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المقدمة
بعد سقوط الطاؼٌة وأحتٕل 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 أجهزة أمنٌة او القضابٌة للنظام السابق
تثبت اعدام او تصفٌة المبحوث عنهم ،ومن ضمن الوثابق
شهادات الوفاة ،وتمكن الكثٌر منهم للوصول الى بقاٌا قبور
هإٔء المعدومٌن او شواهد القبور التً هً عبارة عن لوحة
معدنٌة تحمل رقم المؽدور فً سجٕت أجهزة أمنٌة ،بعد ان
فعل الزمن فعله بتلك الشواهد ،حٌث فقدت معالم بعضها تماما.
لقد كنت من ضمن هإٔء الباحثٌن عن ذوٌهم ،بحثا عن اخً
المؽٌب عماد حسٌن سلطان منذ تشرٌن الثانً ٓ ،ٔ99ولكن
دون جدوى ولحد الٌوم حٌث لم نعثر على أي وثٌقة او شهادة
وفاة او قبر ،وخٕل 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 أصدقاء قررت ان اقٌم معرض لصور
الشهداء ،وبدأت بالبحث عن المكان والوقت المناسب .كان
معرضً أول فً شارع المتنبً وبالهواء الطلق وعلى
كورنٌش دجلة الخالد وبالقرب من تمثال الشاعر المتنبً
ٙ

وبمناسبة العٌد الـ ( ) 79لمٌٕد 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 ٔ ٌمكن تحدٌد عدد دقٌق
ومضبوط للشهداء بسبب ظروؾ العمل السري واسالٌب القمع
وأرهاب الدموٌة التً مارستها أنظمة 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 لٕنتفاض والتمرد .واشهر واقرب مثال على ذلك هو
ما حصل خٕل فترة الكفاح المسلح (  ٔ979ـ  ) ٔ999ؤ
سٌما احداث مجزرة بشتآشان ٖ ٔ99وما قبلها وبعدها .حٌث
سالت الكثٌر من الدماء الشٌوعٌة الزكٌة فً جبال كردستان
وكذلك فً الداخل بسبب فوضى الكفاح المسلح وأرتجال فً
اتخاذ القرارات العسكرٌة واختٌار القٌادات لذلك ،كذلك
الخٌانات واْندساسات والتً تم التساهل او التسامح مع كثٌر
من حأتها ،على حساب دماء طاهرة لخٌرة الشباب الثوري
ومن اصحاب الكفاءات المنوعة .
خٕل 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 خٕل ما مدون عنهم فً ادبٌات
الحزب او فً ذاكرة رفاقهم ومحبٌهم وذوٌهم .عمٕ بهذا
المقترح بدأت بجمع ما ٌمكن جمعه من معلومات وكتابات عن
الشهداء ،فتراكم لدي الكثٌر منها ،وحفاظا على هذا التارٌخ الثر
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والناصع والنقً عملت على اصدار ما تجمع من صور وسٌر
للشهداء على شكل سلسلة كتب ،فجاء الجزء الثانً منها بهذا
الشكل الذي بٌن اٌدٌكم على ان تتبعه اجزاء اخرى ،وعسى ان
ٌنال رضا القارئ الكرٌم وأصدقاء 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 ٔ 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 محاؤت 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
ألكترونً :
Email : kh_sultan1960@yahoo.com
المجد والخلود لشهداء
الحزب الشٌوعً العراقً
والحركة الٌسارٌة فً العراق
خالد حسٌن سلطان
بؽداد  /كانون الثانً ٕٓٔ9
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الشهيد الخالد  ...صباح الدرة
باقر ابراهيم

اكخب عن الشهيد صباح الدرة ،كمناضل حعزفج عليه منذ نهايت
السخيناث ،ثم حىثقج معزفخي به ،في ظزوف العسز والمشقاث،
أي في فخزة اشخداد حمالث القمع والمالحقاث عامي  8791ــ
.8797
نال صباح درجة الدكتوراه فً ألمانٌا الدٌمقراطٌة ،بعد أن
أكمل دراسته الجامعٌة فً العراق .وكان فرعه العلمً فً
أقتصاد الصناعً .ونشر أطروحته العلمٌة فً كتاب :
( تطور الصناعة فً العراق ) .وله أبحاث علمٌة أخرى .كما
كان ممثٕ ٔتحاد الشبٌبة الدٌمقراطً العراقً ــ فً رباسة
اتحاد الشبٌبة العالمً حتى بداٌة السبعٌنات .
وبصفتً مسإؤ عن قٌادة الحزب فً الداخل ،خٕل عام
كامل من اشتداد تلك الحمٕت ،ارتبطت مباشرة بصباح الدرة،
ٓٔ

بعد أن فهمت موقفه برفض النزوح الى الخارج واستعداده
لمواصلة النضال فً الداخل ،مهما كانت ظروفه واثمانه.
وواضح أن ثمنه كان حٌاته الؽالٌة .
ٔ أستطٌع أن أتحدث عن كفاءات صباح العلمٌة .ولكنً ،خٕل
تعرفً على تفكٌره السٌاسً وممارساته ،أستطٌع أن أقول إنه
كان عالماً ،له مستقبل مشرق وعقٕنً ،ساعده ان ٌتمتع بملكة
الصمود والحفاظ على مبدبٌة العقٌدة والممارسة .
أتذكر أن صباح الدرة اقترح علً ،أثناء اشتداد حملة القمع،
وقبل انسحابً من مقر الحزب العلنً ،إخراج أحد مسإولً
الحزب إلى الخارج وحٌنما سؤلته  :لماذا ،وهو لم ٌطلب منً
ذلك  . .قال هو ٌرؼب به وأنا أرجوك العمل باقتراحً .وفعًٕ
نفذت اقتراحه .
خٕل فترة العمل السري ،فً السنة اِخٌرة من وجودي فً
الوطن ،كنت كثٌر التردد على صباح الدرة فً بٌته وأقٌم احٌانا
فٌه ،حٌث ٌسكن مع زوجته وطفلته الوحٌدة ( شٌماء ) .وقد
ناقشنً بحماس وقناعة بموضوعات المعالجة التً كتبتها فً
نشرة ( مناضل الحزب ) للرد ،من الناحٌتٌن الفكرٌة
والسٌاسٌة ،على الحملة القمعٌة ضد الحزب الشٌوعً ،وحثنً
على أسراع بإصدارها .
أود أن استشهد بمناضل تعرؾ على صباح الدرة ،داخل
زنزانات أعتقال البؽٌضة فً صٌؾ عام  ،ٔ979حٌث كتب
زٌد نعمان فً العدد ٗ 7من مجلة ( رسالة العراق ) الصادر
فً شباط ٕٔٓٓ ما ٌلً :
( كان الشهٌد واضحا فً آرابه واثقا فً تحلٌله السٌاسً
والفكري ،لم تخل احادٌثنا من مواضٌع فً مجأت التحالؾ،
أو سبل التطور أمام العالم الثالث وبالتؤكٌد الدٌمقراطٌة .كانت
فرصة لنا التعرؾ على جوانب كانت خافٌة لنا خلؾ القرارات
ٔٔ

التً اتخذها الحزب فً طرٌقه للتحالؾ وما بعده .وكانت
كردستان والحركة الكردٌة ،ومٕبسات العٕقة منها ،موضوعا
آخر لم نؽفل التطرق إلٌه ،فكان للشهٌد خبرة طوٌلة فً العمل
السٌاسً ) . . .
وقبٌل اطٕق سراح الشهٌدٌن د .صفاء الحافظ وصباح الدرة،
فً اعتقالهما اِول عام ٌ ،ٔ979ذكر زٌد نعمان :
( أنهما زارانا لٓعراب عن شكرهما ،نٌابة عن الحزب ،والتً
كانت ضمن زٌارات قاما بها لمن كان معهما فً التوقٌؾ ( .
فً مطلع عام ٓ ،ٔ99أعتقل الشهٌدان صفاء الحافظ وصباح
الدرة مجدداً ،وعلى اِؼلب أن اعتقالهما كان بعد عثور
سلطات اِمن على جوازي سفر مزورٌن ،أرسٕهما مع
مراسل حزبً ،أعتقل على الحدود العراقٌة السورٌة .
بعد ذلك كانت خسارتنا الفادحة وخسارة الحركة الوطنٌة
بفقدانهما .ان اِذى السٌاسً لحمٕت القمع الشرسة والحقودة،
تجلى بخسارة مفكرٌن وسٌاسٌٌن من أمثال صباح الدرة ،كانوا
أكثر قدرة على صٌانة الحزب من أنحرافات السٌاسٌة اثناء
المنعطفات الحادة .
. . .
 .. .من ضمن هإٔء تعاٌشت رفقتً وإٌاهم ( رؼم قصرها )،
بحب الوطن وناسً ،فجعلوا منهما جسرا ٌربطنً بذكراهم.
أحدهم الشهٌد الدكتور صباح الدرة ،الذي عاٌشته عندما كان
سكرتٌر اتحاد الشبٌبة الدٌمقراطً العالمً ( وفدي ) حٌث
سجل مواقؾ بطولٌة فً الصمود بمقر جرٌدة اتحاد الشعب
لٌسهر على تؤمٌن أماكن آمنه لحماٌة رفاقه من الهجوم البربري
العفلقً على حزب الطبقة العاملة ،الحزب الشٌوعً العراقً .
كان الشهٌد ٌتصؾ بسداد الرأي وامـــــــكانٌة الخٕقة فً تربٌة
ٕٔ

الكادر ،ونظرته الى عامل الزمن الذي ٌفرض استؽٕله لتحقٌق
ما نصبو الٌه ،فهو ٔ ٌعطً الفرصة إذا أطلنا التفكٌر به ،فٌمر
كما ٌقول بسرعة ،وأي تؤخر فً مجاراته باتخاذ موقؾ صابب
تجاه ما ٌواجهنا به من أمور تتطلب سرعة البت بهاٌ ،ضٌع
علٌنا قدرة حسم ما ٌؤتً .لهذا كان ٌرعى وٌهتم بالشباب من
الرفاق باعتبارهم عنصر حركة الحزب بٌن الناسٌ ،حثهم على
ضرورة التواضع والتعود الى أنصات لّخرٌن ،وعدم
التطٌر من أفكار المؽاٌرة والمطروحة مهما كانت بدابٌة
داخل التنظٌم فحسب .فرسابله المحملة بؤخبار الوطن
وأرشادات التً بعث بها وأنا فً كوبا مع مجموعة من شبٌبة
العالم ٔ ،زالت تؤبى مفارقة الذاكرة ناصحا إٌاي استؽٕل
الوقت لتعلم أسبانٌة ،وفعٕ تم ذلك بحٌث فً آخر فترة الدورة
استعضت عن أنكلٌزٌة باْسبانٌة .ؼادر الى الوطن بعد
وصولً الى بودابست بؤشهر ،التقٌته للمرة أخٌرة فً
مهرجان الشبٌبة العاشر عام ٖ ٔ97ببرلٌن ،لٌصبح هذا آخر
لقاء بٌننا ،حٌث أختطؾ مع آخرٌن أواخر عام  .ٔ979فما كان
ٖٔ

إٔ أن نتحرك فً المحافل الدولٌة لشن حملة تضامن مع شعبنا،
فاتصلت بؤصدقابه وزمٕبه فً اتحاد الشبٌبة الدٌمقراطً
العالمً لهذا الؽرض لمطالبة النظام العفلقً بمعرفة مصٌره
وأطٕق سراحه مع من أختطؾ .هنا طؽت المصالح وتداخلت
العٕقات السٌاسٌة فحالت دون التضامن مع شعب كان ٌصفى
وطنٌٌه وٌؽٌبون تحت التعذٌب بؤٌدي جٕدٌن مساكٌن وهم
ٌضحكون .
د .علً الخالدي
.
.
.
الشهٌد البطل صباح الدرة
ولد الشهٌد صباح الدرة من عابلة مٌسورة فً بؽداد عام
ٕٖ ٔ9تخرج فً كلٌة تجارة بؽداد عام ٖ٘ٔ9
بدأ نشاطه السٌاسً وهو فً الجامعة بسبب من ذلك حكم علٌه
النظام الملكً بالسجن لمدة سنتٌن فً بداٌة الستٌنٌات ؼادر إلى
ألمانٌا ْكمال دراسته العلٌا مواصٕ نشاطه السٌاسً ضمن
جمعٌة الطلبة العراقٌٌن عاد إلى العراق عام  ٔ9ٙٙعٌن فً
شركة الزٌوت النباتٌة ،عام ٖ ٔ97عٌن أستاذا فً الجامعة
المستنصرٌة لفترة قصٌرة قامت السلطات بعدها بنقلة موظفا
فً وزارة التجارة خٕل السبعٌنٌات عمل فً مجال العٕقات
الوطنٌة واللجنة أقتصادٌة الحزبٌة .
ٌذكر عنه الرفٌق عبد الرزاق الصافً انه ( تحدث فً لقاء
للجان الجبهة الوطنٌة فً العام  ٔ977بجرأة بحضور صدام
حسٌن .وانتقد الكثٌر من جوانب العمل تنفٌذا لتوجهات حزبٌة
فحقد علٌة صدام وجٕوزته وصاروا ٌتحٌنون الفرصة لٕنتقام
منه ) وظل الرفٌق صباح مع رفٌقه صفاء الحـــــــــافظ ورفاق
آخرٌن ٌدامون فً مقر طرٌق الشعب حتى أٌامها اِخٌرة.
ٗٔ

الشهٌد صباح الدرة مع مجموعة من الرفاق
اعتقل مجددا فً شباط ٓ ٔ99وانقطعت إخباره بشكل نهابً
عن عابلته عام ٖ ،ٔ99وبعد سقوط النظام الدكتاتوري عثر فً
ملفة أمنً على كتاب موجه من اِمن العامة إلى محكمة
الثورة سٌة الصٌت ٌطلب فٌه اِمن من المحكمة إصدار قرار
بإعدامه بتارٌخ سابق لؽرض الرد على الضؽوط الدولٌة التً
كانت تطالب بمعرفة مصٌره .
الشهٌد متزوج وله ثٕثة أبناء .عمار و شٌماء وثامر .
شهرزاد البٌاتً
٘ٔ

نداء الى الرأي العام العالمً من اللجنة المركزٌة للحزب
الشٌوعً العراقً إلنقاذ حٌاة الدكتور صفاء الحافظ والدكتور
صباح الدرة وكل المعتقلٌن الوطنٌٌن العراقٌٌن
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من منا ال ٌعرف الالعب هداف العراق واسٌا
الشهٌد بشار رشٌد
كاظم عبود  /ابو وصال

وصل الصبً بشار الى بؽداد من مدٌنه الدٌوانٌة ،كان ٌتٌم
أب ،تحملت والدته اعباء وصعوبات فً تربٌته مع اخواته.
سكنت العابلة اول اِمر فً بٌوت بؽداد المزدحمة ،الشعبٌة
والقدٌمة  ...ابو سٌفٌن ومحٕت شارع الكفاح التً تقترب
الواحدة منها الى أخرى حد التٕصق وتتوحد فً اسالٌب
المعٌشة ونمط الحٌاة أجتماعً الذي ٌساهم فً ابرازه شكل
ونمط بناء البٌت البؽدادي القدٌم فً هذه المناطق .اكمل الشهٌد
الدراسة أبتدابٌة والمتوسطة ،ولعب الكرة فً المدارس وبرع
وعرؾ بٌن اقرانه ،فاحتضنه عندها المرحوم ؼازي مدرب
فرٌق العاصفة الشعبً ،وبذا عرفت قدماه ملعب أمانة القدٌم
المعروؾ ،وهنا تكونت لدٌه صداقات اختلفت عن التً قبلها،
ٌسمٌها صداقات ناضجة .
تعرؾ فً هذا الوقت على أصدقاء  :فٌصل صالح ،منعم
جابر ،كاظم عبود وبعدها المرحوم لعٌبً فرحان باْضافة الى
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أصدقاء أكبر سنا ،وهم الذٌن كانوا ٌقدمون النصح
وأرشاد ،امثال جاسم محمد كرٌم وجبار وؼٌرهم .بعد ذلك
انتقل للدراسة المسابٌة وسكنت العابلة فً مدٌنه الثورة ،مدٌنة
الطبقات المسحوقة بعد ان تعٌن كٕعب فً فرٌق السكك
الحدٌدٌة وهنا كثرت وتنوعت صداقاته وكذلك تنوعت
أهتمامات الشخصٌة ،كنا مثٕ سوٌة من عشاق فرقة المسرح
الفنً الحدٌث ،واصوات والحان كوكب وفإاد وٌاس وقحطان،
كانت الحسجة عند بشار ضعٌفة ،ولكنه عندما تعرؾ على
شعر مظفر النواب وآخرٌن اصبح اكثر الفة حتى مع مجتمع
مدٌنة الثورة واصدقابه الجدد .فً نهاٌة الستٌنات ،كان مٌله
ٌشتد الى الفكر الٌساري واصبح قارئ جٌدٌ ،نهل من ٌنابٌع
الثقافة العراقٌة والعالمٌة ،فكان ان خرج هو اٌضا من معطؾ
ؼوؼول ،التقٌنا مرة بؤحد الكتاب ( كاتب قصه قصٌره وانسان
رابع ) ولكن له راي سلبً نحو الرٌاضة ،وجه كٕمه لنا وقال:
هل انتم عقال ٕٕ واحد تركضون وره طوبه  ...بالواو
المطولة والمضخمة ،كانت لهجته من الؽربٌة .سحبت بشار
قبل ان ٌنتفض وقلت له انه ٌمزح ( على فكرة كثٌر من
المثقفٌن لهم هكذا الموقؾ ،وللناس فٌما ٌعشقون..؟ ) .
انتقل بشار لٌلعب فً فرٌق الشرطة واكتمل نضجه كٕعب
وسط اؤ ثم اصبح واحد من المهاجمٌن البارعٌن فهو ٌمتلك
لٌاقة بدنٌة عالٌة ،فارع الطول ووزنه اكثر من ٘ 7كؽم وفً
اؼلب اِوقات ،صاحب مطاوله وجهادٌه عوض فٌها قلة
السرعةٌ .لعب بشار بكلتا القدمٌن أ انه كان ٌصدق ٌسراه
اكثر .كان واحد من اعمدة الكره العراقٌة فً العاب الهواء ،بعد
ان خلت المٕعب من عمو وجمولً ومحمد مجٌد ،المعروفٌن
بؤلعاب الراس ،جاء بعدهم الٕعب المبدع طارق عزٌز ،وكان
بشار ٌنافسه فً جمال الرأس ،أ ان لبشار مٌزة حركة الرقبة
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بالمٌل المناسب عند أستٕم وذلك ما كان ٌفرقه عن الجمٌع
وهً نقطة لصالحه اذ قلما اخطؤ التصوٌب برأسه .
ٌحب وٌمٌل الى جماعٌة اللعب ،وله رأي فً التهدٌؾ من
مسافات بعٌدة خصوصا بقذابفه الٌسارٌةٌ ٔ .خاؾ ألتحام فً
منطقه جزاء الخصم مع هدوءه المعتاد فسجل اهداؾ كثٌرة من
مواقع خطرة .
كان بشار كٕعب ملتزم بتوجٌهات المدرب مع المعرفة بفسحة
أبداع الذاتً لٕعب حسب ظروؾ اللعبة ،وكذلك كان كانسان
ملتزم وصاحب صفات انسانٌة جمة ،مإدب ومتواضع ،لسانه
محصن وقلبه سلٌم وكبٌر وسع حب الناس جمٌعا .
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له قابلٌة على استٌعاب المٕحظات وكل ما ٌطرأ داخل الملعب
من مفاجآت .لعب كهاو وبوظٌفه مفوض شرطه ألعاب ،أحب
اللعبة واخلص لها وكان مثأ لّدب والخلق السلٌم داخل
الملعب .
معروؾ ان سلطة الحزب الفاشً ،سلطة العشٌرة أمٌة ،تمقت
أبداع  ..فهم ٌكرهون العلم وأدب والفن والرٌاضة بل
ٌؽارون من المبدعٌن واصحاب الذوق أنسانً الرفٌع ،فهم
فً الفن  ( :كاولٌة ) ،وفً أدب زبٌبة ،وفً الرٌاضة تربٌة
الكٕب البولٌسٌة ( ومن البشر لهم كٕب اٌضا  ٔ ..زال قسم
منهم ٌعمل فً قٌادة الوسط الرٌاضً ) .كرههم اِعمى للعراق
المبدع جعلهم ٌبدإون بنا نحن أهل الرٌاضة واِدب والفن
وأعٕم فؽٌبوا الكثٌر من اِحبة .
وقبل ان ٌؤخذوه الى السجن كان قد تزوج من ام مسار ولم
ٌمهلوه لرعاٌة ولده فتٌا .
. . .
فً ساحة االعدام :ال تشدوا عٌونً ،أرٌد رؤٌة وجه القاتل
منعم جابر
الكبار ٌتركون بصماتهم واضحة جلٌة  ،ؤ ٌمكن للظٕم ان
ٌؽطً تلك الشموع حتى وان امتد الزمن وطالت اٌام الطؽاة،
فٕ بد للصبح ان ٌنجلً و ٔ بد ان ٌعٌد رموز الوطن دورة
الحٌاة إلى أصولها .وكما قال الجواهري العظٌم  ..باق وأٌام
الطؽاة قصار .
عاش بشار رشٌد فً ضمٌر رفاقه وزمٕبه وأحبته من
الرٌاضٌٌن وذهب الطؽاة الى مزبلة التارٌخ وظلت الضحاٌا
نجوما ٔمعة فً سماء الوطن .وها نحن نحتفً ونستذكر اٌامهم
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ونضالهم وتضحٌاتهم ِنهم سطروا بطؤت وحكاٌات وأحداثا
ستظل باقٌة إلى اِبد .
نعم إنهم كبار ،والكبار ٌحملون اَمال والطموحات ..
من هو الشهٌد بشار رشٌد ؟
مبدع كروي من طراز خاص ولد فً محافظة الدٌوانٌة عام
 ٔ9ٗ9وترعرع فً بؽداد سكن فً منطقة أبو سٌفٌن ،إحدى
المناطق الشعبٌة .التقٌناه مع الٕعب فٌصل صالح والكابتن
كاظم عبود عام  .ٔ9٘9وقد لعبنا أول مرة لفرٌق شعبً
أسمٌناه ( شباب الجمهورٌة ) تٌمنا بالجمهورٌة أولى وثورتها
فً ٗٔ تموز  ،ٔ9٘9وتواصلت عٕقاتنا حتى انتقلنا الى فرٌق
العاصفة اِهلً عام ٔ ٔ9ٙبقٌادة المربً الراحل ؼازي
عباس الذي تعلمنا وتربٌنا على ٌدٌه .وكان بشار احدناٌ ،حب
الناس وٌسعى إلى خدمتهم وٌستجٌب لمطالبهم وظلت هذه
الصفة تٕزمه حتى آخر أٌامه ،حٌث كان الشهٌد ٌخدم أبناء
مدٌنته الثورة ( الصدر حالٌا ) وخاصة فً مراجعاتهم الدوابر
الرسمٌة وٌتوسط فً حل مشاكلهم ونزاعاتهم وقد علق احد
أصدقاء بشار قابٕ لقد كان بشار مإسسة للمعاونة ولمساعدة
أبناء جلدته .لعب بشار لفرٌق السكك بإشراؾ المدرب القدٌر
جرجٌس الٌاس فً العام  ٔ9ٙ9 – ٔ9ٙٙثم انتقل الى فرٌق
القوة السٌارة لّعوام  ٔ9ٙ9 – ٔ9ٙ9وانتقل إلى آلٌات
الشرطة لّعوام من  ٔ9ٙ9إلى ٘ ٔ97ومثل المنتخبٌن
العسكري والوطنً لّعوام ذاتها وقد صاحب الشهٌد فً
مسٌرته العشرات من المبدعٌن منهم فٌصل صالح وكاظم عبود
وكاتب هذه السطور وأنور جسام ومإٌد محمد صالح ورسن
بنٌان وصمد أسد وفانوس أسدي وعبد كاظم ودوؼٕس عزٌز
ومنعم حسٌن ومجٌد علً وستار خلؾ وطارق عزٌز ومظفر
نوري وؼٌرهم .
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هل كان الشهٌد بشار شٌوعٌا ؟
نعم  ..لقد كان الشهٌد بشار ٌمتلك وعٌا وطنٌا وطبقٌا عالٌا
دفعه إلى أنضمام للحزب الشٌوعً العراقً فً مطلع
سبعٌنٌات القرن الماضً وقد استؽل النظام الفاشً هذه المرحلة
لطعن الحزب والبدء بالهجوم علٌه وعلى الحركة الوطنٌة منذ
نهاٌة العام ٘ ٔ97حٌث اعتقل بشار بعد انتهابه من مباراة
افتتاح الدوري ٌوم ٘ٔ ٔ97٘/9/بعد انتهاء مباراة آلٌات
الشرطة ونادي الجامعة ( الطلبة ) فً افتتاح الموسم ٘– ٔ97
 ٔ97ٙوتمت إحالته إلى المحاكمة هو والرفٌق القابد الشٌوعً
والٕعب السابق كمال شاكر ،شقٌق ٔعب المنتخب الوطنً
العراقً وفرٌق المصلحة قٌس شاكر وبعد محاكمة صورٌة تم
الحكم علٌهم باْعدام .
بشار والعالقات االنسانٌة الراقٌة
كما ذكرنا فان بشار كان ٌمتلك أخٕقا متمٌزة اتصؾ بها مع
جمٌع من عاشره من رٌاضٌٌن وؼٌرهم  .وقد كانت عٕقته
حتى بسجانٌه نموذجٌة حٌث حاول بعضهم تخلٌص بشار من
أؼٕل السجن وزنازٌن اْعدام حٌث حدثنً السجٌن الشٌوعً
والٕعب السابق جبار قاسم بؤنه فً معتقل الفضٌلٌة عرض
مفوض السجن ( الذي رفض ذكر اسمه ) على الشهٌد بشار
فكرة تهرٌبه من المعتقل على أن ٌصحبه فً عملٌة الهرب !
إٔ أن الشهٌد بشار كان مإمنا ببراءته وواثقا بان حزبه
سٌخلصه من الفاشٌة لكن الطؽاة كان لهم رأي آخر .أما حكاٌته
فً زنزانة اْعدام فقد كان احد السجانٌن وٌـــدعى ( أبو
علٌوي ) ٌتعاطؾ مع بشار وٌعمل على التروٌح عنه وأخذه
الى مستشفى السجن لكً ٌشاهد بعض أصدقابه ورفاقه من
السجناء وقال لبشار بؤنه سوؾ ٌترك العمل إذا تعرض الى
السوء وفعٕ ما أن تم تنفٌذ حكم اْعدام بالشهٌد بشار حتى تقدم
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أبو علٌوي بطلب إحالته إلى التقاعد وأحٌل ٌومها وؼادر الى
الشطرة مسقط رأسه .
انطالقة بشار الصاروخٌة مع المنتخبات العراقٌة
انطلق الٕعب بشار رشٌد انطٕقة صاروخٌة مع المنتخبات
العراقٌة .بعد أدابه المتمٌز مع آلٌات الشرطة .بدأ المدربون
بالتركٌز على أدابه حٌث كان مهاجما من طراز خاص اتصؾ
بالقوة البدنٌة العالٌة والشجاعة فً مهاجمة الدفاعات وكسر
أقواها وتمٌز بؤلعاب الهواء واستطاعته التسجٌل برأسه من كل
مناطق الملعب .لعب عام ٖ ٔ97فً تصفٌات كؤس العالم فً
استرالٌا فلعب فً جمٌع المبارٌات إٔ أولى أمام استرالٌا
وشارك فً بطولة العالم العسكرٌة والتً جرت منافساتها فً
بؽداد حٌث أحرز منتخبنا العسكري كؤس البطولة وأحرز بشار
لقب هدافها وشارك فً بطولة العالم العسكري فً عام ٘ٔ97
والتً جرت منافساتها فً الكونؽو برازافٌل وأحرز منتخبنا
مركز الوصٌؾ وفاز بشار بلقب هدافها اٌضا ً وأحرز شهٌدنا
لقب هداؾ بطولة رباعٌة أقامها أتحاد العراقً لكرة القدم عام
ٖ ٔ97حٌث سجل أربعة أهداؾ واحد فً مرمى سٌسكا
السوفٌتً وثٕثة أهداؾ فً مرمى الفرٌق البلؽاري وشارك مع
المنتخب الوطنً فً جؤته فً جمهورٌات أتحاد السوفٌتً
السابق .وعلى الرؼم من عمره الكروي القصٌر أ انه كان
ملٌبا باْنجازات .
الفرق الشعبٌة مدرسة للوطنٌة
لقد كانت الفرق الشعبٌة العراقٌة مدرسة للبناء الوطنً والقٌمً
وقد تربى الشهٌد بشار رشٌد وآٔؾ من أبناء الفرق الشعبٌة مع
فرق تمٌزت بالروح الوطنٌة العالٌة حٌث لعب بشار لفرٌق
العاصفة اِهلً فً بؽداد وكان لربٌس الفرٌق المرحوم ؼازي
عباس دورا تربوٌا خاصا حٌث علم ٔعبٌه على القٌم العالٌة
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واِخٕق النبٌلة وأبعدهم عن كل ما ٌسًء الى حٌاتهم وكان
انضباط الٕعبٌن وأخٕقٌاتهم وتربٌتهم العالٌة هً التً دفعتهم
إلى التمسك بقٌم الوطن والوطنٌة وتحول هذا الفرٌق الشعبً
الى مدرسة لتخرٌج عشرات الٕعبٌن والنجوم فً الكرة
العراقٌة وكانت الفرق أخرى قد تطبعت بذات القٌم والمبادئ
ومن تلك الفرق فرٌق شباب الطلٌعة والنهضة الكاظمً
والحضارة واتحاد الشعب واتحاد الكرخ واتحاد وعد وانوار
بؽداد ومنتخب الكرادة وشباب أحرار واتحاد الطٌران وعمال
بؽداد اضافة الى عشرات الفرق فً بقٌة المحافظات العراقٌة
والتً ساهمت فً ترسٌخ قٌم المواطنة الصالحة وأخٕص
للعراق ...
تحٌة اكبار واجٕل لشهٌد الوطن والرٌاضة المبدع بشار رشٌد
ورفاقه طارق محمد صالح و نافع منعم و عمار جابر و محمد
عبود و سعدي ٌٔج و صبري كاظم وجمٌع شهداء الوطن ممن
ضحوا بحٌاتهم وكانوا اكثر منا جودا وتضحٌة والخزي والعار
للجٕدٌن والقتلة .
*

*

*

الشهٌد الخالد زكً جلوب موسى
* تارٌخ الؤدة ٔ9ٖ٘ :
* المدٌنة  :العمارة
* تارٌخ أستشهاد  ٖٔ :اذار ٖٔ9ٙ
* المنطقة  :بعقوبة  /مكان الرمً  /معسكر سعد
* ظروؾ أستشهاد  :أعدام رمٌا بالرصاص
* الحٌاة النضالٌة وأجتماعٌة  :نابب عرٌؾ ،انتمى للحزب
الشٌوعً العراقً عام ٘٘ ،ٔ9انتقل الى بؽداد وعـــــــــمل فً
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مصلحة نقل الركاب ،تطوع فً الجٌش عام  ٔ9٘9فً صنؾ
المدفعٌة ونسب للعمل فً كتٌبة القوس فً معسر سعد ،متزوج
وله بنت .
اثناء عملٌة أعدام  ،رفض لبس الكٌس وبصق فً وجه
الجٕد قابٕ له  :انا ٔ اخاؾ الموت ،انت وامثالك سٌكون
مصٌرهم مزبلة التارٌخ ونحن الخالدون .ولما سمعه أحد جنود
الرمً ،رفض تنفٌذ الرمً به فتم حكمه بالسجن خمس سنوات.
وصٌة الشهٌد زكً جلوب موسى الى والده :
الى والدي العزٌز :
أوصٌك انً راحٕ قرٌبا الى دنٌا الخلود ؤ تحسبون اننً مٌتا
أوصٌكم بإخوتً الصؽار موسى وعٌسى وأوصٌكم بزوجتً
ِنها حامل ان انجبت ولدا فسموه ثابرا وان انجبت بنتا فسموها
ثورة .أوصٌكم ان ٔ تبكوا علًِ ،ن البكاء لٌس على أحٌاء
بل على اِموات .
سٕمً على زمٌلً واخً ومعلمً خزعل حواس العتال " ابو
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عادل " وعلى جمٌع اخوتً واصدقابً .
وقد وثق أستاذ الفاضل والباحث عبد الكرٌم جعفر الكشفً
حادثة اعدام الشهٌد زكً ورفاقه أبرار فً معسكر سعد بمقال
بعنوان ( انتفاضة معسكر سعد الخالدة فً بعقوبة ) جاء فٌه :
 ...أما فً معسكر سعد الذي ٌقع شرق بعقوبة ،فقد توجه
البطٕن الشٌوعٌان المٕزم اِول صٕح محمد جمٌل،
والمٕزم عبد المجٌد محمد جان إلى وحدتهما صبٌحة أنقٕب
أسود ،وعند وصولهما إلى كتٌبة القوس العاشرة ،والتً كان
أمرها الوطنً الرابد نامق عبد هللا قد اختفى فور سماعه
بأنقٕب .وجمع المٕزمان جنود كتٌبة القوس العاشرة وجنود
سرٌة حراسة بعقوبة وخطب صٕح محمد جمٌل ٌوم أنقٕب
فٌهم طالبا ً من الجنود مساندة ثورة ٗٔ تموز ،والوقوؾ بوجه
أنقٕبٌٌن الرجعٌٌن الذٌن جاءوا بالقطار أمرٌكً للقضاء
على الثورة ومكتسباتها..
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بعد الخطبة توجه البطٕن صٕح وعبد المجٌد إلى الربٌس
أول ( الرابد ) عبد الكرٌم حسن ،وهو من أهالً البصرة
وكان معروفا ً بوطنٌته وحسن أخٕقه وإٌمانه بشعبه وحبه لعبد
الكرٌم قاسمِ ،خذ أوامر بالسٌطرة على كتٌبة دبابات الفرقة
السادسة والتوجه إلى بؽداد لمساندة عبد الكرٌم قاسم ،إٔ إن
أنقٕبٌٌن الجبناء استطاعوا قتل هذا الضابط الوطنً قبل
وصول صٕح وعبد المجٌد ..وحدثت معركة كبٌرة بٌن
المنتفضٌن وأنقٕبٌٌن أستمرت حتى اللٌل ،وأستطاع الثوار
قتل سالم الدباغ أمر البطرٌة اِولى .
وقد وصلت إلى المعسكر قوة كبٌرة بقٌادة العمٌد عبد الجبار
شنشل ضابط ركن الفرقة السادسة والفرٌق الركن نصٌؾ
جاسم السامرابً أمر كتٌبة هندسة الفرقة ،استطاعوا تطوٌق
المعسكر واعتقال اللواء الركن عبد الكرٌم محمد قابد الفرقة
الثالثة ،وهو أحد الموالٌن للزعٌم عبد الكرٌم قاسم ،قطع طرٌق
الجنود الذٌن كان عددهم بالمبات خارج المعسكر والذٌن كانوا
ٌرٌدون ألتحاق بؤنصار ثورة ٗٔ تموز ..كما إن الحرس
القومً المجرم أستطاع سد منافذ بعقوبة المإدٌة الى بؽداد .
ٌنقل لً الشخصٌة الوطنٌة وأجتماعٌة سعدون عبد الرزاق
الربٌعً الذي كان جندٌا ً فً كتٌبة القوس العاشرة ،وهو من
أهالً الهوٌدر وكان شٌوعٌا ً منظما ً آن ذاك فٌقول :فور سماعً
خبر أنقٕب توجهت على الدراجة الهوابٌة إلى معسكر سعد
لؽرض ألتحاق بالثوار ثم ٌقول :لكن شوارع بعقوبة كلها
كانت مقطوعة من قبل الحرس الٕقومً .أما عن عبد المجٌد
محمد جان فٌقول :كان ضابطا ً شهما ً حسن أخٕق والسٌرة
محبا ً لجنوده .ثم ٌضٌؾ لقد فشل البطٕن صٕح وعبد المجٌد
فً السٌطرة على كتٌبة دبابات الفرقة السادسة ،وذلك لكثرة
أنقٕبٌٌن من حٌث ،العدة والعدد .
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أستمرت أنتفاضة ضد أنقٕب من الصباح حتى اللٌل ،حٌث
أستطاع الضابطان أنسحاب من معسكر سعد بسٌارة زٌل
لؽرض الوصول إلى بلدروز ومنها إلى مندلً ،إٔ إن سٌارة
الزٌل تعطلت قرب بلدروز حٌث استطاع أنقٕبٌون القبض
علٌهم وتم تسفٌرهم إلى السجن رقم واحد ،حٌث ٔقوا أشد
أنواع العذاب فً مسالخ الحرس الٕقومً ،وخصوصا ً الشهٌد
صٕح محمد جمٌل الذي لم ٌستطع الجٕدون إخضاعه وقد
أرعبهم صموده ،وكان ٌردد فً أثناء التعذٌب " ٌشرفنً أن
أموت فً سبٌل شعبً ووطنً وكونوا على ثقة إن النصر
أكٌد للشعب وإن حكمكم زابل ٔ محال ِنه ٔ ٌستند إلى
الشعب " محمًٕ نفسه مـــــــــسإولٌة مقاومة أنقٕب ورافعا ً
المسإولٌة عن رفٌقة عبد المجٌد محمد جان والجنود ،لكن
الجبناء علقوه من رجلٌه وأثقلوا ظهره بالبطانٌات والكراسً..
وٌإكد من كان معه من السجناء أنه كان ٌسهر علٌهم وٌداوي
جراحاتهم وٌعتذر منهم وٌطلب الصفح .
بعد فترة شكل أنقٕبٌون محكمة صورٌة حٌث أصدر المجلس
العرفً برباسة المجرم شمس الدٌن عبد هللا الحكم على
المقاومٌن باْعدام رمٌا ً بالرصاص ..ولقد جلبهم أنقٕبٌون
إلى بعقوبة وطافوا بهم فً شوارعها وتم تنفٌذ حكم اْعدام بهم
أمام جنود معسكر سعد فً مكان انتفاضة كتٌبة القوس العاشرة
ٌوم ٖٔ .ٔ9ٖٙ/ٖ/وبعد جرٌمة أعدام تم دفنهم سراً وباللٌل
فً مقبرة الشرٌؾ البعقوبً مكبلً أٌدي وأرجل وفً قبر
جماعً ،وكان أول قبر جماعً شهده العراق فً تلك الفترة
المظلمة .
ولقد طلب الشهٌد البطل عبد المجٌد محمد جان من احد اقاربه
الذي كان حاضراً فً مٌدان الرمً وقال له " :بلػ تحٌاتً
وسٕمً إلى الحزب الشٌوعً العراقً " أما الشهٌد البطل
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صٕح محمد جمٌل فعند اعتٕبه المشنقة قال بصوت عال
سمعه جمٌع الجنود " :سفلة بعثٌون إٌها الجٕدون إن نهاٌتكم
ستكون على ٌد هإٔء الجنود الذٌن اجتمعوا لٌشاهدوا جرٌمتكم
بحقنا ".
الشهداء أبطال الذٌن شاركوا فً أنتفاضة وتم رمٌهم ٌوم
ٖٔ/آذار ٔ9ٖٙ/فً معسكر سعد هم -:
• نابب عرٌؾ تركً جابر عمره ٕ٘ سنة
• نابب عرٌؾ صٕح عطٌة عمره ٕ٘ سنة
• جندي أول جمال علً عمره ٕٕ سنة
• نابب عرٌؾ حدٌد تانا عمره ٕ٘ سنة
• جندي مكلؾ حسن عبود عمره ٕٕ سنة
• نابب عرٌؾ حمٌد نجٌب عمره ٕ٘ سنة
• نابب عرٌؾ خالد عبد الرزاق عمره ٕ٘ سنة
• نابب عرٌؾ داود سلٌمان فتوحً من الموصل وهو من
موالٌد ٖٗ ٔ9وخرٌج مدرسة الصناعة العسكرٌة
• نابب عرٌؾ راضً محمد عطٌة تولد ٔٗ ٔ9من العمارة
• نابب عرٌؾ رستم مجٌد عمره ٕ٘ سنة
• جندي مكلؾ رشٌد أحمد عمره ٕٕ سنة
• نابب عرٌؾ رشٌد بندر عمره ٕ٘ سنة
• نابب عرٌؾ زكً جلوب موسى من مدٌنة العمارة تولد
ٖ٘ ٔ9كان ٌعمل فً مصلحة نقل الركاب وتطوع فً الجٌش
العراقً عام  ٔ9٘9متزوج وله بنت واحدة
• جندي مكلؾ صافً عبود عمره ٕٔ سنة
• نابب عرٌؾ ناجً رحٌم عمره ٕ٘ سنة
• المٕزم البطل صٕح محمد جمٌل بطل أنتفاضة وهو من
موالٌد الدٌوانٌة  ٔ9ٖ9أنضم إلى الحزب الشٌوعً العراقً
عام  ٔ9٘9عندما كان طالبا ً فً الكلٌة العسكرٌة وتخرج من
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الكلٌة العسكرٌة عام ٔ .ٔ9ٙوكان شهما ً محبوبا ً من قبل
الجنود بشكل ملفت النظر ،وصمد صمود أبطال .
• نابب عرٌؾ عدنان رستم ٕ٘ سنة
• نابب عرٌؾ عبد الحسٌن حسن عمره ٕ٘ سنة
• الشهٌد البطل عبد المجٌد محمد جان الرجل الثانً فً
أنتفاضة ،من موالٌد بؽداد  ،ٔ9ٕ9كان مهندسا ً فً وزارة
البلدٌات وتطوع فً الجٌش العراقً وكان شجاعا ً دمث
أخٕق حسن السٌرة ٌحبه كل الجنود لتواضعه .
• نابب عرٌؾ عطشان هاشم  ٕٙسنة
• جندي أول علً عزٌز حسون ٕٔ سنة
• جندي أول عمر علً مردان تولد ٔٗ ٔ9من أهالً كركوك
قرٌة حصارة الكبٌرة .كان عضو لجنة قاعدٌة فً الحزب
الشٌوعً العراقً متمٌزاً بتنفٌذ المهام الحزبٌة وذا اخٕق
عالٌة .متزوج وله ولد واحد .
• نابب عرٌؾ قاسم عبد هللا عمره ٕٗ سنة
• جندي محمد حسن عمره ٕٓ سنة
هذا ما امكن جمعه من عدة مصادر ومن ذاكرة المعاٌشٌن
لٕنتفاضة ،وربما أؼفلت بعض أسماء فمعذرة .
ٌا أبطال انتفاضة معسكر سعد الخالدة فً بعقوبة ،بوركتم
وبوركت العوابل التً انجبتكم ،فقد ضحٌتم فً سبٌل هذا
الوطن بؤعز ما تملكون  ..ودخلتم سفر التارٌخ من أوسع أبوابه
وقد كتبت فٌه أسماإكم بؤحرؾ من نور ..
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الشهٌد فؤاد ٌلدا ٌوحانا
رامً جورج ٌوحانا

الفنان الشهٌد البطل فإاد ٌلدا ٌوحانا فنان عراقً من ابناء
القوش الؽٌارى ولد فً مدٌنة الفٌحاء فً المعقل عام ٔ٘،ٔ9
توفٌت والدته و هو بعمر سبعة اشهر فتبنت تربٌته جدته
وعمته ،اكمل دراسته أبتدابٌة و المتوسطة فً المعقل ثم انتقل
الى بؽداد لٌكمل دراسته فً معهد الفنون الجمٌلة وٌتخرج ،لم
ٌتوقؾ طموحه فً الدراسة بل حصل على مقعد دراسً فً
اٌطالٌا وعلى نفقته الخاصة وحصل على شهادة فً مجال
اختصاصه هناك .
و فً عام ٕ ٔ99لبى نداء الحزب و عاد من أوربا من تلك
الحٌاة الهادبة المستقرة الى كردستان العراق وطنه الجرٌح
لٌنظم الى صفوؾ قوات أنصار مقاتٕ عنٌدا ضد الدكتاتورٌة
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و بقً منذ ذلك الٌوم ٌقاتل الظلم المتجسد فً ممارسات النظام
السابق ضد شعبنا اِبً حتى توقفت الحرب العراقٌة أٌرانٌة
فً ذلك الٌوم الذي اصطدمت مجموعته مع مرتزقة الفاشست
فً معركة شرسة فً ٔٔ ٔ999/ٓ9/سمٌت بمعركة أنفال
سٌبة الصٌت فتم تطوٌقهم و حصارهم من قبل أعداء وبالرؼم
من ذلك كانت مقاومة أنصار على اشدها حتى نفاذ العتاد
فاختار الشهٌد الموت بدٌٕ من الوقوع بؤٌدي المجرمٌن الجناة
فما كان منه أ ان صوب سٕحه الى رأسه لتنطلق من فوهته
آخر اطٕقة فاردته صرٌعا ؼارقا بدمابه الزكٌة ،و هكذا رحل
الى رحاب الخالدٌن دون ان ٌنبس بكلمة وداع فترك فً
اعماقنا جرحا نازفا سٌظل اِحرار و اِبرار ٌذكرونه دابما
وابدا .
.
.
.

غٌاب
كامل الركابً
الى الشهٌد الفنان الراحل فوّ اد ٌلدا( أبو آٌار )
 ....والمطر موحش
ورٌح اللٌل
ؼٌم أسود
ؤ نجمه تب ِّشر بالصحو
وﮔلبً حزٌن
هاجرت من وجهه
دورات الفصول
وخلَّت ابدمة الحنٌن
والثلج للخاصرة
وممشاي طٌن
وجٌت..
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سولفنً البرد
وانت الشموس
التظفر ابروحً
ﮔصاٌب
ؼبت
وانه ابؽٌبة الدافٌن
ؼاٌب ..
وعاتبت عتبة الدار
القافله ابوجهً
شباﺒٍﭻ الحباٌب
واستحٌت انساك
نسّانً ؼٌابك مستحاي
وماﺒﭽٌت هواي
ٌلما و ّدعتنً !

ثالثة شهداء ابطال  :هم ( من الٌمٌن ) مناضل حسٌن كنجً ( ابن ابو عمشة )
وابو اٌار  /فؤاد ٌلدا وشامل جمعة كنجً ورابعهم النصٌر كفاح جمعة كنجً
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الدكتور عبد الرزاق مسلم الماجد
موسى الخمٌسً

الناصرٌة ،تلك المدٌنة الجمٌلة ذات الرابحة العطرة التً تنبعث
من فراتها الجمٌل ،النهر الذي ٌضفً على المدٌنة جمأً
وعذوبة نادرة وٌبدو وكؤنه سحر ٌشد ساكنٌها إلٌها وٌجعلهم
ٌنجذبون إلٌها دابما ً بحب عارم ،كما أنه الشرٌان الذي ٌعطً
للمدٌنة الحٌاة والعنفوان والصبا ،فتسحر المرء ببساتٌنها
ونخٌلها الباسق وأرطابها الحلوة .سحر جمالها أثر بؤحاسٌس
أهلها فؤعطتهم الوداعة والطٌبة فخرج من أحشابها أبناء بررة
تفتخر بهم وٌفتخر بهم كل العراقٌٌن ،أبناء عرفوا حب الناس
وحب الوطن فانخرطوا فً أعمال تهدؾ إلى إشاعة السعادة
والبهجة فً النفوس وتعطً لحٌاة الناس قٌمة حقٌقٌة
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وحضارٌة .واحد من هإٔء هو الشخصٌة المندابٌة المرموقة
الدكتور عبد الرزاق مسلم الماجد .
ولد الدكتور عبد الرزاق مسلم فً مدٌنة الناصرٌة عام ٔ9ٕ9
فً بٌبة مثقفة ،فوالده المرحوم مسلم ضمد الماجد كان أول
المعلمٌن فً الناصرٌة وكان ٌلقب بـ ( مسلم أفندي ) وكان
ٌعتبر واحد من النخبة المثقفة التً حملت راٌة التعلٌم فً عراق
القرن العشرٌن فؤثر تؤثٌراً واضحا ً فً مدٌنة الناصرٌة وكان
حضوره فٌها قوٌا ً وخصوصا ً فً الوسط المندابً مع أبرز
شخصٌات الطابفة الٕمعٌن آنذاك أمثال الشٌخ داخل الشٌخ
عٌدان وحبٌب زؼٌّر ؼٌاّض وداؼر ماجد ع ّم المرحوم مسلم
ضمد .وسهر على تربٌته والعناٌة به واحتضانه عمه المرحوم
جهاد ضمد الذي كان هو أٌضا ً معلما ً ،كما وأثر فً تكوٌنه عدد
من أقربابه المثقفٌن أمثال عواد سعدون .فً هذه البٌبة ترعرع
الفقٌد .
أكمل عبد الرزاق تعلٌمه الثانوي فً مدٌنة الناصرٌة ثم انتسب
إلى دار المعلمٌن العالٌة فً بؽداد عام  ٔ9ٗ7فً قسم اللؽة
العربٌة وٌذكر نعٌم عٌال الحادثة التالٌة عندما كان طالب فً
الصؾ اِول فً دار المعلمٌن العالٌة :
( بعد ٘ٔ ٌوما ً من امتحان " النحو " طرح أستاذ اللؽة
العربٌة " وهو مصري الجنسٌة " على الطلبة إثناء مناقشة
نتابج أمتحان مع الطلبة فً القاعة التً كانت مكتظة بالطلبة
أنه ٌؤسؾ ِن هناك أحد الطلبة وبهذا المستوى ٌؽش
بأمتحان .ألح الطلبة على تبٌان اسم الطالب لٌكون عبرة لؽٌره
من الطلبة فذكر اسم عبد الرزاق مسلم الذي كان حاضراً فرفع
عبد الرزاق ٌده طالبا ً الحدٌث لكن اِستاذ امتنع عن اْذن له
ولكنه ونزؤً عند اْلحاح الشدٌد من عبد الرزاق سمح له
بالحدٌث فاتضح أن المقصود فً الؽش أن عبد الرزاق كتب
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نصا ً أدبٌا ً جوابا ً على أحد اِسبلة وهذا النص ٌستوعب لسبعة
صفحات كتبه عبد الرزاق كامًٕ اِمر الذي اعتبره اِستاذ
ؼشا ً فلٌس من المعقول حسب وجهة نظر اِستاذ أن ٌحفظ
الطالب نصا ً كامًٕ من ٗ صفحات فطلب منه إعادة قراءة
النص فؤعاده عبد الرزاق كامًٕ وبعد ٘ٔ ٌوم من أمتحان
فؤبدى اِستاذ والطلبة تعجبهم وقدم اِستاذ اعتذاره واستدرك
ٌقول بؤنه من الصعب التعامل مع نماذج ذكٌة جداً مثل هكذا
طلبه ) ،تخرج عبد الرزاق من معهد المعلمٌن العالٌة عام
ٔ٘ ٔ9وعٌن مدرسا ً فً ثانوٌة الناصرٌة فكان محبوبا ً جداً من
قبل زمٕبه وطٕبه ذا عٕقات واسعة ومواهب متشعبة لكنه
نقل إلى الخالص عام  ٔ9٘ٙفقام بتدرٌس اللؽة العربٌة فً
الخالص وفً دار المعلمٌن فً بعقوبة .وبعد ثورة الرابع عشر
من تموز  ٔ9٘9قدم طٕب ثانوٌة الناصرٌة عرٌضة وقع
علٌها الطٕب باْجماع ٌطالبون بإعادة أستاذهم إلى مدرسته
وفعًٕ عاد عبد الرزاق إلى مدٌنته وعٌن مدٌراً لثانوٌتها .وبعد
أضطرابات التً حدثت عام  ٔ9٘9نقل إلى بؽداد بناءاً على
طلبه فعٌن مدرسا ً وبنفس الوقت مفتشا ً فً مدٌرٌة تربٌة
الرصافة .وفً عام ٓ ٔ9ٙحصل على إجازة دراسٌة إلى
موسكوٌ .قول عنه المقربٌن منه أنه كان مثابراً على دراسة
اللؽة الروسٌة فؤجادها خٕل أشهر قلٌلة .ثم درس فً جامعة
موسكو الفلسفة وأختص بدراسة فلسفة الفٌلسوؾ العربً
الشهٌر أبن خلدون وخاصة مقدمته " مقدمة ابن خلدون " .عاد
إلى الوطن الذي عشقه عام  ٔ9ٙٙوتعٌن عام  ٔ9ٙ7أستاذاً
للفلسفة فً جامعة البصرة .
ٌذكر المقربٌن إلى عبد الرزاق أنه كان شدٌد التؤثر بؤدب نجٌب
محفوظ بحٌث استوعبت مكتبته كل مإلفات نجٌب المنشورة
إلى ذلك الحٌن .وجل اهتماماته انصبت على الفلسفة واِدب
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وكرس وقتا ً كبٌراً من حٌاته للعمل السٌاسً بحٌث أن أحد
المقربٌن إلٌه ٌقول أن السٌاسة أصبحت واحدة من أفضل
هواٌاته ٌتعامل معها بحس مرهؾ ٌقض .أما ّ المطالعة والتؤلٌؾ
فكانت لها حصة اِسد فً مجمل اهتماماته .
كان عبد الرزاق ٌعشق الموسٌقى و خاصة العربٌة منها وكان
مولعا ً بالموسٌقار محمد عبد الوهاب وكان مصراً على اللقاء به
فسافر إلى القاهرة والتقى عبد الوهاب فً داره ؤزالت عند
عابلته الصور التذكارٌة معه .كان لعبد الرزاق صوتا ً جمًٌٕ
فٌؽنً لعبد الوهاب فٌطرب إلٌه سامعٌه .تحدثت زوجة عمه
أنها لم تكن على اْطٕق تعتقد أن ذلك كان صوت عبد الرزاق
بل أنه عبد الوهاب ٌؽنً فً الرادٌو .
كان عبد الرزاق ٌحب السفر وٌحب اكتشاؾ الجدٌد وٌتؤثر به.
فسفرته إلى مصر لم تكن الوحٌدة بل أنه سافر برفقة والده إلى
بٌروت وبرفقة عمه وزوجته وابنته البكر إلى إٌران .أما ّ خٕل
دراسته فً موسكو فسافر إلى فرنسا وبرٌطانٌا وألمانٌا
وجٌكوسلوفاكٌا .
كما أنه كان شدٌد الولع بالطبٌعة فالسنوات القلٌلة التً تمتعت
معه زوجته وأطفاله بدؾء العٌش إلى جانبه كانت ملٌبة
بالسفرات فً وسط الطبٌعة التً كان ٌعتبرها الؽذاء الروحً
له .
كان عبد الرزاق طٌب القلب حنونا ً سهر على راحة أخوته
وأمه بعد أن تزوج والده من امرأة أخرى .ولدماثة خلقه كان
محبوبا ً من أهله وأصدقابه وأقربابه .وقد التؾ حوله عدد كبٌر
من اِصدقاء وٌمكن أن نذكر منهم على سبٌل المثال المرحوم
ورد عنبر والمرحوم شنور عودة والشاعر عبد الرزاق عبد
الواحد وصدٌق طفولته المرحوم صبري مهوس وكذلك
الدكتور محمد علً الماشطة والتكمجً والدكتور محسن
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رومً .كان عبد الرزاق شدٌد أهتمام بمظهره دابم النظافة فقد
ٌقال أحٌانا ً أنها صفة وراثٌة فوالده ورؼم شوارع الناصرٌة
ؼٌر المبلطة إٔ ّ أنك تجده نظٌفا ً أنٌقا ً متؤلقا ً .
لعبد الرزاق مإلفٌن اِول " مذاهب ومفاهٌم فً الفلسفة وعلم
أجتماع " والثانً " دراسة ابن خلدون فً ضوء النظرٌة
أشتراكٌة " .وكان قد أنجز ترجمة أطروحته عن الروسٌة
وأرسلها للطبع إلى بٌروت إٔ ّ أنه لم ٌعرؾ مصٌرها لحد اَن
كما أن له العدٌد من الكتابات بقٌت مهملة حٌث وافته المنٌة قبل
تنقٌحها وطبعها .
فً لٌلة ٕٔ ٔ9ٙ9/ٖ/وبعد ستة أشهر من تعٌٌنه أستاذاً للفلسفة
فً جامعة البصرة اؼتالت اٌِدي الشرٌرة اِستاذ عبد الرزاق
مسلم وكان ذلك فً ٌوم الخمٌس الساعة السابعة مساءاً قرب
إحدى المقاهً فً كورنٌش شط العرب وهو فً طرٌقه لزٌارة
ربٌس قسم الفلسفة فً جامعة البصرة والمرٌض فً داره حٌث
انطلقت رصاصات من مسدسات كاتمة للصوت فوقع مضرجا ً
بدمابه ولم ٌنقل إلى المستشفى إٔ ّ بعد وفاته على الرصٌؾ .
فً ٌوم الجمعة أتصل أصدقاإه بؤهله فذهبوا إلى البصرة
وحملوا الجثمان إلى بؽداد لكنه انطلقت فً ٌوم السبت
مظاهرات صاخبة أعدها طلبة وأساتذة جامعة البصرة حاملٌن
جنازة رمزٌة استمرت لثٕثة أٌام لبس فٌها المتظاهرون السواد
حداداً على أستاذهم ومطالبٌن بالقصاص من القتلة .وقد نشرت
الصحؾ البؽدادٌة أنباء الجرٌمة على صـــــــــــفحاتها اِولى
( وبمانشٌتات ) كبٌرة .وهكذا طوٌت صفحة أحد أبرز
الشخصٌات المندابٌة والوطنٌة والعلمٌة فً عراقنا المعاصر .
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الشهٌد الخالد حمٌد شلتاغ حالوب
سعدي جبار مكلف

ننحنً تخلٌدا لكل من سقى تراب الوطن بدمابه الزكٌة ،لمن
شق بروحه حلكة الظٕم لٌنطلق الى فجر الحرٌة ،فكلما
زمجرت عواصؾ القمع فً العراق الذي عشقناه واسكناه
المقلتٌن ٌكون الناس أخٌار الطٌبون آهٕ للتصدي وٌعمدون
الفجر بدمابهمٌ ،حملون المحبة وأمل للبٌوت الفقٌرة وٌفتحون
النوافذ نور ما أروع ما ٌتصؾ به حمٌد خلقا ً ورقة افكار
تعمقت محبة المقربٌن الٌه وتعمق حبهم للفكر الذي دفع حٌاته
وعابلته فً سبٌله وهكذا كانت مواقفه ثابتة خالدة الى أبد
وعند ذكراه ٌختلط الحزن وأسى و العطاء والتضحٌة ،ولد
حمٌد شلتاغ فً لواء العمارة سنة ٕٗ ٔ9وانتقل الى العاصمة
بؽداد مع عابلته المكونة من اخوانه موسى وعلوان واكمل
دراسته الثانوٌة فٌها والتحق بالقوة الجوٌة وٌكمل دراسته
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الجامعٌة فً كلٌة التجارة المسابٌة الجامعة المستنصرٌة ،بدأت
مواهبه الفكرٌة والسٌاسٌة واٌمانه بالعدالة والحرٌة واستــــقٕل

الوطن من أستعمار ،انظم الى تنظٌمات الحزب الشٌوعً عام
ٔ9ٗ9وقد وجد ان الخط التقدمً الٌساري هو الحاضن الوحٌد
لبلورة وتنمٌة افكاره فً أتجاه الصحٌح فمارس العمل
السٌاسً واعطى كل وقته واخٕصه له رؼم انه كان رب اسرة
كبٌرة كان دابما ٌردد ان الثورات والعطاء تؤتً قوتها من
الشعوب ؤ تستطٌع اي قوة اٌقافها ومن هنا تعرض الى كثٌر
من المواجهات مع رجال أمن والشرطة السرٌة واعداء
الوطن وقد تعرض الشهٌد حمٌد هو وزوجته الى اعتقأت
كثٌرة عند الستٌنات من القرن الماضً ان صمود هذا الرجل
ٌكمن انه عندما ٌعتقل وٌعذب بؤشكال التعذٌب ٌكون صامد
وعندما ٌخرج ٌزداد قوة وعنفوان وصمود وعطاء اكثر لعمله
الوطنً والحزبً وكان حمٌد اول من تنبؤ بسقوط الجبهة
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الوطنٌة وحذر الحزب عدة مرات وذكر ان الجبهة فً حالة
خطر وكتب ان الجبهة تنتهً وستوجه ضربة قوٌة تقسم ظهر
الحزب وكوادره كافة ،وهذا ما حدث فعٕ ،منذ كــــان شابا فً

فً بداٌة الخمسٌنات ومنذ ومضات الوعً أول من اٌام
الطلبة وعند الثانوٌة كان متسلحا بقلق الناس الذٌن احبهم وظل
متعلقا بهم وبمستقبلهم حتى النهاٌة لقد ترك هذا المناضل بصمة
واضحة فً مسٌرة النضال والواقع الثقافً وأجتماعً فقد
كان مناضٕ حقٌقٌا ووضع قلبه وفكره منذ لحظة انتمابه الى
الحزب وقد واكب كل التؽٌرات التً حدثت فً الوطن وكان
دابما فً قلب المعركة من اجل بناء وطن سعٌد للجمٌع ومن
هذا النشاط المتمٌز فقد اضمر له أعداء حقدا ممٌزا ،فقد
اعتقل عام ٖ ٔ9ٙاثناء اجتماع اللجنة المركزٌة التً ٌقودها
والتً كانت تقوم بتنظٌم عمال البرٌد والبرق لمنطقة بؽداد
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وظل فً المعتقل مع رفاقه الى عام  ،ٔ9ٙ7حٌث حكم علٌه
خمس سنوات ولم ٌنجو وهو فً السجن من التعذٌب الوحشً
البربري وبكافة أشكال من اجل انتزاع أعتراؾ وتنقل من
سجن الى اخر وهو ٌحمل جراحه بٌن طٌات جسده النحٌل وقد

نجح رؼم كل الصعوبات والمشاكل التً واجهته فً ؼرس قٌم
انسانٌة متمٌزة سواء داخل السجن او فً مجال عمله السٌاسً
كواحد من الكوادر المتقدمة فً اللجنة المركزٌة ،ان اهتمام
الشهٌد حمٌد بهموم الوطن الذي كان ٌركع تحت لٌل الفاشٌة
أسود زاده اصرارا على أستمرارٌة والمسٌرة النضالٌة من
منطلق الحرص على مواصلة البناء لسواعد النضال الدابم وهو
السبب الذي رفض من خٕله مؽادرة العراق بعد اشتداد الهجمة
الفاشٌة ضد كوادر الحزب حٌث قال لم ٌتبقى من العمر أ
سنوات قلٌلة فدعونا نموت داخل الوطن وفً احضان الحزب،
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رؼم تعرضه الى أعتقال عدة مرات معتبرا العمل النضالً
فً الداخل هو الخٌار الوحٌد امام الشعب الذي ٌسعى للتخلص
من الحكم الفاشً الدكتاتوري وبناء ؼده المشرق البهً السعٌد
وتنمٌة مقدراته وامكانٌاته لتحقٌق ما تصبوا الٌه كل فبات
الشعب والقوه الخٌرة المناضلة وبناء نظام دٌمقراطً حقٌقً .

حمٌد شلتاغ هذا أسم المعروؾ بٌن اوساط العمال وعلى
نطاق واسع وفً السجون والمعتقٕت العراقٌة ٌتمٌز بالعطاء
والنبل أنسانً المتمٌز والوفاء وأمانة وٌحث الجمٌع على
الصمود والتضحٌة فً سبٌل القضٌة وكانت شرٌكة حٌاته ام
ماجد هذه المناضلة أبٌة ،فكانت تإمن ان الكفاح ضد الفاشٌة
ٌعتمد بدرجة كبٌرة على تحدي أرهاب واسالٌب النظام فً
عملٌات القمع وقد وصل هذا التحدي النبٌل أسطوري فً
فضح الممارسات ؼٌر أنسانٌة ضد المرأة واضطهادها وعدم
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تحررها والذي كان الفاشٌست ٌطلقون نظرٌاتهم بقصورها
العقلً وضعفها الجسمانً ،فكانت شهٌدة الشعب ام ماجد كانت
تقول على الدوام بان تحرر المرأة الكامل ٔ ٌتم أ فً اطار
تحرٌر الطبقة العاملة المتكونة من الرجال والنساء وكافة ابناء
الشعب وهذا التحرر لم ٌتم أ فً حالة تكون مجتمع ؼٌر
طبقً تصبح فٌه وسابل أنتاج ملكا للجمٌع اي حــــــكم الطبقة

العاملة وعند النظام أشتراكً فكانت ام ماجد تعمل بٕ كلل او
ملل فً صفوؾ التنظٌمات النسابٌة وخاصة رابطة المرأة
العراقٌة فً حمٕت توعٌة المرأة وتعببتها للنضال ضد
الظروؾ وأوضاع وفضح اسالٌب النظام واسالٌبه ضد النساء
وتعزٌز مساهمتها فً النضال من اجل اسقاط الفاشٌة وهً فً
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كل هذا اثبتت دورها ووعٌها المتزاٌد ومساهمتها مساهمة فعالة
فً التحدي ْجراءات السلطة الدموٌة لقد حولت المقاومة ومن
داخل بٌتها المتواضع الى حركة جماهٌرٌة عجز الفاشٌست
الوقوؾ بوجهها لسنوات طوٌلة واثبتت انها اهل للقٌام
بالمهمات الكبٌرة الجبارة من خٕل اصرارها وعنادها البطولً
وكانت كتلة طٌب ٔ تعرؾ التوقؾ لقد ساهمت هذه المناضلة
القدٌرة جنبا الى حنب العدٌد من النساء العراقٌات بدورها فً
قٌادة المظاهرات وأحتجاجات ضد الحكم الفاشً التتري
مبرهنة ان قوة النساء تكمن فً تنظٌم وتعببة جهودهن
وطاقاتهن الكفاحٌة ضد اشكال كل الرهاب والقمع السٌاسً
والماسً التً خلقتها الحروب الرعناء ،كانت هذه المناضلة
تإمن ان نساء العراق قادرات بوحدتهن الكفاحٌة وبنضالهن
المنظم والهادؾ على اداء دور كبٌر وهام فً عملٌة الحسم
الثوري للمعارك الظافرة بٌن الشعب وقواه الوطنٌة من جهة
وبٌن النظام الفاشً والقوى التً ٌستند علٌها من جهة اخرى
وفً تارٌخ ٗٔ\ ٔ99ٓ\9اعتقل الشهٌد حمٌد شلتاغ من قبل
أجهزة أمنٌة من البٌت مع زوجته بدرٌة داخل عٕوي
وابناء اختها الشابة انتصار خضٌر موحً واشقابها احدهم
عمره اربع عشر سنة وابن عم حمٌد نبٌل علوان شلتاغ وهو
طالب جامعً بتهمة أنتماء الى الحزب الشٌوعً العراقً
وفً ٌوم  ٔ99ٔ\ٔ\ٔ7القً القبض على ابن حمٌد ،كرٌم حمٌد
شلتاغ وكان طالب جامعً لم ٌتجاوز العشرٌن من عمره وقد
اعدم مع خطٌبته انتصار خضٌر موحً التً اعتقلت قبله  ...تم
العثور على وثابق مدونه فٌها اسمابهم باحاتهم الى محكمة
الثورة سٌبة الصٌت واعدموا جمٌعا والوثٌقة موقعة من قبل
صدام حسبن وعواد البندر ،تحٌة اجٕل واكبار لكل الشهداء
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وٌبقون قنادٌل تضا سماء الوطن كتب احد السجناء قصٌدة
لحمٌد شلتاغ قال فٌها ...
لن ابكً على رجل فوق العلى مكانه
افدى بنفسه وٌابى ان ٌعٌش ذلٌٕ
لن ابكً على نجم انار ضٌاإه دهرا
واسرع للمؽٌب افؤ
قضٌت فً ظلم السجون وظلمها
فؤضؤت فً ظلماتها قندٌٕ
ٌا شهٌد كنت ورضٌت لنا رمزا
ستبقى روحك للطرٌق دلٌٕ
نم ٌا ابا خالد فانت مخلد
ما كان ذكراك اتى لٌزؤ
.

.

.

سالما لِ ُروحكم الشفٌِفة ُمعلِّمنا حمٌد شلتاغ
ي
ٌِر ِّ
غازي األم ِ
بقلمٌ :حٌى ِ
هر لَ ْم ٌتعبْ
َ
صبُور َجلد رؼ َم ال َق ِ
حاصره ال َم ُ
وت مِراراً َفلَنْ ٌَرهبْ
ٌدان
َوعِ ندَ ما أشتد النزال فًِ ال َم ِ
السلطان
وأطبق علٌه عسسُ
ِ
أبواب زنازنٌن السجون
ٌن أنٌن المساجٌن
َو َب َ
َوشتابم الســــــــــــــجانٌن
َوسطوة سٌاط الجٕدٌن
ص َرهُ رُعب ال َمنون
حا َ
ٗٙ

وبان لّعٌ ُِن َسنا ضِ رامُها
َ
لَم ٌَجزعْ َولَ ْم ٌَهرب
لَ ِب َ
ثاب َ
الج َنان
ت َ
ث ِ
لِح ِد الموتِ؛ بحزم ٌقاوم
وهو ٌردد لَ ْم أهز ْم!
مالمو فً ٕٕٓٓٔ9-ٕٔ-

التقطت الصورة فً دار والدي رحمه هللا بقضاء العــــــزٌزٌة
( محلة السعدونٌة )  /محافظة واسط صٌؾ عام ()ٔ979
بكامرتً الخاصةٌ ،ظه ُر فً الصورة والدي (ؼازي رمضان
اَِمٌري موالٌد الكحٕء /العمارة  -ٔ9ٓ7ت َ )ٔ997واِبن
خال والدي( حمٌد شلتاغ حالوب موالٌد الكحٕء /العمارة
ٕٔ(ٔ9
أخبرنً صدٌقً (د .ولٌد حمٌد شلتاغ ) إِن والداه الشـــــهٌدٌن
( بدرٌة داخل و حمٌد شلتاغ) قد تم اعتقالهم من منزلهم فً
(كرادة مرٌم) بتارٌخ (ٗٔ .)ٔ99ٓ-ٓ9 -وقد حصل بعد
ٗ7

سقوط نظام الحكم فً العراق فً (ٖٕٓٓ) على وثٌقة صادرة
من محكمة الثورة ( سٌبة الصٌت ) وبتوقٌع ( عواد البندر )
الحكم بإعدامهما ( شنقا ً حتى الموت ) فً عام (ٖ )ٔ99وقد
وردت أسماإهم من ضمن قابمة مع عدة أسماء من ( بٌت
الحكٌم ) تم أحالتهم وباِسماء لمحكمة الثورة بؤمر من رأس
السلطة ( صدام حسٌن ) لمحاكمتهم كمجرمٌن .
كان بٌت ( والدي فً العزٌزٌة ) مٕذاً أمنا ً للعم الشفٌؾ
الوقور( أبو مجٌد ) َوزوجته حمامة السٕم والمحبة ( أم مجٌد
 /بدرٌة داخل عٕوي ،موالٌد الكحٕء /العمارة ٖٓ ٔ9أعدمت
هً أبنة
فً ؼٌاهب السجون عام َٖ .)ٔ99والشهٌدة( بدرٌة ) َ
البكر لشقٌقة والدي ،ابنة عمتنا ( مدلولة ) رحمها هللا .
كانا رحمهما هللا كلما زادت علٌهم المراقبة اِمنٌة ،أو حمٕت
أعتقأت ،أو اشتدت علٌهم المٕحقة والمتابعة َوالمطاردة،
ٌؤتٌان كضٌوؾ من الرحمن وٌحٕن فً دارناٌ ،سكنان معنا،
لقد كنا جمٌعا ً فً البٌت وطوال فترة أقامتهما مهما امتدت ٔ
نمل أبدا من معشرهما ،فهما من الوداعة والرقة والعذوبة أرق
وأطٌب من نسٌم العطر الزكً .
كان ( أبً َو أمً ) ٌطٌران بهم من شدة الفرح عندما ٌحٕن
ضٌوفا ً عندنا َوأول شًء ٌقدمه ( أبً ) ِبن خاله أبو
مـــــــجٌد ( ثوب ) أبٌض جدٌد وٌقول له مداعبا ً :
 تفضل َبدل أبو مجٌد هاي دشداشتك الجدٌدة !. . .
 ...ادناه ما سجله والدي طٌب هللا ثراه عن الشهٌد حمٌد شلتاغ
بعد ان اطلق سراح والدي من سجن الحلة فشعر بالحنٌن الى
بعض زمٕبه ومنهم الشهٌد فدون هذه أبٌات مع التعلق،
اِبٌات ضمن المجموعة الشعرٌة الكاملة التً تم طبعها :
ٗ9

إلى زمٌلً فً سجن الحلة حمٌد شلتاغ
حمٌد شلتاغ أحد زمٕبً فً سجن الحلة فً ؼرفة رقم  ٙوكان
مسإولها ،وهو مٕح جوي ،ظرٌؾ ،ومرح ،وجدي بنفس
الوقت .كان مسإول إدارة عمل الشاي وتصرٌفه على زمٕبه
السجناء .وقد بعثت له هذه اِبٌات بتؤرٌخ  ٔ9ٙ٘/ٔٓ/ٓ7إلى
سجن الحلة بعد خروجً من السجن .
الـبــدر
حـمـٌــد ٌــا ابـن شــــلـتاغ شـقٌق الـشـمـس و
ِ
بـالـفـخــر...
و ٌا أنـشــودة الـمسـجــون بـالحـمـد و
ِ
و ٌا ربّ " الكتالً " البٌض من أفـواهـهــــا ٌـجـري
عـطــــر
عـقـٌـق الـشـــاي فـواحـــا ً بمــا ٌحـمــل من
ِ
والعصر
الصبح
فان ٌـرشــفه إخـــــــــوان الصفا فً
ِ
ِ
الخــــمــر
ؼـدا واحــدهــم نـشــــوان لـم ٌـســـؤل عن
ِ
ألـطـــؾ من شـــعـري
أبـا مـاجـــد ٌـا حـبّـــــوب ٌـا
َ
ك هــل تـلهـــج فً ِذ ْكــــري
ِكـر َ
لــ َكــم الـهــــ ُج فً ذ ِ
الســــر
ؤ بـروتٌـن بـاقــــــــٕء و ٔ الـبـسكت فً
ِ
القدر
ؤ "الجلً" ؤ "التونك" ؤ "الروبة" فً
ِ
الـعــــــذر
وإن ٔمــك إنــســـــــــان و فـتـشــت عن
ِ
بالــعـــــشر
فـقـل ٌا صاحبً  :عـمـري بـالـخـمــس و
ِ
محمد عل الشبٌبً
*

*

*

فً ذكرى اغتٌال رفٌقً الشجاع حسن علً فلٌح
عالء الالمً
فً مثل هذا الٌوم ،من أٌام العراق المخضبة بالدماء الزكٌة،
ٕٕ ماٌس من عام ٔ ٔ99ارتكبت عصابات البعث الصدامً
واحدة من جرابمها البشعة واؼتالت رفٌقً وصدٌقً حسن علً
ٗ9

فلٌح حٌن اخطفته زمرة من عناصرها اِمنٌة واختفت آثاره
لعدة أٌام ثم ُعث َِر على جثمانه بعد أٌام فً نهر الشطرة وقد
ظهرت علٌها آثار التعذٌب .
ً
سوٌة فً
كان حسن قد اعتقل عدة مرات آخرها حٌن اعتقلنا
بؽداد فً شهر تشرٌن الثانً سنة  ٔ979لما ٌقرب من شهرٌن

فً معتقل مدٌرٌة اِمن العامة  /فرع بؽداد .وبعد إطٕق
سراحه قبلً بعدة أٌام فصل من المعهد العالً للمهن الصحٌة
الذي كان طالبا فٌه دون إٌضاح اِسباب ،و َمن كان ٌجرإ على
مجرد طرح سإال عن اِسباب ؟
كان حسن ٌصؽرنً بسنوات قلٌلة ولكنه كان ٌحوز شخصٌة
كارزمٌة صلبة ورصٌنة ٔ تجعل من السهل تخمٌن عمره
الحقٌقً ،وكان إلى ذلك شجاعا إلى درجة تبلػ التهور أحـــٌانا
ٓ٘

( ضرب ذات مرة بحذابه صورة للثنابً البكر وصدام معلقة
فً الشارع الربٌسً لمدٌنتنا الشطرة نهاراً أمام الناس وتم
احتواء الحادثة ؤ أتذكر كٌؾ تم ذلك ) .أما فً تجربة اعتقالنا
فً اِمن العامة فقد كان بطٕ حقٌقٌا تحمل الكثٌر من التعذٌب
الجسدي والنفسً ولم ٌنجحوا فً كسره أو إذٔله  ..حٌن كنت
أراه فً فترات أستراحة أو الذهاب الى المرافق الصحٌة بعد
أنْ ٌنزلوننا من " حفٕت " التعذٌب فً الطابق الثالث " كنا
نسمٌه قاؾ ثٕثة للتسلٌة والمرح " ،وقبل أن ٌودعوننا فً
زنزانتٌن منفصلتٌن ،كان ٌبادرنً برسم عٕمة أنتصار وهو
ٌتبول بؤصبعٌه حذرا أن ٌراه أحد جٕوزة المعتقل .
وحٌن سؤلته ذات مرة وبعد أن اطلق سراحنا عن مفهومه
لٕنتصار فً تلك اٌِام الكبٌبة قال لً ( أنتصار كان عندي
ٌعنً شٌبا بسٌطا جدا وهو أن أكون مقتنعا بؤنهم لم ٌستطٌعوا
هزٌمتً داخلٌا  ..وحٌن أراك تبتسم " ،انشحن " داخلٌا بالمزٌد
من القوة  " ..جا شحسبالك " ؟ ) .
والٌوم ،وقد مرت كل هذه السنوات ،تؽدو فكرة استذكار هذا
الشاب البريء والشجاع والذي قطفت ٌد اْجرام المتخلؾ
زهرة شبابه بكل خسة وجبن ،أكبر بكثٌر من مجرد محاولة
لٓطراء والتطوٌب إنها قد تصلح لتكون مناسبة ٔستذكار
هنٌهات أصٌلة وذات معنى عمٌق وواعد من زمن ولى ولكنه
قابل للتكرار ِن المبادئ المشاعٌة والحرة التً مات من أجلها
ابن عامل الكهرباء البسٌط حسن ٔ تموت  ..كالكراث  ..كان
ٌكرر عبارته هذه دابما وكؤنه نذر نفسه منذ ؤدته لذلك
الرحٌل القاسً على أٌدي أوسخ من أنجبهم شعب العراق ..
وكان ٌقول :نحن كالكراث ٌحشونه من اِسفل لكنه ٌنمو مجددا
..جا شحسبالك ؟؟
زمن ولى بكل ما فٌه من أحٕم وصـــــبوات تاركا فً اِرواح
ٔ٘

مذاقا آخر ٔ ٌشبه إٔ نفسه .
حسن ،وأَؾ من أمثاله من ضحاٌا العنؾ السٌاسً،
وخصوصا ذاك الذي أدمنته سلطات التخلؾ والهمجٌة،
ٌستمرون فً الوجود ولكن بطرٌقة أخرى ،لعلها أقرب إلى
وجود البشارة فً أن زمنا جمٌٕ قد ٌشرق أو أنّ شروقه قد
أصبح أكثر احتمالٌة ووعدا .ؼٌر أن الكلمات تبقى مجرد
كلمات حتى وإنْ تلبست بؤنبل المعانً ولكن أسماء الشهداء،
أولبك الذٌن ضحوا بحٌاتهم من أجل الوعد الذي آمنوا به تخرج
من فصٌلة الكلمات وتدخل فً فضاء المعانً المضٌبة بالقداسة
والعفة والشمم اْنسانً اِنبل .لم ٌكن حسن ،كما عرفته فتىً ،
ٌبحث عن شًء لنفسه ،لم نكن جمٌعا – نحن أبناء تلك
السنوات الهابجة المابجة العجاؾ ــ نرٌد شٌبا ِنفسنا ،ولكننا
كنا نؽامر برأسمالنا الوحٌد ،أي رقابنا ،حٌاتنا ،من أجل جابزة
ؼامضة وهٕمٌة ولكن من قبضوا الثمن وخرجوا من هذا
العالم تركوا فً أفواهنا وأرواحنا مذاقا ٔ ٌشبه مذاقا آخر ؼٌر
اِمل الفسٌح تحت سماء ؼابمة .أتذكرك صدٌقً حسن ،أتذكر
زمٕء آخرٌن لك فً الشهادة من أجل عالم له معنى ،ضد عالم
بٕ معنى ،لٌكون لً ،لنا ،نحن الباقٌن هنا ،معنى وأمل،
سؤحبك "حجً" وأحًٌ ذكراك حتى نلتقً  ..إنْ كان ثمة لقاء
وحتى إنْ لم ٌكن !
................
هوامش:
 حجً  :هو لقب الشهٌد حسن علً فلٌح الشطري بٌننا نحنأقرانه ؤ أعرؾ سبب إطٕق هذا اللقب علٌه حتى اَن .
 جا شحسبالك؟ عبارة كان الشهٌد ٌكررها كثٌرا فًكٕمه...وهً تبدأ بؤداة أستفهام الشعبٌة "جا" المـــــــنقلبة عن
ٕ٘

" كا " كما تلفظ بما ٌسمٌها المختصون " كشكشة ربٌعة "،
والتً اعتقد بؤنها ذات أصل سومري ،والعبارة كلها تعنً :
وماذا تظن إذاً ؟
*

*

*

الشهٌد الخالد عبد الجبار عباس المهداوي
اٌمان المهداوي

الشهٌد عبدالجبار عباس المهداوي من موالٌد عامٕٕ ٔ9وهو
أخ الشهٌد فاضل وابن خاله الزعٌم عبدالكرٌم وتربوا مـــعا فً
بٌت واحد .عسكري شارك بحرب  ٔ9ٗ9فً فلسطٌن التً
برع بها كمقاتل من مقاتلً الجٌش العراقً وكان ٌشرؾ على
تدرٌب المتطوعٌن .لقد انتمى للحزب الوطنً ولم ٌجد طموحه
ٖ٘

هناك لذلك انتمى للحزب الشٌوعً العراقً ٌْمانه بفكره
العظٌم وعمل ضمن صفوؾ الحزب ضد طؽٌان الحكم الملكً،
فتقاعد لٌنظم الى نضال الجماهٌر وشارك فً التظاهرات
الشعبٌة .وطورد وسجن لنشاطاته الحزبٌة كــــما هو حال سابر

الشهٌدٌن االخوٌن فاضل وعبد الجبار عباس المهداوي
الشٌوعٌٌن مما دفعه إلى السفر إلى سورٌا وترك عابلته
وأطفاله برعاٌة أخٌه الشهٌد فاضل عباس المهداوي .عاد إلى
العراق بعد الثورة وأسس نادي المهداوي الرٌاضً عام ٔ9٘9
فً باب المعظم الذي ضم نخبة من خٌرة الرٌاضٌٌن ،وكان
لفرٌق كرة القدم مكانة خاصة .ونتٌجة للنشاطات التً قام بها
النادي ،مما جعله هدفا ً ٔنقٕبًٌ  9شباط اِسود ،هب أعضاء
ٗ٘

النادي ٌوم أنقٕب فً الدفاع عن الجمهورٌة والثورة،
واستمر الشهٌد طوال ٌوم أنقٕب فً مقاومة أنقٕبٌٌن،
حتى تم أجهاز علٌه من قبل فلول الحرس .

الشهٌد عبد الجبار المهداوي ٌتصدر احدى المسٌرات الجماهٌرٌة

*

*

*

حكاٌة إنسان
الشٌوعً علً باقر محمد العٌسى شهٌدا
عبدالمطلب عبدالواحد
اعتمد اؼلب سكان البلدات والقرى الصؽٌرة الواقعة فً
اطراؾ مدٌنة البصرة ،وعلى تخومها ،من جهة قضاء ابً
الخصٌب ،على الزراعة كمصدر ربٌسً للعٌش مدعوما ً
بؤعمال ثانوٌة اخرى ،وكثٌراً ما اجتمع العامل والفٕح فً
شخصٌة واحدة ،تضطر لتوفٌر لقمة العٌش الشرٌفة ِفراد
العابلة العمل ساعات ؼٌر مــــــحدودة ٌومٌا ً .والحدٌث هنا عن
٘٘

مدٌنة البصرة قبل خرابها الناجم عن الحرب العراقٌة أٌرانٌة
ٓٔ99ــ  ٔ999والنتابج الكارثٌة التً تلتها.
وبسبب من تؤثر أنتاج الزراعً ؼالبا ً بالظروؾ الطبٌعٌة ؼٌر
المستقرة ،ولؽٌاب المكننة الزراعٌة ،وهٌمنة مالكً أراضً
على الجزء أكبر من المحاصٌل الزراعٌةٌ ،حاول
المزارعون اقتناص فرص العمل التً توفر مورداً ثابتا ً للعابلة،
كعمال فً الموانا ،او شركات النفط وؼٌرها من المإسسات
الخدمٌة أهلٌة والحكومٌة .
وعموما ً فان الطبقة العاملة العراقٌة التً تشكلت مع نشوء
الدولة العراقٌة فً عشرٌنات القرن الماضً ،تعتبر فٕحٌة
المنشؤ كما تشٌر عدد من الدراسات .والشهٌد علً باقر ٌنحدر
من تلك العوابل الكادحة ،التً جمعت بٌن الفٕحة والعمل
المؤجور ،حٌث ساعات العمل الٌومً تمتد ِكثر من ٕٔ ساعة
ٌومٌا ً .
ابو الخصٌب ،مدٌنة النخٌل التً تعانق جدابلها الشمس .
٘ٙ

ٌحتضنها شرقاً ،شط العرب القادم من ملتقى النهرٌن شمأً،
متجها ً صوب البحر .فً رحلته أزلٌة هذه ،ظل ٌروي
اراضٌها الشاسعة ،موزعا ً تدفق أمواجه فً شراٌٌنها التً
تنتشر على مساحة المدٌنة بؤكملها ،لٌمدها بطاقة الحٌاة ،محؤً
اٌاها الى بستان مثمر ،بالخٌرات وأزاهٌر والمحبة ،مانحا ً لها
بسخاء اخضرار ردابها الزاهً.
فً ركن من جنة البستان (ٔ) ،ما بٌن الماء ،وبٌن الماء ولد
الفتى (علً باقر) ابنا بكراً لعابلة تسكن جزٌرة البلجانٌة
المسوّ رة باستدارة شط العرب ونهر بلجان المتفرع عنه ،والذي
ٌفصل بٌن قرٌة البلجانٌة ــ الجزٌرة ــ وقرٌة بلجان التً تتصل
بالٌابسة .وقد حل الولٌد ضٌفا ً على ُد ْنٌانا ،فً عام ٔ٘ ،ٔ9فً
ٔ 7/منه ،حسب تسجٌل النفوس ،مثل اؼلبٌة العراقٌٌن
المولودٌن خارج المراكز الصحٌة .
وربماِ ،نه ولد ونشؤ وترعرع بٌن الخضرة والماء ،اكتسب
نقاءه وطٌبة سرٌرته من تلك الطبٌعة الوادعة حٌنا ً والقاسٌة
ؼالباً ،وتشبّع بطٌبة اهلها ،وبساطتهم ،وبالكرم وؼنى النفس
والصبر على احتمال الشدابد .ذلك ما أهلّه ان ٌتعامل مع
تحدٌات الحٌاة باٌجابٌة ،وان ٌكون جدٌراً بؤعباء المسإولٌة منذ
سنوات الصبا والشباب أولى .
عاش طفولته فً البلجانٌة واكمل الدراسة أبتدابٌة فً مدرسة
الفٌاضً أبتدابٌة الواقعة فً قرٌة الفٌاضً المجاورة ،بعدها
انتقلت العابلة الى مركز قضاء ابً الخصٌب حٌث اكمل
الدراسة المتوسطة وانتقل الى اعدادٌة التجارة فً مركز مدٌنة
البصرة .وتحت تؤثٌرات أقارب وأصدقاء وزمٕء الدراسة
فً أعدادٌة ،تعرّؾ على السٌاسة وانضم الى أتحاد العام
للطلبة ،وهً منظمة طٕبٌة دٌمقراطٌة ٌنظمها وٌشرؾ على
عملها الشٌوعٌون واصدقاإهم ،وكانت بمثابة المــــــدرسة التً
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أعدته للعمل الحزبً والسٌاسً الٕحق .
بعد اكمال الدراسة أعدادٌة ،دخل كلٌة أدارة وأقتصاد فً
البصرة ،وحصل على شهادة البكلورٌوس وعمل بعدها محاسبا ً
فً معمل أسمدة الكٌمٌاوٌة فً منطقة ابو فلوس الى الجنوب
من قرٌة باب سلٌمان المتربعة بدٔل على شط ابً الخصٌب
المتفرع من شط العرب .وخٕل سنً الدراسة والتوظٌؾ،
حرص على أستمرار فً نشاطه المهنً الدٌمقراطً
والحزبً بهمة عالٌة ونكران ذات منقطع النظٌر .
تع ّرفت علٌه اول م ّرة فً بداٌة سبعٌنات القرن المنصرم،
زمًٌٕ فً اتحـــــاد الشبٌبة الدٌمقراطً العراقً ،المنظمة
الدٌمقراطٌة التً كان الشٌوعٌون ٌلعبون الدور أكبر فً
قٌادتها فً العهدٌن الملكً والجمهوري .وكثٌراً ما كنت
اصادفه فً قضاء ابً الخصٌب متنقًٕ بدراجته الهوابٌة التً ٔ
تفارقه على الدوام ،شخصا ً باسم المحٌّاٌ ،جمع ما بٌن الهدوء
والجدٌة والنشاط بدرجة عالٌة من أتقان .
كان أبن أكبر لعابلة من اصول فٕحٌةٌ ،عمل والده فً
أرض حسب نظام المؽارسة ( التعبة ) ،اي ان على الفٕح
ان ٌتحمل كافة نفقات خدمة وؼرس أرض بؤشجار النخٌل،
على ان ٌتقاسم المحصول مع المالك ،اي ان المالك ٌحصل
على نصؾ العابدات دون عناء ودون توظٌؾ اي مبلػ كان .
ورؼم انه ٌنطوي على استؽٕل سٌا لجهد المُزارع ،أ انه
افضل نسبٌا ً من الفٕحة فً الملكٌة الصرفة .
عمل والده اضافة الى فٕحة أرض ،اعمأً اخرىْ ،عالة
اسرته المتكونة من اربعة ابناء وبنت واحدة .وبحصول
( علً ) على الوظٌفة ،قدم دعما ً اضافٌا ً ٔقتصاد العابلة.
تزوج من ابنة عمه وعاشا سوٌة مع العابلة حتى مؽادرته
العراق فً أواخر عام  ٔ979الى بلؽارٌا ،ابان الحملة الفاشٌة
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التً قامت بها سلطة البعث الدكتاتورٌة ضد منظمات الحزب
الشٌوعً العراقً فً بؽداد والمحافظات ،وصار لهما بنتان
وصـبً واحد .
ترك الزوجة وأطفال صؽاراً ،كما ترك والدٌه واخوته
واصدقاءه ،ترك حٌاته كلها وذكرٌاته وعمله ،ووطنه الذي
احبه من أعماق ،تركهم جمٌعا ً مرؼماًِ ،نه كان ٌواجه
المطاردة والموت فً كل ٌوم وفً كل لحظة ،وكان ٔبد له من
أختفاء او السفر .وقد استثمر سفره وؼربته فً اكمال دراسته
العلٌا فً بلؽارٌا حاصًٕ على شهادة الدكتوراه فً أقتصاد
بوقت قٌاسً .
عاد بعدها ثانٌة الى الوطن الذي كان ٌحمله معه ،فً شؽاؾ
قلبه ،ولكن العودة كانت الى كردستان مقاتًٕ مع رفاقه أنصار
الشٌوعٌٌن .وصل الى قاطع بهدنان أواخر عام ٕ ،ٔ99وتم
تنسٌبه الى الفوج الثالث ،وكان ٌشؽل موقع مستشار سٌاسً
ٔحد الفصابل .
" إستشهد الرفٌق علً باقر ( ابو اٌاد ) عام ٘ ،ٔ99بعد
إصابته بجرح بلٌػ فً الفخذ ،حٌث كان ضمن مفرزة انصارٌة
تحركت لنجدة موقع كٌشان ،ولم ٌستطع طبٌب المفرزة الدكتور
جاوٌد إنقاذه رؼم الجهود التً بذلها بسبب حدة النزؾ ،كما
استشهد الرفٌق محمد ابراهٌم جاسم (ابو اذار) ،وكان قد
تعرض الى اصابة بلٌؽة فً الرأس .وج ُِر َح الرفٌقان ابو الحق،
لقمان اٌضا ،فً معركة قرٌة دٌرشك .وقد تمكنت المفرزة من
فك الحصار عن القرٌة بمبادرة شجاعة من البطلٌن ٌوسؾ
وسلٌم بعبورهما النهر وقٌامهما بحركة التفافٌة ،استطاعا من
خٕلها السٌطرة على القوة المهاجمة بالكامل)ٕ(" .
كما تحدث عن ظروؾ استشهاده اٌضاً ،القابد أنصاري
الراحل الرفٌق توما توماس فً مـــــذكراته المنشورة فً موقع
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الناس ألكترونً )ٖ( .
كان الشهٌد فً حٌاته بالنسبة لً مثًٕ أعلى فً ألتزام
والضبط الحزبً ،متجرداً من الذاتٌات بدرجة ؼٌر معقولة .
وباستشهاده ترك فً قلبً وجعا ً ما زلت اعانً منه حتى أن .
فً اواسط السبعٌنات كنت عضواً فً لجنة حزبٌة تتكون من
ثمانٌة رفاق على ما اتذكر ،والجمٌع مازالوا احٌاء ،باستثناء
شقٌقً الشهٌد قصً عبدالواحد (ٗ) ،وكانت لجنتنا تقود خٌٕا
بعدد اعضاء اللجنة ،وكان الشهٌد عضواً فً احدى الخٌٕا
التابعة ،ؤ اتذكر بالضبط مسإوله المباشر .وبموجب التقالٌد
الحزبٌة ،فان من مهام لجنتنا دراسة محاضر وتقارٌر ورسابل
رفاق الخٌٕا ،واتخاذ قرارات بشؤنها وارسالها للهٌبات أعلى.
فً ٌوم ما فً اجتماع اللجنة الحزبٌة وصلتنا رسالة من رفٌق
ٌقول فٌها ،انه انهى دراسته الجامعٌة وحصل على بكلورٌوس
فً المحاسبة ،وتتوفر لدٌه امكانٌة الحصول على عقد عمل فً
احد دول الخلٌج لمدة سنة او سنتٌنٌ ،طلب رأي الحزب فً
أمر ،وٌضع نفسه تحت تصرؾ الحزب هنا او هناك .
درسنا الرسالة ورفضنا الفكرة بأجماع ،من منطلق ان اللحظة
التارٌخٌة التً نعٌشها فً العراق تتطلب منا جمٌعاً ،خوض
الصراع كل من موقعه لتعمٌق المنجزات التقدمٌة ومواجهة
خطر ارتداد البعث .كان صاحب هذه الرسالة هو الرفٌق
الشهٌد البطل علً باقر ،وقد التزم بالقرار عن طٌب خاطر،
وواصل عمله الحزبً بذات الهمة وذات النشاط السابقٌن .
وكان فً اعتبار اللجنة فً حٌنها اٌضاً ،انها ٔ ترٌد التفرٌط
بكفاءة حزبٌة ،كانت اوضاعنا بؤمس الحاجة الٌها ،من اجل
مبلػ من المال ٔ ٌساوي شٌباً ،خصوصا ً وان معدٔت أجور
فً العراق هً أخرى كانت قد تحسنت بوتابر جٌدة  .وفً
كل أحوال فان الــذهنٌة التً قادتنا جمٌعا ً لرفض طلب الرفٌق
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الشهٌد علً باقر (ابو أٌاد) الواقف االول من جهة الٌسار
ضمن أحدى مفارز االنصار الشٌوعٌٌن فً كردستان
وبؽض النظر عن صحة قرارنا من عدمه ،هً ذات الذهنٌة
تقبلت مبررات القرار بقناعة .ما كان لنا فً تلك المرحلة،
وبذلك الوعً ان نفكر بؽٌر تلك الطرٌقة .جانبنا الصواب ؟...
نعم .ؼٌر ان هاجسنا أوحد كان وسٌظل حرٌة الوطن وسعادة
الشعب .
..........
(ٔ) استعارة من الشاعر الراحل مهدي محمد علً ( البصرة
جنة البستان ) .
(ٕ) الرفٌق مٕزم وردا عودٌشو ( ابو مٌسون ) ،احد قادة
المفرزة القتالٌة فً معركة قرٌة دٌرشك
(ٖ) أوراق توما توماس  -الحلقة ٕٖ
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(ٗ) اعتقل فً حزٌران عام ٓ ٔ99وتم اعدامه بتهمة أنتماء
للحزب الشٌوعً العراقً
*

*

*

الشهٌد الخالد ٌحٌى عباس البارح
خالد حسٌن سلطان

من موالٌد ٖٕ ٔ9بؽداد محلة فضوة قرة شعبان ،وهً من
محٕت شارع الكفاح ( شـارع ؼازي سابقا ) العرٌقة والقرٌبة
من ساحة السباع وقمبر علً .انتمى فً بداٌة شبابه لصفوؾ
الحزب الشٌوعً العراقً ومن رفاقه اِوابل وابناء محلته
الشهٌدٌن الخالدٌن محمد صالح العبلً ونعمان صالح محمد،
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حٌث كان فً شبابه ٌتردد وٌلتقً بمكتبة افتتحها الشهٌد العبلً
فً شارع ؼازي وباسم الشارع نفسه حٌث تجري النقاشات
والمحاورات فً كل أمور والسٌاسٌة منها ومحورها الشهٌد
العبلً وبؤسلوبه المرن والسهل باْضافة الى بٌع واعـارة
الكتب .
* استشهد فً مجزرة سجن الكوت بعد ضربه بعنؾ ووحشٌة
بالهراوات وأخمص البنادق فً الثالث من اٌلول ٖ٘ ،ٔ9وهً
المجزرة التً ارتكبها رجال الشرطة والسجانٌن وبؤمر من
اسٌادهم فً التحقٌقات الجنابٌة ضد سجناء عزل وقد كتب
الباحث الدكتور سٌؾ عدنان القٌسً عن احداث سجن الكوت
ما ٌلً  ( :ما جرى فً سجن الكوت قد أبتدأ بشكوى قدمت
فً الخامس من تموز ٖ٘ ،ٔ9الى أدارة السجن حول قلة
الطعام واحتجوا بمرارة على أسالٌب التعذٌب الجسدي الذي
تعرض له الشٌوعٌون ،تلك الشكوى عدتها السلطات المختصة
محاولة لٓساءة الى الحكومة والتشهٌر بها ،ولذلك وصلت الى
سجن الكوت ٌوم السابع والعشرٌن من تموز محكمة خاصة
أعضاإها من بؽداد تحمل تعلٌمات صارمة بمعاقبة مقدمً
العرٌضة ،عقد المجلس العرفً العسكري فً ؼرفة مدٌر
السجن جلسته صبٌحة الثالث من آب وأصدرت أحكاما ً بحق
مقدمً العرٌضة بعد أن استدعتهم واحداً بعد واحد بعد أن
وجهت لهم تهمة قراءة أناشٌد الثورٌة .
ومن جهتها وبدًٔ من تلبٌة مطالب السجناء بزٌادة كمٌة الطعام
أخذت أدارة السجن بقطع الماء والطعام والكهرباء عنهم ،وذلك
لتحطٌم معنوٌاتهم ،مما دفع السجناء الى حفر ببر ماء داخل
السجن بمشورة احمد علوان ،أحد مٕكات الحزب الشٌوعً فً
البصرة ،ولم تفلح محاؤت أثنٌن من السجناء الشٌوعٌٌن "
محمد عبداللطٌؾ و حسقٌل قوجمان " فً تخفٌؾ نسبة أمٕح
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فً ماء الببر ،وتولى شٌوعً أخر ( أكرم حسٌن ) تدبٌر أمور
الؽذاء للسجناء .إن التنافر اشتد بٌن السجناء وإدارة السجن،
تطور باعتٕء رجال الشرطة سطح السجن ورمٌهم السجناء
بالحجارة فلجؤ السجناء الشٌوعٌٌن الى مكبرة صوت ٌْصال
صوت استؽاثتهم الى سكان مدٌنة الكوت .
ومع كل وسابل الترهٌب ،سواء كان بالرصاص والتهدٌد
بالموت جوعا ً وعطشا ً ،وبٌن الترؼٌب ،صدرت أرادة ملكٌة
بؤطٕق سراح عدد من السجناء الشٌوعٌٌن ،أ أن السجناء
رفضوا أذعان لمثل تلك السٌاسة ،ؤسٌما أن السلطات
الرسمٌة اشترطت ِطٕق سراح السجٌن التخلً عن أفكاره،
واتسعت دابرة أؼراء بالعفو عن التاببٌن من المبادئ
الشٌوعٌة .لم تنفع كل تلك الوسابل ،بل وصل أمر الى
استخدام الرصاص ضد السجناءٌ ،وم  ٔ9آب ،مما أدى الى
مقتل صبٌح مٌر ،من منظمة راٌة الشؽٌلة ،وتبعثر دماؼه على
جدران قاعة السجن ،وجرح سجٌن آخر لم تسعفه إدارة السجن
أ بعد تسلٌم السجناء لجثة صبٌح مٌر الى ادارة السجن .
وأصدر الحزب الشٌوعً العراقً بٌانا ً وصؾ فٌه الحادثة بؤنها
" مذبحة جدٌدة تقٌمها حكومة المدفعً -السعٌد المجرمة بحق
السجناء السٌاسٌٌن أحرار فً سجن الكوت ....،الشرطة
تستمر فً أطٕق الرصاص على السجناء العزل فً مساء
أربعاء وصباح الخمٌس وقد مات احد السجناء العزل ..حٌاة
السجناء فً خطر ...،الشرطة تقطع الماء والطعام عن السجناء
وتنصب رشاشاتها على سطح السجن."..
ونظم الحزب الشٌوعً مظاهرات تندد بالحادث وتطالب بإقالة
حكومة المدفعً وإلؽاء أحكام العرفٌة ،أ أن السلطات
الحكومٌة كانت حازمة فً مهاجمة المـــــــــتظاهرٌن واعتقال
( أثنٌن وعشرٌن ) متظاهراً .
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وأمام هذا الحزم الذي أبدته السلطات أمنٌة و معاناة السجناء
وتردي أوضاعهم الصحٌة ،فاتح السجناء إدارة السجن بإنهاء
الحصار الؽذابً عنهم ،أ إن إدارة السجن لم تستجب
لمطلبهم ،واستمر الحال حتى الثانً من أٌلولٖ٘ ٔ9إذ بدأت
مفاوضات انتهت بالسماح بدخول وتفتٌش السجن للبحث عن
أسلحة التً ٌعتقد أنها بحوزة السجناء .كان التفتٌش استفزازٌا ً
ودقٌقا ً إذ أستمر بٌن الساعة الثالثة والنصؾ ظهراً حتى
الخامسة أ ربعا ً من صباح الٌوم التالً ،صودرت من خٕله
رسابل ومناشٌر وأدوات حادة .وما فجّر الموقؾ مجدداً هو أن
أدارة السجن طلبت أسماء ( خمسة عشر ) سجٌنا ً ٌطلب نقلهم،
وكانت أدارة السجن قد احتجزت ممثل السجناء ( اكرم حسٌن )
وممثًٕ آخر معه ،وبعد تقدٌم الطلب ساد صمت رهٌب ،وكرر
مدٌر السجن ( هادي الجاؾ ) طلبه ،وفً الثالث عشر من
أٌلول أصر السجناء على مطلبهم بإعادة الوفد المفاوض اؤً،
ومن جانبه أصدر مدٌر السجن أوامره للشرطة باتخاذ
أجراءات ضد السجناء ،فهاجموا السجناء بالهراوات
والمسدسات ،وأطلقت الشرطة من فوق سطح السجن النار
عشوابٌا ً بعد إطفاء الضوء ،تلك المواجهة أعنؾ من نوعها
بٌن السجناء الشٌوعٌٌن العزل من السٕح و قوات الشرطة
المدججة باِسلحة النارٌة تمخضت عن مقتل ثمانٌة شٌوعٌٌن
و جرح أربعة وتسعٌن ،من مجموع ( مابة وثٕث وعشرٌن )
سجٌنا ً شٌوعٌاً ،كما أصٌب ( أثنى عشر ) شرطٌا ً و ( ستة
عشر ) سجانا ً ببعض الخدوش .
وإذا كانت مواجهات الثامن عشر من آب قد قتل فٌها أثنان من
السجناء الشٌوعٌٌن "صبٌح مٌر ووحٌد منصور" ،فؤن القتلى
الشٌوعٌٌن ٌوم الثالث عشر من أٌلول هم " أحمد علوان وجبار
الزهٌري ورإوؾ صادق الدجٌلً وعبدالنبً حمزة وٌحٌى
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عباس البارح وهادي جواد ومحسن حداد وحســـن مهدي
حبٌب " ،وبمعنى آخر فؤن التضحٌات تضاعفت بٌن صفوؾ
الشٌوعٌٌن أمر الذي ٌإشر تزاٌد حدةّ المواجهة بٌن السلطة
الحاكمة والشٌوعٌٌن .
واتخذت السلطات الحكومٌة وراء المجزرة البشعة قراراً بنقل
باقً السجناء الى سجنً بعقوبة وبؽداد المركزي ،وقام عبد
الجبار أٌوب مدٌر سجن بؽداد " بمتطلبات الضٌافة من التعذٌب
العشوابً بحق السجناء " .أصدر الحزب الشٌوعً بٌانا ً أستنكر
الحادثة ،معلنا ً عدد القتلى فً سجنً بؽداد والكوت مشٌراً الى
أن قتلى سجناء الكوت بلػ ثمانٌة و ( ٓ٘ ) جرٌحا ً .لم تمر تلك
الحوادث الدموٌة دون أن تلقً بظٕلها على حكومة جمٌل
المدفعً إذ كثرت المطالبات عدم استخدام السٕح ضد
السجناء ،وتوجه المفتش أداري بوزارة الداخلٌة ومفتش
الشرطة الى الكوت ْجراء التحقٌق ورفعا تقرٌراً مطؤً عن
الحادثة .
*وثق الشهٌد الخالد عبد الجبار وهبً ( ابو سعٌد ) اسماء
شهداء مجزرة سجن الكوت ٖ٘ ٔ9بكتابه النادر( من اعماق
السجون فً العراق ) واصدره باسم ( محمد راشد ) وقد دون
فقرات منه الصدٌق العزٌز محمد الشبٌبً على شكل حلقات
على مواقع النت على امل نشره كامٕ فً المستقبل ،سجل ابو
سعٌد عن الشهٌد البارح ما ٌلً :
(  ...والشهٌد السابع ٌحٌى عباس البارح من اهل بؽداد،
مناضل دٌمقراطً واكب الحركة الثورٌة منذ  ٔ9ٗٙوساهم
فً مظاهرات جماهٌر بؽداد .واعتقل فً احدها فً ٘ أٌلول
 ٔ9ٗ9فحكم علٌه المجلس العرفً العسكري بالحبس لمدة
سنتٌن .أمضى مدة سجنه فً نقرة السلمان .وعند اطٕق
سراحه ،سافر الى اٌران واتصل بالمناضلٌن أٌرانٌٌن وبعد
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رجوعه الى العراق كتب سلسلة مقأت قٌمة فً الصحافة
العراقٌة بعنوان ( انا عابد من اٌران ) والقً القبض علٌه مرة
أخرى بعد وثبة تشرٌن الثانً ٕ٘ ٔ9فحكم علٌه المجلس
العرفً مرة أخرى بالسجن سنتٌن .كان قصابا ً فً مهنته ،تابع
دراسته المتوسطة فً المدارس المسابٌة .واستشهد بالضرب
بؤخامص البنادق والهراوات والبساطٌل ،وفارق الحٌاة فً
المستشفى بعد بضع ساعات من المجزرة عن عمر جاوز
الثٕثٌن تاركا ً وراءه زوجة وطفل ).
وكتب ابو سعٌد اٌضا  ( :فً ٌوم  ٕ7تموز ٖ٘ ٔ9زار سجن
الكوت ،على حٌن ؼرة ،مدٌر السجون العام المدعو ( طاهر
الزبٌدي ) ٌصحبه الجٕد الذابع الصٌت ( عبد الجبار اٌوب )،
مدٌر سجن نقرة السلمان سابقا ً وبطل مجزرة بؽداد  ....وتحت
اشرافهما جرى تفتٌش دقٌق على السجن وأثناء التفتٌش،
حاؤ ،بمختلؾ الطرق ،استفزاز السجناء وتصدٌع وحدتهم
 ....وحضر فً الوقت نفسه من بؽداد ،وخٕفا ً للقانون،
المجلس العرفً العسكري بكامل أعضابه ،وتحولت ؼرفة
مدٌر السجن الى قاعة " محكمة " مؽلقة وسرٌة ٔ ٌسمح
بدخولها لؽٌر العمٕء والجٕدٌن .ومنعت الحكومة عدداً من
المحامٌن الدٌمقراطٌٌن الذٌن تطوعوا للدفاع عن السجناء ....
كانت " المحكمة " مهزلة بالمعنى الكامل .ربٌس المجلس
( جمٌل عبد الحمٌد ) ٌصرخ وٌهدد كؤي شرطً أو سجان،
ومدٌر السجون العام ومدٌر سجن الـــكوت وعبد الجبار أٌوب
( وهم لٌسوا اعضاء فً هٌبة المحكمة ) ٌواظبون على حضور
الجلسات وٌساهمون فً إدارة المناورات والمناقشات السٌاسٌة
والعقابدٌة والمحكمة لم تحصر اهتمامها بتهمة معٌنة ...فتارة
تشؽل المحكمة نفسها بالشتابم ،وأخرى بفلسفة عرقٌة شوفٌنٌة
أو طابفٌة ،أو بإؼراءات ومٕطفات ووعود معسولة ٌعقبها
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تهدٌد باستعمال العنؾ! وقد هدد ربٌس المجلس ممثل السجناء
بالشنق! ...وسرد ٌحٌى عباس البارح ( الذي استشهد أٌضا ً فٌما
بعد ) ،فً مجرى دفاعه  .... :وفضح التضلٌٕت أستعمارٌة
وأكاذٌب دعاة الحرب ومرتزقتهم فً العراق والبلدان العربٌة،
وشرح موقؾ أتحاد السوفٌاتً الصابب من القضٌة
الفلسطٌنٌة ،وهاجم أستعمارٌٌن أمرٌكان وأنكلٌز
والصهٌونٌٌن والرجعٌٌن العرب ،الذٌن تآمروا فً الحرب
أستعمارٌة القذرة فً فلسطٌن وأحبطوا قرار أمم المتحدة
الذي ضمن استقٕل فلسطٌن وقٌام دولة عربٌة مستقلة فً جزء
منها . ) .....
* شٌع نعش الشهٌد البارح تشٌعا شعبٌا مهٌبا اختلطت فٌه
جماهٌر الحزب مع عمال وكادحً وعوابل شارع الكفاح
انطٕقا من فضوة قرة شعبان باتجاه مقبرة الشٌخ عمر لٌسجل
هذا التشٌٌع مؤثرة نضالٌة خالدة ولطمة فً وجه النظام الحاكم
واجهزته أمنٌة .
* للشهٌد ولد واحد ( زكً )
*حملت العابلة لقب البارح نسبة الى احد أجدادهم ( بارح )
*كان الشهٌد البارح ٌعمل قصاب وهً المهنة التً ورثها من
ابٌه
المجد والخلود للشهٌد الخالد ٌحٌى عباس البارح
 ٕٓٔٙ/9/ٕٙــ بؽداد
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الشهٌدان الشقٌقان
امجد عبد الواحد محمد ونضال عبد الواحد محمد
علً عبد الواحد محمد

الشهٌد الخالد امجد عبد الواحد محمد
الشهٌد امجد عبد الواحد ٌهوى التصوٌر الفوتوؼرافً ،فجلبت
له هذه الهواٌة الكثٌر من المشاكل مع البعثٌٌن ،لكنه لم ٌتركها
ولم ٌكترث لمضاٌقاتهم ،كان شابا حٌوٌا ،ودودا ومقبٕ على
الحٌاة ،محبا ِبناء مدٌنته ومبادرا لمساعدة المحتاجٌن ،هذه
الصفات النبٌلة دفعته ٔن ٌختار العمل فً صفوؾ الطلبة
والشبٌبة ،فكان نشٌطا وطموحا ومبدعا فً عمله ،لذلك اصبح
متفرؼا للعمل فً المجال الطٕبً .
ولد الشهٌد امجد عام  ٔ9٘7فً البصرة ،واكمل دراسته
الثانوٌة ،وتم قبوله فً كلٌة اْدارة وأقتصاد ،أ إنه لم ٌتمكن
من مواصلة الدراسة ،حٌث ظلت تطارده العصابات الصدامٌة
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وتتعقب خطواته بسبب نشاطه المتواصل ،فقد كان الى جانب
نشاطه الطٕبً الدٌمقراطًٌ ،عمل فً منظمة الحزب فً
البصرة ،التً منحته عضوٌة الحزب ما ان بلػ الثامنة عشر
من عمره فً العام ٘. ٔ97
اعتقل الشهٌد فً شهر آب من عام ٕ ٔ99فً بٌت شقٌقته،
ومعه زوج شقٌقته الفنان ( طارق الشبلً ) واخته الصؽٌرة
واخوه نضال ،وبعد محاكمة صورٌة حُرم فٌها من الدفاع عن
نفسه ،نطق المجرم ( عواد البندر ) بالحكم بإعدام امجد مع
كوكبة ٔمعة من الفتٌة كانت كل جرٌمتهم انهم رفضوا التخلً
عن افكارهم ومعتقداتهم وحزبهم الشٌوعً.

الشهٌد الخالد نضال عبد الواحد محمد
اما الشهٌد نضال عبد الواحد محمد ،فهو من موالٌد ٔ،ٔ9ٙ
كان عاشقا للفن بؤنواعه وللموسٌقى بشكل خاص ،واصبح
عازفا على آلة الكمان تحت اشراؾ الفقٌد الفنان طارق الشبلً،
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وكان اقرب اصدقاءه هو شقٌقه امجد وشقٌقته منى ،حٌث كانوا
سوٌة ٔ ٌفترقون ،وللشهٌد نشاطا ملحوظا فً جمٌع الفعالٌات
الجماهٌرٌة التً تقام فً البصرة ،مما اثار سخط البعثٌٌن علٌه،
وتم استدعابه وضربه وتعذٌبه من قبل جٕوزة أتحاد
الوطنً ،فاضطرت عابلته الى نقله الى عدة مدارس اخرى
لكً تجنبه شرهم ومراقبتهم ،وما ان انهى الشهٌد نضال
المرحلة المتوسطة من الدراسة حتى اعتقل فً العام ٖٔ99
واحٌل الى محكمة الثورة وحكم باْعدام مع شقٌقه امجد بتهمة
العمل فً صفوؾ الحزب الشٌوعً العراقً .
*

*

*

الشهٌد البطل سعٌد متروك السالمً ( صالح )
عبد المنعم جابر
(الكاظمٌة نموذج البطولة االستثنائً )
ابتداء اقول انً لست مإرخا ً ولكنً كاتب لبعض الصفحات
الرابعة التً سطرها ابناء وطنً فً جمٌع المجأت ومنها
السٌاسة ،بالرؼم من انً مختص فً الجانب الرٌاضً .جلسنا
انا ونخبة من نجوم الرٌاضة وخبرابها من ابناء الكاظمٌة مع
عابلتً متروك ودباش وهما ابناء عمومة وعرفوا بتعاطفهم
وعملهم مع الشٌوعٌٌن والقوى الدٌمقراطٌة ،وكان المتحدث
أول كرم دباش وعامر متروك زوج شقٌقة الشهٌد سعٌد
متروك ومعهم ابو جمال وهإٔء جمٌعا من ابناء ذات الجٌل،
اضافة الى بعض جلسابنا من الجٌل الجدٌد.
قال كرم دباش :ان سعٌد كان من النشطاء الشٌوعٌٌن فً مدٌنة
الكاظمٌة ،وما زلت اتذكر وانا ابن الثانٌة عشرة عاما ٌوم
حدوث ثورة مصدق فً اٌران وكان الشٌوعٌٌن متحـــمسٌن لها
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ومإٌدٌن اجراءاتها وكانوا ٌتواجدون فً مقهى علوش
الؽٌرباوي وفً احدى زواٌاها كان توجد رونٌو تستخدم
لطباعة مناشٌر الحزب وكان رجال أمن ( نصؾ السرٌٌن )
برٌؽش وٌوسؾ وحكمت وكان احدهم ٌعمل شحاذاً تموٌها
لمراقبة الشٌوعٌٌن المتواجدٌن فً المقهى ،وفعٕ جرت مداهمة
المقهى والقً القبض على عامله وكان سعٌد متروك وشاكر
وجابر قد شعروا بالخطر ونقلوا الرونٌو قبل ٌوم الى بٌت سعٌد
متروك .
عاللٌك الخوص لنقل البرٌد الحزبً
ٌضٌؾ العم جمال متروك قابًٕ  :كنا ننقل منشورات الحزب
والبرٌد الحزبً بواسطة عٕلٌگ ( خوص النخٌل ) ونؽطٌها
بالحشابش او الجت ،وعندما نشعر بخطر رجال أمن نستعٌن
بنسابنا للقٌام بالمهمات الحزبٌة .وهنا ٔ بد ان نتذكر اسماء
بعض المناضلٌن من أحٌاء وأموات منهم  :عبٌدة ورضا
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وجودة صروؾ ورزاق الؽٌرباوي واموري اِفجم ومحمد
دباش .وكانت اشهر مناطق الٌسار هً ام النومً والگطانة،
وهنا ٔ بد لنا من تذكر الشخصٌة الوطنٌة ناصر جودي صمد
الذي تمٌز بالشجاعة والمبدبٌة العالٌة والمواقؾ النضالٌة
والمناضل جواد احمد سلطان ومواقفه النضالٌة وعبد الوهاب
المنذري القابد الشٌوعً وشجاعته أستثنابٌة.

صباح انقالب  9شباط االسود
بدأ الرادٌو ٌذٌع المارشات العسكرٌة ونشٌد " هللا اكبر " سمع
الشهٌد سعٌد بذلك وقالٌ " :ا جماعة انقٕب "! خرجنا للمٌدان
وهنا هتؾ الشٌوعً نجم عبود برناوة بحٌاة الزعٌم عبد الكرٌم
قاسم ووجهه القابد الشٌوعً حمدي اٌوب بالتحشٌد والدفاع
المستمٌت عن الثورة ومقاومة أنقٕبٌٌن .
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تحرك الشهٌد سعٌد متروك حامًٕ رشاش كٕشٌنكوؾ وجلس
امام مركز الشرطة " ركبة ونص " مع تجمع اكثر من ٓٓٓٔ
مواطن وهجموا على مركز الشرطة واحتلوه ،وبعد اخذ
السٕح توجهت الجماهٌر بقٌادة الشهٌد متروك الى بناٌة شرطة
النجدة التً صمدت لعدة ساعات حتى تمكن احد رفاقنا من قتل
القناص الواقؾ أعلى البناٌة وبالتالً نجح الهجوم ،وتمت
السٌطرة على البناٌة واستطاع ابطال الكاظمٌة ان ٌسطروا
ملحمة بطولٌة قل نظٌرها .وقد استمرت المقاومة بؤشكال
متنوعةٔ ،ن أنقٕبٌٌن ؼدروا بالشعب وقواه الوطنٌة
وتحاٌلوا ،حٌث تقدمت بعض ناقٕت أنقٕبٌٌن ودباباتهم الى
الكاظمٌة وهً تحمل صور الزعٌم عبد الكرٌم قاسم للظهور
بمظهر المساند للزعٌم حتى ٌسمح لها بالعبور لكنها ما ان
تقدمت حتى فتحت نٌران اسلحتها على ابناء الكاظمٌة وقتلت
العشرات منهم .
سعٌد متروك ٌختفً واالنقالبٌون ٌبحثون
بعد هجوم الدبابات أنقٕبٌة ،وجّه الحزب بانسحاب مقاتلٌه
وذهب الشهٌد سعٌد متروك الى منطقة ام النومً وأمر بنشر
جذوع النخٌل فً الشوارع المحٌطة بمنطقة ام النومً لمنع تقدم
أرتال والناقٕت العسكرٌة ،وبعد خمسة اٌام تقدمت القوات
العسكرٌة وقوات " الحرس القومً " التابعة لٕنقٕبٌٌن
ٔحتٕل المنطقة والبحث عن المقاومٌن ..هنا طلب القابد
العسكري من كل بٌوتات المنطقة ان تفتح ابوابها وان تكون
مستعدة للتفتٌش .اختبؤ سعٌد فً احد البٌوت ٌِام ووجه بإلقاء
السٕح فً ببر ماء موجود فً بٌتهٌ .قول كرم دباش  :انه قام
بالقاء الرشاشات والعتاد الذي ؼنمناه من الهجوم على مركز
الشرطة فً الببر ،وهدمنا التنور فوق الببر لؽرض التموٌه،
وهنا كان " الحرس القومً " ٌراقب وٌرصد وشعر الشهٌد
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بالخطر وودع اهله والتقى بؤطفاله ثابر وٌوسؾ ونضال وقال
ٔبنته الصؽٌرة نضال  :انا اتؤسؾ ِنك ستعٌشٌن بٕ أب،
ولكن الوطن هو ابونا جمٌعا ً .ؼادر سعٌد منزله من السطح
وعبر الى بٌت عمه واثناء العبور شاهده احد افراد القوات
العسكرٌة فسدد علٌه رشقة اطٕقات اصٌب على إثرها اصابة
بلٌؽة فً ساقه .وصل الى بٌت عمه ومع المتابعة وآثار الدم تم
الوصول الى مكان الشهٌد وبالتالً القبض علٌه .
الشهٌد متروك نموذج للشٌوعً الملتزم
لقد كان سعٌد متروك نموذجا ً للشٌوعً الملتزم والرٌاضً
الجنتلمان ،حٌث ولد فً الكاظمٌة عام ٖٖ ٔ9ومارس ألعاب
الرٌاضٌة حٌث كان سباحا ً ماهراً ومصارعا ً فذاً ؤعب كمال
اجسام متمٌزاً .اضافة الى تمٌزه واناقته العالٌة حٌث كان
ٌرتدي البدلة وربطة العنق وٌتعاون مع الفقراء وٌساهم بحل
المشاكل فً المنطقة .وٌإكد ابناء جٌله على ان الشهٌد كان
نموذجا ً للشٌوعً المبدبً وذا سمعة عالٌة .اكد ابن خاله كرم
دوباش ان الساعات أخٌرة للشهٌد كانت ساعات بطولٌة،
حٌث سؤله الضابط الذي اعتقله انت سعٌد متروك؟ قال :نعم.
ثم سؤله من كان معك؟ اجابه :كل الشعب معً! سؤله الضابط
لكنك ستعدم وتموت؟ اجابه متروك :سؤظل خالداً ..اما انتم
فستموتون .
وفعٕ اقتٌد متروك الى جدار اعدادٌة الشعب ورفض ان
تعصب عٌناه ووقؾ امامه ارسأت للرمً وسددت القوة
العسكرٌة زخات رصاص كثٌفة تنفٌذاً للبٌان رقم ٖٔ المشإوم
والقاضً بقتل الشٌوعٌٌن اٌنما وجدوا .
وؼادر الشهٌد سعٌد متروك الحٌاة لكنه ظل خالداً بٌن ابناء
شعبه ووطنه ،بٌنما الفاشٌست ،القتلة ذهبوا الى مزبلة التارٌخ
وتحقق ما توقعه شهٌدنا الكبٌر حٌث ظل سعٌد حٌا فً ضمابر
٘7

شعبه ،وبالرؼم من مضً اكثر من نصؾ قرن على استشهاده،
أ ان الجٌل الجدٌد وأجٌال السابقة تذكر ذلك بفخر واعتزاز
حكاٌات الصمود والبطولة التً سطرها ابناء مدٌنة الكاظمٌة
الشجعان .

.

.

.

قصٌدة فً استشهاد الشٌوعً البطل ( سعٌد متروك )
لم أزل بعد على الشعر صؽٌر..
عندما اقتادوا الى الموت ( سعٌد )..
كان شٕل جراح وعبٌر ..
وخطى اقدامه محض نشٌد..
كان حب أرض وأنسان عادة فٌه..
حتى ملك الحب فإاده ..
7ٙ

عاشق تٌمه حب المدٌنة..
سار للموت وسارت معه ثكلى حزٌنة !
فرح أطفال فً عٌنٌه احٕم رجولة ..
ونداءات بطولة ..
كان ٌشدو للسٕم..
عندما ابكى الحمام ..
كان ٌؤبى بنت اْباء الكاظمٌة ..
فً ٌد الؽازٌن تقتاد سبٌة ..
كان ٌدري حٌن ٌمضً لن ٌعود ..
وبه ٌدري الخلود ..
نثر القلب على وجه التراب ..
قلما ٌكتب اَم بساتٌن النخٌل ..
ظل ٌشدو ثم ٌشدو ثم ؼاب ..
فً جراحات أصٌل ..
فنمى ارجوزة ٌحفظها كل الصؽار ..
كلما ٌنشدها ٌبكً النهار ..
ثم تنمو من جدٌد ..
عندما ٌعلو النشٌد ..
هاهنا اقتادوا الى الموت ( سعٌد )..
الشاعر مهدي جناح الكاظمً 1002 /
*

*

*

فً الذكرى الـ 52الستشهاد الكوكبة الشٌوعٌة المجٌدة
عامر عبد هللا
فً الذكرى التاسعة عشرة للمجزرة التً نفذها نظام صدام
حسٌن المقبور بحق تسعة وثٕثٌن مواطنا برٌبا اعدموا بتهمة
اقامة تنظٌمات شٌوعٌة فً الجٌش ،نشرت " طرٌق الشعب "
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فً عددها المرقم  9لسنة  ٔ997جزءا من دفتر ذكرٌات
الرفٌق الراحل عامر عبد هللا ،ونظراً ِهمٌة ذلك الجزء ،وفً
عشٌة الذكرى الـ ٖ٘ ٔستشهاد تلك الكوكبة المجٌدة من
الشٌوعٌٌن البواسل ،وتكرٌما لهم وانصافا لعوابلهم الكرٌمة
وكوثٌقة هامة تسلط الضوء على واحدة من جرابم صدام حسٌن
وزمرته .نعٌد الٌوم نشر ذلك الجزء الهام .

ٌقول الرفٌق عامر عبدهللا انه بحث والرفٌق عزٌز محمد مع
79

البكر وصدام اكثر من مرة قضٌة السجناء من الشٌوعٌٌن
واصدقابهم الذٌن حكموا باْعدام وأشؽال الشاقة بتهمة النشاط
التنظٌمً فً الجٌش ،إذ كانت هذه القضٌة موضع لقاءات
وجدل متواصل مع القٌادات البعثٌة .
وٌذكر انه بحث والرفٌق عزٌز محمد هذه المشكلة مع البكر فً
احد اللقاءات ،وٌضٌؾ فً دفتر الذكرٌات ما ٌلً :
ثم عدت وتداولت فٌها معه اكثر من مرة .واذكر اننً احرجته
مرة باقتراح مقصود قلت له :
 ما رأٌك فً ان تتعامل مع رفاقنا فً الجٌش كما كان ٌتعاملنوري السعٌد مع الٌهود( حٌث لم ٌكونوا ٌجندون للخدمة
العسكرٌة )؟! ابدى استنكاره من هذا أقتراح وقال :
 هللا اكبر! هل ٌصح ان نتعامل مع المواطنٌن بهذه الصورة اونستؽنً عن خدمتهم لوطنهم ؟
سؤلته بمرارة :
 ما الحل اذن؟ والى متى نظل منشؽلٌن بهذه المشكلة! ماذانقول لرفاقنا الذٌن ٌستدعون للخدمة العسكرٌة..؟ قل لً ماذا؟
 قالٌ :ذهبون شؤن سواهم ،الى معسكرات الخدمة وعندماٌعودون الى اهالٌهم ٌومً الخمٌس والجمعةٌ ،تصلون
بمنظماتهم الحزبٌة وٌمارسون واجباتهم الحزبٌة .اوصوهم فقط
ان ٔ ٌصحبوا معهم وثابق او كتبا ً شٌوعٌة الى المعسكرات.
سؤلته هل نعتبر ذلك قراراً نهابٌا ً ؟
 اجاب :نعم طبعا ً .قلت له :اتفقنا اذن ! .وعلى اساس ذلك اصدر المكتب السٌاسً نشرة داخلٌة
للمنظمات الحزبٌة بهذا المعنى .ولكن أحداث الٕحقة قد
برهنت على عكس ما اتفقنا علٌه تماما ً .
ما ٌزال الحدٌث لّسؾ حتى اَن ٌتناول باِرقام فقط (ٕٔ)
او (ٖٔ) شخصا ً من الشهداء الذٌن نفذ فٌهم حكم أعدام فً
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ربٌع عام  ..ٔ979وفق حملة دموٌة ؼاشمة وبقرار فرضه
صدام على القٌادة القطرٌة ومجلس قٌادة الثورة – بذرٌعة
زابفة ــ وهً محاولة الحزب الشٌوعً أستٌٕء على السلطة
بانقٕب عسكري .هإٔء الشهداء الذٌن سبق هذا اللقاء تقدٌم
مذكرة بوضعهم والمطالبة بؤطٕق سراحهم باسمً واسم عزٌز
محمد ،ومن ثم مذكرة اخرى اعددتها على عجل فً الٌوم
الثانً من اللقاء مع احمد حسن البكر ،مع نبذة موجزة عن كل
منهم ،هم :
المحكمون باْعدام :
ٔ -عدنان شرهان ( جندي مكلؾ ) صدر علٌه الحكم فً
 ٔ97ٗ/ٗ/ٔ9من محكمة الثورة بتهمة انتسابه للحزب واقامة
تنظٌم شٌوعً فً الجٌش .كان صدٌقا ً للحزب .

الشهٌد الخالد عدنان شرهان سٌٕن الجوٌبراوي
ٓ9

ٕ -سهٌل شرهان (جندي مكلؾ) نفس الحكم والجهة التً
اصدرت الحكم ،والتهمة والتارٌخ ،نظمت بعض الجهات عملٌة
أٌقاع به رؼم انه قطع صلته بالحزب لدى التحاقه بالجٌش .

ٖ -ماجد جلوب حافظ (جندي مكلؾ) نفس الحكم وتارٌخه
وأتهام .
ٗ -عباس فاضل عباس (جندي مكلؾ) نفس الحكم وتارٌـــــخه
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ونفس أتهام ،رؼم انه لم تكن له عٕقة بالحزب .
٘ -حسٌن علً الطرٌحً ( جندي مكلؾ ) صدر علٌه الحكم
فً  ،ٔ97ٗ/9/ٔ9نفس الحكم وأتهام ،رؼم انه لٌس له عٕقة
بالحزب .

الشهٌد الخالد حسٌن علً حسٌن الطرٌحً

 -ٙعبد المطلب ابراهٌم سلمان ( جندي مكلؾ ) نفس الـــــحكم

الشهٌد الخالد عبد المطلب ابراهٌم سلمان الجزائري
ٕ9

والتارٌخ والتهمة ؤ عٕقة له بالحزب ( .وحكم على كل من
عدنان ،وسهٌل ،وعباس ،وحسٌن ،وعبد المطلب بقضٌة واحدة
بسبب عٕقاتهم الشخصٌة اثناء وجودهم فً وحدة عسكرٌة
واحدة ،ولكونهم زمٕء منذ اٌام الدراسة ،ومن مدٌنة واحدة ).
 -7اسماعٌل عبد الحسن طاهر ( جندي ) صدر الحكم علٌه فً
 ٔ97ٗ/ٙ/9من قبل محكمة الثورة ،كان شٌوعٌا ً انقطعت
صلته بالحزب بعد التحاقه بالجٌش .

 -9جعفر عبدهللا ( جندي ) نفس الحكم والتارٌخ والتهمة ،كان
صدٌقا ً للحزب ولم تكن له صلة تنظٌمٌة به.

الشهٌد الخالد جعفر عبد هللا محمد
ٖ9

 -9خالد علو ( جندي ) نفس الحكم والتارٌخ والتهمة ،كان
صدٌقا ً للحزب ولم تكن له صلة تنظٌمٌة به .

الشهٌد الخالد خالد علو صالح الزهٌري

ٓٔ -خمٌس عباس ( جندي ) نفس التارٌخ والتهمة والحكم
والصفة .

ٗ9

( ان كٕ من اسماعٌل ،وجعفر ،وخالد ،وخمٌس ،قد حكموا فً
قضٌة واحدة بسبب روابط الصداقة المتكونة بٌنهم من قبل
وِنهم ابناء بلدة واحدة ،وذوو افكار تقدمٌة ) .
ٔٔ -حامد كشاش لفتة ( ربٌس عرفاء ) حكم باْعدام فً /ٔ9
 ٔ97ٗ /9من قبل محكمة الثورة بتهمة أنتماء لتنظٌم سٌاسً
 .ولم تكن له عٕقة بالحزب الشٌوعً.
ٕٔ -رحٌم هادي كاسب ( عرٌؾ مخابرة ) حكم باْعدام فً
ٖٕ ٔ97ٗ /ٖ /من قبل محكمة الثورة ،بتهمة أنضمام الى
الحزب الشٌوعً .لم ٌكن حزبٌاً ،ولكن كان من عابلة شٌوعٌة

الشهٌد الخالد رحٌم هادي جاسب الزٌدي

ٖٔ -مسلول كرٌم حازم ( جندي مكلؾ ) حكم باْعدام فً
 ،ٔ97ٗ /9 /ٔ9من قبل محكمة الثورة .كان صدٌقا للحزب
وانقطعت صلته به بعد التحاقه بالجٌش .
ٗٔ -ناطق عبدالواحد الحدٌثً ( جندي مكلؾ ) حكم باْعدام
فً ٖٕ ٔ97٘ /ٖ /من قبل محكمة الثورة بنفس التهمة ،مع انه
٘9

لم ٌكن ٌوما ً عضواً فً الحزب او له صلة به .
٘ٔ -حمٌد عبد العال ( نابب عرٌؾ ) نفس التارٌخ والحالة
السابقة .
 -ٔٙاسماعٌل حسٌن حمٌد ( نابب عرٌؾ ) نفس التارٌخ
والحالة السابقة .
 -ٔ7كٌلو صبٌح طٕل ( نابب ضابط ) حكم باْعدام فً /ٔ7
ٗ ٔ977 /من قبل محكمة الثورة نفس التهمة ؤ عٕقة له
بالحزب .

الشهٌد كٌلو صبٌح هالل ( أبو أحمد )

 -ٔ9مجٌد حسٌن داوود ( جندي مكلؾ ) حكم باْعدام فً
ٕٔ ٔ977 /٘ /بتهمة أشتراك فً تظاهرة تؤٌٌد للحكم الذاتً،
لم ٌقم بنشاط حزبً او سٌاسً داخل الجٌش .
9ٙ

 -ٔ9جٕل حسن عبدالوهاب ( جندي اول متطوع ) حكم
باْعدام فً ٕٕ ٔ97ٕ/٘/من قبل محكمة الثورة بتهمة
ألتحاق بجماعة مسلحة وتقاضً راتب من الشٌوعٌٌن ،فً
حٌن انه كان قد هرب من الجٌش والتحق باِنصار ثم ترك
الحزب وصفوؾ أنصار ولم ٌشمله العفو السابق .
ٕٓ-عامر سلطان هندي ( مٕزم عسكري ) حكم بنفس التارٌخ
والتهمة لٌست له عٕقة بالحزب الشٌوعً .

الشهٌد الخالد عامر سلطان هندي الهٌتً

شملت احكام أعدام عدداً من افراد سلك الشرطة ،والمعلمٌن
والفٕحٌن ،والمواطنٌن المدنٌٌن ،وهم :
ٕٔ -حامد خضٌر خٌر هللا ( شرطً ) حكم باْعدام فً
ٕ٘ ٔ97ٙ/٘/من قبل محكمة الثورة بتهمة التنظٌم الشٌوعً،
مع انه ٔ عٕقة له بالحزب الشٌوعً .
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الشهٌد الخالد حامد خضٌر خٌر هللا المٌاحً

ٕٕ -عبدالكرٌم عبدهللا المٌاحً ( جابً فً مصلحة نقل
الركاب ) ،نفس التارٌخ والجهة وبتهمة تنظٌم احد افراد
الشرطة ،انقطعت صلته بالحزب منذ عام ٕ.ٔ97

الشهٌد الخالد عبد الكرٌم عبد هللا دٌوان المٌاحً
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ٖٕ -صمٌدح خزٌم الركابً ( شرطً ) ،نفس الحالة السابقة
وبتهمة صلته بكرٌم عبدهللا .

الشهٌد الخالد صمٌدح خزٌم كحط الركابً

ٕٗ -عباس عبد حسن ( من سكنة مدٌنة الثورة ) بنفس الحكم
والجهة والتهمة والتارٌخ.
ٕ٘-عزرة حسٌن عبدهللا ( شرطً ) نفس الحكم والجهة
والتهمة والتارٌخ.
 -ٕٙصباح شٌاع ( موظؾ صحً فً البصرة ) حكم باْعدام
فً  ٔ977/ٗ/ٔ7بتهمة تنظٌم احد أفراد العسكرٌٌن مع انه
كان ضمن ( ٖٓ شٌوعٌا ً ) اعتقلوا فً البصرة فً حزٌران
.ٔ97ٙ
 -ٕ7عبد الزهرة محمد علً ( معلم فً محافظة القادسٌة )
حكم باْعدام فً ٕٔ ٔ977/٘/بتهمة ازدواجــــٌة أنتماء
الحزبً ،مع انه كان عضواً فً الحزب الشـــٌوعً ولم ٌسبق
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له أنتماء لحزب البعث.

الشهٌد الخالد عبد الزهرة محمد الخفاجً
-ٕ9عبد القادر مشكور ( فٕح من محافظة كركوك ) حكم من
قبل المحكمة العسكرٌة الخاصة بتهمة التمرد مع انه لم ٌنتسب
الى ( المتمردٌن ) بل كان موضع مٕحقتهم .من عابلة شٌوعٌة.
 -ٕ9سعٌد رسول نادر ( فٕح من محافظة كركوك ) نفس
الحالة السابقة .
ٖٓ -صبٌح جابر فارس ( جندي ) حــــــــكم باْعدام من جانب

الشهٌد الخالد صبٌح جابر فارس جار هللا البدٌري
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محكمة الثورة بتهمة التنظٌم الشٌوعً .كان شٌوعٌا ً وقطع
عٕقته بالحزب بعد التحاقه بالجٌش .
ٖٔ -حبٌب عبد ابراهٌم ( شرطً ) حكم باْعدام فً
ٖٕ ٔ97ٙ/ٕ/من قبل محكمة الثورة ،بتهمة أنتساب للحزب
الشٌوعً ،مع انه قد فصل منه ،بعد التحاقه بسلك الشرطة .

الشهٌد الخالد حبٌب عبد ابراهٌم الٌاسري
ٕٖ -بشار رشٌد ( مفوض شــــــــرطة ؤعب كرة قدم ) حكم
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باْعدام بتارٌخ ٖٕ ٔ97٘/ٖ/من قبل محكمة الثورة بتهمة
أتصال بالحزب الشٌوعً ،مع انه لٌست له عٕقة بالحزب .
ٖٖ -سعدي خالد ( فٕح من اربٌل ) حكم علٌه باْعدام فً
٘ٔ ٔ97٘/ٖ/من قبل محكمة الثورة ،بتهمة انتمابه الى القٌادة
المركزٌة رؼم انه تركهم بعد ان التحق بكردستان ،ثم عاد الى
اهله .
ٖ٘ -نعٌم حسٌن البدري ( مواطن ) حكم باْعدام بتارٌخ
ٕٔ ٔ977/٘/بتهمة تنظٌم عسكرٌٌن من اقاربه واصدقابه ،مع
انه لم ٌكن عضواً فً الحزب .
ٖ٘ .نوري قادر ؼفور حكم باْعدام منذ عام ٔ ،ٔ9ٙمن قبل
المجلس العسكري العرفً أول فً قضاٌا كركوك ( التً
اؼلقت مع زمٌل له باْعدام اٌضا ً ) وحكم للمرة الثالثة بالسجن
ثٕث سنوات متعاقبة .
 -ٖٙعاصً علً محمود ( فٕح من كركوك ) حكم باْعدام
من قبل المجلس العرفً العسكري أول فً قضاٌا كركوك
بتارٌخٔٔ ،ٔ9ٕٙ/ٕ/وقد القً القبض علٌه مإخراً وحكم علٌه
باْعدام .
- ٖ7اسماعٌل حسٌن حمٌد ( نابب عرٌؾ ) حكم باْعدام
بتهمة تنظٌمه لـ ( شاكر ناصر رحٌم ) .
 -ٖ9شاكر ناصر رحٌم ( نابب عرٌؾ شرطة ) حكم باْعدام
ؤ عٕقة له بالحزب .
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 -ٖ9عبد الرحمن علً رحٌم ( عامل ) حكم باْعدام بتهمة
تنظٌم ( شاكر ناصر رحٌم ) مع ان العٕقة النقابٌة بٌنهما
انقطعت منذ عام ٖ. ٔ97
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كان هناك اٌضا ً ( ٖٗ ) شخصا ً من المحكومٌن باِشؽال
الشاقة المإبدة وبضمنهم اعضاء فً الحزب ،وانصار من
كردستان ،الى جانب عدد من المواطنٌن ٔ عٕقة لهم بالحزب
أو محسوبٌن على مٕك القٌادة المركزٌة .
وعدا هإٔء كان هناك (  ) ٔ7شخصا ً آخرون محكومٌن
بالسجن مدداً مختلفة تتراوح بٌن ٘ٔو ٓٔو ٘ سنوات ،بٌنهم
اثنان محكومان ؼٌابٌا ً بتهم تعود الى اعوام ٗ ٔ9ٙو،ٔ9ٙٙ
وآخرون محكومون بالسجن ثٕث سنوات بتهم ملفقة ،وحتى
سنة واحدة ،وقد ورد فً المذكرة المقدمة عنهم :
" انهم حكموا بتهم ؼرٌبة ..بضمنها سب المسإولٌن ،او
التهجم على مزرعة الدولة ،او أستماع الى شرٌط اؼان
سٌاسٌة ..وما الى ذلك "!
وكان المحكومون باْعدام وأشؽال الشاقة قد امضوا بضع
سنوات فً زنزانات أعدام او السجن هذا ،ونورد فً ما ٌلً
مقتطفات من المذكرات الموجهة الى ربٌس الجمهورٌةْ ،لقاء
الضوء على طبٌعة التهم وأحكام الجاهزة التً افتعلت
واصدرت علٌهم بقصد معروؾ .
ففً مذكرة وجهتها الى ربٌس الجمهورٌة فً ٕٔ حزٌران
 ،ٔ977ورد ما ٌلً :
" اضع امام انظاركم قوابم بـ (  ) 99شخصا ً من المحكومٌن
باْعدام ،او بؤحكام مختلفة ،بعضهم من رفاقنا ،وآخرون
محسوبون علٌنا ،اما جانب عدد آخر فلم ٌكونوا معنا فً
أصل او تركونا ،وهم موزعون على الشكل التالً :
اؤً  ) ٖ٘ ( :شخصا ً من المحكومٌن باْعدام وضمنهم
اشخاص صدرت علٌهم مثل هذه أحكام فً اعوام ،ٔ9٘9
ٓ ،ٔ9ٕٙ ،ٔ9ٙٔ ،ٔ9ٙوآخرون حكموا بتهم ؼرٌبة سبق ان
وضعنا قضاٌاهم امام سٌادتكم ..وخصــــوصا ً اولبك المتهمٌن
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بممارسة نشاط تنظٌمً فً الجٌش ..
" ان المشكلة التً ٌعانٌها هإٔء المواطنون ،هً انهم ٌقٌمون
فً زنزانات أعدام وهو وضع بالػ القسوة بالنسبة لٓنسان،
كما انهم ٌلقون معاملة سٌبة فً السجن ..وهذا ما ٔ ٌمكن
تبرٌره ..فً ظل التحالؾ القابم بٌن حزبٌنا ".
" ان حزبنا ٌتحمل مسإولٌة المٕحظات الموجزة المدونة امام
اسم كل محكوم ،بصرؾ النظر عن الطرٌقة والتهمة التً
اوصلت العدٌد من هإٔء الى مثل هذا المصٌر..
ثانٌا ً  ) ٖٗ ( :شخصا ً من المحكومٌن باِشؽال الشاقة المإبدة،
بضمنهم اعضاء فً حزبنا ..ان هإٔء اٌضا ً ٌعانون هم
وعوابلهم اوضاعا ً قاسٌة وامام كل منهم مٕحظات نتحمل
مسإولٌة صدقها..
ثالثا ً  ) ٔ7 ( :شخصا ً محكومون بالسجن مدداً مختلفة..
وتضٌؾ المذكرة :
" ان البقاء على هذا العدد الكبٌر من رفاقنا فً السجن
وزنزانات أعدام ،الى جانب آخرٌن محسوبٌن على فكرنا
( وهذا ما تعتبره عابٕتهم والرأي العام المحٌط بنا واقعا ً ضمن
مسإولٌتنا ومسإولٌة الجبهة ) قد بات ٌثٌر لنا متاعب كبٌرة
وتساإٔت تصعب أجابة عنها ،اما ما ٌعانٌه ممثٕ الحزب فً
الحكومة فقد بلػ حداً مرهقا ً وبالػ الصعوبة. " ..
" ان للمحاكم واجهزة التحقٌق وسابلها وللقٌادة السٌاسٌة
نظرتها المسإولة وقرارها المنسجم مع المــصالح الوطنٌة
العلٌا " .
" اننا نتطلع الى خاتمة لمثل هذه المشاكل ..وسٌكون لقراركم
بهذا الشؤن اهمٌة سٌاسٌة كبرى " .وفً مذكرة اخرى سابقة
مإرخة فً ٕٔ نٌسان  ٔ97ٙموجهة الى ربٌس الجمهورٌة
ورد ما ٌلً :
٘9

" نرجو التفضل بأطٕع على الوثابق الخاصة بـ ()ٕٙ
شخصا ً من الذٌن حكموا باْعدام مإخراً ..آملٌن ان تنظروا
بعٌن أهتمام الى هذه القضاٌا فً ضوء المعلومات التً
توفرت لدٌنا حول كل منهم ..علما ً بان ؼالبٌتهم لٌسوا اعضاء
فً حزبنا ،وقد حكموا بتهمة ممارسة " تنظٌم شٌوعً "!
" لقد تؤكد لنا مرة اخرى ..من خٕل تدقٌق هذه القضاٌا
باْضافة الى سابقاتها ،ان هناك من ٌسعى ٔفتعال اعمال
وعٕقات موهومة ،الى جانب محاولة أٌقاع ببعض البسطاء
دون مبرر ".
" فهناك ( خمسة ) من مدٌنة واحدة وكانوا زمٕء فً
الدراسة ..وهناك ( اربعة ) آخرون من مدٌنة واحدة اٌضا ً ".
"وهناك اناس كان من المفروض ان ٌكونوا ضمن المشمولٌن
بالعفو العام ،الخاص بالمنطقة الكردٌة ..وكانوا ضمن قٕبل لم
ٌطلق سراحهم بعد صدور قرارات العفو ،وبدًٔ من ان ٌعودوا
احراراً اسوة بسواهم ،اصبحوا ٌواجهون خطر الموت .
" واسمحوا لنا ان نصارحكم القول بان ؼالبٌة أدلة التً استند
الٌها فً اصدار هذه أحكام ،هً مجرد اعترافات انتزعت
باْكراه .وهو امر ٌإسؾ له وٌتطلب مداخلتكم لوقفه " " .كما
ان بعض أدلة قد استمدت من عٕقات سابقة ٔنتساب البعض
الى القوات المسلحة ،وهً عٕقات قدٌمة ٔ ٌصح أسناد الٌها
فً افتراض نشاط ٔحق ٔ اساس له " ".كما ان هناك حأت
قد ٌدان فٌها البعض لمجرد حٌازتهم على كتاب علمً او
جرٌدة سٌاسٌة فً بٌوتهم* ".
" ؤ نؽالً اذا قلنا ان انزال عقوبة الموت بـ (  ) ٕٙشخصا ً
هو أمر مروع من شؤنه ان ٌطعن آمال الناس ..كما سٌشٌع
شعوراً بالقلق والجزع فً اوساط واسعة من الجماهٌر ،وبٌن
اشقابنا فً الوطن العربً ،واصدقابنا فً العالم ..
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" ؤ شك انكم تقدرون ..ما ٌمكن ان تتركه مثل هذه الحأت
من آثار سلبٌة على عٕقات اجواء التحالؾ ".
" راجٌن إصدار اوامركم ْبراء المحكومٌن او تخفٌؾ العقوبة
عنهم..
وقد وقعت هذه المذكرة باسمً وأسم عزٌز محمد وفً فترة
ٔحقة ،اي فً اوابل عام  ،ٔ977كنت قد وجهت مذكرة الى
صدام حسٌن بشؤن ( كمال شاكر ) جاء فٌها :
" علمت وانا خارج الوطن بحكم أعدام الصادر عن ( محكمة
أمن الثورة ) على الرفٌق ( كمال شاكر الزهاوي ) لعٕقته
الشخصٌة القدٌمة مع زمٌل له من ٔعبً كرة القدم ،وهو مدنً
منح مإخراً رتبة مفوض شرطة لضمه الى فرٌق الشرطة
الرٌاضً ،دون ان ٌصبح فً عداد السلك العامل لقوات
الشرطة ،او ٌرتدي ٌوما ما البزة العسكرٌة ،وقد سبق لً ،فً
آخر لقاء معكم ،ان رجوتكم التدخل لصالح هذا الرفٌق ،وذلك
لقناعتً ببراءته ،وِنه لم ٌقم باي عمل من شؤنه ان ٌشكل
خرقا ً بخصوص خطر النشاط فً القوات المسلحة .وقد تؤكدت
هذه الحقٌقة مرة اخرى فً مجرى التحقٌق والمحاكمة .
" لقد عرضت علٌكم حقٌقة هذه التهمة ،والعواقب المرتبطة
بها ،خصوصا ً فٌما ٌتعلق فً احتمال صدور حكم جاء بحق
مناضل بارز فً حزبنا ،وعضو لجنة النشاط الجماهٌري
للجبهة الوطنٌة فً محافظة بؽداد " .
" واصارحكم القول ..بان أستفسارات التً وجهت الً من
قبل العدٌد من أحزاب العربٌة والصدٌقة المشاركة فً مإتمر
الحزب الشٌوعً الكوبً كانت تعكس قدراً كبٌراً من
أستؽراب والقلق .هذا باْضافة الى ما لمسته بعد عودتً الى
الوطن من وضع مشحون بأسى وأستٌاء لٌس داخل حزبنا
فقط ،بل بٌن اوساط من الرأي العام " .
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وبعد أعراب عن مفاجؤتً بهذه الصدمة العمٌقة وتذكٌره
بالتعهد الذي قطعه بإطٕق سراحه ،تناشده المذكرة بالتدخل
شخصٌا ً ٔستطٕع الحقٌقة عن هذه القضٌة بالذات ،فً عداد
قضاٌا أخرى مماثلة وعدٌدة اصبحت تثٌر قسطا ً ٔ ٌحتمل من
المتاعب ،فضًٕ عما تتركه من ردود افعال ،ومن جراح بلٌؽة
فً صفوؾ حزبنا وفً نفوس المواطنٌن .
وفً الختام كما جاء فً المذكرة :
"لم ٌعد لدي فً هذه اللحظات المإسٌة والحرجة التً ٌتهدد
فٌها الموت واحداً من المواطنٌن المعروفٌن فً حزبنا ،إٔ ان
اتوجه الٌكم بالرجاء مرة اخرى ،بؤن تضعوا ٌدٌكم على هذه
القضٌة الخطٌرة ،وان تعالجوها بروح العدالة والحكمة ..آمًٕ
انقاذ رفٌقنا المناضل ( كمال شاكر ) من الموت ،وابراء ساحته
واخٕء سبٌله .
كانت هذه المذكرات من بٌن سٌل من مثٌٕتها حول قضاٌا
مشابهة لم تنقطع ..وكان هذا أسلوب المرهق هو ما تقرر
اللجوء الٌه كوسٌلة لدرء مواجهة أرهاب والمٕحقة والقمع .
ولكن ما ٌهمنا هنا ،هو استكمال الصورة عن نتابج الحدٌث مع
ربٌس الجمهورٌة حول (  ) 99شخصا ً من المحكومٌن
باْعدام وأشؽال الشاقة والسجن مدداً طوٌلة ومختلفة .كانت
هذه كما اسلفنا الفقرة أخٌرة من حٌث أٌام الثٕث مع ربٌس
الجمهورٌة حٌث جددت الطلب ،وحملت معً القوابم الموثقة
بالمعلومات – بناء على طلبه ــ وكان قد اعرب مبدبٌا ً عن
حرصه على اعادة النظر فً هذه أحكام فً الٌوم الثالث ،قبل
الظهر التقٌت به ،وكان معه ربٌس الدٌوان السابق ( ٌحٌى
ٌاسٌن ) وصدٌقه الشخصً ( امٌن العاصمة ) .وجدته قد اشر
اولٌا ً على عدد من المحكومٌن بالسجن؟ حتى خمس سنوات،
واخبرنً ،بؤنه اصدر امره بإخٕء سبٌلهم فوراً ،وان بإمكانً
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اعٕم عوابلهم بذلك ،وقد لفت نظري رجاإه بؤن ٌجري كل
شًء " دون ضجة " كما اكد لً بؤنه سٌدرس بالتعاون مع
ربٌس الدٌوان جمٌع القضاٌا أخرى ،وخاصة المحكومٌن
باْعدام وسٌصدر مرسوما ً خاصا ً بالعفو عنهم خٕل فترة
قصٌرة .وهناك اٌضا ً رجابً اعٕم عوابلهم ولكن " بدون
ضجة " لم استطع وقت ذاك تؤوٌل المؽزى من هذا الطلب..
ولكننً باستذكاري اجواء ذلك اللقاء ،وطلبه ان ٌكون فً بٌته
ٔ فً مكتبه بالقصر الجمهوري ..استطٌع ان اقدر انه كان
حرٌصا ً على ان ٔ ٌعرؾ ( صدام حسٌن ) بما جرى من
حدٌث بٌننا رؼم انً ٔحظت فً الٌوم الثانً وجود ( طارق
حمد العبدهللا ) معنا ،الذي جلس منصتا ً صامتا ً دون ان ٌتفوه
بكلمة واحدة .ولكننً عندما واجهته فً الٌوم التالً فً القصر
الجمهوري واودعت لدٌه قوابم المحكومٌن والمعلومات المتعلقة
بهم ،بناء على طلب ربٌس الجمهورٌة ولؽرض استصدار
المرسوم بإطٕق سراحهم ،قال لً :احسنت فً كٕمك ..فهذا
هو المطلوب ،رؼم انك – على حد قوله – قد احزنته جراء
الوقابع المإلمة التً روٌتها له ،ولكن هذا ضروري ومهم ،ؤ
ادري ان كان صادقا ً فً كٕمه آنذاك ام ٔ رؼم انً ما ازال
احس بؤنه كان مرسًٕ من قبل ( صدام ) للتنصت على حدٌثً
مع البكر .بقٌنا نترقب النتابج ،وتعجلنا فً اخبار بعض عوابل
المحكومٌن ..ولكن ما جوبهنا به بعد اكثر من شهر ،قد جاوز
التوقع والحساب ..وجاء ضارٌا ً مشإوما ً ٌفٌض بالوحشٌة
والجور والنقمة .فقد ابلؽت عابٕت (ٕٔ) من المحكومٌن
باْعدام ،بصدور قرار تنفٌذ الحكم بهم ،وكان ( صدام حسٌن )
وراء هذا القرار بالطبع .توجهت فً صبٌحة الٌوم ذاته الى
القصر الجمهوري ،وطلبت من ربٌس الدٌوان وقتذاك ( طارق
حمد العبدهللا ) مقابلة فورٌة مع ربٌس الجـــــمهورٌة فاتصل به
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على مكتبه بالتلفون ،فاعتذر ،وقال لربٌس؟ الدٌوان :
 اعتذر لً منه ..وابلؽه السٕم وقل له " هللا كرٌم " ؟!بدأنا اتصأت عاجلة مع اعضاء القٌادة البعثٌة مع علمنا انهم
ٔ ٌملكون حؤً ؤ قوة ،بهدؾ التؤثٌر علٌهم او حملهم على
العمل ْلؽاء هذا العمل الدموي الجابر ..ولتحذٌرهم اٌضا ً من
عواقب هذا التوجه الؽاشم على مصٌر العٕقة بٌن الحزبٌن .
التقٌت اؤً بـ ( عدنان الحمدانً ) وكنت احسبه متعقًٕ وذا
كلمة نافذة على صدام حسٌن ،ولكنه خٌب ظنً بقوله :
ان تنفٌذ هذه أحكام هو بمثابة تحذٌر للحزب الشٌوعً ،وانها
ستصب فً خدمة الجبهة ،وتجنٌبها ما ٌمكن ان ٌصدع عٕقات
التحالؾ بٌن الحزبٌن مستقبًٕ .
التقٌت بـ ( نعٌم حداد ) لنفس الؽرض ،فبدا مؽلوبا ً على امره
وكان ٌفتش عبثا ً عن تبرٌر لهذه الفعلة الؽاشمة .
ولدى التقابً بـ ( عدنان خٌر هللا طلفاح ) ،اثار دهشتً بصوته
العالً وحالة التوتر والتؤزم التً استحوذت علٌه ،إذ اعرب
صراحة عن اسفه وعدم قناعته بهذا أجراء ..وراح ٌستفسر
منً عما اذا حدث شًء ما بٌن الحزبٌن ،أو بٌن العراق
وأتحاد السوفٌتً! ..انه  -كما قال  -لم ٌفهم الدافع لذلك كله،
وقد جاء صدام الى أجتماع وهو فً حالة هٌاج شدٌد وطلب
الموافقة على هذا القرار .وبعد ان عبر عن شعوره باِسى
والخٌبة مما وصلت الٌه أمور ،اكد مرة اخرى انه لم ٌكن
موافقا ً فً دخٌلة نفسه على هذا أجراء الخطٌر ،ولكنه اضطر
الى التصوٌت او السكوت أخذاً بمبدأ " الجماعٌة " فً العمل
القٌادي على حد تعبٌره !.
وقد اعتبر هذا القرار لؽما ً فً العٕقات مع أتحاد السوفٌتً.
وقال  :وفوق ذلك ٌرٌدوننً ان اقوم بزٌارة رسمٌة مقررة
لموسكو ..تصور !
ٓٓٔ

" من اول ؼزاته انكسرت عصاته " – اي من اول ؼزوة له
انكسرت عصاه! .وما هً إٔ اٌام قٕبل حتى بدأ تنفٌذ أحكام،
التً كانت الصاعقة التً اجهزت على الجبهة الوطنٌة ،وانزلت
الضربة أخٌرة بالتحالؾ القابم بٌن الحزبٌن .وقد شملت الدفعة
أولى ممن نفذ فٌهم حكم أعدام كًٕ من :
ٔ -سهٌل شرهان  :الذي نظمت بعض الجهات أمنٌة عملٌة
أٌقاع به .
ٕ -رحٌم هادي كاسب  :حٌث عثر لدٌه على كتاب " عرض
موجز للمادٌة الدٌالكتٌكٌة ".
ٖ -عدنان شرهان سٌٕن  :احد العاملٌن فً التنظٌمات الطٕبٌة
الدٌمقراطٌة .
ٗ -حسٌن الطرٌحً  :حكم بسبب زمالته فً الدراسة لعدنان
شرهان .
٘ -عباس فاضل  :حكم لنفس السبب.
 -ٙماجد چلوب  :حكم لنفس السبب.
 -7حامد كشاش لفتة  :عثر لدٌه على كتاب " الدستور
الصــٌنً ".
 -9عباس عبد حسن  :من مدٌنة الثورة فً بؽداد .
 -9كٌلو صبٌح طٕل  :من قضاء القرنة ،متزوج ولدٌه ثمانٌة
اطفال .
ٓٔ  -عامر سلطان هندي  :مٕزم فً الجٌش ،من عابلة
عمالٌة فً مدٌنة هٌت .
ٔٔ  -شاكر رحٌم  :من مدٌنة الثورة ببؽداد .
ٕٔ  -حامد خضٌر خٌر هللا  :من سكنة الدٌوانٌة .
ٖٔ  -بشار رشٌد ٔ :عب كرة قدم .
ٗٔ  -جعفر عبدهللا  :حكم بسبب مٌوله التقدمٌة .
ٔٓٔ

٘ٔ -اسماعٌل عبدالحسٌن طاهر  :من الموصل حكم بسبب
مٌوله التقدمٌة .
 - ٔٙخالد علو  :جندي .
 - ٔ7حسٌب عبد الرحٌم  :شرطً هرب من الخدمة وعاد الى
الرٌؾ وتبرع بـ ( ٓ٘ ) فلسا ً للحزب الشٌوعً .
 - ٔ9عبد المطلب ابراهٌم  :من اهالً العمارة .
 - ٔ9اسماعٌل حسٌن حمٌد  :نابب عرٌؾ من سكنة البصرة،
كانت محكمة التمٌٌز العسكرٌة قد نقضت الحكم الصادر بحقه
فؤحٌل الى محكمة الثورة التً حكمت علٌه باْعدام .
ٕٓ  -صمٌدح خزٌم  :شرطً من الدٌوانٌة .
ٕٔ  -عزرة حسٌن عبدهللا  :شرطً حكم بسبب احد اقربابه من
الشٌوعٌٌن .
كان هإٔء جمٌعهم من الجنوب والمراتب العسكرٌة الصؽٌرة
وافراد الشرطة ،قد اعدموا رمٌا ً بالرصاص اما الذٌن اعدموا
شنقا ً فهم :
ٕٕ -صباح شٌاع  :موظؾ صحً فً مـــــــــــستشفى القرنة
( البصرة ) ،عضو لجنة قضاء فً الحزب الشٌوعً وقد وشى
به احد اصدقابه السابقٌن الذي انتمى الى حزب البعث .
ٖٕ  -عبد الرحمن رحٌم  :من مدٌنة الثورة ببؽداد .
ٕٗ  -عبد الكرٌم عبدهللا المٌاحً  :عضو لجنة قاعدٌة فً
الحزب الشٌوعً .
ٕ٘ – عبد الزهرة محمد  :عضو لجنة قاعدٌة فً الحزب
الشٌوعً .
 - ٕٙحمٌد عبدالعال ( :نابب عرٌؾ ) نقضت محكمة التمٌٌز
العسكرٌة الحكم علٌه ،فؤحٌل الى محكمة الثورة التً حكمت
علٌه باْعدام .
 - ٕ7صبٌح جابر فارس  ( :جندي ) احٌل الى المــــــــــحكمة
ٕٓٔ

العسكرٌة التً حكمت علٌه بالسجن لمدة سنة وبالطرد من
الجٌش ،ولكن محكمة التمٌٌز العسكرٌة نقضت هذا القرار،
فؤحٌل الى محكمة الثورة التً حكمت علٌه باْعدام .
كانت هذه هً القابمة أولى من الذٌن نفذ فٌهم حكم أعدام
اؤً ،ثم تلتها القابمة الثانٌة من الذٌن نفذ فٌهم حكم أعدام
اٌضا ً وعددهم ( ٕٔ ) شهٌداً ،وقد تكتمت السلطات على هذه
الجرٌمة ،فلم تعلن اسماء ضحاٌاهم ،ولكن الحزب قد تعرؾ
علٌهم من خٕل أتصال بعوابلهم .
اما بقٌة المحكومٌن باْعدام او أشؽال الشاقة المإبدة ،فقد
انقطعت اخبارهم وأرجح انهم ٔقوا نفس المصٌر .
ــــــــــــــــ
* فً الحدٌث مع احمد حسن البكر تعرفت الى نماذج من
المٕحقات وأحكام الجابرة بسبب حٌازة بعض الكتب
الماركسٌة .
*
*
*

قلٌال ...عن الشهٌد اسحق ٌونان ٌوحنا " ابو عزٌز "
حسن ناجً  /حٌدر
اسحق ٌونان ...واحد من انشط مناضلً وكوادر الحزب
الشٌوعً بٌن الجماهٌر منذ بداٌة السبعٌنات وحتى استشهاده
فً عام ٕ .ٔ99عرفه الكثٌر من اعضاء اتحاد الطلبة العام،
واعضاء الحزب من عمال بؽداد وكادحٌها فً ورش عملهم
وتجمعاتهم وأحٌابهم ،والكثٌر من بٌوت الفقراء .كان جذوة
نضال لم تهدأ ولم تنطفا إٔ باستشهاده على ٌد سلطة البعث .
ولد عام ٖ٘ ٔ9لعابلة عمالٌة كادحة ،مسٌحٌة ،قدمت من مدٌنة
الحبانٌة للسكن فً حً البتاوٌن والعمل فً معامل بـــــــــــؽداد
وورشها ،حٌن استشهد لم ٌكن ٌبلػ الثٕثٌن من عمره .
سلك دروب النضال الصعبة فتٌا نهاٌة الســـــــــــــتٌنات وبداٌة
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السبعٌنات ،وفً بداٌة مشواره النضالً اعتقل عام ٓ ٔ97اثناء
توزٌعه منشورات للحزب الشٌوعً فً ازقة شارع السعدون،
اودع قصر النهاٌة ولم ٌبلػ الثامنة عشر من عمره ،ذلك
أعتقال الذي ترك أثره على كل حٌاته ومسارها .خرج من
المعتقل كؤنه كان فً مدرسة نضال ،أشد عودا وصٕبة وثباتا
فً الموقؾ ورسوخا فً قناعته بالقضٌة العادلة التً اعتقل
بسبب نضاله من أجلها .بعد اطٕق سراحه اختار اسمه الذي
عرؾ به " ابو عزٌز " تؤثرا بالموقؾ البطولً للشهٌد " عزٌز
حمٌد" الذي عذب واستشهد امام عٌنٌه .
منح عضوٌة الحزب عام ٗ ،ٔ97واســـمه الحزبً " صبٌح "
ٗٓٔ

على اسم الشهٌد " صبٌح سباهً " .وقبلها كان ناشطا بشكل
ملفت فً اتحاد الطلبة منذ بداٌة السبعٌنات ،وساهم بدور فعال
فً بناء العدٌد من منظمات أتحاد فً المدارس الثانوٌة فً
الرصافة المركز وبؽداد الجدٌدة ومدٌنة الثورة تحدٌدا التً
كانت مٌدانا لنشاطه ،وأٌضا فً الثانوٌات المسابٌة والمهنٌة .
ساهم فً تنشبة وتربٌة الكثٌر من المناضلٌن اِكفاء واِخذ بٌد
من ٌتوسم فٌهم القناعة الراسخة بقضٌة الحزب والطاقة الكامنة
والمواصفات المإهلة ِن ٌكونوا كوادر نضالٌةٌ ،وجه تثقٌفهم
واعدادهم ونقل الخبرة والتقالٌد النضالٌة الٌهم .
هو ذاته ...اعد نفسه بتعب ودأب ،ونكران ذات زاهدة ،لٌكون
قابدا جماهٌرٌا مٌدانٌا بارعا ،كان ٌقضً ٌومه متنقٕ بٌن
تجمعات ولقاءات وتواجد دابم بٌن الجماهٌر ،اصحاب القضٌة،
كان ٌكدح بٌنهم ،كاسبا ودهم ومحفزا وعٌهم ،موسعا لنفوذ
الحزب ونضاله .كان من ذلك النوع من المناضلٌن الذٌن
ٌمنحون النضال كل وقتهم ،ولٌس وقتهم الحر فقط ،كل مٌادٌن
حٌاته كانت ساحات نضال ،المعامل والورش التً عمل فٌها
والمدارس المسابٌة التً درس فٌها وعٕقاته أجتماعٌة
والشخصٌة ،كلها كانت ساحات نضال ونشاط ٔ ٌهدأ ،اٌنما
ٌكون ٌعمل على تنظٌم الحلقات والخٌٕا وٌكسب مناضلٌن جدد
بمهارة الخبٌر ،كان ٌترك فً نفوسهم المحبة وٌنشا معهم
عٕقات انسانٌة نقٌةٌ ٔ ،تؤخر عن مساعدة محتاج وٌحمل
همومهم بسعة قلب وروح منذورة لُخرٌن .كان ودودا،
محبوبا ومهذبا ،مترفعا عن الصؽابر والشوابب أنسانٌة ،لماح
بذهن متفتح وبصر نافذٌ ،عدي اَخرٌن بقناعاته النضالٌة .
اعتنى كثٌرا بمعرفته الفكرٌة والثقافٌة ،كان قاربا نهما ودارسا،
ٌبحث عن المعرفة واِجوبة ِسبلة الحٌاة والنضال الصعبة،
وعلى خٕؾ هواة شراء الكتب وتجمٌعها كان دابم أستعارة
٘ٓٔ

للكتب ،بعضهم ٌشترٌها وهو ٌقرأها ،وببساطة ِنه لم ٌكن
دابما ٌملك المال الكافً لشراء تلك الكتبٌ ،ستعٌر الكتاب
وٌعٌده مع نقاش لذٌذ وناقد فً محتوى الكتاب أحٌانا .والزابر
لؽرفته الصؽٌرة فً بٌتهم البسٌطٌ ٔ ،رى مكتبة ورفوفا تملإها
الكتب ،لكنها موجودة على منضدة فقٌرة جنب فراشه او فً
صنادٌق كارتونٌة قرب سرٌره .
وكمحدث كان ٌمنح افكاره وحججه روحا وحٌاة ومرحا ان لزم
اِمرٌ ،ؽذٌها بؤمثلة شعبٌة ٔذعة وبحكاٌات حكٌمةٌ ،وصل
العمٌق من اِفكار واَراء السٌاسٌة بسٕسة محببة لسامعه
وبطرٌقة مقنعة .وكان معجبا كثٌرا بما ٌكتبه " أبو كاطع "
وباسلوبه وحكاٌاتهٌ ،تذكرها وٌوظفها فً ما ٌناسبها .
عرؾ باتزانه وهدوبه ورفعة أخٕقه وطٌبة قلبه وروحه
السمحة ،وبملكة أصؽاء لُخرٌن مهما كان شؤنهم ،كان ٌنتقً
الحكمة فً اراء بسطاء الناس وتعلٌقاتهم وٌتفاعل معها .وأبو
عزٌز مرح ،ضحوكٔ ،ذع النكتة ،حٌن تتملكه الضحكة
وتؤخذه المسرة تلمع عٌناه وتطل دمعات صؽٌرة على حٌاء من
طرفً عٌنٌه ،وتترطب زواٌا شفتٌه بلعاب خفٌؾ ٌضطره
لحجب فمه بكفه ،كؤنها ضحكة خجلة ،وفً الجلسات
أجتماعٌة كان حضوره جمٌٕ ومإثراٌ ،تؤلق بتعلٌقاته المرحة
النافذة .
عند ابو عزٌز لم تكن الشٌوعٌة والنضال الثوري من أجل
العدالة أجتماعٌة ومكافحة كل صنوؾ أستؽٕل وأضطهاد
أنسانً ،مجرد خٌار سٌاسً او انتماء حزبً ...كانت طرٌقة
للحٌاة ،حٌاته كلها منذ أول وعٌه حتى استشهاده كانت حٌاة
مناضل ،وشخصٌته بكل تفاصٌلها أعدها لتكون شخصٌة
مناضل .كان متفانٌا فً نشاطه الحزبً والجماهٌري وبتقدٌر
جمٌع من حوله كان من بٌن أنشط الرفاق جماهٌرٌا .
ٔٓٙ

تمٌز بحسه السٌاسً ووعٌه الطبقً كعامل ،وبنضج آرابه
السٌاسٌة ووضوح مواقفهٌ ،منح أجتماعات الحزبٌة التً
تناقش الوضع السٌاسً ،الحٌوٌة وأختٕؾ بآرابه وتحلٌٕته
الخاصة التً قد تتقاطع مع سٌاسة الحزب " الجبهوٌة " ،وما
ٌخص البعث وطرٌقة حكمه وسٌاسته .كان متابعا دقٌقا
لمجرٌات الحٌاة واِحداث والظواهر السٌاسٌة وأجتماعٌة
والثقافٌة فً البلد ،محاؤ معرفة تفاصٌل ما ٌحدثٌ ،فكر كثٌرا
باِحداث وؼالبا لدٌه آرابه وتقدٌراته الخاصة التً تلفت
أنتباه ،وٌمتلك الجرأة المبدبٌة واِدبٌة لطرح آرابه بٕ تردد .
بعض آرابه كانت تحمل توقعات ِحداث سٌاسٌة ٌطرحها
وٌقترح ما ٌلزم على الحزب عمله لتجنب الخسابر ،ومن هذا
اتذكر رأٌه حٌن صدرت قرارات لمجلس قٌادة الثورة المقبور
تعاقب باْعدام كل من ٌنتمً لحزب آخر ؼٌر البعث من
منتسبً القوات المسلحة ،والعقوبة كانت بؤثر رجعً،
فالعسكري الذي ٌثبت انه كان سابقا منتمٌا لحزب ؼٌر حزب
البعث ٌعاقب باْعدام .أبو عزٌز كان ٌسؤل محذرا لماذا تصدر
السلطة هذه القرارات؟ وما ؼاٌتها منها؟ ومن المقصود تحدٌدا
فٌها؟ ...وحٌن شنت الحملة أعٕمٌة ضد الحزب على
صفحات جرٌدة الراصد كان ٌسؤل وٌحذر أٌضا من ان ما
ٌجري تهٌبة لشًء خطٌر ضد الحزب ،شًء ٌتجاوز حدود
المضاٌقة وتحدٌد الدور .كان ٌرى عاصفة فً اِفق ،وٌطالب
بإجراءات جدٌة لحماٌة اعضاء الحزب وتنظٌماته ،التراجع
المنظم وأنتقال الى الضفة اِخرى .وحٌن بدأت حملة
التصفٌة فً المحافظات الجنوبٌة ،كان ٌرى فٌها بداٌة نهج
سلطوي لتصفٌة الحزب الشٌوعً ولٌست ؼٌمة عابرة ،وان
التحالؾ مع البعث جرى نسفه ،كان ٌشم المخاطر بحساسٌة
تثبت الحٌاة صدقها .
ٔٓ7

لم ٌستطع اكمال دراسته أعدادٌة فً ثانوٌة المعهد العلمً
المسابٌةِ ،ن كل وقته كان موزعا بٌن عمله النضالً الحزبً
وعمله الذي ٌعٌش منه .وحٌن شنت الهجمات على أعضاء
وتنظٌمات الحزب وجماهٌره عامً  979و 979كان هو فً
صلة فردٌة ومجمد حزبٌا بحكم أجراءات التً شملت كل من
ٌقضً خدمته العسكرٌة من اعضاء الحزب ،وفرت له الخدمة
العسكرٌة ؼطاءا ٌبعده عن مجال نشاطه الحزبً الذي عرؾ
فٌه ،وساعد ذلك فً نجاته من حمٕت أعتقال .كان مقر
الوحدة التً نسب الٌها فً معسكر الرشٌد ،ورشة حدادة بحكم
اتقانه حرفة لحم الحدٌد ،وهً واحدة من المهن التً عمل فٌها.
وفً تلك اٌِام ،من نهاٌة السبعٌنات ،التً تبعثرت فٌها
تنظٌمات الحزب وتهدمت ،بادر ابو عزٌز الى كسر قرار
تجمٌده حزبٌا ،واستطاع خٕل وجوده فً المعسكر تنظٌم ثٕث
حلقات ِصدقاء حزبٌٌن فً المعسكر ،عدد المنظمٌن فٌها
تجاوز ٘ٔ عسكرٌا ،مقررا ان ٌنظم عسكرٌٌن جدد للحزب
بعدد الذٌن اعدمتهم السلطة فً بداٌة هجمتها ،وحٌن ناقشته
حٌنها فٌما بادر الٌه ،رد علً بؤن التحالؾ مع البعث انتهى ولم
نعد ملزمٌن به ،والبعث لن ٌتراجع عن سٌاسته ،فما الذي
ٌمنعنا من النشاط داخل الجٌش ؟
وبحكم ان بداٌاته النضالٌة كانت قبل قٌام الجبهة بسنوات عدٌدة
كان ملما بالعمل السري وقواعده وأصوله ومتطلباته ،كان
ٌنصح من حوله بؤقصى اجراءات السرٌة والحٌطة وعدم
انتظار الضربة .عام  ٔ979هٌؤ ابو عزٌز لنفسه امكانٌة
مواصلة العمل الحزبً بسرٌة لمدى ٌطول ،فٌما لو شعر بؤن
وجوده فً المعسكر قد ٌهدد حرٌته او حٌاته ،وبسبب عٕقاته
الواسعة بالناس كانت لدٌه بدابل كثٌرة لٕختفاء ان لزم اِمر،
كثٌر من البٌوت مفتوحة أمامه وكثٌر من اِصدقاء والمعارؾ
ٔٓ9

كانوا مستعدٌن لمساعدته ،وهو كان ٌملك من الخبرة ما ٌإهله
لمواصلة نشاطه سرا .
اعتقل فً النصؾ اِول من عام ٕ ٔ99فً بٌت بمنطقة بؽداد
الجدٌدة سوٌة مع الشهٌد لطٌؾ فاخر نعمة ،كنت فً حٌنها فً
الجبل مع حركة أنصار ،ولم أعرؾ من تفاصٌل اعتقاله
سوى انه قاوم رجال اِمن وحاول الهرب منهم ،فاطلقوا
الرصاص علٌه وأصابوه ،وجرى اعتقاله وهو جرٌح .ؼاب
أبو عزٌز وؼابت أخباره الى ما بعد سقوط الدكتاتورٌة فً
ٖٕٓٓ  ،حٌن بدأت تظهر قوابم الشهداء والذٌن أعدموا بتهمة
أنتماء للحزب الشٌوعً ،كان اسمه بٌن عشرات أسماء
الشٌوعٌٌن فً قابمة مإرخة فً عام ٖ ٔ99تشٌر الى اعدامهم
فً نهاٌة عام ٕ. ٔ99
فقدنا " اسحق ٌونان – ابو عزٌز " الى اِبد ،وفقدت معه
تفاصٌل اعتقاله وقتله ،فً تلك الظروؾ الدامٌة كان الذي ٌقع
بٌد السلطة ؼالبا ما ٌضٌع وتضٌع معه قصة اعتقاله ومقتله .
هل مات ابو عزٌز متؤثرا بجراحه؟ ام عالجوه ثم عذبوه وقتله
فً التعذٌب جٕد جن ؼضبه على ابً عزٌز؟ وكان ٌعرؾ
كٌؾ ٌثٌر ؼضب جٕدٌه منذ أول المشوار ...ام سحبوه الى
منصات المشانق مع رفاقه؟ ٔ...أعلم! ...ؤ أعلم اٌن دفنوا
جسده بعد قتله ..سؤلت كثٌرا عن عابلته ،والدته وشقٌقٌه ،لم
نجد لهم أثر .
رافقته طٌلة اعوام السبعٌنات ،فً العمل الحزبً وأتحادي،
وفً صداقة شخصٌة حمٌمة لم تنثلم ٌوما ،علمنً الكثٌر ،وظل
حٌا فً ضمٌري ،وفً اللحظات النضالٌة العصٌبة أجده واقفا
جنبً مثل مٕك حارس.
لم أعرؾ قصة اعتقاله ومقتله ،لكنً أعرؾ أي مؤثرة توفرت
فً " اسحق ٌونان " وأي مناضل أصٌل كان ،وأعرؾ ان
ٔٓ9

المضًء فً تارٌخ الحزب الشٌوعً صنعه أبطال ومناضلون
أشداء من نوع " ابو عزٌز " وصنفه ومعدنه .
*

*

*

الشهٌد باسل الطائً ( أبو تغرٌد )
نبٌل عبد األمٌر الربٌعً

(( ثمة طرٌق واحد فً العالم  ٔ ،أحد ٌقدر أن ٌسلكها سواك،
ٔ تسؤل  :إلى أٌن تإدي ،أسلكها )) نٌتشة
ْكمال مسٌرة النضال والطموح لبناء العراق ٔ ،زال الكثٌر
من المناضلٌن رافعً مشاعل النضال والحٌاة للمشاركة
الدإوبة فً الكثٌر من الفعالٌات والنشاطات النضالٌة رؼم تؽٌر
العهود واِزمان ،فقد مر الكثٌر من المناضلٌن فً طرٌق
النضال الطوٌل ،وسطروا صفحات بٌضاء فً تؤرٌخ الحزب
الشٌوعً العراقً .
ٓٔٔ

الوطن ومحطات المسٌرة التً تستحق أن ٌكون لها هذا
التوثٌق ،فقد أفنى الكثٌر من مناضلً الحزب زهرة شبابهم فً
دروب النضال والكفاح الطوٌل ومنها النضال فً صفوؾ
اِنصار ،الذي دعا لها الحزب بعد أن تفرط التحالؾ الجبهوي
عام  ٔ979بٌن الحزب الحاكم والحــــــزب الشٌوعً العراقً،

بسبب دكتاتورٌة النظام وإمٕء ما ٌحلوا له على المشاركٌن فً
العملٌة السٌاسٌة.
فبعد أن شعروا الشٌوعٌون بصعوبة البقاء داخل المدن
والنضال ،حملوا السٕح وتوجهوا لجبال كردستان العراق
للمشاركة فً حٌاة الكفاح المسلح ،فخاضوا التجربة خٕل عقد
الثمانٌنات ضد حاكم بؽداد ،وكانت هذه التجربة ٌفخر بها
الشٌوعٌون وأصدقابهم منذ مسٌرة عام  ٔ979الشاقة ،التً
ٔٔٔ

انتقل فٌها الحزب برفاقه وقٌاداته وجزء كبٌر من مناصرٌه
وأصدقابه إلى الخارج .
كان من ضمن المشاركٌن فً الحركة اِنصارٌة من مدٌنة
الحلة الشهٌد ( باسل كاظم نادي علً الطابً ) أبو تؽرٌد ..من
مدٌنة الحلة التً قدمت الشهداء الذٌن ارتقوا مرتبة الشهادة
والعطاء اِكبر الذي ٔ عطاء ؼٌره ،فالجود بالنفس والؽالً
والثمٌن ،وهو العارؾ بدقة لن ٌوهب هذه الفرصة مره أخرى،
لكن إشاعة الموت من قبل الجٕد وهذا منطق ُه ،فهو ٌؽتصب
لنفسه مرتبة اِلوهٌة وأداتها ،لكن ُه عاجز عن ذلك ،فالمناضلٌن
ٌشٌعون التفاإل بمستقبل أفضل لتنبت شقابق النعمان حمراء
بلون دم الشهداء .
" سؤحكً لولدي عن قصة ذلك الفتى الذي حلم ٌوما ً بالعراق
الجمٌل الذي تسودهُ العدالة سؤحكً للناس عن البسالة والهمم
الوفاء "
وس ُنكم َل ال َطرٌق وهو أجمل َ
رفٌق دربه ( نجم خطاوي )
أبو تؽرٌد ذلك الطالب فً معهد اْدارة – السلٌمانٌة ،تولد
الحلة، ٔ9٘9قبل ألتحاق بفصابل اِنصار تم استدعاءه من
قبل ضابط أمن السلٌمانٌة ( عٕء الصفار من مدٌنة الحلة ابن
أخت محمد سعٌد الصحاؾ ) وخٕل التعذٌب فقد السمع بؤحد
أُذنٌه ثم أُفرج عنه ،كان وسٌم الطلعة  ،متوسط القامة تؽطً
وجهه لحٌة طوٌلة تمٌل إلى الصفرة ٌ ،علوها شارب كث
طوٌل ؼطى شفت ُه العلٌا ،ل ُه الطٌبة والوقار ،وفكاهة لذٌذة
وتعلٌقات ُه الساخرة وهو فً لب المعارك اِنصارٌة فً
كردستان العراق قرٌة ( هٌلة وه ) ،لكن كانت ل ُه القدرة الهابلة
على كبت اِلم وتحوٌل الحزن إلى ما ٌشبه الفكاهةٌ ،ذكر
رفٌق ُه اِنصاري نجم خطاوي من مدٌنة الكوت فً مقالته
( عشاء الطابً اِخٌر )  ( :عند التحاقً بفصابل اِنصار عام
ٕٔٔ

ٕ ٔ99فً وادي بولً الصؽٌر ،فً هذا الموقع الجدٌد
استقبلونً بفرح ورفقة ،وكان معهم الشهٌد باسل ( أبو تؽرٌد )
والذي جذبنً لعل ُه ٔ زال ٌحتفظ بذكرى الفتاة التً أرؼم على
مفارقتها ،فٌه أسم ُه الذي ٔ ٌخلوا من رومانسٌة فسمى نفس ُه
هكذا حبا ً بها ) ،من ذلك أتى اسم ُه اِنصاري ( أبو تؽرٌد )،
كان طالبا ً واسم على مسمى فقد عرؾ ببسالته فً طرٌق
النضال والشٌوعٌة ،ومهمات ُه اِنصارٌة وطٌبا ً وكرما ً وشهامة،
كان إنسانا ً طابٌا ً بالمعنى الذي ارتبط به أسم ،فهو من عابلة
الطابً فً مدٌنة الحلة ،تلك العابلة التً ساهمت فً الحركة
الوطنٌة الٌسارٌة والنضال فً طرٌق الشٌوعٌة .
فً منطقة بولً كان فصًٌٕ ٌحمً الرفاق فً وادي بشت
باشان عامً ٕ ٔ99وٖ ،ٔ99كان عمل الشهٌد أبو تؽرٌد
القتال وحماٌة الوادي ( بسرٌة عباس ) والفصٌل المتكون من
خمسة عشر مقاتل إضافة إلى عمل ُه اَخر مهمة خباز
وتفاصٌل عمل الخبز كان ٌجٌدها من مقادٌر وعجٌن الطحٌن
والخبز وسط أحادٌث ُه ومزاح ُه وضحك ُه ،فٌؤكل رفاق ُه من الخبز
الحار مع إتقانه لطبخ قوت اِنصار البسٌط من العدس
والفاصولٌا واللبن ،فقد عهدهُ رفاقه بنفس أبتسامة ونفس
السخرٌة والطٌبة والبساطة ،والتدخٌن ٔ ٌفارق ٌدهُ النحٌفة،
أحب ُه رفاق ُه من عرب وكرد وتعززت عٕقت ُه الطٌبة بهم ،وهو
ٌجهد لتعلم اللؽة الكردٌة محاؤً إتقانها ،والرشاش اِسود
ٌتدلى من على كتفه .
عملٌة استشهاده :
وسط سهل أربٌل نشطت أربع سراٌا أنصــــــــــارٌة جسورة
( أربٌل ،به رانتً ،عباس ،قه ره جوغ ) ،نسب الشهٌد أبو
تؽرٌد للعمل فً سرٌة عباس ،فً اٌِام اِخٌرة التً سبقت
استشهاده ( ٖٔ تشرٌن الثانً  ) ٔ997على تراب قرٌة ( هٌله
ٖٔٔ

وه ) الممتدة على سهل أربٌل قدم جسدهُ قربانا ً لعراق كان ٌحلم
به مزدهراً وبمعركة باسلة على اسم القرٌة .
كانت خطة العملٌة هجوم فصٌل الشهٌد أبو تؽرٌد المتكون من
٘ٔ مقاتل على الموقع العسكري فً قرٌة ( هٌله وه ) وبعد
السٌطرة على الموقع ،وقد استؽل الشهٌد الفرصة بتوفر هاتؾ
فً الموقع فتمكن من أتصال بدار جده الواقع فً بؽداد
الٌرموك وتعرٌفهم بنفسه ٔطمبنانهم علٌه ،ولكن لتواطؤ مختار
القرٌة مع الجٌش ،تمكن اْبٕغ عن عدد المقاتلٌن ،فحضرت
قوات النظام وبدأت المعركة الؽٌر متكافبة ولمدة تسع ساعات
وبؽطاء جوي ،مما أدى إلى جرح الشهٌد أبو تؽرٌد وطلب من
رفاقه أنسحاب فتمكن من أنسحاب ثمان من المقاتلٌن عبر
الجبل ،أما بقٌة المقاتلٌن نفذ عتادهم ،وتم قتلهم بوحشٌة ٔ مثٌل
لها بعد ربطهم باِشجار وكً أجسادهم بالنار والتمثٌل بهم وقد
دفنت أجسادهم الطاهرة فً مقبرة الشــــــهداء فً أربٌل ،وهم
( علً نذٌر أحمد ( عادل ) ،عثمان خضر كاكٌل ( سركوت )،
هٌرش مجٌد ( سمكو ) ،ممتاز محمد إبراهٌم ( بٌشرو )) ،هذه
الكوكبة كانت تقاتل مع الشهٌد أبو تؽرٌد بمفخرة مدٌنة الحلة .
*

*

*

الشهٌد حامد شاكر الكالبً
وجه رٌاضً ومناضل صلب
كاظم السٌد علً
فً مناسبة احتفأت الحزب الشٌوعً العراقً بالذكرى
الثمانٌن وضمن منهجنا فً الصفحة الرٌاضٌة لجرٌدة « طرٌق
الشعب » بالتعرٌؾ بالرٌاضٌٌن أبطال من شهداء الوطن
والرٌاضة لمواقفهم الوطنٌة وأنسانٌة من الشٌوعٌٌن
والدٌمقراطٌٌن والٌسارٌٌن من كل الطٌؾ العـــــــــراقً ،ننشر
ٗٔٔ

صورا ناصعة وحقٌقٌة عن رموز الوطن وشهدابه من
الرٌاضٌٌن .آملٌن تعاونكم معنا بالكتابة عن شهدابنا أبرار من
عموم مناطق ومدن العراق استذكاراً وتقدٌراً لتضحٌاتهم
العظٌمة .
ٖٕ عاما مرت على رحٌل الشهٌد حامد شاكر الكٕبً ،وإذا
كان رحٌله ،رحٌٕ فاجعا ومإلما ،فانه فً الوقت نفسه شكل
خسارة كبرى للحزب الشٌوعً ..فهذا الشاب المعطاء لم ٌقؾ
عند حدود السٌاسة والدراسة ،بل كان له باع فً مٌدان
الرٌاضة ،وأصبح وجها رٌاضٌا بارزا ،حتى سنحت له
الفرصة إن ٌكون بطٕ مرموقا ً فً رٌاضة الساحة والمٌدان
منذ إن كان طالبا فً ثانوٌة المدحتٌة وقد شارك فً العدٌد من
البطؤت المدرسٌة آنذاك .فضٕ عن كونه مناضٕ اصًٌٕ
ونقٌا ً فً مبادبه ولم ٌساوم علٌها قط .
هكذا عرفته خٕل جلوسه معنا فً صٌؾ عام ٔ977وكنا
شبابا ً ٌافعٌن نلتقً فً مقهى  -كاظم الخلٌل  -فً المدحتٌة التً
٘ٔٔ

كانت تضم فً أروقتها كل الشٌوعٌٌن المناضلٌن وأصدقابهم
نتصفح ونقرأ فٌها صحؾ الحزب التً تصلنا كـ « طرٌق
الشعب » و « الفكر الجدٌد » والتً ما زالت بعض اعدادها
فً أرشٌفً منذ ذلك التارٌخ فتوثقت عٕقتً به لكونه أنسانا
مناضٕ فً أفكاره وعٕقته ورابعا فً تواضعه وصمته .ومنذ
تلك الفترة قام بشرح بعض المصطلحات الفكرٌة لً ،كان
ٌهمس بؤذنً دابما بالحرؾ الواحد « أنت فنان وشاعر ٌجب
ان تتطلع على كل شًء فً الثقافة والسٌاسة  ،»..وفعٕ
اطلعت من خٕله على كل شًء .فتعلمت منه معنى الشٌوعٌة
التً تسعى فً كل المجأت إلى تحقٌق العدالة أجتماعٌة
والمساواة وتحسٌن اِوضاع المعاشٌة للناس .عرفته لم ٌحد
ٌوما من اٌِام عنه حتى استهدفته أصابع الظٕم .فً قاطع
مٌسان الجنوبً ورمته أٌادٌهم القذرة من سٌارة ( الزٌل )
العسكرٌة فً ذلك المساء الجهنمً من ٌوم ٘ٔ999/ٖ/وهم
ٌسوقونه إلى إحدى الوحدات المشتركة فً حربهم الجهنمٌة
التً فرضها الطاؼٌة صدام مع إٌران .
بعد إطٕق سراحه من أقبٌة الشعبة الخامسة ( سٌبة الصٌت )
والتً مكث فٌها ثٕث سنوات بعد ان اقتادوه الٌها ،خرج حامد
الشٌوعً سالما متؤثراً بحب الحزب ومبادبه التً آمن بها .
بقً صامدا بوجه الطؽاة ولم ٌتنازل قٌد شعره عن اٌْمان
الراسخ بالفكر الذي عشقه رؼم تعرضه إلى أقبح صنوؾ
التعذٌب الوحشً للنٌل من أرادته ولكنهم لم ٌنالوا منه ابدا وبقً
صامدا بوجه الذباب المسعورة حتى نال حقدهم وقاموا
بجرٌمتهم التً ٔ تؽتفر حٌث نال الشهادة .وبهذا فقد حزبنا
وجها رٌاضٌا ومناضٕ صلبا لن ٌعوض وبفقدانه خسرت
الحركة الرٌاضٌة بطٕ فً مضمار الساحة والمٌدان ،وكان
ٌمكن ان ٌكون له شؤن فً السباقات الدولٌة .واخٌرا سٕما لك
ٔٔٙ

ٌا حامد فً الخالدٌن ..واعلم أن دمك ودماء المناضلٌن من
رفاقنا الشٌوعٌٌن لم ٌذهب هدراٌ ،ا أول من علمنً الشٌوعٌة .
*

*

*

سامً العتابً  ...شهٌد الصحافة الشٌوعٌة العراقٌة
حسن علً العتابً
ماتت ..ولم نعثر له على قبر !
كان فً عز شبابه ..تخرج فً كلٌة التربٌة .خرج من الدار
صباح ٌوم الرابع عشر من آذار عام ٔ ،ٔ99طبع قبلة حانٌة
على جبٌن صؽٌرته التً لم ٌتجاوز عمرها السنتٌن وقتذاك.
خطا نحو باب الدار وٌده الٌمنى مرفوعة بتحٌة الوداع،
أبتسامة العرٌضة ٔ تفارق ثؽره وامه على عادتها ترش الماء
فً دربه ٌخفق خلفه قلبها وتتابعه نظراتها بالدعاء وبشماله
ٌحمل حقٌبة صؽٌرة ،فً داخلها فرشاته وألوانه واقٕمه وتلك
هً عدته فً عمله الذي احبه وابدع فٌه تشكٌٕ وخطا
وتصمٌما ،فً رحاب الصحافة التً منحها الكثٌر من مواهبه
وجهده .
مرت ساعات ذلك الٌوم طبٌعٌة حتى لؾ ظٕم ( القادسٌة
المشإومة ) المدٌنة ..وخلت الشوارع أ من سٌارات عـسكرٌة
كبٌرة مشحونة بوقود تلك الحرب المجنونة من الشباب
وسٌارات أجهزة القمعٌة تزرع الرعب فً كل بٌت .
مضت ساعات وساعات على وقت عودته ولم ٌعد ..طال
أنتظار وانقضى اللٌل كله ،ؤ شًء ٌزٌل القلق .بدأت الحٌرة
تشد أعصاب وتضٌق دابرة التفكٌر .اِمر لٌس هٌنا والظرؾ
ؼٌر طبٌعً حٌث ٌعٌش الناس فً بحر من أحزان والمآتم فً
كل شارع ومكان .اعدامات لرافضً الحرب من الشباب وسط
هٕهل الماجدات! المـــــــستشفٌات تؽص بالجرحى والقتلى فً
ٔٔ7

ساحات القتال اعدادهم ٔ تحصى ،ؤ احد ٌعرؾ صفوؾ
أسرى والتلفزٌون ٌعرض برنامجه الكرٌه ( صور من
المعركة ) وؼربان الشإم تنعق لٌل نهارٌ( :ا حوم اتبع لو
جرٌنا) فٌرقص الفٌلق الثامن على الحان الموت.
فً تلك الظروؾ القاسٌة وأجواء الدموٌة عرؾ انه اختطؾ
من قبل اجهزة أمن العامة فً البتاوٌن -بؽداد .وفً ذلك كانت
( الواقعة ) وكان هما كبٌرا اثقل معاناة أسرة وخاصة امه
التً ما انفكت على كتفها هموم احد ابنابها الذي لم ٌودعها حٌن
سافر عام  ٔ979مضطرا الى دٌار الؽربة .ادمى الحدث
جراحها فصار أثنان رفٌقً حٌاتها وسكب الدموع وسٌلة
ْطفاء لوعتها ،فاكتفت بقلٌل الزاد ومن اللٌل اقل ساعاته .
فً تلك السنٌن السود تتؤمل نجوم اللٌل تراقب مساراتها بحثا
عن نجم له بٌنها .فً بعض الصباحات تزرع فً دربه الٌاس
والحناء عله ٌعود ..فً المساء تشعل البخور والشـموع وتحرق
ٔٔ9

القرنفل لطٌؾ له ٌخترق الظٕم نحوها ..اشباح اللٌل تفزعها
فتستٌقظ مرعوبة منادٌة باسمة فٕ تسمع ؼٌر الصدى .
ٔٔ9

لم تكتؾ بإقامة الطقوس المعروفة فً المناسبات واثناء زٌارات
العتبات المقدسة وحسب ،بل طوت المسافات البعٌدة تحمل
مصالحها الى المسجد الحرام والمسجد النبوي الشرٌؾ مبتهلة
الى هللا تعالى ان ٌرد لها كبدها ،فتقر به عٌنها .
استمرت مراجعات ومتابعات اسرته اكثر من ثٕث سنٌن كانت
أخٌرة اواخر نٌسان من عام ٗ ،ٔ99حٌث اقتاد اباه اثنان الى
مدٌر مكتب مدٌر أمن العام ( علً كٌمٌاوي ) المدعو طاهر
جلٌل حبوش ،بعد ان علقا رقما على صدره فساوره شك بانه
سٌلحق بابنه ،وبدٔ من ان ٌصؽً مدٌر المكتب الطاهر الى
شكواه ،فقد وقؾ وراء منضدته ( الفخمة ) ٌرعد وٌزبد
وٌتوعد ..وحوله ٌقؾ ذوو الشوارب ( المعقوفة ) بنظراتهم
الملٌبة بالحقد أسود والنفوس المتعطشة لسفك الدماء ..خرج
من تلك المحنة محمٕ بسراب الوعود ٌجر ساقً الٌؤس .
بعد كل مراجعة تلجؤ اجهزتهم الى الوسابل المعروفة لخنق
أنفاس واحصاء الحركات ( ..فٌزور ) الدار من ٌقوم بعملٌة
( الجرد ) البؽٌضة لٕستفسار عن هذا وذاك ،وكٌؾ ومتى
واٌن ..عملٌة قالت عنها امه ذات مرة بجزع لواحد من كٕب
السلطة المسعورة  " :قل لً بربك متى ٌتمزق هذا الجرد ".
حل الٌوم السادس من حزٌران عام ٗ ٔ99لٌكون هو الٌوم
المشإوم فً حٌاة أسرة .حٌن استدعى مدٌر امن البٌاع اباه
لٌجري معه تحقٌقا مفتعٕ وجردا استفزازٌا موسعا ثم لم ٌبلؽه
بعد ذلك بصفاقة بقرار اعدام ابنه المفجع .اهتزت الدنٌا به
وانحبست الدموع فً عٌنٌه فترنح مذهؤ من وقع الزلزال
الذي اطبق على جسمه الناحل وكاد ٌخنق انفاسه ..تمالك قواه
ومشى بضع خطوات متعثرة نحو الشارع ،لٌجد ابنه أكبر
بانتظاره ،قرأ صورته فحمله الى السٌارة وسار به فً اطراؾ
المدٌنة ..الحزن ٌعصر الضلوع والقلب ٌخفق الما .فً الصدر
ٕٓٔ

تكسرت العبرات ،لكن الدموع همت مدراراً حٌث جفت المآقً
وحٌث ٔ ٌنفع الدمع .
فضل أثنان كتمان أمر عن أسرة ،لكن زوجته استطاعت
بعد شهور ان تقؾ على حقٌقة أمر المفجع فً العاشر من
تشرٌن الثانً عام ٗ. ٔ99
ٌومها ومع عمق الجراح واوجاع المصاب وهول الكارثة
والتحذٌرات من اقامة مجلس عزاء ،اؼلقت أسرة ابواب
دارها واسدلت الستابر على نوافذها لتقٌم داخلها مؤتم عزاء
فقٌدها !
لقد كانت امه المفجوعة صبورة على تحمل أحزان وحجر
اِسى شجاعة فً مواجهة الكارثة ..حرٌصة على سمعة
أسرة وفٌة ٔسمها هكذا تماسكت امام المعزٌن والمواسٌن .
تؤثرت تصرفاتها باِوهام وتعلقت باِحٕم وخٌوط اَمال ،فلم
تحصد ؼٌر مرارة أنتظار ،فراحت تصب لعناتها على الظٕم
والظالمٌن فً صلواتها وتراتٌلها وفً تسبٌحها وحكاٌاتها .
واخٌرا بحثت فً مخٌلتها ،وفً احٕم ٌقظتها ونومها عن قبر
له ،فتمنت ان ٌكون بٌن ضلوعها ،وذات مرة اوصت ابنته بان
ٌضم معرضها الذي اقامته فً آذار عام ٕٔٓٓ قبرا ِبٌها
بلون الشفق وموقعه وادي السٕم .
رافقها المرض واضناها ..واكلت كبدها هموم الفاجعة ،فلم ٌعد
مشرط جراح بنافع ؤ محرار طبٌب ٌشفً ،ففاضت روحها
كمدا فً الرابع من تشرٌن الثانً عام ٕٕٓٓ ولم تعثر على
قبر له ..وقبل احتضارها اوصت ببناء قبر رمزي بجوار قبرها
ٌحمل اسم " الؽابب سامً " .

ٕٔٔ

سامً العتابً
( طٌر ٌرسم الوطن بجناحٌه )
هٌفاء عبد الكرٌم
هو الشهٌد ( سامً العتابً ) ..طابر ٌلون النهار برٌشة جنحه
الؽض ..تراه ٌتنقل بٌن زمٕبه فً مقر جرٌدة طرٌق الشعب،
ٌوزع الفرح والمرح بٌنهم ..ساخرا متوقدا جرٌبا حنوناٌ ..رسم
بقلم الرصاص كارٌكاتٌره الٌومً ،وقد ٌجد الوقت كافٌا
لممازحة زمٕبه المحررٌن ..فترى صورهم الكارٌكاتٌرٌة
مرسومة على طاؤتهم فً الصباح وفً فترة الؽداء ..وكثٌرا
ما ٌلجؤ الى ممازحة زمٌله ( رشدي العامل ) شاعر الوطن
والحب وألم ،فٌذهب هو أخر وبروح دعابته الشفافة بالرد
بقصٌدة او خاطرة ،موحٌا ً له بؤن كٕهما ٌكمل بعضه البعض
فً شذا ٌبث عبٌره بٌن صفحات الجرٌدة لٌصل الى قلوب
الناس فً الصباح الباكر حٌن ٌحمل العم ،ابو محمود ،العامل
الكادح والشٌوعً الذي امضى زهرة اٌامه فً السجون
والمعتقٕت العدد الٌومً للجرٌدة مطلقا صٌحته الصباحٌة :
( طرٌق الشعب ..للشعب  ..ومن الشعب )..وعند نفاذ اخر
عدد للجرٌدة الٌومٌة صباحا  ..نراه مرسوما برٌشة الفنان
الكارٌكاتٌري الشهٌد سامً العتابً ،وبطرٌقته الساخرة
والهادفة و فً اؼلب اعداد الجرٌدة ،حتى بات رمزا ٌردده
العاملون هناك  ( :هٌٕ  ..هٌٕ ٌ ..ابو جرٌدة ) .
الشهٌد ( سامً عتابً ) الخطاط والفنان الكارٌكاتٌري لجرٌدة
طرٌق الشعب ،اختطفته اٌادي جٕوزة النظام الدكتاتوري
المقبور فً اواخر عامٓ ،ٔ99وؼٌبته عنا لٌلتحق بقافلة شهداء
الحزب والوطن ..شابا ٌانعا ٌفٌض بالتوقد والعطاء وأمل..
مشرقا باسما دمثا ،مجهدا نفسه فً رسم صورة لوطن حر كان
ٌحمله فً قلبه اٌنما حل ،بالرٌشة والقلم والفكر..
ٕٕٔ

الشهٌد سامً حسن العتابً وخلفه صورة زوجته
االعالمٌة منى سعٌد ( أم ٌمام )
كم مرة التقٌناه وهو ٌجلس متؤمٕ دجلة وضفافه ٌرسم النخل
والقمر بٌوت وشوارع ووجوه الفها واحبها ،رسم القـــمر وجها
ٖٕٔ

امرأة كانت الحبٌبة والزوجة ،التً لم ٌكمل معها مشوار حبهما
الذي بقً ،لٌرحل عنها دون وداع ..
كم مرة اراد الشهٌد ( سامً ) ان ٌجمع ورود حبه العطرة
لٌنثرها فوق الورق بؤنامله الدقٌقة ،وروحه البهٌجة كً تكون
رسؤ لشوقه الدابم للناس والوطن ..كم انتظرناه فً لٌالً
الصٌؾ فً " حدٌقة أمة " فً بؽداد وتحت نصب الحرٌة،
لٌحمل لنا بقدومه البهً اخر أخبار والقصص والطرابؾ
واَمال المإجلة والتً عبر عنها برسومه ،وقد ٔ ٌخلو أمر
من الطرافة حٌن ٌرسم صورة كارٌكاتٌرٌة لسامً العتابً
نفسه..؟؟؟
لقد كان الشهٌد ( سامً العتابً ) فنانا ومصمما بارعا،
خطوطه المتمٌزة ادخلت الكثٌر من الحداثة والتجدٌد فً اسلوب
الرسم الكارٌكاتٌري والخط الذي برع به ،فً كتابة عناوٌن
صفحات الجرٌدة ،اضافة الى قدرته فً التقاط الحدث فً سبق
صحفً لرسام وصحفً متمكن من جٌل السبعٌنات ،ذلك الجٌل
الفتً الذي اؼتنى واؼنى الثقافة وأعٕم فً العراق بكل ما
هو هادؾ ونبٌل لخٌر الناس والوطن .
هل من كلمة تقال فً حضورهم البهً؟؟ تلك الهامات التً ابت
ان تنحنً امام سٌاط الجٕدٌن والقتلة؟؟ هل لنا ونحن نتذكر
مآثرهم أ ان نقؾ بإجٕل وفخر امام تارٌخ طرزته اسماءهم
البهٌة كً تظل تلون اٌامنا باِمل ،اٌها الخالد ابدا الصدٌق
والرفٌق ( سامً العتابً ) حضورك فً الذاكرة والقلب
وزمٕإك شهداء الدرب رواد القلم والكلمة الشرٌفة والرسالة
السامٌة .
هل نشرت ضٌاء روحك ورٌشتك لترسم محٌاهم من ثرى
أرض التً تحتضنهم فً وطن ٌؤن وجعا كً تمحوا احزانه
سناء أرواحهم البهٌة الطاهرة؟؟ هم احباإك شركاء الفكر
ٕٗٔ

والكلمة ،شهداء الحزب والوطن ،سعدون ( ابو لبنى )،
اسماعٌل خلٌل ( ابو هند ) ،كرٌم احمد ( ابو شروق ) ،حسن
عٌدان ( ابو سمٌر ) ،هادي صالح ( ابو فرات ) وؼٌرهم من
الخالدٌن ابدا فً القلب و الذاكرة ..
هل بإمكاننا أ ان نستحضر اسماإكم التً نسمو بها دوما فً
سماء الوطن ؟
( سامً ) لتسمو روحك وتزهو ابدا كً تنفض رٌشتك الوانها
فوق رإوسنا الموجعة قوس قزح رسمته فوق ؼٌمة قبل ؼٌابك
عنا ،أحًٌ حضورك وانت ترقد فً احضان الوطن اٌها الخالد
ابدا ....
*

*

*

عبد العال موسى مناضال وشهٌدا
كامل الجباري
كم هً أحداث والحٌوات الكبٌرة والجنود المجهولٌن فً
التارٌخ الكفاحً الطوٌل للٌسار العراقً  ،على امتداد تارٌخه
العرٌق  ،قد بقٌت مجهولة لتطمر فً زواٌا المجهول فٌما
تصلح كل جزٌبه منها لتكون دراما رابعة وكبٌرة  .هنا ٌجب
اْشارة إلى مسؤلة مهمة وهً إن هناك الكثٌر من الظلم وعدم
اْنصاؾ قد تعرض وٌتعرض له الكثٌر من مناضلً الٌسار،
وهل هناك ظلم أشد من بخس الناس أشٌابهم وترك هذه
الحٌوات الكادحة المناضلة لٌؽطٌها ؼبار التارٌخ ومقتضٌات
السٌاسة والتحزب والمصالح اِنانوٌة الضٌقة بعٌدا عن
التوثٌق؟ إن القراءات لهذه اْحداث ٌجب أن تكون موضوعٌة
بعٌدا عن المعٌار الذي ٌستند إما على التبجٌل المطلق أو على
اْدانة اِخٕقٌة فما هً إٔ حركات اجتماعٌة تتحدد بزمنها
وظرفها لها ما لها وعلٌها ما علٌها .
ٕ٘ٔ

أود أن أقدم شكري وامتنانً إلى كل من ساعدنً فً إنجاز هذا
الموضوع ،كما أقدم اعتذاري مسبقا لكل من ٌخالفنً الرأي
وعذري لذلك إن الحقٌقة أهم كثٌرا من المجامٕت وهذا ما
اجتهدت به ؤ ادعً العصمة .
الشطرة  ..مدٌنة تؽفو على ضفتً نهرها الحالم محافظة
الناصرٌة بمدنها واهوارها وقراها ٌمكننا اعتبارها المحافظة
الثابرة دوما .ربما لم تكن صدفة إن هذه المحافظة كانت موطن
حضارة سومر العرٌقة فتٕقح الماضً مع الحاضر .فهً بلد
الثقافة واِدب والفن والحضارة وإن عدت علٌها عادٌات
الزمن ونالت قسطها من الخراب والتخرٌب الذي طال الوطن
بعمومه فؤصابها ما أصاب الجمٌع .
قضاء الشطرة واحد من حاضرات هذه المحافظة الكرٌمة
المعروفة بطٌبة أهلها ووداعتهم وقوة شكٌمتهم .لم تكسبهم
طٌبتهم ووداعتهم ضعفا ولم تمنحهم قوة شكٌمتهم قسوة إنها
ٕٔٙ

مدٌنة تؽفو على ضفتً نهرها النحٌل الحالم – وهو فرع من
نهر الؽراؾ – فتحضنه بشؽؾ فٌما ٌبعث الحٌاة فً أوصالها.
فً مثل هذه البٌبة نشؤ وترعرع شهٌدنا ملٌبا بالشهامة ،كما كان
عقله متنورا ومواقفه صلبة ومقدامة كما هم أهلها الطٌبون.
كانت هذه البٌبة تبحث عن أدواتها لتستخدمها فً حل اشكالٌاتها
فوجدت الحل فً الفكر الٌساري وكانت الشطرة لها باع كبٌر
فً ذلك فصارت قلعة من قٕع الٌسار فً العراق وكان أبو
مإٌد واحدا من الناشطٌن الشٌوعٌٌن اِوابل فٌها .
محطات من حٌاة الشهٌد
كتبت مجلة الحقٌقة الذٌقارٌة الصادرة فً تشرٌن اِول
ٖٕٓٓ ،العدد الثالث المعلومات التالٌة -:
( عاش هموم الناس والوطن فقادته تلك الهموم إلى درب
الحزب الشٌوعً العراقً ،ففً عام ٔ9ٖ9م ربط مصٌره مع
الحزب فكان بٌته خندقا للرفاق ) .
أي انه أنتمى مبكرا بعد سنوات قلٌلة من اْعٕن عن تؤسٌس
الحزب ،وكذلك ٌمكن أستنتاج إنه لم ٌكن بعٌدا عن فكر
الحزب قبل تارٌخ انتمابه المذكور .وفً رسالة من الرفٌق علً
عوٌش الهٕلً سكرتٌر اللجنة المحلٌة للحزب الشٌوعً
العراقً فً قضاء الشطرة ،بتارٌخ ٌٕٔ ٕٓٔٓ/ٗ/ذكر تارٌخا
آخر ( أنه عبد العال موسى – أبو مإٌد – ابن الشطرة البار
الذي نذر حٌاته منذ صباه لقضٌة الشعب والوطن حٌث ٔزم
خط النضال الوطنً والكفاحً الطبقً منذ عام  ٔ9ٗٙكما
ابلؽنً بذلك الرفٌق عٌسى جعفر حٌث تعاٌش معه ،خاض
ؼمارها بكل شجاعة وإباء ٔ تلٌن له قناة أمام الجٕدٌن سواء
فً العهد الملكً أو ما تٕه طٌلة عهود من السنٌن  ) .ولكننً
أمٌل إلى الرأي الذي نشرته مجلة الحقٌقة حٌث ذكر لً الشهٌد
إنه انتمى إلى الحزب فً نهاٌة الثٕثٌنٌات .
ٕٔ7

( فً أربعٌنٌات القرن الماضً حٌث نمى عود الحزب نمى
عوده فؤخذ ٌشارك فً انتفاضات الشعب وبروح الشباب
الثوري راح ٌوزع المنشورات ٌوم كان جندٌا فً حامٌة
الناصرٌة لٌلقى القبض علٌه وٌحكم سنتٌن .فً السجن تشتد
عزٌمته حتى إذا تنسم الحرٌة من جدٌد عاد مشاركا فً
انتفاضة تشرٌن الثانً ٕ٘) . ٔ9
( فً عام ٓ ٔ9ٙأعتقل ثانٌة لٌودع فً سجن العمارة سنة
واحدة وعندما أطلق سراحه أخذ ٌعمل فً أحدى مقاهً مدٌنة
الحرٌة فً بؽداد مواصٕ عمله التنظٌمً والجماهٌري بكل
إباء ،وكؤنه مجبول على السجن وأعتقال فقد اعتقل عام
ٗ ٔ9ٙمن جدٌد ) .
( بعد خروجه من السجن عاد إلى مدٌنة الشطرة حٌث تم
إعادته إلى وظٌفته مساحا فً مدٌنة الناصرٌة عام .ٔ9ٙ9
وفً الناصرٌة عاود نشاطه الحزبً فكان بٌته مٕذا
للشٌوعٌٌن ) .هنا أود التوضٌح أنه خرج من السجن قبل عام
 ٔ9ٙ9كونه من الكوادر المتقدمة التً شاركت فً حركة
القٌادة المركزٌة ولكنه عاد إلى الشطرة بعد أن أصدر انقٕب
 /ٔ7تموزٔ9ٙ9/م عفوا عن السٌاسٌٌن وإعادة المفصولٌن إلى
وظابفهم لطمؤنة العراقٌٌن ومسح الدور الدموي لهم فً انقٕب
 /9شباط ٔ9ٖٙ /م من ذاكرة العراقٌٌن ) .
قد تكون هذه المحطات هً المعالم البارزة من سٌرته النضالٌة.
وقد ترك الشهٌد مذكراته التً تكلم فٌها عن أمور وجوانب
عدٌدة من تارٌخه السٌاسً ولكن ،مع اِسؾ الشدٌد ،تعذر
علً الوصول إلى هذه المذكرات المهمة التً بإمكانها إثراء
الموضوع .
وقد تحدث لً عن تجربته فً القٌادة المركزٌة وكان معجبا
بشخصٌة الشهٌد خالد أحمد زكً ( ظافر ) وقد ابلؽنً إنه
ٕٔ9

شارك فً مسح الهور وإعداد الخرابط وكان ٌنتقد الخط
السٌاسً للحزب ( ل .م ) .آنذاك وٌذكر الرفٌق علً عوٌش
فً رسالته ( سؤلته ٌوما لماذا ٌا أبو مإٌد ذهبت مع أنشقاق
عام  ٔ9ٙ7وكان قد التحق بالقٌادة المركزٌة انشقاق عزٌز
الحاج وقال  :أردت أن اختصر الزمن ونحقق سلطة العمال
الفٕحٌن كً ننهً استؽٕل اْنسان ِخٌه اْنسان ونخلص
مناضلً حزبنا من هذا العذاب الذي ٌواجهونه من سجون
وتعذٌب وتشرٌد ومنافً ولكنه اعترؾ بؤن أنشقاق قد ألحق
ضررا بالحزب وحركته الثورٌة وانتقد نفسه بشجاعة  ) .وذكر
أٌضا إن أبا مإٌد مع رفاق آخرٌن وهم من الوجوه الشٌوعٌة
القدٌمة ( ٌشكلون لجنة العمل الدٌمقراطً فً المحافظة والتً
تعد الواجهة العلنٌة للحزب حٌث كنا فً بداٌة حوار عن الجبهة
الوطنٌة كان أبو مإٌد ٌتفجر كالبركان فً الهمة والعمل وكانت
اؼلب أجتماعات تجري فً بٌته الكابن فً نهاٌة شارع
الحبوبً ) .وهو شارع ربٌس فً مدٌنة الناصرٌة .
ومن خٕل النقاشات بٌنً وبٌنه لمست منه إنه لم ٌتخلى تماما
عن نقده لبعض القٌادات فً الحزب ؤ عن أنتقادات لخطه
السٌاسً السابق ولكنه قد انتقد أمورا فً سٌاسة القٌادة
المركزٌة فاعتبرها طاربة على اِسباب التً حدثت من اجلها
حركة القٌادة منتقدا اعتبار استراتٌجٌة الكفاح المسلح ؼاٌة
وكان ٌعتبرها حلقة من حلقات الكفاح أي إنه لم ٌهمه العنوان
أو اِداة الحزبٌة لذاتها وإنما لما تقدمه للحركة الشعبٌة ولحركة
الٌسار .
لم تدم لعبة الجبهة الوطنٌة طوٌٕ حتى تم توجٌه ضربة قاسٌة
للحزب من قبل السلطة عام ٔ979م ،وٌذكر الرفٌق علً
عوٌش إنه كان ( ٌجالد العٌش مع الجٕدٌن وٌتسقط أخبار
الحزب إلى أن وجد خٌطا رفٌعا ٌشده للحزب ولكن هذا الخٌط
ٕٔ9

الشهٌد الخالد مناضل عبد العال موسى  /مؤٌد
كان واهنا إذ سرعان ما كشفته أجهزة اِمن الصدامٌة لتوجه
ضربة قاصمة لمناضلً الحزب وقد مورست أفظع أسالٌب
التعذٌب على الذٌن كانوا ضمن هذا الخط التنظٌمً وقد حكم
على بعض الرفاق باْعدام ثم خفض إلى المإبد ثم شملوا بعد
ذلك بالعفو وكان نصٌب أبو مإٌد من التعذٌب هو اِكبر
فإضافة إلى كبر سنه ومرضه المزمن كان الجٕدون فً منتهى
القسوة معه حتى فارق الحٌاة شهٌدا مناضٕ ) .وكان ذلك عام
ٔ99ٙم عن عمر ناهز الخمسة والستون عاما قضاها مناضٕ
صلبا لم ٌهتز ٌوما ولم ٌتوقؾ .
.
.
.
الى الشهٌد عبد العال الشرٌباجً  ( /أبو مؤٌد )
بٌن عٌونك والنظارة
رسمت اٌِام دنٌة
إمطرزة إبحبات من عرگ التعب
ٖٓٔ

ناذر إسنٌنك ألذ قربان من أجل الشعب
تعبت اٌِام من هول النواٌب
وإنته حسك ما تعب
أنطبع مانشٌت فكرك بالجرٌدة
ٌرسم الدنٌه الجدٌدة
فزز العالم نشٌدة
الموت شنهو الموت
من أجل النرٌدة
الوطن حر الوطن
والشعب عٌشه سعٌدة

حسين جهيد الحافظ
*

*

*

فاضل الصراف وغنً شنشول وبعض الشهداء
محمد فاضل الصراف
ها انا الٌوم وفً مناسبة ٌوم الشهٌد الشٌوعً العراقً اعود
بذاكرتً لثٕث سنوات خلت على ذكرى استشهاد والدي
المهندس ( فاضل نقً حسن الصراؾ ) على اٌدي ارهابٌة
قذرة حٌن استذكر هذا الحادث المإلم بؤدق تفاصٌله تنتابنً
نوبه من الحزن الشدٌد فؤعود ِذكر ابرز المعانً والكلمات
التً اراد والدي اٌصالها الً قبل وفاته فؤذكر حٌن سؤلته عن
الشهٌد الشٌوعً وفرقه عن البقٌة ؟ ذات مــــــرة اجابنً ( انهم
ٌذهبون للشهادة حبا ً فً الموت وٌؤسا ً من الحٌاة اما نحن
الشٌوعٌون فنقدم على الشهادة حبا ً بالحٌاة ودفاعا ً عنها ).
وٌستشهد فً كٕمه الكثٌر من أمثال التً اذكر منها عندما
حدثنً عن بسالة الرفٌق الشهٌد حسن عوٌنة حٌن تم اعتقاله
وتعذٌبه فً قصر الرحاب ( قصر النهاٌة ) وعندما ذهب احد
ٖٔٔ

اقاربه لزٌارته بعد ان دفع ما دفع من رشاوي وبوساطة
الكثٌرٌن حتى تمكن من رإٌة حسن عوٌنة لمدة خمس دقابق
فحٌن كان ٌنتظر بؽرفه مظلمه داخل القصر جاءوا بحسن الٌه
فً بطانٌة حٌث لم ٌكن فً جسمه عظم صحٌح فاراد حسن ان
ٌبٌن شجاعته امام اقاربه ورباطة جؤشه ولم ٌرد ان ٌبٌن مدى
أَم التً مر بها فرفع رأسه وسؤل الشرطً ( ٌخلٌلك عفلق
بلكً فد طاسة مً ) ؟ فكان هذا واحدا من أمثال التً ظلت
راسخه فً ذهنً حول شجاعة الشٌوعٌٌن وتفانٌهم فً سبٌل
الوطن والحزب .
وفً بداٌة عام ٕ٘ٓٓ عندما كنا نسٌر فً شارع المتنبً انا
ووالدي لفت انتباهنا رجل مجنون ٌحمل ساعه ٌدوٌة وٌقول :
( ما ابٌع هاي الساعة بكنوز الدنٌا  ،خبلونً الشٌـــوعٌٌن اي
" الشٌوعٌٌن " ) .
ٕٖٔ

فؤثار فضولنا وسؤلنا احد اصحاب المحال هناك فقال ان هذا
الرجل كان احد افراد الحرس القومً فً قصر النهاٌة وكان
ٌعذب الشٌوعٌٌن وهذه الساعة التً فً ٌده هً لشٌوعً قطع
ٌده بالمنشار ولم ٌعترؾ على رفاقه !!!!
ونستذكر اٌضا الشهٌد ؼنً شنشول الذي انظم الى صفوؾ
الحزب الشٌوعً العراقً فً مطلع شبابه وكان ربٌس اتحاد
الطلبة العام فً الجمهورٌة العراقٌة فً مدرسته أعدادٌة فً
مدٌنة الثورة ومارس نشاطه الحزبً بكل اخٕص وتفانً حتى
تم القاء القبض علٌه من قبل أمن العام فً نهاٌة عام ٔ997
وعذب كثٌرا حتى ٌؤسوا من امكانٌة اعترافه على رفاقه جاءوا
بؤبنه الرضٌع الذي لم ٌتجاوز من العمر فً حٌنها ستة اشهر
فخٌروه اما ان ٌعترؾ على رفاقه وٌعود الى احضان زوجته
وابنه واما ان ٌعدم فوجه صفعه قوٌة لضابط التحقٌق فانهالوا
علٌه ضربا امام زوجته وشقٌقه ونفذ فٌه حكم أعدام فً عام
 .ٔ999وأمثال كثٌرة وكثٌرة ،لكن جل ما ٌإلمنً هو ان
هناك الكثٌر من الشهداء الذٌن عجز النظام الدٌكتاتوري بجٌشه
ومخابراته وسفاراته وجمٌع اجهزته القمـــــــعٌة من النٌل منهم
كـ ( وضاح عبد أمٌر " سعدون " وابو فرات وحسٌب
وفاضل الصراؾ وكامل شٌاع وؼٌرهم الكثٌرون ) ممن
سقطوا ضحٌة أرهاب وأجرام من عصابات البعث ومن
ٌساندهم اعداء النور وقاتلً البسمة وأمل ممن ٌنتظرون اللٌل
لٌوجهوا طعنة فً الخلؾ لمحبً السٕم وزارعً الثقافة
والفرح لٌقتلوا احٕم اجٌال لبناء عراق دٌمقراطً حر مستقل
فٌدرالً .
فٌا اٌها الشموس التً انارت لنا الدرب وٌامن ضحٌتم ِجل
الوطن والحزب نعاهدكم انً ورفاقً ا ّنا على دربكم سابرون
حتى تلوح لنا شمس الوطن الحر والشعب السعٌد ...
ٖٖٔ

المجد والخلود لشهداء الحزب الشٌوعً العراقً ...
اِربعاء ٕٔٔٓٓ9 /ٕ/

الشهٌد الخالد فاضل نقً الصراف  /الثانً من الٌمٌن جلوسا
.

.

.

من قصائد مهرجان السٌاب  /اغنٌة الشهٌد فاضل الصراف
للشاعر  :مقداد مسعود
ٌا لهذا الصباح الذي
ٌفتح عٌنٌه
على وقع دبابة
او على رشقة من رصاص لبٌم
ٌا لهذا الصباح الذي
ٌفتح عٌنٌه
على ظلمة آسنة .
متى تبدأ الخطوة أمنة ؟!
والوجوه التً استطابت دمً
ٖٗٔ

ها هً أن
تحتمً بالمقدس
وترفع بوجهً المسدس
فاسقط فوق التراب
التراب الذي اخذ العمر منً وانتزع العابلة
وأن اسؤلكم كلكم
من ٌجهز هذه القافلة ؟!
من فقٌدها
من حادي العٌس فٌها ؟!
ولماذا العراقً
فً كل فجر ٌؽنً :
ازددت حزنا جدٌدا
ونقصت عشرة اصدقاء
*

*

*

ربع قرن على استشهاد ماهر الزهاوي
الحزب الشٌوعً العراقً حزب الشباب والمستقبل
سهٌل زهاوي

()2
ٌقول حنا مٌنا عن نفسه :
( انا كاتب الكفاح والفرح اْنسانٌٌن  ...فالكفاح له فرحه ،له
سعادته ،له ّلذته القصوى ،عندما تعرؾ أنك تمنح حٌاتك فداء
لحٌوات اَخرٌن ،هإٔء الذٌن قد ٔ تعرؾ لبعضهم وجهاً،
لكنك تإمن فً أعماقك ،أن إنقاذهم من براثن الخوؾ والمرض
والجوع والذل ،جدٌر بؤن ٌضحىّ فً سبٌله ،لٌس بالهناءة
وحده ،بل بالمفادات حتى المـــوت معه أٌضا ً .إن وعً الوجود
ٖ٘ٔ

عندي ،ترافق مع تحوّ ل التجربة إلى وعً ) . .
قدم الحزب الشٌوعً العراقً على طول تارٌخه السٌاسً،
التضحٌات الجسام على طرٌق الحرٌة و الدٌموقراطٌة والعدالة
أجتماعٌة ومن اجل الخٕص من الدكتاتورٌة الفاسدة التً
تعاقبت على دست الحكم فً العراق وفً سبٌل حٌاة حرة
كرٌمة و مزدهرة للشعب العراقً بكافة قومٌاته واقلٌاته وادٌانه
وطوابفه .
لم ٌعشق الشٌوعٌون فً ٌوم من أٌام الموت بل انهم ٌحبون
الحٌاة من اجل العطاء ،و قد ناضلوا من اجل المثل وأهداؾ
النبٌلة التً ؼرسها فٌهم حزبهم المجٌد وهً قضٌة الوطن
والنضال فً سبٌل حرٌة وسعادة جماهٌر الشعب وتطلعاته
واماله ولم ٌبخلوا بحٌاتهم من اجل تحقٌق امانً الشعب .انهم
من عشاق الحٌاة والمستقبل ،وان تضحٌاتهم ساهمت بشكل
ٖٔٙ

كبٌر فً انارة الطرٌق فً النفق المظلم وفً النخر فً جسم
الدكتاتورٌات البؽٌضة  ...فالماركسٌون فً رواٌات أدٌب
الكبٌر والفنان العظٌم نجٌب محفوظ بحق ( هم أبطال الشهداء
حاملو الزهور الحمراء ،وهم ٌضٌبون الحٌاة بنور أمل فً
الظلمات ) .
فً ٕ7كانون الثانً عام  ٕٓٓ9حلت ذكرى مرور ربع قرن
على اعدام الشهٌد البطل ماهر عبد الجبار الزهاوي بعد ان
تعرض الى ابشــع انواع التعذٌب الجسدي والنفسً وظ ّل
صامدا الى اخر لحــــظة من حٌاته و بعد ابقابه رهن أعتقال
ما ٌقارب تسعة اشــــــهر ونصؾ و قدم الى محكمة صورٌة
ما ٌسمى بـ ( محكمة الثورة ) الســٌبة الصٌت وحكم باْعدام
ونفذ به حكم أعدام فً  ٕ7كانون الثانً ٘. ٔ99
ٔ ٌمكن احٌاء ذكرى الشهٌد والوقوؾ على اهم نشاطه والدور
الفاعل الذي اضطلع به خٕل مسٌرته النضالٌة الشاقة بمعزل
عن الحقبة التارٌخٌة التً استشهد فٌها ودور الحزب وموقفه
واهم المفاصل والمحطات التً م ّر بها ارتباطا بالظروؾ
الموضوعٌة والذاتٌة  ،الداخلٌة و الخارجٌة .
فً  ٔ7تموز  ٔ9ٙ9تمكن حزب البعث بأتفاق مع ابتٕؾ
من الضباط من ذوي أرتباطات بدوابر أستخبارات الؽربٌة
وكانوا ٌشؽلون مراكز حساسة فً الدولة  . .من اسقاط الحكم
العارفً الدكتاتوري والذي كان ٌعانً من الضعؾ والعزلة
الجماهٌرٌة و أزمة العمٌقة ،وحسمت قٌادة حزب البعث فً
ٖٓ تموز من نفس العام الموقؾ لصالحها والسٌطرة الكاملة
على الحكم فً العراق بعد ان ازاح عدد من الضباط
المشاركٌن معه فً أنقٕب .وفً اعقاب أنقٕب العفلقً
تظاهر النظام الجدٌد ــ القدٌم بأستعداد لفتح صفحة جدٌدة مع
أحزاب والقوى العراقٌة واطٕق الحرٌات الدٌموقراطٌة وحل
ٖٔ7

المسؤلة الكردٌة حٕ سلمٌا دٌموقراطٌا وبدٔ من ذلك اكتفً
النظام ببعض أجراءات الشكلٌة واطٕق التصرٌحات
المتكررة فٌما ٌتعلق بالدٌموقراطٌة والحرٌات الحزبٌة دون
القٌام بؤي اجراء ملموس ،كما رافق تلك التصرٌحات عدد من
أجراءات التعسفٌة منها اطٕق النار على عمال الزٌوت
المضربٌن فً ٘ تشرٌن الثانً  ٔ9ٙ9وقتل عاملٌن و الهجوم
المسلح على التجمع السلمً الذي نظمه الحزب الشٌوعً
العراقً فً ساحة السباع ببؽداد  ٙتشرٌن الثانً فً العام ذاته
بمناسبة الذكرى ٔ٘ ثورة اكتوبر أشتراكٌة العظمً اسفر
عنه استشهاد رفٌقٌن اخرٌن ،كما تعرض العدٌد من
الشخصٌات والقوى الوطنٌة الى حمٕت المٕحقة وأعتقال
وتم تصفٌة عدد من منتسبٌها جسدٌا ،كما واصل سٌاساته
الشوفٌنٌة ضد شعبنا الكردي عبر شن حرب شعواء على
الحركة االتحررٌة القومٌة الكوردٌة ،على مرحلتٌن قبل وبعد
صدور بٌان ٔٔ اذار  ،و افرغ الحكم الذاتً من محتواه
الحقٌقً .
رؼم اْجراءات التً اقدم علٌها الحزب العفلقً و محاؤته
لتصوٌر نفسه بكونه ٌسٌر باتجاه تقدمً ،أ انه رسم خطة منذ
الٌوم أول من توقٌع الجبهة مع الحزب الشٌوعً العراقً من
اجل تصفٌته و اقتٕع جذوره من ارض العراق ،كما كان
ٌحلم ،متناسٌا ان الحزب الشٌوعً العراقً بنى قوته وصموده
ومجده من كفاح مناضلٌه رجأً و نسا ًء ودماء شهدابه أبطال
الذٌن رووا بدمابهم ثرى هذا الوطن نبراسا وقنادٌل تنٌر درب
الحرٌة والدٌمقراطٌة و العدالة أجتماعٌة ؤ ٌزالون سابرٌن
على ذات الدرب .
فً البداٌة عملت قٌادة البعث على تقٌٌد نشاط الحزب فً مجال
العمل الجماهٌري عبر احكام السٌطرة الكاملة على النقابات
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والجمعٌات والمنظمات الجماهٌرٌة واصدار القوانٌن التً تحرم
العمل فً المنظمات ؼٌر المجازة مما شكل ضؽطا متواصًٕ
هابًٕ على الحزب واجبره على تجمٌد نشاط المنظمات
الدٌمقراطٌة التً كان ٌساهم الشٌوعٌون فً قٌادتها .ولم تتوقؾ
حملة التجاوزات و أعتداءات على حقوق وحرٌات المواطنٌن
من كافة أتجاهات السٌاسٌة وخاصة الحزب الشٌوعً
العراقً بسبب نشاط الحزب والتفاؾ الجماهٌر حوله الذي ادىّ
الى توسّع قاعدته الجماهٌرٌة .
اثر اجتماع اللجنة المركزٌة فً اذار  ٔ979التً وجهت
انتقادات كبٌرة الى سٌاسة النظام المقبور ،ش ّنت سلطة البعث
حملة قمعٌة علنٌة بشعة بدأت بإعدام ٖٔ مناضٕ شٌوعٌا
ومإازرا للحزب فً اٌار من نفس العام وواصل النظام سٌاسته
أرهابٌة عبر حملة اعتقأت واسعة لعشرات أٔؾ من
الشٌوعٌات والشٌوعٌٌن الذٌن تعرضوا الى ابشع انواع التعذٌب
الجسدي والنفسً واستشهد العدٌد منهم تحت التعذٌب .
فً ظل هذه اللوحة ؼٌر الكاملة من المشاكل و التعقٌدات
والصعوبات و النهاٌة الدموٌة لهذه التجربة ،انتقل الحزب الى
المعارضة ورفع شعار اسقاط الدكتاتورٌة الفاشٌة وأعداد
للكفاح المسلح دون ان ٌتخذ أجراءات الضرورٌة الٕزمة من
اجل تجنٌب الكادر والمنظمات الحزبٌة وحماٌتها من التدمٌر
الكامل أ بعد اٌار من  .ٔ979ارتباطا بهذا الوضع الصعب
تفتت ولم تصمد التنظٌمات الحزبٌة فً كافة محافظات العراق
ما عدا فً بعض محافظات أقلٌم امام الهجمة الشرسة . . .
وبشكل متواصل جرت حملة اعتقأت لبعض الكوادر القٌادٌة
من التنظٌمات التً تشكلت مإخرا و انتقلت الى العمل السري
وعلى رأسها الشهٌدة المناضلة عابدة ٌاسٌن ( ام علً ) .
فً سٌاق الحدٌث عن البطـــولة الشٌوعٌة ٌ ،جب التذكٌر بمآثر
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شهداء الحزب الشٌوعً العراقً فً مرحلة صعبة من تارٌخ
الحزب الواقعة بٌن عام  ٕٖٓٓ – ٔ979اولبك الذٌن عملوا
فً ساحات نضال العمل السري فً مختلؾ مناطق العراق .
ومن اجل انجاز هذه المهمة اقترح على قٌادة الحزب الشٌوعً
العراقً تشكٌل هٌبة مختصة لدراسة وجمع كافة الوثابق
المتعلقة بهإٔء الشهداء ونشرها على المّ لٌبرز جانب مهم
من نضال الحزب فً الظروؾ العصٌبة .
ٌعد الشهٌد ماهر واحداً من مبات الشباب الذٌن عقدوا العزم
على مواصلة النضال فً الظروؾ السرٌة بعد انسحاب الحزب
من التحالؾ مع البعث وقد اتخذت من الشهٌد المذكور اعٕه
نموذجا ِولبك الذٌن حملوا اكفانهم على اكتافهم ووضعوا
ارواحهم على راحة اٌدٌهم فدا ًء للوطن والشعب كجنود
مجهولٌن عرفتهم شوارع بؽداد وازقتها المظلمة والزنزانات
الرطبة ،لم ٌحنو رإوسهم للعواصؾ الهوجاء ولم ترهبهم
أسالٌب الفاشٌة التً مارسها النظام الدكتاتوري البابد ضد
الشٌوعٌٌن وضد كل القوى الوطنٌة المعارضة كما تحلوّ ا
بجهادٌة عالٌة فً حقبة مظلمة من تارٌخ العراق السٌاسً
ٌصعب على المناضلٌن العمل فٌها  . .ووظفوا حٌاتهم للعمل
الحزبً و نذروا انفسهم لخدمة حزبهم و شعبهم ،وعملوا على
اعادة الحٌاة فً بعض الخٌٕا الحزبٌة واعادة الصلة ببعض
الشباب المقطوعٌن وخاصة من طلبة أعدادٌات والمعاهد
والجامعات وفق توجهات الحزب آنذاك واعتمادا على ما كانت
ّ
تبثه اذاعته التً نصبت على الجبال الشامخة فً كوردستان
العراق و فً معاقل أنصار والبٌشمركه أبطال .
وتحتشد ذاكرتً بؤحداث عاٌشتها وذكرٌات عن هذا الشاب
المناضل الٌانع الذي دخل معترك العمل السٌاسً وهو لم
ٌتجاوز الثامنة عشر واصبح خطرا على النظام أستبدادي
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الدموي والقوانٌن البربرٌة السابدة آنذاك وهو لم ٌبلػ الثالثة
والعشرون .
نشؤ الشهٌد ماهر عبد الجبار الزهاوي فً اسرة معروفة
بمواقفها الوطنٌة  . .كان جده رجل دٌن معروؾ اما عمه
ابراهٌم خلٌل فكان واحدا من المع علماء الدٌن فً كوردستان
و كان قد دعى الى فصل الدٌن عن الدولة  . .ولم ٌستلم اي
منصب حكومً لكً ٔ ٌقع تحت تؤثٌر الدولة العثمانٌة . .
اما والد الشهٌد ،السٌد عبد الجبار الزهاوي فقد ترك مقاعد
الدراسة بعد ان اكمل الدراسة أبتدابٌة فً نهاٌة الثٕثٌنٌات
من القرن الما ضً بسب وفاة والده وبعد ان اصبح معٌٕ
لعابلته ،وكان محبا للقراءة والثقافة ومشتركا فً عدد من
المجٕت وٌشجع ابنابه على القراءة منذ الصؽر ،وعمل فً
سلك الشرطة فً تلك الحقبة الى ان نقل بؤمر اداري الى شعبة
التحقٌقات الجنابٌة فً بداٌة تشكٌلها أ انه امتنع عن العمل فً
هذا الجهاز باعتباره معادٌا للشعب ،وق ّدم على اثره الى لجنة
تحقٌقٌة واعتقل لمدة شهرٌن وافرج عنه وطرد من سلك
الشرطة .وكانت والدته فطرٌا تمٌل الى الحزب الشٌوعً
العراقً فهً نزٌهة القلب واصلب من عرفت فً المواقؾ
الصعبة .

()1
ولد الشهٌد ماهر فً خرٌؾ عام ٔ ٔ9ٙفً محلة الحمٌدٌة فً
مدٌنة خانقٌن المحاذٌة لحدود اٌران من الشرق .وفً المرحلة
الثالثة من أبتدابٌة انتقل الى بؽداد ،حٌث اكمل دراسته
أبتدابٌة و المتوسطة وأعدادٌة ،ثم التحق بكلٌة الطب
البٌطري فً جامعة بؽداد .
برزت مواهب الشهٌد فً العدٌد من المجأت وهو فً مقتبل
العمر ولم ٌتجاوز الثالثة عشر فقد كان خطاطا واعدا و
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موسٌقارا ٌعزؾ على القٌثارة وله قابلٌات رٌاضٌة فً اكثر من
مجال وكان ٌقرأ بنهم الكتب السٌاسٌة وأدبٌة وٌنجذب الى
الفكر الماركسً وفً بداٌة السبعٌنٌات اصدر بجهوده نشرة
تتضمن المقأت السٌاسٌة وأخبار عن الحركة الشٌوعٌة
العالمٌة وكان ٌطمح ان ٌصبح صحفٌا فً المستقبل . .
وفً ذلك الوقت تبلورت فً شخصٌته عناصر العمل السٌاسً
و بدأ ٌقترب من العمل فً طٕبع اتحاد الشبٌبة الدٌمقراطً
واتحاد الطلبة العام فً الجمهورٌة العراقٌة .فً عام ٔ979
تمض فترة طوٌلة
انتمى الى الحزب الشٌوعً العراقً ولم
ِ
على انضمامه للحزب بدأت الحملة القمعٌة البولٌسٌة ضد
الشٌوعٌٌن ،وبسبب صؽر عمره وانقطاعه عن التنظٌم لم
ٌنكشؾ امره لجٕوزة السلطة وجمد نشاطه عندما بدأت
أجهزة أمنٌة تستدعً افراداً من عابلته بسبب اتجاههم
السٌاسً المعروؾ .
فً عامٓ ٔ99بدأ الشهٌد بإعادة أتصال بالرفـــــاق المنقطعٌن
ولمّهم فً محاولة باتجاه اعادة الحٌاة الى الخٌٕا الحزبٌة،
وحصل تطور نوعً فعلً فً انجازها بعد ان ش ّكل لجنه على
مستوى القاعدة من مجموعة من الشباب لم تتجاوز اعمارهم
الخامسة والعشرٌن ،وكانوا ٌتحركون بحذر تام وٌقومون
ببعض النشاطات فً المناسبات . .
و كانت مصدر توجٌهاتهم بالدرجة أساسٌة  . .اذاعة الحزب
وبٌن فترة واخرى كان ٌتم أتصال المباشر بالحزب عن
طرٌق بعض الرفاق فً بؽداد أو كوردستان وخٕل الفترة
ٓ ٔ99ـ ٗ ٔ99اعتقل عدد من الرفاق منهم ،على ما تحتفظ به
ذاكرتً الشهٌد البطل ( عٕء سعدون فدعم ) من حً المشتل
ببؽداد الجدٌدة ،الذي كان فً المرحلة الثانٌة فً كلٌة الهندسة
بجامعة بؽداد ،وكان قبل اعتقاله فً ٓ ٔ99قد اقسم امام الشهٌد
ٕٗٔ

ماهر انه سٌحافظ على اسرار الحزب حتى ولو كـلفه ذلك
حٌاته .
تعرض الشهٌد ماهر خٕل السنوات الخمسة فً كلٌته الى
التهدٌد والوعٌد وأستدعاء المتكرر من قبل المدعو احمد
الحدٌثً معاون العمٌد فً كلٌة الطب البٌطري و جٕوزة ما
سمًّ بـ ( بأتحاد الوطنً لطلبة العراق ) بسبب شعبٌته بٌن
الطلبة و جرت محاؤت عدٌدة لكسبه الى أتحاد السلطوي
باْؼراء او أكراه أ انه تمكن من أفٕت من قبضتهم
بؤسالٌب متعدد كما تعرض الى الضرب فً احدى السفرات من
ازٔم أجهزة القمعٌة .رؼم كل المخاطر المحدقة به أ انه لم
ٌترك ساحة النضال بل استمر فً كفاحه المثابر بنكران ذات .
 .وجعلته كل تلك أمور ٌزداد قوة وشجاعة فً مواجهتهم
والتصدي لهم واشاع الرعب فً قلوبهم من خٕل صبره
ومواقفه الشجاعة ،حٌث لم ٌعرؾ الخوؾ طرٌقا الى قلبه .وقد
استمد شجاعته والوفاء للقٌم أنسانٌة ومبادئ العدالة
أجتماعٌة والوفاء لشعبه والدفاع عن حقوقه فً الحرٌة
والحٌاة الكرٌمة  . .من قوة وعزٌمة حزبه الشٌوعً اضافة الى
أن اصراره وعناده فً النضال ضد الدكتاتورٌة والظلم هً
سمة من سمات مدٌنته الباسلة خانقٌن العرٌقة التارٌخ .
فً اذار عام ٗ ٔ99وعلى وجه التحدٌد فً عٌد نوروز التقٌت
بالشهٌد ماهر بعد سبع سنوات من الفراق فً دار الرفٌق
الراحل شٌخ علً البرزنجً والمناضلة الشٌوعٌة المعروفة
َجٌْران البرزنجً فً مدٌنة السلٌمانٌة ،فبدى لً ذلك الشاب
الطوٌل القامة ،الضعٌؾ البنٌة ،الذي ٔ تؽٌب البسمة على
وجهه  . .هادئ الطبع ،خافت الصوت ،قلٌل الكٕم ،صادق
العاطفة ،واثقا ً بنفسه وبمبادبه وتتلمس فٌه روح التحدي
وأرادة القوٌة وروح المبادرة . .
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واكتشفت فٌه عمق الخبرة والتجربة فً العمل السٌاسً
وأستعداد الكامل لتنفٌذ اي مهمة تناط به ،رؼم انه كان ٌشعر
و ٌتلمس المخاطر التً كانت تحوم حوله ،أ ان همّه أساسً
كان ٌتركز فً كٌفٌة ترسٌخ التنظٌم فً بؽداد وتطوٌر نشاطه
بما ٌنسجم مع حجم تؤثٌر الحزب وتارٌخه النضالً .
وبعد عودته الى بؽداد بعد اللقاء الثانً بدأ بطبع بٌان بمناسبة
الذكرى الخمسٌن لمٌٕد الحزب الشٌوعً العراقً الذي استمع
الٌه من اذاعة الحزب ،بالرونٌو الشعبٌة بعد ان تدرب علٌها
فً مدٌنة السلٌمانٌة . .
ففً لٌلة الذكرى الخمسٌن لتؤسٌس الحزب فً ٖٔ اذار جرى
توزٌع أؾ البٌانات مع الرفاق الذٌن كان ٌقودهم  . .فً
ضواحً بؽداد وفً قلب العاصمة ،مما ادخل الرعب فً
صفوؾ أجهزة أمنٌة وعلى ضوء ذلك النشاط تم تشدٌد
المتابعة و المراقبة على الشهٌد وكان داره مراقبا من قبل احد
ازٔم اجهزة أمن المعروفة (ٔ) .
فً مساء ٗٔ ٔ٘ -نٌسان عام ٘ ،ٔ99كان الشهٌد مستؽرقا فً
نوم عمٌق عندما داهمت قوة من اجهزة أمن والمخابرات
الدار ،وكانت بقٌادة احمد الحدٌثً معاون عمٌد كلٌة الطب
البٌطري لشإون الطلبة !! واقتحم ثمانٌة افراد من ازٔم السلطة
ؼرفة الشهٌد وقد قاومهم وحاول الهرب أ ان كثرتهم تؽلّبت
علٌه حتى كبّلوه بالقٌود (ٕ) .
ٔ تزال نظرته أخٌرة الى والدته شاخصة لها و ٔ تنساها . .
حٌن كان ٌودعها مك ّبًٕ بالقٌود وجٕوزة أمن ٌحٌطون به فً
حدٌقة الدار وعٌناه تجوسان فً المكان  . .حٌث نظرت الٌه
امه وقد ساورها شعور فً تلك اللحظة لتعرؾ ماذا كان ٌدور
فً خلده فً لحظة الوداع .فقالت له وهً تقترب منه روٌدا
روٌدا حتى عانقته وقبلته ٌ ( :ا امً هذه هً القبلة أخٌرة . .
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لن ترانً مرة اخرى ! ) ورأت امه شعوره الذي كان ٌن ّم عن
الصمود والتحدي و مواصلة الدرب حتى النهاٌة .
بعد ان ٌؤس الجٕدون من نزع أعتراؾ منه والنٌل من
عزٌمته و بعد ان م ّر ٌومان على اعتقاله وتعرضه الى ابشع
تعذٌب  ،اعلن اسمه ضمن قابمة المفقودٌن فً الحرب العراقٌة
ـ أٌرانٌة وعلق فً كلٌته .وفٌما بعد توجهت قوة من جٕوزة
أمن ٔعتقال اخٌه كفاح ( دكتور سٕم ) الذي كان عضوا
حزبٌا فً نفس التنظٌم الذي كان ٌعمل فٌه الشهٌد ،ؼٌر انه
تمكن من أفٕت منهم والتحق بقوات أنصارـ البٌشمركه .
وقد افاد رفاقه وزمٕبه فً سجن أحكام الثقٌلة من الذٌن نجو
من حكم أعدام عنه  . .بؤنه خطط للهرب وعمل على تنفٌذه
عندما جرى نقله بسٌارة محاؤ أفٕت من قبضة أجهزة
أمنٌة بكل ثقة وعزٌمة  . .فتحقق ذلك بعد ان رفس الباب
بقدمه والقى بنفسه من السٌارة ؤذ هاربا فً الدرابٌن المحٌطة
ؤحقه ازٔم السلطة وبعد جهد تمكنوا من أمساك به واعادته
الى مكانه ومارسوا معه تعذٌبا ً بشعا ً  . .اعادوه بعدها الى
زنزانته فً المعتقل وجسمه مدمٌا من ضرب ( الكٌبٕت ) أ
انه كان ٌزداد اصرارا وعنادا ؼٌر مكترثا ً بما كان ٌجري له
من تعذٌب وآٔم .
و ٌروي رفاقه وزمٕبه عن ذكرٌاتهم كٌؾ كان الشهٌد ماهر
ٌحول معاناة وقابع التعذٌب الى مسرحٌات سخرٌة ومرح داخل
زنزانات أعدام وٌدخل السرور والبهجة الى نفوس السجناء
عبر صوته الشجً واؼانٌه الشعبٌة ،رؼم معرفته بمصٌره .لقد
ظ ّل صامدا ومترعا بمخزون من التفاإل ٔ ٌنضب .
كان نموذج المناضل الذي مهما بلػ حافة الٌؤس وهو مقٌد ٌبقى
لدٌه قوة التفكٌر فً النجاة من هإٔء أوؼاد ومواصلة نضاله
فً صفوؾ الحزب .
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الشهٌدٌن الخالدٌن ماهر الزهاوي وعالء سعدون فدعم
فً الساعة الخامسة من صباح  ٕ7كانون الثانً ٌ٘ ٔ99وم
ذكرى الوثبة العظٌمة توجه الشهٌد ماهر الزهاوي الى مقصلة
أعدام بنفس البٌجامة التً كانت علٌه عند اعتقاله . .
بمعنوٌات عالٌة ،وقد وقؾ مرفوع الرأس وسخر من قابدهم
الطاؼٌة صدام حسٌن ون ّكت علٌه بحٌث اضحك جٕدٌه وعندما
سؤلوه عن عنوان داره حدق فً وجوه الجٕدٌن بازدراء . .لقد
ظ ّل صلبا و متماسكا ومتحدٌا ٔ ٌهاب الموت من اجل قضٌة
الشعب العادلة (ٖ).
وقد سلم جثمانه الطاهر فً نفس الٌوم الذي تم اعدامه فٌه.
وبالرؼم من أجراءات أمنٌة المشددة التً تمنع القٌام بؤي
مراسٌم تخص الشهٌد ...كان عشرات المشٌعٌن من جماهٌر
خانقٌن البطلة ٌندفعون وسط اجواء حزن عمٌق متحدٌن
قرارات السلطة الفاشٌة ،كما عقدوا العزم على اقامة مجلس
فاتحة له ٌلٌق بمناضل شٌوعً فً دار السٌدة المناضلة خدٌجة
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مٕ كرٌم .
قررت مع نفسً ان ٔ اذرؾ دمعة ،حٌن سماعً خبر اعدامه،
كنت واثقا انه حافظ على العهد مهما بلػ الثمن بل تحول الخبر
عندي الى عرس حقٌقً لصموده البطولً  ..صمود مناضل
نضج وخبر الحٌاة والنضال من اجلها حرة سعٌدة قبل سن
البلوغ  ....لم ٌكن سهٕ علً ان اصل الى ضرٌحه ،وبعد
سقوط الصنم كنت مع اول المندفعٌن الى مدٌنة خانقٌن ...
وجدت ضرٌحه شامخا مبتسما ٌتؤلق وهو ٌعانق السماء وقد
تحققت احدى امنٌاته بسقوط الطاؼٌة .
كنت رابعا ٌا حبٌبً ماهر فً حٌاتك
كنت رابعا فً شهادتك !
..........
الهوامش
(ٔ) ُبلّػ الشخص الذي كان ٌراقب الدار فً الساعة الثامنة
صباح ٘ٔ نٌسان ،من جهاته اِعلى بؤن مهمته قد انتهت  ،كما
وصل الى علم الكاتب بعد سقوط الدكتاتورٌة .
(ٕ) كانت الرونٌو الشعبٌة موجودة أ ان ازٔم السلطة لم
ٌدركوا ان تلك ألة قد طبعت أٔؾ من البٌانات .
(ٖ) حسب الوثٌقة المرقمة ( ٖٖٖ٘ٔٔ ) الصادرة من
مدٌرٌة أحصاء الحٌاتً والصحً بوزارة الصحة والموقعة
من قبل الدكتور قاسم محمد جعفر ،الطبٌب المقٌم فً مستشفى
أصٕح أجتماعً .تفٌد الوثٌقة بؤن ماهر الزهاوي واسم
والده عبد الجبار خلٌل ابراهٌم الساكن فً بؽداد الجدٌدة –
بؽداد مهنته طالب قد تم فٌه تنفٌذ حكم أعدام شنقا حتى
الموت ،الساعة الخامسة من ٌوم  ٕ7كانون الثانً ٘ ٔ99وسلم
جثمانه فً نفس الٌوم .
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رسالة تهنئة لم تصل من الشهٌد { ماهر عبد الجبار زهاوي }
أستمٌحكم عذرا لقد تؤخرت فً تهنبتكم بهذه المناسبة العزٌزة
على قلوب كل الشٌوعٌن الذٌن استشهدوا فً هذا الدرب من
اجل قضٌه شعبهم ووطنهم وانا استذكر هنا الذكرى الخمسٌن
لمٌٕد حزبنا الشٌوعً العراقً فً ٖٔ أذار عام ٗ ٔ99عندما
كنت اعمل فً الظروؾ السرٌة واقود مجموعه من الخٌٕا
الحزبٌة من اجل اعادة بناء الحزب فً بؽداد فً ذلك الظرؾ
الصعب الذي كان ٌمر به شعبنا وحزبنا المقدام وفً ظرؾ
الدكتاتورٌة الصدامٌة المعروفة بتدمٌر كل ما هو انسانً
بالمعنى الحقٌقً .
فً ذلك الظرؾ الصعب لم نبالً نحن الشباب بما ٌحدث لنا،
لذا قررت ومع رفاقً ان نبادر الى طبع بٌان الحزب بمناسبة
الذكرى الخمسٌن لمٌٕد حزبنا العظٌم الذي استمعنا الٌه من
اذاعة حزبنا فً كوردستان وفً معاقل أنصار والبٌشمركه
أبطال .
وتم طبعه على آلة طابعه ،وقد طبعتها رفٌقة شٌوعٌه مناضلة
فً إحدى دوابر الدولة ومن ثم بدأنا بطبعها على الرونٌو
الشعبٌة التً تعلمتها من رفاقً بعد زٌارتً لهم فً السلٌمانٌة
وقد طورها والدي نحو أفضل لكً نطبع اكبر عدد ممكن فً
خٕل ساعات ،فبدأنا بالطبع و وزعنا أؾ من هذه البٌانات
على ضواحً بؽداد فجن جنون اِجهزة القمعٌة وبدأت
المراقبة والمتابعة لً والقً القبض علً فً لٌله ٗٔ نٌسان ٌوم
ذكرى تؤسٌس اتحاد الطلبة العام وكنت ٌوم ذاك طالبا فً
الصؾ المنتهً فً كلٌه الطب البٌطري وقدمت الى محكمه
صورٌه فً محكمه الثورة التً حكمت علًّ باْعدام ثم تحدد
تنفٌذ الحكم بً فً ٌوم مجٌد من تارٌخ العراق السٌاسً وهو
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ٌوم الوثبة  ٕ7كانون ٘ ٔ99لٕلتحاق بقافله شهداء حزبنا
العظٌم .
رفٌقكم ماهر عبد الجبار زهاوي
لقد نفذ حكم اْعدام بالشهٌد فً ٌوم الوثبة  ٕ7كانون الثانً
عام ٘ . . ٔ99ووفا ًء لطلب شهٌدنا الؽالً
نرسل تهنبته ورسالته اِخٌرة الى رفاق حزبه المناضل راجٌن
نشرها بمناسبة ٖٔ آذار ٕٓٓ9
عابلة الشهٌد ماهر عبد الجبار الزهاوي
*

*

*

نصٌر الصباغ ( شهٌد قندٌل )  . .ال زلت حٌا فً الذاكرة
نجم خطاوي
منتصؾ تموز عام  ،ٔ979وبعد شهور من المعاناة والعذاب
والخوؾ ،بٌن أزقة وحارات الحٌدرخانة ،وسط بؽداد ،تركت
العراق الجمٌل ،صوب المنافً .اللٌالً والنهارات اِولى ،التً
مضت على وصولً مدٌنة براغ ،عاصمة التشٌك ،كانت
كوابٌس ٔ تطاق من ذاكرة الرعب ،ولحظات الخوؾ والموت،
التً خلفتها هناك فً المدن البعٌدة ،ممتزجة بصور رفاقً
وأصدقابً هناك ،وهم ٌجابهون ؼدر وأحقاد النظام المقبور.
وفً براغ ،جمعتنا المصٌبة ،رجأ ونساء ،ومن جمٌع مدن
العراق ،ولكل منا حكاٌته وأوجاعه .وصارت تلك الحكاٌات،
مادة ِحادٌثنا المسابٌة ،فً المقاهً ،والبٌـــــــوت ،وكنا نتقاسم
العٌش فٌها كمجموعات .وفً واحدة من تلك الدور ،جمعتنً
الصدفة وتعرفت علٌه ،وصار صدٌقً .نصٌر الصباغ ( أبو
نادٌة ) ،الشاب الشٌوعً الربع ،الودٌع والمرح ،ابن مدٌنة
الكوفة الحمراء ،والقادم من كلٌة العــــلوم فً بؽداد ،وكان فٌها
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كادرا طٕبٌا ،ووجها من وجوه الحزب الشٌوعً العراقً.
وهناك فً براغ ،عشنا أٌاما قاسٌة من الحرمان والعوز،
واضطررنا للعمل فً المعامل والحدابق ،وكعمال بناء.
وشاءت الصدفة أن نكون سوٌة فً مجموعة عملت فً بناء
وتشٌٌد موقع سٌاحً على الحدود التشٌكٌة اِلمانٌة ،وهً
فرصة للتقرب أكثر من هذا الشٌوعً الطٌب ،والتمتع بصحبته
وأحادٌثه الجمٌلة ،ونكاته وطرفه .فً مرة ،قدمت أمه إلى
مدٌنة براغ لزٌارته ،واحتفٌنا بها فً الدار الكبٌرة التً جمعتنا،
وكانت كاِم لنا جمٌعا ،وهً بفوطتها ،و( شٌلتها ) السوداء،
وأحادٌثها العراقٌة الدافبة .وبكٌنا جمٌعا حٌن حدثتنا عن أخٌه
الذي ذهب ؼرقا فً نهر موسكو ٌ ( -:مه هل هالت هللا بٌه ...
تره بس هوه بقه  ...أخوه راح بشط موسكو  ...دٌر بالكم على
نصٌر ،اعتبروه مثل أخوكم . ) ...
وٌومها علمت بؤن هذه المرأة الشجاعة ،قد تعلمت الكثٌر من
دروس أخٌها الشٌوعً مهدي عبد الكرٌم ( أبو كسرى ) ،وأن
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نصٌرا ظل وفٌا لفكر الخال وطرٌقه .ومع وصول أخبار
تشكٌل خٌٕا الكفاح المسلح فً كردستان العراق ،زاد شوقنا
وشؽفنا بالعودة للوطن ،الذي تركناه مجبرٌن ،وأخبرنا الحزب
برؼبتنا فً العودة للوطن ،وكان الجواب أن ننتظر لتحٌن
الفرصة المناسبة .فً عام ٓ ،ٔ99قبلنا للدراسة فً جامعات
تشٌكوسلوفاكٌا ،وفً اختصاصات مختلفة .ذهب ( نصٌر) إلى
مدٌنة ( بلزن ) لدراسة اللؽة التشٌكٌة ،وبعدها ْكمال دراسته
فً العلوم والهندسة ،وقبلت أنا طالبا فً جامعة كارل لٕقتصاد
فً براغ .ؤ زلت أذكر ،تلك الطرفة الجمٌلة التً تداولت
بٌنناٌ ،وم قبل ( نصٌر) صدفة ،كطالب فً مدٌنة تشٌكٌة
مشهورة بصناعة البٌرة ،وهو المتذوق والمحب لها .وجمعتنً
وإٌاه وبعض الرفاق ،أحادٌث عن عدم جدوى أستمرار فً
الدراسة ،والوطن ٌعٌش أٌاما صعبة تحت ظل نظام العصابة.
فً عام ٕٔ99قررنا ترك الدراسة طوعا ،والتوجه للقتال فً
كردستان العراق ،وبعد أن انهٌنا عاما على دراسة اللؽة
التشٌكٌة ،وعاما من الدراسة فً جامعاتها .وكان نصٌر( أبو
نادٌة ) رفٌقً وصدٌقً فً تلك الرحلة التً مرت عبر دمشق
والقامشلً والحدود ثم الوطن ،وسط الرفاق اِنصار .والتقٌنا
ثانٌة فً ( بشت باشان ) أوابل عام ٖ ،ٔ99وبالتــــــــحدٌد فً
( بولً ) ،وهو موقع متقدم لحماٌة مقرات اِنصار الشٌوعٌٌن
فً ( بشت باشان ) ،وٌقع فوق تل عال قرٌب من الشارع العام
المإدي صوب ناحٌة ( سه نكسر ) .فً ( بولً ) سرعان ما
ألؾ ( نصٌر ) الرفاق هناك ،وأحبه اِنصار لروحه النبٌلة،
وشفافٌته ،ومرحه الجمٌل ،وأحادٌثه الحكٌمة .كانت أٌام خالدة
وجمٌلة ،جمعتنً به ،وبالشٌوعً النبٌل الشهٌد نعمة الشٌخ
فاضل ( أبو سلٌم ) ،ونحن نتذكر أٌام براغ وتشٌكوسلوفاكٌا
واِصدقاء .فً موقع ( بولً ) ،كلؾ ( نصٌر ) بالكثٌر من
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المهمات ،وكان أهٕ لها .كان شتاء ٕ ،ٔ99شتاء قاسٌا ببرده
وثلجه .ومع قدوم ربٌع عام ٖ ٔ99ولبس السفوح حلة الورود
والعشبٔ ،حت فً أفق ( بولً ) نذر الشإم ،إذ بدأت القذابؾ
تسقط على الموقع ،وِكثر من مرة ،وشوهد بعض الؽرباء
وهم ٌتجولون فً المنطقة ،ومر قرٌبا من الموقع بعض
المسلحٌن ،بحجة زٌارة أقارب ومعارؾ لهم .وكانت الرسابل
تصل من( بولً ) إلى الربع تباعا ،تنذر بؤن أحداثا ؼٌر
طبٌعٌة ستقع ،وأن اِمور تبدو ؼٌر طبٌعٌة .وكان الحدث
اِبرز ،حٌن تصدى رفاق فصٌلة ( بولً ) منتصؾ نٌسان
ٖ ،ٔ99أي قبل أٌام قٕبل من فاجعة بشت باشان ،لرتل كبٌر
من السٌارات المحملة بالمسلحٌنٌ ،قودهم قٌادي من حزب
أتحاد الوطنً ،وأجبروهم على التوقؾ على الشارع القٌري
الربٌسً ،ومن ثم اصطحاب مسبولهم وبعض من حماٌته إلى
مقر ( بولً ) فوق التلة ،وبعد اتصال بقٌادة الحزب فً ( بشت
باشان ) ،اخلً سبٌلهم ،وتم إكرامهم .كانت الحجة كونهم
ٌتوجهون إلى الحدود العراقٌة اٌْرانٌة لصد هجوم إٌرانً
متوقع ،وهً جزء من التزامهم للحكومة العراقٌة التً كانوا
ٌفاوضوها .لم ٌقتنع نصٌر( أبو نادٌة ) ،ؤ جمٌع رفاقه
اِنصار فً ( بولً ) ،وؼٌرها من مواقع اِنصار فً ( بشت
باشان ) بهذه الحجة ،وكان الجو مكهربا ،والكل ٌنتظر أحداثا
ستقع ،خصوصا بعد سماع أخبار الصدامات فً سهل أربٌل .
ومع قدوم مساء الثٕثٌن من نٌسان ٖ ٔ99كانت اِمور تسٌر
نحو الهاوٌة والفاجعة ،وبات معروفا بؤن رتل السٌارات ذاك،
وؼٌره من الحشود التً لم ٌعر البعض ولّسؾ اهتماما لها ،لم
تكن ؼاٌتها الذهاب إلى الحدود مع إٌران ،بل لتطوٌق مواقع
اِنصار الشٌوعٌٌن فً ( بشت باشان ) .عصر اِول من أٌار
ٖ ،ٔ99وبعد لٌلة وٌوم من الحراسات والكمابن والتعب
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واْرهاق وعدم النوم ،تجمع رفاق ( بولً ) مستمعٌن لقرار
قٌادة الموقع بضرورة أنسحاب باتجاه ( بشت باشان ) وترك
الموقع .كان القرار صعبا وقاسٌا ،ولكن لكل حدث ثمنه .تحرك
نصٌر( أبو نادٌة ) ساعتها مع جمع الرفاق الذي بدأ بصعود
التلة العالٌة صوب ( بشت باشان ) ،وقد لؾ على رقبته وبعدة
طٌات شرٌط طلقات رشاش العفاروؾ .كان الحمل ثقٌٕ علٌه،
لكنه أبى أن ٌعطٌه لرفٌق أخر .
وتجمع الحشد ثانٌة مع قدوم ظٕم المساء على قمم التلة المطلة
على ( بولً ) ،التً دخلها بٌشمركة أتحاد الوطنً ،وشرعوا
بإشعال النٌران والدبكة .
بعد أحادٌث واتصأت ونقاشا ،وقد امتزجت بؤصـــــــــــــوات
الرصاص الذي كان ٌسمع من كل أتجاهات ،ومع وضوح
النٌران فً أكثر من تلة ،قرر الحشد التوجه باتجاه ( بشت
باشان) ومن ثم صعود جبل قندٌل ،وسط اْعٌاء والتعب وقلة
المعرفة بطرق جبل قندٌل وخفاٌاه وأسرار عواصفه الثلجٌة،
وبعد أن اضطر رفاقنا ْخٕء مـواقعهم فً وادي ( بشت
باشان ) .مرت اللٌلة ثقٌلة وحزٌنة واِلم ٌؽمر النفوس
والوجوه التً أعٌاها التعب واْرهاق والجوع ،وبدأت مٕمح
فجر الثانً من أٌار تلوح وسط الوادي الذي لفه الؽموض،
وبعد أن مزقت صمته طلقات النٌران القرٌبة والبعٌدة .
عند سفح جبل ( قندٌل ) ،وقبل الشروع بصعود الجبل ،تجمع
حشد اِنصار والنصٌرات وسط بٌت أحد الفٕحٌن ،وكان
ٌضمر الحقد على الشٌوعٌٌن رؼم طٌبتهم معه ومع جٌرانه،
وكان ٌرسل اِخبار أؤ بؤول إلى الجانب اِخر .
كان الفطور ،وهو بقاٌا خبز ٌابس ولبن حامض وشاي،
كالزقوم ،ولم ٌتناوله البعض رؼم الجوع الذي مزق اِمعاء .
بدأ الصعود صوب قمم قندٌل باتجاه الحدود العراقٌة اٌْرانٌة،
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ولم تكن تفصلنً عن نصٌر( أبو نادٌة ) سوى أمتار قرٌبة،
وكدت اسمع صوته ولهثه وهو ٌكابد فً الصعود المر .كان
بعضنا ٌحث اِخر على رباطة الجؤش والصبر ،لكن انقطاع
أخبار الرفاق الذٌن كانوا معنا فً اللٌلة الماضٌة ،قد أجج اِلم
والمرارة ،إذ كانت المفرزة قد تفرقت وتشتت بسبب التعب
واْنهاك وعدم الدٔلة .
الفٕحون الذٌن أطعمونا الخبز الٌابس واللبن أرادوا استبداله
بالسم ،وعرفنا ذلك حٌن اقتربت أصوات أزٌز الرصاص وهً
تٕحقنا ونحن نهم بالصعود .
سمعت وجع( أبو نادٌة ) وألمه ،حٌن مزقت الرصاصات
ساعده .بدأ الجمٌع بالصعود سرٌعا صوب القمة للتخلص من
مباؼتة الرصاص ،وبقٌت كامنا فً مكانً محتمٌا بصخرة،
وأنا أتطلع إلٌه وأنادٌه وأحثه على الصعود والوصول إلً،
والمسافة بعض أمتار .كنت أصرخ بالعربٌة تارة وأخرى
بالتشٌكٌة التً ٌفهمها هو ،حاثٌا إٌاه على مواصلة الصعود،
وحٌن اقترب منً ،اتجهت إلٌه وسحبته صوب الصخرة .كان
قوي اْرادة رؼم ألم الجروح والدماء التً ضرجت ساعده
وبقاٌا جسمه .حاولت جاهدا إٌقاؾ النزٌؾ وشد الجرح
بالٌشماغ ،وحثثته على المسٌر وأنا أسنده .واقتربنا من بقٌة
اِنصار ،بعد وصول قمة التلة وزوال الخطر .كان الرفاق
هناك ،أبو داود ،وٌكنى بالعبد لسماره ،وأبو حٌاة بولً،
وساري البدوي ،وشددنا جروح ( أبو نادٌة ) وأطعمناه السكر،
وهو كل ما تبقى فً حقابب الظهر ،ثم واصلنا السٌر مع البقٌة
فوق سهل ثلجً طوٌل لواحدة من قمم جبل قندٌل ،وكنا نتبادل
إسناد( أبو نادٌة ) ،بعد أن حملنا كل حاجاته ،وكان نصٌبً
بندقٌته الكٕشنكوؾ .
الثلج بدا مخٌفا وهو ٌؽـــــــطً الجبل وفً ٌوم الثانً من آٌار،
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الذي ٌكون فً العادة حارا فً كردستان .كانت الجموع تسٌر
عبر طابور طوٌل فوق ثلج الجبل والظهٌرة بدت تؽادر بعٌدا .
لم ٌكن أحدا ٌعرؾ الهدؾ الذي نسٌر إلٌه ونحن نحث السٌر
مهتدٌن بآثار ظلت شاخصة وسط أكوام الثلج ،وهً أقدام الذٌن
سبقونا ،وكلما تقدمنا باتجاه القمم العالٌة كلما بدا الثلج أكثر
كثافة مع البرد والرٌح التً ٔحت بواكٌرها .ظل نصٌر( أبو
نادٌة ) ممسكا على أٔمه الكبٌرة وجروحه وهو ٌسٌر مع
البقٌة ،وبانت مٕمح اْعٌاء على مٕمحه وشحوب وجهه،
وصعوبة حدٌثه .وبدأنا نؽوص فً الثلج مع بداٌة هطول
المساء واللٌل ،قرٌبٌن من سماء هللا .
وشعرت بتعب وإرهاق وجــــوع ونعاس وعدم قدرة على حمل
أقدامً ،وسط المجموعة التً تفرقت لمجموعات ،وكادت
الكارثة أن تحل بً ،بعد فقدي لفرد من حذابً وسط الثلج،
والتً بدوت كالمجنون وأنا ابحث عنه وسط الثلج ،حتى لقٌته..
فً تلك اللحظات لم ٌكن ( أبو نادٌة ) قرٌبا منً ،بعد أن
تفرقنا ،وكان بصحبة مجموعة من الرفاق .ومع انتصاؾ اللٌل
ووسط الثلوج بدأت العواصؾ من كل جانب وصوب ،ونحن
نصعد تارة ،ونهبط أخرى .تطلعت قربً ولم ٌكن سوى
رفٌقٌن ،وكان الفجر ٌلوح بنوره هناك بعٌدا ونحن نتزحلق
على السفح جلوسا بعد فقدان القدرة على السٌر واتجاه المسٌر،
ولم ٌنقذنا سوى سماع أصوات من جاءوا ٔستؽاثتنا والبحث
عن بقاٌا المجموعة التً فرقتها العاصفة الثلجٌة ،ثم واصلنا
السٌر معهم حتى وصلنا مكانا تجمع فٌه بقٌة رفاق المفرزة
وآخرون سبقونا .فً تلك اللحظات سمعت حدٌث الرفاق الذٌن
كانوا مع الشهٌد( أبو نادٌة ) فً اللحظات اِخٌرة التً سبقت
تجمده واستشهاده فوق قمة جبل قندٌل ،وكٌؾ أنهم ٌذلوا الكثٌر
ْنقاذه دون جدوى ،وبعد أن عــــجز تماما عن مواصلة السٌر.
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الشهٌد نصٌر الصباغ مع مجموعة من رفاقه
كان ألم فقدانه ٌقطع روحً ،وهو رفٌقً فً المنفى ،وفً
الدراسة ،وفً الكفاح المسلح ،وعشت معه الساعات اِخٌرة،
وبذلت سوٌة مع بقٌة الرفاق الكثٌر ْنقاذه .حاول الرفاق
إرسال مجموعة للبحث عنه فً أعالً قمم جبل قندٌل ،ووجدوه
هناك ،واستعانوا بما تبقى من أعشاب وشجٌرات وأحجار
لتكون قبرا له .
المجد والخلود لك ٌا رفٌقً وصدٌقً نصٌر( أبو نادٌة ) ،ولكل
شهداء الشٌوعٌة فً بشت باشان والعراق جمٌعا .
ٖٕٓٓٓ9/ٗ/
نصٌر *
عشرة أعوام مضت على رحٌله
وما زال قندٌل أبٌضا
عشرة أعوام مضت
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وما زال ٌرقد قرب سرٌري
وفً ابتسامة الطفل
ٌحدق فً
ٌحدثنً
محذرا
من عادة النسٌان القذرة
..........
* قصٌدة مهداة للشهٌد نصٌر ،من مجموعتً ( تحت السماء
السوٌدٌة ) الصادرة فً السوٌد . ٔ99ٙ
*

*

*

الشهٌد سعد مزهر رمضان ( أبو لٌلى )
إصرار على مقارعة الدكتاتورٌة والشهادة
محمد علً الشبٌبً
وصلت الجزابر فً آذار  ٔ979وحصلت على عمل فً مدٌنة
سعٌدة بالؽرب الجزابري ،فً مكتب هندسً للتصمٌم
والمراقبة .وبعد اسابٌع من وصولً كلفت من قبل الحزب
بالعمل على أتصال بالوافدٌن العراقٌٌن الجدد وتشخٌص
الرفاق وأصدقاء منهم فً منطقة الؽرب الجزابري ْقامة
وتنظٌم العٕقات معهم وبحذر شدٌد .وقد علمت بوجود
مجموعة من الوافدٌن فً مدٌنة البٌض ،التً تبعد عن سعٌدة
مسافة تزٌد عن ٓ٘ٔ كم .سافرت الى البٌض بهدؾ اللقاء مع
أخوة العراقٌٌن ومعرفة توجهاتهم السٌاسٌة ،وكان اسم سعد
وزمٌله شاكر ( موجود حالٌا فً السوٌد ) من أسماء التً
وصلتنً من الحزب لٕتصال بها .كان لقابً أول بسعد،
ووجدته شابا متحمسا للتطوع والعمل فً صفوؾ أنصار فً
كردستان العراق ومتعطشا للعمل الحزبً ،وكان ٌرى ان
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الشهٌد سعد مزهر رمضان صٌف 2992
فً الجزائر بمدٌنة سعٌدة
حركة أنصار اذا ما تطورت واتسعت لتشمل كل انحاء
الوطن ستكون كفٌلة بؤسقاط النظام الدكتاتوري .وحدثنً عن
التحاقه بالخدمة العسكرٌة فً العراق وكٌؾ اصبح مٕزما وان
الخبرة العسكرٌة التً اكتسبها من التحاقه بالجٌش ستنفع كثٌرا
حركة أنصار إذا ما التحق بها .كان حدٌثه معً واصراره
على ألتحاق بحركة أنصار ومحاولة اقناعً بضرورة
التحاقه كونه كان مٕزماٌ ،عكس مصداقٌته ورؼبته الجادة فً
العمل بصفوؾ أنصار .ووضحت له ان الحزب مازال لم
ٌفكر بؤرسال رفاق متطوعٌن للعمل أنصاري فً كردستان،
ِنه مازال لم ٌتبنى بعد اسلوب الكفاح المسلح فً النضال من
اجل اْطاحة بالنظام الدكتاتوري ،وان مهمة الحزب أن
تجمٌع الرفاق وأصدقاء وتنظٌمهم .ومنذ ذلك اللقاء توطدت
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عٕقتً بالشهٌد واصبحت لقاءاتنا مستمرة ،واصبح سعد
المسإول الحزبً فً منطقة البٌض  .كان الشهٌد فً كل لقاء
ٌكرر رؼبته فً ألتحاق بحركة أنصار وكتب اكثر من
رسالة للحزب ٌعرض فٌها استعداده للتطوع فً العمل
أنصاري ان وجد ،خاصة بعد التحاق رفٌقه شاكر ( كاوه )
بحركة أنصار ،وقد ؼضب ٔختٌار شاكر أؤ وبدون علمه،
حٌث تم تبلٌػ شاكر بألتحاق بحركة أنصار من الحزب
مباشرة بقصد الصٌانة ،لكنه عرؾ ذلك بعد سفر شاكر وربما
من شاكر نفسه .
فً صٌؾ ٔ ٔ99بلؽت الرفٌق بقرار الحــزب بالتهٌإ لٕلتحاق
بحركة أنصار ،واستقبل الخبر بكل ارتٌاح ،واخبرنً بؤنه هو
وشاكر كانا ٌمارسان رٌاضة الركض لتحسٌن لٌاقتهما البدنٌة
والتهٌإ للعمل أنصاري ،وبعد سفر شاكر أستمر لوحده على
ممارسة هذا البرنامج الرٌاضً .وبناء على هذا القرار قام فً
بداٌة العطلة الصٌفٌة بتصفٌة اثاث بٌته ولم ٌجدد عقده مع
مإسسة التربٌة ،وبقً خٕل الصٌؾ ٌترقب توجٌه الحزب له
بتحدٌد ٌوم السفر ،ولكن سوء الظروؾ أمنٌة التً كانت
تعانً منها الحركة أنصارٌة فً تنقلها من قواعد تجمعها فً
سورٌة ادى الى الؽاء سفره .وقد اثاره قرار الحزب فً الؽاء
سفره ،وقال لً مازحا  :اما ان ٌسهل الحزب التحاقً بحركة
أنصار او ان اتزوج ،واذا تزوجت لن اسافر .واضطر الى
تقدٌم طلبا جدٌدا ِعادته للعمل كمعلم ،وجدد له العمل فً
مدٌنتً سعٌدة .وبسبب تؤخر تجدٌد عقده وازمة السكن لم ٌتمكن
من الحصول على شقة للسكن ،فعرضت علٌه السكن معً فً
البٌت ،لٌشاركنا انا وزوجتً وابنً نورس السكن ،وهكذا عاش
طول العام الدراسً ٔ 9ٕ – 9معنا فً البٌت .شتاء ٕٔ99
سؤلنً الحزب ان كنت ارشح سعد للدراسة الحزبٌة وهل اعتقد
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ان صفاته الحزبٌة تشجع على ترشٌحه لمثل هذه المهمة؟
وأجبتهم باٌْجاب ٔنضباطه الحزبً ومبادرته المتقدمة للعمل
فً الحركة أنصارٌة واصراره المستمر على ذلك ،وطلب
منً ابٕؼه وأخذ رأٌه ان كان موافقا ،وان ٌبق هذا القرار سرا
بٌننا وعدم طرحه امام الهٌبة الحزبٌة .وعرضت المقترح على
سعد واستقبل هذا الترشٌح باعتزاز واعتبره دلٌل ثقة الحزب به
وتقدٌرا ْصراره على ألتحاق بحركة أنصار ،وعلق
مازحا :سؤسافر للدراسة الحزبٌة واعود كادرا حزبٌا لّشراؾ
علٌك واقتص منك .فً صٌؾ ٕ ٔ99سافرت وعابلتً لقضاء
الصٌؾ فً احدى الدول أشتراكٌة ( المجر ) واستلم العمل
الحزبً فً مدٌنتً الرفٌق ( ص ) .وبعد عودتً من سفرتً
ابلؽنً ( ص ) بؤن سعد ؼادر الجزابر بمهمة .بعد شهر من
سفر سعد استلمت منه الرسالة الوحٌدة وأخٌرة ،وفٌها عتاب
بمرارة لما لقاه ورفاقه من تعامل معهم من قبل الحزب فً
سورٌةٌ .قول ما معناه فً رسالته لً  :بُلؽنا من منظمة
الجزابر باننا سنلتحق بالدراسة الحزبٌة ،وعلٌنا التوجه الى
سورٌة لٌتم التحاقنا من هناك ،وقد كنا خمسة رفاق .وفً
سورٌة سلمنا الرسالة التً حملتنا اٌاها منظمة الجزابر الى
الرفاق فً سورٌة .وبعد اٌام من تسلٌمنا الرسالة بلؽنا من قبل
الحزب فً سورٌة ،باننا سنلتحق بحركة أنصار ؤ ٌوجد اي
حدٌث فً رسالة الجزابر عن الدراسة الحزبٌة !!! وٌضٌؾ فً
رسالته لً  :لقد تفاجبنا لذلك وكان رد فعلنا قوٌا ،ففً الجزابر
منعتنا المنظمة من أتصال بمعارفنا واهلنا ِخبارهم بالمهمة
الدراسٌة الحزبٌة ،او تودٌع حتى شقٌقتً ،وحتى اضطررنا ان
نترك اموالنا ومقتنٌاتنا لدى اصدقاإنا على امل ان نتصل بهم
عندما ٌستقر بنا المقام ،وأكدوا ( منظمة الحزب فً الجزابر )
لنا ان مهمتنا الدراسٌة تقتضً منا ؼاٌة السرٌة وأنضباط
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الحزبً !! وهكذا سافرنا الى سورٌة ونحمل معنا رسالة
المنظمة وفٌها قرار ترشٌحنا للدراسة .فما الذي تؽٌر وهل فعٕ
ان الرسالة فٌها التحاق بحركة أنصار ام ان مقاعدنا الدراسٌة
سرقت منا لمنحها َخرٌن ؼٌرنا؟ .ثم ٌكتب لً بمرارة وعتاب
محاؤ ان ٌذكرنً بمواقفه منذ وصوله الجزابر ورؼبته
المتواصلة لٕلتحاق بحركة أنصار ،وٌتساءل لماذا هذا
الخداع وعدم المصارحة !! ٌقول  :كان رد فعلنا قوٌا بحٌث اننا
قررنا قطع عٕقتنا بالمنظمة ،وبعضنا اخذ ٌرتاد المقاهً
وٌتحدث علنا امام أصدقاء بالخدعة التً وعدونا بها .لكننً
قررت بعد ان هدأت ان اعٌد صلتً بالمنظمة والتزم بقرار
السفر الى كردستان ،وسوؾ اثبت لهم من أكون !!
تؤثرت كثٌرا لرسالة سعد واحسست بالؽضب والذنبِ ،نً
اول من فاتحته برؼبة الحزب بترشٌحه للدراسة بصفتً
مسإوله الحزبً ،وِنً وخٕل عملً الحزبً كنت ارفض
الؽموض وعدم الشفافٌة فً العمل وكنت ارى ان الدقة فً
العمل الحزبً هً من اهم مواصفات الشٌوعً الجٌد ،فكٌؾ
افسر مثل هذا الخطؤ قررت ان انتظر منه رسالة ثانٌة قبل ان
افاتح المنظمة بما جرى ِطلع على كل تفاصٌل القصة.
وحدثت مسإولً بما جرى ولم ٌصدق القصة خاصة بعد ان
استفسر من المنظمة المركزٌة وأكدوا له انهم سافروا للدراسة
الحزبٌة!! وبقٌت فً لهفة ٔستٕم رسالة منه ومعرفة مكانه فً
كردستان للتراسل معه لمعرفة تفاصٌل قصته ولكن لم ٌصلنً
منه اٌة رسالة حتى مؽادرتً الجزابر صٌؾ ٗ ٔ99الى
سورٌة .وفً سورٌة التقٌت بشاكر ( كاوه ) واخبرنً كٌؾ ان
سعد حاول العبور مع مجموعة من الرفاق ،لكنهم تعرضوا
لكمٌن واستشهد من بٌن المجموعة سلمان ،وعاد سعد مع رفاقه
الى القامشلً بانتظار فرصة جدٌدة للوصول لكردستان .ونجح
ٔٔٙ

من الوصول لكردستان بعد انتظار اكثر من شهرٌن .واخبرنً
شاكر انه سٌسافر خٕل أٌام القادمة الى كردستان بمهمة.
طلبت من شاكر ان ٌتقصى اخبار سعد واعطٌته مبلؽا من
المال ٌْصاله له .لكن شاكر عاد من سفرته وهو ٌحمل لً
خبرا محزنا عن استشهاد سعد فً احدى المعارك مع اوك.
حٌث كان فً مهمة انصارٌة فً جبال كردستان ،وتعرضوا
الى كمٌن من اوك وبقوا محاصرٌن فً المنطقة بٌنما قوات
اوك سٌطرت على منبع للماء بالقرب منهم ،واشتد العطش
والجوع بالمجموعة ،مما دفع بالبطل سعد بالتطوع لجلب الماء
لرفاقه متحدٌا اعدابه ،لكن أعداء كانوا له بالمرصاد،
فؤستشهد برصاصهم الؽادر ،الرصاص الذي كان من
المفروض ان ٌوجه ضد النظام الدكتاتوري .
وهكذا انتهت حٌاة المناضل الشهٌد سعد مزهر رمضان فً
ربوع كردستان وهو مإمنا بمبادبه التً دفعته للتطوع فً
الحركة أنصارٌة رؼم ما رافقها من التباس واخطاء .وادعو
رفاقه الذٌن عاشوا معه فً كردستان ورافقوه فً نشاطاته
اِنصارٌة بالكتابة عنه اٌفاء لبطولته وتضحٌته .
المجد والخلود لشهٌد الشعب سعد مزهر رمضان
السوٌد  /اِربعاء ٕٗٓٓٙ /٘/
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الشهٌد سعد مزهر رمضان ( أبو لٌلى )
شهٌد الحزب والحركة األنصارٌة
حاكم كرٌم عطٌة
أبو لٌلى أبن الحزب والحركة اِنصارٌة عرفته حواري مدٌنة
الحرٌة وبؽداد وجبال كردستان بطل من مناضلً الحزب
ومقاتل عنٌد لم ٌمهله القتلة لٌشهد سقوط نظام الطاؼٌة وزبانٌته
ٕٔٙ

أستشهد وهو ٌنفذ أروع عملٌة انسانٌة بعدما أذاق جحوش نظام
صدام حسٌن رفاقه العطش فكان بطٕ تقدم لكسر طوق الطؽاة
لكن نٌران قناصتهم الموجه نحو الماء وصدور الشٌوعٌٌن
كانت أقرب لهم من صدور الدكتاتورٌة وأذنابها .
عرفت أبو لٌلى مناضٕ من مدٌنة الحرٌة حٌث كان من
ناشطً الحزب فً تلك المدٌنة وتعرفت علٌه فً تلك المدٌنة
المناضلة فً أحد دكاكٌن الخٌاطٌن من رفاقنا ولم تكن لدي
عٕقة تنظٌمٌة به سوى أنه كان ٌتردد على ذلك الدكان ومنذ
ذلك الحٌن تخرجنا وذهبنا للخدمة العسكرٌة فً دورات
كضباط احتٌاط ولكن فً معسكرٌن مختلفٌن وبعد فترة حوالً
الثٕثة أشهر فً هذه الدورات جاء قرار مجلس قٌادة الثورة
بإحالتً وتسعة آخرٌن من دورتً وأؼلبهم من رفاقنا الى سرٌة
اْنشاءات المستقلة السابعة فً السلٌمانٌة فً عربت وقرٌبا من
شٌخ وسان وهً سرٌة لٓنشاءات حٌث نعمل كعمال بناء
وبقٌنا هناك ما ٌقارب الثٕثة أشهر وقد تجمع الكثٌرٌن مثلنا فً
هذه السرٌة وأذكر منهم الشاعر الجمٌل ٌحٌى السماوي ومعه
مجموعة من خرٌجً كلٌة اَداب حٌث صدر بعد تلك الفترة
قرار بتنسٌبنا الى الدوابر المدنٌة بناء على القرار الصادر من
مجلس قٌادة الثورة بناء على مقتضٌات اِمن القومً
والمصلحة العامة وبعد رحلة شاقة وطوٌلة حٌث نسبنا نحن
اِحد عشر جٌولوجٌا الى وزارة الصحة وعند مقابلتنا مدٌر
اْدارة والذاتٌة قالها الرجل بصراحة أنه ٔ توجد لدٌه ؼٌر
ؼرؾ قطع التذاكر للمرضى للمستشفٌات لٌعٌننا فٌها وأننا
ٔزلنا جنود وٌجب أن نطٌع اِوامر وبعد أخذ ورد مع مدٌر
الذاتٌة أقنعناه بؤننا ذوي اختصاص والبلد بحاجة لنا فؤقتنع
الرجل بمفاتحة وزارة النفط بخصوص تنسٌبنا للعمل هناك
وبعد فترة أسبوعٌن جاءنا الخبر المفرح بتنسٌبنا لشركة النفط
ٖٔٙ

الوطنٌة حٌث أنهم بحاجة لنا وفعٕ راجعنا شركة النفط الوطنٌة
وقوبلنا هناك وبعد آخذ جمٌع المعلومات والبٌانات منا وعلى
أساس ٌتم توزٌعنا على الفرق الحقلٌة الخاصة بالحفر فوجبنا
بعد أسبوعٌن بؤننا ٔ ٌمكن أن ندخل حتى استعٕمات شركة
النفط الوطنٌة وأبلػ أحدنا بكتاب بضرورة مراجعة وزارة
الصناعة والمعادن حٌث تقرر تنسٌبنا لدوابرها الجٌولوجٌة
هناك وفعٕ أتصلنا بوزارة الصناعة ونسبنا الى مدٌرٌة المسح
الجٌولوجً والتحري المعدنً وقابلنا مدٌرها آنذاك الدكتور
حسٌن الحمصً بعثً من بعثًٌ سورٌا فً العراق وقد هددنا
بالحرؾ الواحد بؤننا ٔ زلنا جنود وأن أي نشاط سٌاسً
سنحاسب علٌه كعسكرٌٌن وأن رواتبنا ستبقى رواتب جنود
منسبٌن للعمل فً وزارة الصناعة وخٕل تلك الفترة وبعد
تدرٌب فً الحقول أثبتنا كفاءة عالٌة ووقع أختٌار علًّ وعلى
أخو الشهٌد سمٌر عبد الحسن أخو الشهٌد أبو صابرٌن ورفٌقٌن
آخرٌن للعمل مع ما ٌسمى بالعقد الجٌكً وفعٕ نسبنا الى هذا
العقد كمتدربٌن مع الخبراء الجٌك والذي كانت مهمته هو مسح
الشرٌط الحدودي لكردستان والتً تضم الجزء الشمالً الشرقً
من بنجوٌن نزؤ حتى مناطق بارزان والحدود العراقٌة
اٌْرانٌة بضمنها مناطق جبل بمو نزؤ الى خانقٌن وكانت
مساحة كبٌرة وحٌنها كانت السلطة تخاؾ البٌشمركة وتسمٌهم
العصاة لذلك خصص فصٌل من الجٌش متخصص بالتنقٌب
عن اِلؽام وكشفها وكذلك مرافقتنا وحراستنا أثناء خروجنا فً
مخٌمات ثانوٌة وعادة ما تكون على البؽال ومناطق حدودٌة
وعرة وشاءت الصدفة أن التقً الرفٌق أبو لٌلى كضابط ٌقود
فصٌل اِلؽام والحماٌة حٌث كان ٌرافقه أكثر من خمسة عشر
جندٌا متخصص فً الكشؾ عن اِلؽام حٌث كانوا معنا فً كل
المخٌمات وحٌث كانت مهمتهم تؤمٌن مناطق المخٌمات وخلوها
ٗٔٙ

من الؽام وكذلك واجب الحراسات خوفا من البٌشمركة
وتعرضنا للهجمات منهم وكان ذلك بداٌة فً معسكر فً منطقة
سٌد صادق وعلى بعد بضعة كٌلو مترات من المدٌنة باتجاه
طرٌق بنجوٌن سٌد صادق حٌث تم كشؾ لؽم أو أثنٌن من
اِلؽام القدٌمة عند جسر صؽٌر ٌعبر نهرا صؽٌرا ٔ أتذكر
أسمه آنذاك فً تلك المنطقة وكان هناك معسكر آخر فً مدٌنة
بنجوٌن وعند أطرافها وحٌث ٌعمل المعسكرٌن من تلك
المناطق زحفا نحو الؽرب وفعٕ مكثنا حوالً الثٕثة أشهر فً
تلك المناطق وكان العزٌز أبو لٌلى وفصٌله مرافقٌن لنا وكانت
تحمل ذكرٌات جمٌلة عن العزٌز أبو لٌلى وكٌؾ كان ٌعمل مع
جنوده والمختصٌن بكل احترام حٌث كسب حبهم العمٌق
واحترامهم وقد استشفٌت ذلك عندما كان الجنود ٌرافقوننا فً
المخٌمات الثانوٌة حٌث كنت أسؤلهم دون علم لهم بمعرفتً به
حٌث كان اْطراء ؤحترام وكٌؾ أنهم لم ٌروا ضابطا فً
حٌاتهم ضمن سرٌتهم ٌحترمه الجنود وٌطٌعون أوامره وكٌؾ
ٌحترمونه كضابط ذو خبرة وشجاعة وكٌؾ ٌسعى لتطوٌر
مواهبهم فً الكشؾ عن اِلؽام وكٌؾ ٌلتجا الفنٌون لخبرته
فً الحأت الصعبة رافقنا العزٌز فً مخٌمات عدٌدة وبخبرته
كعسكري كان ٌساعد على اختٌار اِماكن اَمنة والمٕبمة
لنصب المعسكرات بعد التؤكد من خلوها من اِلؽام
والمتفجرات وكٌؾ كان ٌسؤل باستمرار عن الطوبوؼرافٌة
واستعمال الخرابط حٌث كان لدٌنا خرابط بمقٌاس ٕٔٓٓٓٓ/
وهً تعد من الخرابط السهلة القراءة تستعمل للمسح
الجٌولوجً وتثبٌت المعلومات علٌها وبربط هذه الخرابط بعد
المسح الكلً للمنطقة ٌتم ربطها لتكون خارطة شاملة للمنطقة
تحتوي على معلومات منوعة عن نوع التربة والمعادن
الموجودة والمٌاه ومصادرها ومعلومات كثٌرة أخرى بعد فترة
٘ٔٙ

ما ٌقارب اِربعة أشهر كانت هناك مشاكل أمنٌة كثٌرة حٌث
تعرض فرٌق منا الى هجوم مسلح فً منطقة وادي أحمد آوى
مما أضطر وزارة الصناعة والمعادن الى سحب الفرٌق
الخاص بالعقد الجٌكً وبعد مباحثات طوٌلة تم تحوٌل هذا العقد
لٌتم مسح مساحة جنوبٌة من البٕد متاخمة الى الحدود السورٌة
اِردنٌة .
وخٕل تلك الفترة ؼادرت العراق خٕل الهجمة الفاشٌة على
الحزب وذهبت الى الكوٌت ثم الجزابر ولم أكن أعلم بوجود
الرفٌق أبو لٌلى هناك ولكن شاءت الصدؾ أن نلتقً بعد حٌن
عام ٕ ٔ99فً القامشلً وبعد حادثة وقوع مفرزة أبو هبة فً
كمٌن تركً واستشهاد ثٕث رفاق لنا على الحدود التركٌة
وكنت مسافرا الى دمشق وعند عودتً أخبرونً بؤن أحد
الرفاق ٌسؤل عنً وهو موجود فً بٌت أبو وحٌد وٌطلب
رإٌتً وفعٕ ذهبت وكان اللقاء له طعم خاص مع هذا الرفٌق
والصدٌق ِننً لم اتطرق لسجاٌاه الكرٌمة أٌام كان ضابط
الحماٌة لمعسكرنا وعندها سؤلنً عن مهمتً فً القامشلً وعند
ذلك وجد أجوبة كثٌرة على تساإٔت كثٌرة كانت فً مخٌلته
عندما أكتشؾ أننً الخٌاط ومجهز السٕح والتموٌن والطبابة
وؼٌرها ولٌس لً عٕقة بقضاٌا العبور فً تلك الفترة وهو
ٌعرؾ كٌؾ كنت استدل على كل شبر فً الخرٌطة والمساحة
والدٔلة وعند ذلك قال لً ٔن فهمت لم لم ٌسؤلنً أحد عن
خبرتً العسكرٌة!! ولكنً كنت على سجٌتً فً تلك اللٌلة
حٌث أخترت ضوءا فً الحدود كان هو معٌنً على سحب
رفاقً عندما وقعنا فً الكمٌن وهرب الدلٌل وحدث ما حدث
فً تلك اللٌلة بكى ٔستشهاد سلمان جبو ورفاقه اَخرٌن ولكنه
كان ٌملك إصرارا عجٌبا على مواصلة الطرٌق وحٌث اننً
أطلعت على مساعٌه لٕلتحاق بالحركة اِنصارٌة من مقال
ٔٙٙ

الرفٌق محمد علً الشبٌبً والمنشور فً موقع الناس حٌث
أطلعت على تجربته ومعاملته خٕل توجهه الى كردستان ومع
ذلك ظل هذا الرفٌق وفٌا لمبادبه ولقضٌة شعبه وهو ٌعتبر من
الرفاق المنسٌٌن رؼم معرفة الكثٌرٌن له من الرفاق ومقال
الرفٌق محمد علً الشبٌبً ذكر أن له أخت ولكن لٌس لدي أٌة
معلومات عنها سوى أن عابلته لم ٌتبقى منها ؼٌر أبن خالته أو
ابن عمه ؤ ٌزال ٌسكن مدٌنة الحرٌة ؤ أعرؾ أن كان
رفاته قد نقل الى مقبرة شهداء الحزب هذا الرفٌق وكل شهداء
الحزب والحركة اِنصارٌة ٌجب أن تدون مآثرهم بالشكل
الٕبق وٌجري أتصال بذوٌهم وفاءا لما قدموه فداءا لحزبهم
وللحركة اِنصارٌة وقضٌة شعبهم
المجد لشهداء الحزب والحركة اِنصارٌة
المجد كل المجد للشهٌد أبو لٌلى الشهٌد سعد مزهر رمضان .
لندن فً ٖٕٔٓٓ9/ٕ/
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الشهٌد مالزم جواد  . . .رجل الدعابة والشجاعة
سالم العبلً
ٌوم التقٌت به فً عدن أثناء الدراسة فً الكلٌة العسكرٌة ،كان
اسمه الحركً (ؼانم) ..وعندما سؤلته لماذا اختار هذا أسم..
أجابنً ِن امً عند الوداع ،تمنت ان ارجع لها سالما ؼانما..
كان مرحا ٌخلق الطرفة كً ٌسخر من الصعابٌ ،متلك الدعابة
فً اكثر المواقؾ حراجة وخطورة ..
على ضفاؾ دجلة ونحن ننفخ اْطارات البٕستٌكٌة لكً نعد
منها ( الكلك ) تعطل المنفاخ ،مما اضطرنا الى نفخها بؤفواهنا،
حٌنها حذرنً من رجوع الهواء الى جوفً لكً ٔ اتحول إلى
إطار ،لم اسمعْ منه كلمة تنم عن الضـــــــــــجر طوال مسٌرتنا
ٔٙ7

من القامشلً الى بشتآشان ..فقد حمل رشاش العفاروؾ مع
مخازن عتاده وكذلك حمل بندقٌة كٕشنكوؾ وعتادها إضافة
إلى مستلزمات أخرى ،وأثناء المسٌر ساعد الكثٌر من الرفاق
بحمل اثقالهم  ..فً اول قاعدة فً بهدٌنان اشترك فً التصدي
لٕجتٌاح التركً لّراضً العراقٌة وكان احد ابطال تلك
الملحمة  ..حتى انه اضطر لحمل رشاش الدوشكا على كتفه
ولوحده اثناء أنسحاب  ..معركته الثانٌة كانت فً بشتآشان
وهى أخٌرة ..وقد استشهد فً عملٌة هجوم على احدى القمم
لتخلٌصها من قوات أتحاد الوطنً الكردستانً ...وقد استشهد
معه صامد الزنبوري واخرٌن حٌث كانت المجموعة مشتركة
من الفصابل المشاركة فً عملٌة بشتآشان ..وقد كان ٌقاتل
بسٕح ال ار بً جً اثناء استشهاده البطولً .
لم ارى او اسمع فً حٌاتً رجـــــــــل ٌتذكر امه مثل الشهٌد
( مٕزم جواد ) زهٌر موسى عمران  ..كان ٌناؼٌها عن بعد
ٔٙ9

وٌتذكرها بصوت عال وبكل حنٌن كان ٌردد ..ماذا اقول ِمً
اٌن كنت وعلى اي ارتفاع انا أن ..كان ٌسؤلنً دابما اٌن ٌجد
صخرة تحمً هذا الجسد الضخم ..كنت اجٌبه ..انت الصخرة
 ..وبالفعل استشهد ولم ٌستطع اٌجاد تلك الصخرة التً تحمً
ذلك الجسد الضخم .....
اما القبر  ..فالقبر ذكرى وذاكرة محفورة فً أرواحنا...
أتصوره واقفا امامً كلما قرأت موضوعا عن بشتآشان او
قندٌل ،انه خالد فً ذاكرتنا وتارٌخنا ...الكثٌر من شهدابنا لٌس
لهم قبورا ...ومثلما رثى الشاعر عرٌان السٌد خلؾ الزعٌم
عبد الكرٌم قاسم....
الرجل تاطٌهة
ٌل َكبرك فرح ب َكلوب كل الناس ...شلك بال َكبور ِ
إن شهداء بشتآشان ..قبورهم لٌست على أرضِ ..نهم
ٌسكنون ذاكرتنا ٌ ..حتضنهم الثلج الناصع البٌاض كل شتاء
ومع ذوبانه ٌزهر لهم بوروده الصؽٌرة ثم تزهر لهم شقابق
النعمان وٌلٌها النرجس الجمٌل..
قبورهم دوارس لكنها عٕمات مضٌبة فً تارٌخ نضال
الشٌوعٌٌن العراقٌٌن .

.

.

.

زهٌر  ..ومضة انصارٌة خالدة
كفاح حسن
ان مشاعر الحزن و الفرح تمتزج عند تذكر الشهٌد زهٌر
موسى عمران ( مٕزم جواد )  ..الحزن على فقدانه وهو فً
عز شبابه فً معركة خاسرة كان ٌنبؽً أن ٔ تخاض ..والفرح
بهذا أنسان الطٌب و كثٌر العطاء..
قبل أن ٌترك زهٌر براغ بقرار حزبً متوجها إلى ألتحاق
بقوات أنصار ،كان واحدا من أبرز الناشطـــــٌن وسط جمعٌة
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الطلبة العراقٌٌن ..وكانت ؼرفته تزدحم ٌومٌا بالطلبة
والطالبات ..وكان الكثٌر ٌلجؤ إلٌه لمساعدته على حل مشكلة او
خٕؾ ..فعند زهٌر دابما الصدر الرحب..
لم ٌكن ذلك بؽرٌبا علٌه ..وهو الذي تنقل فً حٌاته ما بٌن
السماوة والكوت والكوٌت ..وكان وجها رٌاضٌا نشطا..
وعضوا ناشطا فً الحزب الشٌوعً العراقً..
وفً خضم مشاؼله الٌومٌة ..نسى زهٌر نفسه واحتٌاجاته
الشخصٌة ..كل شًء عنده كان ملك للجمٌع..
لقد بدأت مشاعره تقترب من صدٌقة سماواتلٌة ..قرٌبة منه من
العمر ..ولكنها كانت تدرس فً دولة شرقٌة اخرى ..ولكنه كان
ٌتردد من مصارحتها خشٌة الرفض ..وٌخشى اخذ اجازة من
رفاقه للسفر إلٌها ،خشٌة تفسٌر ذلك من بعض المسإولٌن
الحزبٌٌن بؤنه تهرب من أداء الواجبات الحزبٌة..
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و فجؤة  ..جاء القرار الحزبً بترك مقاعد الدراسة وألتحاق
بقوات أنصار ..وترك كل شًء  ..حتى مشاعر عشقه
الٌتٌم..
وفً الشام  ..بلؽه الرفٌق ثابت حبٌب العانً بؤنه سٌلتحق
للدراسة فً الكلٌة العسكرٌة فً البرٌقة ،لٌكون بعد تخرجه
قابدا عسكرٌا فً قوات اِنصار ..وبعد تخلص البٕد من
الدكتاتورٌة البعثٌة ..سٌكون هو واحد من قادة الجٌش العراقً
الجدٌد ..وانتقل زهٌر مع مجموعة من رفاقه إلى البرٌقة
للمباشرة فً دراسة العلوم العسكرٌة ..وصادؾ ٌوم دخوله
مبنى الكلٌة اؼتٌال الربٌس المصري انور السادات ..واستبشر
زهٌر بذلك ..وتمنى ان ٌكون مصٌر صدام بمثل مصٌر
اِسد..
و بسرعة فابقة  ..بنى زهٌر عٕقاته الطٌبة مع طلبة الكلٌة.
وأصبح شخصا معروفا وسطهم ..وتخصص فً فرع المدفعٌة،
نظرا لتعلقه الشدٌد باختصاص المدفعٌة ..
ورؼم البرنامج الدراسً المزدحم فً الكلٌة العسكرٌة ..أ ان
قلب زهٌر لم ٌزل ٌخفق للحبٌبة السماواتلٌة ..رؼم انه لم
ٌفاتحها بعد ..وهً لم تصلها بعد مشاعر زهٌر الؽرامٌة..
وبجرأة نادرة ..كتب إلٌها رسالة حب  ..كتب فٌها مشاعره..
وعرض علٌها بدون مقدمات الزواج ..وسلمها بشكل شخصً
إلى مسإول المنظمة الحزبٌة فً الٌمن الجنوبٌة ..لٌقوم هو
شخصٌا باللقاء مع الحبٌبة المقصودة وتسلٌمها الرسالة..
واستٕم الجواب ..وانتهت الدراسة  ..وجمع زهٌر اؼراضه..
و توجه إلى القامشلً ..لٌنطلق من هناك راجٕ نحو مقرات
قوات اِنصار ..وفً الثالث من اٌار من عام ٖ ٔ99انطلق مع
المفرزة اِنصارٌة المتجهة إلى مقر قٌادة قاطع بادٌنان لقوات
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اِنصار ..و حمل سٕحه و حاجٌاته فرحا ..فإنه سٌتجه نحو
مهمة بطولٌة ستزٌده فخرا و جرأة..
وسارت المفرزة فً طرٌق وعر وخطر بقٌادة الشهٌد ابو
هدٌل ..و ساعده فٌها النصٌرٌن ابو حسنة و ابو عزٌز ..وما
ان وصل زهٌر مقر القاطع ..حتى كلؾ مع رفاقه بمهمة الدفاع
عن مقر القاطع فً وجه الهجوم التركً ..حٌث تجمعت قوات
الجٌش والجندرمة التركٌة على التلول المطلة على موقع
القاطع ..وفً معركة دفاعٌة باسلة ساهم فٌها زهٌر  ..تم تؤمٌن
انسحاب أنصار و نصٌرات الحزب من موقع المعركة ..وهناك
استشهد صدٌق زهٌر فً براغ  ..الشهٌد ابو فكرت ..وبعد
انسحاب قوات القاطع إلى مقر الفوج الثالث فً برواري بأ..
جاء القرار الحزبً السرٌع إلى زهٌر ورفاقه بالتوجه فورا إلى
سوران عبر منطقة روست ..وألتحاق ببقٌة قوات اِنصار
المتهٌؤة لمعركة ( الثؤر ) لشهداء بشت باشان .
و أعدت مفرزة على عجل بقٌادة النصٌر ابو صلٌحه ٌْصال
زهٌر و رفاقه إلى مقرات روست ..و هناك كان اللقاء اِول
مع الرفاق الناجٌن من معركة بشت باشان ..و بقٌة الرفاق
والرفٌقات ..لقد زاده هذا اللقاء حماسة وشوقا لمعركة الثؤر..
سٌما وان بٌن الشهداء رفاق شاركهم الحٌاة الحزبٌة والطٕبٌة..
والشهٌدة البطلة احٕم كان ٌعتز بصداقته لها و لزوجها مٕزم
علً ..وانتقل إلى قرٌة سٌلوة لٌتم هناك التجمع و التوجه إلى
سفوح قندٌل و منها إلى قرى بشت باشان وبولً ..و مع اٌام
أنتظار  ..بدأت تتضح حقابق جدٌدة تشٌر إلى أن معركة الثؤر
سوؾ لن تكن موفقة وان قوات البارتً ستكون مشؽولة مع
قوات الباسدار اٌْرانٌة للهجوم على مواقع الجٌش العراقً فً
حاجً عمران واحتٕل المنطقة ..ولكنه التحق بالقوات
المتوجهة إلى قندٌل بالرؼم من ذلك ..ضمن قوات سرٌة شوان
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الشهٌدٌن الخالدٌن باقر عبد الملك دٌبس ــ االول من الٌمٌن
جلوسا ــ بدون تٌشٌرت ــ وزهٌر عمران موسى ــ مالزم
جواد ــ الواقف فً الوسط ٌرتدي تٌشٌرت مخطط
بقٌادة الشهٌد علً حاجً ..وبقٌت قوات اِنصار فً وضع
صعب فً مواقع المواجهة مع قوات اوك ..ولم ٌوفً البارتً
بوعوده ..حٌث كان ٌسٌر تحت إمرة البازدار اٌْرانً فً
احتٕل حاجً عمران ..
وحسمت قوات اوك اِمر بهجوم كاسح فً صباح ٌوم ٕٔ
أٌلول ٖ ..ٔ99وكان موقع زهٌر الدفاعً فً مقدمة المواقع
التً تعرضت للهجوم ..وكان زهٌر عمران موسى ( مٕزم
جواد ) اول شهٌد ٌستشهد فً المعركة ..بعد أن تحول جسده
المقدس إلى شظاٌا بعد أن اصطدمت به قذٌفة أر بً جً ..
استشهد زهٌر ورسالته لم تزل فً جٌب حاملها ولم تصل إلى
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من احبها ..وهكذا بسرعة فابقة دخل زهٌر اِنصار
واستشهد ..انها كانت فقط أقل من أربعة أشهر ..خاض فٌها
المعارك بشرؾ وشجاعة وكرامة..
تبقى روح زهٌر محلقة فً سماء العراق ..مع أرواح القدٌسٌن
وأبرار .

*
*
*
مدرستً رضٌة السعداوي
نضال عبد الكرٌم

بعد عدة محطات مررت بها عندما تخلصت من هجمة النظام
الدكتاتوري ضد الحزب الشٌوعً عام  ،ٔ979وصلت
جمهورٌة الٌمن الدٌمقراطٌة الشعبٌة ،هكذا كان اسم الٌمن
الجنوبً آنذاك  ،وِن الحكومة الٌمنٌة فتحت ذراعٌها ٔستقبال
الشٌوعٌٌن العراقٌٌن فقد كانوا فً اعداد كبٌرة جدا ،التقٌهم فً
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كل مكان أذهب الٌه ،ولم اكن قد اكملت دراستً فً معهد
الفنون الجمٌلة فً بؽداد ،اسكنونً مع خمس رفٌقات وطفل
صؽٌر فً ؼرفة كبٌرة فً عمارة ٌُطلق علٌها البٌكاجً والتً
كانت تؤوي فً كل ؼرفها وطوابقها الثٕث شٌوعٌٌن عراقٌٌن.
كان تحدي قبول الواقع الجدٌد ومواجهة المستقبل كبٌرا جدا،
وانا ٔ أملك خبرة فً الحٌاة ،لكن حمٌمٌة العراقٌٌن لها نكهة
خاصة آنذاك ،فهم ٌساعدون بعضهم ،ابواب بٌوتهم مفتوحة
للضٌوؾ لتناول وجبة ؼداءٌ ،ؽنون اؼانً الحزب وٌتسامرون
فً المساء ،مشاعرهم جٌاشةٌ ،تذكرون من تركوهم فً العراق
بحزن وأمل بلقاء فً ٌوم ما .
خطوتً أولى فً مواجهة التحدي الجدٌد هو حصولً على
عمل فً تلفزٌون عدن ،الخطوة الثانٌة هً تقدٌم امتحان
للحصول على الشهادة الثانوٌة ،واشار احدهم بانً استطٌع
طلب المساعدة فً درس اللؽة العربٌة من الرفٌقة رضٌّة
السعداوي .
زرتها فً ؼرفة صؽٌرة هً عبارة عن مستودع تابع لؽرفة
اكبر كانت عابلة اختها تسكنها ،وجه دابري أسمرٔ ،زلت
اتذكر ابتسامتها عند استقبالً ،ابتسامة ذات حنان عراقً ،كان
لها ضفٌرتٌن طوٌلتٌن بعض الشًء .
بادرتنً بالسإال ان ارؼب بكؤس من الشاي ،انتبهت ان كل
أدق تفاصٌل مستلزمات الشاي فً بٌوتنا التً تركناها أمامها،
مثل طاسة صؽٌرة لؽسل اْستكانات وموقد صؽٌر ذا فتٌلة
واحدة وؼٌر ذلك ،اضافة الى صحن من الكلٌجة لم اكن انتظره
ُ
شبهت طٌبتها وبساطتها بطٌبة
هنا فً الٌمن .فً تلك اللحظات
امً وبساطتها ،لكن امً ٔ تحفظ شعرا من المعلقات كما كانت
رضٌّة تحفظ منه .
وضعت لً برنامجا للدراســـة ،نلتقً مرتٌن اسبوعٌا وفى كل
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مرة اجلس معها تجبرنً طرٌقتها فً التدرٌس ان اصؽى لها
بانتباه شدٌد ،وكنت استمتع كثٌرا بؤسلوب تدرٌسها ،وطرٌقة
قراءتها للشعر ،واسلوب اعراب الكلمات وتحرٌك اِحرؾ.
كانت جادة جدا فً مساعدتها لً ،وهذه صفة مٕزمة لها فً
حٌاتها ،وربما اعتبرت تدرٌسً مهمة حزبٌة اضافٌة لها،
فؤبدعت فً ذلك ،وكانت النتٌجة انً نجحت فً أمتــــــــحان
بشكل جٌد ،ولم ٌكن ذلك لؤ مساعدتها الكبٌرة لً .
التقٌنا من جدٌد فً معسكر للتدرٌب على استخدام السٕح
ضمن استعداداتنا للعودة الى العراق عبر حركة الكفاح المسلح
فً كردستان ،لم تكن فً مجموعتً ،لكنً اتذكر انها فً
مجموعة تتدرب على الرمـــاٌة المدفعٌة ،كان حماسها واضحا،
وجدٌتها النضالٌة ممٌزة .
سبقتها الى كردستان عام ٔ ،ٔ99وفجؤة فً ربٌع ٖ ٔ99وفً
مقر بشت باشان ،وجدتها امامً بوجهها الطفولً المبتسم
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وضفابرها المتدلٌة على صدرها ،ضحكنا وصرخنا ،وجلسنا
نتذكر طقوس الشاي وبعض أشعار ،ؼادرتنا بعد ٌوم الى
مكان آخ ،شعرت انها تخطط لشًء ما ،لم تخبرنً هً ،ولم
أتجرأ ان اسؤلها ،ومنذ ذلك الحٌن بقت صورتها فً ذاكرتً
ابداً .
علمت ٔحقا انها رحلت فً مهمة حزبٌة الى داخل العراق ولم
استؽرب أمر ،فتركٌبتها الشخصٌة فً أٌمان المطلق بنكران
الذات والتضحٌة والمجازفة بالحٌاة الشخصٌة من اجل مبادئ
الحزب ،ربما كان من اسباب اختٌارها لمثل تلك المهمة
الصعبة فً عقر دار الدكتاتورٌة .
قضت اوقاتا عصٌبة فً العمل السري ،ولكن اجهزة النظام
القت القبض علٌها ،واستشهدت تحت التعذٌب .سقط نظام
صدام منذ تسع سنوات ولكن ذوٌها لم ٌعثروا على جثتها ولم
ٌسمعوا عن حكاٌة استشهادها من احد ما ،والمعلومات
المتوافرة متضاربة وؼٌر موثقة ،ولذلك هً ٔزالت مفقودة فً
وطنها ،لذلك اقامت عابلتها قبرا رمزٌا لها .
لترقدي بسٕم عزٌزتً رضٌّة ،اٌنما كنتِ ،سؤحكً للناس
حكاٌتك  ،وسٌزدهر العراق وطنك ٌوما ماِ ،نكم سقٌتموه
دمابكم الطاهرة .
ٕٕٓٔ/ٙ/ٕٙ
*
*
*

شًء عن متً الشٌخ
د .غانم حمدون
هذه سطور عن رجل برر ثقتً به وحبً له ..احبه مثلً
كثٌرون ٔ ..ادري كٌؾ ق ّدر ذلك الصبً الذي ٌبٌع الصحؾ
وٌعرض معاناة الكادحٌن المطـــــبوعة على وجهه بوضوحٔ .
ادري ،وقد افقده الفقر احدى عٌنٌه ونصؾ أخرى ،كٌؾ ق ّدر
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اننً اعرؾ متً الشٌخ ،ألمجرد كونً معلما ً ؟
سؤلنً ذلك الصبً الكادح  :هم تعرؾ استاذ متً؟ ثم صار
ٌحملنً التحٌة له كل ٌوم .وق ّدرت ان قلبه الذي لم ٌطعم الحنان
قد مال كلٌة الى ذلك أستاذ المفصول الذي كان ٌقرأ عنده
صحؾ المساء فً مقهى ٌاسٌنٌ .مازحه ببساطته المعهودة ثم
أخذ ٌشارك ذلك الصبً فً حب واحترام متً الشٌخ ( دحام )
فراش النقابة ..و ( ابو عبد ) فراش الجمعٌة أستهٕكٌة
و( عٌسى ) نادل جمعٌة الخرٌجٌن الذٌن عرفوا متً .
كانت امً العجوز تشعر ببعض الضٌق ازاء الرفاق الذٌن
ٌترددون علٌنا ٔ ،لكثرة ما ٌدخنون وما ٌحتاجونه من شاي بل
كذلك ٔن قلبها ٌحدثها  :ان تلك أجتماعات الطوٌلة السرٌة
ٔبد ان تعود بالضررٌ ،وماً ،على ولدها .اما متً فكانت تسر
لرإٌته لٌس ِنه ابن جارتها القدٌمة ( دولة ) بل ِنه ٌدخل
البٌت فٌشٌع الدؾء بتحٌاته الحارة واسبلته عن صحتها ،التً
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لم تخل ٌوما ً من علة حقٌقٌة او موهومةٌ ،مازحها حول زواج
ولدهاٌ ،ستفسر عن آخر مساعٌها ٌْجاد خطٌبة له هوٌ ،عود
بها الى ذكرٌات الموصل ،ذكرٌات تبدو احٌانا ً طرٌة رؼم ان
بداٌتها تعود الى سنوات اعقبت الحرب العالمٌة أولى ..فٌوم
دخلت السٌارة الحٌاة أقــــــتصادٌة فً الموصل ،انزاح الجمل
عن طرٌقها ،وذوى ع ّز اصحاب الجمال ،اشترى بناء كادح
جانبا ً من حوش فسٌح كان ذات ٌوم مربطا ً لمابة بعٌر او ٌزٌد،
واقامت ٌداه الكبٌرتان هنا بٌتا ً جدٌداً .ورؼم ان الحً اقرب فً
قٌمه وعٌشه الى البداوة منه الى الحضارة ،فان اسرة البناء
عبودي الشٌخ لم ٌصبها أ القلٌل من خشونة اهل الحً
وجهلهم .كان عبودي الشٌخ رجًٕ وقوراً مسالماً ،وابناإه ٔ
ٌمدون اصبعا ً الى المعارك التً تنشب بٌن صبٌان الحً فً
كل ساعة.
كنت اجلس بٌن اخوتً على عتبة بٌتنا ننتظر عودة ابٌنا من
مقهى الحً عند الؽروب ونتسلى على مشاهد الشارع العام
ساعة التقاء اللٌل بالنهار ،وكانت عودة العم البناء من العمل
واحداً من مشاهدنا الٌومٌةٌ ،لوح من بعٌد ،طوٌل القامة،
عرٌض المنكبٌن ٔ ،تفارق وجهه المتعب بسمة ودود ،كنا نرد
علٌه ببسمات تختلط فٌها ألفة بأحترام ،وٌبادره كبٌرنا
بالسٕم " :إلگوه عمو عبودي " فتمتد اصابعه الكبٌرة لتعابث
شعر احدنا وهو ٌرد التحٌة ،وكان فضولنا ٌقفز الى صبٌٌن
سابرٌن وراءه ،احدهما قد بلػ سنا ً ٌإهله لؽطاء رأسه بعمة
صؽٌرة تلقً على محٌاه رزانة مبكرة جداً .انه نجم اكبر ابناء
عبودي الشٌخ ،اما اَخر فكان ٌمشً امامنا بشًء من الزهو،
ٌثٌر حسدنا بالمجرفة التً ٌتنكبهاٌ ،نظر الٌنا من زاوٌة عٌنٌه،
نزٌده سعادة بنظرات أعجاب والؽبطة الى طاقٌته التً تؽطً
قسما من شعر ذهبً مابل الى الحمرة ،الى الؽبار أبٌض
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عالقا ً بحاجبٌه واهدابه ،الى الحزام ٌشد ( الدشداشة ) الملطخة
بالجص .ذاك هو متً ابن جارنا البناء عبودي الشٌخ .
دار الزمان فدرجنا فً المدارس ٌتقدمنا ابن الكادح متً .ثم
ؼادرنا فً اعقاب الحرب العالمٌة الثانٌة الى بؽداد لٌدخل دار
المعلمٌن العالٌة ..وسنة  ٔ9ٗ9عدت من بٌروت لقضاء العطلة
فً الموصل فبلؽنً ان اسرة الشٌخ عبودي حزٌنة ،فقد كان
متً ٌقضً الصٌؾ فً المعتقل شؤن مبات الطلبة التقدمٌٌن
الذي قدحوا شرارة الوثبة المجٌدة ضد معاهدة بورتسموث.
وبذلك كان متً رابداً فً طرٌق الكفاح الوطنً الذي لم ٌعرفه
ابناء حٌنا بعد .وفً ذلك الصٌؾ رزبت أسرة بنجم الذي
ؼرق اثناء العمل ،وِول مرة دخلت الكنٌسة وراء نعشه
والقس والمرتلٌن .بعد سنتٌن عدت ثانٌة ،فالتقٌت بمتً ،كان
بظهره المحنً قلًٌٕ وخطواته الثقٌلة وعوٌناته ٌبدو اكبر من
سنه بعدة اعوام .عاد من الدٌوانٌة حٌث عمل ،كما اذكر،
مدرسا ً فً دار المعلمٌن أبتدابٌة .
كنت انا المستجد فً السٌاسة ،اتهٌب متً الذي خبر المعتقل.
لكنً الفته انسانا ً شدٌد التواضع ٌظهر فً لعبتً الدومنة
والطاولً حماسة ،وٌشارك بنصٌبه فً الثرثرة الودودة التً
ٌعرفها رواد المقاهً والنوادي ،لكنه ٔ ٌلبث ان ٌدٌر دفة
الحدٌث الى أمور العامة بكلمات ٌبدو وكؤنها ؼٌر مقصودة :
ادهشنً اٌضا ً بؤسبلة حول مصطلحات فً اللؽة أنكلٌزٌة دلت
على طول باعه فٌها وكنت ٌومها اتصور هذا المضمار حكراً
لً بٌن الذٌن لم تتح لهم فرصة الدراسة فً الخارج .
ثم اصبحت مدرسا ً ووجدت الزمٌل متً بعد اعوام فً مقهى
ٌاسٌن على شارع ابً نإاس بٌن عشرات من الطلبة
والمدرسٌن التقدمٌٌن الذٌن فصلوا اٌام حلؾ بؽداد الخانقة
ومعهم سٌق الى الخدمة العسكرٌة عقابا ً وتروٌــــــــــــــضا ً فً
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معسكري السعدٌة والرشٌد .
كانت المنٌة قد طوت جارنا البناء ،فبٌع المنزل وانتقلت أسرة
الى بؽداد حٌث عمل اخواه الصؽٌران فً تركٌب وبٌع زجاج
النوافذ .وقد اتخذا باب سطح ٌطل على شارع الرشٌد دكانا ً
كنت اجد متً عنده ٌعمل فً صخب  -باب أؼا -وقد اصاب
هنا نجاحا ً مكنه من شراء سٌارة ( بٌوك ) عتٌقة لم تسلم من
نكات المفصولٌن والعاطلٌن .ثم انكشفت لهم مساهماتها
المشكورة فً نقل رزم المناشر ،ومنها كرارٌس مٌثاق جبهة
أتحاد الوطنً ،حٌن سرقت .فامتنع عن اخبار الشرطة
بالسرقة .وقتذاك كان ٔ ٌذخر جهداً فً لم زمٕبه المفصولٌن،
ٌبحث لهذا عن عمل وٌواسً ذاك ،وٌشد من عزٌمة القانط،
وٌقودهم فً المطالبة برفع الحٌؾ عنهم ،وحل عام  ٔ9٘ٙبكل
الزخم الذي عاشته حركة التحرر العربً ،تؤمٌم قناة السوٌس،
دحر العدوان الثٕثً على مصر ..وِن فشلت انتفاضة شعبنا
عام  ٔ9٘ٙفً تحقٌق شًء ؼٌر أحتجاج ،فإنها زادت القوى
الوطنٌة ادراكا ً لضرورة توحٌد الجهد فانبثقت جبهة أتحاد
الوطنً .
لست ادري كٌؾ شعر متً باستعدادي للعمل .دعانً الى بٌته
ذات مساء مع عدد من المعلمٌن الذٌن سلموا من الفصل.
وحضر د .طلعت الشٌبانً ممثل اللجنة العلٌا للجبهة اجتماعنا
لتؤسٌس لجنة المعلمٌن التابعة للجبهة .
بعد ٗٔ تمور اعٌد متً الى التدرٌس .فو ّدع باب أؼا لٌستقبل
زحمة اشد .وفً بٌته عقدت اجتماعات لعشرات من المعلمٌن
الذٌن ذاق اؼلبهم الحرمان والفصل والتشرٌد والسجن ،كانوا
ٌعدون لتؤسٌس نقابتهم ودراسة نظامها الداخلً ..ثم عرؾ
جمهور اوسع من المعلمٌن متً الشٌخ نقابٌا ً كدوداً بعٌداً عن
البٌروقراطٌة والتعالً .ولكن قٕبل عرفوا اي جهد بذله
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وزمٕإه فً قٌادة العمل النقابً حتى استقام على قدمٌه وسط
تقلبات أوضاع العامة .كان اول امٌن لصندوق النقابة فحمل
أمانة الثقٌلة .لعب بعد تفرؼه للنقابة دوراً ربٌسٌا ً فً ادارة
دفة العمل ،مقٌما ً فً مقر النقابة منذ الصباح حتى ٌؽلق
الحارس بابها .
فً السنوات الثٕث أخٌرة من حٌاته كنا نمضً اماسً
الخمٌس مع مجموعة من أصدقاء .وقد دهشت بادئ أمر
لطربه وفهمه للموسٌقى السمفونٌة دون سابق معرفة وثٌقة بها.
والى جانب ذلك كانت له مٕحظات ذكٌة وخبٌرة عن الؽناء
العربً ،ادوار سٌد دروٌش وعبده الحامولً ومقامات احمد
الفقش الموصلً والبستات القدٌمة ..وكان صدٌق لنا ٌعزؾ
احٌانا ً فٌشارك متً فً الؽناء بصوت شجً فٌه بحة ،تلك
امسٌات من اهنؤ ساعات العمر .كان متً ٌفتتحها فً الؽالب
بأستلقاء لٌؽفو دقابق تعٌد الٌه بعض نشاطه ،وكنت افهم
حاجته الى تلك أؼفاءة .فلٌس أ من عمل معه فً الحزب،
مع الرفٌق ٌونس بمستطاعه ان ٌخمن مقدار أرهاق الذي
تنطوي علٌه مسإولٌاته .
فً ظهٌرة ٌوم قابظ اخذنً الى اجتماع بسٌارته التً انهكتها
ًّ
علً الضٌق من تخمة الؽداء ولفح
مشاؼله السٌاسٌة .وبدا
السموم وضٌاع القٌلولة الٌومٌة .فعابثنً كعادته وسخر من -
افندٌتً  -بضحكة اطلقها كعادته من الصدر قال  :انه طلق
القٌلولة الٌومٌة منذ زمان ..
ربما كان من ٌراه فً جمعٌة المعلمٌن التعاونٌة ،او فً نادي
المعلمٌن ،او فً اتحاد أدباء او فً جمعٌة الخرٌجٌن ٌحسبه
متسكعا ً ٔ ٌجد ما ٌشؽله ..اما فً الواقع فانه كان ٌعمل هناك
بهدوبه المعتادٌ ،وجه رفاقهٌ ،راقب سٌر العمل عن كثب،
ٌشحذ الدأب وأتقان وأخـــــــــٕص وٌنتقد النواقص وٌطرح
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الحلول ..
كان مسإول خط المثقفٌن ٌعٌش مشاكلهم وٌسعى لتوظٌؾ
كفاءاتهم فً خدمة الحركة الثورٌة .وكان ٌفهم نفسٌة أدباء
والفنانٌن بعمق ،قدٌرا على تقٌٌم نتاجهم ٔ من زاوٌة محتواها
السٌاسً فقط ،بل من حٌث الشكل اٌضا ًٌ ..بدي آراءه حول
التٌارات السابدة فً الحركة أدبٌة بتواضع ٌخلو من التجرٌح
والمداهنة.
ؼٌر ان متً كان مؽرما ً بالعمل مع المعلمٌن ،مناضًٕ فً سبٌل
حقوقهم المهنٌة ،ومن اجل الدٌمقراطٌة .فما ان ٌحل اوان
أنتخابات النقابٌة حتى ٌتولى القٌادة المباشرة لتنظٌم المعلمٌن،
ٌشٌع الحٌوٌة والنشاط من حوله لٌس فقط بحكمة وحزم قٌادته
بل كذلك ٔن رفاقه ٌلمسون فٌه نكران الذات والسبق فً
الجهد .ثم تنتهً معركة أنتخابات فٌشترك فً تقٌٌمها ثم ٌخلد
الى بٌت اخته لٌفً بعض دٌون جسده فً نوم ٌكاد ٌتصل
لبضعة اٌام .
ثم افترقنا ..بادئ أمر لم اصدق شابعة حول مصرعه فً
المعتقل .وبعد اٌام نشرت الصحؾ دفعة من الذٌن حجزت
اموالهم فإذا كلمة متوفى ازاء اسمه .وبعد هذه السنٌن أحدى
عشرة وصؾ لً نهاٌته رجل شاركه ؼرفة أعتقال .لقد ظل
ٌنشر عزٌمة الصمود فً نفوس الرفاق بمواجهته الباسلة
للتعذٌب ..وحٌن وضِ ع امام أختٌار بٌن الحٌاة التً احبها
وبٌن امانة الحزب عنده ،هتؾ عالٌا ً لحزبه وشعبه والدم ٌتدفق
من صدره الذي مزقه الرصاص )*( .
..........
(*) إقترؾ هذه الفعلة الشنٌعة المجرم البعثً بهٌج المدنً
بحضور طٌبً الذكر صاحب حداد صدٌق الشهٌد وابراهٌم
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كبة ،وذلك فً مركز شرطة المؤمون .كانا معتقلٌن معه ،بعد
أٌام قلٌلة من أنقٕب اِسود عام ٖ. ٔ9ٙ
*

*

*

مجدا لشهداء الحزب الشٌوعً العراقً
فً  22و 29اٌار 2929
بشرى علً رحٌم

أربعة وثٕثون عاما ً تمر هذه اٌِام ،على تلك الجرٌمة التً
ارتكبت بحق ٖٔ رفٌقا ً وصدٌقا ً من اِبطال الذٌن منهم من
صعدوا المشانق ،ومنهم من تلقى الرصاص فً الصدور وهم
ٌرددون شعارات الوطن الحر والشعب السعٌد ،رافضٌن
الخضوع لجٕدٌهم ،مسطرٌن بدمابهم الطاهرة قصصا من
البطولة والشهادة ،لٌلتً ٔ7و ٔ9آٌار  ،ٔ979والتً لن ٌنساها
الشٌوعٌون العراقٌون مهما مر من الزمان ،حٌث اصبحت تلك
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الجرٌمة البشعة للبعث الفاشً ،لواحدة من اضاءات البطولة
الشٌوعٌة فً تارٌخ الحزب والعراق .
اما انا فؤتذكرها وكؤنها حدثت ٌوم امس ،كٌؾ ٔ وابطال مثل
عبد الرحمن علً رحٌم ورفاقه بشار رشٌد وسهٌل شرهان
وشاكر رحٌم وناصر حسٌن وصباح وحامد وعبد الكرٌم
وصبٌح وؼٌرهم من أبطالٌ ،تسابقون للموت رافضٌن
مؽرٌات الجٕد ،ووعوده بؤطٕق سراحهم مقابل التنازل ،عن
أنتماء للحزب الشٌوعً العراقً ،نعم هذه هً الحقٌقة ..التً
ٌعرفها الكثٌرون ،وٌجب ان تذكر فً تارٌخ الحزب فهً اكٌدة
ولٌست مجرد عبارات عن بطولة شهداء .
هذه الحقٌقة عشتها ولمستها من خٕل احد هإٔء الشهداء وهو
اخً عبد الرحمن والذي صدر بحقه قرار أعدام دون اي
محاكمة ،بعد اعتقاله فً ربٌع  ٔ97ٙبتهمة أنتماء للحزب
الشٌوعً ،ومحاولة تنظٌم احد العسكرٌٌن ،وهو صدٌقه ورفٌق
زنزانته فٌما بعد ( الشهٌد شاكر رحٌم ) بوشاٌة من احد عمٕء
النظام المقبور ،حٌث زج أثنان فً قسم أحكام الثقٌلة ( قاعة
أعدام ) سجن ابو ؼرٌب من نٌسان  ٔ97ٙولؽاٌة تنفٌد
المجزرة فً آٌار .ٔ979
كنت ارافق عابلتً لزٌارتهم ( عدة مرات فً الشهر الواحد )
وبذلك تعرفت على هإٔء أبطال الذٌن صدرت بحقهم
قرارات أعدام ،من قبل جٕوزة قٌادة حزب البعث الحاكمة
آنذاك .
وكانت طوٌلة هً الفترات التً قضاها ابطالنا هإٔء فً
السجن ،لكنهم كانوا متٌقنٌن من ان الجرٌمة ستنفذ ٔ محال
وفً اي لحظة ،ومع هذا فقد كانت شجاعتهم نادرة وفوق
التصور ،عبروا عنها من خٕل رسابلهم الشفهٌة الى رفاقهم
فً الحزب الشٌوعً العراقً ،وكان فً محتواها استعدادهم
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لمواجهة الموت ،وعدم أستجابة للضؽوطات أجرامٌة
لفاشًٌ البعث .
لمست هذا جٌدا بعد ان تعرفت علٌهم وتقربت منهم ومن
عوابلهم ،واصبحت عوابلنا وكؤنها عابلة واحدة ،عابلة أخً
عبد الرحمن الشاب ذو الثٕثٌن عاماً ،ذلك الهادي الودٌع
والمحب للناس ،والمخلص للحزب الذي انتمى الٌه منذ بداٌة
السبعٌنات ،حٌث كان عامًٕ فً احدى المعامل أهلٌة فً
مدٌنة جمٌلة ،بعد ان لم ٌجد فرص عمل مناسبة ،بسبب كونه
الشٌوعً الملتزم ،ومع هذا كان سعٌدا بعمله .اذكر جٌدا كٌؾ
كان ٌؤتً كل ٌوم من العمل ،محمٕ بؤكٌاس الفاكهة للعابلة،
ومعه جرٌدته الٌومٌة ( طرٌق الشعب ) التً كان ٌتصفحها كل
مساء ،لم اكن اتصور ان ولعه بالشٌوعٌة التً آمن بها لدرجة
ان ٌضحً بحٌاته ،وهو الشاب المتحمس للحٌاة ،الوسٌم
وأنٌق فً ملبسه وهندامه ،وصاحب روح صافٌة ونفسٌة
جمٌلة ونقاء نادر ،حتى بعد ان زج فً زنازٌن ابً ؼرٌب .
فً اٌام الزٌارات كنا وبقٌة الرفاق وعوابلهم نفترش أرض
التً بٌن ممرات الزنازٌن ،نتناول ما نحمله من أكل ،ونتحدث
فً شتى المواضٌع محاولٌن التعرؾ اكثر على وجوه بعضنا
البعض ،ناثرٌن أمل وحب الحٌاة ،رؼم قوة الموت القادم،
ذاك الذي حمله فاشٌو العراق راٌة لهم .
رأٌت الصبر والتحمل فً العٌون المصرة على محاربة الظلم،
ولمست القناعة وعدم التردد بالتضحٌة ونكران الذات ،كنت
اجد ذلك لٌس فً احادٌث اخً فقط بل صدقا كان ذلك عند
الجمٌع ،صور لوجوه شابة متحمسة ٔتزال عالقة فً ذهنً
كشموع اضاءت طرٌق الؽٌر وستبقى مضٌبة .شهداء ساروا
فً طرٌق الحرٌة والخٕص من نظام فاشً لم ٌعرؾ ؼٌر لؽة
الدم والقتل والؽدر اسلوبا فً التعامل مع أخر .
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عاش العراق ـ عاش الحزب الشٌوعً العراقً
الموت للفاشٌة
هذه هً العبارات أخٌرة التً رددها الشهداء وهم ٌتلقون
الموت بفخر وشجاعة  ،فتحٌة لذكراهم جمٌعا .
*
*
*

انتفاضة تشرٌن 2921
وشهٌدها السٌد حسن صبٌح العالق
جمال الهاشمً
فً بداٌة تشرٌن الثانً عام ٕ٘ ٔ9قدمت الحركة الوطنٌة عدة
مذكرات الى الحكومة ،وخصوصا للوزارة الجدٌدة برباسة
مصطفى العمري تتعلق باِوضاع السٌاسٌة وأجتماعٌة
وأقتصادٌة أهمها المطالبة بالحرٌات الدٌمقراطٌة فً العمل
السٌاسً وحرٌة تشكٌل النقابات والجمعٌات والصحافة وتعدٌل
بعض فقرات الدستور بما ٌضمن سٌادة الشعب وإلؽاء بعض
النصوص التً تمنح صٕحٌات للوصً بأستهتار بالعملٌة
السٌاسٌة كإقالة الوزراء ،والمطالبة بإطٕق سراح كافة
السجناء الوطنٌٌن من خٕل العفو العام وأجراء انتخابات
دٌمقراطٌة حرة ونزٌهة ،وجوبهت مطالب الحركة الوطنٌة
برفضها كلٌا من قبل حكومة العمري الرجعٌة .وفً ظل هذه
اِجواء كانت الحركة الطٕبٌة واتحادها المناضل اتحاد الطلبة
العام فً العراق ،له دور كبٌر ومــإثر فً تلك اِحداث بالعمل
والتنسٌق مع قٌادة اِحزاب الوطنٌة وتنظٌم حركة واسعة فً
الكلٌات والثانوٌات .وكان الشهٌد حسن صبٌح العٕق من
موالٌد العمارة ٖٗ ٔ9من عابلة وطنٌة شقٌقه اِكبر اِستاذ
الفقٌد حسٌن العٕق أحد القادة الوطنٌٌن فً تلك المدٌنة
الجنوبٌة الطٌبة ،عرؾ المــــــــعترك السٌاسً من خٕل شقٌقه
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اِكبر .أنضم وقاد تنظٌمات اتحاد الطلبة العام مع كل من
رفاقه أبراهٌم حمٌد مكً وصبٌح كرم الوتار وعبد اِمٌر
رحٌمة ،قاد الحركة الطٕبٌة فً انتفاضة تشرٌن من خٕل
ثانوٌة العمارة حٌث تحولت الحركة الى انتفاضة شعبٌة لم ٌعد
الطلبة وحدهم فٌها بل زج الشهٌد حسن العٕق جمٌع الوطنٌٌن
المحبٌن لشعبهم والمخلصٌن لوطنهم ،كل الجٌاع والمعذبٌن
وكانت معركة دخل فٌها أهالً العمارة ضد جٕدٌهم
ومستؽلٌهم ..كان الٌوم الثانً للمصادمة خرج الشهٌد ٌقود
الجماهٌر التً ألهمتها حماسة الكفاح لتقتحم مخافر الشرطة
تحت وابل الرصاص .وشهدت شوارع المدٌنة الصدامات
الدموٌة بٌن الشرطة والمتظاهرٌن جرح العشرات وبٌنهم أعداد
من رجال الشرطة والطلبة بإصابات بالؽة منهم القٌادي
الطٕبً أبراهٌم حمٌد مكً ،وكان داخل المعركة قابد الطلبة
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التً فتحت الشرطة الملكٌة الرصاص علٌه وعلى طلٌعة
اِبطال العزل بؤمرة أحد ضباط التحقٌقات الجنابٌة  ،فمجداً
للشهٌد حسن العٕق ولكل الجماهٌر التً انتصرت فً
أنتفاضة التً هزت ركابز النظام الملكً ،بل كانت درسا ً
شعبٌا ً وطنٌا ً لتٕحم كل اِحزاب والقوى الوطنٌة التً مهدت
لجبهة أتحاد الوطنً وحركة الضباط اِحرار بتحقٌق كل
أمانً وتطلعات شعبنا بثورة ٗٔ تموز المظفرة .
.

.

.

الشهٌد حسن العالق
بقلم  :عبد االمٌر العبود
كلٌة الحقوق
كان ثابراً على أستعمار واربابهٌ ،عبر عن ثورته هذه فً كل
مناسبة ،وفً كل وقت كان ٌعمل ،مع زمٕبه الطلبة فً
المدرسة ،ومع اخوانه العمال والكادحٌن فً الشوارع واِكواخ
فً لواء العمارة ،كان الشهٌد حسن العٕق ٌعمل مع الطٌبٌن
من ابناء بلدته ٌداً بٌد من اجل القضاء على أستعمار والتحرر
من سٌطرته وتحكمه .وكانت تمر أٌام المفعمة بالنضال
الثوري ومع هذه أٌام ٌشتد حماس الشهٌد حسن ووعٌه ٌتبلور
فلم ٌعقه عن النضال فً سبٌل قضٌته العادلة ٔ مطاردات
الشرطة ؤ اسالٌبهم الخبٌثة ولم ٌقؾ حابًٕ دون كفاحه ذلك
أضطهاد اِسود .وجاءت وثبة تشرٌن اِول ٕ٘،ٔ9
وارتفعت أصوات الشعب فً كل مكان من العراق مزمجر ًة فً
ً
ومطالبة بإطٕق الحرٌات الدٌمقراطٌة
وجه أستعمار البؽٌض
واجراء أنتخابات بؤسلوب حر مباشر وسقوط أحٕؾ
العدوانٌة واطٕق سراح الســجناء السٌاسٌٌن .وفً ٌوم ٕ٘ من
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تلك السنة انطلقت من ثانوٌة العمارة مظاهرة صاخبة اشترك
فٌها اؼلب سكان اللواء ،سارت المظاهرة وكانت أصوات
المتظاهرٌن تصرخ مطالبة بؤمانً الشعب واهدافه والشعارات
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ترتفع معبرة عن ارادة هذا الشعب وقوته .وما ان اقتربت هذه
المظاهرة من حدٌقة البلدٌة حتى داهمتها سٌارات الشرطة من
الخلؾ ،وعلى بعد من المظاهرة حٌث كان المتظاهرون فً
خضم حماسهم لن ٌشؽلهم عن قٌادة موكبهم المتحرر اي شاؼل
وقؾ ( علً البزاز ) مدٌر الشرطة العام فً لواء العمارة
آنذاك فً وسط احدى السٌارات المسلحة وراح ٌطلق النار هو
وأتباعه على موكب الدٌمقراطٌة والسٕم .والمتظاهرون
ٌقابلون الرصاص بصدورهم العامرة باٌْمان واصواتهم
تصرخ فً وجه الرصاص الطابش ــ نموت لٌحٌا الوطن ــ
واستقرت احدى رصاصات الؽدر والخٌانة فً صــدر الطالب
( حسن العٕق ) الذي كان فً مقدمة الركب ٌستصرخ اخوانه
الصبر والثبات .وسقط حسن العٕق وكانت حنجرته ٔ تنقطع
عن الهتاؾ رؼم أصابة الخطٌرة ،كانت الرصاصة فً قلبه
ورؼم كل ذلك كان لسانه ٔ ٌزال ٌردد ــ الموت لٕستعمار
والحٌاة للشعوب ــ ٔ مكان لكم فً الحٌاة ٌا عبٌد أستعمار
والرجعٌة ــ نموت لٌحٌا الوطن ــ .
وعلى أثر ذلك الصراخ المتواصل ،اقترب منه احد ضباط
الشرطة ،وراح ٌركله على بطنه ،وعلى رأسه محاؤ اسكات
ذلك الصوت المتحرر ولكن ذلك كان عبثا فان لسان المناضل
حسن لم ٌزل ٌردد امانً الشعب حتى آخر لحظة فً حٌاته .
ونقل حسن الى المستشفى وفارق البطل حٌاته بعد وصوله الى
المستشفى بقلٌل ولم تمضً لحظات حتى طوق الشعب
المستشفى الذي ٌرقد على اسرته جثمان الشهٌد الخالد
والصراخ ٌتعالى والهتافات ترتفع مــــــــطالبة بجثمان الشهــٌد
الخالد .
واستمرت سٌارات الشرطة تداهم المتظاهرٌن محاولة الحٌلولة
بٌنهم وبٌن جثمان الشهٌد وارتفع ازٌز الرصاص من جدٌد بؽٌة
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تفرٌق الناس ولكن تلك المحاؤت ما كانت لتجدي فالشعب
الذي مات من اجله حسن العٕق ٔ ٌزال ٌمّ الشوارع
المحٌطة بالمستشفى مطالبا بجثمان الشهٌد الراحل .
وقبل ان تؽرب الشمس بقلٌل هجم المتظاهرون على المستشفى
واخرجوا جثمان الشهٌد حسن رؼم أنؾ أستعمار . . .وسار
موكب التشٌٌع فً شوارع العـــــــــــمارة وسط الهتاؾ والبكاء
وأهازٌج ترعد ،وزؼارٌد النساء ترتفع .لقد كان التشٌٌع اشبه
بتودٌع البطل المنتصر .
ومرت اٌِام وذكرى الشهٌد حسن لم تزل تعٌش فً قلوب كل
سكان لواء العمارة ،ودمه لم ٌزل ٌستصرخ الضمابر مطالبا
بالثؤر .
وجاء ٌوم ٗٔ تموز وشع نور الحرٌة لٌلقً الضوء على
الحقابق وحان وقت القصاص من أعداء الشعب .
والقً القبض على ( علً البزاز ) ،ووضع القٌد على الٌد التً
اطلقت الرصاص على المناضل علً العٕق ولم ٌجد ( على
البزاز ) ،وسٌلة من القصاص العادل فؤلقى بنفسه من شرفة
التوقٌؾ .
ومات ملعونا ،وبقت ذكرى الشهٌد حسن خالدة فً تارٌخ كفاح
الشعب العراقً من اجل التحرر والدٌمقراطٌة .
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حسن العالق  . . .الشهٌد المنسً
علً العالق
تارٌخ الشهادة ٕ تشرٌن الثانً ٕ٘ٔ9
تشكلت حكومة مصطفى محمود العمري( من الموصل ) فً ٙ
تموز ٕ٘ ٔ9وشؽل هذا الرجل قبلها وزٌر داخلٌه ِربع مرات
ولهذا أرادها أمٌر عبد أله الوصً على عرش العراق
لتهٌبة انتخابات مجلس النواب العرقً لتؤتً بالموالٌن للسلطة
فعمدت هذه الحكومة بزج المعارضٌن والوطنٌٌن بالسجون
وقمع الحرٌات ولذلك تحركت القوى الوطنٌة للمطالبة بإخراج
المعتقلٌن وعدم قمع الحرٌات فحدثت إضرابات كثٌره فً بؽداد
وكان من اشدها إضراب كلٌة الصٌدلة وانتقلت اْضرابات
والمظاهرات للمدن الجنوبٌة وكان لواء العمارة ( محافظة
مٌسان ) النصٌب اِكبر حٌث جرت مظاهرات فً اِول من
تشرٌن الثانً وهً تبدا من ثانوٌة العمارة للبنٌن ( أن منتزه
مقابل مستشفى الزهراوي ) كان ٌقود هذه المظاهرات الشهٌد
البطل حسن صبٌح العٕق وبتوجٌه من أخٌه المرحوم اِدٌب
حسٌن العٕق الذي كان ٌجاور بمسٌره التظاهرة .
فقد اخبرنً الفقٌد حسٌن العٕق انه كان ٌسٌر وٌوجه المظاهرة
وٌقودها أخٌه الشهٌد حسن وما ان وصلت المظاهرة إلى مكان
مكوى ولوندري المرحوم پولص توما ( نهاٌة شارع التربٌة
على شارع دجله حالٌا ً ) تصدت مجموعات من الشرطة لهذه
التظاهرة لتفرٌقها ولكن اصرار الطلبة على المضً بها دفع
مٕزم الشرطة علً البزاز ( من الموصل ) ٔن ٌطلق النار
على الشهٌد حسن فؤصابته رصاصه فً قلبه فارق الحٌاة على
اثرها ،فازداد ؼضب الجماهٌر ورموا الحجارة باتجاه الشرطة
وقد أصٌب عدد منهم ،أخذ جثمان الشهٌد حسن للمستشفى
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الملكً فً العمارة ( حالٌا مبنى البلدٌة ) وحاولت اِجهزة
اِمنٌة إخفابها لؽرض تهدبة الجموع الؽاضبة ولكن لم تستطع
فجرى للشهٌد حسن تشٌٌع مهٌب لٌٕ ثم إلى مثواه بالنجؾ
اِشرؾ وكان كلما ٌمر جثمانه فً ناحٌة او قضاء ٌجري
استقبال مهٌب ومظاهرات حتى وصول الجثمان للنجؾ .
حدثنً المرحوم حسٌن العــــــــــــٕق عن حادثة أخٌه فقد كلفة
الحكومة المرحوم المحامً جاسم العوادي الذي كان ناببا عن
لواء العمارة لما له من تؤثٌر على آل العٕق كونه علوي النسب
وهناك تواصل اجتماعً بٌن العوابل وقد نقل للمرحوم حسٌن
العٕق رؼبة الحكومة بدفع الدٌه عن مقتل أخٌه فؤجبته ( ابو
محمد شلون تقبل أبٌع دم اخوي ) .
شارك فً هذه المظاهرات السٌد صبٌح كرم الوتار وعبد
أمٌر رحٌمه وآخرٌن وسقـــطت حكومة مصطفى العمري فً
ٕٕ من نفس الشهر .
المرحوم الشهٌد حسن العٕق موالٌد ٖٗ ٔ9اي استشهد وعمره
 ٔ9سنه وكان رٌاضً محب للحٌاة حٌث كان حامً هدؾ
إعدادٌة العمارة وٌشاهد وٌتابع مبارٌات كرة السلة حٌث حدثنً
عمً المرحوم عدنان ان الشهٌد حسن كان ٌتابع مبارٌات كرة
السلة لمدرسة السٕم وكان ٌقول عنه كان شجاعا ٔ ٌهاب ؤ
ٌخاؾ من شًء وهذه هً صفات اِبطال .
من هو الشهٌد حسن العالق
حسن صبٌح ناصر نثار العٕق ٌنتمً إلى آل العٕق العشٌرة
العلوٌة الحسنٌة حٌث كان جده ناصر وطاهر وعبدهللا ٌسكنون
مع عمومتم فً الضفة الٌمنى من نهر دجله( حسب جرٌانه )
فً المنطقة الممتدة من شٌخ سعد حتى علً الؽربً شارك
اِخوة الثٕث فً التصدي لٕحتٕل البرٌطانً فً الحرب
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أولى مع ابناء عمومتهم وباِخص السٌد عبد الكرٌم السٌد
سفاح ( الذي ٌٔزال حفٌده السٌد ؼنً ٌسكن نفس المنطقة )
حٌث استشهد السٌد عبد هللا وهو شاب لم ٌتزوج بعد ونفً فٌما
بعد السٌد طاهر ( جد والدي ) للهند لمدة سنتٌن وأفلت من ٌد
اْنكلٌز السٌد ناصر جد الشهٌد ،اما ولده فٕ ٌقل شجاعة عنهم
المرحوم السٌد صبٌح الذي عنؾ عمٌد دار المعلمٌن العالٌة
الذي لم ٌقبل المرحوم حسٌن فً دار المعلمٌن العالٌة وقال
للعمٌد ( انً ؼاسل اٌدي منك من خلٌت الؽلٌون مال اْنكلٌز
بحلگك ) اما القاتل فهو علً البزاز .
بحكم عملً فً اْشراؾ على معامل السكر فً الموصل
تعرفت على استاذ فاضل وهو المرحوم ٌاسر عبد الؽنً البزاز
ودامت عٕقتً به طوٌٕ وقبٌل وفاته بؤشهر تذكرت بانه ٌحمل
نفس اللقب فؤخبرته بما جرى فقال ان ابٌه ابن عم والدي
( رفض ان ٌعطٌنً اسم ابٌه ) وقال انه كان شرس متهور
حٌث قام بضرب معلمه بالكرسً عندما كان فً الرابع
أبتدابً فقلت له انه انتحر بناء على الشكوى المقدمة من
شقٌق الشهٌد حسٌن العٕق( سمعت هذا الكٕم وانا صؽٌر )،
لكن الدكتور ٌاسر نفى ذلك مطلقا وقال ان الضابط علً البزاز
اشترك بحركة او مإامرة الشواؾ فً مطلع عام  ٔ9٘9وهو
برتبة نقٌب ونقل مخفورا الى بؽداد وعندما علم انه سٌعرض
على محكمة الشعب ( المهداوي ) انتحر وسٌٕقً ربه بما
اقترفت ٌداه ،لكنه حصل على التقاعد بعد انقٕب ٗٔ
رمضان .
ونسً الشهٌد حسن العٕق
ٔ شارع ؤ قاعه ؤ مدرسه تخلد اسمه
تحٌاتً للجمٌع وللحزب الشٌوعً الذي نسً مناراته الشامخة
التً لؤ هذه الدماء ما كانت له هذه اِرضٌة .
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الشهٌدة ام لٌنا ( رسمٌه جبر الوزنً )
لٌنا النهر

قبل حوالً أربع سنوات طلبت من ابً ان ٌكتب موضوع
عن امًٌ ،وصفها لمن ٔ ٌعرفها وكذكرى لمن عرفها
وِحفادها .ولٌس هناك احد فً هذه الدنٌا اعرؾ منه بوالدتً
أم لٌنا .
طلبت منه وصفها كما كانت .مناضلة فدت العراق والحزب
الشٌوعً بحٌاتها وأمومتها وكل ما تملك .
ورحب ابً بالطلب وكتب الموضوع وسلمنً اٌاه حٌنها..
ولكن طبع المسودة اخذ من الوقت ما اخذ ..فموضوع لُخرٌن
على الورق هو وشم السنٌن على الورٌد ..وشم مــــرسوم بالدم
والدمع والقهر .عجبا ً كٌؾ ٌسترد أنسان حٌاته بعد تدمٌرها..
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عجبا ً كم طعنة خنجر مسموم وجرح نزؾ استحملناه ..عجبا ً
اذا كانت مجرد طباعة مسودة بمكانها ان تقلب ٌومك رأسا ً
على عقب وتٌقظ وحش الذكرٌات النابم ..وٌطلب منك ان
تعٌش الحٌاة الطبٌعٌة ..كٌؾ؟ ولكن نرجع ونقول لما ٔ ؟ بحبنا
للعراق وتارٌخنا الشرٌؾ مرفوعٌن الرأس نقؾ .لم نخذله
ٌوما ً .ولن نخذله ابداً .
الشهٌدة ام لٌنا ( رسمٌه جبر الوزنً )
من الكوادر المتقدمة فً الحزب الشٌوعً العراقً وعنصر
قٌادي فً الحركة النسوٌة العراقٌة من خٕل عملها فً قٌادة
رابطة المرأة العراقٌة .
من عابله عراقٌة كادحة ،ولدت عام  .ٔ9ٗ9تــخرجت من دار
المعلمات وعملت فً مجال التعلٌم أبتدابً .مدٌرة مدرسه
ابتدابٌة من صفٌن فً رٌؾ كربٕء ،بنٌت من القصب وبدون
اي مرافق ملحقه بها .ومن خٕل هذا الواقع ومعاٌشتها لواقع
الطالبات وعوابلهن فً الرٌؾ بدأ نشاطها الجماهٌري لٌقودها
ذلك ومن خٕل عٕقتها ببعض العناصر والعـــــوابل الشٌوعٌة
الى الحزب الشٌوعً العراقً ،فانتظمت فً الحزب عام
ٕ ٔ97وقد عرفت بعد ذلك بمبادبها وجهادٌتها فً مختلؾ
الظروؾ .حٌث قادت منظمة الحزب النسابٌة فً المحافظة
وكانت عضو فً اللجنة المحلٌة للحزب التً كانت تقود العمل
الحزبً فً المحافظة .وقد تمٌزت الشهٌدة بعملها الدٌمقراطً
والجماهٌري وعملت على اعادة تشكٌل فرع رابطة المرأة
العراقٌة فً محافظة كربٕء فً المدٌنة والرٌؾ .وكانت ترفد
الصحؾ بتقارٌر عكست واقع ومعاناة ومطالب النسوة فً
أماكن التً عملت فٌها .مـــما اهلها ان تصبح فً الهٌبة العلٌا
التً كانت تقود رابطة المرأة فً عموم العراق .
تزوجت عام ٗ ٔ97من رفٌقها محمد النهر وكان ٌعمل حٌنها
ٔ97

الشهٌدة الخالدة رسمٌة جبر ( أم لٌنا )  /نصٌرة فً كردستان

فً المنظمة الحزبٌة .وفً عام ٘ ٔ97رزقا بابنتهم الوحٌدة لٌنا
والتً شكلت قصة حٌاتها نموذجا ً لمآسً ومعاناة أطفال
وعوابل المناضلٌن الشٌوعٌٌن والوطنٌٌن .ونتٌجة لنشاط ام لٌنا
المتواصل والدإوب بدأت اجهزة البعث المختلفة حملة التضٌق
علٌها خاصه بعد ان ساهمت فً المإتمر الوطنً الثالث
للحزب الشٌوعً العراقً عام  .ٔ97ٙوفً المدرسة
وبتحرٌض من مكتب المعلمٌن التابع لحزب البعث طلبت
مدٌرة المدرسة ان تلقً ام لٌنا كلمة أسبوع ( والتً خصصت
لمدح انقٕب شباط أسود ) ؼٌر انها رفضت ذلك واحٌلت الى
لجنه تحقٌقٌة عوقبت على اثرها ونقلت الى التعلٌم بمدٌنة
الرمادي .وبعد مدة قصٌرة تركت التعلٌم وتفرؼت للعمل
الحزبً فً محافظة كربٕء .
وفً عام  ٔ977ارسلها الحزب وزوجها للدراسة فً ( معهد
العلوم أجتماعٌة ) فً موسكو لمدة سنتٌن ،حٌث تركوا ابنتهم
لٌنا عند اجدادها فً كربٕء .وعندما تفاقمت مضاٌقات
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ومطاردات البعث الحاكم للشٌوعٌٌن والدٌمقراطٌٌن وتحوّ ل الى
هجوم عام على كل ما هو تقدمً فً البٕد ،لم ٌتمكنا من
الرجوع الى العراق .فبقٌا فً سورٌا ،وهناك ساهمت الرفٌقة
ام لٌنا فً اعادة تشكٌل المنظمة الحزبٌة وتؤسٌس فرع رابطة
المرأة العراقٌة فً سورٌا وساهمت فً اعمال مإتمر الرابطة
الرابع الذي عقد فً بٌروت والذي جدد انتخابها للهٌبة القٌادٌة
للرابطة ،وفً تلك الفترة كان التوجه العام للحزب ومناضلٌه
هو التوجه الى كردستان وحمل السٕح ضد النظام الصدامً
الفاشً .ولهذا انخرطت ام لٌنا فً دورة للتدرٌب على مختلؾ
أسلحة وتعلم فنون حرب أنصار ،وبعدها توجهت الى
كردستان مع زوجها واثنتان من اخواتها فً منتصؾ عام
ٔ ،ٔ99وبرؼم ظروؾ حرب أنصار الصعبة وامكانٌات
النظام الفاشً وامكانٌات الحزب الشحٌحة فً البداٌة أ ان ام
لٌنا استطاعت تحمل كل ذلك وقطعت اراضً كردستان العراق
مشٌا ً على أقدام مع سٕحها وحاجاتها البسٌطة من زاخو فً
دهوك لؽاٌه منطقة قرداغ فً السلٌمانٌة لتعود من جدٌد من
السلٌمانٌة الى دهوك بنفس الظروؾ .ؼٌر ان الهاجس الحزبً
والنسابً بقً فً ذهنها ولهذا ارسلها الحزب للعمل الحزبً فً
بؽداد والفرات أوسط وفً ظروؾ الهجمة الفاشٌة للنظام
وتحطٌم التنظٌمات الحزبٌة الشٌوعٌة وقوى المعارضة .وفً
ظروؾ خارقة التعقٌد بقٌت ام لٌنا فً تلك المناطق لتنجز
مهامها وتعود الى كردستان بجهودها الخاصة .وانخرطت
بالعمل أنصاري من جدٌد لتعود لبؽداد والفرات أوسط مرة
اخرى عام ٗ ٔ99الى ان تمكنت اجهزت أمن الفاشٌة من
القاء القبض علٌها وعلى رفٌقاتها لتتعرض الى ابشع انواع
التعذٌب لكسر ارادتها ،ؼٌر انهم فشلوا وقد تحدتهم بكل كبرٌاء
مما اضطرهم الى احالتها ورفٌقاتها الى محكمة صورٌة حٌث
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حكم علٌها وعلى احدى رفٌقاتها المناضلة ام سـعد باْعدام
شنقا ً .
ونقلوا الى سجن الرشاد حٌث ٔقٌن مختلؾ المضاٌقات الى ٌوم
تنفٌذ حكم أعدام ،عندما تقدمت الجمٌع ام لٌنا وهتفت باسم
الحزب الشٌوعً العراقً وحٌاة الشعب العراقً والموت
للجٕدٌن .ودفنت الشهٌدة ام لٌنا سراً لحٌن سقوط النظام الفاشً
والتعرؾ على رفاتها الطاهر فً احدى المقابر فً بؽداد .
لقد عاشت الشهٌدة ام لٌنا ظروفا ً صعبة وقاسٌة ،ؼٌر ان
جرحها الكبٌر ومعاناتها الدابمة حتى فً الظروؾ الطبٌعٌة هً
فراقها ٔبنتها العزٌزة لٌنا .لقد حرمتها ظروؾ أرهاب
الفاشٌة من العٌش مع ابنتها ،فحٌن سفرها الى موسكو عام
 ٔ977كان عمر لٌنا سنتان واربعة اشهر ولم تلتقً بها أ فً
دمشق  ٔ99ٓ -ٔ979لتعٌش البنت ظروؾ الحرمان من
الوالدٌن ،وقد حانت احدى الصدؾ النادرة والبالؽة المؤساوٌة
ان تشاهد الشهٌدة ام لٌنا طـــــفلتها عام ٕ ٔ99عند اختفابها فً
بٌت اخوها فً كربٕء ،فقد كانت تشاهد لٌنا وهً تلعب فً
ساحة البٌت من دون ان تظهر لها نفسها ،وذلك بسبب الجو
البولٌسً الذي فرضه النظام البعثً ،ومٕحقته حتى أطفال
لٓبٕغ عن كل شًء فً بٌوتهم .وبدافع عاطفه أمومة التً
ٔ تقاوم وضعت احدى المرات اللثام على وجهها والتقت بها
فً البٌت وتحدثت معها ،ؼٌر ان لٌنا وبحكم من دافع ؼرٌب
حاولت رفع اللثام عن وجه امها ،ولم تتمكن بسبب حذر
والدتها .فؤي فلم ٌمكن ان ٌسجل مثل هذا المــــــــــوقؾ وعمق
المعاناة اْنسانٌة لهذا اللقاء ..
وكؤن مؤساة لٌنا وحرمانها وظـــــــــروؾ العابلة المهددة ٌومٌا ً
بزٌارات اِمن وتعرضاتهم ٔ تكفً .ففً احد أٌام وفً
المدرسة أبتدابٌة ،ارسلت بطلبها مدٌرة المدرسة ٔ ،لشًء
ٕٓٓ

الشهٌدة الخالدة رسمٌة جبر ( أم لٌنا ) الثانٌة من الٌمٌن
مع مجموعة من النصٌرات فً كردستان
ٌخص المدرسة ،بل لتخبرها بخبر اعدام والدتها بطلب من
منظمة البعث الفاشً .فؤلى اي حد وصلت الخسة وأجرام بان
تخبر بنت فً أبتدابٌة بخبر اعدام والدتها ....
وتدور عجلة الحٌاة وٌسقط النظام الفاشً وٌقؾ المجرمون
بقفص أتهام وٌمجد الشعب العراقً شهداءه وابنابهم ولٌفسح
الحدٌث عن كل هذه الظروؾ والمعاناة  .اما لٌنا فتلتقً بوالدها
فً السوٌد بداٌة عام ٖ ٔ99وبعدها تتزوج وتنجب ولدٌن هدٌر
واثٌر ،تتحدث لهم عن جدتهم البطلة وعن العراق وتلقنهم
حكاٌات اطفال العراق واناشٌده .

ٕٔٓ

معتصم عبد الكرٌم فنان شٌوعً شهٌد
نضال عبد الكرٌم

قزلر قرٌة كردٌة منسٌة فً اقصى شمال العراق ،لم ٌعرفها أ
القلٌل ،وفجؤة وقفت دورة أرض عندها ،ودخلت الجنة خالدة
فٌها بتارٌخ ٕٗ آذار ٓ ،ٔ99باستشهاد خمسة شباب ٔ ٌملكون
من الحٌاة سوى حبها ،لم ٌتعلموا فنون القتال وربما استخدموا
سٕحهم ِول وآخر مرة فً حٌاتهم ،اثر مواجهة عسكرٌة ؼٌر
متكافبة بٌن مفرزة من انصار الحزب الشٌوعً العراقً
وقوات النظام الدكتاتوري السابق مستخدما طابراته وانزال
عسكري كبٌر .معتصم عبد الكرٌم كان احدهم  ،بلػ لحظة
استشهاده  ٕٙعاما .
حٌنما انسحب الجٌش العراقً من قزلر هرع اهل القرٌة
وفتشوا فً الجٌوب ِثبات هوٌة الشهداء ،الدماء لم تزل
ٕٕٓ

ساخنة ،وعند قلب معتصم كان هناك دفتر صؽٌر ( استلمته بعد
استشهاده ) ؼٕفه من البٕستك ،وفً هذا الدفتر الصؽٌر كتب
معتصم اسماء القرى التً مر بها ،وكتب أٌضا ( وفً احدى
هذه القرى تجمع أطفال حولنا ،فؤخذتهم الى شجرة كبٌرة
ورسمنا معا وحفرنا على جذعها ) .وفً آخر ورقة كــــــــتب
( وصلنا الى قرٌة قزلر وتعنً البنات الجمٌٕت ،وهً حقا
كذلك ) .تحت ؼٕؾ الدفتر الداخلً كان هناك ربعًّ دٌنار
عراقً وهً كل ما كان ما ٌملكه .
معتصم كان طالبا فً معهد الفنون الجمٌلة  /قسم التشكٌل ،أقام
معرضٌن شخصٌٌن ِعماله فً الكرافٌك وألوان فً بؽداد،
عمل مونتٌراً فً جرٌدتًّ طرٌق الشعب والفكر الجدٌد .
معتصم كان مشروع شهٌد واصبح كذلكِ ،نه كان مــبادرا فً
المهام الصعبة ومنها اٌصال رفاقه المحاصرٌن الى جبال
كردستان .كتب لً مرة الفنان النحات مكً حسٌن على
قصاصات ورق صؽٌرة من كردستان ٌتحدث فٌها عن خروجه
من بؽداد الى نوزنك مع معتصم ،وكٌؾ حمله معتصم على
ظهره لمسافة بٌن الجبال وطرقها الوعرة .كان بطبعه قلٌل
الكٕم ،هادئ ،ولكنه ٌراقب كل شًء من حوله بحذر ،وهذه
المٌزة جعلته ٌنجح فً انقاذ مجموعة من الرفاق وتوصٌلهم الى
كردستان .كتب صدٌقه الفنان هادي الخزاعً ( سمعت بمآثره
الصامتة ،إذ كان معنٌا بنقل البرٌد الحزبً من مقرات اِنصار
الى الداخل وبالعكس ،كانت مهمة ٔ تشبه أي مهمة اخرى،
وكان ناجحا فً مهمته ،ربما ِنه كان مقٕ فً الكٕم ،ومتجنبا
الحدٌث عن نفسه ) .
كان هو اِخ الذي ٌكبرنً مباشرة ،وعن طرٌقه فقط سمعت
ِول مرة فً حٌاتً الفرقة السمفونٌة العراقٌة فً قاعة
الشعب ،لم أفهم ماذا ٌعزفون ؤ اسماء الُٔت ،وكنت مرتبكة
ٖٕٓ

المشاعر لهذا الجو الجدٌد الذي وضعنً فٌهِ ،نه كان فنانا
شامٌٕ ،حب الموسٌقى وٌتذوقها ،وقارئ جٌد ومتنوع القراءات
الثقافٌة والسٌاسٌة .
وعن طرٌقه اٌضا دخلت المسرح وتعلمت كٌؾ وأٌن أقؾ على
خشبته ،وتعهد لوالدنا بتوصٌلً كل مساء بعد انتهاء العرض
المسرحً الى البٌت ،وهكذا على مدار شهور وسنوات .
عند اشتداد هجمة اجهزة النظام الدكتاتوري ضد الحزب
الشٌوعً العراقً ،رفض فكرة السفر والخروج من العراق،
وكان ٌقول  :لم ٌخرج فهد وسٕم عادل اثناء اشتداد الهجمات
ضد الحزب ،وواصل عمله النضالً فً جرٌدة طرٌق الشعب
الى آخر لحظة قبل اقتحامها من اجهزة أمن عام ،ٔ979
وانتقل بعدها الى ذرى جبال كردستان لبدء مرحلة وشكل جدٌد
من النضال .
احتفظ والدي بخبر استشهاد معتصم عن عابلتً الذي بلؽه من
الحزب الشٌوعً العراقً ،وباِخص عن والدتنا لعٕقتها
المتمٌزة مع معتصمِ ،نه أبن الهادئ وؼٌر المشاكس
والخدوم ،على خٕؾ اخوتً أربعة اَخرون .سافر والدي
خلسة الى السلٌمانٌة ونقل رفاته من مقبرة البلدٌة الى مقبرة
شٌخ محً الدٌن فً السلٌمانٌة ،وتوفٌت والدتنا وهً تعلم ان
معتصم ٌدرس الرسم فً اٌطالٌا وٌبعث التحٌات شفاها ً ،خوفا
علٌهم من اعٌن اجهزة الدكتاتورٌة ،وبعدها ابلؽهم باِمر .
بعد بضعة أشهر التحقت انا اٌضا بحركة أنصار وحملت
السٕح ،مع رفٌقات ورفاق آخرٌن ،للنضال ضد الدكتاتورٌة،
وواجهنا الموت وجها لوجه أكثر من مرة ،وفً معركة بشت
باشان كنا نصعد جبل قندٌل المؽطى بالثلج على قوة ؼرٌزة
البقاء ،وفً كل مرة نهرب من الموت بؤعجوبة أو صدفة،
تصبح الحٌاة بعدها أرق واجـــــــــمل .ولكن معتصم لم ٌستطع
ٕٗٓ

الهروب من ستمابة جندي وطابرات مقاتلة .
كتب الشاعر عبد الكرٌم كاصد ( ان فناننا ٔ ٌخوض الحٌاة بل
الموت اٌضاٌ ٔ ،خوض المعرفة بل جهل اَخرٌن بحٌاته
وموته وسط عذابه الٌومً وعذاب حلمه البسٌط ،وكؤن مصٌر
معتصم هو مصٌر الجمٌع ،فنانٌن وادباء ).
فً ذكرى استشهاد معتصم فؤن النسٌان لٌس بنعمة بل خٌانة .
كوبنهاكن آذار ٕٕٔٓ
.
.
.

من السفر الخالد لألنصار الشٌوعٌٌن
الشهٌد ابو زهره  -معتصم عبد الكرٌم
النصٌر ابو عادل
فارس زهرون حبٌب
جمعنا فصٌل بؽداد فً خرٌؾ عام  ٔ979فً قاعدة نوزنك
بعد ان وصلنا الٌها من قاعدة بلبزان { منطقة سوران } وكان
النصٌر ابو زهرة أحد اعضاء الفصٌل ،هادئ و ودود،
متواضع ٌ ،نجز أعمال الٌومٌة بكل همه ومرح وابتسامه ٔ
تفارقه ،سعادته كانت عندما ٌحصل على قدح شاي إضـــــافً
{ علبة معجون طماطة فارؼه نستعملها بدل أقداح } عندما
ٌحن علٌه رفٌقنا اْداري ابو ؤء ...فقد كان الشهٌد مولع
بشرب الشاي ،هذه السعادة تكتمل عندما نترك الفانوس له لٌٕ
لٌبدأ الرسم على أوراقه التً ٔ تفارق { علٌجته }(ٔ) ...كان
رسام واعد لم ٌنهى الصؾ المنتهى فً معهد الفنون الجمٌلة
عندما اختفى عن انظار البعث ومن ثم التحق بصفوؾ أنصار
فً سوران .صباحا كان ٌنهض مبكرا قبل الرفاق وٌبدأ بالبحث
فً المذٌاع عن اؼنٌه لفٌروز و ٌقول مازحا { ..فٌروز هً
المٕك الذى ٌحرسنً } تحمل بسعة صدر انتقادات آمر
ٕ٘ٓ

الفصٌل له بضرورة حلق لحٌته التً كان ٌحرص علٌها
وٌعتنى بها ٌومٌا ،كان ٌتكلم عن الفن وعن مشارٌعه الفنٌة كلما
كان ٌؤتً لمساعدتنا فً المخبز بشرط ان ٌجود علٌه الرفٌق ابو
الصوؾ بالشاي بعد ان علم ان ابو ؤء سمح { لّسطة ابو
الصوؾ ومساعدٌه } بوجبة شاي لهم أثناء اعداد الخبز
كحوافز عمل ....دابما عندما كنا نقوم بجمع الحطب استعدادا
للشتاء كان ابو زهره ٌمتنع بإصرار بؤن ٌكون مع مجموعة
قطع أشجار وتحطٌبها وٌساهم فقط بنقل ما كنا نعده للنقل
وحٌنها كانت ٌتجسد امام عٌنً تخطٌط الخالد جواد سلٌم {
الشجرة القتٌلة } والذى جسد فٌه قساوة أنسان ووحشٌته
...متؤكدا كنت ان هذا ما كان ٌشعر به ابو زهرة .
طلبت اْدارة المركزٌة للقاعدة من فصٌلنا ارسال نصٌر
لحراسة مخزن صؽٌر لنا بالقرب من المنطقة التً ٌتواجد بها
المهربون ما بٌن العراق واٌران والمخزن عبارة عن ؼرفة
طٌنٌه صؽٌره محفور نصفها فً الجبل تكدس اْدارة ما ٌمكن
الحصول علٌه من مواد ؼذابٌة { اكٌاس الطحٌن والسكر }
لحٌن توزٌعها على الفصابل ...بادر الرفٌق ابو زهرة بالذهاب
للحراسة بعد ان جهزه اْداري ابو ؤء بفانوس وكمٌه ؼٌر
قلٌله من الشاي والخبز { وكان كرٌم على ؼٌر عـــادته
كإداري } .عاد ابو زهرة بعد ٌومٌٌن من انتهاء مهمته حامٕ
معه مجموعه من الرسوم الجمٌلة { تخطٌط بالقلم الجاؾ }
وكانت حول موضوع الشهٌد .
مع بوادر الربٌع من عام ٓ ٔ99تهٌا الرفٌقان أبو زهرة وأبو
ؤء للمشاركة فً مفرزه مع فصٌل بتوٌن وفصٌل بشدر
وكانت مهمة المفرزة اعٕمٌة وكذلك انجاز مهام تنظٌمٌة مع
رفاق التنظٌم المدنً فً قلعة دزة ،رانٌه ،جوارقرنة،
والمجمعات السكنٌة المنتشرة فً دشت بتوٌن وبشدر { سهل
ٕٓٙ

رانٌه } ــ المجمعات السكنٌة اقامها النظام لتجمٌع سكان القرى
الحدودٌة بعد تهجٌرهم وأحراق قراهم ــ وكعادة أنصار أقمنا
حفلة تودٌع ،كانت لٌلة جمٌلة ودعنا بها الرفٌقٌن بؤناشٌد
الحزب واِؼانً الجمٌلة ،كان صدى مفرزة الحزب الشٌوعً
ٌتردد فً كل مكان وكان اِهالً ٌتناقلون بؤعجاب وجود
انصار عرب مع المفرزة ،كسب ابو زهرة حب اِهالً له كان
ٌجمع أطفال حوله وٌرسم لهم وكم من { بورتٌت } ترك بعده
ِطفال وأهالً كانوا ٌتسابقون لدعوته ضٌؾ عندهم { ،كان
ابو زهرة { ٌلتهم } الطبٌعة بعٌنه لٌجسدها برسومه كلما كنا
نختفً فً الجبال المحٌطة ،كان كالطٌر الذى اطلق من قفص }
كما عكسه ابو ؤء للفصٌل حٌن عاد .
فً الرابع والعشرٌن من آذار  ٔ99ٓ -وعندما كانت المفرزة
فً مهمه فً قرٌة قزلر داهمت طابرات الهٌلوكوبتر واعداد
كبٌره من الجنود والمرتزقة{ الجحوش }(ٕ) القرٌة ودارت
معركة حامٌة استمرت ساعات طوٌلة سجل فٌها أنصار
ملحمة خالدة من سفرهم المجٌد حٌث كبدوا السلطة خسابر
فادحه وروت ارض كردستان دماء خمس شهداء شٌوعٌٌن
احدهم الشهٌد ابو زهرة الذى قاتل ببطولة نادرة ،وصلت
اِخبار الى القاعدة بعد أٌام من المعركة وكانت اخبار
متضاربة عن عدد الشهداء وبقٌنا ننتظر بقلق ...مساءا ومن
بعٌد لمحنا الرفٌق ابو ؤء قادما باتجاهنا ..كان ٌسٌر بصعوبة
فقد جرح فً المعركة ...وبــــكل وهن وحزن أخبرنا باستشهاد
ابو زهرة ،خٌم الوجوم علٌنا ،كنا ٔ نرٌد ان نصدق ان هذا
الرفٌق الودٌع قد ودعنا بهدوء وتسلل لٌحضن الوطن....
ولّنصار طقوس خاصه بهم للحزن ٔ ٌشعر بها إٔ من عاش
حٌاتهم ٌودعون رفٌقهم الشهٌد بصمت ٌحملونه معهم فً القلب
اٌنما رحلواٌ ....تذكرونه بكل جزبٌــــــــــات امورهم الٌومٌة..
ٕٓ7

من اعمال الفنان الشهٌد معتصم عبد الكرٌم
ٕٓ9

ٌزدادون عزما بهٌ ٔ ..بارح مخٌلتهم مهما طال الزمن ،وهكذا
أصبح الشهٌد ابو زهرة لرفاقه أنصار .
جمعنا بجو مهٌب ما ابدعه من رسوم وكان من ضمنها رسومه
المإثرة حول موضوع الشهٌد ..لقد رثى ابو زهرة نفسه وكؤنه
كان ٌشعر بؤن زمن الخلود قرٌب ،نشرت بعد فتره هذه الرسوم
فً جرٌدة الحزب السرٌة .
المجد والخلود للشهٌد ابو زهرة  -معتصم عبد الكرٌم
المجد لشهداء الحزب والوطن .
..................
ٔ) العلٌجة  :قطعة قماش ٌعملها النصٌر كحقٌبة ظهر ،وكما
وصفها النصٌر ٌوسؾ ابو الفوز هً بٌت النصٌر الذى ٌحمله
معه .
ٕ) الجحوش -الجاش ٌ :طلق على المرتزقة أكراد الذٌن
ٌساهمون مع الجٌش فً القتال ضد أنصار والبشمركة .
*

*

*

ربع قرن على استشهاد راضً محمد ( ابو اٌمان )
رٌاض مثنى
تمر هذه أٌام الذكرى الخامسة والعشرون على استشهاد
النصٌر ابو اٌمان ....شاءت الظروؾ ان أكون آخر من التقاهم
ابو اٌمان قبل استشهاده فً ٖٓ ٔ99٘-ٙ-إذ جمعنً و إٌاه
قاطع أعدام فً ابو ؼرٌب فً الفترة آنذاك .لم التقٌه وجها
لوجه ولكن تحدثنا كثٌرا اذ كان الشهٌد مع الشهداء محمد
طارش وصٕح فرج فً نفس الزنزانة ( زنزانة رقم ٗ )
وكنت مع الشهٌد علً جبار سهر فً الزنزانة رقم ثٕثة حٌث
تتعذر علٌنا الرإٌة و لكنا استطعنا الحدٌث عبر طرٌقة ابتكرها
ٕٓ9

من سبقونا فً زنزانات أعدام اذ عمدت ادارة القاطع على
قطع الماء بعد الساعة العاشرة مساءا مما اتاح لنا أتصال عبر
رفع حنفٌة الماء من كل جانب واستخدام ما ٌعرؾ بطرٌقة
أتصال التلفونً ...وهنا استمعت الى حدٌث راضً لحٌن لٌلة
استشهاده .
وانا اطالع ما كتبه العزٌز فابز الحٌدر فً مذكراته عن رحلته
توقفت كثٌرا عن ما ذكره عن مفرزة الطرٌق و حصرا عن
الشهٌد ابو اٌمان اذ اعادنً الى ربع قرن لما ذكره من
مواصفات لمستها لمس الٌد ٔ ابالػ اذ ما اضفت الى مـــا أشار
الٌه العزٌز الحٌدر من حرص كبٌر على معرفة أخبار اِهل
خاصة وان مدٌنته القرنة وقتها قد تعرضت الى قصؾ
ٕٓٔ

عشوابً من قبل القوات أٌرانٌة اثناء حرب المدن ...كان
ٌتشبث ببصٌص امل لمعرفة ما جرى ِهله حقا كان اِلم
ٌعتصره على أهله وأحبته فً مدٌنته البصرة .
حزنا كثٌراً فً ٌ٘ٔ ٔ99٘-ٙ-وم استشهاد محمد وصٕح
وكانوا بحق رفاق رابعٌن وشجعان ..ولكنا واصلنا الحدٌث وقد
أسرنً بوصٌة تداولها رفاقنا الذٌن توالوا على قاطع أعدام..
وكانت عبارة عن مؽلؾ ثمٌن جدا ٌحوي أسماء ورسوم
ووصاٌا شهداء حزبنا الشٌوعً العراقً من عام ٕ ٔ99لحٌن
٘ ( ٔ99خفض حكمً الى المإبد ) ..وثٌقة مهمة كتبت على
قطع قماش وخٌوط اخذت من مٕبس الشهداء انفسهم استخدم
بها مخٌط ( من عظم الدجاج ) ..أروع ما شاهدته بوستر
للشهٌد مهدي لحمامتٌن تحمٕن ؼصن زٌتون و منقوش علٌها
اسم الشهٌدة البطلة سحر امٌن ...والقابمة طوٌلة ما أثارنً بها
اٌضا اسماء كنا نظنها قد نجت من قبضة البعثٌٌن القتلة....
طلب منً ابو اٌمان ان احفظها وأوصً من بعدي بها كونها
وثٌقة ادانة دامؽة لسلطة البعث ( و كؤنه مع من سبقوه على
دراٌة بان ٌوم الحساب قادم لّزٔم النظام ) ...حرص على أٔ
ٌتحدث مطلقا بقضٌته حرصا منه على رفاقه حتى وهو فً
قاطع الموت ظنا منه بان عٌون النظام تتربص به .حٌث أنكر
التهمة الموجهة الٌه بالرؼم من انه اعتقل فً مسرح العملٌات
و حكم بالمادة  ( ٔ٘7تنظٌم مسلح لحساب الحزب الشٌوعً
العراقً ) وقد تعرض الى تعذٌب وحشً فً شعبة استخبارات
المنطقة الشمالٌة فً كركوك ( وهذا سمعته من الذٌن كانوا معه
فً ؼرؾ التعذٌب و لٌس من راضً فقط ) ....كٕنا كان
متلهفا لسماع اخبار الحزب هو ٌسؤل عن التنظٌم فً الداخل
وأنا اسؤل عن رفاقنا أنصار ..فً اللٌلة التً سبقت استشهاده
طلبنً بإلحاح للحدٌث وقتها رجوته ان ٌإجل الحدٌث الى الٌوم
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التالً ولكنه أصر وقال بالحرؾ الواحد ( رٌاض صدكنً
باجر ٌتم التنفٌذ بً ) ..كنت على ٌقٌن باننا سنتحدث بالٌوم
التالً كوننا بحكم الخبرة نعرؾ مظاهر التنفٌذ ٔ ..شًء ٌدل
على ان ؼدا سٌتم التنفٌذ ولكن حدس راضً كان اقوى....
تعذرت عن الحدٌث ٌومها لظروؾ خارجة عن ارادتً اذ
وصلنا وقتها عدد كبٌر من المحكومٌن و كانوا بحالة انهٌار
تتطلب منا مداراتهم و لكنً كم العن هذا النحس الذي رافقنً
لٌلتها وحرمنً من سماع آخر كلمات للشهٌد ابو اٌمانٌ ....وم
ٖٓ ٙ-الساعة العاشرة صباحا اذٌع اسمه و كنت وقتـها ماسك
( ؼرٌزٌا ) بقضبان الزنزانة لحظتها شاهدت راضً الذي
توقؾ امامً وأبتسامة تمّ وجهة الوسٌم ( لن انسى هذه
اللحظة ما حٌٌت انه العمر بكاملة ...لحظة تجسدت بها كل
معانً الحب والطٌبة والشجاعة ..لحظة ظللت ابحث عن كل
ما قٌل عن الشهٌد الرابع ابو اٌمان )  ..رفاقه فابز الحٌدر أبو
علٌوي أبو خلود ابو افكار مٕزم قصً استمعت الٌهم ولحظة
اللقاء الخاطؾ مع ابو اٌمان ٔ ٌمكن ان تمحى من الذاكرة  .لم
تنتهً قصة الشهٌد ابو اٌمان عنـــــــــــــد هذا الحد بل حدث ما
أرقنً اكثر وأكثر اذ بعد ٕٔ عام و نصؾ شاءت الصدؾ مرة
اخرى ان التقً راضً و لكن هذه المرة بصورة جمٌلة تحملها
حبٌبته .
فً اوابل عام  ٔ999فوجبت ( حٌن كنت شؽٌل فً مكتب
الشام ) بامرأة فً نهاٌة الثٕثٌنٌات من عمرها تطلب معلومات
عن احد اقرباءها وقتها طلب منً العزٌز حٌدر فاضل* أن
اتحدث بصراحة تامة عن الموضوع ( كوننا فً مرات عدة
مداراة لمشاعر أخرٌن نتعمد الجهل لحٌن الفرصة المناسبة )
و لكن هذه المرة ؼٌر المرات السابقة اذ ما ان وضعت
الصورة على المنضدة حتى اجبتها بدون تفـــكٌر بكل ما اعرفه
ٕٕٔ

من الٌسار :ابو علٌوي ،الشهٌد ابو هدٌل ،ابو افكار ،الشهٌد
ابو اٌمان ،ابو خلود ،ابو العز وجالل
كانت الصورة جمٌلة ( بنفس ابتسامة ٌوم التنفٌذ ) اجبتها
بالحقٌقة وانا اتفحص الصورة بكل تفاصٌلها لم انتبه أ الى
شهقتها و بكاءها المر ..حتى حٌدر لم ٌتمالك نفسه امام لحظة
ألم تلك .تبٌن ٔحقا انها حبٌبته التً اقسم لها بؤٔ ٌخون
قضٌته وانه عابد لٌكمل وإٌاها مشوار الحب الطاهر النقً..
أوفى بوعده و لم ٌخذلها و لكن مهرها كان ؼالً جدا فقد فقدت
الحبٌب و ضاع الوطن .
المجد و الخلود للشهٌد الؽالً راضً محمد ( ابو اٌمان ) ولكل
شهداء حزبنا المقدام .
..........
* حٌدر فاضل عضو اللجنة المركزٌة للحزب فً المإتمر
الوطنً الخامس .
ٖٕٔ

شهداء خالدون فً ذاكرة الحزب و الوطن
الشهٌد فرزدق جواد كاظم
مجٌد إبراهٌم خلٌل
الشهٌد فرزدق من موالٌد بؽداد ٓ ،ٔ9ٙو قد نشؤ وسط عابلة
مناضلة قدمت الكثٌر لقضٌة الحزب و الوطن ،فقد كان الوالد
جواد كاظم الكعٌسً سجٌنا سٌاسٌا للفترة من ٖ ٙ9 – ٙوهو
واحد ممن تعرضت حٌاتهم لخطر التصفٌة الجسدٌة فً قطار
الموت  ،تلك الفكرة التً ابتدعها أعداء الحٌــــــــــاة لقتل مبات
الشٌوعٌٌن بطرٌقة وحشٌة مبتكرة .
تشرب الشهٌد إرث والده النضالً كما تؤثر بإخوته وبالوسط
الثقافً والسٌاسً الذي شهده البٌت ،فسلك طرٌق النضال
المحفوؾ بالمخاطر ؼٌر هٌاب بالمصاعب .وعرؾ عن الشهٌد
ولعه بالقراءة فقد كان قاربا نهما وصدٌقا حمٌما للكتبٌ ،جد
المتعة فً الزاد المعرفً ،الذي ٔ ٌحده أفق ،عوالم من الحقابق
عن سعً اْنسان نحو اِفضل و تحدٌه لقوى الشر والطؽٌان .
قراءاته العمٌقة جــــــــعلته أكبر من عمره الؽض وزودته بفهم
أعمق لوقابع الحٌاة وما ٌجري فٌها من تناقض وصراع .كان
شهما ،جرٌبا شجاعا ،حرٌصا كتوما أٌضا على أسرار حزبه،
ٌصونها وهو ٌدرك أن أعٌن الفاشٌٌن تترصده فً كل خطوة .
أواخر السبعٌنات تعرض الحزب الشٌوعً العراقً وكل القوى
الدٌمقراطٌة إلى حملة تصفٌة شرسة شنتها أجهزة النظام البابد،
وتلقت تنظٌمات الحزب ضربة قوٌة ،فتشتت بعضها بسبب هذه
الضربة ،وظل فرزدق ،وكان فً حٌنها طالبا فً الصؾ الثانً
فً معهد الصحة العالً فً بؽداد ،مواصٕ النضال فً أقسى
ظروؾ السرٌة والمٕحقات اِمنٌة ،متنقٕ فً أكثر من مكان،
متخفٌا عن أعٌن جٕوزة اِمن .
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فً كانون الثانً ٔ ٔ99ؼــــــــادر فرزدق البٌت ولم ٌعد إلٌه
مطلقا ،اختطفه أزٔم النظام وؼٌبوه .وذهبت كل محاؤت
العابلة للبحث عنه أدراج الرٌاح .لم تتقبل اِم ؼٌاب ابنها
الحبٌب عن البٌت و بقٌت تمنً نفسها بعودته ٌوما ما ،وحتى
بعد سماعها بخبر استشهاده لم تستوعب اِم الملتاعة فكرة
إعدامه فكانت تعتبره موجودا وحٌا ولم تتصور فكرة ؼٌاب
ابنها الودٌع الحالم وقتله .
بعد جهود مضنٌة و مشقة حصلت عابلة الشهٌد على شهادة
وفاة الرفٌق فرزدق من مستشفى الرشٌد العسكري عام ٘ٔ99
أي بعد ٗٔ سنة من اختطافه و اعتقاله و تفٌد هذه الشهادة أنه
أعدم عام ٖ . ٔ99و قد رفض النظام تسلٌم جثة الشهٌد لذوٌه .
إن السلوك اْجرامً للنظام لم ٌقتصر على تؽٌٌب اْنسان و
قتله دون وجه حق و دون محاكمة ؛ بل و تؽٌٌب قبره أٌضا،
ٕ٘ٔ

فما زال أهل فرزدق و أهالً مبات الشهداء المؽٌبٌن ٌبحثون
عن قبور أعزاءهم .
فرزدق أٌها الودٌع الجمٌل رحلت عنا جسدا و ما زالت أٌادٌنا
تتلمس نبض قلبك .

*

*

*

بدٌع المنذري  ....زهرة الكاظمٌة الحمراء
فارس زهرون حبٌب
لم تثنى آثار الهجمة الشرسه التً قادها البعث ضد الحزب
الشٌوعً والمنظمات الدٌمقراطٌة فً بداٌة السبعٌنات من بروز
الرفٌق بدٌع عبد العزٌز المنذري ومنذ اٌِام اِولى لتواجده فً
كلٌة الزراعة فً جامعة بؽداد كوجه دٌمقراطً وقابد طٕبً
متمٌز فقد كان منظما وداعٌا للعمل الطٕبً فً صفوؾ اتحاد
الطلبة العام فً الجمهورٌة العراقٌة ،وكانت لخبرته المتراكمة
فً العمل الشبٌبى فً مدٌنة الكاظمٌة دورا فً توسٌع وتطوٌر
العمل الطٕبً فً كلٌة الزراعة .كان الشهٌد جرٌبا ً ومبادراً
بتقدٌم المـــقترحات ٔستؽٕل كل أمكانٌات للدفاع عن مصالح
الطلبة وهذا ما زاد ثقة الطلبة بدور اتحاد الطلبة كمدافع عن
حقوقهم ومشاكلهم { مع الظروؾ السرٌة التى كان ٌنشط بها
أتحاد} .
أثار نشاط الرفٌق بٌن صفوؾ الطلبة هلع وخوؾ منظمة
السلطة الطٕبٌة { والتً كان فً قٌادتها عالٌة كزار ،عٕء
الجبورى ،صالح المطلك والذى كان متخصصا بنقل كل أخبار
ونشاطات الطلبة الدٌمقراطٌٌن مباشرة الى اخت الجٕد ناظم
كزار } .والتً أصبح جزء من مهامها افتعال الصدام مع
الشهٌد بدٌع ولكن بذكابه المـــــــعهود وشجاعته كان ٌحول تلك
ٕٔٙ

الممارسات الى وسٌله لفضحهم ،مما زاد من التفاؾ الطلبة
حوله .
حٌن أعلن التحالؾ بٌن حزب البعث والحزب الشٌوعً
العراقً لم ٌكن بدٌع متفابٕ وكان ٌصرح بؤكثر من مكان بؤن
هذا التحالؾ هو الفخ الذى سنقع به وازدادت قناعته بذلك حٌن
جمد عمل المنظمات الدٌمقراطٌة نتٌجة لضؽوط البعث ،ولكن
تلك الضؽوط لم تهبط من عزٌمة الشهٌد بل زادته نشاطا فً
عمله الحزبً .
بدأ حزب البعث هجومه الفاشً ضد منظمات الحزب الشٌوعً
منذ بداٌة  ٔ977وكان هذا الهجوم قد أعد له منذ منتصؾ
السبعٌنٌات ،فقد حطمت التنظٌمات فً المحافظات وبعد أن
نجحوا فً ذلك ركزوا كل إمكانٌاتهم لتصفٌة منظمات الحزب
فً بؽداد .فً هذه الظروؾ الصعبة والتً أثرت على حماس
ومعنوٌات كثٌر من الرفاق ،ازداد نشاط الشهٌد بدٌع ،لم ٌتهاون
بإنجاز أصعب المهام وأخطرها ،من أعادة الصٕت مع الرفاق
ٕٔ7

الذٌن فقدت الصلة معهم ومن توفٌر أماكن سكن أمٌنه للعمل
الحزبً وكذلك الدعم المادي الذى كنا بؤمس الحاجه له ،كان
الرفٌق مبدع دابما فً ظروؾ العمل السرٌة القاسٌة وكانت
كلماته المحببة والتً كان ٌرددها دابما وفى كل لقاء { رجال
إلً ٌعبى بالسلة عنب } .كان آخر لقاء لً معه فً بداٌات عام
 ٔ979فً حمام شعبً فً عٕوى الحلة ،اقترحت علٌه
بإمكانٌة الذهاب الى كردستان ولكن الرفٌق أصر بؤن ٌبقى فً
بؽداد حٌث أختفى مع { د.ع } وهو من أهالً دٌالى فً
مزرعة تعود لعابلة المنذري قرب الطامٌة واستمر بممارسة
نشاطه الحزبً ول ّم شتات الرفاق الذٌن انقطعت اتصأتهم مع
الحزب .
ترك مكان أختفاء هذا بعد محاولة اؼتٌاله لٌٕ ،عندما كان
عابدا من أحدى مهامه الحزبٌة وتحوّ ل للسكن فً حً أور،
عمل فً هذه الفترة سابق سٌارة لّجرة أ ان شعوره بؤنه
مراقب من قبل أزٔم السلطة أضطره للعمل كمهندس زراعً
فً حقول تابعه ِحد أثرٌاء الفلوجه ،ساعده عمله هذا
واحتكاكه المباشر مع العمال الزراعٌٌن من تطوٌر وأنشاء
أكثر من خط حزبً وكان ٌساعده بذلك { د.ع } ،أستطاع
رجال أمن من دس أحد عمٕبهم فً التنظٌم نتٌجة ٔستؽٕل
شخصٌة { د.ع } الضعٌفة .
فً فجر  ٔ99ٓ-٘-9هاجمت قطعان أمن البٌت الذى كان
ٌختفى فٌه بدٌع مع عابلته فً حً اور ،حوصر البٌت من كل
الجهات ،افزعوا من فً داخله صراخا { أٌن بدٌع ...أٌن
السٕح } ...كانوا مدججٌن بالسٕح ومتهٌبٌن للرمً ،قادوا
بدٌع ومن كان معه فً الدار الى مدٌرٌة أمن العام ،حشر مع
أكثر من سبعٌن معتقٕ أكثر من نصفهم من عابلة المنذري فً
زنزانة ضٌقة مساحتها ٖ×ٗ متر ،كان الجمٌع معصوبً
ٕٔ9

اِعٌنٌ ،تحسس أحدهم اَخر بالتنفس أو بالسعال المفتعل.
وفى التحقٌق لم ٌطلبوا أي شًء من بدٌع سوى تؤٌٌد اعترافات
{ د.ع } التى لم ٌبخل بإعطابهم كل تفاصٌل التنظٌم  ،ولكن
بدٌع بكل صٕبة كان ٌرفض ذلك زادوا من تعذٌبهم له واستمر
التعذٌب بشكل ٌومً صباحا ومساءا وبعد كل فترة تعذٌب كان
ٌنقل الى مستشفى خاص داخل اسوار أمن العام بعد ان ٌؽمى
علٌه من شدة التعذٌب البشع .صمد الشهٌد أمام كل وسابل
تعذٌبهم ،حاولوا ابتزازه بتعذٌب الكهول والشباب من عابلته
أمامه ولكن كل ذلك لم ٌزده أ اصرارا وصمودا....
عام ٖ ٔ99استدعً شقٌقه أكبر الى مدٌرٌة اِمن لٌُسلم
شهادة اعدام بدٌع بدون جثمان مع تهدٌد بعدم اقامة مجلس
عزاء له .ولم ٌوضحوا كعادتهم كٌؾ ومتى تم ذلك ،ظل اِمل
ٌحدو الجمٌع بؤن تكون شهادة أعدام ؼٌر صحٌحه ،ولكن...
صعد الشهٌد سلم الخلود مرفوع الهامه كعادته ...لم ٌبخل
بحٌاته من أجل حزبنا الذى آمن به منذ بداٌات وعٌه ...رحلت
القامة الكبٌرة ولم تترك ورابها إٔ اسطورة ٔ ٌمكن ان ٌخطها
إٔ شٌوعٌون من معدن خاص ...وأنت منهم ٌا زهرة الكاظمٌة
الحمراء .لك المجد اٌها الشهٌد الخالد .
.
.
.

حدث فً مثل هذا الٌوم
تحسٌن المنذري
بعد تردد طوٌل خشٌة ان ٌفسر البعض ما سؤقوله مباهات
فارؼة أو إننً أبحث عن فخر زابؾ أو أي شًء آخر قد
ٌخطر ببال هذا البعض وقد ٌسٌا لً أو لتؤرٌخ عابلتً ،قررت
الٌوم أن أزٌح ؼبار التردد وأن أكتب بفخر واعتزاز عما
عانٌناه فً حقبة البعث الؽابر وبجزبٌة واحدة فقط هً حدث
أعتقال الجماعً الذي حدث لعابلتً ولمّة من أقارب
ٕٔ9

وأصهار حٌث بلػ العدد قرابة الـ ( ٖ٘ ) شخصا ما بٌن
رجل وشٌخ وامرأة وشباب وكهول ،اعتقلنا جمٌعا فً لٌلة
واحدة هً لٌلة  9/7أٌار من عام ٓ ٔ99وفً تمام الساعة
الثانٌة وخمس دقابق بعد منتصؾ اللٌـــل ،حٌث عرفنا ٔحقا إن
الجمٌع تمت مداهمة بٌوتهم فً هذا الوقت تحدٌدا .
لم نلتحؾ أمان ٌوما منذ أن بدأت الحملة الشرسة لنظام
العفالقة أنجاس فً مٕحقة تنظٌمات ورفاق الحزب
الشٌوعً ،بل إن التشرد ومحاؤت أختفاء كانت سٕحنا
الوحٌد فً تلك المواجهة وحتما لم ٌكن سٕحا مكافبا لقوة نظام
بولٌسً ٌعتمد المخبر والخابن والسٕح وشراسة التعذٌب
ورعب دوابره المسماة ظلما باِمنٌة فهً دوابر بث رعب
وجرٌمة بامتٌاز ولٌست مبعث أمان وطمؤنٌنة ٔحد .كان
البعض منا قد انقطعت صلته التنظٌمٌة بالحزب وِسباب شتى
منها أنا مثٕ ٔلتحاقً بالجٌش ِداء الخدمة العسكرٌة بعد
التخرج من الجامعة ولُخرٌن كل أسبابه ٔ مجال للخوض
فٌها هنا ،إٔ إن شقٌقً الشهٌد بدٌع كان من المبادرٌن بصحبة
رفاق آخرٌن ْعادة تكوٌن تنظٌم جدٌد ٌلم شتات المنقطعٌن
والذٌن كثر عددهم فً تلك الفترة بسبب الهجرة الكبٌرة للعدٌد
من رفاق الحزب أو بسبب اعتقال البــــعض وانقطاعهم أو ٌِة
أسباب أخرى ،المهم استطاع هإٔء الفتٌة أن ٌعٌدوا تشكٌل
تنظٌم وأن ٌتواصلوا فٌما بٌنهم بؽٌة لملمة بعضهم وإعادة
تكوٌن ما أمكن ،ورؼم ما كانوا ٌتمتعون به من خبرة واندفاع
وحرص إٔ إنهم لم ٌسلموا من أندساس ،فكانت المصٌبة
حٌث تم كشؾ كل التنظٌم لّجهزة القمعٌة وٌبدو إن مراقبة
دقٌقة سبقت أعتقال لٌس فقط لّشخاص المرتبطٌن بالتنظٌم
الجدٌد ولكن لكل من هم حوالٌهم من اخوة واهل وأقارب وكل
مكان ٌتردد علٌه الرفــــــــٌق حتى تمت المداهمة فً تلك اللٌلة
ٕٕٓ

فً الوسط الشهٌد بدٌع المنذري والى ٌمٌنه عباس محمد
حسن الكٌم ــ ابو شمم والى ٌساره المرحوم فؤاد المنذري
عام  2922فً حفل عقد قران المرحوم مجٌد الربٌعً
المشإومة وأعتقال الجماعً والذي تم تنفٌذه بإعداد
وامكانٌات كبٌرة من جهاز قمعً قذر ،ولم ٌكتفوا باعتقال من
كان موجودا فً البٌت المداهم حتى وإن كانوا على دراٌة
مسبقة بعدم انتمابه للتنظٌم او حتى ببعده الواضح عن عالم
السٌاسة إٔ إنهم اقتادوا الجمٌع مكبلٌن بٕ أدنى ذرة من الحٌاء،
وأبقوا مجموعة من أزٔم القمع البعثً مقٌمٌن فً البٌت الذي
اقتادوا كل سكانه أو أؼلبهم ،بقٌت تلك الزمرة ـ المفرزة لرصد
الحركة حول البٌت ومن ٌتعاطؾ من الجٌران ومن ٌجرإ على
طرق الباب أو السإال فإن مصٌره أعتقال أٌضا .وهكذا كانت
الجرٌمة منظمة للؽاٌة وكانوا عازمٌن على تصفٌة البعض من
خٌرة المعتقلٌن فكانت الضحٌة أولى هو ابن عمً وزوج
شقٌقتً الشهٌد جعفر كاظم المنذري الذي سُقً الثالٌوم
واستشهد بعد عودته لمنزله بؤٌام ،وتم ؼٌر ذلك إطٕق سراح
ٕٕٔ

البعض منا على شكل دفعات ماعدا من كانوا على صلة
بالتنظٌم الجدٌد فقد تم تؽٌٌبهم بشكل نهابً وكان عددهم ٌربو
على أربعٌن كما أتصور كان منهم شقٌقً الشهٌد بدٌع
المنذري .

الشهٌد الخالد جعفر كاظم المنذري
أوثق هذا لٌس بحثا عن شًء سوى تسجٌٕ لجرٌمة من جرابم
البعث وتخلٌدا لشهامة وبطولة رجال آمنوا بالوطن والحزب
ؤبد أن نتذكرهم بفخر واعتزاز ما حٌٌنا .
أن تمضً بك أٌام منفٌا ،فصهٌل الذكرٌات ٌعاندك أبدا ،لتعود
كما كنت ،مؽتربا إٔ من صحبة تحدت صلٌل أوجاع
واختطت لنفسها مسارا ما كان ٌإذن ٌوما بالموت لؤ أن
ٌتربع الفاشست على صدر الزمن فعاندتم الدنٌا  :اما أن نعٌش
الحٌاة أو نعٌش فً قلوب الناس وذاكرتهم .
ٕٕٕ

فتٌة آمنوا بالوطن ...واحتضنوا الفكر سٕحا ...وحلموا بلٌلة
ت.
حناء لم تؤ ِ
وكنت وحٌدا وقد اؼتربت عنك بٕطات الشارع وتبدلت رابحة
القداح بالبارود وما عادت فً الربٌع نسابم ،فكان الجٕدون
سادٌٌن حد اللعنة ،مجرمٌن حد الموت ...وأنت ما بٌن السجن
وبٌن المنفى ...بٌن المنفى والمنفى ...بٌن المنفى والمجهول...
بٌن الوطن المجهول واخت ثكلى ٔ ...تنسى ٔ ...تنسى فً
عنقك دٌن لرفٌق لم ٌذكر إسمك فً التحقٌق ،تؤوه من شدة
ضربات الحراس ،صرخ ،إستنجد ،شتم الجٕدٌن ،لكن لم ٌذكر
إسمك فً التحقٌق ،كانوا صحبة صدق ما خانوا ٌوما وما
تنكروا لمبادئ حملوا ،فكان كل ما فعلوا إنهم حلموا :ما كان
حل ُم ُه ُم إٔ وطناً ،وطن ٌ َس ُع آمالهم  ،وطن ٌنامون لٌله على أمل
شروق فجر آخرٌ ،خٌطون من شعاعات شمسه دروبا
ِ
للعابرٌن ،فكان أن ذهبوا للموت ،لكنهم ما ندموا ،رحلوا
شامخٌن ،خافتهم حبال المشانق وما وجلوا ،ولم ٌطمحوا بمجد
شخصً ،لم ٌحلموا بجنات تجري تحتها أنهار ،لم ٌحلموا
بحورٌات العٌن ؤ بولدان الرب المخلدٌن ،لم ٌتخٌلوا أنهار
أؼصان زٌتون وأس ّن َة
اللبن والخمر ،كانوا كما هم منذ الخلٌقة،
َ
رماح  ،وكان منهم
أحمد علً الجاسم
جبار نعٌم
أحمد الهاشمً
حمٌد عبد هللا
والقابمة تطول ،وكان فٌهم :
شقٌقً ....بدٌــع
من ٌقرض أمً دمعا ً
" ٌا ٌمّة ٔ تبجٌن  ...دومج حزٌنة "
ٖٕٕ

ابنك المتمر ُد هذا ٌا أماه كان ٌعنً ما ٌقول ،هل تذكرٌن؟ كان
ٌقول لك أنا لست أبنك ،أنا ابن الحزب ،لكنه أن ٌا أماه صار
اسمه وهو :ابنك أول ،فها أنت قد أصبحت أم الشهٌد ،وصرنا
نحن أخوة الشهٌد ،وصار بٌتنا بٌت الشـهٌد ،وصار طفلٌه ابنً
الشهٌد ،أدري إنك انتظرت طوٌٕ ٌا أماه...
هل تدري ٌا بدٌع إن أمك ماتت واقفة عند الباب ،ترنو نحو
الدرب ،لعلك تعود ،وها أنت تخلؾ مٌعادك معها ،للمرة أولى
أٌها الشٌوعً النبٌل تخلؾ مٌعادك ،قد أخلفت المٌعاد مع أمِّك،
مع طفلٌك ،مع أمِّهما ،معنا نحن !! أم ترى إننا نحن َمن أخلفنا
معك المٌعاد؟؟؟ فشٌوعً مثلك لم ٌخلؾ ٌوما مٌعادا لكنه
الزمن البالً ٌا بدٌع ،قد أخلؾ مٌعاده معك ومع أمك وطفلٌك
وحبٌبتك التً ما هنؤت بك طوٌٕ ،سٌذكرك التؤرٌخ ،سٌذكركم
كلكم أنتم ٌامن سموتم معتلٌن صهوات المجد ،سٌذكركم التؤرٌخ
أنكم قد عشتم زهورا بٌضاء ورحلتم ورودا حمراء ،لكنكم
أتٌتم وؼادرتم فً زمن الكذب والرٌاء ،إنه الزمن الرديء .
.
.
.

حلم فً زنزانة
(مهداة الى روح الشهٌد بدٌع المنذري )
فً اللٌلة قبل البارحة
وفً احدى زنزانات الموت
كنت وحٌداً
انام تارة واصحوا تارة واحلم اخرى
تحاصرنً الوجوه والذكرٌات
وجوه أهل وأحبة واِصدقاء
أقلب أوراقً فً ذاكرتً
أحاول أن أمسح منها بعض اِسماء
وأخبا تحت الجلد ما أمكن من أسرار
ٕٕٗ

فجؤة ٌدق الحارس باب الزنزانة
فؤفز مثل طٌر مذبوح
ٌزداد الطرق على الباب
تضٌق الزنزانة من حولً
فؤرتطم بالحٌطان وباِرض
اتلوى مثل سمكة اخرجت من الماء للتو
ٌحاصرنً الحارس العربٌد
ٌضربنًٌ ..ركلنًٌ ..شتمنً
ٌنهشنً
وٌحاول ان ٌضع قطعة من القماش فً فمً
كً ٔ احدث صوت
فالصوت هنا فً الزنزانة ممنوع
وأمل اٌضا ممنوع
الحلم والضحك كذلك ممنوع
حتى الموت هنا ممنوع
ٔ تملك هنا فً الزنزانة إٔ ان تبقى حٌا
فموتك ٌفقد الجٕد متعته
وٌحٌل الزنزانة قبراً مهجور
رعد ستار التمٌمً

*
*
*
شهٌد الوطن والفكر المالزم صالح محمد جمٌل رضا
 2940ــ 2995
ولد فً بؽداد ٓٗ ٔ9واكمل الدراسة أبتدابٌة هناك
والمتوسطة والثانوٌة فً مدٌنة السلٌمانٌة ودخل الكلٌة
العسكرٌة سنة  ٔ9٘9وتخرج سنة ٔ ٔ9ٙبرتبة مٕزم
مدفعً ،دورة  ،ٖ7عند قٌام انقٕب  9شباط أسود المشإوم
ٖ 9ٙكان الشهٌد صٕح محمد جمٌل ضــابطا برتبة مٕزم فً
ٕٕ٘

الكتٌبة المدفعٌة فً معسكر خان بنً سعد فً بـــعقوبة والقرٌبة
من بؽداد حٌث تمكن هو ورفاقه المناضلٌن الشٌوعٌٌن
المخلصٌن مثل المٕزم محمد باباجان والمٕزم علً صالح
العبٌدي والجنود وضباط الصؾ فً المعسكر أستٌٕء على
المعسكر وتوزٌع أسلحة والقضاء على أنقٕبٌٌن البعثٌٌن
الفاشست ،لكن بعد القضاء على رموز ثورة ٗٔ تموز المجٌدة
وعلى رأسهم الزعٌم عبد الكرٌم قاسم وفاضل المهداوي وطه
الشٌخ احمد وؼٌرهم من رموز الشهامة والوطنٌة تمكن
أنقٕبٌٌن من القاء القبض علٌهم واحالتهم الى المحكمة
العرفٌة العسكرٌة الخاصة فً بؽداد برباسة المجرم الجٕد
شمس الدٌن عبد هللا وبعد محاكمة صورٌة لم تدم اكثر من ٘ٔ
دقٌقة حكم علٌهم باْعدام رمٌا بالرصاص حتى الموت
ٕٕٙ

ونشرت صورهم فً الجرٌدة الٌومٌة المسماة الجمهورٌة التً
كان ربٌس تحرٌرها المقبور طارق سلموا عزٌز ،وكانوا
جمٌعا رافعً الرإوس شامخٌن متحدٌن للبعثٌٌن أشرار الذٌن
جلبوا الخراب والدمار للوطن .وتم تنفٌذ حكم أعدام بهم
ودفنوا فً مقبرة جماعٌة ؼٌر معروفة لحد أن ،ونحن كعابلة
للشهٌد صٕح محمد جمٌل ٔ نعرؾ مثواه .
المجد والخلود ِرواحهم الطاهرة والنزٌهة والتً قدموها الى
وطنهم وشعبهم والخزي والعار للبعثٌٌن اٌنما وجدوا ،وأرجوا
من لدٌه أي معلومة حول مكان دفنهم أتصال معً من خٕل
صفحة الشهٌد الشٌوعً العراقً على ( الفٌس بوك ) .
د .ازاد محمد جمٌل رضا  /شقٌق الشهٌد صٕح محمد جمٌل
باحث علمً فً مملكة السوٌد .
.
.
.

فً ذكرى الشهٌد الرفٌق البطل
" صالح محمد جمٌل "
تجلٌات صور عالٌة من التضحٌة
فاروق مصطفى
أثناء انقٕب  9شباط من العام ٖ ٔ9ٙفً بؽداد ،وبعد قراءة
البٌان رقم واحد من خٕل محطة إذاعة بـــــؽداد ،كان الرفٌق
" صٕح محمد جمٌل " ضابطا ً برتبة " مٕزم أول " فً
معسكر " سعد " فً مدٌنة بعقوبة وهً أقرب مدٌنة الى
العاصمة بؽداد .
" صٕح محمد جمٌل " صاحب الفكر الصلب والعضو فً
الحزب الشٌوعً العراقً ،لم ٌتردد أو ٌتمهل بعد انقٕب 9
شباط ،فبادر مع رفاقه بالسٌطرة على معسكر " سعد " الذي
كان من أهم معسكرات الجٌش العراقً بعد بؽداد .
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بقٌادة " صٕح محمد جمٌل " والمــٕزم " محمد بابا جان " تم
السٌطرة على المعسكر و ُكسِ َر شوكة مإٌدي أنقٕب بعد مقتل
ثٕثة من كبار العسكرٌٌن اْنقٕبٌٌن ٔ .أرٌد الخوض فً
تفاصٌل اِسباب والنتابج لما جرى قدر التركٌز على بطولة
هذا المناضل وتضحٌته بحٌاته من أجل قضٌة شعبه ووطنه .
بعد انتصار أنقٕب واستشهاد قادة ثورة ٗٔ تــــموز ٔ9٘9
( عبد الكرٌم قاسم ،فاضل مهداوي ،طه شٌخ أحمد ) تم اعتقال
ٕٕ9

" صٕح محمد جمٌل " مع مجموعة من رفاقه بعد مـــــــعركة
بطولٌة فً " بهرز " التابعة لمحافظة دٌالى وتم اقتٌادهم الى
العاصمة بؽداد .
من خٕل بعض الضباط المعتقلٌن وفً مناطق مختلفة كانت
تصلنً أخبار " صٕح محمد جمٌل " وصٕبته وتحمله
للتعذٌب وتحدٌه لجٕدٌه .
لكسر إرادة المقاومة تم تقدٌم الرفٌق " صٕح محمد جمٌل "
ورفاقه الى محكمة عسكرٌة صورٌة وتم التقاط صور لهم من
خلؾ قضبان السجن وهم مقٌدي الٌدٌن والقدمٌن باِؼٕل ومن
ثم تم نشرها فً الصحؾ .
من خٕل الصورة التً نشرت فً الصحؾ آنذاك بقٌت وسامة
الشهٌد " صٕح محمد جــــــــــمٌل " شاخصة ،مرفوع الرأس،
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ابتسامة مُقترنة بنظرة تــــــــــــحدي دون خوؾ من التعذٌب أو
الموت .
أجاب الرفٌق الشهٌد " صٕح محمد جمٌل " ربٌس المحكمة
العسكرٌة أثناء محاكمته  :أنا كوردي ،ابن الشعب ،عضو فً
الحزب الشٌوعً العراقً ،العار سٌٕحقكم لما فعلتم بالشعب
العراق .كان جوابه رداً على جٕد قال له ( أنت هجٌن ) إشارة
الى إن أحد والدٌه كان كوردٌا ً واَخر عربٌا ً كما ادعى الجٕد
بعد ٘ٔ دقٌقة من محاكمة صورٌة حكم علٌه باْعدام ،نظر
الشهٌد " صٕح محمد جمٌل " الى رفٌقه " محمد بابا جان "
وقال له  :كنت قد رشحت لعضوٌة الحزب .بعد هذا الحكم فانك
أن نلت شرؾ العضوٌة فً الحزب الشٌوعً العراقً .
ألؾ تحٌة على روحك الطاهرة أٌها الشهٌد " صٕح محمد
جمٌل " وٌا رفٌق طفولتً لحٌن استشهادك ُ ...كنت تحب
الحٌاة ومن أجلها ضحٌت بها من أجل الشعب .
التحٌة لروح الرفٌقٌن والصـــــــدٌقٌن الطٌار " فرٌدون عارؾ
نجٌب " والطٌار بهزاد جمٌل صابب " وكانا من ضباط القوٌة
الجوٌة .تحٌة لروحهما الطاهرة ٔنهما حدثونً عن تراجٌدٌا
البطولة للشهٌد " صٕح محمد جمٌل".
افنى الصدٌقٌن الطٌار " فرٌدون عارؾ نجٌب " والطـــــــٌار
" بهزاد جمٌل صابب " وببطولة نادرة ســــــــنوات عدٌدة من
سنٌن شبابهما فً السجن بعد انقٕب  9شباط من العام
ٖ. ٔ9ٙ
.
.
.
 ...فً لٌلة الخمٌس قبل وقوع أنقٕب بٌوم واحد  ،كنا
كؤعضاء فً أتحاد العام لطلبة العراق فً حالة من الٌقظة
والحذر من وقوع أنقٕب .ؼادرنا أقسام الداخلٌة ،التً كنا
ٖٕٓ

نسكن فٌها والواقعة فً باب المعظم والوزٌرٌة ،خوفا من القاء
القبض علٌنا ،وتوزعنا فً ؼرؾ مإجرة فً الحٌدرخانة
والبتاوٌن واماكن اخرى من بؽداد .وقد قابلت فً نفس اللٌلة
بعض الضٌوؾ الذٌن جاءوا الى بؽداد من السلٌمانٌة ،بمناسبة
العطلة الشتوٌة للمدارس والكلٌات آنذاك .وكان فً لقابنا مع
هإٔء الضٌوؾ ،الشهٌد المٕزم صٕح محمد جمٌل ،وهو من
اهالً مدٌنة السلٌمانٌة ،الذي كان قادما الى بؽداد من وحدته فً
معسكر سعد بن ابً وقاص فً بعقوبة لقضاء ٌوم العطلة
أسبوعٌة ( الجمعة ) برفقتنا .وقد رافقنً الشهٌد صٕح الى
ؼرفتً ،التً كنت قد اجرتها فً منطقة البتاوٌن .
استٌقظنا صبٌحة الجمعة فً الساعة السابعة صباحا ،وتناولنا
الفطور بشكل طبٌعً جدا ،وفً حدود الساعة التاسعة سمعنا
نبؤ ا ٔنقٕب من المذٌاع ،فسارع الشهٌد لٕلتحاق بوحدته فً
معسكر سعد مع زمٌله الشهٌد المٕزم عبد المجٌد محمد جان.
وفور وصولهما خطب الشهٌد صٕح بالجنود فاضحا أنقٕب
طالبا مقاومته .اؼتال أنقٕبٌون الربٌس أول عبد الكرٌم
حسن العلً فً معسكر سعد .وبعد انتهاء المقاومة القً القبض
على المٕزمٌن صٕح وعبد المجٌد ،ومعهما ٖٕ جندٌا ً
وضابط صؾ ،نقلوا جمٌعا الى سجن ( رقم واحد )  .وبعد
تعذٌب وحشً تعرضا له ،لم ٌستطع الجٕدون اخضاعهما.
كان الشهٌد صٕح ٌردد بتحد وثقة  :انً أموت فً سبٌل شعبً
ووطنً ،ولكن كونوا على ثقة ان النصر أكٌد للشعب ،وان
حكمكم زابل حتما ِنه ٔ ٌستند على الشعب ،متحمٕ بنفسه
مسإولٌة مقاومة أنقٕب ،رافعا المسإولٌة عن زمٕبه
أخرٌن ،فعلقوه من رجلٌه واثقلوا ظهره بالبطانٌات
والكراسًٌ .إكد من رأوه فً الموقؾ انه كان ٌسهر على
زمٕبه الجنود ومعالجة جروحهم .وبعد محاكمة صورٌة ،حكم
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ضباط وجنود معسكر سعد  :أعدموا فً  9شباط بتهمة التمرد
( أعدم منهم  14عسكرٌا ومدنٌا واحدا )
الثانً من الٌسار الشهٌد الخالد صالح محمد جمٌل
المجلس العرفً برباسة شمس الدٌن عبد هللا باْعدام على
جمٌع المعتقلٌن ،ونفذ حكم أعدام بالمقاومٌن ٌوم ٔٔ اذار
ٖ.ٔ9ٙ
الشهٌد البطل صٕح خاطب الجٕدٌن اثناء تنفٌذ حكم أعدام،
وامام الجنود الذٌن احضروا لمشاهدة أعدام قابٕ  :اٌها
الجٕدون ان نهاٌتكم ستكون على اٌدي هإٔء الجنود الذٌن
جمعتموهم لٌشاهدوا موتنا .
صباح قدوري

ٕٖٕ

...فً ٌوم ٓٔ شباط تمكنت من الوصول إلى مستشفى بعقوبة
العسكري – معسكر سعد فً بعقوبة  ،وجدت الجو مكهربا ً
والوجوم بادي على أهالً المدٌنة حٌث تم قتل الربٌس اِول (
عبد الكرٌم حسن العلً ) واعتقال مجموعة من الضباط
وضباط الصؾ والجنود الذٌن تصدوا لٕنقٕب وفً مقدمتهم
المٕزم صٕح محمد جمٌل والمٕزم عبد المجٌد محمد جان
مع ٖٕ من ضباط الصؾ والجنود وإرسالهم مخفورٌن إلى
بؽداد لٌوضعوا فً سجن رقم ( ٔ ) وإصدار الحكم علٌهم
باْعدام رمٌا ً بالرصاص فً ٔٔ آذار ٖ.ٔ9ٙ
د .خلٌل الجنابً
*

*

*

نبذة عن حٌاه الشهٌد البطل تحسٌن علً
( ٌحٌى العراقً )
ولد الشهٌد البطل ٌحٌى العــراقً " تحسٌن علً عزٌز
الشٌخلً " فً بداٌة عام  ٔ9ٗ7فً ٌوم مجهول ،وبعد ثورة
ٗٔ تموز  ٔ9٘9سجل ٌوم ؤدته ٔ ٔ9ٗ7/7/ولهذا الٌوم
معنى كبٌر فً نفوسنا حٌث ٌصادؾ ٔ 7/تارٌخ ؤدة الكثٌر
من فقراء الشعب العراقً اِبً ممن حرموا كل شًء حتى
معرفة تارٌخ ؤدتهم .
الشهٌد الفقٌد من عابلة فقٌرة امتزجت فٌها القومٌتٌن العربٌة
والكوردٌة ،فاِم عربٌة واِب كوردي ( دلوي ) ،ولـــه من
أخوة خمسة وثٕث اخوات شهد وعاش أٌامه اِولى فً حً
من أحٌاء بؽداد الفقٌرة هو ( باب الشٌخ ) ومنها نالت عابلة
الشهٌد لقبها الشٌخلً تصلب عوده خٕل تنقله بٌن أحٌاء بؽداد
الفقٌرة ونضج فً خضم النضأت السٌـــــاسٌة ،بداٌة نضأته
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كانت فً صفوؾ اتحاد الطلبة العام فً الجمهورٌة العراقٌة
وكان عضواً بارزاً ،وعن طرٌق اتحاد الطلبة رشح للحزب
الشٌوعً العراقً ــ اللجنة المركزٌة أوابل الستٌنات ،فً
لٌلةٕ ٖ/تموز كان الرفٌق الشهٌد ٌحٌى أحد الرفاق المبلؽٌن
باْنذار للمشاركة بالثورة ــ انتفاضة ٖ تموز ٖ ٔ9ٙفً
معسكر الرشٌد " مجموعة حسن سرٌع " اصطؾ مع اللجنة
الثورٌة للحزب الشٌوعً العراقً فً عام ٗ ٔ9ٙبعد بٌان آب
الذي أصدرته القٌادة التقلٌدٌة ،الرفٌق الشهٌد هو ضمن
المجموعة المدنٌة المدعوة للمشاركة فً الثورة التً اعد لها
رفاقنا فً اللجنة الثورٌة عام ٗ ٔ9ٙطورد بعد الضربة التً
وجهت الى اللجنة الثورٌة للحزب الشٌوعً العراقً عام
ٗ ٔ9ٙواختفى فترة قاربت ال سته اشهر ...
شارك فً بداٌة عام  ٔ9ٙ7بإعادة بناء اللجنة الثورٌة للحزب
الشٌوعً العراقً ،حاول جٕوزة اِمن إلقاء القبض علٌة عام
ٖٕٗ

 ٔ9ٙ9فً ساحة الجمهورٌة وتبادل معهم اطٕق النار
واستطاع أفٕت بشجاعته المعهودة .شارك عام  ٔ9ٙ9فً
عملٌات أستٌٕء الثورٌة على المطابع واجهزة الرونٌو التابعة
ْحدى مإسسات السلطة الفاشٌة ،حاول جٕوزة اِمن القاء
القبض على شهٌدنا الرفٌق عام  ٔ9ٙ9وهو فً طرٌق
الخروج من مقهى ــ ابو رعد ــ وتبادل اطٕق النار معهم
مهرؤ نحو ملعب العوٌنة الشعبً داخٕ ازقة بؽداد القدٌمة
واستطاع أفٕت بمنتهى الشجاعة ،القً القبض على رفٌقنا
الشهٌد ٌحٌى فً بداٌة عام ٓ ٔ97فً باب المعظم حٌث كان
ٌإدي واجبة النضالً وقد كان ِجهزة أمن آنذاك علم بموعد
اللقاء وذلك على اثر اعتراؾ احد الذٌن اوقفوا قبٌل الموعد
بؤٌام تحت التعذٌب الوحشً ِجهزة أمن صمد صمود
أبطال وأرهب جٕدٌه فً زنازٌن اِمن العام بشهادة كل
المناضلٌن الموقوفٌن آنذاك فً أمن العام ومن كافة المنظمات
السٌاسٌة بل بشهادة حتى السجناء العادٌٌن وبصموده البطولً
ارتفعت معنوٌات كافة المناضلٌن مما زاد فً تعذٌبه من قبل
الجٕدٌن ،ونقل الى زنزانة انفرادٌة لكسر شوكة الصمود
البطولٌة لدٌة ولكن أبت شهامة المناضل الصلب ان تخضع
ٌوما للجٕدٌن .
تحاور مدٌر أمن العام آنذاك مع بعض الرفاق من اللجنة
الثورٌة وهم داخل السجن ،حٌث قال الرفٌق الشـــهٌد للجٕد :
" ناظم كزار " ( ،نحن لسنا من هواه البنادق ولكننا نرد على
العنؾ الرجعً بالعنؾ الثوري) .واضاؾ رفٌقنا الشهٌد ( ان لم
ٌكن لبؽداد ؼاباتها فسنخلق جٌفارا لشوارعها ) .
فٕ عجب حٌن كنا ندعوه " جٌفارا العراق " ،أطلق سراحه فً
نهاٌة اٌلول عام ٓ ،ٔ97وبعد اطٕق سراحه شارك الرفٌق
الشهٌد البطل مع رفاقه اَخرٌن فً اعـــادة بناء اللجنة الثورٌة
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برقٌة تعزٌة الحزب الكردستانً االشتراكً الموحد
باستشهاد الشهٌد تحسٌن الشٌخلً
للحزب الشٌوعً العراقً وساهم بنشاط فً رسم سٌاسة التنظٌم
وبناء الخط الثوري الحالً .
وقد تم بناءاً على اقتراحه تؽٌٌر اسم التنظٌم فً بداٌة عام
ٖ ٔ97الى تنظٌم الشٌوعٌٌن الثورٌٌن العراقٌٌن ،شارك مع
الوفد التنظٌمً الذي ؼادر الوطن للقاء القوى السٌاسٌة عام
ٖ ،ٔ97عرؾ الشهٌد فً أوساط كل القوى الوطنٌة بانفتاحه
ُرؾ
الذهنً وابتعاده عن كل تعصب تنظٌمً ضٌق ،كما ع َ
ِبصٕبته وتفانٌه فً سبٌل قضٌة التحرر والطبقة العاملة ،ساهم
فً التصدي للمإامرة الرجعٌة على الثورة الفلسطٌنٌة والحركة
ٕٖٙ

الشعبٌة اللبنانٌة ،حٌث شارك فً الحرب اِهلٌة بتعاون وثٌق
مع القوى الثورٌة اللبنانٌة ،وكما ساهم الشهٌد البطل فً تقرٌب
وجهات النظر بٌن القوى الثورٌة العراقٌة ،كما كان له دور
كبٌر فً النشاط لبناء جبهة عراقٌة دٌمقراطٌة شعبٌة واسعة
ْسقاط نظام القمع وأرهاب الفاشً فً العراق .
استشهد الرفٌق البطل ٌحٌى الشٌخلً فً ٕٗ اذار ٓٔ99
برصاصات ؼادرة على اٌدي المخابرات العراقٌة .
من اقوله المشهورة :
وارعِ ها )
( أذا لَ ْم ٌَ ُكن لِـــ َب ْؽدا َد ؼا َباتهاَ ...فــ َس َن ْخــل ُ ُق جٌفارا لِ َش ِ
*

*

*

الشهٌدة اكرام عواد سعدون
سعدي السعدي
لقد عانت عابلة الشهٌدة ،والدها ووالدتها وجدتها واخوانها
واخواتها ،الكثٌر من اجهزة السلطة الفاشٌة الصدامٌة ..كان
السفر ممنوعاً ،لذلك ٔ ٌمكن التفكٌر بالسفر ..واسالٌب اجهزة
اِمن وأستخبارات فً تقفً اثر أفراد حال دون تبدٌلهم
لمنزلهم ..ولكن حالما سنحت لهم الفرصة المناسبة حتى باعوا
بٌتهم لٌستؤجروا بٌتا ً آخراً فً مكان آخر من بؽداد ..فانكشؾ
امرهم مجدداً وبدأت المٕحقات ..وحاولوا شراء بٌت ٌعوضهم
عن البٌت الذي باعوه لكن المبلػ المتبقً لدٌهم اصبح ٔ
ٌساوي شٌبا ً فقد هبطت قٌمة الدٌنار العراقً كثٌراً ..لكن
بمساعدة ابنابهم المهاجرٌن تمكنوا اخٌراً من شراء بٌت فً
مكان آخر من بؽداد ..لكن المطاردات استمرت ..واستدعاء
اِب كان متواصًٕ وهو الرجل الكهل المرٌض ..اِخوة كان
مصٌرهم الجبهة والخطوط اِمامٌة حٌث انقذوا من الموت
بؤعجوبة فً مرات كثٌرة .
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ما السبب ؟؟ إن لدى العابلة أعضاء فً الحزب الشٌوعً
العراقً ..اؼتالوا اكرام بعد ان عذبوها أشد العذاب ..وانكروا
اؼتٌالهم لها سنوات ..وطاردوا البنت اِخرى التً استطاعت
الهرب خارج العراق وحاصروا أبن اِكبر لكنهم لم ٌفلحوا
فً اصطٌاده فهرب خارج العراق هو اَخر .
هربنا خارج العراق وانتهى بنا المطاؾ فً الجزابر ..عام
 ..ٔ979أوصلنا خبر وصولنا الى الجزابر للوالد فتدبر
موضوع سفره الٌنا ،كان ذلك فً شهر دٌسمبر /كانون اِول
من عام  ..ٔ979وكان برفقته شقٌقتً الشهٌدة اكرام ..كانت
اكرام فً ذلك الوقت تعمل فً مصفى الدورة فهً متخصصة
هندسٌا ً فً مجال النفط ..
اعرؾ جٌداً أن ْكرام عٕقة بالحزب الشٌوعً العراقً وبدأت
عٕقتها بالحزب قبل ان تتخرج من الثانوٌة ،حٌث كانت
عضوة فً اتحاد الطلبة العام فً الجمهورٌة العراقٌة وعضوة
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فً اتحاد الشبٌبة الدٌمقراطً العراقً وقد ترشحت الى الحزب
الشٌوعً العراقً قبل ان تمر بمرحلة صداقة الحزب لحصولها
على الكثٌر من ( المزكٌن ) بسبب امتٕكها الكثٌر من الخصال
الرابعة ولها الكثٌر من العٕقات الطٌبة مع اَخرٌن..
وتدرجت اكرام فً العمل الحزبً ..وبعد التخرج من الجامعة
تعٌنت فً مطار بؽداد الدولً فً مجال الرصد الجوي ولكن
سرعان ما بدلت عملها لتعمل فً الدٌوانٌة على خط النفط
أستراتٌجً ..والى هناك انتقل عملها الحزبً  ..وبعدما تركت
العراق فً نهاٌة العام  ،ٔ979انتقلت اكرام من الدٌوانٌة الى
مصفى الدورة فً بؽداد ..فً هذه الفترة لم استطع التعرؾ
على موقع اكرام فً العمل الحزبً بسبب السرٌة التامة وبسبب
انها اصبحت فً تنظٌم آخر ٔ عٕقة لً به ..
قد ٌكون لسفر اكرام الى الجزابر حكمة ،حٌث انه كان اللقاء
اِخٌر لً بها قبل اؼتٌالها ..نعرؾ جمٌعاً ،انا والوالد وهً،
خطورة موقعها وخطورة الوضع وتهاوي المنظمات الحزبٌة
الواحدة تلو اِخرى ..تحدثنا معها لربما فً سفرها الى
الجزابر صالح انها اصبحت فً مؤمن اَن ..أوعدناها بتوفٌر
عمل لها فً الجزابر ..أوعدناها بؤمور كثٌرة منها حزبٌة
لتطمٌن وضعها ولحثها على البقاء فً الجزابر لكنها اصرت
على العودة الى العراق رؼم علمها بخطورة الوضع ..كانت
تقول دابماً ،انها لم تخبر الحزب بإمكانٌة بقاءها وان منظمتها
الحزبٌة تحتاج الٌها ..لكنه حدث امر افرحنا فً انها ٌمكن
تؽٌٌر موقفها وتعدل عن السفر ،حٌث جاء لسمعنا اشاعات
تقول ان من ٌعود الى العراق من المسافرٌن علٌه ان ٌوقع
استمارة انتماء الى حزب السلطة العفلقً أو التوقٌع كونه
مستقًٕ ..هنا قررت البقاء بشرط التؤكد من صحة الخبر..
وحدث أن احد الرفاق ؼادر أهله تواً وأخبروه أن كل شًء
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على ما ٌرام ؤ وجود لمثل تلك أشاعات ..فؽٌرت رأٌها
مجدداً وسافرت الى العراق ..وفً ٌوم الخمٌس المصادؾ ٗٔ
آب ٓ ٔ99تم القاء القبض علٌها ..
كانت العابلة مستعدة للسفر الى البصرة وكان من المنتظر ان
تكون اكرام معهم ..لكنها وفً اللحظات اِخٌرة استلمت اشارة
بموعد حزبً فً نفس فترة السفر  ..فاعتذرت عن مرافقتهم،
لكن اِب واِم لهم حاستهم السادسة فاحسوا بالخطر ..اصروا
على اصطحابها معهم ..لكن كل محاؤتهم باءت بالفشل..
تركوها فً البٌت بوعد منها ان ٔ تؽادره ..تركوها مع جدتها
التً كانت عاجزة عن السٌطرة علٌها بسبب كبر سنها وعدم
قدرتها على الحركة الحرة ..سافر اِهل ..وخرجت اكرام فً
الموعد المحدد لتٕقً مصٌرها ..
بعد عدة سنوات وفً عام  ٔ99ٙابلػ رجال اِمن ذوٌها بؤنهم
اعدموا اكرام ،وانه ممنوع علٌهم اقامة مراسٌم العزاء ..
اعدمت بعد ان ذاقت اقسى انواع التعذٌب ..وصمدت صمود
اِبطال على حد تعبٌر احد سجانٌها وهو ٌلتقً والدها حٌن
ذهب للحصول على جثمانها او على وثٌقة اعدامها ،لكنه عاد
بخفً حنٌن ٔ ،وجود ِي أثر لها كما انه لم ٌحصل منهم على
شهادة وفاة ..
ُ
ُ
جلبت
وصلت الى السوٌد وبعد استقراري فٌها
فً عام ٕٔ99
جمٌع افراد عابلتً لكً احمٌهم من بطش السلطة .
بعد  ٕٙعاما ً فً المنفى أجباري سافرت الى العراق بعد
سقوط الصنم ..وكان ذلك فً آذار عام ٕٗٓٓ ..وانشؽلت
كثٌراً فً اصدار شهادة وفاة لها ..لكنً اصطدمت بالروتٌن
القاتل والفساد أداري الذي استشرى اكثر من السابق واتسعت
دابرة المرتشٌن وذهبت اٌِام العشرون التً قضٌتها فً بؽداد
دون أن أحصل على شًء .
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الشهٌدة اكرام شابة رابعة ،شفافة متزنة طٌبة هادبة الى حد
أفراط ،على خلق رفٌق تحظى باحترام الجمٌع ِنها وبكل
بساطة تبادل الجمٌع أحترام ..قلٌلة الكٕم ..ذات عٕقات
واسعة ..حرٌصة جداً على كل شًء ..لها دابرة معارؾ كثٌرة
وعلى مستوى علمً طٌب ..
لً معها مواقؾ كثٌرة تتعلق بعٕقتً معها كشقٌق وكذلك
عٕقتً معها كرفٌق ..من المفارقات التً كنا دابما ً نذكرها
سوٌة ونذكرها الى اَخرٌن ..فً ذكرى تؤسٌس الحزب
الشٌوعً العراقً فً ٖٔ آذار من عام  ٔ97ٙكانت هٌبتً
الحزبٌة تحتفل بطرٌقتها الخاصة فً بٌت احد الرفاق
متظاهرٌن أنه حفل خطوبة ،وهو فعًٕ كذلك حٌث تمت فً
ذلك الٌوم خطوبة احد الرفاق على رفٌقة كانت تعمل فً
صحافة الحزب ..وكان الرفٌق مصاب بالسرطان ..لكن هذه
الرفٌقة الرابعة لن تتنازل عن حبها له ،فقررت ان تتزوج منه
وتعٌش معه بقٌت اٌامه ،رؼم تحذٌر بقٌة الرفاق واطبابه الذٌن
كانوا اٌضا ً من الرفاق واصدقاء الحزب ..وبما اننا لدٌنا عٕقة
صداقة مع الطرفٌن طلبت ان ادعوا اكرام الى أحتفال..
ولكون أحتفال هو احتفال خطوبة كذلك فقد كان لزاما ً علٌنا
ان نلبس احسن ما عندنا ..وفعًٕ ،ركبنا سٌارتً باتجاه
أحتفال ..كان آذار وشتاء ذلك العام ملٌبا ً باِمطار ..وكانت
شوارع حً العامل ؼٌر مبلطة وأوحال تمّ شوارعها ..وفً
ؼفلة منا ّ ونحن على وشك الوصول ؼاصت العجٕت فً
اِوحال ،فتوقؾ محرك السٌارة ..تركنا السٌارة ومشٌنا فً
اِوحال ونحن نرتدي اجمل ما عندنا من مٕبس الى ان وصلنا
الى الدار المقصودة ..لكنه بقدر ما كنا مهمومٌن من الحادث
بقدر ما اصــــــبحنا سعداء بهذا الجمع الجمٌل وأحتفال الرابع
والعناٌة الخاصة بإكرام كونها ضٌفا ً علٌنا .
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الشهٌدة الخالدة اكرام سعدون (  2999 /) 4فً سفرة
للطلبة المندائٌٌن الى جزٌرة ام الخنازٌر
اكرام من موالٌد الناصرٌة فً ٔ ..ٔ9٘ٗ/7/لكنها درست فً
بؽداد ،فتخرجت من ثانوٌة الوثبة عام ٔ ٔ97وقبلت فً كلٌة
العلوم فرع فٌزٌاء  /رٌاضٌات وتخرجت منه عام ..ٔ97ٙ
تعٌنت أؤً فً مطار بؽداد الدولً فً أرصاد الجوي ثم نقلت
الى الدٌوانٌة على الخط أستراتٌجً للعمل مع الخبراء
السوفٌٌت الذٌن ادخلوها فً دورة هندسٌة فً هذا المجال ..
واستمرت بالعمل هناك لؽاٌة عام  ٔ979حٌث انتقلت الى
بؽداد لتعمل فً مصفى الدورة ولحٌن القاء القبض علٌها .
المجد للشهٌدة اكرام
والمجد لكل شهداء الحركة الوطنٌة العراقٌة
ومصٌر الفاشست القتلة دابما ً مزبلة التارٌخ
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الشهٌدة اكرام عواد السعدي
رائد عواد السعدي
أكتب هذه الكلمات المتواضعة لكل من قدم روحه فداءاً للمبادئ
والوطن واخص بهم اختنا الشهٌدة اكرام عواد سعدون السعدي
فتاة رابعة ،شفافة ،متزنة ،طٌبة ،هادبة ،على خلق رفٌع تحظى
بحب واحترام الجمٌع أحبها واحترمها كل من عرفها ،قلٌلة
الكٕم ،لها دابرة معارؾ كبٌرة .كانت على مستوى علمً
تحسد علٌه .فتحت للتو الحٌاة ذراعٌها لها ،ولكن ٌد الؽدر
امتدت لها لتسرق منها شبابها ،عنفوانها ،ابتسامتها وروحها .
عملت فً مصفى الدورة كمهندسة فٌزٌابٌة وتدربت على ٌد
الخبراء السوفٌٌت عندما كانت تعمل فً الخط أستراتٌجً فً
الدٌوانٌة ومصفى الدورة فً بؽداد .فكان لها شؤن كبٌر فً
عملها .وكنا ذات مرة شهود على اتصال هاتفً من قبل أحد
المسإولٌن فً مصفى الدورة بضرورة حضورها لطارئ فنً
حدث .فما كان من الوالد أ تحفٌزها وتشجٌعها بضرورة تلبٌة
نداء العمل .ووعدوه انهم سٌرسلون سٌارة خاصة ستنقلها من
والى المنزل وبسٕم .هً حادثة علقت بؤذهاننا ولن ننساها ابدا.
فكانت بحق مــــــــفخرة لنا جمٌعا ولكن مع اِسؾ لم تبق معنا
كفاٌة لنستنٌر من علمها وصٕبتها وقوتها حتى طالتها ٌد البعث
الؽادر فً ظهٌرة احد اٌام الصٌؾ وهً خارجة لتلبٌة نداء
الحزب ،نداء الوطن ولكن سرعان ما عادت لتقول ان سٌارة
مشبوهة تترصدها ،ومع هذا خرجت ثانٌة ولكن هذه المرة الى
مصٌرها المحتوم .
لم تكن تعرؾ ان كٕب البعث المسعورة فً انتظارها ،وحوش
تكالبت على الخٌرٌن من ابناء شعبنا العراقً المثقؾ الواعً،
قتلوا ،خربوا ونهبوا .
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مجموعة من شهٌدات الحزب الشٌوعً العراقً من بٌنهن
الشهٌدة الخالدة اكرام عواد سعدون
وسالت انهار الدم على شعبنا العراقً المظلوم ولحد اَن .
فداءا للفكر والمبدأ والوطن ضحت بدمها الطاهر من اجل
عراق حر وشعب سعٌد .
سٌبقى عراقك الذي ضحٌت من اجله شامخا وسٌؤتً صباح
محمل بؤكالٌل الزهور ٌنثرها على تراب بلد أرهقته النكبات
والوٌٕت .سنظل ننتظر ذلك الصباح ٌؤتً .
لتسكن روحك وارواح رفاقك وكل من ضحوا فً سبٌل عراق
السٕم اَمن .
المجد والخلود لشهداء الحزب الشٌوعً العراقً
والخزي والعار لكل من تسول نفسه للنٌل منه .
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القصٌدة مهداة الى والدي الشهٌدة اكرام عواد سعدون
المجد ٔمرأة تح ّدت سلطة الجٕد والحكم المدان
وسمت بنفس حرة بٌضاء ثابتة الجنان
فاستبدلت ثوب الزفاؾ بثوب مقصلة الخوان
طوبى لخطو كالنسٌم لكن بعزم كالصوان
بصقت على اصل وضٌع ٔبن زانٌة وزانً
لتنال مجد هللا فً الدنٌا وفً اقصى الجنان
اكرام قد كرّمت قومك مكرمة تكرّم فً الزمان
ٌا أكرم اِخوات ٌا فخري وتاجً وابتمانً
ٌا اجمل الٕبً وٌا ؼصنا طهورا لٌس دانً
ٌا زهرة اِزهار ٌا عطرا تسامى عن قنان
الفجر آت مقبل والمجرمون على ارتهان
جبناء أرعبهم رفٌؾ جنح فراشة مثل الجمان
فلبن أباحوا موطنا وتمرؼوا فً كل حان
فحصادهم خزٌا ٌكللّهم وعارا كالزإان
وحصاد موتك بارق ٌومً بطلعة مهرجان
أبدا ٌجا محمٕ بهٕهل صدح حسان
عرسا لشعب صابر جلد ٌكابر ك ّل ثان
جرع المرارة مشفقا من ناقص نذل جبان
بؽداد فجرك قد أزؾّ وفً الفضاء صدى أذان
والدهر ٌومان منهما لك واحد وعلٌك ثانً
فاحسب حسابك ٌا خإون ألست فان ابن فان
أوهمت نفسك بالفخار ولست أكثر من مهان
وقصور ذلّك أشرعت ماذا تصون على المصان
اكرام موطنها النجوم وموطن الجٕد دانً
مثنى حمٌد مجٌد
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آالم الشهٌد عونً عبد الزهرة " ابو عالء "
زهٌر المادح
تؤملت كثٌراً فً تارٌخ اْنسانٌة وصفات البشر ومواطن
الضعؾ والقوة فً اْنسان ،فلم أجد مثًٌٕ لصفات المناضل
الذي ما أن آمن بقضٌة عادلة حتى تحول من نقٌض لنقٌض،
وحتى تجمعت فٌه اِضداد وهو واحد.
المناضل شخص ٌعٌش بٕ مكان وبٕ زمان ،فهو على استعداد
لعبور البحار والجبال ،شابا ً ،كهًٕ ،رجًٕ أو إمرأة ،وأن
ٌستشهد فٌخلد ،من أجل قضٌة حق أو افكار عادلة وما أسمى
مواز لعالمنا ٌعٌش معنا وقبلنا وبعدنا وفوقنا،
هذا ،فهو عالم
ِ
نعٌه ؤ نعٌه ،نلمسه ؤ نستطٌع الوصول إلٌه ،نراهُ ؤ
تدركه أبصارنا ،من دوننا موته حٌاة وخلود وموتنا فناء
وذكرى وٌقولون الموت واحد!!...
هإٔء المناضلون بشر مثلنا ٌتنفسون نفــــــس الهواء وٌشربون
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نفس الماء وٌؤكلون نفس الطعام ولكنهم ٌتقدموننا نحو الشمس،
نحو الحرٌة ،نحو التضحٌة ،نحو الكبرٌاء ،نحو اٌْثار ..إنه
العجب!!..فرسان ٌمتطون أرواحهم من أجل قضٌتنا وكرامتنا.
أناس ٌتقدمون الركب نحو اِهوال ،وهم ٌعلمون بؤنهم
سٌتساقطون فً الطرٌق الواحد تلو اَخر كالنجوم ،ولكن
المسٌرة مستمرة وتخضر فً مكان سقوط كل شهٌد ،وردة
تروي عبر أرٌجها حكاٌة بطل مات هنا فؤصبح موته هو
الحٌاة.
من مقر " كوماته" ٔنصار الحزب الشٌوعً العراقً ،و فً
نهاٌة شباط من عام ٔ ٔ99كلفت مجموعة من الرفاق بمهمة
عسكرٌة للذهاب بمفرزة إلى منطقة الشٌخان ،و كان من
ضمنهم الرفٌق عونً عبد الزهرة " ابو عٕء " من البصرة /
حً الجمهورٌة ،وقبل أنطٕق بلٌلة واحدة كان نابما ً بجانبً
وشكى لً من وجود انتفاخ فً خصٌتٌه وقلت له ( ٌنرادلك
مرة !! ) .وضــــــحكنا فً وقتها ولم نعلم بان هذا اْنتفاخ هو
( فتق ) .
عند الصباح ودعنا المجموعة وانطلقت نحو الهدؾ ،وكان
ٌتوجب علٌهم السٌر لعدة اٌام للوصول الى منطقة الشٌخان،
ومن هناك انطلقوا لتنفٌذ عملٌة عسكرٌة سرٌعة ،وذلك بسبب
طبٌعة المنطقة المكشوفة والملٌبة بقوات النظام وعمٕبه ،لذا
وجب السٌر لساعات طوٌله بشكل متواصل ،شعر الرفٌق
عونً بآٔم شدٌدة  ،فحصه الدكتور عادل ( استشهد فً
مجزرة بشتآشان ) وقال ،بؤنه ٌعانً من فتق ؤ توجد ل ّدي أي
مستلزمات ْجراء عملٌة مستعجله ،وبقً الرفٌق ٌصرخ
وٌصرخ لثٕثة اٌام وكانت الحالة فعًٕ مإلمة للجمٌع ،حٌث
كانوا مكتوفً اٌِدي ولم ٌعرفوا ماذا ٌفعلون ،وأخٌراً استشهد
الرفٌق ذلك أنسان الجمٌل المبتسم دابما ،ولم ٌحقق أمنٌته التً
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طالما ذكرها أمامً لمرات عدة وهً النوم بٌن أحضان ست
الحباٌب .
قرب قرٌة كافٌا فً نهاٌة منطقة بري كاره ،كانت هناك مفرزة
السرٌة أولى تنتظر مجموعة من الرفاق حٌث وصلوا ظهرا
وكان ذلك ٌوم  ٔ99ٔ ٖٓ ٕٙوبلؽوهم بالخبر الفاجعة ،وقؾ
مجموعة من الرفاق حاسري الرإوس واطلقوا سبعة اطٕقات
تكرٌما ً لشهٌدهم البطل .
كانت نظرته اِخٌرة لً قبل مؽادرته المقر ذات مؽزى،
وأحسست بانه ٌطالبنً بزؾ خبر استشهاده إلى والدته ِن لً
معرفة خاصة بعابلته .
دفن الرفاق الشهٌد بٌن صخور الجبال .حزنت كثٌراً وتساءلت
مع نفسً  ...ما الجرم أو الذنب الذي ارتكبناه نحن العراقٌون،
فٕ نحصل على قطعة أرض ندفن فٌها شهدابنا لتكون مزار
ِهلنا وأحبابنا...
ولكن ٌبقى اِمل لبناء وطن جدٌد هو حلمنا الوحٌد .
ٗٔ ٕٓٓ9 / ٕ /
.

.

.

 ...الشهٌد ابو عٕء (عونً عبد الزهرة ) من اهالً البصرة
ومن حً الجمهورٌة كان ٌعمل موظؾ فً كهرباء منطقة
النجٌبٌة ؼادر العراق فً عام ٔ979الى سورٌا ومنها الى
لبنان للتدرٌب فً منظمة الجبهة الدٌمقراطٌة لتحرٌر فلسطٌن
،التحق بصفوؾ أنصار فً الشهر الخامس من عام ٓ، ٔ99
فارق الحٌاة بسبب حالة ( الفتق ) التً اصابته وكان ذلك
بتارٌخ ٔ99ٔ/ٖ/ٕٙودفن فً قرٌة تقع بٌن ( اسٌانة واطوش )
لست متؤكد من اسم القرٌة ولكن كلما اتذكر الحدث تقفز الى
ذهنً قرٌة ( كادان ) وهذا أسم من القرى النادرة التً بقٌت
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عالقة فً ذهنً هل بسبب دفن صدٌق عزٌز علً فٌها ام قرب
أسم الى قلبً وخاصة عند ترجمته الى العربٌة والتً تــعنً
( تل التبن ) ،وهنا ٔبد من التذكٌر هل استدل على مكان قبر
الشهٌد وهل ٌعرؾ اهله باستشهاده ومكان دفنه .
محمود كرٌدي
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