجابا .
كانت رؼبة قادة الحزب أن ٌعمل الشهٌد كاظم الجاسم ضمن
تنظٌمات النجؾ .لكن رؼبة الشهٌد كانت العمل ضمن
تنظٌمات بابل ألنها أكثر ضمانا ومبلءمة لحركته وسبلمته،
فاستجاب الحزب لرؼبة الشهٌد ،فعاد إلى مدٌنة الحلة والتقى
بكل من عبد زٌد نصار وجاسم الحلوابً (أبو شروق) والشهٌد
جبار جاسم (أبو عبٌس ) وجلٌل حسون عاصً (أبو نؽم) .بعد
تناول الطعام أراد االلتقاء ببعض األصدقاء بقرٌة الكصٌرات
منهم تركً الهاشم ( أبو عباس ) وأبو رٌاض ،فقال له عبد زٌد
نصار إن ( مهدي السهٌل ) متعاون مع األمن والبعث وعلٌك
عدم المرور به ،فؤجابه ( إن زٌارة واحدة منً استطٌع فٌها
أعادة المٌاه إلى مجارٌها ) فقال له أبو شروق ( اسمع ما قاله
عبد زٌد نصار وعلٌك الحذر من هإالء ) .لكنه رؼم التحذٌر
زار مهدي السهٌل الذي اقام ولٌمة له .وبؽفلة قام السهٌل
بتفرٌػ مسدس كاظم الجاسم من األطـــــــــبلقات ،وأرسل ابنه
( مطشر السهٌل ) إلى أمن المدحتٌة ومنظمتها الحزبٌة البعثٌة
إلخبارهم بوجود كاظم الجاسم فً منزلهم .فتم إلقاء القبض
علٌه وأدعوّ ا إنهم القوا القبض على عصابة من اللصوص
للتموٌه ونقل بسٌارة تكسً خوفا من تسرب المعلومات
للحزب .ولكن وصل الخبر إلى محلٌة الحزب فً بابل التً
كان ٌقودها وقتذاك جلٌل حسون عاصً ( أبو نؽم ) .أرسل
الشهٌد كاظم الجاسم مخفورا إلى امن بؽداد ،إلجراء التحقٌق
معهُ ،وقد اتصلت قٌادة الحزب بربٌس الجمهورٌة احمد حسن
البكر وناببه صدام حسٌن اللذٌن وعدا بإطبلق سراحه .لكن
كان األمر مبٌتا العتقاله وتصفٌته فً معتقل قصر النهاٌة
السًء الصٌت .وقد تمت تصفٌته هناك بالفعل ،حسب قرار
ٔ٘9

مجلس قٌادة الثورة المرقم 8ٔ8
مجموعة من الرفاق وبتوقٌع أحمد
الحزب فً حٌنه بٌانا شدٌد اللهجة،
على قابد شٌوعً مثل كاظم الجاسم
صون حٌاته .
*
*

فً ٖٓ ٔ87ٖ-ٔٓ-مع
حسن البكر .وقد أصدر
استنكر فٌها إلقاء القبض
محمّبل الحكومة مسإولٌة
*

ساسون دالل  ..من ٌتذكره ؟
حسٌن الحلً

فً مثل هذه االٌام من عام  ٔ8ٗ8كانت قٌادة الحزب
الشٌوعً العراقً قد اعتقلت من قبل السلطات فً العهد الملكً
وجرى تعذٌب افرادها بشدة وصدرت بحقهم احكاما باالعدام
وهم (ٌوسؾ سلمان ٌوسؾ  -فهد  -وٌهودا صدٌق ومالك سٌؾ
وحسٌن الشبٌبً) وؼٌرهم .
ٔ٘8

فً مثل تلك االٌام نشط شاب ثوري من كوادر تنظٌم بؽداد
للحزب الشٌوعً ٌبلػ من العمر ٕٓ عاما بتشكٌل لجنة مركزٌة
اصبح هو سكرتٌرها ونشط باالتصال بالمحافظات واثارة
المظاهرات ضد السلطة الحاكمة محاوال انقاذ رفاقة المحكومٌن
باالعدام وكان كما ٌقال عنه واحد من اجرأ واكثر الشٌوعٌٌن
اثارة للسلطات والمتاعب وهو الشهٌد ( ساسون شلمو دالل )
الذي نادرا ما ٌشار الٌه او ٌتطرق الٌه حتى فً ادبٌات الحزب
الشٌوعً نفسه .
ساسون شلمو دالل علمت عنه منذ عام  ٔ889واعجبت
بسٌرته وشجاعته ونظرا لقله المصادر عنه توجهت الى
اخواننا ٌهود العراق لٌسعفوننً فارسل لً المرحوم ( نعٌم
دنكور ) مجلدا نادرا من مجموعة اعداد مجله " سكراٌب "
الخاصة بٌهود العراق وبعد بحث كثٌؾ حصلت على عدد فٌه
رساله كتبها دالل الى شقٌقه قبل ساعات من اعدامه كما ارسل
لً االدٌب الصدٌق الراحل ( اسحق بار موشٌه ) كتابة الرابع
" الخروج من العراق " وفٌه تفاصٌل كثٌرة عاشها الكاتب
نفسه مع دالل ودوّ نها فً كتابه ..
سٌرة دالل تصلح الن تكون فلما سٌننمابٌا ٌستحق االنتاج النه
عاصر فترة مهمة من تارٌخ العراق ومن نضال الحزب
الشٌوعً العراقً لشجاعته وصؽر سنه وعناده ومواجهته
للحكام فً المحكمة وسخرٌته منهم وال ارٌد هنا ان اتحدث عن
حكاٌته الطوٌلة فسوؾ اتركها لذكرى اعدامه التً ستصادؾ
فً نٌسان المقبل لكننً وجدت رسالته باللؽة االنكلٌزٌة
وصورة نادرة له منشورة فً عدد " السكراٌب " وترجمت
الرسالة الى العربٌة وفٌها مواقؾ وعبر وشجاعة النسان مبدبً
ال ٌخاؾ إن استشهد مإمنا على مبادبه .
اود ان اشكر ادارة السكراٌب والصدٌقة اٌلٌن خبلصجً على
ٓٔٙ

المصادر التً تحدثت عنه والرسالة مصدرها السكراٌب...
واشكر الصدٌق االستاذ نامق ناظم ال خرٌفا لتذكٌري
بالموضوع نص الرسالة :
"أخً العزٌز
أنها أمسٌة ساحرة .الرٌح تهب باطراد طوال الٌوم لكنها هدأت
بحلول الظبلم فبل ضجة فً الهواءٌ .بدو أن العالم نام بسرعة.
انا ال استطٌع النوم ومن الصعب النوم مع معرفة اننً سؤموت
فجر الؽد  .منذ أن تم اعتقالً من وقت طوٌل  ،وأنا أرٌد أن
أكتب إلٌكم .لم أكن متؤكدا مما سؤقوله .كنت مرتبكا وخابفا .لم
أكن متؤكدا ان كنت ستتعاطؾ مع نشاطاتً وافكاري  ،األفكار
التً ٌمكن فقط ان تثبت انها صالحة عندما تكون حٌاتنا فً
أمس الحاجة إلٌها .لم أكن متؤكدا أن الحٌاة األكادٌمٌة التً
عشتها انت فً أمرٌكا من شؤنها أن تجعلك ترى بموضوعٌة
عدالة وصحة قضٌتنا .اللٌلة مع علمً أن ؼدا سٌكون
الفجرالمقبل هو لٌلتً االبدٌة قررت ان أكتب إلٌكم عن األفكار
ٔٔٙ

واآلراء التً تعج فً ذهنً اآلن لقد اخذت موجة من الرعب
الببلد واالالؾ من الناس ٌجري اعتقالهم وٌتعرضون للتعذٌب
وٌتم واعدامهم  .،أنا لست الوحٌد الذي سؤموت ؼدا هناك
عشرة آخرٌن معً .
الشعب بشكل عام مضطهد لقد اصبحت الحٌاة فً وطننا
تذكرنً ٌتلك االٌام التً قامت فٌها قوات الفاشٌة بالمسٌر قدما
فً قتل االالؾ من االبرٌاء .أنا لم أعش فترة كافٌة لبلستمتاع
ومعرفة ما هً الحٌاة .لقد فتحت عٌناي اقاتل من أجل حٌاة
حرة وؼدا عند الفجر سؤموت لحٌاة لم اعرفها .أدعو هللا أن
كفاحً من أجلها لم ٌكن عبثا ان قوى الرجعٌة ال ٌمكن تحكم
الى االبد لقد هزموا من قبل بإرادة الشعب وسوؾ ٌهزموا فً
المستقبل القرٌب بنفس االرادة  .أنا سؤموت ؼدا ولدي اٌمان
فً الجنس البشرى بان ٌكونوا اسٌاد مصابرهم ،وهو من اجل
الدٌمقراطٌة والسبلم ،وحٌاة مثالٌة .
أن قوى الرجعٌة التً ال تزال تقتل فً الناس إلطالة وقت
حكمها اإلجرامً خابفة من المستقبل .النهم ٌرون فً المستقبل
ظل نهاٌتهم  ..هذا الظل هو الذي ٌدمرعقولهم .وٌصٌبهم
بالجنون لقد استنفدت أفكارهم .هم مفلسون فً سٌاسة االكاذٌب
واسالٌب الدعاٌة والوعود النهم ٌخافون ؼضب الناس انهم
خابفون بشكل رهٌب .انهم ٌستطٌعون سلبً حٌاتً ،لكنهم ال
ٌستطٌعون تؽٌٌر افكاري ،النها ألجل البشرٌة جمعاء ،انا حر
الننً اعرؾ الحقٌقة ،وال السجن وال اإلعدام ٌمكن ٌسلبا هذه
الحرٌة منً .ؼدا عند الفجر سؤموت .نعم ٌستطٌعون إنهاء
حٌاتً ومنعً من فضحهم و قتالهم ،ولكن مع موتً ،هناك
آالؾ ؼٌري سوؾ ٌقفون بوجههم .نحن االكثرٌة ،وهم االقلٌة.
ال تحزن بالنسبة لً أخً الحبٌب ،بدال من ذلك احمل ذاكرتً
معك وواصل الكفاح فهو فقط سوؾ ٌمجد مستقبل اإلنسانٌة.
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وتذكر دابما أننً لست آسؾ للموت .فً الواقع ،اذا منحت لً
فرصة الحٌاة مرة اخرى فاننً سوؾ اتبع نفس المسار وداعا
للجمٌع ،وحبً لك ".
*
*
*

الشهٌدة الخالدة سمٌرة جواد كاظم
اختً التً فً المقابر الجماعٌة
احسان جواد كاظم

سمٌرة اسمها ،رقٌقة كنسمة صباح عراقً معطرة بزهر
القداح ،بؤبتسامتها وطٌبتها كانت تؤسر قلوب كل من عرفها .
فً البٌت كانت هً العون االكبر للوالدة التً كانت تكدح كؤي
ام عراقٌة لتلبٌة مطالٌبنا ورعاٌة شإون البٌت وشإننا جمٌعا .
عندما دخلت كلٌة االدارة واالقتصاد  -بؽداد كانت عضوة
فاعلة فً اتحاد الطلبة العام السري .فما كان لشخص بمثل
سجاٌاها اال ان تختار االنتماء الى هذه المنظمة المجاهدة التً
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انتمٌنا لها بدفع منها ،ووضعتنا على درب الحقٌقة النٌرة ،سكة
االنحٌاز للفقراء واالنسان .
كان لها حلم اجمل من جنح فراشة ،شعب سعٌد منعم ووطن
حر جمٌل .
اول راتب لها من عملها فً المإسسة العامة للسٌاحة بعد
التخرج ،كان لنا منه نصٌب .وزعته بٌننا بعد ان قدمت الجزء
االكبر منه للوالد وهدٌة للوالدة .هبتها لنا وان كانت متواضعة
فؤنها كانت تشكل لنا شٌبا مإثرا ،فلم تكن االمكانات االقتصادٌة
للعابلة تمكننا من الحصول على اكثر منها .
اختطفت فً حزٌران ٓ ٔ89من قبل امن نظام صدام الفاشً
من الشارع فً حً المنصور ببؽداد وكانت فً مهمة حزبٌة .
ٌبدو ان هناك من انهار امام تعذٌبهم ودلهم على مصدر العطر.
كان وقع الخبر على امً مإلما ،بكتها لٌل نهار .لقد كانت
حمامتها ...عزوتها ...سندها .
كنت حٌن اختطافها جندٌا اقضً الخدمة االلزامٌة .عندما
رجعت فً اجازتً الشهرٌة ،صُعقت بالخبر .نصحونا
المعارؾ بعدم المجازفة  ،فً ظل الحملة الفاشٌة المستعرة ضد
الشٌوعٌٌن ،من مراجعة دوابر امن النظام للسإال عن معتقل
شٌوعً لدٌهم ،الن مصٌر السابل سٌكون االعتقال مباشرة
والتعذٌب الوحشً اسوة بمن ٌسؤل عنه .
بعد شهر من اعتقالها  ...انهٌت خدمتً العسكرٌة .تقرر تؤمٌن
سفري الى الخارج تجنبا لمصٌبة اخرى ،مع امل شفٌؾ ٌعمّر
القلب بعودة سرٌعة الى ارض الوطن وحضن االهل واالحبة
ورإٌتها محررة ،ولكن كان ان اندلعت الحرب مع اٌران
وتزاحمت المآسً على العراقٌٌن وشبابهم بؤستدعابهم الى
ساحات الموت لتنفٌذ رؼبات دكتاتور ارعن .ماتت امً حزنا
وكمدا ،تبعها الوالد وتفرقنا .
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تتابعت السنٌن حتى اسقاط النظام على عام ٖٕٓٓ وتحرر
الشعب من خوفه لٌقوم بؤقتحام قبلع اجهزة النظام القمعٌة
ونشر وثابق اجرامهم بحق مبلٌٌن العراقٌٌن ومنهم اختً
الشهٌدة سمٌرة التً اعدمت عام ٖ ٔ89ولم ٌجر اعبلمنا ولم
ٌدون امام اسمها عنوانا ،كما مقابل اسماء الشهداء اآلخرٌن .
وال نعرؾ لحد هذا الٌوم مكان تؽٌٌبها بعد ان زرع نظام البعث
البابد مقابره الجماعٌة فً كل انحاء العراق .
ان عدم تسجٌلهم لمكان اقامتها جعلنا نتوقع عدم اعترافها
بشًء ،لحماٌتنا نحن اخوتها واخواتها وانا بالخصوص لكونً
كنت جندٌا وال حتى على رفاقها ممن عملت معهم فً التنظٌم،
وهذا ما أكده بعض ممن تعرفنا الٌهم الحقا ،لعدم اعتقال احدا
من مجموعتهم بعد اعتقالها .
ربما استشهدت تحت التعذٌب الوحشً لنعومتها ورقتها دون
ان تنبس ببنت شفة ،وهزأت بجبلدها الذي طالبها بالمساومة
والخٌانة .
تتسلل الى اسماعنا من حٌث ال ندري صدى اؼنٌة قدٌمة
ارتبط ذكراها بها :
سمرة وسٌعة عٌن ...عٌنً سمر
حلوة وجمالج زٌن ...عٌنً سمر
فً ٌوم بعٌد ،كنت اقص على ابنً الصؽٌر الذي اسمٌته على
أسمها ،قصة استشهادها كما اراها ،ونحن نتطلع الى صورتها التً
تعمّر صدر مكتبتنا ،فاجؤنً بقوله ٌ :عنً ماتت لنحٌا ،ألنها لو
كانت قد تكلمت لكنت قد مت مثلها وما كنا لنؤتً الى الحٌاة .
 نعم ٌا حبٌبً ،كلنا مدٌنون لها بحٌاتنا.*
*
*

٘ٔٙ

فً الذكرى السادسة والثالثٌن لتغٌٌب أخً الشهٌد نافع
عبد الرزاق صكر الحٌدر
فائز الحٌدر

كل األؼانً انتهت  ..إال أؼانً الناس
والصوت لو ٌشترى  ...ما تشترٌه الناس
أخً الحبٌب  ...ال نرٌد الٌوم أن نرثٌك فؤنت باق فً قلوبنا
دوما" ،وال نرٌد أن نبكٌك فالرجال ال تبكً فرسانها ،ال نرٌد
الٌوم أن نكتب سٌرة حٌاتك النضالٌة فؤنت األولى بكتابتها ،لقد
عرفناك بؤنك المناضل الذي ٌهوى السفر باتجاه الشمس
وبانضمامك للحركة الوطنٌة حققت رؼبتك فً اكتشاؾ الطرٌق
التً تسٌر فٌه نحو ؼدك المشرق .
وفً ظروؾ عصٌبة مر بها الوطن ،ترجل البعض عن
َ
بقٌت تصول وتجول ،فؤثبت للجمٌع
صهواتهم ،وؼاب آخرون،
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بؤنك األبن البار لتلك العابلة التً تمرست فً دروب النضال
لسنٌن طوٌلة وهً التً فتحت عٌونك نحو الشمس لتجد
المناضلٌن منهم ٌدفعون الثمن لمواقفهم الوطنٌة فً السجون
والمعتقبلت .
أخً الحبٌب وأنا أكتب عنك الٌوم هذه السطور أحس
باألحراج فقد ٌتصور البعض إنً ،أجحؾ حق الشهداء
اآلخرٌن فً الذكر ،فكل شهداءنا قد سطروا بدمابهم مسٌرة
بطولٌة مشرقة لشعبنا سواء استشهدوا فً ؼٌاهب السجون أو
فً المعارك .أن مشاعري تدفعنً الٌوم للكتابة حٌث تمر هذه
األٌام وبالذات فً  ٔ9ماٌس  /آٌار من هذا العام ٕٓٔٙ /
الذكرى السادسة والثبلثٌن العتقالك وتؽٌٌبك .
ولد الشهٌد نافع فً مدٌنة الفلوجة  /محافظة األنبار فً / ٔٙ
نٌسان عام  ٔ8ٗ8 /من عابلة مندابٌة مناضلة معروفة ،كان
دمث الخلق ،هادئ الطباع  ،صبورا ،وفٌا ،شدٌد الدفؤ لعابلته
ورفاقه وأصدقاءهٌ ،تمٌز بالبساطة والنشاط والحٌوٌة،
والعبلقات الواسعة خاصة مع رفاقه وفً أي مكان ألتقى بهم،
واضعا مصلحة حزبه وشعبه فً المقدمة .
أكمل دراسته االبتدابٌة والمتوسطة والثانوٌة فً بؽداد ،وفً
ثانوٌة النضال أنخرط بصفوؾ أتحاد الطلبة العام وكانت البداٌة
لمواصلة العمل والنضال فً صفوؾ الحركة الوطنٌة العراقٌة.
واصل دراسته الجامعٌة فً بؽداد ،حٌث تخرج وبتفوق كبٌر
من كلٌة التربٌة  /قسم الجؽرافٌة عام  ٔ87ٔ /وكان من
األوابل على فرعه ،وبعد تخرجه وفً ظروؾ سٌاسٌة ؼاٌة فً
الصعوبة والتعقٌد مر بها الوطن أكمل الخدمة العسكرٌة فً
منطقة النفط خانة على الحدود اإلٌرانٌة شرق العراق ولؽاٌة
انتدابه وزمبلبه الخرٌجٌن من قبل وزارة التربٌة للتدرٌس على
المبلك الثانوي .فعٌن الشهٌد مدرسا لمادة الجؽرافٌة فً ثانوٌة
ٔٙ7

قضاء سوق الشٌوخ  /محافظة ذي قار عام ٗ ٔ87ولسنوات
عدٌدة ،وهناك تبوء عدة مراكز حزبٌة ،وخبلل عمله هناك
كسب حب وتقدٌر زمبلءه وتبلمذته وتوطدت عبلقاته مع
أخوته من أبناء الطابفة المندابٌة فً المدٌنة وخاصة رفاقه
األخوة الشهداء إلتفات ورعد ورشٌد ثجٌل خفً والذٌن ؼٌبهم
النظام الدكتاتوري فً بداٌة الثمانٌنات ،ونظرا لتفوق تبلمذته
فً إداء االمتحانات العامة وحصولهم على درجات عالٌة فً
االمتحانات العامة نقلت خدماته الى بؽداد عام  ٔ879لٌواصل
التدرٌس فً متوسطة قتٌبة للبنٌن فً مدٌنة الثورة فً بؽداد
لٌعمل بتفانً على رفع المستوى الدراسً لطلبته وخلق نوع
من الصداقة والمحبة بٌنه وبٌن تبلمٌذه ،حٌث كان بالنسبة لهم
بمثابة الصدٌق واألخ والمربً  ،فحاز على شكر وزارة التربٌة
فً ٌوم المعلم لنسبة النجاح العالٌة التً حققها تبلمٌذه فً
االمتحانات العامة .
وفً بؽداد واصل عمله وتحمل عدة مسإولٌات حزبٌة،
وبالرؼم من الظروؾ الصعبة التً كان ٌمر بها أثناء الهجمة
الفاشٌة لتصفٌة الحزب الشٌوعً العراقً كان المرح ٌطؽً
على سلوكه ،وكتوما لدرجة كبٌرة ألسراره وحٌاته الحزبٌة
ورفض بشكل قاطع مؽادرة الوطن ألنه كان ٌعتبر الوطن هو
موقع النضال الحقٌقً .
فً بداٌة آٌار  ٔ89ٓ /وعند اشتداد حملة القمع واإلرهاب
ضد الحزب الشٌوعً العراقً ،كان لدٌه أحساس إنه سٌقع فً
قبضة القتلة ،لذلك زار معظم األقارب فً بٌوتهمٌ ،سمعهم،
ٌدردش معهم وكؤنه ٌعلم بؤنه ٌودعهم الوداع األخٌر مإكدا
للجمٌع بؤنه سٌبقى أمٌنا للمثل العلٌا التً آمن بها وهذا ما حدث
فً صباح ٌوم . ٔ89ٓ / ٘ / ٔ9
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فقد ألقً القبض علٌه من قبل المخابرات العراقٌة فً ساحة
النهضة فً بؽداد ونقل الى جهة مجهولة وضاعت أخباره منذ
ذلك الحٌن ،وقد حصلت عابلته على معلومات عنه من بعض
المعتقلٌن المفرج عنهم إنه كان بطبل خبلل التحقٌق حٌث
تعرض الى تعذٌب وحشً بشع وهو ٌردد قصٌدة سعدي
ٌوسؾ المحببة لدٌه ....
( كل األؼانً انتهت إال أؼانً الناس ،والصوت لو ٌشترى ما
تشترٌه الناس ) .
وبعد عدة سنٌن من نكران اعتقاله من قبل النظام جاء القتلة
لعابلته ومعهم شهادة الوفاة الصادرة من مستشفى الرشٌد
العسكري والتً كانت برقم ٕٔٗٔ 8ومإرخة فً / ٘ / ٕٙ
ٗ ٔ89والتً تبٌن على أعدامه شنقا حتى الموت .هذه الشهادة
التً ستكون شاهدا ومستمسكا رسمٌا على جرٌمة النظام
الفاشً أمام القضاء وال زال البحث جـار عن رفاته دون
جدوى .
بعد سقوط نظامهم المقبور ومن بٌن الوثابق التً حصل
الحزب الشٌوعً العراقً وثٌقة صادرة من ( مدٌرٌة أمن
مدٌنة صدام ،سري للؽاٌة وشخصً ،معنونة الى كافة ضباط
المعاونٌات  ،م  /عوابل الشٌوعٌٌن المعدومٌن ،الحقا لكتابنا
ٖ ٙفً ٓٔ  ٔ899 / ٔٓ /ولكتابنا  ٕ9ٙفً ٘ٔ ٔ899 / ٕ /
ومرفق قوابم المعدومٌن والتؤكٌد فً ٘ٓ ٙفً ٖٕ / ٖ /
 ٔ899والتً تإكد اعدام ٔ 8شٌوعٌا .وكان أسم الشهٌد نافع
عبد الرزاق صكر الحٌدر من بٌنهم .
نرثٌك الٌوم ٌا عزٌزنا نافع ،فقد أوفٌت لشعبك ووطنك ،ومن
تبقى من أهلك ورفاقك ٌذكرونك فً أحادٌثهم وكلماتهم
وعٌونهم تذرؾ الدموع ،لقد ؼادرتنا ٌا أبا لٌنا بعجالة ،ولكنك
لم تؽب عن فكرنا وقلوبنا  ...فما زال أسمك شاؼل رفاقك
ٔٙ8

وأصدقابك وسٌبقى خالدا ،تحٌة إجبلل وإكبار لك أٌها األخ
الخالد ولجمٌع رفاقك الخالدٌن الذٌن لم تنكس راٌاتهم ٌوم
انتكست الراٌات .
كندا فً ٗٔ ٕٓٔٙ / ٘ /
*
*
*

الشهٌد الخالد ٌحٌى نادر قادر الصفار
شهٌد قطار الموت 2691

ولد الشهٌد فً مدٌنة اربٌل عام  ٔ8ٕٙومن عابلة عمالٌة
واتخذ اللقب من المهنة التً كان اباه واجداده ٌمارسونها فً
المدٌنة وترعرع واكمل دراسته للمراحل جمٌعها فً المدٌنة،
ثم دخل المدرسة العسكرٌة والكلٌة العسكرٌة فً بؽداد وتخرج
منها وهو من الدورة (  ) ٔ7وصنفه كان اداري ،متزوج وله
ٓٔ7

اربعة اوالد ( ولدان وبنتان ).كان الشهٌد احد المناضلٌن لثورة
ٗٔ تموز  ٔ8٘9الخالدة ومن الضباط االحرار مإمنا بؤن
العراق بلده وخدمة شعبه وامته هما االساس لمسٌرة حٌاته .
تدرج فً المناصب العسكرٌة آخرها امرا لمذخر تموٌن
معسكر اربٌل .اعتقل بعد فترة قصٌرة من قٌام حكم البعث فً
سنة ٖ ٔ8ٙوسفر اوال الى سجن آمرٌة انضباط كركوك وثم
نقل الى سجن رقم واحد فً معسكر الرشٌد ببؽداد ،حٌث
تعرض لشتى انواع التعذٌب لكونه من الضباط االحرار وٌحمل
مبادئ الوطنٌة العراقٌة الحرة .بعد قٌام البطل الشهٌد ( حسن
سرٌع ) بمحاولته الشجاعة لتحرٌر الضباط االحرار من سجن
رقم واحد وعدم نجاحها فً حٌنها ،قام مجرمً البعث بتسفٌر
المعتقلٌن فً السجن المذكور على متن قطار الموت ،ولكونه
كان ٌعانً من الضعؾ الشدٌد نتٌجة التعذٌب وعدم تحمله
الحرارة داخل عربات القطار الحدٌدٌة وحال وصولهم محطة
السماوة فارق الحٌاة ( وهو الشهٌد الوحٌد لهذه الحادثة
المروعة ) ،وكان ذلك فً ( ٗ تموز ٖ. ) ٔ8ٙ
وٌجدر بالذكر بانه ٌوم تسفٌرهم كان لعابلة الشهٌد موعد
لزٌارته فً السجن ولكن فوجبت بتبلٌؽها بتحوٌله الى نقرة
السلمان دون ذكر االسباب ،ومن اشخاص ال نتذكر حقٌقة
اسمابهم وبشكل سري ابلؽوهم بتتبع القطار عسى ان تحصل
شٌبا من االخبار الطٌبة وعند وصولهم لمحطة السماوة كان
جمٌع االبطال قد سفروا الى نقرة السلمان عداه حٌث ذكروا لهم
باسمه وان حالته كانت ؼٌر مرضٌة فنقل الى مستشفى
الدٌوانٌة للعبلج ،وعند وصولهم الى مستشفى الدٌوانٌة تفاجبوا
باستشهاده ،واستلمتوا عابلته الجثمان ونقل بلٌلته والٌوم الثانً
الى مثواه االخٌر فً مدٌنته اربٌل .
ٔٔ7

*

*
ٔ7ٕ

*

الشهٌد الخالد جاالك
بقلم  :كفاح حسن

بٌن ودٌان جبل كوسرت فً ربٌع  ، ٔ897إلتقٌت بالنصٌر
جاالك  ..و شدنً إلٌه جدٌته و مثابرته الملحوظة  ..حٌث كان
ٌسعى إبن مدٌنة قلعة دزه أن ٌإدي واجباته بحرص و جدٌة
رؼم صعوباتها و ؼرابتها على ابن المدٌنة ..
و مع حملة األنفال سٌبة الصٌت ،أصر على البقاء فً
األراضً المحروقة  ..وكان هو لولب مفرزة بتوٌن و عصبها
الربٌسً ..
و لقد نجح مع رفاقه من التخلص من هجوم قوات السلطة على
موقع اختفاء المفرزة قرب كانً شهٌدان فً ودٌان جبل
كوسرت المطلة على بحٌرة دوكان ،بعد أن قدمنا شهٌدٌن
ؼالٌٌن فً هذا الهجوم الؽادر .
و كان معهم الرفٌق باسو مصابا بجرح فً فخذه  ..فاتفق مع
بقٌة رفاقه على أن ٌبقى هو و الرفٌق هلكوت كرمٌانً مع
ٖٔ7

النصٌر الجرٌح  ..بٌنما ٌنسحب بقٌة األنصار نحو سفوح جبل
باواجً ،و بقى معهم د.هوشنك لتطبٌب النصٌر الجرٌح باسو .
و رؼم الحذر الشدٌد الذي امتاز به النصٌر جاالك ،إال إن أحد
الرعٌان قد خدعه ،و أعطاه موعدا فً منتصؾ اللٌل فً إحدى
المراعً فً سفح كوسرت  ..وفً الموعد ،أحضر الراعً
الخابن قوة من أزالم السلطة لؽرض اعتقال النصٌر جاالك ..
و هنا استعان جاالك برشاشته لتحمٌه من أعدابه  ..ووسط
لعلعة الرصاص استشهد جاالك واقفا و متحدٌا قاتلٌه  ..بٌنما
نجى النصٌر هلكوت بؤعجوبة من الكمٌن ..
مجدا لك جاالك  ..بطبل حقٌقٌا قل مثٌله ..
*
*
*

شهٌدة الحزب الشٌوعً نادٌة كوركٌس
شهٌدة عٌنكاوة وكلٌة الزراعة
كمــال ٌلــدو

ٗٔ7

ولدت نادٌة فً عام  ،ٔ8٘8وبعد ان اكملت دراستها الثانوٌة
التحقت بكلٌة الزراعة عام  ،ٔ879اعتقلت فً اواخر عام
 ٔ878واستشهدت فً اواخر ٕ ٔ89وبلػ والدها باستشهادها
عام ٘ ٔ89وهً تحمل الرقم ( )ٕٔ7فً القابمة االولى لشهداء
الحزب .
هكــذا ٌختزل االنسان فً االنظمة القمعٌة الشمولٌة ،فً
االنظمة التً صرفت المبلٌٌن فً مكٌاجها حتى تظهر على
انها قومٌة ،او وطنٌة او ثورٌة ! اٌة حضارة واٌة امة انجبت
هذا الخراج .
اســم وتؤرٌخ ورقــم ،
ما هً التهمــة ؟
حمل الفكــر الشٌوعً .
وما هــو الحكــم ؟
االعــدام .
لم ٌمسكوا عندها التلفون النقال او الكومبٌوتر او قاذفة
صوارٌخ او معدات االتصال المحرمة  ..اكثر ما اكتشفوا ربما
صحٌفة الطرٌق او ربما كتاب ثوري او شعر او رواٌة ...
فضبل عن صمود واستبسال ودفــاع مستمٌت .عن مبادبها ولم
ال !
كانت نادٌة ابنة لعابلة وطنٌة شــرٌفة تمرســت فً دروب
النضال لســنٌن طوٌلة ،وهً التً فتحت عٌونها لتجد المناضل
ابٌها ٌدفع ثمن مواقفه الوطنٌة ؼالٌا خلؾ قضبان ( نكرة
السلمان ) التً زجتهه بها ذات الشلة التً امتدت ٌدها الؽادرة
لتسرق روحها .
(( ان اخشــى ما اخشــاه ٌا ســٌدي الطبٌب ان تموت ! )) هذا
ما قاله مساعد الطبٌب الطابر عن االمٌرة التً كانت تعانً من
نوبة حمــى .كان ذلك عام ٘ ٔ87وفً اٌام العطلة الصٌفٌة ،
٘ٔ7

حٌن احتضنتنا ســقفٌة ( نادي اور العابلً ) قرب كراج
االمانةٌ .ومها جمعنا المخرج المبدع لطٌؾ نعمان فً مسرحٌة
للكاتب الفرنسً( مولٌٌر ) بعنوان " الطبٌب الطابر "،كنا نادٌة
وخلود واحسان ونصٌر ودٌلور والكاتب ( عذرا ان لم اتذكر
الكل ) ،وكانت نادٌة من الرقة ان اختارها لطٌؾ لتلعب دور
االمٌرة .
كل ما عرفته عنها آنذاك انها من عابلة وطنٌة  ...بعدها بسنٌن
عرفت انها مناضلة ،ثم معتقلة فشهٌدة وبٌن هذه السنٌن احادٌث
وذكرٌات وتشــبث بؤن تكون على قٌد الحٌاة ،فً مكان مــا !
تقول امهــا  (( :بعد ان اعتقلوها ،كنا نراجع دوابر االمن وفً
كل مرة كانوا ٌنكرون معرفتهم بهــا ،حتى حدث ما حدث فً
احد اٌام ٘ ،ٔ89عندما كان والدها ٌراجع احدى دوابر االمن
للسإال عنهــا ،فقال له احــد الجنــاة وببرودة دم القتلة
المحترفٌن  ( :ال داعً لمجٌبك هنا ،انها قد قتلت منذ ســنٌن ).
وســقط هذا الخبر مثل صاعقة قاتلة لم تمهل ابو نادٌة سوى
اٌام قبلبل ،مات بعـدها متؤثرا بالصدمــة .وطوال هذه السنٌن
كنت ّ
اكذب كل هذه االخبار واقول " ربما ما زالت على قٌد
الحٌاة " لكن هذه االحبلم تبخرت والى االبد مع ظهور قوابم
الشهداء  ..تبــا لكم اٌها القتلة ،وعســانً احٌا حتى ارى عقاب
الشعب ٌنزل بكــم وبربٌســكم)).
امــا شــقٌقها باسـل كوركٌس  -العب كرة القدم الدولً
الشهٌر -فٌقــول  :فً السـنٌن الماضٌة خببنا خبر استشهادها
عن والدتً خشٌة الصدمة علٌها .اما عن شـقٌقتً ،فقد كانت قد
وصلتنا اخبارها عن طرٌق بعض اللذٌن كانوا معها فً المعتقل
اذ قالوا لنا بؤنها " صــامدة صــمود االبطـال " ،وقد كانت من
الطٌبة الى درجة انها كانت تســهر على راحة رفٌقاتها بعد
ٔ7ٙ

وجبات التعذٌب ،وتشد من صمودهم وعزٌمتهم .لقد كانت مثاال
رابعا فً المحبة والمسـاعدة .
انً متؤلم جدا ،لقد خســرنا نادٌة ،وخسـرنا والدي وخســرنا
الوطن ،وها نحن نعٌش فً الؽربة ،ترى ايّ جزاء هذا الذي
تجازي هذه االنظمة الدموٌة معارضٌها ؟
انــً فخــور بهــا ألنها صمـدت واســتشــهدت كالبطبلت !
اما ابنة عمتهــا خلود فتقول  :طوال عبلقتً بنادٌة كانت مثال
الفتاة الرابعة والودٌعة ،كنت اجدها قربــً دابما وكلما احتجت
لهــا ،وحتى فً المعتقل كما قال شقٌقها فقد كانت تقدم
المساعدة لرفٌقاتها المعتقبلت .لقد كانت فتاة مثالٌة ،فٌا لها من
خسارة لشعبنا .
ٌكفٌنا فخــرا اٌتها الؽالٌة ،ان كل من عرؾ امك ( ام الشهٌدة )
وشقٌقك ( اخو البطلة ) قبلوهــم وشــ ّدوا على اٌادٌهم وعزوهم
بقلوب دامٌة .
واذ اتمعن النظر فً صورتك اٌتها الؽالٌة ،اشعر بؤلم انك لم
تتمكنً من االقتصاص من اللذٌن عذبوا والدك ! لكن ٌقٌنا ٌا
نادٌة ان حزبك وشــعبك ســٌلبً طلبك هذه المرة  ..ولٌس فً
الســر او الظلمة  ..بل امام انظار كل العالم ســٌنالون ما
ٌســتحقون !
وقبل ان اودعك ٌا نادٌة اقول ...
ان االرض التً ارتوت بدمابك الزكٌة ســتزهـر حتمـا وان
االفكار التً حملتٌهـا ودافعت عنهـا ببسالة لمنتصرة حتمــا
امــا ذكراك العطرة فباقٌة فً قلوبنا وفً ســجل الخالدٌن !
تموز ٖٕٓٓ  /امٌركــا
*
*
*
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شهٌد وشهادة  ...عبد االمٌر خلف عبدالحسٌن
عبدالمطلب عبدالواحد

الشهٌد عبد االمٌر خلؾ من موالٌد  ،ٔ8ٗ7محلة الخورة ـ
البراضعٌة ،تقع الى الجنوب من مدٌنة العشار مركز مدٌنة
البصرةٌ ،فصل بٌنهما نهر الخورة .وٌتكبان معا بنفس االمتداد
على نهر شط العرب القادم من ملتقى النهرٌن دجلة والفرات
فً مدٌنة القرنة ٘ 7كم شمال مدٌنة البصرة .نشؤ فً حً
البراضعٌة ،وفً ازقتها الشعبٌة عاش طفولته وصباه ،وارتوى
من منابع طٌبة اهلها وكادحٌها ،وعاٌش معاناتهم ومكابداتهم
وتوقهم للحرٌة وكفاحهم المتواصل لتؤمٌن متطلبات الحٌاة
الٌومٌة ولقمة العٌش الشرٌفة لعوابلهم .وتعلم بفطرته ضرورة
واهمٌة المساهمة الفعلٌة فً النشاط الرامً لتحسٌن شروط
الحٌاة االجتماعٌة نحو االفضل .
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والشهٌد (اموري) ــ كما ٌكنى تحببا ــ ابن عابلة كادحة ،وهو
االخ االكبر للرفٌق النصٌر ابو خولة ،الذي التحق بقوات
انصار الحزب الشٌوعً العراقً فً كردستان العراق منذ
بداٌة الثمانٌنات ،وقدم اروع االمثلة فً التفانً والجرأة
والتضحٌة فً تؤدٌة مهماته االنصارٌة عضوا فً مفرزة
الطرٌق البطلة ،واحد المتمٌزٌن من نشطاء اعضابها .
ٌنتمً الشهٌد عبد االمٌر الى جٌل العراقٌٌن الذٌن واكبت
حٌاتهم فً مراحل الطفولة والصبا والشباب تحوالت واحداث
العراق الكبرى ابتداء بثورة تموز  ،ٔ8٘9ثم ردة شباط ٖٔ8ٙ
السوداء ،انقبلب  ٔ9تشرٌن ٖ ٔ8ٙوحكم االخوٌن عارؾ،
انقبلب  ٔ8ٙ9وعودة البعث ثانٌة الى السلطة ،التحالؾ مع
البعث وقٌام الجبهة الوطنٌة والقومٌة التقدمٌة وانفراطها
(ٖ ٔ87ـ ..)ٔ878الخ ،والتً تركت بصماتها بوضوح على
مصابرهم وعلى مآالت العراق شعبا ووطنا .
تعرفت على الشهٌد (اموري) فً عام  ،ٔ8ٙ9اذ جمعتنا
الصدفة طالبٌن فً نفس الفصل الدراسً فً معهد المعلمٌن فً
البصرة ،وكان ما شدنً الٌه انه ٌتمتع بروح الدعابة واالنفتاح
على الجمٌع مضفٌا طابعا من االلفة الحمٌمة فً عبلقته مع
االخرٌن .وتعمقت عبلقتنا الحقا عندما تكررت لقاءاتنا فً
استراحات الظهٌرة التً كنا نقضٌها معا بٌن الدوامٌن
الصباحً وما بعد الظهر ،وؼالبا ما نتناول وجبة ؼدابنا معا
فً المطاعم الشعبٌة الرخٌصة فً مدٌنة العشار او نشرب
الشاي معا فً احد المقاهً القرٌبة من بناٌة المعهد ،نقرأ
الصحؾ والمجبلت ،ونعشق الشعر وؼالبا ما ٌقودنا هوسنا الى
تحمٌل القصابد التً نقرأها مضامٌنا سٌاسٌة واجتماعٌة ،ربما
لٌست فٌها .
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وقد توثقت عبلقتنا بشكل خاص فً فترة انتخابات نقابة
المعلمٌن فً مطلع عام ٓ ٔ87بسبب من مٌلنا المشترك لدعم
القابمة المهنٌة الدٌمقراطٌة وبالضد من قابمة السلطة .كما
جمعتنا الحٌاة الحزبٌة فً اواسط السبعٌنات ،حٌث كنت واٌاه
منسبٌن الى مكتب العمل الفكري التابع الى اللجنة الحزبٌة التً
تقود منظمة الحزب الشٌوعً العراقً فً قضاء ابً الخصٌب.
وبمقدار ما كان ودودا ولطٌفا فً عبلقاته االجتماعٌة ،كان
صارما وشدٌدا فً الدفاع عن قناعاته وعن سٌاسة حزبه .
وعلى صعٌد الحٌاة الحزبٌة الداخلٌة ،لم ٌتوان عن نقد اي هٌبة
او رفٌق بؽض النظر عن المستوى الحزبً ،عندما ٌتلمس او
ٌشخص موقفا ال ٌنسجم مع النهج الفكري والسٌاسً للحزب
ووثابقه البرنامجٌة ،وكان ٌمقت بشدة المبالؽات فً االطراء
على الشخصٌات القٌادٌة .
ومن المفارقات الطرٌفة لدعابته ،انه كان مدعوا لحفل اقٌم على
شرؾ تؤسٌس الحزب عام  ،ٔ877وكان الحفل فً بٌت فً
منطقة السٌمر على ما اظن ٌســـــكنه الرفٌقان فرٌد عبدالكرٌم
( ابوسلٌمان ) والرفٌق فالح ٌاسٌن ( ابو تضامن ) وكان ضمن
الحضور عدد من اعضاء اللجنة المحلٌة للحزب الشٌوعً
العراقً فً البصرة .وكانت الكلمات التً القٌت واالؼانً
واالنخاب عموما تمجٌدا للطبقة العاملة وحزبها الشٌوعً
العراقً ،وعندما حانت لــــــــــــحظة صمت قصٌرة ،استؽلها
( اموري ) معلقا ومتساببل ٌ [ :ا معودٌن دلونً اكو عامل
بٌناتنا.....؟ ّ؟!!] .وبصرؾ النظر عن الصفة الطبقٌة لجموع
المحتفلٌن فً تلك االمسٌة التً بدت بهٌجة جدا حتى تلك
اللحظة ،جاء هذا التعلٌق العفوي المازح لٌعكر صفو امزجة
عدد ما من الرفاق القابمٌن على الحفل ،وبسببه تعرض الرفٌق
عبداالمٌر للمساءلة الحزبٌة .ؼٌر ان الرفاق الذٌن ٌعرفونه
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جٌدا ،كانوا متضامنٌن معه حتى النهاٌة ،مدركٌن سمو اخبلقه
وسعة افقه وحصانته الفكرٌة العالٌة .
نشط مبكرا فً العمل الدٌمقراطً ،ضمن اتحاد الطلبة العام فً
الجمهورٌة العراقٌة ،ثم ترشح للحزب وحصل على العضوٌة
سرٌعا ،ولكفاءته الفكرٌة والتنظٌمٌة تقدم الى عضوٌة لجنة
قضاء اواخر السبعٌنات .بعد تخرجه من معهد المعلمٌن تعٌّن
للتدرٌس باحدى المدارس االبتدابٌة فً قضاء الفاو ،المدٌنة
التً تقع فً اقصى الجنوب على الخلٌج العربً 9ٓ ،كم عن
مركز مدٌنة البصرة .
فً عام  ٔ87ٙانتقل الى مدرسة الحمزة االبتدابٌة فً بلدة
الحمزة التابعة الى قضاء ابً الخصٌب والواقعة على الطرٌق
الداخلً الرابط بٌن قضاء ابً الخصٌب والعشار مركز مدٌنة
البصرة ،وبقً معلما فٌها حتى انقطاعه عن الوظٌفة واالنتقال
الى العمل السري صٌؾ وخرٌؾ عام  ،ٔ879بعد حملة
المطاردات واالعتقاالت الوحشٌة الموجهة ألعضاء الحزب
الشٌوعً ومنظماته واصدقابه ومإازرٌه والشخصٌات
الدٌمقراطٌة والقومٌة التً ترفض االنتماء قسرا لحزب البعث
الحاكم .
"عندما ضاقت به السبل اضطر ( اموري ) الى تجنب الظهور
العلنً ،وكان ٌنسق صبلته مع الرفاق قاسم ناظم ،قصً
عبدالواحد البلجانً ،عبدالوهاب عبد الرحمن السالم
( ابوهندرٌن ) وصادق عبد الزهرة ،المتخفٌن فً شقة سكنٌة
مع عدد من الطلبة الجامعٌٌن فً شارع ابو االسود فً العشار،
مركز مدٌنة البصرة .تعرضت الشقة للمداهمة لٌبل من قبل
رجال االمن ،ولكن المجموعة استطاعت االفبلت بمساعدة
الجٌران .وعلٌه تم االتفاق على االنتقال الى بؽداد بالتنسٌق مع
المراجع الحزبٌة .وعبر القطار الصاعد نحو عاصمة الوطن،
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ودعوا بصرتهم الحبٌبة ،فً ٌوم  .ٔ879/ٕٔ/ٙحاملٌن
اصرارهم على تحدي ارهاب الدكتاتورٌة بصدور عارٌة
وقلوب وعقول متوهجة باألمل والشجاعة .
تم السكن مإقتا فً فندق النعمان ،ولضرورات الصٌانة
استطاعت المجموعة الحصول على سكن متواضع فً شارع
الكفاح ٌتكون من ؼرفتٌن فً عكد االكراد ،عاش فٌها بداٌة
( عبداالمٌر خلؾ ،قاسم ناظم ،قصً البلجانً ،مصطفى
ٌاسٌن ،مصطفى عبدالزهرة وصادق عبدالزهرة ) ،ثم تنوعت
حلقة الرفاق الساكنٌن الحقا .ومن ذلك السكن واصلوا ترتٌب
الصبلت الحزبٌة ومساعدة الرفاق القادمٌن من البصرة فً
الحصول على اماكن آمنة ،وباشروا العمل عماال فً قطاع
البناء ،وتنقلوا من مشروع الى اخر حفاظا على سرٌة وضعهم،
وبوقت قٌاسً اتقنوا مهنة البناء وتحول بعضهم الى خلفات
( اسطوات ) ٌتنافس المقاولون لتشؽٌلهم ،من بٌنهم الشهٌد
عبداالمٌر .وكان من بٌن المواقع التً عمل فٌها بمعٌة الرفاق
االخرٌن ،الشالجٌة ،المفاعل النووي العراق ،مشارٌع الدور
السكنٌة فً االحٌاء الجدٌدة من مدٌنة بؽداد .كما تعاقدوا على
العمل فً مشروع الثرثار اال انهم تخلوا عن ذلك السباب
امنٌة .وكانوا مضطرٌن دابما لتؽٌٌر اماكن السكن والعمل،
كلما تعرّض احدهم لبلعتقال .
وشٌبا فشٌبا بدأت الكماشة االمنٌة تضٌق علٌهم مما أجبر عددا
من الرفاق للهجرة الى الخارج بضمنهم الرفٌق قاسم ناظم
والرفٌق عبدالوهاب عبدالرحمن ( ابوهندرٌن ) والرفٌق صادق
عبدالزهرة ،ورفض الرفٌقان عبد االمٌر خلؾ و قصً
البلجانً الهجرة الى الخارج وواصبل العمل بجهادٌة عالٌة فً
لملمة وضع التنظٌم ،وفً تقدٌم المساعدات وتؤمٌن سكن مإقت
للرفاق المطاردٌن ،كما تمكنا من اكتشاؾ طرٌق للسفر الى
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سورٌا عبر الرطبة ــ الموصل ،وهما من قام باستطبلعه
والتؤكد من امكانٌة استخدامه لبلؼراض الحزبٌة ،ومن خبلله
تمكن الرفٌقان مصطفى ٌاسٌن ومصطفى عبد الزهرة من
االنتقال الى سورٌا ،تلتهم مجموعات اخرى ،ولم ٌدم ذلك
طوٌبل ،بسبب تعرض احد الرفاق لبلعتقال مما ادى الى كشؾ
هذا المعبر للسلطات االمنٌة .وكان بحوزة الرفٌقٌن اموري
وقصً ورشة سرٌة تحتوي اختاما رسمٌة إلنجاز اوامر ادارٌة
وموافقات سفر على الجوازات العراقٌة .
استمرا فً متابعة النشاط السٌاسً وتؤمٌن الصبلت الحزبٌة
ونقل البرٌد الحزبً بٌن بؽداد والبصرة حتى تم اعتقالهما فً
بؽداد صٌؾ عام ٓ ٔ89فً كمٌن نصبه لهما شرطة االمن
اثناء توجههما الستبلم اجور عملهما من احد المقاولٌن ،وعلى
االرجح ان المقاول نسق مع رجال االمن لبلٌقاع بهما .استشهد
الرفٌق عبد االمٌر خلؾ فً عام ٕ ،ٔ89حٌث تم اعدامه بتهمة
االنتماء للحزب الشٌوعً العراقً بموجب قرارات محكمة
الثورة سٌبة الصٌت)*( ".
(*) كل ما ٌتعلق بفترة االختفاء نقبل مباشرا عن الرفٌق قاسم
ناظم الحلفً .
*
*
*

مالزم سعد (ابو ٌسار) حٌاة حافلة بالعطاء والتحدي
عبدالمطلب عبدالواحد
ولد الشهٌد هاشم داود سلمان ( ابو ٌسار ) فً محلة البراضعٌة
فً محافظة البصرة عام  .ٔ8٘7اكتسب وعٌه مبكرا متؤثرا
بمعاناة الكادحٌن من حوله ،من ابناء مدٌنته المكتظة بساكنٌها
من الفقراء فً احزمة االكواخ والصرابؾ وبٌوت الطٌن.
وبنمط التوجهات السٌاسٌة فً محٌط العابلة واالصدقاء
المقربٌن ،وشبٌبة الحً فً االزقة الشعبٌة التً عاش فٌها
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طفولته وصباه وشبابه ،وبزمبلبه الطلبة وبمدرسٌه .وبالوسط
االجتماعً فً المدٌنة ،فً تلك الفترة المفصلٌة من تارٌخنا
العراقً التً اتسمت بحدة االحتدام السٌاسً حول مستقبل
الوطن وآفاق تطوره البلحق .
ساهم كل ذلك فً صٌاؼة وصقل شخصٌته الجدٌة ،ورحابة
توجهاته الفكرٌة ،وقد تمٌز باالتزان والهدوء واالنضباط
الصارم منذ شبابه المبكر .وقد سبقه الى تبنً الفكر الٌساري
شقٌقه االكبر طالب داود سلمان ،عمل فً قطاع البناء فنٌا فً
تركٌب ونصب قضبان حدٌد تسلٌح االعمدة الخرسانٌة
والسقوؾ ،فً مرحلة السبعٌنات .
تقع البراضعٌة الى الجنوب من نهر الخورة وعلى شرقها شط
العرب الممتد نحو البحر ،الى جنوبها نهر السراجً ومن
الؽرب على الجهة االخرى من الشارع الربٌس الرابط بٌن
مركز المدٌنة وقضاء ابً الخصٌب محلة مناوي لجم .وال تبعد
عن العشار مركز مدٌنة البصرة سوى بضعة كٌلومترات .وقد
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انجبت محلة البراضعٌة العدٌد من الكفاءات السٌاسٌة الوطنٌة،
والكوادر الحزبٌة الشٌوعٌة التً قدمت حٌاتها بسخاء فً
معارك الحرٌة والعدالة االجتماعٌة ،وال تزال .
وللبصرة تمٌزها وخصوصٌتها ،فهً مدٌنة العمال والفبلحٌن،
مدٌنة النفط والمٌناء ،مدٌنة التجارة والسٌاحة ،مدٌنة الؽناء
والموسٌقى والرقص ،مدٌنة الهٌوة والخشابة ،مدٌنة الؽجر
والنوبان  ،...مدٌنة الثقافة والشعر ،مدٌنة االضرحة والمعابد
والمساجد والكنابس ،مدٌنة التنوع المتناؼم ،المنسجم
والمتماسك الى حٌن  ...كان كل ذلك ما اٌقظ فً روح الشاب
هاشم داود المتوهجة نزعة التحدي ،كما اٌقظ فٌه احساسا
بالشعور بالمسإولٌة تجاه عذابات الناس .ومع تراكم السنوات
كبر الحلم وتجذر الوعً الوطنً والطبقً االجتماعً ،وتجلى
عبر ممارسة السٌاسة بشكل ملموس واختٌار طرٌق الكفاح
لؽاٌاته السامٌة فً الوطن الحر والشعب السعٌد .
" انهى الشهٌد مبلزم سعد دراسته االبتدابٌة فً مدرسة الجاحظ
الواقعة فً البراضعٌة ،والتً انتقلت الحقا لبناٌة جدٌدة فً
منطقة سٌد امٌن ،وفً نفس البناٌة تؤسست متوسطة المجد التً
اكمل فٌها الشهٌد الدراسة المتوسطة ،وانتقل الى ثانوٌة العشار
الواقعة الى جوار قاعة التربٌة فً قلب مدٌنة العشار ٌقابلها
عبر جسر المحافظة البناٌة القدٌمة لرباسة محافظة البصرة .
فً ثانوٌة العشار انتمى الى االتحاد العام للطلبة وبعدها حصل
على عضوٌة الحزب الشٌوعً العراقً .انهى دراسته الثانوٌة
عام  ،ٔ87ٙوواصل الدراسة الجامعٌة فً جامعة البصرة /
كلٌة االدارة واالقتصاد .كان شابا رٌاضٌا ،لمع كبلعب كرة
قدم ضمن الفرق الشعبٌة فً المحافظة .
لم ٌتمكن من اكمال دراسته الجامعٌة ،اذ اضطر الى ترك
مقاعد الدراسة واالختفاء خبلل الحملة التً صّعدها البعث ضد
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منظمات الحزب الشٌوعً العراقً على مستوى العراق ككل،
ترك البصرة وعاش متخفٌا فً بؽداد ،وكان ٌقؾ مع عمال
المسطر صباح كل ٌوم كعامل بناء لٌإمن لقمة عٌش شرٌفه،
ولتؽطٌة نفقات حٌاته الٌومٌة لمواصلة عمله السٌاسً ،وعندما
اشتد الخناق علٌه ،ؼادر الى بٌروت اواخر عام ،ٔ879
وحصل على التدرٌب العسكري فً معسكرات المقاومة
الفلسطٌنٌة ،ثم توجه الى كردستان ضمن أوابل الملتحقٌن فً
صفوؾ فصابل انصار الحزب الشٌوعً العراقً فً قاطع
السلٌمانٌة ،ترشح عام ٕ ٔ89للدراسة فً الكلٌة العسكرٌة فً
جمهورٌة الٌمن الدٌمقراطٌة ( الٌمن الجنوبً ) ،اكمل دراسته
وتخرج ضابطا ،ثم عاد الى كردستان مرة اخرى والى
السلٌمانٌة اٌضا " (ٔ) .
ٌروي الرفٌق محمد النهر مسإول قاطع السلٌمانٌة لقوات
انصار الحزب الشٌوعً عن الشهٌد ابو ٌسار ما نصه :
"مبلزم سعد ( ابو ٌسار ) من اهالً البصرة .اُرسِ ل من قاطع
السلٌمانٌة وكركوك عام ٕ ٔ89إلى الٌمن الجنوبً للدراسة
العسكرٌة وتخرج برتبة مبلزم وعاد إلى قاطع السلٌمانٌة
وكركوك فً خرٌؾ ٗ .ٔ89وكان ٌمتاز بالشجاعة والحركة
الدابمة وعبلقات جٌدة مع االنصار وأهالً المنطقة .تسلم مهمة
آمر سرٌة فً منطقة كرمٌان والتً ٌتركز عملها فً ارٌاؾ
كركوك ،وساهم فً جمٌع المعارك التً حدثت فً هذه
المنطقة .وخاصة فً صد هجمات قوات السلطة الفاشٌة من
القوات المسلحة والجحوش ،كما ساهم فً معركة السٌطرة
على مركز ناحٌة قرداغ والتً أدت إلى انسحاب قوات السلطة
من منطقة قرداغ وكذلك معركة السٌطرة على ناحٌة نوجول
فً اللٌل واالنسحاب فجرا ،وكان أٌضا فً مقدمة المقاتلٌن ضد
هجمات األنفال فً قرداغ وكرمٌان .
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بعد األنفال فً قرداغ وكرمٌان بقً مبلزم سعد وثبلثة من
األنصار كمفرزة فً كرمٌان .وفً  ٔ899 / 7 / ٔ7وقعوا فً
كمٌن لقوة ؼادرة ،استشهد ثبلثة رفاق هم أبو عناد وأحمد سبلم
ونصٌر آخر وأصٌب مبلزم سعد واسر وسلم إلى قوات السلطة
ولم ٌعرؾ مصٌره فٌما بعد" (ٕ).
وٌذكر عنه الرفٌق ( ابومٌسون ) مبلزم وردا عودٌشو  " :من
أوابل الرفاق الملتحقٌن بقوات انصار الحزب الشٌوعً العراقً
فً كردستان ،وصل الى قاعدة ناوزنك فً بداٌة عام ٓ،ٔ89
ارسل الى قاطع السلٌمانٌة ،شارك فً العدٌد من العملٌات
العسكرٌة ،مبدٌا كفاءة قتالٌة وقٌادٌة فً مٌدان المعارك .
دخلنا الكلٌة العسكرٌة فً نفس الدفعة مع عدد من الرفاق فً
(ٕٔ89ـ ٗ ،)ٔ89وقد تخصص فً المدفعٌة .كان شابا مثاال
لبللتزام فً فترة الدراسة العسكرٌة ،شخصٌة هادبة ومحبوبة
من الجمٌع ،وعلى عبلقات طٌبة مع الضباط والمدرسٌن
والطلبة الٌمنٌٌن .وكان من المتمٌزٌن فً استثمار سنوات
الدراسة بشكل جدي فً الحصول على اقصى ما ٌمكن من
التدرٌب العملً والعلوم العسكرٌة .
*
*
*

الشهٌد الشٌوعً محمود عسكر الحدٌثً
ستبقى رمزا للبطولة والبسالة
نزار رهك
الشهٌد محمود عسكر الحدٌثً الشاب األسمر ذو المبلمح
العراقٌة البدوٌة  ..قوي التقاسٌم كشخصٌته النضالٌة  ..حادة
سلوكٌته المبدبٌة كعمق المباديء التً كان ٌعتنقها  ..لم ٌكن
ٌحٌد عنها حتى ولو بشعرة  ..ومن ٌعرفه كشخصٌ ،عرؾ
كٌؾ ٌك ّرس المناضل حٌاته للنضال و كٌؾ تكون أٌامه تذوب
فً تفاصٌل هذا النضال وخططه و إمتداده الجماهٌري و تربٌة
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أجٌال من المناضلٌن لٌكملوا المسٌرة  ..إنه الشاب الذي لم ٌكن
ٌعرؾ التعب والكلل و ال حتى الهزٌمة  ..ألنه كان ٌإمن
بالضرورة وٌفهمها  ..وأن مستقبل الناس وسعادتهم تكمن
بالحرٌة الحقٌقٌة و سعادتهم الحقٌقٌة  ..لذا لم ٌكن له طرٌقا
آخر سوى أن ٌختار طرٌق النضال فً صفوؾ الحزب
الشٌوعً العراقً  ..وكان مثاال للقابد المنظم الحزبً الذي ال
ٌساوم و ال ٌنهار أو ٌهزم  ...إنه المناضل الذي ٌتسابق مع
الموت و ال ٌخون مبادبه ووطنه وشعبه ورفاقه ..
وٌعجب المرء كٌؾ تتجمع كل صفات النضال والبطولة و
نكران الذات و الفهم العمٌق للمبادئ والصرامة على أن ال
ٌحٌد عنها فً شخص كان شابا فً مقتبل العمر ولم ٌكن
متزوجا ولٌست فً باله مشارٌع للزواج وبناء العابلة و أختار
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طرٌق النضال حتى آخر ممكناته و قدراته و حتى فً صحته
الى مدٌاتها القصوى  ..والصمود فً أقبٌة التعذٌب الفاشٌة
البعثٌة حتى الشهادة  ..أي شخصٌة فً التارٌخ تحمل هذه
القدرات؟ أي بطولة ٌراد لها النسٌان ،تلك التً أمضى بها
حٌاته و بها إنتهى الى صفوؾ خٌرة األبطال والمناضلٌن؟ وأي
عراقً ال ٌستطٌع إال أن ٌفتخر بهذه النماذج العراقٌة األصٌلة
والشٌوعٌة األقوى من الموت  ..الشٌوعٌون العراقٌون الذٌن
لهم تارٌخ كان من بناته الشهٌد محمود عسكر علٌه أن ال ٌسمح
بؤقل من بطولته فً قٌاداته و بؤقل من إستعداده للتضحٌة بٌن
قٌاداته المٌدانٌة و بؤقل من تمسكه بالمبادئ فً توجه الحزب
الوطنً ..
لقد كان الشهٌد محمود عسكر عضو مكتب محلٌة الحزب
الشٌوعً العراقً لمدٌنة الشعلة عندما تعرض لمحاولة إؼتٌال
من قبل رجال أمن النظام الفاشً السابق عام  ..ٔ877حٌث
دهسته أحد سٌاراتهم البلندكروز وهو على الرصٌؾ خارجا
لتوه من مستشفى النور حٌث تم تعٌٌنه بعد تخرجه من معهد
الصحة وقد كان أول معٌبل للعابلة لوالدٌه العاجزٌن و أخوته
الطلبة  ..كانت عملٌة الدهس مقصودة و بدلٌل شهود العٌان
اللذٌن شاهدوا السٌارة التً لم ٌكن ؼٌر أمن النظام السابق
ٌمتلكها و هً تصعب الرصٌؾ وتتوجه مسرعة باتجاهه ..
كان أحد المستهدفٌن بالتصفٌة مع مجموعة من القادة المحلٌٌن
والكوادر التً كانت فً دابرة األهداؾ الفاشٌة  ...وتعرض إثر
هذه العملٌة الجبانة الى عملٌات جراحٌة صعبة و خرج منها
بؤعجوبة و لكن بوضع صحً صعب أٌضا ترافق مع الهجمة
الشرسة للنظام ضد تنظٌمات الحزب  ..وكان رؼم حالته
الصحٌة المتدهورة و االرتجاج فً الدماغ و كسور الجمجمة
الملتبمة بالكاد  ..كان لم ٌزل محافظا على قدراته التنظٌمٌة
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الصارمة و حصانته العالٌة الدقة لبقاٌا التنظٌم الجرٌح المشتت
و عناصره التً لم تكن مهٌبة لمثل هذه الهجمة بقٌادات سٌاسٌة
علٌا تركت الوطن و رفاق الحزب ٌصارعوا فٌه نظاما مدججا
بؤجهزته القمعٌة بجلودهم العارٌة و مبادبهم وثورٌتهم و
قدراتهم الفردٌة المجردة  ..قد كنا فً خضم هذا الصراع وكان
معنا الشهداء جمٌعا  ..عابلة واحدة  ..خلٌة واحدة  ..حزب
واحد  ..تقطعت شراٌٌنه وبقً قلبه ٌنبض بتحد لٌس له مثٌل ..
ولم ٌخلق تارٌخنا صمودا بمثل هذا الصمود وال بطولة وصبرا
بمثل هذه البطولة وهذا الصبر ..
ومع الشهٌد محمود عسكر الحدٌثً ،الذي تفتخر عابلتنا
بؤخفابه ،نستذكر بكل فخر و أعتزاز نخبة من المناضلٌن كانوا
قد تبادلوا األلم والمصاعب و التخفً والجوع والحرمان و
معان اة العمل السري ضد أقسى ما أنتجته الماكنة السلطوٌة فً
التارٌخ العراقً من أسالٌب التجسس والمراقبة واالستعداد
الرتكاب المجازر وانتهاك الحرمات و إبادة العوابل بمن فٌها
 ..لقد كان معنا الشهداء :
الشهٌد خلٌل تعبان الطالب الجامعً كلٌة العلوم جامعة بؽداد
من مدٌنة الشعلة استشهد بؤقبٌة االعتقال البعثٌة تعذٌبا ..
أخً الشهٌد إبراهٌم حسٌن رهك الطالب فً المعهد الصحً فً
المسٌب تجاوز تعذٌب المعتقبلت و تم إطبلق سراحه والعابلة
بمرسوم جمهوري و أستشهد بعد االحتبلل بعبوة ناسفة سوٌة
مع أخً  ..الشهٌد كرٌم حسٌن رهك المستدعى لخدمته
العسكرٌة تجاوز تعذٌب المعتقبلت و تم إطبلق سراحه بمرسوم
جمهوري و أستشهد بعد االحتبلل بعبوة ناسفة ..
وكذلك أخً الشهٌد عبلء حسٌن رهك خرٌج معهد تكنولوجٌا
جامعة بؽداد تجاوز تعذٌب المعتقبلت وأسكن فً سجن أبو
ؼرٌب وتمت زٌارته وقد كان مقعدا وال ٌقوى على الوقوؾ
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على رجلٌه بسبب التعذٌب وتم تصفٌته بعد ذلك دون تارٌخ
ومكان و جثة ..
لقد كان اختفاء الشهٌد محمود عسكر مع رفاقه فً بٌتنا لٌست
فقط لظروؾ أمنٌة قاسٌة وإنما أٌضا لظروفه الصحٌة الصعبة
 ..فقد كان على استعداد لٌفترش الحدابق العامة و المرابب
وأتعس المكانات و أكثرها قساوة  ..ولكنه كان لم ٌزل تحت
العبلج الطبً و تناول األدوٌة وقد فرضت علٌه العابلة ورفاقنا
البقاء بٌننا لٌكمل عبلجاته الطبٌة التً لم ٌكن ٌستطع العٌش
دونها بعد محاولة االؼتٌال السابقة وقد كان مثاال ٌحتذى به
باألدب و الطٌبة و الشعور بالمسإولٌة  ..و كبقٌة الرفاق
المختفٌن مثاال رابعا فً صٌانة البٌت و أسرار التنظٌم والرفاق
المختفٌن وتنقبلتهم و طرق إٌصال المعلومات بٌنهم ..
لقد تعلمت من الشهٌد كٌؾ ٌكون الرفٌق الفرد حزبا عندما
ٌتعرض الحزب لبلنتكاسة و كٌؾ ٌكون الرفٌق قابدا عندما
تنهار القٌادة الرسمٌة و كٌؾ تكون البطولة فً مواجهة العدو
لٌست فقط حروفا على ورق الجرابد بل إرادة فً القلب والعقل
والضمٌر  ..ولكل إنسان مٌتة واحدة وعلى الشٌوعً أن ٌموتها
بشرؾ و أمانة لوطنه وشعبه ومبادبه السامٌة والنبٌلة .
المبدبٌة لدى الشهٌد محمود عسكر ال تقبل المساومة والتسامح
تجاه الخٌانة و قد تجلت حٌنذاك من موقفه الحاد والصارم فً
رفض التعامل مع قادة حزبٌٌن بمجرد إن خبرا ما كان قد
وصل حٌنذاك عن تواجده فً مكان كان متفق على عدم تواجده
فٌه .
أي تعاون مع العدو هو خٌانة للرفاق و أي مساومة مع العدو
هً خٌانة للحزب وأي تخلً عن النضال هو خٌانة لدماء
الشهداء  ..أي قٌادة ؼٌر مستعدة للتضحٌة ال تصلح أن تقود
حزبا ٌفترض ان ٌقود الشعب نحو حرٌته و سعادته .
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كان الشهٌد ٌرتب مواعٌد لقاءاته الحزبٌة بدقة و قد كان ٌخرج
من البٌت فً أوقات فٌها أقل ما ٌمكن من مارة و كان الشهٌد
عبلء ٌستطلع الطرٌق وٌعطً إشارة عن بعد ألخً الشهٌد
كرٌم و بدوره ٌعطً للشهٌد إشارة السماح بالخروج  ..وكان
رجوعه له أٌضا تقلٌد وإشارات ال تقبل الخطؤ  ..حٌث ال ٌسمح
للعدو أن ٌحدد نهاٌة المناضل ومصٌره ..
لقدد حدد الشهٌد محمود عسكر نهاٌته البطولٌة بقرار منه ولٌس
فرضا علٌه  ..خرج الى موعده الحزبً المعتاد و لكن فً هذه
المرة دون إشارات العودة و دون وداع لقد كان موعده مع
العدو لٌواجهه هذه المرة وجها لوجه  ..ولٌصرخ فً وجوههم
 ..ها أنذا لن أهزم و أتحداكم و أتحدى الهزٌمة وسوؾ لن
تنالوا شٌبا منً حتى لو تم تقطٌعً إربا ...
لم ٌرجع محمود فً موعده وال بعد نصؾ ساعة أو ساعة وال
فً الٌوم التالً  ..وأعلن النفٌر فً البٌت و بقً إخوتً خارج
البٌت لساعات منتشرٌن بٌن موقؾ الباص و الشارع العام
ومداخل المدٌنة  ..لم ٌعد محمود من موعده المعتاد  ..كان
ٌعنً إنه سوؾ لن ٌعود أبدا لقد تم اعتقاله ال محالة  ..ورؼم
المعتاد أٌضا للمخاطر التً كان من الممكن أن تتعرض لها
العابلة فً حالة اعتقال أي شخص كان مختفٌا فٌه ولكن هذه
المرة كان الخوؾ والقلق على محمود نفسه أكثر من الخوؾ
والخشٌة على العابلة منه  ..كانت ثقة الجمٌع به عالٌة جدا وببل
حدود فقد كانت الثقة عالٌة حتى المنتهى بصمود الشاب
الشٌوعً محمود عسكر الحدٌثً  ..وهو ما كان و ما قد كان
متوقعا أن ٌكون  ..إنه صمد فً أقبٌتهم حتى الشهادة  ..قد
ٌكون ،أوقعت فٌه خٌانة أو وشاٌة ما أو كما عرفنا ال حقا من
قٌادات فً كردستان قد خانت مبادبها و تعاونت مع األعداء
ضد رفاق الحزب فً الداخل ...
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ماذا لو أبقى األمرٌكان أرشٌؾ المخابرات البعثٌة بؤٌدي
الشعب العراقً ؟
وبمعزل عن كٌؾ ولماذا إتخذ محمود عسكر موقفه هذا ؟
وكٌؾ كان استشهاده ؟ وكم بقً من الوقت تحت أجهزة
التعذٌب صامدا ؟ ولكنه وفً جمٌع الحاالت كان قد اختار
المواجهة الشجاعة والتحدي و طرٌق البطولة والشهامة
والصدق فً المبادئ  ..لقد اختار الشهادة من أجل وطن حر
وشعب سعٌد .
لن ننسى محمود عسكر ولن ننسى شهدابنا ولن ننسى القٌم فً
الصمود والمواجهة ولن ننسى عدونا الذي تتبدل أشكاله
وأسماءه و قد علمنا الشهٌد محمود أن عدونا شرس وفاسد
ومستعد الرتكاب الجرابم من أجل مصالح أسٌاده االمبرٌالٌٌن
المدججٌن بؤرقى التقنٌات و جٌش هابل من المرتزقة والخونة
واألنتهازٌٌن والفاسدٌن ...
تحٌة لصمودك البطولً و الستشهادك البطولً و تحٌة للطرٌق
الذي أخترته  ...ولٌسقط الخونة والعمبلء ..
أنا أفتقدك أٌها الرفٌق ..
المانٌا ٔٔ ٕٓٔٗ / ٔٔ /
*
*
*
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الٌوم وجلت أعواد المشانق
من شموخ إنتصار جمٌل االلوسً
عزٌز الحافظ

من أٌن أحب ان تعزؾ اوتار األحزان كشواهق الجبال الشمّاء،
نؽمات بداٌتها؟ سؤختار طوعا نؽما عمٌق الؽصّة ؼرٌب القصّة
من ٌوم ٘ٔ ٔ89ٖ/٘/وهو تارٌخ رقمً ٌشبه تارٌخ كل ٌوم ..
أنتقٌته  ..من عصؾ التارٌخ وفجاعٌة أحداثه  ..وإنه أنصرؾ
بعدد السنٌن ٖٔ عاما عن تارٌخ سنتنا التً مرؼمٌن نعٌش.
ٌاه  ...ال اعلم لؽوٌا تجوز هنا إستخدامها فً محراب البحث
عن لوعة ؼٌاب األحبة فً رثاء فقٌر وزهق روح بشراسة
طؽٌانٌة ترتدي لبوس الحزب الفاشً الذي لم ٌشبع من الدم
العراقً الطهور  ...واحد وثبلثون عاما مرت على الؽٌاب
األبدي إلنتصار جمٌل عاكؾ اآللوسً وهً تصعد ٌوم
٘ٔ ٔ89ٖ/٘/منصة اإلعدام لٌعانق مذعورا خجوال وربما
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متؤلما ..حبل المشنقة رقبتها الرهٌفة وٌفقؤ برٌق ومٌض عٌنٌها
العصفورٌتٌن وٌرسل بسمتها الوضاءة متوهما للنسٌان وال ٌعلم
إنها تعانق نجٌمات الخلود وتجالس نسٌمات المجد بعلٌابه ..
الٌوم ذكرى ؼٌابك ٌا أنتصار واحد وثبلثون عاما جباال من
هموم التساإل  ...أٌن ترقدٌن؟ أٌة تربة تحتضن جسد قلبك
الكبٌر وبسمة شفاهك التً ال تؽٌب  ...تحدثنً شقٌقتها ...
السٌدة شروق اآللوسً  (( :من حقً االفتخار ،وأن أرفع
رأسً عالٌا واحداقً تبلمس شؽاؾ السماء فهل للسماء ( كقلبً
شؽاؾ )؟ إنً من عابلة الشهٌدة ذات الٕٕ ربٌعا لم تهنى
بربٌع واحد إال ربٌع فكرها الوضا ّء الذي استشهدت من أجله
وطواها األلم والنسٌان لوال إن اجراس رحٌلها ت ّدق فً مآقٌنا
منذ ٓ !ٔ89لوال إن نسمة هبوب دخولها كل ٌوم لدارنا ندٌة
طرٌة بهٌة السطوع  ..لوال إن أشعارها الثورٌة لم ٌجؾ حبرها
بعد لوال إن مبلبسها وتنوراتها وإكسسواراتها مخفٌة عن عٌون
االمن حتى فً دارنا! كان كابوس االستدعاءات الفاشٌة لوالدي
لوحده ٌقتل فٌنا حتى الرؼبة فً الحٌاة فقد ال ٌعود وهو بقٌة
الخٌمة ال كلها ! آحالوا حٌاتنا جحٌما ال ٌُطاق وألننا كعادة
الشٌوعٌٌن فقراء الحال أع ّزة النفوس وشاهقو اإلباء ،نسكن
اإلٌجار رؼم خدمة والدي  ٖ7سنة لم ٌنل شبرا فً وطن ق ّدم
له القربان ابن عمه الشهٌد هاشم شمسً الدٌن اآللوسً ثم
ابنته! اضطررنا كل سنة لتؽٌٌر وجهة السكن وكنا كالبدو
الرّحل تبلحقنا قسٌمة المعلومات الحزبٌة وزوار الفجر  ..فً
كل مقر لنجد ان ال مٌستقر لنا اال البحث عن رحٌل قادم !
فً ٌوم ببل مبلمح وال صخب وال ضجٌج وال سكون وال
هسٌس  ،ٔ89ٓ/ٔٓ/ٕٙ ..بهدوء كم تحمل هذه الكلمة
الشاعرٌة اطنانا من استخدام األلم ،طرق بابنا زوار الفجر
الفاشٌٌن ؼرباء الوطن الذبٌح فقد تعودت كل ابواب دورنا
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االٌجار طرق قبضاتهم الجنونً وسٌاراتهم البلندكرور مطٌة
تراثهم القمعً  ، ..أبوابنا تقرفهم ،تعرؾ سٌماهم الكالحة
وجنونٌة ال تهذٌب قرعهم ،خرج ابً ذاك الصباح عرفوّ ه وهو
ٌعرؾ سٌماء إجرامهم فشحوب مهمتهم نفس وجوههم ٌفك
طبلسمهم والؽازهم  ..أنت جمٌل ؟ نعم نرٌد إبنتك إنتصار
لتحقٌق بسٌط فقد رفضت ْ التعٌٌن فً منظمة الطاقة الذرٌة
وهً خرٌجة قسم الفٌزٌاء  /كلٌة العلوم – جامعة بؽداد ( كان
التوزٌع للخرٌجٌن مركزٌا والتخلّؾ عنه جرٌمة ) كنا ّ داخل
الدار نؽلً ونراقب بوجل هذا الدجل؟ من هدفهم؟ اخوانً ام
ابً؟ ولكن بسمة صمت فً مُحٌّا إنتصار اللجٌنً كان بزوغ
نصر هاتؾ إنها انا! دخل ابً لٌخبرها الصاعقة التً نزلت
علٌها بردا وسبلما وكانت رعدا وبرقا علٌنا جمٌعا ،فتحت
خزانة مبلبسها وارتدت ( تنورة وبلوزة ) نزعت سلسلة ذهبٌة
تطوق عُنقها البلوري إنتزعت خاتمها بعنؾ من ٌدها الرهٌفة
االنامل ،خلعت ساعتها قالت اعرؾ إنً لن اعود! ودعتنا
الؽزالة إنتصار فقط بلفتة من عنقها لبلبد ال انساها {ودعونه
وكالوا اسبوع و ِنر ّْد لعٌونك ْم! فاركونه وكالوا الدنٌا ؼرٌبة
بدونكم! وإحنه بٌن الراح والجاي إنتظار! ٌكضً وحشة اللٌل؟!
وشٌكضً النهار! ودعونه  ...ودعونه . }...
لم ولن لن لن نعلم إنه جرس الوداع األخٌر إنه ناقوس الفراق
السرمدي إنه الؽٌاب األبدي ،ذهب أخً معهم الن أبً تعود
سجونهم قالوا له ساعة -ساعتان وتعود روتٌن تحقٌق  ...مرّ
لٌلنا كظٌما ال ٌعرؾ رحمة االنتظار مرّت الساعات عاد اخً
ببل قلب فقد تركه جنب اخته ولم تعد النسمة – الؽزالة -
الوادعة -جبل حب الحزب -دفق الٌنضب ...كان صمت امً
دموعا ومنامها حزنا وسكوتها كظما للؽٌظ سنوات وسنوات
حتى جاءوا لنا بشهادة الوفاة إعدام شنقا حتى الموت المكان
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مستشفى الرشٌد العسكري! وكؤن إنتصار كانت قابدة إنقبلب
عسكري برتبة فرٌق اول ركن ضد نظام الفاشست! فارقت
امً الحٌاة وهً تظن إنتصار حٌة ال بمبادبها فقط بل بجسدها
وفارق أبً الحٌاة ولوعة كبرى تجٌش بثناٌاه كٌؾ ٌرى سقوط
الطؽاة فمات فً  !ٕٖٓٓ/ٗ/ٙكبلهما لم ٌعانقا إنتصار عناق
الوداع ولم ٌقببل وجنتها الندٌة  .مرت اول لٌلة ٌلؾ بٌتنا صمت
رهٌب ال نعرؾ حتى للطعام موعدا ٌجمعنا كما تعودنا سنٌن
جاء الصباح متثاقبل مرتدي حلكة اللٌل  ..الكبٌب! ال بصٌص
أمل ،تنفس الصباح لم تشرق إنتصار قالها ابً لن تعود حتى
لو جثة هامدة إلٌنا ّ أعرؾ الفاشست جٌدا! هل تستحق رقبة
اللإلإ حببل ٌإادها من ذبح؟ كٌؾ صعدت إنتصار للمشنقة؟ إي
كرامة وإباء؟ بماذا هتفت؟ ماذا تم ّنت ؟ ماذا اهدت لنا؟
صبرها؟ نضالها ؟ نسٌانها؟ براءة البعض منها؟ جفاء رفاقها؟
توسدت إنتصار ٌا وطنً ترابك ولكن أٌن ؟ من ٌخبرنا؟ هل
فً ضلوع الجاحدٌن الوطن حنانا وٌقظة ضمٌر؟ هل ٌملك
الجبلد جرأة نسٌان وجهها التفاحًّ البشوش؟ أو ٌكبت بسمتها
اللدودة بإحتضان شفاهها؟ كٌؾ ال تبكً علٌها حتى عٌن
جبلدها ؟ كٌؾ ننساها وخبلٌانا كلها إنتصار؟ كنا نبحث
النتصار ال عن جثة  ..بل عن خلود ومجد وسإإد وسمو
ورفعة و ُخٌبلء وقد نلناها رسمٌا وساما وضاءا على صدور
االموات كلنا إخوانها فهً الوحٌدة الباقٌة على قٌد الحٌاة ونحن
الموتى النها كانت األجرأ فحلّقت لسمو العبللً وبقٌنا فً
السفح نرى شهوقها! متى الجٌه ٌاإنتصار؟ عكب ماطالت الؽٌبة
!!! مته الجٌه ٌ ...احمام الراٌح إلهم ٌمته اشوؾ احبابنا؟!
وللسفر ح ّد ونهاٌة وهذا ح ّد إعتابنة ،نجمة عاشرنة سماهم!
وٌاما ساهرنة بهواهم! نبكة نصحة أببانة  .........ودعونة !!!
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الٌوم وحده سٌتؤلم الموت على ذكرى أن اعواد مشانق الفاشٌٌن
أزهقت قبل ٖٔ عاما  ...براءة روح مبلك عطره سمٌناه ...
إنتصار جمٌل اآللوسً ))
*
*
*

ذكرٌاتً عن البطل صبٌح سباهً
عبد األله سباهً

باقة من الزهور الجمٌلة  ،لفت بعناٌة بورق فضً لماع  ،كانت
السبب وراء كتابة هذه السطور .فقد أثارت تلك الزهور التً
قدمت لً تكرٌما لذكرى أخً صبٌح أحزانا ،عبثا كنت أجاهد
فً دفنها عمٌقا فً الوجدان والذاكرة .
دعٌت فً الرابع عشر من شباط عام ٕٗٓٓ إلى الحفل السنوي
ومعرض الصور الذي أقامته منظمة الحزب الشٌوعً العراقً
فً كوبنهاكن عاصمة مملكة الدانمارك إحٌاء للذكرى السنوٌة
لرفاق دربهم الذٌن سقطوا فً رحلة النضال من أجل العراق
وشعبه ،ومن أجل مبدأ اقتنعوا به واعتنقوه .لم ٌعرؾ منظمً
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الحفل تارٌخ العدٌد من تلك الزهور التً اجتثها الطؽاة قبل
أوانها .كان ابنً وسمً عمه جالسا بجنبً فً ذلك الحفل  ،لم
ٌكن ٌعرؾ عمه إال من خبلل الصور ومن خبلل أحادٌث
العابلة عنه .لقد أزاح ابنً بعضا من همً ،جزاه هللا خٌرا
حٌنما راح ٌواسٌنً قاببل  :ال تحزن ٌا أبً فإن أخاك قد تحول
إلى باقة من ورد كما ترى ،وهناك المبلٌٌن من البشر تؤتً
وتذهب من هذه الدنٌا دون أثر تتركه .
سرحت بعٌدا فً ذاكرتً مع صبٌح سباهً وهذا هو اسم أخً
الذي ٌكبرنً بؤربع سنٌن والذي اؼتاله طؽاة البعث عام ٖٔ8ٙ
على الرؼم من أنه كان سجٌنا ،قابعا فً سجن الرمادي ٌقضً
عقوبة التظاهر من أجل نصرة الجزابر !
كان صبٌح جمٌل الوجه جمٌل الصوت ،فارع الطول الزمته
ابتسامة رقٌقة طٌلة رحلته القصٌرة التً قضاها على هذه
األرض والتً لم تدم إال ٖٓ عاما .
طفولته األولى وقبل أن نرحل إلى بؽداد فً أواسط األربعٌنات
من القرن الماضً ،قضاها فً قرٌة صؽٌرة ،وحتى إنها لٌست
بقرٌة بالمعنى المعروؾ .فهً عدة بٌوت بناها أبً وأعمامً
وأخوالً .بنوها من الطٌن المداؾ جٌدا بؤعواد التبن الذهبٌة
بالقرب من مدٌنة قلعة صالح جنوب العمارة .كان اسم تلك
البقعة من األرض المنسٌة اللطبلطة  ،و التسمٌة الؽرٌبة تلك
التً أطلقت على القرٌة الجدٌدة ،قد تكون مشتقة من لط الط
الماء فؤمواج دجلة الرقٌقة كانت تجتهد عبور الجرؾ هناك
دون جدوى فبل هً مؽرقة المكان وال هً تاركة المحاولة.
كانت اللطبلطة جنتنا على األرض ،تخفٌها عن أعٌن الؽرباء
بساتٌن النخٌل الباسقة وتؽسلها دجلة بمابها العذب وتظللها
أشجار السدر المسكونة أبدا باألشباح وزعٌمها " الطنطل "
الذي كان الرقٌب الصارم على سلوكنا نحن الصؽار .فً
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اللطبلطة شارع ربٌسً ٌمتد بمحاذاة دجلة ،وعلى هذا الشارع
فً الثبلثٌنٌات بنى سباهً الخلؾ " أبً " داره المطلة على
النهر ،ؼرفتان جدرانها من الطٌن وسقفها من جذوع النخل،
وكوخ للبقرة .ثم زرع خلفها بستان من أشجار النخٌل نادرة
األصناؾ .فحب العراقً للنخلة ٌرتقً لمرتبة العشق وكبلهما
ٌتشابهان فً العطاء والشموخ .لم ٌذق األب ثمار أشجاره ،فقد
رحل عن هذه الدنٌا وصبٌح لم ٌتجاوز عمره السادسة بعد .لم
ٌترك األب وراءه ؼٌر تلك الدار وتلك النخبلت وبقرة سوداء
اسمها ( الدبسة ) والتً كان لها الفضل األكبر فً بقاء األسرة
على قٌد الحٌاة ،وامرأة قوٌة عاركت الدنٌا من أجل تربٌة
أوالدها وتعلٌمهم ،ودٌوان من شعره الشعبً والذي ال زلت
أبحث عنه إلى اآلن .
" كان صبٌح شدٌد الحٌاء وذو طٌبة ال حدود لها .حاد الذكاء ،
متوقد الذهن منذ الصؽر "
كانت النسوة فً اللطبلطة ٌرشرشن وٌكنسن شارع
"الكورنٌش" مساء كل ٌوم من أٌام الصٌؾ البلهب ثم ٌفرشنه
بالحصران التً ٌصنعنها من خوص النخٌل .وفً تلك
األمسٌات وبعد وجبة العشاء المتكونة أبدا من الرز األحمر
المطبوخ واللبن الرابب الذي تجود به أبقار الطبلطة ،تجتمع
العاببلت لسماع قصص وحكاٌات ال أعرؾ مإلفا لها ،كان
الشٌوخ ٌتناوبون على سردها وخاصة خالً الشٌخ نجم .فبعد
إشعال فتابل فوانٌس النفط ،تروح مشاعلها فً رقص ال ٌنتهً
على أمواج دجلة محتضنة أؼصان الصفصاؾ السابحة فً
النهر .وفوانٌس النفط تلك اختراع خاص برٌؾ الجنوب أملته
الضرورة ،وهو عبارة عن قنٌنة من الزجاج ملٌبة بالنفط
األبٌض تؽمس به فتلٌة مقصوصة من أقمشة قطنٌة قدٌمة
كشرابطٌ ،ترك جزء صؽٌر منها بارزا فوق فتحة القنٌنة
ٕٓٓ

وتثبت بقطعة من التمر المعجون جٌدا ،والذي ٌقوم على
اإلمساك بالفتٌلة ومنع تسرب النار أو الحرارة إلى داخل القنٌنة
 .كانت أمنا تحتفظ بذلك الفانوس وكؤنه كنز ال ٌعوض ولم
أستطع معرفة مصدر تلك القنانً الجمٌلة ،ربما كانت قنانً
لشربت مستورد أفرؼت فً عرس من األعراس .وتلك
الفوانٌس هً سٌدة الموقؾ فً تلك األمسٌات على الرؼم من
وجود بعض المصابٌح الكهربابٌة التً تضا الشوارع كل
مساء لكنها ال تجرإ على دخول المنازل ألسباب مجهولة،
كانت تلك المصابٌح صؽٌرة وعلى ارتفاع كبٌر بالنسبة لنا نحن
األطفال فتختلط بالنجوم التً تزٌن السماء بؤروع المصابٌح،
وإن كان القمر بدرا فهو وحده الذي ٌستؤثر بكل القصص
واألحادٌث والتً ألهمت خٌالنا وصبٌح بشكل خاص .
أٌام الطفولة فً اللطالطة
لقد كان شؽوفا فً حبه للقمر كان صبٌح شدٌد الحٌاء وذو طٌبة
ال حدود لها .حاد الذكاء ،متوقد الذهن منذ الصؽر ،فكان متفوقا
فً دراسته وكتابة واجباته الٌومٌة حتى إنه كان ٌكتب واجبات
بعض أقرانه .وكان ٌصنع قطعا فنٌة رابعة لدروس األعمال
من الطٌن األحمر الذي تجود به شواطا دجلة .فً أمسٌات
اللطبلطة كانت القصص تشد انتباهنا وتنتقل بنا إلى عالم
سحري ولكن ولؤلسؾ وقبل أن تنتهً نكون نحن الصؽار قد
ؼفونا ،فننقل إلى أسرتنا المصنوعة من جرٌد النخل ولم نكمل
سماع تلك القصص والتً لم أحتفظ فً ذاكرتً إال االنطباعات
الرابعة عنها .وٌخٌم السكون هناك وٌظل نقٌق الضفادع
وصوت إٌقاع مضخة الماء فً الجانب الثانً من النهر ساهرا
مع أمواج دجلةٌ .قلق ذلك السكون أحٌانا صوت باخرة قد
تكون صاعدة عكس التٌار فً رحلة إلى العمارة والتً كانت
تمثل لنا نهاٌة العالم .أو تكون نازلة مع التٌار إلى البصرة وكم
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كنا نفرح بمشاهدة تلك البواخر وخاصة أضواءها الخضر
والحمر وكنا نحرص على رإٌة المصباح الخضر أوال فهو
لون الجنة .وعندما كانت تلك البواخر تمخر دجلة فً النهار،
كنا نركض لمسافات طوٌلة بمحاذاتها طمعا بعلب البسكوٌت
التً ٌرمٌها لنا طاقمها وهم من الهنود فً الؽالب .
كان الكبار منا دابما ٌستؤثرون بتلك العلب ،ولم أذق طعم ذلك
البسكوٌت إال مرة واحدة بعد أن انتزع صبٌح قطعة منه من ٌد
أحدهم لٌدسها فً فمً لٌظل طعمها فٌه إلى الٌوم .كنا مجموعة
كبٌرة من الصبٌان والبنات نذهب كل ٌوم إلى المدرسة
االبتدابٌة فً مدٌنة قلعة صالح والتً ٌفصلها عن اللطبلطة
بستان بٌت فرعون وبستان بٌت رسن بطرٌق ترابٌة ضٌقة
تنتهً بالكازخانة حٌث ٌباع النفط األسود .وكانت تلك البساتٌن
محروسة بكبلب شرسة وؼالبا ما تحرم علٌنا المرور عبرها
إال برفقة الكبار .كم كنا نحب السٌر عبر البساتٌن حٌث ٌتساقط
الرطب الشهً بكثرة ولكننا كنا مجبرٌن على سلوك طرٌق
النهر الموازٌة لتلك البساتٌن وكان صبٌح مضطر لمرافقتً فً
سلوك تلك الطرٌق ،فتعالٌم أمنا كانت صارمة وخاصة إذا كان
األمر ٌهم سبلمة آخر العنقود الذي هو أنا .
كان األخ األكبر قد ؼادرنا إلى بؽداد إلكمال تعلٌمه العالً
والذي أضطر إلى تركه الحقا والعودة إلى اللطبلطة لٌقوم
بدور رب األسرة بعد أن ترك األب ذلك المنصب فً رحلته
لمبلقاة ربه .أو ربما جاء بمهمة نشر األفكار الجدٌدة التً تعد
الناس بالعٌش فً سعادة على هذه األرض ،ولهذا األخ قصص
أخرى ال تسعها هذه السطور السرٌعة .بعد عدة تنقبلت من
مدرسة إلى أخرى فً قرى العمارة ،استقر بنا األمر فً بؽداد،
فً منطقة الكرادة الشرقٌة وفً بؽداد بدأت حٌاتنا الجدٌدة .لقد
نزلنا على كوكب آخر ،فالناس فً بؽداد ؼٌر الذٌن فً
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العمارة ،لم ٌنطقوا اللؽة العربٌة كما ننطقها نحن فً العمارة
فهم ال ٌلفظون كلمة (چا) فً حدٌثهم أبدا وٌتباهون علٌنا
بإبدالها بكلمة (لعد) وقد اختلط األمر علٌنا فرحنا نمزج ( الچا
باللعد ) وهكذا صار السإال ( چا لعد شلون ؟ ) .بؽداد كبٌرة
ولم تستوعبها مخٌلتنا الصؽٌرة بعد ،رؼم إننا لم نخرج أبعد من
"حسٌن الحمد وإلى البولٌس خانه " وهً محطتان ٌقطعها
باص المصلحة بدقابق معدودة .لقد اكتشفت أن فً بؽداد ملك
مفدى! ولم أستوعب إلى اآلن دور الملك ،ولماذا ٌطلب من
الجمٌع أن ٌفتدوه باألرواح؟ .التحقت أنا بمدرسة ابتدابٌة
والتحق صبٌح بالمدرسة المتوسطة .لقد كنا نسكن بالقرب من
نهر دجلة ،لم أكن مقتنعا أن دجلة بؽداد هً ذات الدجلة التً
تركتها فً اللطبلطة ،كانت دجلتنا هناك ودٌعة وصؽٌرة ،كنا
نشرب الماء مباشرة منها وكؤنها ضرع بقرتنا الدبسة ونسبح
بها ونصٌد فٌها السمك ونقضً أمسٌات الصٌؾ بجوارها
تسامرنا وننام على هدهدة أمواجها .أما هذه التً فً بؽداد فهً
هادرة الموج كبٌرة لها رهبة فً النفس " جا لعد شلون ؟".
" مبارك من صرت بالتموٌن .تنطٌنا شكر وطحٌن .أهلك إحنا
مو ؼربه .مبارك مهدي بن كبه" .
كان األخ األكبر أو قل أبانا الجدٌد قد عٌن معلما فً المدرسة
االبتدابٌة التً التحقت بها ،وقد اكترى لنا دارا فً محلة السبع
قصور وسارت الحٌاة أعواما قلٌلة بٌسر وهدوء ولم ٌكن
ٌعكرها سوى عراكً المستمر مع صبٌح كل صباح حٌث كان
على واحد منا أن ٌصحو فجرا لٌؤخذ دوره فً الزحام الشدٌد
عند مخبز حسٌن الحمد لٌجلب حصة العابلة من الخبز األسود
المدعوم من وزارة التموٌن .وال زلت أذكر الى اآلن أبٌاتا من
الشعر كانت تردد حٌنه  :مبارك من صرت بالتموٌن .تنطٌنا
شكر وطحٌن .أهلك إحنا مو ؼربه .مبارك مهدي بن كبه .
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أخذتنا إدارة المدرسة ٌوما بسٌارات ال أذكر ؼٌر لونها األصفر
إلى وسط بؽداد ،وكانت هناك جموع حاشدة قد سبقتنا فاض بها
شارع الرشٌد والكل ٌهتؾ بشعارات ؼرٌبة ال أحتفظ بالذاكرة
منها سوى " ال تنقهر فٌصل فلسطٌن النه " ولم أفقه حٌنه لماذا
ٌنقهر فٌصل؟ ولماذا نحرص على أن ال ٌنقهر؟ وكٌؾ تكون
فلسطٌن إلنه؟ كان هذا الحشد األول فً حٌاتً الذي اشتركت
فٌه هاتفا وكم تبعته حشود ومظاهرات! .
انتهت فترة النعٌم التً عشناها فً سنٌن بؽداد األولى ،ونحن لم
نكمل بعد مراحلنا الدراسٌة فكان صبٌح فً الصؾ الثالث
المتوسط وكنت فً الصؾ الخامس االبتدابً عندما ألقت
الشرطة القبض على األخ األكبر ،وهكذا " تٌتمت " العابلة من
جدٌد .هربنا من دارنا ومن المدارس التً نحن فٌها خوفا من
تقبض علٌنا الشرطة أٌضا .سجن األخ األكبر عشرة سنٌن فً
محكمة ممٌزة استحقت اسم ربٌسها فسمٌت بمحكمة "النعسانً"
حٌث كانت األحكام تصدر فٌها جزافا ،وبالجملة ،كان ربٌس
المحكمة وخلفه المٌزان شعار العدالة وصورة الملك المفدى
ٌنطق باألحكام على الصؾ الطوٌل الذي ٌقؾ أمامه هكذا  :من
الطوٌل وإلى الٌسار خمسة سنٌن سجن مع األشؽال ،ومن
الطوٌل وإلى الٌمٌن عشرة سنٌن سجن مع األشؽال ،وحار
الطوٌل مع أٌة فبة هو ؟ فسؤل الحاكم عن أمره فؤمر له بخمسة
عشر عاما مع األشؽال !
هكذا كانت دٌمقراطٌة المفدى والتً ٌدعو لعودتها البعض
اآلن ،ربما من منطلق المثل القابل  " :من رأى الموت رضً
بالسخونة " وربما ومن هذا المنطق ٌفتش لنا البعض عن
مفدى جدٌد؟ ال أكتب هذه السطور لؽرض الدعاٌة السٌاسٌة
فلست سٌاسٌا وهم كثر اآلن وكلهم ٌعرؾ من أٌن تإكل الكتؾ
ولكن الشًء بالشًء ٌذكر .وبعد تنقبلت فً السكن من ؼرفة
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إلى ؼرفة بدور مختلفة انتقلنا إلى جانب الكرخ فً محلة اسمها
الدورٌٌن .وهكذا وبسن مبكرة جدا أصبح صبٌح رب العابلة .
بدأ ٌخطط لحٌاتنا وكؤنه كان قد استعد لذلك ،ال أعرؾ من أٌن
حصل على عربة صؽٌرة من الخشب ،وكؤنها من تلك
الصنادٌق الخشبٌة التً كان ٌباع فٌها الشاي المستورد من
برٌطانٌا .ثبت فً أسفل الصندوق عجبلت حدٌدٌة صؽٌرة
الحجم ولكن اسمها كان له وقع خاص " بول برنات صجم "
وكانت تسحرنً عندما كان ٌبرمها صبٌح بخفة وتظل تدور
حول محورها وكؤنها عجلة أبدٌة .كنا نسابق الشمس كل ٌوم
وؼالبا ما كان ٌدركنا فجرها قرب بساتٌن الدورة التً كانت
تؽطً األرض جنوب بؽداد .كنا نسلك طرٌق سكة حدٌد
البصرة ،وذات مرة كاد قطارها الؽاضب أبدا أن ٌقتلنا وذلك
بطرٌق عودتنا والعربة محملة بتفاح بؽداد األبٌض ،وكنا
ندفعها سوٌة بكل قوة وسرعة لنصل قبل أن ٌبرد شاي الصباح
وأرؼفته الساخنة .ولوال ردة فعل صبٌح السرٌعة لما أتعبتكم
بقراءة هذه السطور .فقد رمى بً وبالعربة خارج السكة ومر
القطار من جانبنا هادرا .وبعد أن التقطنا أنفاسنا رحنا نلملم
تفاحنا الذي افترش األرض .وعدنا بعربتنا وبما جمعنا من
التفاح وقد نكون قد فقدنا منه الكثٌر وقد تعٌش اآلن فً ذلك
المكان شجرة تفاح .حمدنا هللا على السبلمة أوال ثم على عودتنا
ببضاعتنا ،فلو كانت بضاعتنا توتا أو مشمشا لضاع رأس
مالنا ،والذي ال أعرؾ من أٌن دبره صبٌح فلم تكن لدٌنا
محصبلت نقود ،والنقود فبة العشرة فلوس المقرفصة الجوانب
كانت تثٌر فضولً فً تلك الفترة .ولعدنا فقراء من جدٌد .فقد
كنت أرى أننا أصبحنا تجار فاكهة !
كان ٌؤخذنً ٌومٌا معه لنشتري الفاكهة من تلك البساتٌن التً
كانت تحٌط بؽداد كؽطاء الرأس وتبدأ من القصر الجمهوري
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الٌوم والذي لم ٌكن إال بستانا للنخٌل .نشتري ما توفر منها على
قدر عربتنا فتارة تفاح وأخرى مشمش أو كوجة أو عرموط
وأحٌانا تٌن ونادرا ما نتاجر بالتوت .ونرجع بها إلى البٌت
حٌث ٌصنفها صبٌح حسب جودتها وٌحدد أسعارا لها وبطرٌقة
عصٌة على فهمً ثم ننفصل لٌذهب هو باألنواع الجٌدة وٌترك
علً مهمة بٌع األنواع الردٌبة من تلك الفاكهة ،وكم كنت أكره
ذلك فتلك األصناؾ ال تباع بسهولة .نجوب شوارع الدورٌٌن
وعبلوي الحلة وإلى مستشفى العزل " مستشفى الكرامة " ثم
نعود إلى مرقه الطماطة والبصل ( المحروق إصبعه ) هكذا
كان اسم وجبة ؼدابنا الدابم والتً ال تتؽٌر إال ما ندر .ونعٌد
الكرة بعد الظهر حتى تباع البضاعة وكنت فراحا بتلك المهنة
فقد كنا نؤكل فاكهة كل ٌوم والتً حرمنا منها بعد مدة .وهكذا
أصبحنا هو وأنا نعٌل األسرة بعد أن انقطعنا عن المدرسة
فشبح التحقٌقات الجنابٌة قد سكن مخٌلتنا .ربما بسبب ذلك
الشبح تجدنً وإلى الٌوم معجب بكتابات كافكا وخاصة قصته
المحكمة .
أخذ صبٌح ٌكون عالمه الخاص وٌبتعد بفكره عنا ولم ٌعد
ٌشاركنً اللعب وكؤنه رجل ناضج على الرؼم من أنه لم
ٌتجاوز السادسة عشر من العمر .وقد أخذت مطالعة الكتب جل
وقته .
" كرهت تلك الساحة التً شهدت شنق ابن العراق البار الذي
قارع االستعمار اإلنكلٌزي وشركات النفط ٌوسؾ سلمان
ٌوسؾ فهد " .
وأؼلبها من الكتب ذات العناوٌن الصعبة ولم أهتدي إلى
مصدرها ولكنه كان ٌدخلها البٌت وكؤنها بضاعة محرمة
وٌحرص كل الحرص على أن ال أطلع علٌها .ثم راح ٌتؽٌب
عن البٌت كثٌرا وأحٌانا ٌزوره رجال بقت صورهم فً ذاكرتً
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رؼم كرهً لهم ألنهم انتزعوا صبٌح منً وخاصة ذلك الذي
كان ٌدخن السجابر بنهم رؼم حرصه على أن ٌكون خفٌؾ
الدم .افترقنا فً تجارتنا وباع العربة بعد أن صنع لً بسطة
من الخشب أعلقها على رقبتً وترتكز على بطنً ألعرض بها
دٌكه وحٌوانات ملونة مصنوعة من السكر ومثبتة بعٌدان من
جرٌد النخل .أما هو فراح ٌشتؽل باألجرة وال أعرؾ أٌن؟
فً صباح ٌوم ابتعدت ببضاعتً عن الشوارع التً كنت
أذرعها ٌومٌا والتً مللت من برك الماء اآلسن التً تؽطٌها
والتً كرهت هً أٌضا صوتً المتشنج رؼم نعومته فً
المناداة على تلك الدٌكه اللعٌنة ،سلكت دربا ٌقودنً إلى محلة
الصالحٌة ودور السكك والتً كانت تحجبها عن المستطرق
أشجار الدفلة المزهرة ،وما أن عبرت شارع عبلوي الحلة
حٌث المتحؾ الوطنً اآلن ،حتى شاهدت منظرا أقشعر له
بدنً اقتربت أكثر بدافع الفضول من ذلك الموقع فتسمرت
قدماي وعصفت بً رعدة راحت تهز ركبً! لقد شاهدت
عشرات من رجال الشرطة استطالت سراوٌلهم القصٌرة لتنزل
بضعة أصابع إلى اسفل الركبة تحاول االلتحام بلفافات من
القماش السمٌك والذي لفت على الساق وكؤنها ملوٌة سامراء
نازلة إلى أسفل القدم لتلتصق بؤحذٌة سوداء ضخمة ال أظنهم
ٌستطٌعون رفعها من األرض إال بمشقة ،وقد اعتمرت
رإوسهم سدابر من الخاكً انحرفت كلها بزاوٌة حادة ،وفً
أٌدٌهم بنادق طوٌلة ،شكلوا سٌاج بشري تفصل كل واحد منهم
عن صاحبه بضعة خطوات ،وكانت هناك سٌارات من الجٌب
تحمل رشاشة شكلت أبراجا لذلك السٌاج الرهٌب ،كان كل
هإالء ٌحرسون رجبل واحدا علق بحبل فوق خشبه أقٌمت فً
وسط الساحة " تحت بوابة المتحؾ الٌوم بٌن الثورٌن
المجنحٌن "  .كان ٌرتدي بدله بنٌة ؼامقة على ما أظن وحذاء
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البد إنه اعتنى كثٌرا بتلمٌعه فً لٌلته األخٌرة ،وقد زادت
الشمس فً لمعانه ،ؼطى وجهه كٌسا ٌنزل إلى تحت الرقبة ال
أذكر لونه .لم أدرك مؽزى تلك الممارسة حٌنه ،كنت قد رأٌت
فً السابق (التشابٌه) التً كانت تقام فً ذكرى استشهاد
الحسٌن والذي أحبه وال أعرؾ سببا لذلك ،هل ٌكون هذا
الرجل ٌمثل معسكر الحسٌن؟ ولكن أٌن تلك العمابم الخضر؟ قد
ٌكون الشرطة ٌمثلون معسكر الشمر فكبلهما ٌمثبلن العنؾ
والكراهٌة .ولكن لماذا كل هذا الحشد من الشرطة والسٌارات
المسلحة ،أتكون كلها لحراسة رجل واحد معلق بحبل ال ٌمكنه
الفرار حتى وإن كان حٌا؟ رحت أبكً من شدة الخوؾ وزاد
من خوفً أن الشرطً القرٌب منً نهرنً طاردا ،فعدت
أدراجً إلى الدورٌٌن التفت خلفً كل عشرة أمتار خوفا من أن
ٌتعقبنً أحد .لقد كرهت تلك الساحة التً شهدت شنق ابن
العراق البار الذي قارع االستعمار اإلنكلٌزي وشركات النفط
ٌوسؾ سلمان ٌوسؾ (فهد) .ترى ماذا سٌفعل لو عادت له
الحٌاة اآلن لٌرى أن من ٌحكم العراق الٌوم هو صاحب الجبللة
"برٌمر"! ظل الخوؾ محفورا بقلبً منذ صبٌحة ذلك الٌوم
وإلى ٌومنا هذا .
وعندما وصلت إلى البٌت كنت فً حالة الهلوسة والهذٌان
وازداد رعبً حٌن علمت أن فهد ٌمت بصلة ما باألخ األكبر
وبصبٌح .افترشت األرض واستسلمت لرجفة الحمى وكؤن شبح
الموت ٌطاردنا نحن بالذات .لم أقترب من ثرٌدة المحروق
إصبعه ذلك الٌوم وقد اعتكفت بالبٌت لم أخرج منه لعملً لعدة
أٌام على الرؼم من إلحاح أمً وصبٌح حرصا منهم على
مساعدتً فً تجاوز تلك المحنة أو ربما خوفا على بوار
بضاعتً التً وظفت بها العابلة ما ٌقارب المابة فلسا .انتقلنا
بعد تلك الحادثة إلى دار فً حً األكراد بجانب الرصافة ومنها
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إلى دار ثانٌة فً بنً سعٌد وأخرى فً حً فقراء الٌهود فً
أبً سٌفٌن .ودابما كان هناك من ٌشاركنا السكن مرة رجل
ؼارق بٌن أوراقه ال أراه على الرؼم من ترصدي له ،ثم جاء
آخر ؼٌره وكان شارد الذهن تبدو علٌه أثار النعمة .ثم رحلوا
ورحل صبٌح معهم .وكان ذلك آخر عهد له بالسكن معنا .رأٌته
مرة ٌشتؽل فً مخزن لبٌع المواد الؽذابٌة فً شـــارع الوصً
( شارع النهضة ) علمت بعد سنٌن أن هذا المخزن هو لسبلم
عادل ،وهو الرجل الرابع الذي حل محل فهد بعد أن تعاقب
على ذلك المركز رجال عدة كان منهم من شاطرنا فقرنا فً
تلك الدور .بعد أن تركنا صبٌح رحت أعتمد على نفسً فً
إعالة أمً ورحت أشتؽل فً إحدى المطابع بؤجور ٌومٌة
مؽرٌة تقارب المابة فلس ٌذهب ثلثها للنقل ولوجبة الؽداء التً
لم تتؽٌر طٌلة عملً بتلك المطبعة ( الرابطة ) وهً صمونتان
وكاسة من اللبن الرابب مع قطعة من تمر الحبلن .أخذت أتنقل
فً مطابع بؽداد ؼٌر البعٌدة من أبو سٌفٌن والمنتشرة فً
شارع المتنبً وبؤجر أخذ ٌرتفع شٌبا فشٌبا .والتحقت بالمدارس
المسابٌة .لم نعد نرى صبٌح إال ما ندر ،وفً ذات ٌوم زارنً
فً المطبعة التً أعمل فٌها وقبل دقابق من انتهاء عملً ،وال
أعرؾ كٌؾ علم بمكان عملً ومواعٌده .كم كنت فرحا بذلك
اللقاء .هدأ من روعً وخرج معً لٌرٌنً " الباٌسكل " الذي
معه وهو ذو ثبلث عجبلت حٌث ٌتصدره صندوق خشبً
ذكرنً بعربة الفاكهة .أركبنً فوقه وراح ٌدفعنً وٌسٌر
بجانبً .سؤلنً عن حٌاتنا وعن صحة أمه وكان مشتاقا لمعرفة
أبسط أمورنا .ثم شرح لً بؤن الحزب بحاجة إلى حروؾ
طباعة " كانت من الرصاص تستورد من إنكلترا " وطلب منً
أن أخرج من العمل نهار الٌوم التالً بإجازة لمد ساعتان
ألذهب معه إلى إحدى المطابع التً تبٌع تلك الحروؾ والتً
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تقع فً شارع المستنصر ،وكان صاحبها من وكبلء التحقٌقات
الجنابٌة .جبت إلى موعدي معه فً الوقت المحدد ،فطلبات
صبٌح كانت بمثابة األوامر بالنسبة لً .وبعد جرعة من
المنشطات الحماسٌة مذكرنً برجولتً " والتً لم أكن قد
اكتشفتها بعد " محذرنً من االرتباك وعلمنً كٌؾ أشتري تلك
الحروؾ للمطبعة التً أعمل بها وكانت كمٌاتها وأنواعها
مكتوبة بقابمة دسها فً ٌدي .اشترٌت تلك الحروؾ بعد أن
أعطٌت بعض التفصٌبلت عن المطبعة التً أشتؽل فٌها ودفعت
أثمانها ورحت أنقلها إلى صندوق " الباٌسكل " وأصفها بهدوء.
وفً الزقاق المجاور وجدت صبٌح ٌحتسً استكان من الشاي
ٌداري به قلقه .ؼمرته فرحة عظٌمة عند ما شاهدنً أدفع
الباٌسكل ثم لحق بً وأخذ الدراجة منً وودعنً واختفى .ولم
أراه إال بعد عدة أشهر وبمهمة جدٌدة .كان ٌنجز المهمات
المناطة به بكل جرأة وإبداع .
" كان ٌبتكر طرقا مثٌرة فً تنفٌذ مهماته وكان ذلك ٌثٌر
إعجابً وحماسً "
لم ٌتؽٌر صبٌح رؼم تكامل رجولته وظل الهدوء والحٌاء أول
ما تراه على وجهه الذي راحت تزٌنه شوارب شذبت بعناٌة.
كان ٌبتكر طرقا مثٌرة فً تنفٌذ مهماته وكان ذلك ٌثٌر إعجابً
وحماسً فً مشاركته فً تلك المهمات على الرؼم من تباٌن
دوافعنا لها .وبما أن األخ األكبر نزٌل السجون وكان ٌطاؾ به
من سجن إلى آخر وبعد أن نقل من سجن " نقرة السلمان "
المرعب إلى سجن بعقوبة الذي بنً بإشراؾ النقطة الرابعة
األمرٌكٌة ،وكنت وأمً شدٌدي الحرص على زٌارته فً كل
تلك السجون ورسابل صبٌح كانت ترافقنً دابما ،وبتخطٌط
ودعم من صبٌح ورفاقه فقد استعار حذابً مرة وأعاده لً فً
الٌوم الذي ٌسبق زٌارتنا لسجن بعقوبة بعد أن خبؤ فٌه رسالة
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سرٌة ،وطلب منً إعطاءه لرفاقه فً السجن وخص لً أسم
أحدهم ،وأثناء الزٌارة جاء ذلك الشاب وأعطٌته الحذاء فلبسه
وعاد لً بحذاء ؼٌره وانتهت الزٌارة وهب الناس إلى أحذٌتهم
التً اختلطت ببعضها لعدم وجود ( كشوانجً ) وبعد أن ذهب
كل فً دربه احترت أنا بالحذاء الصؽٌر الذي جلبوه لً وال
أعرؾ كٌؾ استطعت أن أحشر قدمً فً ذلك الحذاء اللعٌن،
واألهم كٌؾ استطعت السٌر به عشرات األمتار دون أن أجلب
انتباه الشرطة ،وأخذت المسؤلة على محمل الهزل .لكن صبٌح
عندما علم بذلك أقام الدنٌا وأقعدها وعلى األقل أمامً .لقد ظل
صبٌح بعٌدا عنا ناذر نفسه وشبابه ألحبلم لو تحققت لنزلت
جنة هللا على أرضنا هذه ولعاش الناس فٌها سعداء .كنت أراه
فً األحبلم أكثر مما أراه فً الٌقظة .هل كانت جرأته تهور
وطٌش شباب أم كانت نتٌجة إٌمان راسخ بقضٌة عادلة ؟
تصوروا فً إحدى المرات أخذنً معه إلى تاجر من تجار
الشورجة وراح ٌساومه على استبجار خان تعود لذلك التاجر
تقع فً سوق الصدرٌة الستخدامه كمطبعة .ثم اتفق مع ذلك
التاجر ووقع معه عقدا وال أعرؾ بؤي اسم ودفع له النقود.
واستؤجر شاحنة صؽٌرة وبعض الحمالٌن مع بكرة رافعة ونقلنا
مطبعة الحزب الشٌوعً السرٌة إلى ذلك الخان فً وضح
النهار ،دفع أجور الحمالٌن والسٌارة وبقٌنا أنا وهو فً إعدادها
للعمل وكؤننا فً شارع المطابع .
إن المهمات التً كان ٌشركنً فٌها ال أظنها تمثل إال جزء
ضبٌبل من العمل الذي كان ٌقوم به .لحسن حظً جمعتنً به
سفرة العمر األولى إلى االتحاد السوفٌتً إلى مدٌنة موسكو
والتً سمعنا عنها الكثٌر والتً كانت أبعد من الحلم .كان ذلك
فً تموز من عام  ٔ8٘7فً مهرجان الشباب العالمً الذي
أقٌم هناك .كان الوفد العراقً والذي ؼالبٌته من الشٌوعٌٌن
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ٌضم أكثر من ٕٓٔ مشارك ،حرص صبٌح أن أذهب معه فً
تلك السفرة .حصلنا على جوازات سفر مزورة وسافرنا بها إلى
سورٌا .وفً دمشق أقام الوفد مقرا له فً وسط المدٌنة .كان
الوفد بقٌادة محمد صالح العبلً وعبد الجبار وهبً والدكتور
صفاء الحافظ والعدٌد من الشخصٌات العراقٌة وكان صبٌح من
ضمن قٌادة الوفد ،ؼالبٌة هإالء الرجال األفذاذ قضت علٌهم
طؽمة البعث المجرمة عام ٖ .ٔ8ٙرحلت تلك النخبة من
الرجال االقحاح مخلفة ؼصة وحسرة فً نفس كل من عرفهم .
وكما ٌقول المثل الموصلً ( راحت رجال الحامض السماقً
وظلت رجال أل بالعصً تنساقً ) .نقلنا من دمشق إلى
البلذقٌة ومنها بالباخرة إلى أودٌسة ثم إلى موسكو بالقطار .إن
ذلك المهرجان كان حدثا بارزا ومهما فً تارٌخ شبابنا وال
أعرؾ لماذا لم ٌكتب عنه شٌبا إلى اآلن على الرؼم من
األحداث التً رافقته والمعانً التً تمثلها تلك األحداث .عدنا
بعد تلك السفرة لنجد أن هناك من وشى بنا وأعطى أسماءنا
بالتفصٌل إلى االستخبارات األمرٌكٌة التً أوصلتها بدورها
إلى عصابة التحقٌقات الجنابٌة فراحت تعتقل العابدٌن واحدا
بعد اآلخر .عادت قٌادة الوفد إلى العراق سرا عن طرٌق مدٌنة
دٌر الزور وكان صبٌح معهم وقد حرص على اصطحابً معه
إال أننً عدت إلى الشام بؤمل الحصول على فرصة عمل فً
الخلٌج .وبعد أن أٌست من تحقٌق تلك الفرصة عدت إلى
العراق لٌلقى القبض علً عند الحدود العراقٌة السورٌة ألقضً
أسابٌع فً التحقٌقات الجنابٌة خاضعا لطقوسها التً ال تستثنً
أحدا .خرجت بعدها بعد دفع رشوة ألحد ضباط ذلك الجهاز .
التقٌت بعدها فً بؽداد بصبٌح وبمهمات جدٌدة والتً كان
ٌنجزها بعقلٌة المحترؾ أساعده فً بعضها لقربه من قلبً إلى
أن القً القبض علٌه فً عام  ٔ8٘7فً وكر لمطبعة الحزب
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فً البتاوٌٌن .دخل السجن على أثرها ،ولم ٌمكث به كثٌرا ،فقد
حررته ورفاقه ،ثورة الرابع عشر من تموز عام  ٔ8٘9لم
ألتقً بصبٌح بؤي مهمة بعد الثورة إال أنه عاد لٌشاركنا واألخ
األكبر السكن وكانت تلك أٌام سعادة للعابلة لم ترها منذ أمد
طوٌل ولم نراها بعد ذلك .كان صبٌح ٌقوم بؤعمال حزبٌة بعد
الثورة ضمن أعمال القٌادة ولم أعرؾ ماهٌتها ولم أحاول ذلك
فقد أصبحنا رجال ولكل منا همومه وكان إنجاز تعلٌمنا الثانوي
من همومنا الكبرى وقد فلحنا فً ذلك أخٌرا .لم ٌذق طعم
الحرٌة إال سنٌن قلٌلة بعد ثورة الرابع عشر من تموز حتى
قامت الشرطة باعتقال صبٌح واألخ األكبر من جدٌد وبحجة
اشتراكهم فً مظاهرة لنصرة الشعب الجزابري سجنوا على
أثرها خمسة سنٌن ورحل األخ األكبر إلى سجن الموصل
ورحل صبٌح إلى سجن الرمادي ولم ألتقً به بعدها فقد
سافرت أنا للدراسة فً موسكو وظل هو قابع فً سجن
الرمادي إلى أن جاءت ثورة البعث المجرمة عام ٖ ٔ8ٙلتؤخذ
صبٌح من سجنه وتعذبه إلى حد الموت فً أقبٌة قصر النهاٌة .
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( الصورة  :فً سجن الرمادي .جمٌع من فً الصورة استشهد
بعد انقبلب ٖ ٔ8ٙاألسود وٌظهر الشهٌد صبٌح سباهً جالس
الى الٌسار )
وهكذا قتل صبٌح بدون ذنب وبكل وحشٌة وهو فً عز شبابه
فلم ٌكن قد تجاوز الثبلثٌن من العمر بعد! رحمة هللا تنزل على
روحك الطاهرة ٌا أخً وفقٌديٌ ،ا من أحب شعبه وأراد له
الخٌر .كنت صادقا ،نزٌها ،محبا ولم تقرب الخطٌبة .هل
ستظل مؤساتك تتكرر؟ وٌؤتً جبلدون جدد لٌبحثوا عن ضحاٌا
جدٌدة؟ .
*
*
*

حكاٌة الفتى من أور إستذكار الشهٌد عصام حسناوي
قاسم حنون

كلما حاولت الكتابة عن أخً ورفٌقً ( عصام حسناوي )
ترددت ،ثمة هاجس ٌنتابنً كلما هممت بنعٌه أو استذكار
سٌرته المتوهجة بالصدق والتفاإل ،ربما ال أرٌد اإلستسبلم
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لفرضٌة ؼٌابه األبدي ،تعرفت علٌه فً األٌام األولى لدخولنا
كلٌة اآلداب – جامعة البصرة خرٌؾ العام ٖ ٔ87وانتظمنا
سوٌة فً صفوؾ اتحاد الطلبة العام ،كان متوقد الحماس ألن
ٌجعل من وجودنا فً الحٌاة الطبلبٌة أمرا ال ٌقبل المساومة
مفترضا أن األجواء فً ظل التحالؾ الجبهوي الجدٌد توفر
فرصا أفضل للنشاط والمثابرة ،مع إن العوابق والمشكبلت
تتفاقم واألحقاد تعتمل فً نفوس أدمنت الكراهٌة ولعق الدماء،
وإن هً إال فرصة للمناورة والخداع واصطناع المكابد لٌتسنى
للذباب اقتناص فرابسها فً ؼفلة من الحارس الٌقظ الذي
أجهدته سنوات الكفاح المضنً والمكابدة وراء القضبان فً
الزنازٌن ،أو فً األقبٌة المظلمة ودهالٌز التعذٌب  ..فآثر
اإلحتماء بمظلة كذوب رٌثما ٌنفتح أفق آخر  ..كنا نتخٌل – بما
لدٌنا من حماس ورومانتٌكٌة ثورٌة ومعارؾ بسٌطة – أن
التارٌخ طوع ارادتنا وأنه ٌمكن إعادة بناء العالم على وفق
تصوراتنا وأحبلمنا  ..عصام القادم من الناصرٌة ٌنتمً إلى
أسرة ذي صلة بالشٌوعٌة والٌسار وما كان بعض أفرادها
شٌوعٌٌن ،على أنه ٌتحدث عن الحزب الشٌوعً كما لو أنه
أحد معارفه .افترقنا فً التخصص وانخرطنا فً الحٌاة الٌومٌة
للبصرة فً السبعٌنات بتقالٌدها وطقوسها ،مسراتها وأشجانها
 ..فمن حضور فٌلم سٌنمابً فً إحدى صاالت العرض الى
تجوال فً المكتبات الى نزهة على شط العرب واإلستمتاع
بالحدٌث فً جلسة بكازٌنو الى سفرة طبلبٌة فً بساتٌن أبً
الخصٌب أو منطقة األثل فً أٌام الجمع والعطل ،أقمت معه فً
ؼرفة مستؤجرة فً سوق العشار لسنة دراسٌة واحدة مع
أصدقاء آخرٌن ( عبداألمٌر عبد الخضر ،طالب حسٌن ) هً
الٌوم لديّ من أجمل أٌام العمر  ..افترقنا بعد التخرج عام
 ٔ877وانتقلت عابلته الى بؽداد – البٌاع حتى آلت األحوال أن
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أشهد أٌامه األخٌرة فً البصرة ،اندهشت حٌن التقٌته فً أحد
األٌام من ربٌع العام ٓ ،ٔ89فوجبت به كما فوجىء بً  ..أٌة
رٌح قذفت بك الى البصرة فً أكثر أٌامها قسوة واضطرابا ؟
ِ
تفرق أبناإها الطٌبون فلم تعد كما تعرؾ ٌاصدٌقً! قال أنه
قادم الى البصرة من جدٌد لٌعمل مدرسا وٌسعى لئلقامة فٌها
بعٌدا عٌن أعٌن السلطة ،وفً لقاء آخر تعرفت الى خطٌبته
التً كانت من البصرة ،نسب الى متوسطة جنٌن للبنٌن فً
قضاء الفاو جنوب البصرة ،ثم انقطعت أخباره عنً حتى
علمت بانقطاعه عن المدرسة بعد فترة لٌست طوٌلة من
مباشرته بالوظٌفة ولكنً ال أعرؾ الكٌفٌة التً ألقً القبض
علٌه بها  ..عصام ٌمتلك من الصدق واإلصرار والحذر ما
ٌرجح فرضٌة أن ذباب الفاشٌة أوقعت به عند منعطؾ فً
المدٌنة أو فً المدرسة أثناء الدوام المعتاد أو فً الطرٌق الى
البصرة عبر دابرة مؽلقة من األسبلة هً بمثابة مصٌدة
لئلستدراج والفتك  :هل أنت بعثً؟ لماذا ال تنتمً للبعث؟ اذا لم
تكن بعثٌا وال ترٌد اإلنتماء للبعث وقع على القرار ٕٓٓ
الصادر من مجلس قٌادة الثورة ( سًء الصٌت ) لتحٌٌد
نشاطك السٌاسً! وإذا لم توقع فؤنت شٌوعً  ..هذه هً
اإلنشوطة اإلنتقامٌة التً صممها العقل الفاشً ووقع ضحٌتها
اآلالؾ من المناضلٌن .
سبلما ومجدا أٌها الصدٌق العزٌز عصام حسناوي
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مرسوم جمهوري بتوقٌع الطاؼٌة هدام ٌوقع فٌه حكم اعدام
عدد من مناضلً مدٌنة البصرة االبطال ومن ضمنهم الشهٌد
الخالد عصام حسناوي كسار السهٌلً .
*
*
*
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نقف إجالال وإكراما لعائلة شالل
حوار  /أحالم رهك
رؼم لٌل الفاشٌة الذي طال واستشرى ورؼم قٌود الدكتاتورٌة
ٌبقى المناضلون شموعا تنٌر لنا دروب الحرٌة وهم ٌرددون
عبر األجٌال ( الٌمشً بدربنة شٌشوؾ  ...لو موت لو سعادة
 ...واحنه دربنا معروؾ والوفه عدنه عادة  ...لو طاحت الكاع
بظٌم نصعد على جتاؾ الؽٌم نمطر وفه وسعادة ) أحببت أن
أتناول شذرات مضٌبة وومضات المعة وأسرة من األسر التً
ناضلت عبر األجٌال ووقفت بوجه الفاشٌة والنظام الدكتاتوري
الدموي منذ الخمسٌنات من القرن المنصرم إلى نهاٌة
الثمانٌنات ،عابلة شبلل تمٌزت بنضال دام أكثر من (ٕ٘) عاما
منذ الخمسٌنات كان األب ( محمد شبلل حبٌب الصفار )
ٌخوض نضاله السري وٌنتقل هو وعابلته من محافظة إلى
أخرى هروبا من عٌون النظام ألبعثً وكل مكان كانوا
ٌستقرون به ٌكون مقرا ٌجتمع به اإلبطال ومجموعة من
المثقفٌن ٌعملون بكل شجاعة لتؽٌٌر الظلم والجبروت إلى سبلم
دابم ٌحلمون بتحقٌقه ولمعرفة تفاصٌل هذه العابلة التقٌنا السٌدة
( أم جبلء ) صانعة ووالدة اإلبطال الذٌن انشدوا ورددوا ( إن
المبادئ أقوى من الموت وأعلى من أعواد المشانق ) .
فبادرت وسؤلتها:
ممكن ان تحدثٌنا باختصار عن نضال زوجك ضد البعثٌٌن .
• منذ عرفته كان زوجً شٌوعٌا ومثقفا كان ٌمتهن التدرٌس
وبدأ نضاله منذ الخمسٌنات من القرن المنصرم فبعد إن قتل
البعثٌون (عبد الكرٌم قاسم ) اتجهوا نحو الشٌوعٌٌن لٌلقوا
القبض علٌهم واحدا تلو األخر وباالسم ألنهم كانوا معروفٌن
بقوة رأٌهم وفكرهم النٌر والوقوؾ بكل شجاعة أمام الطاؼوت
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والجبروت البعثً وكان سبلحهم الفكر فبدبوا بحملة اعتقاالت
ضدهم .
كٌؾ بدأت مسٌرتكم النضالٌة ؟
• كنا ننتقل من محافظة إلى أخرى وكل محافظة نجعل بٌتنا
مقرا للرفاق وكنت انقل البرٌد السري من مكان إلى آخر وبعد
أعوام من النضال السري وبالتحدٌد فً محافظة الحلة القوا
القبض علٌنا أول مرة أنا وزوجً ( أبو جبلء ) وابنً جبلء
وتركت بقٌة أطفالً عند الجٌران وال اعرؾ ما هو مصٌرهم
وحملت معً ابنتً الصؽٌرة التً كنت ارضعها من صدري
أخذونا إلى امن الحلة وقاموا بتعذٌبنا بؤسالٌب همجٌة وعند
التحقٌق وجدوا فً جٌب ابنً جبلء جواز سفر وورقة من
الحزب أخذوه وعذبوه بوحشٌة وكان اسم مــــــــــفوض األمن
( محمد دله علً العانً ) وبالصدفة حضر الضابط المسإول
عن قضٌتنا وعند المرور بنا تعرؾ على أبً جبلء فقد كان
طالب عنده فعلى الفور أوقؾ التحقٌق معه الن أستاذه فً
اإلعدادٌة .
بعد االعتقال هل صعدتم المحكمة ؟
* نعم حكم علًّ انا وابنً بثمانٌة أشهر أما زوجً فحكم علٌه
بؤربع سنوات بعدها حولوا أبو جبلء إلى نقرة السلمان وخرجت
مع ابنً وعانٌت الكثٌر فً تربٌة األطفال والصرؾ علٌهم
طول فترة سجنه .
بعد هذا كله وبعد االنتظار لسنوات وبعد خروج زوجك من
نقرة السلمان هل عانٌتم مضاٌقات رجال األمن مرة أخرى ؟
* بعد أن خرج زوجً من السجن رجع إلى عمله مع الحزب
فً بؽداد حٌث استؤجر بٌتا فً مدٌنة الحرٌة ولكن هذه المرة
قل عمله بسبب مرضه الذي عانى منه من اثر التعذٌب
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والسجن واستلمت مهمة العمل منه وبدأت أجلب البرٌد من
شمال العراق ولكن مبلحقات األمن ضلت تضاٌقنا فمثبل فً
احد األٌام تعرض زوجً إلى اعتداء من ثبلثة مجهولٌن قاموا
بضربه وركله على بطنه وكانوا ٌحملون معهم السكاكٌن ولكنه
قاومهم وسحب السكٌن من ٌد أحدهم فجرحت ٌده فسقط على
األرض وهربوا ،بعد هذه الحادثة ظل زوجً طرٌح الفراش
ٌعانً من أمراض الزمته من اثر التعذٌب فقمنا بتهرٌبه خارج
العراق للعبلج وللخبلص من المبلحقات االمنٌة فخرج عن
طرٌق الحدود السورٌة الى لبنان ومن ثم الى االتحاد السوفٌتً
حٌث تسكن ابنتً ولكن بعد كل هذه المعاناة توفاه األجل بعد
نضال دام عشرات السنٌن فعملت له مؤتما فً بؽداد على أثره
اعتقلونً بحجة أنً اجمع التبرعات للحزب من هذا المؤتم
وتكررت الحالة فً األربعٌنٌة وظل األمن ٌبلحقنً وأوالدي .
هل سار أوالدك وبناتك بنفس الطرٌق الذي سار به أبوهم أي
طرٌق السٌاسة واالنتماء للحزب الشٌوعً العراقً ؟
* نعم لقد شاركوا فً تنظٌمات حزبٌة وعملوا من اجل وطن
حر وشعب سعٌد .
هل تعرضوا لبلعتقال ؟
* فً السبعٌنات من القرن المنصرم توطدت عبلقة أبنابً
بالحزب وبدأوا ٌعملون كخلٌة نحل الن فً تلك الفترة انتعش
الحزب وبدأ العمل بصورة علنٌة بعد الجبهة الوطنٌة ولكن
عناصر حزب البعث الدامً لم ٌتركوهم فؽدروا بالكثٌر منهم
الن الحزب الشٌوعً فً وقتها استحوذ على الشارع فبدأت
مخاوؾ حزب البعث فقام بحمبلت اعتقال عشوابٌة وبما ان
اسم عابلتنا فً أول القابمة قاموا باعتقال ابنتً وفاء (ام سبلم)
وزوجها ( عادل حمود جبر ) فً الحلة وأٌضا ابنتً نجاح
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تسكن هً وزوجها العسكري وكانت أختها وصال تذهب
للمبٌت معها عند التحاق زوجها بالعسكرٌة وابنً إبراهٌم الذي

ٌدرس فً الجامعة التكنلوجٌة فً الحلة وكنت أنا وأوالدي
البقٌة فً بؽداد وتمت مداهمة البٌت الذي اسكن فٌه بعد
مراقبتهم البنتً ( جمٌلة ) ولكن أخوها مازن هربها من سطح
البٌت وقال لها انبطحً وال تظهري نفسك وعند المداهمة سؤلوا
مازن عن اخته جمٌلة فؤنكر وجودها فقاموا باعتقاله بدل منها
وبقً فً المعتقل ثمانٌة أشهر بعدها رموه أمام باب البٌت فاقد
الوعً من اثر التعذٌب ،خبلل هذه الفترة استطعت ان اهرب
و(
ابنتً جمٌلة وزوجها ( علً سٌد راضً الموسوي )
وصال وزوجها علً جاسم السماك ) الى بٌت عمتً فً القابم
(حصٌبه) ومنها الى سورٌا ومن سورٌا رجعوا الى شمال
العراق .
ٕٕٔ

عند رجوع بناتك الى العراق هل رجعن للعمل السري مع
الحزب ؟
* نعم كان عملهن توصٌل البرٌد من الشمال الى داخل بؽداد .
كٌؾ استطاع رجال اآلمن إلقاء القبض علٌهن ؟
* بالرؼم من الحذر بالعمل لكن عٌون األمن كانت تراقب بناتً
فجاء اتصال هاتفً البنتً (جمٌلة ) بؤن ابا الطفلة (زٌنب )
االبنة الوحٌدة لها ٌرٌد ان ٌراها وكانت تبلػ من العمر اشهر
فذهبت مسرعة بابنتها الى المكان المتفق علٌه فوجدت سٌارة
االمن تنتظرها فالقوا القبض علٌها .
كٌؾ القوا القبض على بقٌة العابلة ؟
* عندما اعتقلوا ابنتً ( جمٌلة ) وابنتها الصؽٌرة ( زٌنب )
وجدت هنالك شخصا معترفا علٌها هً واختها ( وصال ) التً
تسكن الحلة عند اختها نجاح فقاموا بتطوٌق البٌت واعتقال ابنً
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أبراهٌم وابنتً وصال بعد ان تركت ابنتها الصؽٌرة مع اختها
( نجاح ) .

بعد ان اعتقلوا أوالدك وبناتك كٌؾ اعتقلوك معهم وبؤي
طرٌقة ؟
جاء االمن الى البٌت وقالوا لً ان ابنتك وفاء فً المستشفى
وقد ٌضربها الطلق فؤخذت لها مبلبس وذهبت بسرعة وسارت
بنا السٌارة الى دابرة االمن وادخلونً الى ؼرفة ( مدٌر امن
صدام ) وقال بالحرؾ ( واخٌرا الطٌر الً ٌطٌر صدناه )
فبدأوا بتعذٌبً بالهروات والكهرباء ورأٌت مصادفة صدٌق
عادل زوج ابنتً واتضح انه مفوض باألمن وكان مندسا معنا
وبعد (ٗ أشهر ) حولونا الى االمن العامة وهناك تعرضنا
ألبشع انواع التعذٌب النفسً والجسدي بشتى الطرق انا وبناتً
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واوالدي وخصوصا البنات ولكن حملن وسام البطولة فً
الوقوؾ أمام جبلوزة النظام االنذال .
هل تعرضت بناتك لبلعتداء من قبل رجال االمن الصدامً ؟
* نعم لقد اخذوا ابنتً (بشرى محمد شبلل ) التً كانت فً
رٌعان شبابها الى مستشفى االمراض العقلٌة وهً فً كامل
قواها العقلٌة ولحد االن النعرؾ مصٌرها ،وبعد السقوط
مباشرة ذهبت بسرعة الى مستشفى الشماعٌة فلم اعثر على اي
دلٌل لوجودها .
وبعد االعتقال هل حولوكم الى المحكمة ؟
* نعم حولونا الى محكمة الثورة وحكم علٌنا المجرم ( عواد
البندر ) بؤحكام مختلفة فوضعوا النساء فً قفص والرجال فً
قفص اخر فقد حكم علًّ وعلى بناتً وفاء وانتصار بالحكم
المإبد والبقٌة حكم علٌهم باالعدام شنقا حتى الموت .
وبعد المحكمة اٌن حولوكم ؟
* لقد حولونا الى سجن الرشاد سجن النساء وحولوا الرجال الى
ؼرؾ االعدام فً ابً ؼرٌب .
ممكن ان تتحدثً لنا عن سجن الرشاد وعن المعاناة التً
كابدتموها فً ذلك السجن وترقب ساعات الموت الرهٌب
البنتٌك ( جمٌلة ووصال ) ؟
* لقد اعطونا ؼرفة انا وبناتً وفصلوا عنا جمٌلة ووصال فً
ؼرفة خاصة للمحكومات باإلعدام وبدأت اتوسل لكً ٌضعوا
بناتً معً فً نفس الؽرفة لكً اشبع ناظري بهن قبل الفراق
االخٌر كنت انظر الٌهن واتمنى ان ٌتوقؾ الزمن ألبعد عنهن
شبح الموت ،كانت ابنتً جمٌلة أسما على مسمى ولدٌها بنت
عمرها سنة حٌث كبرت فً المعتقل وكانت ترضع من صدرها
ومتعلقة بها كثٌرا وقد حاولت جمٌلة قبل ان ٌعتقلوها ان ترسلها
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الى اهلها لٌتكفلوا بتربٌتها ألنها مطاردة من االمن والعتقادها
انهم احن الناس علٌها لكنها تفاجؤت باستقبالهم لها عندما
طردوها هً وابنتها فً حضنها الى ان اقتٌدت لئلعدام واخذوا
الطفلة ( زٌنب ) من حضن امها وهً ترضع ورموها لتفارق
امها بصرخة تودعها والى االبد بقٌت جمٌلة تحدق بؤبنتها
وقلبها ٌرؾ علٌها كالحمامة المذبوحة ووصت الجمٌع بؤن ال
تسلموا زٌنب الى اهل ابٌها .
اما وصال فؤن ابنتها بقٌت خارج السجن عند اختها لذا بقٌت
وصال صلبة قوٌة وعندما اخذوها الى االعدام هتفت ( ٌسقط
الطؽاة وٌعٌش الحزب الشٌوعً العراقً )  ...فؤخذوها
وودعناهن الوداع االخٌر وتم اعدامهن بشكل جماعً مع
اخٌهن ابراهٌم وزوج ابنتً ابو سبلم ( عادل حمود جبر )
ولشهدابنا ولجمٌع الشهداء الذٌن ضحوا من اجل المبادئ
السامٌة الخلود فً جنات الخلد .
متى خرجتم من سجن الرشاد وكٌؾ ؟
* لقد خرجنا فً عفو عام  ٔ89ٙأنا وبناتً والطفلة زٌنب من
سجن الرشاد المظلم محمبلت بهموم وجراح وفاقدات أعز
الناس لنا .
شكرنا وتقدٌرنا لك لفسح هذا المجال لنا لعمل هذا اللقاء
ونتؤسؾ على تقلٌب المواجع لك ولكن هذه األحداث ال تنسى،
لنقؾ إجبلال وإكراما لهذه العابلة البطلة .
*
*
*
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ومضات مع الشاعر الشهٌد خلٌل المعاضٌدي
أحمد السٌد علً

فً ٕ نٌسان ٗ ٔ89أبلػ ذوي الشهٌد خلٌل بإعدامه و ضرورة
عدم إقامة مجلس عزاء له دون إعطاء مبرر اإلعدام وال وجود
لمحاكمة أصبل ،وكان الشهٌد قد أختطؾ من الشارع فً بعقوبة
فً بداٌة الحرب العراقٌة االٌرانٌة هو والشهٌد مصطاؾ الدٌو
والشهٌد قٌس الرحبً و فٌما بعد الشهٌد حجً كامل كبلز
والشهٌد شاكر الخشالً .عرفت األستاذ خلٌل فً مطلع
سبعٌنٌات القرن الفابت وأنا صبً صؽٌر حٌث كان ٌسكن
قرٌب من الفرن األوتماتٌكً الذي إشتراه خالً مشاركة مع
قرٌبٌن وصدٌق ،وكان أبٌه إبراهٌم العانً ٌمتلك محل صؽٌر
لبٌع الحلوى لؤلطفال مبلصق لسكنه .وكان ٌؤتً مساءا هو
وصدٌقٌن له هما سعٌد شفتاوي وقاسم حجً جمٌل ٌتسامرون
معنا أنا والعمال على عتبة الفرن أٌام ما ٌسمى أبو طبر وبعدها
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ٌذهبون الى منازلهم .التقٌت به بعدها كؤستاذ فً متوسطة
بعقوبة وأنا فً الصؾ االول وكان الشهٌد ٌ ّدرس اللؽة
االنكلٌزٌة ،وكانت حصة اللؽة االنكلٌزٌة تؤتً فً الجدول بعد
حصة الرٌاضة ،وبعد عودتنا من ملعب اإلدارة المحلٌة المتاخم
للمتوسطة والتعب واالرهاق واضح علٌنا ونحن ندخل الصؾ
ٌستقبلنا االستاذ خلٌل بوجهه الباسم و ٌبعثنا الى المؽاسل وبعد
ان نرتاح دون الوقوؾ قٌاما فهو ال ٌحبذ القٌام للمدرس وٌقول
االحترام ٌنشؤ من عبلقة المحبة والود بٌن التلمٌذ واالستاذ،
وبعد منتصؾ الحصة ٌبادر بالسإال إذا كان لدى اي منا رؼبة
لسماع الشعر الحدٌث فلٌبقى فً الصؾ أو ٌخرج من الحصة
طوعا وكان هذا ؼرٌبا بالنسبة لنا نحن طبلب الصؾ االول
المتوسط ،،وكان ٌقرأ للسٌاب كثٌرا ،وكان ٌخرج معنا بعد
انتهاء الدوام وكنا نؽنً لعبد الحلٌم حافظ كثٌرا واستمر هذا
الحال للصؾ الثانً ،وفً إحدى المرات طلب منا كتابة أسماء
حبٌباتنا إذا كان لنا حبٌبات أو أي اسم بنت نحبها ،كان جريء
جدا وال ٌخشى البعثٌٌن ،كان شخصٌة ؼٌر تقلٌدٌة وٌهتم
بتبلمذته وكان ٌشجعنا على المطالعة الخارجٌة وقراءة الشعر
واالدب كذلك السٌاسة ،وكنا نلتقً معه بعد دوام المدرسة وقد
أشاعوا علٌه رجال االمن بؤنه ٌحب العبلقات المثلٌة الذكورٌة
لٌس لشًء وإنما لعبلقته المثالٌة مع الطبلب ،وكان رجال
االمن ٌراقبونه كثٌرا وهو ال ٌؤبه بهم ،وقد ٌخرج فً االمتحان
الشفهً عن موضوعة االنكلٌزي فٌسؤل عن الشعر والموسٌقى
والؽناء وكان ٌطلب منا أحٌانا أن نؽنً أو نذكر أهم الممثلون
فً السٌنما العربٌة واالجنبٌة ،ومرة سؤل أحد طلبة االتحاد
الوطنً عن أهم ممثل فً مصر فؤجاب فرٌد شوقً فؤعطاه ٘
من ٖٓ ،وقد أخرج مسإول االتحاد الوطنً من امتحان اللؽة
االنكلٌزٌة لؽشه وسؤله المسإول لست الوحٌد الذي ٌؽش فؤجابه
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ألنه أنت مسإول لبلتحاد فؤنت ٌجب أن تكون نموذج ،كان هذا
فً إحدى مدارس قرى بعقوبة لذلك عوقب بنقله عدة مرات
ألماكن نابٌة .كان الشهٌد خلٌل قد ترك الحزب الشٌوعً
الختبلفه مع الحزب على الجبهة الوطنٌة آنذاك ولكنه بقً أمٌنا
لرفاقه وأصدقاءه وللماركسٌة ،وبعد عام  ٔ879فصل من
التعلٌم وكان قد عمل فً جرٌدة طرٌق الشعب ومن ثم عمل
دهان للدور والمدارس وؼٌرها .لم ٌجد البعثٌٌون اعترافا علٌه

كعضو فً الحزب الشٌوعً ولكنهم كانوا ٌخافونه كعنصر
مإثر وفعال فً شارع بعقوبة وٌمتلك ثقافة واسعة وعمٌقة ،ولم
ٌمهله القدر لجمع قصابده المتناثرة لدى أصدقاءه ومحبٌه ،وقد
أقٌمت له الفاتحة بعد سقوط النظام البعثً الفاشً فً العراق
بعد  8نٌسان ٖٕٓٓ ،كذلك أقٌمت له أمسٌة شعرٌة قد ذكرتها
فً مقال سابق ،ومن هذا المقام أدعو أصدقاءه ورفاقه للكتابة
عن الشهٌد الشاعر خلٌل المعاضٌدي لما لهذا الرجل من دور
مشرؾ فً الحركة الوطنٌة والثقافٌة العراقٌة ،فسبلما لك
ولجسدك المسجى ببلعنوان وهو جاثم تحت خارطة
العراق (....نم هادبا  ...نحن نسهر) .
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الشهٌد وهاب عبد الرزاق  -المالزم حامد
علً طاهر مطرود

كنا سفٌنة حب ونضال ربانها الشهٌد وهاب عبد الرزاق
( مالزم حامد )
فً فترة عملنا فً المنظمة الطبلبٌة للحزب الشٌوعً العراقً
فً كلٌة الزراعة والؽابات  -جامعة الموصل  -فً حمام
العلٌل -حتى تخرجه من الكلٌة عام .ٔ877تمٌزت هذه المنظمة
( لجنة جبلل االوقاتً ) بنشاط اعضابها واصدقابها بٌن الطلبة
وفً المساهمة فً بعض الفعالٌات فً مجال الرٌاضة واالدب
وكذلك االحتفال فً مناسبات الحزب الشٌوعً العراقً ولدٌها
جهد متمٌز فً توزٌع الجرٌدة و ادبٌات الحزب وسط
المضاٌقات والمراقبة وحتى االعتداء بالضرب و اوضاع
سٌاسٌة مضطربة بسبب خصوصٌة ناحٌة حمام العلٌل فً
الموصل من الناحٌة الفكرٌة والثقافٌة .وبعد الهجمة الشرسة
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والعنؾ والرعب والكراهٌة لكل ما هو دٌمقراطً عام .ٔ878
ترك عدد من الطلبة الشٌوعٌٌن مقاعد دراستهم فً الكلٌة
تاركٌن احبلمهم ومستقبلهم .وهم الشهٌد صبحً ٌعقوب
منصور من مدٌنة هٌت حٌث التحق للعمل فً الخطوط السرٌة
للحزب فً مدٌنة بؽداد واخرٌن قد ٌكونون على قٌد الحٌاة ،لذا
علٌنا ذكرهم وهم فالح حسن جاسم و قد عرفته عن قرب
وعشت معه واحببته حٌث عملنا معا بعد قٌادت ِه للمنظمة
الطبلبٌة وصفاء محمد علً الهاشمً وثابر داود جبو و مفٌد
واحسان وجمٌل وامٌرة ولٌلٌان وبلقٌس واخرون ال اتذكرهم .
ولن انسى الرفٌق الشهٌد ناظم مصطاؾ ( مبلزم سامً ) الذي
ٌمتاز بالتواضع و الهدوء ولكن لدٌه الصبلبة المبدبٌة والذي
قادنً بانحٌاز سٌاسٌا واجتماعٌا الى فكر الطبقة العاملة .كان
الشهٌد وهاب عبد الرزاق صدٌقا ورفٌقا جسورا ٌكرهُ الخوؾ
والبعث وذا ثقافة ماركسٌة عالٌة ٌربط الواقع بالنظرٌة وتحلٌل ُه
صابب وٌتحاشاه بجلسات السمر الذٌن لٌس لدٌهم اهتمامات
ذات طابع سٌاسً لذا بقً عودهُ شامخا لم ٌنحن ولم ٌنكسر.
وكانت لدٌه موهبة فً مجال الرسم والخط وقد رسم صورة
المرأة التً ٌحبها على جدار ؼرفته بجانب سرٌر منامه اثناء
سكنه فً ناحٌة حمام العلٌل .وكان ٌردد اؼنٌته المفضلة وهً
( ابهٌمة ازرعونً ومشوا )..واعلمنً بؤن اخاه ٌعمل فً
احدى منظمات الفدابٌٌن الفلسطٌنٌٌن ومسجون فً اسرابٌل .
بعد تخرجه من الكلٌة عام  ٔ877عمل فً مدٌنة الحلة ثم
ؼادرها الى بلؽارٌا إلكمال دراسته ،بعدها ؼادر الؽربة بعد ان
ضاق بها الى جمهورٌة الٌمن الدٌمقراطٌة لٌدخل فً دورة
عسكرٌة وٌتخرج برتبة واسم مبلزم حامد ثم الى كردستان
لٌعمل فً صفوؾ قوات االنصار ألنه انسان احس بمآسً
ووجع شعبه  ..لكن ٌا رفٌقً خسرناك عندما نشرت جرٌدة
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طرٌق الشعب خبر استشهادك فً بشت اشان الدامٌة عام
ٖ ٔ89اذ سقط جسدك الصؽٌر المتعب من ثقل السنٌن والكفاح
برصاص الحقد دفاعا عن الحزب ألنك نذرت روحك لحزبك
كما عهدناك .
*
*
*

الشهٌد معطً بلور الدبس
غانم عبد الواحد جاسور

بمناسبة الذكرى الثمانٌن لمٌبلد حزب الطبقة العاملة والفبلحٌن
ال ٌسعنا إال أن نستذكر شهداءنا وشهداء الحركة الوطنٌة الذٌن
كتبوا بدمابهم مجد العراق .ونستذكر قوافل طوٌلة من الشباب
الشٌوعً الذٌن نذروا حٌاتهم وأرخصوا دماءهم الؽالٌة ووهبوا
ارواحهم قربانا للقضٌة االنسانٌة الكبرى ،وارتبطت ضمابرهم
الحٌة بمصٌر الوطن والشعب من اجل وطن ٌسوده التآخً
والمحبة والحرٌة والدٌمقراطٌة ،واحترام االنسان كانسان
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فً اختٌار حٌاة حرة كرٌمة تتمتع بالعدالة االجتماعٌة
واالشتراكٌة.
والشهٌد ( معطً بلور ) شخصٌة فرٌدة وله تارٌخ عرٌق
مشرؾ حافل بالنضال والبطولة والتضحٌة من اجل
تحقٌقالعدالة االنسانٌة التً اختارها طوعا .فكان نبعا ال ٌنضب
من الحٌوٌة وربٌعا دابم االخضرار وشبلال ٌتدفق ماإه عذبا
وفٌضا من االخبلق والسخاء والكرم وتجسٌد المعانً االنسانٌة
ببل حدود .
ولد فً الهندٌة ( طوٌرٌج ) محلة ( شٌخ حمزة عام ٖٗ) ٔ8
نشؤ وترعرع ودرس فٌها وتعرؾ على االفكار الماركسٌة مذ
كان ٌافعا الحتكاكه المتواصل مع معاناة العمال والكسبة فً
المدٌنة والحالة االجتماعٌة المتردٌة واالحتبلل االجنبً ،حٌث
كان نهر الفرات صالحا للمبلحة النهرٌة بٌن االلوٌة
( المحافظات ) وحركة المواطٌر وتجارة التمور والحبوب
وؼٌرها من المحاصٌل الزراعٌة رابجة فً ذلك الزمان،
وتحتاج الى أٌدي عاملة فً عملٌة التحمٌل والتسوٌق والتفرٌػ
فؤنتمى الى صفوؾ الشٌوعٌٌن مبكرا ،حٌث لم ٌتجاوز عمره
السادسة عشر ربٌعا ،رؼم أنه ٌنحدر من عابلة معروفة بالٌسر
والجاه االجتماعً واالقتصادي ،فوالده وأعمامه من كبار تجار
تسوٌق التمور والحبوب بؤنواعها على مستوى العراق وكان
الشهٌد منحازا انحٌازا تاما الى أولبك المعدمٌن من الطبقة
الفقٌرة ،ولم ٌكن بباله ولو للحظة واحدة ماذا سٌكون مصٌره
فً قادم االٌام ،فهموم شعبه ومعاناتهم كانت نصب عٌنٌه .كما
كان رفٌقا مشحونا بالشجاعة والبسالة والقلق الشدٌد على
مستقبل وطنه و شعبه .
كان ٌتصدر التظاهرات التً ٌنظمها الشباب الشٌوعً من ابناء
الهندٌة ضد االحتبلل البرٌطانً والمعاهدات واالحبلؾ
ٕٖٕ

والتضامن مع الشعب المصري فً ثورته وكذلك العدوان
الثبلثً على مصر قبل قٌام ثورة ٗٔ تموز المباركة كان أول
المناصرٌن لها مع رفاقه الشٌوعٌٌن الشباب والحفاظ على
منجزاتها التً قدمتها الثورة وقابدها الشهٌد عبد الكرٌم قاسم
فً سنتها االولى وبعد صدور قانون االصبلح الزراعً رقم
( ٖٓ لسنة  ) ٔ8٘9الذي هز اركان االقطاع والرجعٌة
وأعداء الثورة فما كان ٌروق لهم ذلك فؤعدوا عدتهم الدنٌبة
لئلجهاز على هذا المنجز وبمختلؾ األسالٌب وبمساعدة اعداء
الثورة من بقاٌا العهد الملكً وفلول الؽربان السوداء وخفافٌش
اللٌل .وبعد مرور سنة على قٌام الثورة واالحتفال الكبٌر
بذكراها االولى التً عمت أفراحها أرجاء العراق عامة كان
الشهٌد مسإوال فً مقر الحزب ،وبعد مرور أربعة أٌام على
االحتفال .وفً صباح ٌوم (  ) ٔ8٘8 /7/ ٔ9دبر الظبلمٌون
هجوما ؼادرا مباعتا استهدؾ مقر الحزب والنٌل منه وقاموا
بإحراقه ،فما كان من الشهٌد ورفاقه اال أن ٌدافعوا عنه ببسالة
وصمود االبطال وبعدها تدخلت الشرطة بعد أن شبت النٌران
واحرق المقر ومحتوٌاته .ثم ألقت الشرطة القبض على معظم
الرفاق وهم كل من (ؼنً وفخري الظاهر وحمٌد وشهٌد سٌد
هاشم وأبراهٌم محسن وطه داود ومهدي سٌد جودي وفاضل
شنون ) وكثٌر من الرفاق وأستشهد الرفٌق (محمد حسٌن
موسى) بعد أن وقؾ هو ورفاقه وقفة االبطال ٌشهد لهم التؤرٌخ
فً دفاعهم عن هوٌتهم االنسانٌة االصٌلة ،حٌث تم نقلهم الى
مركز شرطة الهندٌة .وهناك حدثت مشادة كبلمٌة حادة بٌن
الرفاق وبعض المؤجورٌن على أثرها تمكن احد العمبلء الذي
ٌنتمً الى فبة ضالة تضمر الحقد والكراهٌة الى الشٌوعٌٌن
االحرار وقتله ؼدرا من الخلؾ بعد أن ؼرز حربة البندقٌة
(السنكً) بكل قوته ومزق أحشاءه من جهة الخاصرة .وظل
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ٌنزؾ دون أن ٌلتفت ألٌه أحد أو ٌسعفه الى ان استشهد واقفا
كنخٌل العراق عندما ٌموت وقوفا ،ثم نقل الرفاق الى سجن
الحلة ثم الى سجن الكوت والى سجن بؽداد المركزي حٌث
شكل هناك المجلس العرفً العسكري االول بتارٌخ
( ٘ ) ٔ8ٙٓ/ٗ/برباسة العقٌد شمس الدٌن عبدهللا وعضوٌة
كل من العقٌد (محمد نافع والعقٌد عبد الرزاق الجدة )
وأصدروا أحكامهم ( االعدام شنقا حتى الموت على كل رفاقنا
وفق الفقرة ( ٖ ) من المادة( ٕٗٔ ) ٕ٘٘/ٕٖ٘/من (ق.ع.ب)
ثم بدل الحكم الى أشؽال شاقة مإبدة وبعد مرور سنتٌن أطلق
سراحهم .
وفً هذه االٌام ونحن نعٌش أفراح شعبنا فً الذكرى الثمانٌن
لمٌبلد حزب الشعب بكل أطٌافه متزامنة مع االنتخابات
البرلمانٌة علٌنا نحن الؽٌارى على الشعب والوطن أن نشد من
أزرنا وأن نتوحد من أجل التؽٌٌر وأن ٌشمر الشباب الواعً
عن سواعدهم وٌبذلون قصارى جهودهم االستثنابٌة المخلصة
وخبرتهم المتراكمة ،التً من المفروض أن ٌضعوها فً مكانها
الصحٌح .وانتخاب أصحاب االٌادي البٌضاء والنزٌهة الذٌن
عاهدوا أنفسهم والشعب لخدمته وتوفٌر العٌش الرؼٌد لهم دون
استثناء بعٌدا عن المحاصصة الطابفٌة والعرقٌة وانتشال الببلد
من دوامة العنؾ والتخندق الطابفً والعملٌات االرهابٌة التً
باتت تهدد أرواح االبرٌاء كل ٌوم .وأن القوى الخٌرة المحبة
للسبلم واالمان والتآخً هً االجدر لقٌادة البلد نحو شاطا
االمان والرفاه وأن الذهاب الى صنادٌق االقتراع هً مسإولٌة
وطنٌة واجبة وحق لكل مواطن ؼٌور ٌروم التؽٌٌر .وبهذا
االصرار والتصرؾ الجاد والسلوك الحقٌقً ،قد وفٌنا جزءا
بسٌطا من تعهدنا واكراما ألولبك الشامخٌن وعرفانا لما قدموه
من تضحٌات جسام ونكران ذات وقدموا أرواحهم فداء للشعب
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والتً سالت دماإهم الطاهرة على أرض الوطن وروٌت تربته
بذلك قد وضعنا خطوة أولى باالتجاه الصحٌح نحو المستقبل
الزاهر لكل العراقٌٌن دون تمٌٌز .
وأخٌرا ولٌس آخرا سٌظل شهداء حزبنا الشٌوعً العراقً
شعلة وهاجة عبر السنٌن ،تنٌر درب السالكٌن ،وقنادٌل تنٌر
درب النضال ضد الطؽاة والجبلدٌن الحاقدٌن .
الجمعة ـ  ٔ7كانونٕ ٕٓٔٗ /
*
*
*

فً ذكرى استشهاد ستار خضٌر الحٌدر
فائز الحٌدر

لٌس من السهل الحدٌث عن الشهداء ،فهم باقون مع أهلهم
ورفاقهم وأصدقابهم الى األبد .خاصة الذٌن تركوا بصمات
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ثورٌة فً مسٌرتهم النضالٌة .واستذكار هإالء المناضلٌن لٌس
إال جزء ٌسٌر من الوفاء لهم ولتارٌخهم النضالً المجٌد
وتضحٌتهم من أجل سعادة شعبهم وحرٌة وطنهم .نتباهى
بؤسمابهم ونضاالتهم فهم الشهداء بحق ،شهداء الشعب والوطن.
الشهداء هم آبابنا ،أخوتنا وأخواتنا  ....أبنابنا ،هم جمٌعا شهداء
الوطن ،هذه الباقات من األزهار الفواحة التً دخلت سفر
التؤرٌخ ،نمسّد على تراب قبورهم ،ونحمل لهم حنٌن الوطن،
حنٌن دجلة والفرات وأمواجها لتسقً ظمؤهم وشوقهم ألرض
الوطن .لننحنً لقاماتهم الباسقة ونهتؾ تباركتم ٌا أحبتنا ،أنتم
القنادٌل التً أضاءت الظلمة الحالكة لٌستدل بها المناضلٌن
بمحطات الطرٌق ،لكم دمعة بحجم الوطن من عوابلكم وذوٌكم
تعانق قبوركم وأرواحكم من عٌن كل أم وأب وأخ وأخت وأبن
وزوجة شهٌد .
األالؾ من أحبتنا الشهداء ٌعٌشون فً القلب والذاكرة الوجدان،
ونحتار عن من نتحدث فكلهم قمما محملة بؤروع وأنبل
الصفات اإلنسانٌة ،وجمٌعهم أصحاب قضٌة ومواقؾ بطولٌة
كبٌرة لقد روت دمابهم أرض الوطن ،وبزؼت من قبورهم
أزهارا تعانق الشمس ،وستبقى أسمابهم مطرزة بخٌوط الشمس
الذهبٌة وهً تشرق على العراق ،وستبقى قبورهم واحة
خضراء ومزارا لكل محبً الحرٌة .
دعونا األن نتحدث عن شهٌد مندابً آخر ،عمل فً الحركة
الوطنٌة العراقٌة لسنوات طوٌله ولؽاٌة استشهاده ،أنه الشهٌد
البطل ( ستار خضٌر الحٌدر )  .ودعونا نعود الى سنٌن طوٌلة
خلت ،الى ناحٌة ( المسٌعٌدة ) التابعة لمحافظة العمارة ،تلك
الناحٌة الفقٌرة بحالها والؽنٌة برجالها األبطال ،انها الناحٌة التً
ولد فٌها ستار خضٌر الحٌدر عام ٖٓ ،ٔ8وتحول أسمها الى
ناحٌة الكحبلء فٌما بعد .
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عاش الشهٌد ستار صباه فً أكناؾ عابلة مندابٌة كادحة تعمل
بالصٌاؼة والتً كانت فً ذلك الوقت مهنة الكدح والتعب
الٌومً لبساطة األدوات المستعملة فً هذه المهنة الشاقة .
كانت عابلة خضٌر صكر مٌسورة الحال رؼم الكدح الٌومً
قٌاسا للعوابل المندابٌة األخرى ،كان بٌتهم ملتقى أكثر
المندابٌٌن لٌبل لشرب القهوة العربٌة التً ٌجٌدون صنعها
ولتبادل األحادٌث الٌومٌة عن آخر األخبار السٌاسٌة وأخبار
السوق .
هذا هو البٌت الذي عاش به ستار ،دخل مدرسة الكحبلء
االبتدابٌة عام ٔ8ٖ7وتوفٌت والدته وعمره تسع سنوات ،وترك
هذا الحدث حزنا وفراؼا كبٌرا فً حٌاته ،فلجؤ الى والده
ٌساعده فً العمل الٌومً الشاق حٌث ٌشعر بمسإولٌة البٌت .
ٌقضة ستار خضٌر الحٌدر كانت مبكرة عن الطبقات والصراع
الطبقً منذ أن تخرج من مدرسته االبتدابٌة عام ٗٗ ٔ8وهو
ٌنظر الى عٌنً والده تزدادان احمرارا وجسده ٌزداد نحوال
كلما وجد نفسه فً دكان والده ٌساعده فً مهنة التعب والنار
والمنفاخ والطرق على السندان ،كً تزٌن بعد ذلك أعمالهم
صدور وأٌادي الفتٌات الجمٌبلت الثرٌات المتزوجات
بمهورهن من الذهب الخالص من دكان خضٌر صكر الحٌدر .
ودع األهل واألحبة وؼادر الكحبلء ألكمال دراسته فً
متوسطة العمارة عام ٘ٗ ،ٔ8مدٌنة العمارة الواقعة تحت
سٌطرة األقطاع فً ذلك الوقت ،وفً القسم الداخلً الذي ٌسكنه
فً المدٌنة ،إلتقى بزمبلبه من الطلبة المثقفٌن حملة الفكر
الشٌوعً ،وزاده الحب والرؼبة فً التعرؾ على هذه األفكار
والسٌر تحت لوابها .
فً مكان آخر من القسم الداخلً حٌث كان ٌسكن ،كانت أعٌن
المجرم ناظم كزار زمٌل الدراسة حٌنها ومدٌر األمن العام فً
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عهد البعث عند وصوله للسلطة عام  ،ٔ8ٙ9ترصدهم
وترمقهم بعٌن الحقد تحت ستار االبتسامة الكاذبة فقد رضع هذا
المجرم حلٌب الوضاعة والقتل منذ نعومة أظافره وٌفكر
باألنتقام منه ورفاقه ٌوما .
فً العمارة تعرؾ ستار وزمبلءه على الشخصٌة الوطنٌة
المناضل الشٌخ حسٌن الساعدي ،صاحب دكان لبٌع السكابر
والتبوغ فً سوق العمارة ،فؤخذ هذا الشٌخ ٌحدثهم عن هموم
الشعب ومآسً العمال الكادحٌن والفبلحٌن فوجد فٌهم تربة
خصبة لتؽذٌتهم باألفكار الوطنٌة .
كان فً الصؾ الثالث المتوسط فً العمارة عندما حدثت وثبة
كانون  ٔ8ٗ9وعمت المظاهرات مدٌنة العمارة  ،وأول عمل
قام به ستار وهإالء الشباب المناضلٌن هو نزولهم الى الشارع
الربٌسً فً العمارة واالشتراك فً المظاهرة وهم ٌهتفون
للوثبة وٌطالبون بإلؽاء معاهدة بورتسموث وسقوط الحكومة،
وكان الشهٌد ستار خضٌر أول من ٌهتؾ فً هذه المظاهرة.
هاجمتهم الشرطة ونجا ستار ورفاقه من رصاص الشرطة
وقتل زمٌله الواقؾ بجواره وهرب األخرٌن الى ناحٌة الكحبلء
بعد أؼبلق المدرسة والقسم الداخلً .
عاد ستار ورفاقه الى ناحٌة الكحبلء وأقاموا الفاتحة على
أرواح الشهداء فً مسجد الناحٌة المجاور لبٌته وهم ٌستقبلون
المعزٌن من الصاببة والمسلمٌن وكانت هذه صورة رابعة
للتآلؾ بٌن مكونات المجتمع العراقً وهذا ٌعود لؤلفكار النبٌلة
التً ٌروجوها فً الناحٌة .
بعد تخرجه من الثانوٌة وإكمال دورة المعلمٌن أنتقل الى بؽداد
لٌعمل فً التعلٌم فً أحدى مدارس أبو ؼرٌب االبتدابٌة فً
بداٌة عام ٔ٘ ٔ8لكنه فصل من الوظٌفة فً نهاٌة العام نفسه
بسبب أنتمابه السٌاسً وأضطر العودة الى الكحبلء لٌعمل من
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جدٌد مع الفبلحٌن الكادحٌن وهو ٌوزع علٌهم منشورات
الحزب الشٌوعً من خبلل دكان البقالة البسٌط الذي فتحه حٌث
كان لقابه األول مع المناضل الفبلحً ( صاحب مبل خصاؾ )
والذي أستشهد على ٌد األقطاع بعد ثورة ٗٔ تموز ٔ8٘9
حقدا على موقفه من أهمٌة تطبٌق قانون اإلصبلح الزراعً .
وخبلل أٌام انتفاضة تشرٌن عام ٕ٘ ٔ8وصلته من بؽداد عن
طرٌق أحد األقارب رزمة من منشورات الحزب الشٌوعً وبدأ
بتوزٌعها على أهل الكحبلء ،ونتٌجة لوشاٌة أحدهم وٌدعى
جودي أبراهٌم الذي سلم البٌان الى مفوض الشرطة المجرم
( علً مجو ) فؤلقً القبض علٌه وجمٌع أخوته وأقاربه من قبل
رجال الشرطة وأرسلوا مخفورٌن الى دابرة أمن العمارة بتهمة
توزٌع النشرات الشٌوعٌة حٌث تعرض الجمٌع الى الضرب
واإلهانة وعندها قال ستار أمام المحقق ،أنا موزع المنشورات
وحدي وال شؤن لهإالء بها .
أحٌل ستار الى المحكمة وحكم علٌه بالسجن ستة أشهر ،أكمل
محكومٌته وخرج من السجن أكثر شجاعة وهو ٌصرخ أمام
الجمٌع  ( ....األن ازدهرت الشٌوعٌة فً أعماقً ) .وعاد الى
ناحٌة الكحبلء وأستؤنؾ نشاطه الحزبً مع رفاقه بٌن صفوؾ
الفبلحٌن .
فً عام ٗ٘ ٔ8جاءت سٌارة مسلحة من العمارة أللقاء القبض
على ستار بسبب نشاطه الشٌوعً فحاول الهرب الى قلعة
صالح مشٌا على األقدام إال إن الشرطة تابعته على الطرٌق
المإدي الى القلعة وألقت القبض علٌه وأعادوه الى الكحبلء بعد
أن أعتدي علٌه بالضرب أمام والده الذي ٌكن له الحب وٌفتخر
بنضاله وبطولته أمام أهالً الناحٌة فؤنقض على الشرطة بعقاله
وساهم أخٌه األصؽر باسم بقذؾ الشرطة بالحجارة وأصاب
شرطٌٌن منهم وسالت الدماء من رإوسهم فؤلقً القبض على
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الجمٌع وأرسلوا الى المحافظة ،تم التحقٌق مع ستار باعتباره
عضوا فً الحزب الشٌوعً العراقً وعلى والده وأخٌه
العتدابهم على الشرطة أثناء تؤدٌة واجبهم ،بعد محاوالت
ووساطات ودفع مبالػ تنازل أفراد الشرطة عن حقهم وأطلق
سراح الوالد خضٌر صكر وأخٌه باسم وحكم على ستار
بالسجن سنتٌن وسنة مراقبة وسفر فورا الى سجن بعقوبة .
بدأت المضاٌقات للعابلة من قبل رجال الشرطة واألمن
والعناصر الرجعٌة المرتبطة باإلقطاع مما أدى بعابلته وبقٌة
عابلة الحٌدر الى الهجرة القسرٌة من الناحٌة الى بؽداد ومدن
أخرى .
أنهى الشهٌد ستار محكومٌته وخرج عام  ٔ8٘ٙوسفر فورا
الى مدٌنة بدرة وجصان قرب الكوت والمحاذٌة للحدود
اإلٌرانٌة حٌث ٌقضى المبات من الشٌوعٌٌن فترات مختلفة من
األبعاد بسبب نشاطهم السٌاسً .
بعد إكمال محكومٌته فً عام  ٔ8٘7وقبل ثورة ٗٔ تموز
بؤشهر قلٌلة التحق بعابلته فً بؽداد مواصبل نضاله العنٌد ضد
الظلم والتعسؾ قبل وبعد ثورة الرابع عشر من تموز حٌث
عمل فً تنظٌمات مختلفة منها التنظٌم العسكري للحزب حٌث
أثبت قدرة تنظٌمٌة كبٌرة ونشاط متمٌز .
ولظروفه المالٌة الصعبة حصل على عمل فً حسابات معمل
لؤلسبست فً بؽداد عن طرٌق أحد معارفه وأشتؽل فترة
قصٌرة ،وبحكم ثقافته ونضاالته وخبرته مع السجناء السٌاسٌٌن
فً سجن بعقوبة وبدرة أصبح من القٌادٌٌن المتنورٌن فؤنٌطت
به مهات صعبة وذات مسإولٌات كبٌرة فؤجاد بها .
بعد ثورة ٗٔ تموز عمل موظفا فً مصرؾ الرافدٌن فً بؽداد
لعدة أشهر قبل أن ٌستقٌل بتوجٌه من الحزب لٌتفرغ للعمل
الحزبً .
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كتب عنه أحد رفاقه ما فً ذاكرته :
فً منتصؾ عام  ٔ8٘8اتجه الحزب الى إعتماد التنظٌم
المحلً أساسا للعمل التنظٌمً لمبلكات الحزب ،كنت عضوا
فً أحدى اللجان المحلٌة التابعة للجنة منطقة بؽداد وقد أنتدب
الشهٌد ستار ( مكافح ) لقٌادة لجنتنا ،وٌوما بعد ٌوم توثقت
العبلقة بٌنً وبٌنه وؼدت صداقة أكثر مما هً عبلقة تنظٌمٌة
 .كانت والدتً تحبه كثٌرا وؼالبا ما تترك وجبة طعام محجوزة
له فٌما أذا عرفت أنه سٌزورنا ،كان ٌجلس القرفصاء على
األرض عندما ٌتناول طعامهٌ ،ؤكل بالقدور التً تحتوي وجبته
البسٌطة بدال من األوانً والمبلعق .كان دمث األخبلق ،لطٌؾ
المعشر ،حاضر البدٌهٌة ،صدٌق الصؽار قبل الكبارٌ ،حبه
الجمٌع بدون استثناء .اإلساءة وإٌذاء األخرٌن لٌس لهما وجود
فً تصرفاته وطرٌقة كبلمه .عندما تعاشره تدرك أنه نذر
حٌاته للشعب وألفكاره ومعتقداته التً كان ٌتطلع من خبللها
لبناء مجتمع عادل حر .لم ٌضع مصالحه الشخصٌة فً حسابه،
كان مترفعا عن الصؽابر وال هدؾ له إال فً خدمة الناس
والحزب ،لم ٌبخل بوقته لتطوٌر عمل منظمته إذ بذل جهدا
كبٌرا لتحسٌن عمل لجنتا وأصبحت محلٌتنا من أكبر محلٌات
بؽداد عندما كان مسإوال عنها ،كان ٌستمع بشكل جدي لكل
األفكار واآلراء التً تنتقد سٌاسة الحزب وٌنقلها بكل أمانة
للقٌادة ،كان قابدا نشطا متوقد الذهن مإمنا بؤن الشٌوعٌة هً
الطرٌق الوحٌد الذي ٌحقق سعادة الشعب .
وٌواصل حدٌثه بقوله  ...لقد حضرت ورفاق آخرٌن مراسٌم
زواجه حٌث طبق كافة اإلجراءات الدٌنٌة مما دفع اآلخرٌن
للتندر علٌه ،لكنه دافع بشدة عما قام به باعتبار أن الشٌوعٌٌن
أولى بتطبٌق معتقدات المجتمع الدٌنٌة التً ال تضر بالفكر
الذي ٌحمله المناضل بل بالعكس فان ذلك ٌقربه من جماهٌر
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الشعبٌ .وما أخبرنا أن رفٌقا قٌادٌا سٌحضر اجتماعنا المقرر
لمناقشة سٌاسة الحزب .وكانت مفاجبة لنا عندما وجدنا بٌننا
الشهٌد سبلم عادل وتبله فً فترات اخرى رفاق آخرون من
بٌنهم الشهداء محمد حسٌن أبو العٌس ،ابراهٌم الحكاك ،صبٌح
سباهً ،ألٌاس حنا ،وؼٌرهم .
كان الشهٌد رجل المهمات الصعبة بحق فقد نسب الى العمل فً
المنطقة الشمالٌة فً بداٌة الستٌنات إلعادة بناء تنظٌمات
الحزب هناك بعد الهجمة الشرسة التً تعرض لها الحزب
الشٌوعً العرقً بعد محاولة الشواؾ االنقبلبٌة عام ٔ8٘8
واؼتٌال أعداد كثٌرة من كوادر الحزب فً مدٌنتً الموصل
وكركوك حٌث كان العمل الحزبً فٌهما من المهمات الخطرة
جدا وتحتاج الى خبرة وذكاء وتحمل والتكٌؾ للظروؾ
الصعبة .
كان الشهٌد ٌتنقل بٌن هاتٌن المدٌنتٌن وأختار أكثر المناطق
خطورة فٌهما مكان لسكنه ألبعاد الشبهات عنه ولتتبع آخر
أخبار القوى المعادٌة للحزب وأخذ االحتٌاطات البلزمة
لتجنبها ،كان ٌتردد على المساجد وٌقوم بالصبلة لٌستمع الى
الخطط الموضوعة الؼتٌال كوادر الحزب والتً تنفذها القوى
اإلرهابٌة التً اتخذت من المساجد قواعد النطبلق عملٌات
االؼتٌال ،وٌوصل المعلومات الى الحزب وٌنبه رفاقه الى
تجنب ذلك ،وبذلك أنقذ حٌاة العدٌد من رفاقه الذٌن وضعت
أسمابهم فً قوابم االؼتٌاالت ،كما أنه أتخذ من مقابر المدٌنة
مرات عدٌدة مؤوى له تجنبا لمخاطر جمة تعرض لها ،إضافة
لكل ذلك فقد كان ٌقود التنظٌم العسكري فً كردستان العراق .
فعندما بدأت الحركة الكردٌة برفع السبلح عام ٕ ٔ8ٙكان ٌبٌن
موقؾ الحزب المعارض للقتال للمبل مصطفى البرزانً
مباشرة من خبلل اللقاءات معه والذي من شؤنه أن ٌضعؾ
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ثورة ٗٔ تموز وٌعرضها للخطر وهذا ما استؽلته القوى
الرجعٌة للقٌام بانقبلب  9شباط ٖ ٔ8ٙالمشإوم .

بعد إكمال مهمته فً شمال العراق بنجاح نسب مرة أخرى
للعمل فً بؽداد فً أواسط الستٌنات وتحمل مسإولٌات عدة
نتٌجة الخبرة المتراكمة فً التنظٌم السري ،كنت ألتقٌه بٌن كل
فترة وأخرى ألخذ رأٌه فً كثٌر من المسابل التً تحتاج الى
خبرة ومعرفة وهو ٌستمع لً بهدوء وٌعطٌنً الجواب
المناسب ،كنا نتحاور فً كثٌر من األمور السٌاسٌة ونختلؾ
أحٌانا ،كان ٌكلفنً بنقل البرٌد والرسابل الحزبٌة الى عناوٌن
عدٌدة ،وبنفس الوقت أكون حلقة وصل بٌنه وبٌن كوادر من
أحزاب سٌاسٌة أخرى لعقد اللقاءات المشتركة والتباحث فً
مستجدات الوضع السٌاسً العراقً .وكان ٌإلمنً أن أشاهده
مع بقٌة قادة الحزب ٌتنقلون فً الباصات العامة فً وقت خطر
للؽاٌة وعندما كنت أكلمه بالموضوع ٌعطٌنى المبررات الكافٌة.
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كما أنه أتخذ من دارنا مكان لعمله الحزبً لفترات طوٌلة
مستخدما الهاتؾ للقاء رفاقه وتسٌٌر أمور ونشاط منظمته .كنا
قلقٌن علٌه بشكل دابم ،أذا ؼادر الدار لمهمة ٌخبرنا متى ٌعود
وٌتقٌد بمواعٌده ،وأذا تؤخر بالعودة نقلق علٌه كثٌرا ونتابع
أخباره من بقٌة األهل لنطمبن علٌه .
همس مرة فً إذن الوالد ٌطلب استعارة المسدس المجاز الذي
نملكه ألن لدٌه أحساس بؤن لدى الحزب معلومات إن
المخابرات العراقٌة تخطط الؼتٌاله ،وأن الشًء الوحٌد الذي
ٌخٌفه هو االؼتٌال وجدتها فرصة لً فؤسرعت إلخراج
المسدس من الحفرة فً أحدى زواٌا الدار ،نظفته من التراب
وقمت بتزٌته بشكل جٌد وناولته له مع علبة من الرصاص
تحوي على أثنى عشر رصاصة مع توصٌة الوالد بؤن ٌكون
على حذر دابما .
فً تلك األٌام الصعبة التً ٌمر بها الوطن ،عاد حزب البعث
الفاشً للسلطة من جدٌد فً  ٔ7ـ ٖٓ تموز من عام ٔ8ٙ9
وتحت شعارات وهمٌة مزٌفة أنطلت مع األسؾ على الكثٌر
من القوى السٌاسٌة العراقٌة ،وقد كرس الشخص الثانً فً
حزب البعث المجرم صدام حسٌن جل اهتمامه لتقوٌة منظمة
حنٌن اإلرهابٌة والتً تضم داخلها القتلة المحترفٌن وطورها
لتصبح جهاز المخابرات العراقٌة لٌقوم بتصفٌة قادة وكوادر
القوى السٌاسٌة سواء بالتصفٌات الجسدٌة أو الدهس بالسٌارات
أو بالسموم القاتلة بناء على األوامر الصادرة منه مباشرة
والذي كان ٌقود وٌشرؾ على كل األجهزة األمنٌة والمخابراتٌة
ووضع على قمة تلك األجهزة قتلة محترفون أمثال المجرم
ناظم كزار وقٌادات البعث التً اتخذت من قصر النهاٌة مقرا
للتصفٌات الجسدٌة لكل القوى السٌاسٌة .
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واتخذت قٌادة البعث قرارا بتصفٌة كوادر وقٌادات الحزب
الشٌوعً العراقً بما فٌهم الشهٌد ستار خضٌر عضو اللجنة
المركزٌة للحزب ،وباشرت عبر أجهزتها المختلفة بجمع
المعلومات عن الشٌوعٌٌن من كل الجوانب مستؽلة بعض نقاط
الضعؾ فً عمل الحزب الشٌوعً العراقً .
ففً عصر ٌوم  ٔٙحزٌران  ٔ8ٙ8خرج الشهٌد ستار خضٌر
من بٌت فً حً المعلمٌن  /شارع فلسطٌن فً بؽداد وتوجه
الى موقؾ الباصات للعودة الى أهله ،وأثناء انتظاره باص
المصلحة توجه إلٌه شخصٌن مسلحٌن وأطلقا النار علٌه سوٌة
من سبلحٌهما فؤصٌب بعدة إطبلقات فً بطنه ؼٌر انه استطاع
أن ٌركض باتجاههم وٌمسك بؤحدهم وٌسقطه أرضا َ وسقط معه
لكنه أستطاع الوقوؾ رؼم جراحه لكن القاتل اآلخر عالجه
برصاصة أخرى أصابته فً رجله أعاقته من الحركة وؼادر
القتلة المكان وهو ٌنزؾ بشدة وهو ٌنادي الواقفٌن فً محطة
الباص بؤنه ستار خضٌر عضو اللجنة المركزٌة للحزب
الشٌوعً العراقً وطلب إسعافه وؼاب عن الوعً ونقل من
قبل شرطة النجدة الى مستشفى الطوارئ بعد مرور أكثر من
ساعة على أصابته ولحد اآلن ال نعرؾ هل كان المسدس معه
ام ال ؟ أٌن تركه فً تلك الساعة وهو ٌدرك جٌدا انه مستهدؾ؟
واذا تركه فً مكان معٌن فما هو السبب !!!! أسبلة كثٌرة
تحتاج الى حل اللؽز .
تلقت العابلة الصدمة فً ساعة متؤخرة من اللٌل ،ال نعرؾ ماذا
نفعل الكل فً أتجاه ،ؼادرت البٌت الى المستشفى بعد سماعً
الخبر ،ألقى رجال األمن القبض على أخوته وعمه بسبب
تواجدهم فً ساحة المستشفى واتهموهم بالشٌوعٌة وأطلق
سراحهم فً الٌوم التالً .الكثٌر من عوابلنا تنتظر عند مدخل
المستشفى نتٌجة العملٌة الجراحٌة المعقدة التً قام بإجرابها
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الدكتور الجراح نوري فتاح باشا والطبٌب الشٌوعً محمد
صالح سمٌسم الذي بذل كل الجهود لبلعتناء به وإبقاءه حٌا،
أوقؾ النزٌؾ الدموي ،واستؤصل قسم من األمعاء المصابة،
استخرجت الرصاصة من رجله وأخرج من ؼرفة العملٌات
لٌبل ...
بعد ساعات أفاق الشهٌد من المخدر واستطاع أن ٌتحدث الى
أهله وأخوته عن الحدث وهذا ما أكده أمام حكام التحقٌق وأحد
رجال األمن الذٌن حققوا معه وسؤلوه :
ـ من تعتقد الذي أطلق النار علٌك  ....؟
ـ أنهم أعداء الحزب الشٌوعً العراقً .
ـ هل أنت من الحزب الشٌوعً العراقً أم من جماعة عزٌز
الحاج  ...؟
ـ ال ٌوجد فً العراق ؼٌر حزب شٌوعً واحد هو الحزب
الشٌوعً العراقً .
فعلق رجل األمن ( هذا اشكد صلب ) . .
رؼم الحراسة المشددة من قبل الشرطة لؽرفته كان أخوته
ومعارفه ٌتناوبون بالدخول إلٌه لٌل نهار ،وكان القصر وصدام
حسٌن وناظم كزار ٌتابعون أخباره عن بعد فً محاولة
لئلجهاز علٌه فٌما لو تحسنت حالته من جدٌد .
استطعت الدخول وأن أقؾ معه داخل ؼرفة األوكسجٌن بجانب
اخٌه الدكتور الذي الزمه طٌلة بقاءه فً المستشفى محاوال
تدلٌك ٌداه وأمسح العرق من جبٌنه وأضع قطرات الماء على
شفتٌه ولكن بدأت عٌونه باالصفرار وضاق تنفسه وأدركت انها
النهاٌة وأخذت دموعً تنهال وأصبر على نفسى ولكنه كان
ٌحاول جهد اإلمكان أن ٌضؽط على ٌدي وال أعرؾ ماذا كان
ٌقصد من ذلك ،قد ٌوصٌنً بمواصلة المسٌرة وٌشد من
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عزٌمتً ،أو ٌحاول أن ٌبٌن أنه ال زال حٌا وسٌبقى .إنها
ساعات من األلم والترقب والؽضب والتندٌد بالقتلة .
تدهورت صحة الشهٌد وبدأت أعراض التسمم تتوضح وفً
الٌوم الثالث تدهورت صحته أكثر أثر التسمم الذي بدأ ٌسري
فً جسمه وحاول األطباء جهد إمكانهم رعاٌته دون جدوى كان
أخٌه الدكتور باسم ال ٌفارقه طٌلة بقاءه فً المستشفى ورن
جرس الهاتؾ :
ـ أننا من القصر كٌؾ حاله اآلن ؟ نحن مستعدون ألرساله الى
أٌة دولة للعبلج فورا !!!!
ـ شكرا" على اقتراحكم المتؤخر ألنه ٌلفظ أنفاسه األخٌرة .
فقد رحل الشهٌد ظهر ٌوم ٔ8ٙ8 / ٙ / ٔ8
لقد ارتعشت الؽرفة الصؽٌرة فً مستشفى الطوارئ حٌن فارق
الحٌاة وصرخ الناس من رفاق وأصدقاء الشهٌد الواقفٌن أمام
المستشفى وساحتها الموت للقتلة البعثٌٌن ،عاش الحزب
الشٌوعً العراقً .
وفً قصر النهاٌة صرخ القتلة وعلى رأسهم المجرم ناظم
كزار وهو ٌشرب كؤس النصر مع القتلة األخرٌن  .....مات
الشٌوعً ستار خضٌر الحٌدر .
وبنفس الوقت صرخ الحزب واهتزت مدٌنة الكحبلء وصرخ
محبٌه ورفاقه وأصدقاء العابلة :
لم ٌمت ستار خضٌر الحٌدر فهو ٌحٌا فً القلوب
وسنواصل المسٌرة
بعد أن قام حاكم التحقٌق تدوٌن أقوال المدعٌن بالحق الشخصً
والذٌن طلبوا الشكوى ومعرفة الجناة وبعد ورود التقرٌر
التشرٌحً لجثة الشهٌد ستار خضٌر الحٌدر قرر قاضً
التحقٌق ؼلق التحقٌق لمجهولٌة الفاعل .
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واآلن وقد سقط الصنم ،فعلى الحكومة العراقٌة الحالٌة وبطلب
من الحزب الشٌوعً العراقً أعادة فتح ملؾ التحقٌق فً
اؼتٌاله وتطبٌق القانون بحق القتلة .
إن ما كتبته فً هذه السطور وكتبه األخرون لهو جزء ٌسٌر
من حٌاة هذا البطل الخالد .
*
*
*
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