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امل��وت وحده يكش��ف معنى الوه��م ،و ٌيطيح بتش��بثاتنا امللتاعة بحث ًا
عن”نبتة”الخلود التي أس��قطنا كلكامش يف حبائل وجودها و»أوهمنا”بأنه
عىل مقربة من مبتغاه ،قبل أن يس��قط هو نفس��ه يف ُج ِّب خيبته فيموت
خلود عبثي.
دون أن يتع��رف عىل معنى الحي��اة التي كان يبحث لها ع��ن
ٍ
وم��ع ذلك ّ
ظ��ل البرش ي��دورون ّ
مذاك يف متاه��ة كلكام��ش ،ويتفننون
ينفض عنهم وهم فجيعتهم سوى
يف”تخليق”مشاتل لنبتة الخلود ،ولن
ّ
العصية عىل اإلنكشاف!..
باملوت ،بوصفه الحقيقة املطلقة
ٌ
كن��ت أن��ا ضحية هذا الوهم ،وأنا أراهن ع�لى أن عزيز محمد ميكن أن
ينتظر يوم ًا آخر ريثام أتفرغ للقائه املؤجل :مجرد يوم آخر ،ال غري.
فخـــري كـريــــــم

لقاء
ضي��ع «الوهم» آخر فرصة
ٍ
حين ّ
مؤجل مع عزيز محمد
ّ
لك ��ن عزي ��ز حممد ب� �دّد وهمي ورح ��ل يف حلظة
مل تك ��ن �أحفورات امل ��وت قد بانت ف ��وق جبينه �أو
رحيل
ترك ��ت لها �أثر ًا يف حميّاه ،ما يُنبئ باحتمال ٍ
مبكر مل ي�س ��تعد له هو نف�س ��ه .وهك ��ذا هو املوت،
ٍ
ن�سغ الوجود والعدم ،خبيئة املطلق وهو يتحدى
العقل الب�ش ��ري ،ويج ��ول حيثما ي�ش ��اء و�أ ّنا �أراد،
وكيفما قرر!..
مل يكذب عزيز حممد على نف�سه .كان يعرف ماهو
علي ��ه ،ويُف�صح عن ذلك كلم ��ا ر�أى يف الإف�صاح ما
تعث �أو
ي�ش ّكل مث ًال �أو �سياق� � ًا ي�ساعد يف مواجهة رّ ٍ
لقيم يريد له ��ا �أن تت�سيّد يف �صياغة منوذج
ت�أكي ��دٍ ٍ
مل ��راودة احلي ��اة وه ��ي ت�ست�ش ��رف امل�ستقبل .وقد
ظل يردّد �أن ��ه مدينٌ اىل ج ��ذوره الطبقية املعدمة.
يظ ��ل يحمل عبء حم � ٍ�ل �إن�ساين ثقي ��ل تكبدته �أمه
وهي تك ��دح لتح�س ��ن تربيته .ال ت�ت�ردد يف القيام
ب ��كل عمل �شري ��ف مهم ��ا كان ثقي ًال لي�ش � ّ�ب هو عن
الط ��وق وي�صبح رج ًال قب ��ل �أوانه ودون �أن يعرف
م ��ن الطفولة غري ت�سميتها املج ��ردة ،ثم ينغمر يف
رحاب ج�سارةٍ �أكرب من �سنه ،لكنها مب�ستوى وعيه
املبك ��ر الذي اكت�سبه من �شقاء �أمه وبيئتها الفقرية
املعدمة حيث مظاهر اال�ستغ�ل�ال والع�سف بكل ما
�شجن،
معنى ،وم ��ا تثريه م ��ن ٍ
تنط ��وي عليه م ��ن ً
وم ��ا ت�ستثريه م ��ن طاقة على الرف� ��ض وقدرة على
مواجهة الظلم والعزم على تغيريه.
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عزيز حممد وفخري كرمي  ..ا�سبوع املدى 2007

�صار عزيز حممد� ،إبن �أمه ،كتلة من الت�شبث بكل
ري يعي ��د للنا�س الذين تربى
�سبي � ٍ�ل ي�شكل �أداة تغي ٍ
و�س ��ط بيئته ��م ،حقهم يف حي ��اة ان�ساني ��ة يطبعها
عد ٌل و�إن�صاف ،مل تتك�شف له ابعادها بعد ،اذ كانت
ومتنيات تراود كل �إن�سان يواجه
خليط ًا من �أفكار
ٍ
الظل ��م وه ��و يف ق ��اع املجتم ��ع �أو يف حوا�شي ��ه.
لكن ��ه �سرع ��ان م ��ا �إزداد وعي� � ًا ،وهو يتع� � ّرف على
�أبع ��اد �أكرث �إ�ضاءة من جم ��رد مظاهر مظامل فردية
�ات للظلم مبهمة� ،إذ تب�ّي نّ�ن له وهو يخو�ض
وجتلي � ٍ
غم ��ار العم ��ل ويتعرف عل ��ى جوانب �أخ ��رى اكرث
�شمو ًال للظلم االجتماع ��ي والع�سف ال�سيا�سي� ،أن
تل ��ك املظاهر لي�س ��ت �سوى نتاج لنظ ��ام اجتماعي
�أقت�ص ��ادي يك ّر� ��س ،بحك ��م طابع ��ه الطبق ��ي ،كل
مظهر لال�ستغ�ل�ال والتع�سف والتمييز ،في�ستغرقه
التفك�ي�ر وي�س�أل ك ًال من هم �أق ��رب اليه ،ويقر�أ قدر

م�ستطاع ��ه ومل يكن قد متكن من اجتياز ال�صفوف
االبتدائي ��ة ،ومل يرتدد يف البح ��ث عن �إجابات مِ ن
الأكرب �سن ًا حول الأ�شكاالت التي كان يواجهها يف
ّ
فك ما يلتب� ��س عليه من �أفكار ومفاهيم وتف�سريات
ً
تب ��دو له �أحيانا �أعقد من الظاهرة نف�سها .و�إهتدى
�أخ�ي� ً
را اىل فهمه اخلا�ص لكل ما يحيط به وببيئته
يافع �إكت�سب �أعمق
م ��ن �أ�سباب اجلور .وبب�ساط ��ة ٍ
معرف ��ة مبدل ��والت ما هو في ��ه ،من احلي ��اة نف�سها
دون حاجة لتعقي ��دات املفاهيم والتنظري ،فا�صبح
وتوح ��د منذ
�شيوعي� � ًا ودخ ��ل دروب ال�شيوعي ��ة،
َ
اللحظ ��ات االوىل ب�ل�ا حتف ��ظ يف كي ��ان احل ��زب.
�أ�صب ��ح نزيل بيوتاته ال�سري ��ة ،يف مطبعة احلزب
وحمط ��ات بري ��ده وحوا�ض ��ن ك ��وادره القيادي ��ة.
تعلم فيه ��ا الأمانة والإلتزام والوالء املطلق .كانت
تل ��ك �سم ��ات ال�شيوعي يف تلك املرحل ��ة التاريخية
املعمّدة ب�أبلغ الت�ضحيات ونكران الذات ،وا ُ
حلبلى
بالوع ��ود والآم ��ال والتحدي ��ات واملرجت ��ى م ��ن
قلب املوازي ��ن و�إعادة خلق القي ��م و�إ�شاعة مبادئ
العدالة االجتماعية وحرية ال�ضمري واملعتقد ونبذ
كل م ��ا يتعار�ض مع عامل ينفي اال�ستغالل واجلور
والتميي ��ز .وكان ��ت تلك مرحلة ت�س ّل ��ل الوعي منها
اىل كل ميادي ��ن املجتم ��ع واحلي ��اة ال�سيا�سي ��ة..
الوع ��ي ب ��كل جدي ��د ي�ستنه� ��ض ق ��وى التغي�ي�ر
ويك ّر� ��س يف ال�ضمري العام املب ��ادئ النافية للظلم
واال�ستغالل والع�سف.
�إنغم ��ر عزي ��ز حمم ��د يف الن�ش ��اط احلزب ��ي منذ
حلظة �إنتمائ ��ه ،دون �أن يلتفت ل�ش� ٍأن غري ما مُيليه
عليه التزام ��ه وواجبه احلزبي ،لينتهي به املطاف
يف اواخ ��ر �أربعينيات الق ��رن املا�ضي اىل ال�سجن
امللكي حيث �أم�ضى فيه عقد ًا ،وحررته من �أ�سواره
ثورة  ١٤متوز عام .١٩٥٨
كان ال�سج ��ن ،دون �أن يك ��ون دخول ��ه خي ��اره
ال�شخ�ص ��ي كم ��ا ه ��و ح ��ال جمايلي ��ه مم ��ن قادهم
الن�ض ��ال وحتديات ��ه اىل املعتق�ل�ات وال�سج ��ون،
مدر�س ��ة التعل ��م والتكوي ��ن املع ��ريف وال�سيا�سي.
وفي ��ه �إنك � ّ�ب عزي ��ز عل ��ى الق ��راءة ،و�ص ��ار �أ�سري
ال�شغ ��ف بتعل ��م العربية وفهم مدلوالته ��ا اللغوية.
ومل تقت�ص ��ر قراءاته على كتب ال�سيا�سة ،بل كانت
الرواية وال�شعر وكتب ال�سرية حتتل االولوية يف

�إختيارات ��ه ،ونه ��ل م ��ن كنوزها باللغت�ي�ن العربية
والكردي ��ةّ .
وظل حتى حلظات ��ه االخرية يتعذر �أن
مي ��ر اليوم علي ��ه دون �أن يكون الكت ��اب �أني�سه� ،إذ
نق ��ل لرفيق ��ه حيدر ال ��ذي الزم ��ه دون مفارقة ،قبل
�ساع ��ة م ��ن رحيل ��ه� ،أن ��ه كان يتمن ��ى ان ي�ستطيع
التحرك لينتقل اىل الكر�سي ويقر�أ!.
ح ��ال �إنعتاق ��ه م ��ن ال�سج ��ن بع ��د ث ��ورة مت ��وز،
�إنخ ��رط يف العم ��ل القي ��ادي احلزب ��ي ،وتن ّقل يف
امله ��ام واملواق ��ع القيادية ،و�ساه ��م يف �إعادة بناء
التنظيم ��ات احلزبي ��ة الت ��ي تعر�ض ��ت للإنقط ��اع
والت�صفيات من قبل طغمة البعث وحر�سه القومي
الإجرامي ��ة بع ��د انقالب ��ه الدم ��وي يف � ٨شب ��اط
 .١٩٦٣و�أُنتخ ��ب يف اج ��واء احت ��دام ال�ص ��راع
وغي ��اب الر�ؤي ��ة و ُتف ��كك التنظيم ��ات احلزبي ��ة
�سكرتري ًا للجن ��ة املركزية للحزب ،دون �أن ي�صوّ ت
ه ��و لنف�س ��ه ،م ��ردّد ًا حتى بع ��د �إنتخاب ��ه ب�سنوات
وكلما وجد ذلك �ضروري ًا� ،أنه مل يكن ولي�س الأكف�أ
ب�ي�ن رفاق القيادة .ويعرف من عمل معه يف العمل
القيادي� ،أنه كان يعري اهتمام ًا �إ�ستثنائي ًا للكفاءات
يف اللجنة املركزية واملكتب ال�سيا�سي وي�صطفيهم
اىل جانبه يف بلورة املواقف وال�سيا�سات وادارة
العم ��ل القيادي .ومل يكن لي�ت�ردّد يف �أن يكون بني
خالف فك ��ري �أو �سيا�سي معه،
ه� ��ؤالء من هم على ٍ
تقاطع مع االجتاه ال�سائد يف احلزب وقيادته.
�أو
ٍ
كانت مرونته يف معاجلة اخلالفات بني العنا�صر
القيادي ��ة والإجتاه ��ات املت�صارع ��ة داخ ��ل احلزب
مو�ض ��ع عدم ر�ض� � ًا وقبول ،وخ�صو�ص� � ًا حني كان
منحى متعار�ض ًا مع الر�أي العام يف
اخلالف يتخذ
ً
احل ��زب ،ولي�س يف قيادته فح�س ��ب .وقد ال يعرف
الغالبية من ال�شيوعيني �أن تلك املرونة والت�سامح
ّ
وغ�ض الط ��رف �أحيان ًا عن املخالفني �أو املختلفني،
مبعزل عن التجرب ��ة احلزبية املريرة التي
مل تك ��ن
ٍ
عا�شه ��ا وكوكبة م ��ن القيادي�ي�ن يف ال�سجن الذين
كتب ��وا للقي ��ادة وجه ��ة نظره ��م ح ��ول ال�سيا�س ��ة
ال�سائ ��دة ،دون �أن يع�ّبورّ وا �أو يب�ش ��روا به ��ا علن ًا،
فم ��ا كان م ��ن امل�س� ��ؤول االول اال �أن ي�شطب عليهم
باجلمل ��ة دون مناق�ش ��ة �أو �إ�ستي�ض ��اح ،ودفعه ��م
اىل”العزل”يف ال�سجن!.
والغري ��ب �أن جمي ��ع م ��ن مت ف�صله ��م �أ�صبح ��وا

قادة يف احل ��زب ،و�أ�ست�شهد البع�ض منهم ،و�صار
م ��ن اتخذ ق ��رار طردهم ومعاناتهم خ ��ارج احلزب
والبع� ��ض م ��ن حوارييه �ص ��اروا بحك ��م املرتدين
واخلونة..
ظ ��ل عزيز حممد �أ�سري هاج� ��س القهر الالمبد�أي
حتى وه ��و يف فرا�ش املر�ض و�سك ��رات املوت� ،إذ
مل يرف� ��ض مكاملة م ��ن مل يرتكوا و�سيل ��ة للنيل من
احل ��زب ومنه �شخ�صي� � ًا ،ومل يتعف ��ف بع�ضهم من
و�ضع نف�س ��ه حتت ت�ص ��رف ال�سف ��ارات العراقية،
و�أختار �آخرون الإفرتاء عليه.
وق ��د ت ّكون عزيز حمم ��د ،بطبيعته املحافظة ،يف
وتراجعات و�أخط ��اء و�صراعات
�ارات
ٍ
بيئة �إنك�س � ٍ
ع�صفت باحلزب ،ويف �أج ��واء �سادتها �أحيانا غري
قليلة معايري ال مبدئية ،و�إنحيازات ذاتية منفعلة،
وتناف�س غاب عنه يف حلظ ��ات فارقة التوقف عند
م ��ا يفيد �أو يلح ��ق �أفدح اال�ض ��رار بوجود احلزب
واحلف ��اظ على �سالمت ��ه ،بل وبامل�صال ��ح الوطنية
العليا ،وهو ما يلقي الأ�ضواء على مراحل خمتلفة
من ت�صدره العمل القيادي.
لكن عزيز حممد ،رغم كل ما يُقال �أو يُن�سب له من
�أخطاء ومواقف خملة ،مل يكن”فردي ًا”�أو مت�سلط ًا
اال بالق ��در الذي يتيح قدر ًا من ذلك� ،صمت من كان
يعم ��ل مع ��ه� ،أو جتنب اتخاذ مواق ��ف وا�ضحة من
قبله ��م يف املنعطف ��ات �أو ال�ص ��راع املنفل ��ت .وهو
بطبيعت ��ه كان يرك ��ن اىل م ��ن ي ��رى فيه ��م الكفاءة
وال ��ر�أي واخل�ب�رة لإن�ض ��اج التوج ��ه واملوق ��ف.
وتت�ض ��ح هذه الطبيعة التي قد ي ��رى فيها البع�ض
نزوع� � ًا �سلبي� � ًا و�ضعف� � ًا ،يف اجتماع ��ات اللجن ��ة
املركزي ��ة ،حيث ي�ت�ردد يف بلورة تلخي� ٍ��ص ملا دار
في ��ه ،تارك ًا حتديد ذل ��ك لوجه ��ة االراء املطروحة،
وم ��ا تنته ��ي الي ��ه الأكرثي ��ة م ��ن مواق ��ف واراء
وتوجهات.
بق ��ي عزيز حتى اللحظة االخرية م�شدود ًا اىل ما
اعت�ب�ره دون تردد ق�ضية حيات ��ه ،وحمور ق�ضيته
واداة اجن ��از م ��ا كان يطم ��ح ليتحق ��ق يف احلياة
ظ ��ل احلزب .و�إذ تخل ��ى عن امل�س�ؤولي ��ة القيادية،
ال تهرب� � ًا و�إمن ��ا رغب ��ة يف �ض ��خ دم ��اء جدي ��دة قد

ت�ستطي ��ع التفاع ��ل م ��ع التط ��ورات العا�صفة التي
غريت العامل ،وجتديد احلزب واالرتقاء بو�سائله
وادواته وا�ساليبه وبناه للتناغم مع ما يجعل منه
عراق دميقراطي ت�سوده
قو ًة حمرك ��ة خالق ًة لبناء ٍ
العدالة االجتماعية وال�سلم االجتماعي.
رح ��ل عزي ��ز حمم ��د قب ��ل ان اخو� ��ض مع ��ه �آخر
�وار يف ق�ضاي ��ا ومواق ��ف� ،أردت �أن
جول ��ة من ح � ٍ
يق ��ول كلمته االخ�ي�رة فيها لعلها تعي ��د النظر فيما
احداث عا�صفة
ا�ستق ��ر يف ذاكرتي من تقيي ًم حول
ٍ
ومواقف مربكة.
اكت ��ب ع ��ن عزي ��ز حمم ��د ،وانا اق� � ّر بتم ّي ��زه عن
كثريي ��ن م ��ن جمايلين ��ا .كان �صديق� � ًا ال يخد� ��ش
�صداقته اخل�ل�اف واالختالف يف الفك ��ر والتقييم
واملواق ��ف .مرت �سنوات ك ّنا نبدو فيها كما لو اننا
عل ��ى ر�أي واحد ،رغم انن ��ا مل نكن كذلك .وع�صفت
ت�صدعات يف املواقف ،لكننا
بنا يف �سنوات �أخرى
ٍ
ظللن ��ا عل ��ى والءٍ ال تخمد جذوت ��ه ل�صداقة تعمدت
بالوفاء لالمل والق�ضية التي ظلت عميقة اجلذور.
منبت واحد وعلى
رمبا يع ��ود ذلك اىل اننا ك ّنا من ٍ
مرجت � ً�ى �أن ال ن ��رى �أم ًا تكدح ك�س�ي�رة العني ،واباً
تقوّ �س ظهره وهو يلتقط رزق ا�سرته.
مرجتى ظل ورمبا �سيظل م�ؤج ًال اىل حني.
لكنه
ً
فالأمه ��ات الك�س�ي�رات مي�ل��أن دنيان ��ا باالح ��زان
وال�شج ��ن ،والأب ��اء املنك�سرة ظهوره ��م ،وامللبدة
وجوهه ��م ال يلتقطون رزق ا�سره ��م اال بني ا�شالء
ال�ضحايا خا�صتهم ،ومنهم م ��ن يلتقطها بعيد ًا عن
االنظار يف ف�ضالت اوبا�ش النظام..
الأن فقط ،ابكيك �صديقي عزيز ،و�أغفر لك خطيئة
الرحيل دون وداع..
الآن ابك ��ي ق�صورن ��ا وخيبتن ��ا �أذ مل ن�ب�ن جن ��ة
الفقراء يف االر�ض...
ليت ��ك انتظ ��رت يوم� � ًا واح ��د ًا ال غ�ي�ر� .أكان ذل ��ك
كث�ي� ً
را عليك ،ام انه الوهم الذي يظل يرافقنا حتى
اللحظة االبدية .

�سبق لهذه املادة ان ن�شرت
يف املدى  /حزيران 2017
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يف ظه�ي�رة ي ��وم الأربع ��اء امل�ص ��ادف احل ��ادي
والثالث�ي�ن م ��ن �أي ��ار ع ��ام  ،2017رح ��ل الفقي ��د
الرفي ��ق عزي ��ز حمم ��د ال�سكرتري ال�ساب ��ق للجنة
املركزية للحزب ال�سيوعي العراقي عن عمر ناهز
الثالثة والت�سعني .ول ��د الفقيد يف قرية بريكوت
يف �إح ��دى �ضواحي مدينة �أربي ��ل يف متوز عام
 1924م ��ن عائلة فالحية فق�ي�رة .ونظر ًا للو�ضع
املادي للعائل ��ة ،مل تت�سنى الفر�صة للفقيد ب�أكمال
درا�سته يف تل ��ك الأو�ضاع ال�صعب ��ة التي عا�شها
العراقيون .وما �أن �شب الفتى عزيز حممد حتى
وج ��د نف�سه يف خ�ضم املوج ��ة ال�سيا�سية الهادفة
�إىل انق ��اذ �أبن ��اء جلدته من القومي ��ة الكردية من
الظل ��م والتميي ��ز القوم ��ي� ،إىل جان ��ب حتري ��ر
ال�شعب العراقي من التبعية واالقطاع والظروف
املعاي�شة التعي�سة .وكانت �أعوام 1941 - 1949
بواكري انغماره يف الن�ش ��اط ال�سيا�سي .فانتمى
�إىل �صفوف منظمة”هيوا»(الأمل) وذلك يف �أيار
ع ��ام  1941و�أ�صبح ع�ضو ًا فيه ��ا .و�أثناء ن�شاطه
يف ه ��ذه املنظم ��ة تعرف عل ��ى الأف ��كار التقدمية
الت ��ي كانت تروج لها ه ��ذه املنظمة .ثم مالبث �أن
التحق ب�صفوف حزب
�شور� ��ش (الث ��ورة) الت ��ي كانت تب�ش ��ر باملفاهيم
املارك�سي ��ة ك ��رد فع ��ل عل ��ى ت ��ردي الأو�ضاع يف
الب�ل�اد .ولعب ��ت ه ��ذه املنظم ��ة دور ًا يف �إله ��اب
حما� ��س الآالف م ��ن ال�شباب الياف ��ع ون�شر �أفكار
التحرر ال�سيا�سي والعدال ��ة االجتماعية ،خا�صة
يف ظ ��ل التح ��والت العا�صف ��ة الت ��ي ط ��ر�أت على
الع ��امل باالرتب ��اط م ��ع �ش ��روع لهي ��ب احل ��رب
العاملية الثانية .ويف ع ��ام � ،1942أ�صبح ع�ضو ًا
يف منظم ��ة ال�شع ��ب الت ��ي كان ��ت ت�ص ��در جريدة
�سري ��ة با �س ��م بلي�سه (ال�ش ��رارة) .وبع ��د تو�سع
ن�ش ��اط احل ��زب ال�شيوع ��ي العراقي ،وعق ��د �أول
م�ؤمتر ل ��ه يف �أوائل ع ��ام  ،1945تع ��رف الفقيد
عل ��ى �أه ��داف احل ��زب وبرناجمه ال ��ذي �أكد على
ح ��ق ال�شعب العراقي بالتمت ��ع باحلرية والأخاء
وامل�ساواة ،ووج ��د الفقيد طريق ال�صلة باحلزب
�إىل �أن انخرط يف �صفوفه يف �شتاء عام -1945
 ،1946م ��ن خ�ل�ال التع ��رف على ن�ض ��ال احلزب
ال�شيوع ��ي العراق ��ي الوطن ��ي واالجتماع ��ي،
ودفاع ��ه ع ��ن اال�ستق�ل�ال وال�سي ��ادة الوطني ��ة
ومطالبت ��ه باحلري ��ات الدميوقراطي ��ة لل�شع ��ب
ول�ضم ��ان م�صالح العمال والفالحني وكل �شغيلة
اليد والفكر.
و�أحدث ��ت وثب ��ة كان ��ون الثاين املجي ��دة يف عام
 1948نقل ��ة نوعي ��ة يف حي ��اة الفقي ��د ال�سيا�سية

عادل حبه

�س ��واء عل ��ى نط ��اق ن�شاط ��ه ال�سيا�س ��ي �أو عل ��ى
وعي ��ه الفك ��ري وال�سيا�س ��ي ،وهذا م ��ا دفعه �إىل
اح�ت�راف العمل احلزبي ،حي ��ث �أ�صبح م�س�ؤو ًال
ملنظم ��ة احل ��زب يف �أربي ��ل .ولك ��ن بع ��د احلملة
الت ��ي �ش ّنها النظ ��ام امللكي �ضد احل ��زب واعتقال
قادت ��ه ،ا�ستدعت ��ه قيادة احل ��زب �إىل بغداد .ومع
توايل حملة االعتقاالت واملداهمات �ضد الأوكار
والبيوت احلزبية ال�سرية ،ك ّلفه احلزب با�ستدعاء
والدته لل�سكن يف �أحد البيوت الواقعة يف حملة
القاطرخان ��ه يف جان ��ب الر�صاف ��ة حي ��ث ن�صبت
فيه ��ا مطبعة احلزب .ولكن م ��ا لبث �أن مت ك�شف
البيت من قب ��ل ال�شرطة العراقية ومت اعتقاله مع

والدت ��ه ،ومت احلكم على الفقيد باال�شغال ال�شاقة
مل ��دة  15عام ًا من قب ��ل حمكمة النع�ساين ال�سيئة
ال�صيت يف .1949/2/12
وب ��د�أت مرحلة جديدة مهمة م ��ن حياة الفقيد يف
ال�سج ��ن متيزت بالق�س ��وة واحلرمان من ناحية،
وم ��ن ناحي ��ة �أخ ��رى بزي ��ادة الوع ��ي واخل�ب�رة
والثقاف ��ة عندما ح ��وّ ل ال�شيوعي ��ون ال�سجن �إىل
حلق ��ات للدرا�س ��ة الثقافي ��ة وال�سيا�سي ��ة .وتعلم
الفقيد اللغة العربية و�أجادها .كما توفرت للفقيد
الفر�ص ��ة الإط�ل�اع عل ��ى كن ��وز املعرف ��ة والأدب
العرب ��ي والأجنب ��ي .وانتق ��ل الفقي ��د م ��ن �سجن
بغداد املركزي �إىل �سجن نق ��رة ال�سلمان ال�شهري

يف ال�صح ��راء اجلنوبي ��ة� ،إىل �أن مت نقل ��ه �إىل
�سجن الكوت بعد ال�ضغط الذي مار�سته العوائل
ب�سب ��ب بعد ذل ��ك ال�سج ��ن ال�صح ��راوي .وما �أن
انتق ��ل الفقي ��د �إىل �سجن الك ��وت يف عام ،1953
حت ��ى تفج ��رت املواجه ��ات ب�ي�ن ال�سجن ��اء وبني
�إدارة ال�سج ��ن يف بغ ��داد مم ��ا �أدى �إىل �سق ��وط
ع ��دد من ال�سجن ��اء بني �شهيد وجري ��ح .وانتقلت
ه ��ذه املواجهات �إىل �سجن الك ��وت �أي�ض ًا بعد �أن
قدم ال�سجناء عري�ض ��ة تطالب بتح�سني ظروفهم
املعي�شي ��ة .ومل ت�ستج ��ب ال�سلط ��ات �إىل مطاليب
ال�سجن ��اء وقام ��ت بقط ��ع املي ��اه والطع ��ام حتى
الثاين من �أيل ��ول عام  .1953وبادرت ال�سلطات
�إىل ا�ستدع ��اء بع� ��ض ال�سجن ��اء ،ومنه ��م الفقيد،
لنقله ��م �إىل �سج ��ون �أخ ��رى� .إال �أن ال�سجن ��اء
امتنع ��وا عن تنفيذ طلب ال�سلط ��ات هذا مما �أدى
�إىل هجوم ال�شرطة عل ��ى ال�سجناء وراح �ضحية
ه ��ذه املواجه ��ة ع ��دد م ��ن ال�شيوعيني ب�ي�ن قتيل
وجريح.
وبع ��د انت�ص ��ار ث ��ورة مت ��وز ع ��ام  ،1958ب ��ادر
ق ��ادة الث ��ورة �إىل �إطالق �سراح جمي ��ع ال�سجناء
ال�شيوعي�ي�ن ال�سيا�سي�ي�ن ،وكان الفقي ��د عزي ��ز
حمم ��د م ��ن ب�ي�ن م ��ن �أطل ��ق �سراحه ��م .عنده ��ا
ب ��د�أت مرحل ��ة جدي ��د م ��ن ن�شاط ��ه ال�سيا�س ��ي.
فف ��ي االجتماع املو�س ��ع للجنة املركزي ��ة والكادر
احلزبي يف �أيلول عام  ،1958مت تو�سيع اللجنة
املركزي ��ة ورفده ��ا ب�أع�ض ��اء ج ��دد م ��ن الك ��وادر
القيادية التي مت اطالق �سراحها .و�أختري الفقيد
ع�ضو ًا يف اللجنة املركزية� ،إ�ضافة �إىل ع�ضويته
يف جلن ��ة فرع كرد�ستان .و�أ�صبح يف عام 1960
م�س�ؤو ًال عن فرع احل ��زب ال�شيوعي العراقي يف
كرد�ستان.
يف �أثن ��اء تولي ��ه ملن�صب ��ه اجلدي ��د ،اندلع ��ت
اال�ضطرابات يف مدينة كركوك .وقد اتهمت ظلم ًا
منظم ��ة احل ��زب ال�شيوع ��ي واحل ��زب ال�شيوعي
به ��ذه االنته ��اكات .وي ��روي الفقي ��د وه ��و الذي
�شه ��د املواجه ��ات الدموي ��ة وكان حا�ض ��ر ًا �آنذاك
بقوله»:لقد �أجرين ��ا ات�صاالت مع القوى الأخرى
من �أج ��ل توحيد املظاهرات واخلروج ب�شعارات
موح ��دة يف الذك ��رى الأوىل لث ��ورة مت ��وز.
ولكن رف� ��ض املقرتح من قبل الك ��رد والرتكمان.
فخرج ��ت مظاه ��رات �صبيح ��ة  14مت ��وز ع ��ام
 ،1959و�شاركت فيها القوى الثالث؛ �أي احلزب
ال�شيوع ��ي واحل ��زب الدميقراط ��ي الكرد�ستاين
والرتكم ��ان .ث ��م �سادت حال ��ة م ��ن الفو�ضى بعد
اطالق عيارات نارية ،ومل ن�ستطع ال�سيطرة على
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املوق ��ف ،وهذا م ��ا �أدى �إىل موج ��ة ه�ستريية من
الع ��داء بني الق ��وى املتناحرة ،خا�ص ��ة بني الكرد
والرتكمان ،مم �أدى �إىل وقوع �ضحايا ،وخا�صة
يف �صف ��وف الرتكم ��ان ،علم� � ًا �أنه �سق ��ط عدد من
ال�شيوعيني وم ��ن بينهم رئي� ��س البلدية و�أخوه
ح�س�ي�ن الربزجن ��ي وكان ��ا بعيدي ��ن ع ��ن مي ��دان
املواجهة».
وبعد انقالب � 8شب ��اط عام  ،1963واثر املجازر
التي تعر� ��ض لها ال�شيوعي ��ون والدميقراطيون
والوطني ��ون العراقيون ،توجه الفقيد وعدد غري
قلي ��ل ممن جنا م ��ن طاحونة الإره ��اب �إىل جبال
كرد�ست ��ان و�شرع ��وا بتنظي ��م قواه ��م ملواجه ��ة
التهدي ��د اخلطري الذي تعر�ض ��ت له البالد .ولعب
الفقيد دور ًا ب ��ارز ًا يف ت�أمني متطلبات هذا النهج
اجلدي ��د احلزب .وبع ��د اخل�سائ ��ر الفادحة التي
حتمله ��ا احل ��زب يف انق�ل�اب �شب ��اط� ،ش ��رع م ��ا
تبق ��ى من قيادة احل ��زب بلملمة اجل ��راح و�إعادة
بن ��اء احلزب م ��ن جديد .وهكذا عق ��د اجتماع يف
اخلارج مل ��ن تبقى م ��ن القيادة وال ��كادر احلزبي
وم ��ن �ضمنهم الفقيد عزيز حمم ��د يف عام 1964
النتخ ��اب قي ��ادة جدي ��دة .ومت انتخ ��اب الرفي ��ق
عزي ��ز حمم ��د ك�سكرن�ي�ر جدي ��د للجن ��ة املركزية
بجمي ��ع �آراء امل�شارك�ي�ن با�ستثن ��اء ر�أي الرفي ��ق
عزيز حممد ،وا�ستمر الرفيق يف موقعه حتى عام
 1993حني قدم طلب ًا ب�إعفائه من هذه املهمة.
لق ��د قاد الفقي ��د احلزب يف ظ ��روف داخلية بالغة
التعقي ��د� ،إ�ضاف ��ة �إىل الظ ��روف وال�ضغوط ��ات
اخلارجية .وا�ستطاع احلزب خالل فرتة ق�صرية
م ��ن ا�ستع ��ادة عافيت ��ه وب ��رز م ��ن جدي ��د كق ��وة
�سيا�سي ��ة يف املي ��دان رغ ��م اخلالف ��ات الداخلي ��ة
الت ��ي كانت ته ��ز �صفوفه بني حني و�آخ ��ر بعد �أن
ذاق ال�شيوعي ��ون العراقي ��ون م ��رارة الع�س ��ف
واال�ضطه ��اد وال�سجون والت�صفي ��ات اجل�سدية
طوال م�سريته ��م املجيدة .و�سع ��ى الرفيق عزيز
حممد على الدوام و�ضع وحدة احلزب و�سالمته
و�سالمة كوادره واع�ضائه يف مقدمة اهتماماته.
وعلى ه ��ذا الطريق تعامل الفقيد مع ق�ضية مهمة

و�شائك ��ة مث ��ل التحال ��ف م ��ع البع ��ث �ضم ��ن هذا
الإط ��ار ،فاجلبه ��ة من وجهة نظ ��ره كانت و�سيلة
لرتمي ��م احل ��زب بع ��د ال�ضرب ��ات املهلك ��ة الت ��ي
وجهه ��ا البع ��ث حت ��ى بع ��د عودت ��ه �إىل ال�سلط ��ة
يف ع ��ام  .1968كم ��ا �أنه ��ا تعد و�سيل ��ة لت�شجيع
عنا�صر عقالنية يف حزب البعث ودعمها من �أجل
�سلوك الطريق العقالين والالعنفي يف الرتويج
مبادئ ��ه ،بعيد ًا عن االق�صاء والبط�ش .كما مت�سك
الرفي ��ق بقوة بحق ال�شيوعي�ي�ن العراقيني وعرب
م�ؤ�س�ساته ��م املنتخب ��ة اختي ��ار ال�سيا�س ��ة الت ��ي
تن�سج ��م مع امل�صال ��ح الوطنية للع ��راق .وي�شري
الفقي ��د عزيز حممد يف �أح ��دى لقاءاته ال�صحفية
�إىل م ��ا يلي”:لق ��د ح ��اول الكث�ي�ر م ��ن الكت ��اب
واملعلقني �أن ي�ش�ي�ر �إىل ت�أثري ال�سوفييت و�إمالء
رغباتهم علينا .وهو �أمر ميكن دح�ضه يف مواقف
كثرية .كنا نقر�أ ر�أي ال�سوفييت ونحلل مواقفهم
بقدر ما يتعل ��ق الأمر ب�سيا�ستن ��ا ،ولكننا مل نكن
ن�ستلم �إيعاز منه ��م يف تقرير �سيا�ستنا .و�أود �أن
�أ�ؤك ��د على �أننا مل نت�أث ��ر بتلك الإيحاءات ،لكوننا
نحن من يحدد املوقف يف ظل الو�ضع العام الذي
يعي�ش ��ه حزبن ��ا ال ال�سوفييت .نعم كن ��ا ن�سرت�شد
بنظرياته ��م وطروحاتهم لأنه ��م �أ�صحاب جتربة
طويل ��ة .علم� � ًا ب�أنهم كان ��وا ي�ؤكدون دوم� � ًا على
�ضرورة التقارب مبا يخدم حزبنا .وال �أنكر دور
م�صاحلهم املتبادلة م ��ع احلكم يف العراق والتي
لها كان لها ت�أثري يف �إيجاد تفاهم مع النظام».
�أيها الفقيد العزيز� ،إننا �إذ نودعك ،ف�إننا �سنتذكر
دائم ًا حجم توا�ضعك و�صربك وا�ستعدادك ل�سماع
خمتلف الآراء وقدرتك على تقريب وجهات النظر
املتباين ��ة ،ونزاهت ��ك وميل ��ك لتق ��دمي امل�ساع ��دة
لرفاقك وللآخرين ،كما نتذكر ذلك االحرتام الذي
يكنه ل ��ك كل من التقى بك من الأح ��زاب العراقية
والأجنبي ��ة .فقدن ��اك �أيه ��ا العزيز ولك ��ن مل نفقد
ابت�سامت ��ك وتفا�ؤل ��ك وطي ��ب مع�ش ��رك .من قرير
العني يف مثواك الأخري ،وللعزيز �شريكة حياتك
�أم �أورا� ��س وللأحب ��ة فين ��ك و�شريي ��ن و�أورا�س
�آيات من ال�صرب وال�سلوان.

ل ��و ُق ّي� � َ�ض ،بقدرة ق ��ادر ،للزعيم ال�شيوعي العراق ��ي الراحل عزيز حمم ��د �أن يعود �إىل احلياة
وينه�ض من التابوت ،و�إنْ خلم�س دقائق� ،أثناء ت�شييع جثمانه �إىل املقربة يف �أربيل اخلمي�س
املا�ضي ..ماذا كان �سيفعل؟
�أزع ��م �أنني �أعرف م ��ا كان �سيفعله ..كان �سيُوقف موكب الت�شييع الر�سم ��ي املهيب طالب ًا ّ
الكف
ممنْ ا�صط ّفوا على جانب الطريق لوداعه.
عنه ،وكان �سين�ض ّم �إىل رفاقه وحمبيه ّ
عزي ��ز حممد ي�ستحق املهاب ��ة التي ُ�شيّع بها جثمانه �إىل املقربة ،لكنه مل يكن يحب �أي �شكل من
ُحب �أن يتعامل معه الآخرون بو�صفه
�أ�ش ��كال التبجيل والتقدي�س ..كان يت�ص� � ّرف بتوا�ضع وي ّ
�إن�سان� � ًا عادي� � ًا� ،صديق� � ًا قريب ًا منه ��م� ،أو فرد ًا م ��ن عائلته ��م ...التوا�ضع كان من �أب ��رز خ�صال
الرج ��ل ال ��ذي �أم�ضى� ،أو بالأحرى �أرغ ��م على �أن مُي�ضي ،ثالثة عقود عل ��ى ر�أ�س قيادة احلزب
ال�شيوع ��ي ،يف واح ��دة م ��ن �أكرث حق ��ب الع ��راق التاريخية �صراع� � ًا – �سيا�سي� � ًا  -وا�ضطراب ًا
ودموية و� ْإ�شكا ًال.
مرات عدة �سعيت و�آخرون ،لإقناع عزيز حممد ،بعد �أن تخ ّلى منذ �سنوات عن موقعه �سكرتري ًا
للح ��زب ،ب�أن يكت ��ب مذكراته .كان راف�ض ًا الفكرة على نحو قاطع ..قلن ��ا له �إنه �إذا كان ي�ستثقل
التف ّرغ للكتابة ،فيُمكننا �أن نعينه ب�أن نلتقيه يف جل�سات مطوّ لة �أينما يكون ون�س�أله عن حياته
وجتربت ��ه وذكرياته ،ون�سجّ لها �إلكرتوني ًا ثم نف ّرغها و ُنعي ��د حتريرها ب�إ�شرافه ...بيد �أنه كان
يتم�سك على نحو عجيب مبوقف الرف�ض.
ّ
كان يك ��رر الق ��ول ب�أنه لي�س بالأهمي ��ة التي نراها ..هو يف نظره”�شخ� ��ص عادي”ي�شبه �سائر
الأع�ضاء العاديني يف احلزب ال�شيوعي ،وكان يقول �إنه مل يكن مقتنع ًا متام ًا ب�أنه الأن�سب لأن
يك ��ون �سكرتري ًا �أول للجنة املركزي ��ة ..يقول :يف اللجنة املركزية ويف هيئات احلزب الأخرى
كان هن ��اك دائم ًا رف ��اق �أح�سن مني ومب�ستوى ثقايف �أف�ضل من م�ست ��واي .يف هذا �إ�شارة �إىل
م�ست ��واه التعليمي املتوا�ضع ،فقد وُلد وعا�ش يف عائلة فالحيّة معدمة ،واع ُتقل يف وقت مبكر
من حياته يف العهد امللكي ،ويف ال�سجن فقط مت ّكن من حت�سني م�ستواه التعليمي والإقبال على
القراءة .مع ذلك ف�إن عزيز حممد كان دائم ًا يتحدث بلغة عربية ف�صيحة ال ّ
تقل يف م�ستواها عن
م�ست ��وى غالبية خريجي اجلامع ��ة .ف�ض ًال عن ذلك متيّز ب�أفكارة ّ
املنظمة وباللغة الودودة التي
يتحدث بها،واملُبهرة دائم ًا بامل�أثور من الكالم وبالطرائف.
كان ر�أين ��ا� ،،أن ّعزي ��ز حممد �شاه ��د رئي�س على كل الأح ��داث العا�صفة يف تاري ��خ العراق منذ
منت�ص ��ف ال�ستيني ��ات حتى منت�صف الت�سعينيات من القرن املا�ض ��ي ..كان يف قلب ال�صراعات
واملواق ��ف وال�سيا�سات املختلف ��ة حلزب كان من �ص ّناع تاريخ العراق املعا�صر ..التقى و�أجرى
مباحث ��ات ر�سمي ��ة و�شخ�صي ��ة لي� ��س فقط م ��ع �أقطاب نظ ��ام ح ��زب البع ��ث (يف ال�سبعينيات)
وقي ��ادات الأح ��زاب الوطنية العراقية ،و�إمن ��ا �أي�ض ًا مع الكثريمن ال�شخ�صي ��ات ال�سيا�سية يف
منطق ��ة ال�شرق االو�سط ،مبن فيهم ر�ؤ�س ��اء دول ور�ؤ�ساء حكومات وزعماء �أحزاب ،ف�ض ًال عن
زعام ��ات احلركة ال�شيوعية العاملية مبن فيهم زعماء االحت ��اد ال�سوفييتي والدول اال�شرتاكية
االخرى.
حاولنا �إقناعه ب�أن ل�شهادته قيمة تاريخية كبرية ُتوجب عليه الإدالء بها لتبقى للم�ؤرخني ،لكنه
ظ ��ل يف تلك اجلل�سة اللندني ��ة ويف �سواها من لقاءات الحقة يرف� ��ض ،وقد فعل الزميل توفيق
التميمي خري ًا يف ا�ستنطاقه ليحفظ لنا �شهادته على التاريخ و�إن كانت منقو�صة.
عزي ��ز حمم ��د الإن�سان العادي يف نظر نف�س ��ه والزعيم ال�سيا�سي يف الواق ��ع ،كانت له وال �شك
�أخط ��ا�ؤه ..ه ��و مل ي�ب ِّ�رئ نف�سه منها ،ب ��ل هو �أعل ��ن حتمله كام ��ل امل�س�ؤولية ع ��ن كل ما فعلته
قي ��ادة احلزب يف عهده ،بيد �أن م ��ن االن�صاف القول �إن ّعزيز حممد مل يكن م�ستب ّد ًا ل ُتلقى على
ح�صة من
كتفي ��ه كام ��ل تبعات �سيا�سة احل ��زب ..الآخرون ،وه ��م بالع�شرات ،لكل واح ��د منهم ّ
ح�صته.
امل�س�ؤولية ..رمبا �أكرب من ّ
جريدة «املدى» **2017 / 6 / 2
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من زمن التوهج

د .صبيح الجابر

اسم حزبه ،حزب العامل
والفالحني وفقراء العراق جميع ًا،
كان قد ارتفع عالي ًا مقرتن ًا باسم
الشهيد سالم عادل منذ اندالع
ثورة  14متوز املجيدة .وبعد
كارثة شباط االسود عام 1963
عاد الشيوعيون يف سبعينات
القرن املايض نجوما غطت سامء
العراق من شامله اىل جنوبه،
وكان اسمه يتألق بينهم .لكن غدر
الفاشية عاد ثانية بأبشع صوره
اواخر السبعينات ليوزع طغيانه
عىل كل شرب من ارض العراق:
وهجر وابعد كل
اعدم ونفى ّ
من له عالقة بالشيوعية من خالل
املالحقات واالعتقاالت ومامرسة
ابشع انواع التعذيب والقتل
السافر.
انه القائد واملناضل الوطني
واالممي البارز عزيز محمد.
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يف مطل ��ع  1980و�ص ��ل اب ��و �سع ��ود اىل ع ��دن
للق ��اء بك ��وادر احل ��زب وقواع ��ده يف ع ��دن ،ومع
ق ��ادة احل ��زب اال�شرتاك ��ي اليمني ال�شقي ��ق ،قادة
جمهورية اليمن الدميقراطي ��ة ال�شعبية التي كان
قد و�ص ��ل اليها مئ ��ات ال�شيوعي�ي�ن وال�شيوعيات
وعوائله ��م .وق ��د كلف ��ت ان ��ا ومدي ��ر حتري ��ر
جريدة”الثوري”وقتذاك االخ ناجي بريك لزيارة
الرفي ��ق ابو �سع ��ود يف حمل اقامت ��ه للرتحيب به
نياب ��ة عن هيئ ��ة حترير اجلريدة واج ��راء مقابلة
�صحفية للجريدة.
كان حدي ��ث الرفي ��ق عزي ��ز حممد دقيق ��ا ومركزا،
بعي ��دا ع ��ن اخلطابي ��ة والتنظري والتهوي ��ل ،كان
واقعيا حد الب�ساط ��ة يف قراءته للحا�ضر ور�ؤيته
للم�ستقبل.
يف �سي ��اق حديث ��ه ذك ��ر ان الظروف الت ��ي عا�شها
احلزب مل تتح له فر�صة اللقاء املبا�شر باجلماهري
ال�شعبي ��ة مبا�شرة او من خ�ل�ال املنابر االعالمية،
وو�سائ ��ل االع�ل�ام املرئية وامل�سموع ��ة واملقروءة
ف�ض�ل�ا عن امل�ساجد او اجلوام ��ع املتاحة للآخرين
وحمرمة علينا..الخ .با�ستثناء ما يقارب اخلم�س
�سنوات بع ��د ثورة  14متوز املجي ��دة عام 1958
حي ��ث عم ��ل ال�شيوعي ��ون يف العل ��ن تنظيمي ��ا
وتثقيفي ��ا وكذلك م ��ا يقارب اخلم� ��س �سنوات يف
ال�سبعينات بعد قيام”اجلبهة الوطنية التقدمية»..
اما م ��ا تبقى من �سنوات عمر احل ��زب فقد ق�ضاها
يف ال�سجون واملعتقالت واملالحقات واملنايف.
خالل الفرتت�ي�ن الق�صريت�ي�ن املذكورتني ا�ستطاع
ال�شع ��ب العراق ��ي ويف طليعت ��ه ال�شيوعي ��ون ان
يخ ��رج اىل الف�ضاء الوا�سع ليع�ب�ر عما يف داخله
م ��ن ح ��ب وف ��رح للواق ��ع اجلدي ��د ال ��ذي ا�شاعته
ثورة متوز .واقع جدي ��د وغريب ،لكنه كان ا�شبه
باملنقذ ،الذي تنتظ ��ره اجلماعات ال�شعبية وك�أنها
تعرف ��ه منذ االزل ..وقد متيز ه ��ذا الواقع بت�صدر
ال�شيوعي�ي�ن م�شهده احليات ��ي اليومي ،ف�ضال عن
قيادت ��ه وتوجيه ��ه ..واقع ا�ستط ��اع ان يحرر 70

يف املائ ��ة من ابن ��اء ال�شعب العراق ��ي من عبودية
االقط ��اع ،ال ��ذي ب ��د�أ العودة من ��ذ انق�ل�اب �شباط
اال�س ��ود حتى �صار اكرث �سط ��وة �سيا�سية من عهد
امللكية ..ع ��اد بلبا�س جديد وبعربة جديدة ت�سمى
(انتخاب ��ات برملانية) وه ��ي ذات االنتخابات التي
كانت تجُ رى يف العهد امللكي.
ام ��ا الف�ت�رة الثاني ��ة فهي ف�ت�رة ال�سبعين ��ات التي
مل ت�ستنف ��د �سنواته ��ا اخلم� ��س .فق ��د ارعب ��ت
البع ��ث احلاك ��م رغ ��م ان ال�شيوعي�ي�ن يعمل ��ون
معه ��م يف (جبه ��ة وطني ��ة) اذ ان ه ��ذه الف�ت�رة
الق�ص�ي�رة متي ��زت بتم ��دد احل ��زب يف ارج ��اء
الع ��راق ب�ش ��كل اخاف البعثي�ي�ن .كم ��ا ان العراق
مل ي�شه ��د يف تاريخ ��ه احلدي ��ث طف ��رة ثقافي ��ة
ثاني ��ة بعد طف ��رة اخلم�سينات ،كالطف ��رة الثقافية
الت ��ي ح�صل ��ت اي ��ام ت�ص ��دي ال�شيوعي�ي�ن للواقع
الثق ��ايف الذي ت�صدرته”الفك ��ر اجلديد”و»طريق
ال�شعب”و»الثقاف ��ة اجلديدة”وما كان ي�صور من
الكتب العلمي ��ة والفل�سفية والفكري ��ة والروايات
ودواوي ��ن ال�شع ��ر (الف�صي ��ح وال�شعب ��ي) وتنوع
املج�ل�ات وتعددها ..وكان م ��ا يجري على االر�ض
م�صحوب ��ا بحرك ��ة نقدية تنظريية ،ن ��راه يتحرك
على �صفح ��ات هذه املطبوعات م ��ن خالل ال�شعر،
وال�شع ��ر ال�شعبي ،وامل�س ��رح ،والف ��ن الت�شكيلي،
واملو�سيقى ،والتلحني والغناء ،والفكر والفل�سفة،
والعل ��وم والن ��دوات واملحا�ض ��رات واملناف�س ��ة
ال�شديدة يف الق ��راءات والكتابة والن�شر وتداول
املطبوع ��ات يف التجمع ��ات واملقاه ��ي وحتى يف
اماك ��ن العمل ،وت�شجيع التعلي ��م ومالحقة االمية
يف مالذاتها الآمنة يف االهوار واالرياف والقرى
البعيدة وحتى يف اماكن البدو الرحل.
هذا بع�ض ما قال ��ه لنا الرفيق عزيز حممد يف ذلك
احلني.
اذن م ��رت يف تاري ��خ احل ��زب فرتت ��ان علنيت ��ان
(رغ ��م امل�ضايقات) مل تتجاوز �أي ��ة منهما اخلم�س
�سنوات ،عم ��ل احلزب يف اجوائهم ��ا حتت �سماء

�صافي ��ة ،وكان احل ��زب يت�ص ��در م�شه ��د الن�ض ��ال
ال�سيا�سي واالبداع الفكري والثقايف العام..
ولك ��ن اليوم ل ��و �سالن ��ا انف�سنا بعد م ��رور اربعة
ع�شرة عام� � ًا ،ونحن نعمل يف العل ��ن بعد التغيري
يف  2003ه ��ل ا�ستطعنا ان نحق ��ق اثرا بارزا يف
الواق ��ع االجتماع ��ي العراقي �شبيها مب ��ا حققناه
�س ��واء بع ��د ث ��ورة  14مت ��وز املجي ��دة او يف
�سبعينات القرن املا�ضي.
لالن�ص ��اف نق ��ول ان حج ��م العمل املنظ ��م وحجم
اجله ��د ال�سيا�س ��ي والفك ��ري والثق ��ايف املب ��ذول
خالل هذه الفرتة يفوق ا�ضعاف املرات ما بذل يف
ال�سبعين ��ات او م ��ا بذل بعد ث ��ورة  14متوز .لكن
الواقع العراقي الذي ي�شبه االر�ض القاحلة يبتلع
كل م ��ا يلقى عليه م ��ن ا�سباب احلي ��اة والنماء� .إذ
ان حج ��م اخلراب الفك ��ري والثق ��ايف والتعليمي
واالقت�ص ��ادي ال ��ذي تعر� ��ض له الع ��راق يف هذه
ال�سن�ي�ن ال ميك ��ن ت�ص ��وره .فقد وا�صل ��ت و�سائل
التطور والتقدم ونقل املعرفة انهيارها منذ اواخر
ال�سبعين ��ات ،ال �سيما بعد اندالع احلروب الدامية
والقتل اجلماعي واملوت املنظم الذي ما زال يفتك
بالعراقي�ي�ن جيال بعد جيل �صاحب ��ه انهيار منظم
اي�ض ��ا للبن ��ى التحتي ��ة بالكامل .واق ��ع مل جند له
مثيال اينم ��ا ادرنا اب�صارنا .ال �سيم ��ا وان النظام
ال�سيا�س ��ي الذي ا�ستبدلنا به النظام الفا�شي املباد
ه ��و نظام حتا�ص�ص طائفي وزع الغنائم التي هي
ملكية عامة اىل اقربائه ومنا�صريه ،وترك الدولة
فق�ي�رة ع ��زالء ت�ستجدي قوته ��ا م ��ن دول اخرى.
نظ ��ام اعتم ��د عل ��ى القوان�ي�ن ال�سابق ��ة يف ادارة
�ش� ��ؤون الدول ��ة ومل يطبق م ��ن القوانني اجلديدة
�سوى ما ي�ضمن له ال�سلطة واملال والنفوذ.
وهل يعقل ان بغداد التي ت�شكل وطنا يف حمافظة
مل ي ��رمم فيها �شارع واح ��د ،وان ن�سبة االمية بني
�شبابه ��ا تبل ��غ  25يف املائ ��ة وانها وه ��ي عا�صمة
الدنيا قبل مئات ال�سنني ت�صبح اليوم غري �صاحلة
للعي�ش الب�شري ح�سب التقييمات الدولية؟

خواط��ر ع��ن الرفي��ق العزي��ز
الراحل عزيز محمد
د .خليل الجنابي

تخدم بلدانها يف عملية البناء والتعمري �إىل جانب
امل�ساعدات العينية والدرا�سات النقابية واحلزبية
لإعدادهم كوادر علمية ليت�صدروا امل�شهد ال�سيا�سي
يف بالدهم.
نعم لق ��د كان يل �شرف امل�ساهمة م ��ع رفاق �آخرين
يف اللق ��اء م ��ع جمموع ��ة الأ�سم ��اء الت ��ي ذكرته ��ا
وخا�ص ��ة مع الرفي ��ق الراحل (عزيز حمم ��د � -أبو
�سع ��ود) ،وال �أبال ��غ م ��ن �أن اللقاء مع ��ه كان ميتاز
بروحية عالية من الألفة واملحبة والأمل والتفا�ؤل
والتي كان ميتاز بها رفيقنا العزيز.
وهن ��اك لقط ��ات جميل ��ة �أتذكره ��ا يف لقاءاتن ��ا مع
الرفيق (�أبو �سعود) ،ففي �إحداها كنا جمموعة من
رف ��اق منظم ��ة بلغاريا للحزب ال�شيوع ��ي العراقي
ذهبن ��ا لزيارته يف موق ��ع �إقامت ��ه يف �صوفيا ،كنا
خم�س ��ة رف ��اق ورفيقة واحدة فق ��ط ،وخالل اللقاء
�صادف �أن الرفاق (الذكور) كانوا يف املقدمة وجاء
دور (الرفيق ��ة) يف النهاي ��ة ،هنا ق ��ال لنا وب�صوت
م�سموع (بعدكم ِفل ِْح  -فالحني!!) ،و�صافح الرفيقة
بح ��رارة لأنه يعرفه ��ا ويعرف ت�أريخه ��ا الن�ضايل
ومكانته ��ا يف احلركة الن�سوي ��ة العراقية ورابطة
املر�أة..والرفيقة هي الراحلة (عميدة الرفيعي).

بعد اللقاء
وخروجنا
لن ��ا
�س�أ
�أح ��د الرف ��اق..
قائ�ل ً�ا احلقيق ��ة (م ��ا
فهم ��ت �شن ��و ق�ص ��د الرفي ��ق
عزي ��ز حممد ..بعدك ��م فالحني) ..ومت
ال�ش ��رح له ب�أن الفالح ينظر �إىل املر�أة نظرة دونية
ومتخلفة ودائم ًا يجعلها بعده حتى يف امل�سري
� ..إلتف ��ت الرفي ��ق �إىل الرفيق ��ة (عمي ��دة) معاتب� �اً
�إياها عل ��ى هذا الإ�شكال ،وقال لها (من وراج �أكلنا
رزالة من الرفيق عزيز) .ف�أجابته (ت�ستاهلون لأن
واحدكم مثل �أي �شيخ ع�شرية نافخ نف�سه ومي�شي
يف الأمام!!).
احلقيق ��ة مل تك ��ن �إ�ش ��ارة الرفي ��ق (عزي ��ز حممد)
للمو�ض ��وع عل ��ى �أنها (رزال ��ة) ،لكنه قاله ��ا ب�شكل
ترب ��وي م� ��ؤدب تعن ��ي الكث�ي�ر خا�ص ��ة ونح ��ن
متواجدين يف بلغاريا وعلينا �أن ننهل من ثقافتهم
ومواقفه ��م �إجت ��اه امل ��ر�أة وم�ساواته ��ا الكاملة مع
الرجل.
اللقطة الأخرى يل ..حيث علمت ب�أن الرفيق عزيز

حممد �سي�صل مطار �صوفيا على اخلطوط اجلوية
البلغاري ��ة القادمة من بغ ��داد يف �أحد الأيام .ويف
املوع ��د املذك ��ور ذهب ��ت �إىل املط ��ار لإ�ستقبال ��ه،
و�أن ��ا �أع ��رف مقدم� � ًا �أن ممث�ل ً�ا للح ��زب ال�شيوعي
البلغ ��اري (العالق ��ات اخلارجي ��ة) �سيك ��ون يف
�إ�ستقبال ��ه �أي�ض ًا .و�صلت الطائ ��رة وو�صل الرفيق
عزي ��ز حمم ��د ودخل �صال ��ة التفتي� ��ش ك�أي م�سافر
ع ��ادي ،وللأ�س ��ف مل ي�صل حل ��د الآن ممثل احلزب
ال�شيوع ��ي البلغاري املكل ��ف ب�إ�ستقبال ��ه وت�سهيل
عملية دخوله ،هنا بادرت و�إت�صلت ب�ضابط املطار
وعرفته بنف�سي وبال�ضيف القادم ومت دخوله على
�أف�ض ��ل م ��ا يكون� .إق�ت�رح الرفيق عزي ��ز �أن ننتظر
بع�ض الوقت يف �صالة الإنتظار لكي نعطي فر�صة
لو�ص ��ول الرفيق البلغ ��اري ،م�ض ��ى بع�ض الوقت
ومل ي�ص ��ل �أحد ،عندها �إقرتحت على الرفيق عزيز
�أن ن�أخذ (تاك�سي) ونذه ��ب �إىل الفندق املخ�ص�ص
ع ��ادة لل�ضي ��وف م ��ن الأح ��زاب ال�شيوعي ��ة فندق
(ري�ل�ا) عل ��ى م ��ا �أتذك ��ر ،الرفيق عزي ��ز كان يحمل
مع ��ه (جنط ��ة مالب� ��س متو�سط ��ة) ،حاول ��ت �أن
�أ�ساع ��ده وحملها عن ��ه �إىل التاك�س ��ي رف�ض رف�ض ًا
قاطع� � ًا وق ��ال (بعدين �شباب) وق ��ال حتى ما تزعل

عن �صحيفة طريق ال�شعب
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اب��و س��عود وحدي��ث قدي��م
وواقع يتدحرج

الرفي ��ق العزي ��ز والطي ��ب الذك ��ر (عزي ��ز حمم ��د
 �أب ��و �سع ��ود) كان �إن�سان� � ًا متوا�ضع� � ًا �إىل �أبع ��داحل ��دود ويتميز ب ��ذكاء فط ��رى وحنك ��ة �سيا�سية
�أهلت ��ه خلو�ض معرتك العم ��ل احلزبي بكل مقدرة
وم�س�ؤولي ��ة .وال غرو يف ذلك لأن ��ه خريج مدر�سة
ال�سج ��ون الت ��ي ق�ض ��ى فيه ��ا ردح� � ًا م ��ن الزمن ما
يقارب العقد.
تعل ��م خالله ��ا ال�ص�ب�ر والإخال� ��ص والت�ضحي ��ة
والف ��داء� ،إكت�س ��ب ال�شهام ��ة والنب ��ل والدفاع عن
ق�ضي ��ة العم ��ال والفالح�ي�ن والطبق ��ات امل�سحوقة
الت ��ي ينتم ��ي �إليها ،ب ��رع يف الدفاع ع ��ن ال�شعوب
والقومي ��ات وحقه ��ا يف تقري ��ر امل�ص�ي�ر وخا�ص ��ة
ال�شعب الكردي وال�شعوب الأخرى التي يحت�ضنها
العراق ..كان �صمام الأمان لوحدة احلزب وتقومي
�سريه يف خ�ضم ال�صراعات احلزبية والإختالفات
يف ال ��ر�ؤى يف مواق ��ف احل ��زب يف العدي ��د م ��ن
الق�ضايا الداخلية والعربي ��ة والعاملية .مل �أكن يف
موق ��ع ي�ؤهلني للخو� ��ض يف دقائق الأم ��ور ،لكن
اللق ��اءات العدي ��دة التي ت�شرفن ��ا يف اللقاء بها مع
رفيقن ��ا الراحل عزيز حمم ��د عندما كنا يف بلغاريا
للدرا�س ��ة يف بداي ��ة ال�سبعين ��ات ومل ��دة عقد كامل
جعلتنا نتعرف عن قرب على هذه ال�شخ�صية الفذة
ورفاق �آخرون كانوا يف موقع امل�س�ؤولية.
لقاءاتن ��ا املتعددة معهم خالل زيارتهم �إىل بلغاريا
بدعوة من الرفاق البلغ ��ار الذين كانوا على عالقة
وثيق ��ة برف ��اق حزبن ��ا ال�شيوع ��ي العراق ��ي وبكل
الأح ��زاب ال�شيوعي ��ة يف البل ��دان العربي ��ة ويف
�أرجاء العامل.
�إن امل�ساع ��دات اجلم ��ة الت ��ي قدمته ��ا بلغاريا لهذه
الأح ��زاب ال ميكن عدها �إبت ��داء ًا من منح الزماالت
الدرا�سي ��ة لطلب ��ة بل ��دان تل ��ك الأح ��زاب والت ��ي
ُتع ��د ب ��الآالف ويف �شت ��ى الإخت�صا�ص ��ات العلمية
والأدبية والتقنية واملهنية وتهيئتهم كوادر علمية

ه ��ذا كي� ��س �صغ�ي�ر كان يحمل ��ه يف ي ��ده ممكن �أن
ت�ساعدين به ،وعندما و�صلنا الفندق املذكور حمل
اجلنط ��ة بنف�سه ودخلنا وعند تقدميه جواز �سفرة
للإ�ستعالم ��ات عرف ��وه ون ��ادوا على مدي ��ر الفندق
و�إ�ستقبله �إ�ستقبا ًال حار ًا ويبدو �أن لديه معلومات
بو�ص ��ول الرفيق ال�ضي ��ف .و�أخربنا ب� ��أن الرفيق
البلغاري قد ح�صل له حادث �سري عر�ضي مما �أدى
�إىل ت�أخره وهو يف طريقه �إلينا الآن.
بعد ن�صف �ساع ��ة تقريب ًا و�ص ��ل الرفيق البلغاري
وهو من الذين يجيدون اللغة العربية وكان ال َع َرق
يت�صب ��ب منه خج ًال وق�ص لنا م ��ا حدث له و�إعتذر
كثري ًا على هذا الت�أخري وقال كيف و�صلتم؟� ،أجابه
الرفيق عزيز مبت�سم� � ًا (جئنا م�شي ًا على الأقدام!!)
عندها �س�ألني ك ��م دفعتم �إج ��رة للتاك�سي؟ ،و�أ�صر
عل ��ى معرفة ذلك ،بعدها ناولن ��ي وب�إحلاح (ع�شرة
ليف ��ات) مع علب ��ة جكليت و�ش ��دة ورد كان يحملها
معه قدمها للرفيق �أبو �سعود.
اللقط ��ة الثالث ��ة للرفي ��ق �أب ��و �سع ��ود ،ه ��و �أنه يف
�إحدى زياراته �إىل بلغاري ��ا �صادف وجود الرفيق
اخلال ��د (خالد بكدا�ش) يف زيارة هو الآخر بدعوة
م ��ن احلزب ال�شيوع ��ي البلغاري� ،إلتق ��ى القائدان
ال�شيوعي ��ان يف منتج ��ع �سياح ��ي يف مدينة فارنا
اجلميل ��ة الواقع ��ة عل ��ى البح ��ر الأ�س ��ود يف لق ��اء
غ�ي�ر ر�سم ��ي ،كان الرفيق عزي ��ز مرتاح� � ًا من هذا
اللق ��اء ح�س ��ب ما نقل ��ه �إلينا حي ��ث �إمت ��د ل�ساعات
طويل ��ة ولأيام عدي ��دة �أفرغ ك ًال منهم ��ا ما بجعبته
ع ��ن �أو�ضاع احلركة ال�شيوعي ��ة يف العامل العربي
والع ��امل الثال ��ث ويف �أرج ��اء الع ��امل ،وتن ��اوال
العالق ��ات احلميم ��ة ب�ي�ن احلزب�ي�ن ال�شيوعي�ي�ن
ال�سوري والعراقي والعالقة مع الآحزاب الأخرى
خا�ص ��ة م ��ع احلزبني احلاكمني يف هذي ��ن البلدين
وهو (ح ��زب البعث العرب ��ي الإ�شرتاك ��ي) اللذين
يت�شابه ��ان يف الإ�س ��م واملختلف�ي�ن �إىل ح ��د العداء
ال�ساف ��ر بينهم ��ا ،و�إ�ستخل�ص ��ا التج ��ارب والعرب،
حي ��ث كم ��ا ذك ��ر الرفي ��ق عزي ��ز حمم ��د كان اللقاء
بينهم ��ا يت�س ��م بال�صراح ��ة ومتطاب ��ق يف ال ��ر�ؤى
رغم وجود بع� ��ض امل�شاكل التنظيمية التي ظهرت
وا�ضحة يف تلك الفرتة وظهور �أجنحة متعددة يف
احلزب ال�شيوع ��ي ال�سوري �أدت �إىل تعرث م�سرية
احلزب ال�شيوعي ال�شقيق.
كما كانت تو�صياته لنا �أن نوطد العالقة مع الرفاق
يف منظمة احل ��زب ال�شيوعي ال�س ��وري ومتابعة
ن�شاطاته ��م وفعالياته ��م وال�سع ��ي عل ��ى تذلي ��ل
ال�صعوبات الفكرية والتنظيمية بني �أطرافهم.
لق ��د كان ��ت لقاءاتن ��ا املتك ��ررة م ��ع الرف ��اق الذين
ي ��زورون �صوفي ��ا دعم� � ًا معنوي ��ا وتثقيفي� � ًا لن ��ا
ملواكب ��ة الأحداث ..وكان اجلميع ب ��دون �إ�ستثناء
�أول �س�ؤاله ��م ع ��ن �أحوالنا الدرا�سي ��ة وت�شجيعنا
وحثنا على نهل العلم م ��ن البلد ال�صديق ،متا�شي ًا
م ��ع �شعار منظماتنا الطالبي ��ة واحلزبية (التفوق
العلم ��ي والع ��ودة �إىل الوط ��ن) ،لك ��ن للأ�سف عاد
الع�ش ��رات وت�سكعوا يف ال�ش ��وارع وال �أحد �إهتم
بهم ومل يُعرتف ب�شهاداتهم خا�صة خريجي الدول
الإ�شرتاكي ��ة يف ذلك الوقت وع ��ادوا �أدراجهم من
حيث �أتوا.
لق ��د كان بع�ض الرفاق له ��م احل�ضوة يف اللقاءات
الكث�ي�رة معه ��م بحك ��م وجوده ��م الطوي ��ل يف
بلغاري ��ا ويف املقدم ��ة منه ��م الرفي ��ق العزي ��ز
(حميد جمي ��د مو�سى � -أب ��و داود) بحكم درا�سته
احلزبي ��ة والأكادميية يف �صوفي ��ا ،كان قريب ًا منا
ورفيق� � ًا ودود ًا ي�ساه ��م معنا يف معظ ��م ن�شاطاتنا
وفعالياتن ��ا ،وكان خ�ي�ر املر�ش ��د وخ�ي�ر املوج ��ه
مل ��ا ميتاز ب ��ه من حنك ��ة ودراي ��ة حزبي ��ة وثقافية
و�سيا�سية.
نعم لقد كانت لقاءاتن ��ا مع هذه املجموعة اخلرية
م ��ن الرف ��اق القيادي�ي�ن ذات �أثر فك ��ري وتنظيمي
وترب ��وي نعت ��ز به ��ا ويف املقدم ��ة منه ��م الرفي ��ق
اخلالد (عزيز حممد � -أبو �سعود) ..الذكر الطيب
لك على الدوام �أيها الرفيق العزيز.
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خرس الحزب الش��يوعي العراقي والكردس��تاين و
الش��عب العراقي مبكوناته بوفاة املناضل الوطني
واألمم��ي البارز الرفيق عزيز محمد (ابو س��عود)،
ً
الثـرة من أجل
باس�لا عمل
مناض ًال
وضحى بحياته ّ
ّ
الجميع وصار مثا ًال بارز ًا يف مسرية و نضال شعبنا
مكونات��ه ..ومهام اختلف محللون
بعرب��ه و كرده و ّ
يف دوره وصحة مواقفه ،ا ّال ان الدراس��ات الجادة
واملعمقة ملس�يرة و حياة ش��عبنا الشاقة ،ستثبت
مدى ص��واب نهجه وفك��ره ورؤاه يف الفرتة التي
ش��غل بها موقع السكرتري العام للحزب الشيوعي
واىل وفات��ه ،رغ��م نواقص واخطاء يف املس�يرة
الشاقة الطويلة للحزب وللشعب..
د.

م���ه���ن���دال���ب���راك

ً
وداع��ا عزيز محمد القائد واالنس��ان..
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و ي�ؤك ��د �سيا�سي ��ون و خ�ب�راء �سيا�سي ��ون و
م�ستقلون ّ
مطلعون ،انه البد من التذكري بظروف
املرحل ��ة التي ن�شط فيها املنا�ضل ابو�سعود ،حني
امت�ل��أت اجيالها باحلما�س نح ��و م�ستقبل اف�ضل
يف ب�ل�اد ت�ستحقها ،الظروف املليئ ��ة بالتحدي و
الآم ��ال بتحقي ��ق الأهداف و قطافه ��ا الدانية ،يف
ع ��امل احلرب الباردة بني عمالق�ي�ن ،عامل الن�ضال
العنيد م ��ن اجل احلقوق و العدال ��ة الإجتماعية،
الظ ��روف التي قال عنها ابو�سعود و اىل الأخري،
عل ��ى من يري ��د معرفته ��ا ان يقر�أ كت ��ب  10 :ايّام
ه� � ّزت الع ��امل ،كي ��ف �سقين ��ا الف ��والذ ،امل�ؤام ��رة
الك�ب�رى على رو�سي ��ا ،ليعرف كي ��ف ه ّزتنا ثورة
اكتوبر الإ�شرتاكية و �أداتها الن�ضالية و الإنت�صار
على الفا�شية ،و كيف �صارت مثالنا.
يف ظ ��روف الب�ل�اد القا�سي ��ة و اال�صع ��ب فيه ��ا،
ظ ��روف احل ��زب املثخ ��ن باجل ��راح اث ��ر انق�ل�اب
�شب ��اط اال�س ��ود ع ��ام  ،1963الت ��ي انتخ ��ب فيها
�سكرتري ًا عام ًا للح ��زب و كان يردد فيها انه الأقل
ت�أهي ًال من بقية القياديني ،الأمر الذي ف�سح املجال
على م�صراعيه لأع�ضاء القيادة من لعب ادوارهم
يف الق ��رارات الت ��ي �ص ��درت فتح ّم ��ل اجلمي ��ع
م�س�ؤوليتها بنجاحاته ��ا و اخفاقاتها حتت ا�سمه
باعتب ��اره ال�سكرت�ي�ر الع ��ام للح ��زب ،الأمر الذي
جعل ��ه ي�ص ّرح بع ��د �سنني ب�أن ��ه ك�سكرتري احلزب
يتح ّم ��ل م�س�ؤولي ��ة الأخط ��اء و النواق� ��ص ،التي
(اعرفها و التي ال اعرفها) ،على حد تعبريه.
و يجم ��ع من عا�ش مع ��ه على ان هيبت ��ه اخلا�صة
كان ��ت وا�ضح ��ة ب�ي�ن املنا�ضل�ي�ن و القيادي�ي�ن
البارزي ��ن �آن ��ذاك ،يف الظ ��روف الت ��ي جمع ��ت
اجلميع مع ًا كال�سج ��ون و الفعاليات الوا�سعة او
يف الأن�ص ��ار ..تلك الهيبة التي تعمّدت باملواقف
البطولي ��ة و ح�س ��ن الت�ص ��رف يف املعتقالت ،يف
مواجهة الظلم باب�شع �صوره حني يكون ال�سجني

بايدي جالدين مطلقي اليد بال �ضوابط..
و عك�ستها �أمثلة ذات دالالت رواها و �سمعتها منه
ع ��ن حماوالت اله ��روب من �سجن نق ��رة ال�سلمان
الرهي ��ب ،حني �أ�ش ��اع الداعون لها ب�ي�ن ال�سجناء
(بانه ��ا �ستحق ��ق احلري ��ة و اخلال� ��ص و اجن ��از
اح�س ��ن االعمال و االح�ل�ام ،)..و رغم م�شروعية
تل ��ك الأفكار و الأحالم ل�شب ��اب عُزلوا عن احلياة
بالق ��وة يف معتق ��ل �صحراوي ن ��اءٍ  ،ف� ��إن دعوته
و ه ��و املحك ��وم م�ؤب ��د اىل النقا�ش عل ��ى الأقل و
التعق ��ل ،يف ظ ��روف مل يتوف ��ر فيه ��ا م ��ن ينتظر
الهارب�ي�ن و ال اين �سيختبئون و ال كيف؟؟ دعوته
تلك �أنقذت اجلميع و خا�صة ال�شباب الذين كانوا
ينتظرون ا�شهر ًا فقط لإنه ��اء حمكومياتهم ،فيما
�ض ��اع �أثر م ��ن �أ�ص ّر عل ��ى اله ��روب يف رمال تلك
ال�صحراء املرتامية الوح�شية.
و امثل ��ة عن ن�شرهم ا�ضراب �سجناء �سجن بغداد
املرك ��زي عن الطعام بالقي ��ام مبخالفات ليعاقبوا
بابعاده ��م اىل �سجن نقرة ال�سلم ��ان لن�شر اخبار
اال�ض ��راب ليت�ضام ��ن ال�سجن ��اء يف النق ��رة م ��ع
�سجن ��اء �سج ��ن بغ ��داد ..ا�ضاف ��ة اىل اعرتا� ��ض
اللجنة احلزبية ل�سجن بغداد التي كان م�س�ؤولها
على (ميثاق با�سم ـ بهاء ـ) �سكرتري احلزب �آنذاك،
ال ��ذي �سمعت ��ه منه اثر �س� ��ؤايل ل ��ه يف ال�سنوات
الأخرية.
لق ��د هاجمه م ��ن هاجمه حت ��ى يف رحيل ��ه و ك�أنه
هو ال ��ذي كان ّ
كل �شئ يف احل ��زب ،و لي�س حزب ًا
�ض� � ّم هيئ ��ات و جل ��ان قيادي ��ة و دونه ��ا و الآالف
م ��ن الن�شطاء و االع�ض ��اء و ا�ضعافه ��م من �أوثق
الأ�صدقاء ..هاجموه نا�سني ان املارك�سية موقف
�شخ�صي و ذاتي من احلياة و ظروفها و �صروفها
لآالف م�ؤلف ��ة من او�سع او�س ��اط ال�شعب الفقرية
و رج ��ال علم و ادب و ثقاف ��ة و فن ،و ان الإنتماء
للح ��زب هو ق ��رار فردي ح� � ّر ،يف ظ ��روف اعتمد

فهمه ��ا عل ��ى كيفية فه ��م ماهي ��ة النجاح ��ات التي
ميكن ان يحققها حزب �شيوعي يف بالد عا�شت و
تعي�ش الظلم و حك ��م احلديد و النار و التجهيل،
كبالدنا.
عا� ��ش زاه ��د ًا ذا طب ��ع ب�سيط و متوا�ض ��ع �إال يف
املوق ��ف من ق�ضي ��ة ال�شعب ،عا�ش �أمم ��ي النزعة
و الفك ��ر و انطل ��ق يف فكره من الواق ��ع العراقي
احلزي ��ن املعا�ش ،تركت ا�صول ��ه العائلية املعدمة
ت�أث�ي� ً
را وا�ضح� � ًا يف طبع ��ه املت�سام ��ح الك ��رمي و
عنايت ��ه بزوجت ��ه املنا�ضل ��ة البا�سل ��ة املربي ��ة ام
فين ��ك و بنات ��ه و ابن ��ه ..و عا� ��ش ك�أي ان�س ��ان له
امزجت ��ه و عوامله ال�شخ�صي ��ة و انواع معاناته..
فيما قد يكون م ��ن ال�صعب اعطاء ت�صور متكامل
ل�شخ�صيت ��ه املتع ��ددة اجلوان ��ب و املواه ��ب
ال�سيا�سي ��ة .تع ّرف ��ت علي ��ه �شخ�صي� � ًا يف ربي ��ع
 1973ي ��وم زارين الرفي ��ق ابو�سع ��ود بنف�س ��ه
يف غرف ��ة الطلب ��ة يف بناية”طري ��ق ال�شعب”يف
عمارة الطح ��ان ،ملتابعة ق�ضي ��ة ح�سا�سة العالقة
له ��ا بتنظيم الطلبة كنت اتابعه ��ا مع رفيق قيادي
كان ق ��د �ساف ��ر ..و ا�ستمرت اللق ��اءات و تطوّ رت
و �ص ��ارت عائلي ��ة و حميم ��ة اك�ث�ر جتمعت على
احادي ��ث ع ��ن عوائ ��ل ال�سجن ��اء ال�سيا�سي�ي�ن و
ذكرياته ��م ع ��ن �سجني نقرة ال�سلم ��ان و بعقوبة،
عرف ��ت م ��ن خاللها كث�ي� ً
را م ��ن احلقائ ��ق التي مل
اعرفه ��ا قب ًال ع ��ن منا�ضلني ا�ش� �دّاء يتحدثون عن
كي ��ف حولوا ال�سج ��ون اىل �ساح ��ات ن�ضال حيّة
ب�صالته ��م املتوا�صلة مع ال�شع ��ب مبختلف فئاته
و ع�ب�ر الرتانز�ست ��ور و ع�ب�ر الر�سائ ��ل امللفوفة
عل ��ى احجار ترم ��ى مبقالع ،مع الع ��امل� ،ساحات
مواجه ��ة و �ص ��راع مبا�ش ��ر م ��ع �أق�س ��ى ج�ل�ادي
ال�شعب ..و معاهد علم و معارف.
و عرف ��ت فيها زيارات ال�سج ��ون للفقيدة والدتي
ابن ��ة رجل الدي ��ن الكبري رفق ��ة وال ��دي و رفقتنا

نحن ال�صغ ��ار اىل ال�شاب ابن عمي الذي ا�س�شهد
الحق� � ًا ،ال�صحفي الالمع عدنان ال�ب�راك ،زيارات
خ ّزن ��ت عنه ��ا ذاكرت ��ي �ص ��ور ًا متفرق ��ة ،وعرفت
فيه ��ا عم ��ق ال�صداق ��ة الت ��ي جمع ��ت بينهم ��ا منذ
االربعيني ��ات .وتع ّرفت من �شت ��ى الأحاديث تلك
ع ��ن حقائ ��ق او�س ��ع لأح ��داث �سيا�سي ��ة و حزبية
ه ّزت البالد و احلرك ��ة ال�سيا�سية و احلزب ،رغم
احلدود ال�صارمة التي تقيّد بها الرفيق ابو�سعود
دائم� � ًا ،ب�أن اليذي ��ع �س ��ر ًا دفين ًا ملنا�ضل�ي�ن ابطال
تفرق ��ت طرقه ��م و ع ��ادت فالتحم ��ت ،او اختاروا
طرق� � ًا اخرى و بقوا يف خن ��ادق الن�ضال من اجل
احلري ��ة و ال�سعادة لل�شع ��ب ..احلدود التي بقي
ملتزم ًا بها اىل رحيل ��ه حيث �إلتقينا قبل �شهر من
ذلك الرحيل..
وفيما حتدّث مرة عن معاناته يف احلياة ال�سرية،
مم ��ا واجه يف االربعيني ��ات كطريفة حني توّ جب
علي ��ه الت�س ��وّ ق لبي ��ت املطبعة حني نف ��ذ الطعام،
يف حمل ��ة بغدادي ��ة ن ��در تواجد كرد فيه ��ا و غلب
الت�ش ��دد على �ساكن ��ي البيت بعدم جل ��ب االنتباه
لوج ��ود غرب ��اء لإ�شتداد هجم ��ة بولي�سية ،و كان
اليجي ��د العربي ��ة .ح�ي�ن خاط ��ب الق�ص ��اب بلغ ��ة
عربي ��ة ف�صح ��ى � :صباحُ ا َ
خليرْ ِ ايه ��ا الق�صاب! و
فتح الق�صاب عيني ��ه �سائ ًال  :ياحلم تريد ت�شرتي
ابني؟ اجابه بع ��د تفكري  :حلم رز! فقال الق�صاب
حم ّدق� � ًا :يب�ّي�نّ الأخ فل�سطين ��ي م ��و؟؟ و م� � ّرت
ب�سالم.
حت� �دّث عن �صديقه الأقرب االك�ب�ر �س ّن ًا الذي كان
يتعل ��م من ��ه يف ال�سيا�س ��ة و الإقت�ص ��اد و اللغ ��ة
ع�ض ��و املكت ��ب ال�سيا�س ��ي ال�ساكن بنف� ��س البيت
يف االربعيني ��ات ،ال ��ذي جُ ّم ��د و الرفيق عزيز مل
يكن يدري ،فحامت �شكوك حوله و عوقب حزبي ًا
لإ�ستم ��رار توا�صله معه ..و ع ��ن �سنوات اواخر
ال�ستينيات يف بغداد بعيدا ع ��ن العائلة املُحا َربَة

كان كل لق ��اء عم ��ل مع الرفيق اب ��و �سعود او لقاء
اجتماعي عائلي ،يحمل معنى و حكمة و جتربة..
عك�س فيها الرفيق اهمية القراءة و زيادة االطالع
و املعرف ��ة لكل من ق ��رر خو�ض”الن�ضال من اجل
ق�ضيتن ��ا الوطنية”كما كان يردد و اىل الأخري ،و
قد عرف عنه كون ��ه قارئ ًا نهم ًا للكتب و الروايات
اجلادة املتنوعة� ،شهد على ذلك حمل جلو�سه يف
بيته املتوا�ض ��ع الأخري املحاط بكتب ال�سيا�سة و
الأدب باللغت�ي�ن العربي ��ة و الكردية ،حتت �ضوء
اللمب ��ة املن�ضدي ��ة العالية املثبتة يدوي� � ًا خلفه ،و
حت ��ت �صورة لها ت�أري ��خ ملجموعة �شباب يف �سن
الع�شري ��ن ام ��ام مكتبة (�شيخه �ش ��ه ل) يف اربيل
يف االربعينات ،الت ��ي كانت مركز جتمع ال�شباب
ال�شيوعي و الي�س ��اري ،و بدا يف ال�صورة بينهم
ال�شاب الأنيق عزيز حممد.
م ��ن جانب �آخ ��ر ،و رغ ��م اهمية الن�ش ��اط العلني
للحزب و حتقيقه التالقي مع اجلماهري ال�شعبية،
و ه ��و نادر يف العراق ،و للحقيقة البد من القول
و بعد عقود على مئات ال�شهداء و الآالم و الدماء
التي �سالت ب�سب ��ب اجلبهة امل�ش�ؤومة مع البعث،
مل امل� ��س من احادي ��ث ابو �سع ��ود بينن ��ا حما�س ًا
للجبهة حينها اكرث م ��ن التزامه بواجبه احلزبي

و تبق ��ى هناك ا�سئلة مفتوح ��ة يف ق�ضية اجلبهة
تل ��ك ،و للوق ��وف على ذل ��ك يتطلب بحث� � ًا خا�ص ًا
مط ��وال ،هل قام ��ت اجلبهة ب�ش ��روط البعث ـ رغم
تعدي ��ل و تخبئ ��ة ق�س ��م منه ��ا لغو ّي ًا ـ ،ه ��ل قامت
ب�سب ��ب �ضغوط الأنظمة الإ�شرتاكية على احلزب
بعد توقيع معاهدة ال�صداقة العراقية ال�سوفيتية
و انفت ��اح �سلطة البعث ب�ش ��كل غري م�سبوق على
الدول الإ�شرتاكية ،ملحاولة البعث اال�ستفادة من
املع�سكري ��ن العاملي�ي�ن؟؟ ام هل ب�سب ��ب الأفرتاق
امل�ؤ�س ��ف للطرق م ��ع احلركة القومي ��ة الكردية و
توازنات املنطقة؟؟ و غريها.
من جانب �آخر ،يكاد يجمع القريبون منه على ان
ال�شغل ال�شاغل لأبو �سعود و�سط انواع التيارات
املتالطم ��ة ،كان �سعي ��ه لإحراز اي تق ��دم ل�شعبنا
مبكونات ��ه و اح ��راز ايّ تقدّم للح ��زب ال�شيوعي
و دعوت ��ه للأم ��ن و الدميقراطية احلق ��ة و التقدم
االجتماع ��ي للب�ل�اد� ،س ��واء م ��ن خ�ل�ال ن�شاط ��ه
لتقريب وجهات نظر متنوعة كانت ت�سود احلزب
و الأط ��راف الوطني ��ة ،و�صفت ت ��ارة بالي�سارية
و اخ ��رى باليميني ��ة ..و ال ان�س ��ى فرح ��ه الغامر
لنجاح اجلهود مل�ساعدة و و�صول ال�شاعر الكبري
مظفر النواب اىل ال�شام �آنذاك.
رغ ��م ان ��واع ماتع ّر� ��ض ل ��ه الفقي ��د م ��ن او�س ��اط
حزبي ��ة قيادي ��ة ـ �آن ��ذاك ـ مت�صارع ��ة ،خ ��رج عدد
منه ��ا ع ��ن اللياق ��ة ال�سيا�سي ��ة و الأدب و ارمت ��ى
عدد م ��ن موجهيه ��ا يف دروب اخليان ��ة ،و ك�شف
ع ��دد من قيادي�ي�ن �سابقني عن عجزه ��م يف اتخاذ
الق ��رارات يف املواق ��ف ال�صعب ��ة ،ح�ي�ن مل يبدو

من زمن التوهج

التي �ض ّم ��ت زوجته و والدت ��ه و اطفاله الثالثة،
و ه ��و �ساك ��ن يف بيت حزب ��ي �س ��ريّ قريبا منهم
متح ّرق ًا لهم و الي�ستطيع ان يلتقيهم..
و فيم ��ا كان �ض ��د املظاه ��ر الفارغة الت ��ي التعني
�شيئ ًا عل ��ى املحك ي�ست�شهد مبث ��ال م�س�ؤول خلية
ربى
يف اربي ��ل �سم � ّ�ى نف�س ��ه هه ل ��و (الن�س ��ر) و ّ
�شارب� � ًا �ستاليني� � ًا و حمل م�سبحة حم ��راء بخرز
كب�ي�رّ ،
اال ان ��ه اف�ش ��ى كل ا�س ��راره ب�ضرب ��ة ك ��ف
واحدة ،فيما �صم ��د رفيق ناحل رقيق العود و مل
يح�صلوا منه على كلمة!
ف�إن ��ه دع ��ى اىل تف ّه ��م ال�ضع ��ف االن�س ��اين و ان
االن�س ��ان ميك ��ن ان يبني نف�س ��ه جم ��دد ًا ..ففيما
كان ي�شي ��د بالبطوالت يف املعتقالت و يف معارك
الأن�صار و معارك ال�شوارع ،كان يت�أمل ملعاناة من
�ضعف ��وا امام �آالت القم ��ع و التعذيب الرهيب ،و
خرجوا من �صف ��وف الن�ضال
كان يع ّل ��ق بانه ��م �أُ ِ
بالقمع و الإكراه و لي�س عن قناعة و فكر اختلف،
الأمر ال ��ذي كان يعك�سه يف لقاءات ��ه الأممية ..و
دعى الأن�صار اىل اح�ت�رام ابطال العمل ال�سري،
حي ��ث بط ��والت البي�شمرك ��ة لي�س ��ت اف�ض ��ل م ��ن
بطوالت العمل ال�س ��ري و لكل ن�شاط له بطوالته
و ابطاله..

جت ��اه ق�ضية قررها احلزب ،ب ��ل كان يثري احلذر
م ��ن البع ��ث يف مواق ��ف عدي ��دة ..خا�ص ��ة و انه
اثار الإنتب ��اه يف كلمته عند التوقي ��ع عليها ،ب�أن
التوقي ��ع لي�س ّ
اال الن�ص ��ف ال�سهل و ان الأهم هو
ُ
الن�ص ��ف الأ�صع ��ب و كيف �ستط ّب ��ق ،و ا�شار اىل
ان ��ه عندم ��ا يتو ّقف امل ��رء عن طموحات ��ه ،لن يعد
ثوري� � ًا ..يف ت�أكي ��د عل ��ى التم�س ��ك با�ستقاللية و
دميومة احلزب و قرارته..
و ا�ضاف ��ة اىل م�س�ؤولية و جرمية البعث الكربى
يف حتطيم اجلبهة بالتعذي ��ب و الإغتياالت ،ف�إن
اع�ضاء احل ��زب يحمّلون قيادتهم ب ��كل اع�ضائها
ك ًّال بدرجة موقعه م�س�ؤولية الثغرات و الأخطاء
يف التعامل مع البع ��ث ،و يحمّلون �آليات النظام
احلزب ��ي الداخل ��ي اجلام ��د �آن ��ذاك ،ال ��ذي �ضيّع
الهيئ ��ات امل�س�ؤول ��ة الو�سط ��ى ب�ي�ن واجبه ��ا يف
َع ْك ِ�س مطال ��ب اجلماهري و الهيئات القاعدية اىل
االعل ��ى و ال�ضغ ��ط عل ��ى الأعلى من اج ��ل تغيري
ال�سيا�سة ،و بني تنفيذ اوامر املافوق فقط!!
اتذك ��ر جي ��د ًا امل و انفعال ابو �سع ��ود يف حدود
ع ��ام  1975عل ��ى رد فع ��ل البع ��ث عل ��ى احتجاج
احل ��زب و ا�ستن ��كاره لقت ��ل اجلالدي ��ن اك�ث�ر من
ثالثني �سجين� � ًا �سيا�سي� � ًا من �شيوعي�ي�ن �سابقني
و ي�ساري�ي�ن متنوع�ي�ن و قومي�ي�ن حترري�ي�ن
ك ��رد ،قتله ��م بالف�ؤو� ��س و امرار مئ ��ات املعتقلني
ال�سيا�سي�ي�ن لر�ؤي ��ة اك ��وام اج�سامه ��م املقطع ��ة
الطاه ��رة ،ح�ي�ن اج ��اب املج ��رم �ص ��دام ب� �ـ (اننا
نبحث عن عقوبة اقوى من املوت ( )1و الن�صنع
لأعداءنا �شهداء).
و حتذي ��ره الدائ ��م م ��ن كالم �ص ��دام يف لق ��اءات
اجلبه ��ة �آنذاك القائل ب� �ـ (اننا نطمح ان نتفاعل و
نكوّ ن كيان ًا واحد ًا) و�س ��ط انواع ال�ضغوط على
اع�ض ��اء و ا�صدق ��اء احل ��زب ،و �ش ��دة ح ��ذره من
حماولة البعث احت�ض ��ان ال�شيوعي اللبناين يف
�سن ��وات احلرب الأهلية اللبناني ��ة و من ح�ضور
ك ��وادره املتوا�ص ��ل اىل بغ ��داد ،و حر� ��ص عل ��ى
تنبيهه ��م با�ستم ��رار .ا�ضاف ��ة اىل حديث ��ه الدائم
مب ��ا كان يقول ��ه ال�شهي ��د ع ��ادل �سلي ��م يف جل ��ان
اجلبهة احتجاج� � ًا متوا�ص ًال ،عما كان يجري يف
كرد�ست ��ان من اعدام ��ات و تهجري و حرق قرى و
انتهاكات ف�ضيعة و اعتقاالت
و ح ��ذره الدائ ��م عند �سياقة �سيارت ��ه و كان غالب ًا
لوحده رغ ��م حتذيرات رفاقه ل ��ه ،و كان قد انهى
خروج ��ه مع عائلت ��ه ك�أي �أب للتنزه مع زوجته و
بناته بعد غياب ��ه الطويل عنهم ،لكرثة و توا�صل
مالحق ��ات رج ��ال الأم ��ن اخلا� ��ص له و ه ��م معه،
�صائح�ي�ن م ��ن خلفه (ها؟؟ طلعت ��وا من جحوركم

املظلم ��ة؟؟)( ،و الله نرب ّيك ��م و نرجّ عكم للجحور
اذا بقيت ��وا احياء) ،وكان يعي� ��ش مع عائلته ك�أي
مالح ��ق و مر�ص ��ود م ��ن اجه ��زة الأم ��ن ،بعد ان
ا�سكن ��وا ع ��دد ًا من رج ��ال الأمن م ��ع عوائلهم يف
�شارعه ��م ال�سكني ..و غري ذلك الكثري من الدالئل
على ع ��دم ارتي ��اح �سلط ��ة البعث ل ��ه و حتديدها
لتحركاته ،و كان ي ��ردد ابيات اجلواهري اخلالد
بادئ� � ًا ب� �ـ (�سال ٌم عل ��ى جاعل�ي�ن احلت ��وف ج�سرا
للموكب العابر) ،يف كل منعطف حرج)2( .
يف وق ��ت كان فيه ع ��دد من قيادي�ي�ن متنفذين يف
احلزب عائ�شني اعرا�س ًا و متحم�سني فع ًال للجبهة
مع البعث حتى ط ��رح بع�ضهم امكانية (ان نكون
كيان ًا واحد ًا و حزب ًا واحد ًا!!) على حد تعبريهم،
و كتب ��وا يف ال�صح ��ف و ن�ش ��روا كراري�س بتلك
الإجتاه ��ات ،و بيّنت ال�سنوات الالحقة و ك�شفت
مواقفهم احلقيقية و�سط تخر�صاتهم و تهجماتهم
على ابو�سعود ،و ك�أنه هو الذي كان ال�سبب!!

ر�أي ًا او انتظ ��روا ر�أيه هو لي�ؤيدوه ثم هاجموه،
و �آخ ��رون التزم ��وا ال�صم ��ت حينه ��ا ،و بع� ��ض
�آخ ��ر اجه�ش بالب ��كاء لعج ��زه ،كما ب ّين ��ت انواع
الأحادي ��ث و املذك ��رات و اليومي ��ات التي ن�شرت
بعد ان م ّر الزمان على الأحداث..
و مل ي�ب�رز ا�س ��م املنا�ض ��ل الراحل عل ��ى ال�صعيد
الي�س ��اري و الكرد�ست ��اين و الوطن ��ي ،ال ��ذي
اليت�سع املج ��ال هنا للخو�ض في ��ه بتفا�صيله ،بل
جتلى ذلك
ب ��رز عالي ًا على �صعيد الي�سار العربيّ ،
يف ال ��دور الذي لعبه احل ��زب �آنذاك ب�شخ�صه يف
امل�ساعدة على حل اخلالفات يف الي�سار ال�سوري
و امل�ص ��ري و ب ��رز يف م�ساع ��ي توحي ��د جه ��ود
الي�سار يف جمهورية اليمن الدميقراطية..
و كان م ��ن املح ّذري ��ن من الركود ال ��ذي بد�أ يخيّم
على �سيا�س ��ات الأحزاب الإ�شرتاكية احلاكمة يف
تل ��ك الفرتة ،و من امل�شجّ عني على الإ�صالح ،و كم
كان فرحه كبري ًا ب�إعادة الإعتبار للقائد الع�سكري
ال�سوفيت ��ي الكب�ي�ر جوك ��وف قائ ��د اجلبه ��ة
ال�سوفيتي ��ة الت ��ي ّ
حطم ��ت النازي ��ة يف الذك ��رى
ال�ست�ي�ن لث ��ورة اكتوب ��ر الإ�شرتاكي ��ة العظم ��ى،
بع ��د ان حكم ��ت علي ��ه اجه ��زة �ستال�ي�ن بالإقام ��ة
الإجبارية و بتجريده من ا�ستحقاقاته يف اواخر
عهد �ستالني.
و فيم ��ا كان يح ّذر من حتوّ ل الأنظمة الإ�شرتاكية
اىل بريوقراطي ��ة اوامري ��ة ان مل ينتبهوا لأهمية
الإ�صالح اجلذري لو�ضع حد لت�سخري الإن�سان و
ك�أن ��ه �آلة �صمّاء كما ج ��رى يف العر�ض الع�سكري
لإع�ل�ان جمهوري ��ة املاني ��ا الدميقراطي ��ة اوا�سط
ال�سبعينات ،حني كان اجلنود ي�ستعر�ضون بدقة
�شب ��ه خيالي ��ة و كان القادة الإ�شرتاكي ��ون الأملان
فرحني بذلك ،كان الفقيد يت�ساءل من القادة الأملان
 :ك�أنهم مل يعودوا ب�ش ��ر ًا؟؟ يعني االتوجد حركة
يد ان�سانية بالغلط او ت�أخر جندي يف ال�سري عن
رفيقه؟؟ انه م�ؤمل!!
و ح ّذر من ا�سلوب تنفيذ و تطبيق الربي�سرتويكا
يف االحتاد ال�سوفياتي الذي ميكن ان ي�ؤدي اىل
تخري ��ب و حتطي ��م الدول ��ة ال�سوفيتي ��ة لتزاي ��د
ن�ش ��اط الغرب املايل و الع�سك ��ري و تزايد ن�شاط
ال�صهيوني ��ة العاملية و املنظم ��ات العن�صرية يف
اجلمهوري ��ات ال�سوفيتي ��ة ،و كان يطرح ذلك يف
اللقاءات بني الأحزاب ال�شقيقة �آنذاك.
و اليوم و بعد التغيريات العا�صفة التي اجتاحت
الع ��امل و دوله و بُناه ،مل يفقد ابو �سعود الأمل و
ا�ستمر ّ
يب�شر به اىل االخري ..وبقي م�ؤمن ًا بعدالة
الق�ضي ��ة التي اوقف لها حياته ،و بحق الكادحني
يف حي ��اة حرة كرمية ا�سعد ب�ل�ا متييز قومي او
دين ��ي او طائف ��ي ،و ابق ��ى بابه مفتوح� � ًا لكل من
طلب منه ر�أي او م�شورة ،و ا�ستمر بالن�شاط من
اج ��ل ّمل ال�شيوعي�ي�ن و وحدته ��م و وحدة القوى
الوطنية العراقية.
بعد ان تخلى ع ��ن امل�س�ؤولية القيادية ام ًال ب�ضخ
دم ��اء جدي ��دة ت�ستطي ��ع مواجه ��ة و التفاع ��ل مع
مايجري ،ملوا�صل ��ة جتديد احلزب و اعادة بنائه
و حتدي ��ث �أ�ساليب ��ه و من اجل كل م ��ا يجعل منه
�راق دميقراط ��ي و من اجل
ق ��و ًة فاعل ��ة لبن ��اء ع � ٍ
حتقيق مكا�سب على طريق العدالة االجتماعية..
اىل املج ��د اخلال ��د عزيز حمم ��د ..و تبقى كلماتك
ت ��رنّ يف الذاكرة”هناك م�شاعر بعيدة عن اللم�س
و الر�ؤيا ،ف�إمّا ان تتحوّ ل اىل رماد او يتحوّ ل بها
املنا�ضل اىل �إن�سان مت�ألق”!
____________

.1اي ان يعي�ش ��وا ب�ل�ا روح ،حمطم�ي�ن نف�سي� � ًا و
عقلي ًا.
 .2كم ��ا كان حال عدد من اع�ضاء املكتب ال�سيا�سي
و اللجنة املركزية احلذرين من البعث.
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من زمن التوهج

عام  1997نرشت مجلة
الوسط التي تصدر يف
لندن حوارا موسعا مع
عزيز محمد الس��كرتري
السابق للحزب الشيوعي العراقي،
وق��د اج��رى الح��وار الصحف��ي
املعروف غسان رشبل ونرش عىل
ثالث حلقات ،وألهميته ننرش منه
بع��ض املقتطفات الت��ي تتعلق
بحياة الراحل الكبري عزيز محمد
حوار اجراه غسان شربل

* �أين ولدت و�أين تعلمت؟

 ول ��دت لعائلة فالحي ��ة يف قرية قريبة من مدينة�أربيل يف كرد�ستان العراق عام � .1924أدخلوين
الك ّت ��اب .وفي ��ه تعلمت الق ��راءة والكتاب ��ة .قر�أت
القر�آن وتعلمت بع� ��ض قواعد اللغة العربية ،مما
�أهلني للقبول يف ال�صف الثالث االبتدائي عندما
تقدم ��ت للدرا�س ��ة يف املدار� ��س احلكومية .وكان
ذلك يف الن�صف الأول من الثالثينات.
مل تتح يل الظ ��روف االقت�صادية ال�صعبة للعائلة
فر�صة موا�صلة الدرا�سة �أكرث من ب�ضعة �صفوف
ومل يتج ��اوز تعليم ��ي الدرا�س ��ة االبتدائي ��ة.
ا�شتغلت بعدها م�ستخدم ًا يف دوائر الدولة ،حتى
ا�ستقالت ��ي منه ��ا لالن�ص ��راف للعم ��ل احلزبي .مل
�أكمل درا�ستي ومل �أعرف اجلامعة .كانت جامعتي
ه ��ي احلياة ،خ�صو�ص ًا ال�سجن الذي �أم�ضيت فيه
ع�شر �سنوات من � 1948إىل � 1958إذ خرجت منه
�إثر جناح ثورة  14متوز يوليو .1958
انتدب ��ت لع�ضوي ��ة اللجن ��ة املركزي ��ة للح ��زب
ال�شيوعي العراق ��ي يف تلك ال�سنة .وانغمرت يف
العم ��ل ال�سيا�سي احلزب ��ي .ويف  1964انتخبت
�سكرت�ي� ً
را للجنة املركزية للحزب ،وبقيت يف هذا
املركز حتى امل�ؤمتر الوطني اخلام�س للحزب يف
ت�شري ��ن الأول اكتوب ��ر  1993حني طلبت اعفائي
من مهماتي القيادية.
متزوج ،ويل بنتان وولد واحد .نكون”عائلة”من
خم�س ��ة �أف ��راد .لك ��ن ه ��ذا العائل ��ة موزع ��ة الآن
يف خم�س ��ة بل ��دان زوجت ��ي يف ال�سوي ��د وابنتي
الكربى يف بريطانيا ،والثانية يف املانيا وولدي
يف هولندا و�أنا يف كرد�ستان العراق.
العدد ()3986

السنة الرابعة عشرة
الخميس ( )3آب
2017

10

* كيف وج ��دت طريقك اىل ال�سيا�سة ،وبالذات
اىل احلزب ال�شيوعي العراقي ح�شع؟

 كما هو مع ��روف ان احلزب ال�شيوعي العراقيت�أ�س� ��س عام  ،1934غ�ي�ر �أن التنظيم ��ات الأوىل
للح ��زب وجريدته”كفاح ال�شعب”الت ��ي هي �أول
جريدة �سرية يف الع ��راق ،تلقت �ضربات موجعة
م ��ن قب ��ل دوائ ��ر الأم ��ن الت ��ي كان ي�ش ��رف عليها
�ضباط انكليز مل تتح للحزب ان يتطور.

واقرتن ��ت اع ��ادة بناء احل ��زب ونهو�ض ��ه بعودة
الرفي ��ق يو�سف �سلمان فه ��د يف نهاية الثالثينات
وبداي ��ة الأربعينات .يف ذل ��ك الوقت كنت ال �أزال
فت ��ى يافع� � ًا ،وحتى خ ��ايل الذه ��ن م ��ن ال�سيا�سة
عندم ��ا فاحتن ��ي بع� ��ض ال�شب ��ان القومي�ي�ن
الي�ساري�ي�ن بالعمل معه ��م يف منظمة ا�سمها هيوا
�أي الأم ��ل .ومل مير وقت طويل حتى بد�أت املانيا
النازي ��ة احل ��رب �ض ��د االحت ��اد ال�سوفيات ��ي م ��ع
�ضجيج دعائ ��ي ب�أنها �ستلح ��ق الهزمية به ،خالل
�أ�شه ��ر مع ��دودة ان مل يك ��ن يف �أ�سابي ��ع .وعندما
ردت جحافل القوات الأملانية عن �أبواب مو�سكو،
وبخا�ص ��ة بعد معركة �ستالينغ ��راد بد�أت �أنظارنا
تتج ��ه اىل ه ��ذا البل ��د ال ��ذي �أده�شن ��ا ب�صموده،
وبال ��دور ال ��ذي لعب ��ه يف االجهاز عل ��ى الوح�ش
الن ��ازي .و�أث ��ر هذا ت�أث�ي� ً
را �سحري ًا عل ��ى �أو�ساط
وا�سع ��ة م ��ن �شبيبة الأمل هيوا ودف ��ع بالكثريين
منهم ،و�أنا من بينهم نحو التنظيمات املارك�سية.
انتمي ��ت اىل احل ��زب ال�شيوع ��ي العراق ��ي يف
�شت ��اء  46 - 45بعدم ��ا م ��ررت بت�شكي�ل�ات
مارك�سية �أخرى مثل”جمعي ��ة ال�شعب”و»وحدة
الن�ضال”وحزب”�شور�ش”الثورة.

النهو�ض الكبري

ومل يك ��ن انتمائ ��ي وكثريي ��ن م ��ن �أق ��راين
اىل”احل ��زب ال�شيوع ��ي العراقي”مبع ��زل ع ��ن
النهو� ��ض الكب�ي�ر ال ��ذي �شه ��ده ن�ش ��اط احلزب
و�سمعت ��ه اجلماهريي ��ة ،يف مطل ��ع الأربعين ��ات
خ�صو�ص ًا �سنوات  1943وما بعدها .فقد �شهدت
هذه ال�سنوات املجل�س احلزبي الأول عام 1944
ال ��ذي �أقر فيه امليثاق الوطن ��ي للحزب .و�شهدت
الن�ضاالت البطولية التي قادها ال�شيوعيون ،اىل
جان ��ب القوى التقدمية الأخ ��رى ،من �أجل ك�سب
احلريات النقابي ��ة وت�شكيل النقابات التي كانت
غالبيته ��ا حتت قيادتهم .وكذل ��ك معركة التنظيم
احلزب ��ي الت ��ي تكلل ��ت ب�إج ��ازة خم�س ��ة �أحزاب
وطنية ودميوقراطية وقومي ��ة وحرمان”حزب
التحرر الوطني”من االجازة ،وهو احلزب الذي

�ش ��كل ال�شيوعيون هيئته امل�ؤ�س�سة ويف مقدمهم
ح�س�ي�ن حممد ال�شبيبي ع�ض ��و املكتب ال�سيا�سي
للح ��زب ال�شيوع ��ي العراقي الذي نف ��ذ فيه حكم
االعدام م ��ع يو�سف �سلمان فهد وزكي ب�سيم عام
 1949يف عهد وزارة نوري ال�سعيد.
ويف ه ��ذه ال�سن ��وات ب ��رز ال ��دور الوطن ��ي
للح ��زب �إذ ق ��اد ن�ض ��االت العم ��ال وا�ضراباته ��م
يف امل�ؤ�س�س ��ات التي كانت حت ��ت قيادة االنكليز
حتى ذلك الوقت ،وهي ال�سكك احلديد واملوانئ
والأه ��م منه ��ا �ش ��ركات النف ��ط .وكان احل ��زب
وراء ا�ض ��راب عم ��ال �شركة النف ��ط الربيطانية
يف كرك ��وك امل�شه ��ور با�ض ��راب كاور باغ ��ي
ال ��ذي انتهى مبجزرة ارتكبه ��ا احلكام دفاع ًا عن
م�صالح ال�شركات النفطية يف  12متوز .1926
و�سب ��ق ذلك تنظيم تظاه ��رة  28حزيران يونيو
 1949الت ��ي رفعت �شعار الغ ��اء معاهدة 1930
اال�سرتقاقية ،والتي ج ��رى تفريقها بالر�صا�ص
مما �أدى اىل ا�ست�شه ��اد �أحد املتظاهرين وجرح
الكثريين واعتقالهم.
وم ��ن املالم ��ح الب ��ارزة يف ن�ش ��اط احل ��زب،
يف تل ��ك الف�ت�رة ،ت�شكيل”ع�صب ��ة مكافح ��ة
ال�صهيونية”الت ��ي �ضم ��ت اىل جان ��ب الع ��رب
جمه ��رة وا�سع ��ة من ال�شب ��اب اليه ��ودي املعادي
لل�صهيونية ،و�أ�صدرت جريدتها”الع�صبة”التي
قام ��ت ب ��دور فع ��ال يف دع ��م ن�ض ��ال ال�شع ��ب
الفل�سطيني وف�ضح ال�صهيونية باعتبارها ربيبة
اال�ستعم ��ار وخط ��ر ًا ج�سيم ًا لي�س عل ��ى ال�شعب
الفل�سطيني فح�سب بل على الأمة العربية كلها.
وهكذا ترون �أنن ��ي مل �أجد طريقي اىل ال�سيا�سة
ث ��م اىل احل ��زب من ب ��اب االيديولوجي ��ا والفكر
والفل�سف ��ة ،ب ��ل م ��ن خ�ل�ال االنبهار بق ��وة املثل
ال ��ذي قدمت ��ه الق ��وى اال�شرتاكي ��ة ممثل ��ة يف
االحتاد ال�سوفيات ��ي واالنت�صارات املذهلة التي
�أحرزتها على املانيا النازية .ومن خالل التعرف
اىل ن�ضال احل ��زب ال�شيوع ��ي العراقي الوطني
واالجتماع ��ي ،ودفاعه ع ��ن اال�ستقالل وال�سيادة
الوطني ��ة ومطالبت ��ه باحلري ��ات الدميوقراطية

لل�شعب ول�ضمان م�صالح العمال والفالحني وكل
�شغيلة اليد والفكر.

* كيف كانت عالقتكم بالو�سط الثقايف؟

 كان انبثاق احلزب عام  1934ح�صيلة الندماجحرك ��ة الطبق ��ة العامل ��ة  -احلديث ��ة التكوي ��ن -
باملثقف�ي�ن التقدميني م ��ن حملة الفك ��ر املارك�سي.
وكان فهد باين احلزب عامال ومثقف ًا يف �آن .ولذا
كان يق ��در �أهمي ��ة ك�س ��ب الو�سط الثق ��ايف ،وكان
عل ��ى عالقة جي ��دة بكثري من وجوه ه ��ذا الو�سط
البارزين .فاجلواهري الكبري يروي يف مذكراته
كي ��ف التقى فهد ،وكيف كان يدف ��ع باملقاالت التي
يكتبه ��ا اىل املطبعة حتى م ��ن دون قراءتها لثقته
ب�أهمي ��ة ما يكت ��ب .وكذلك ي ��روي املرحوم يحيى
فائ ��ق ،وهو من امل�سرحي�ي�ن الأوائل كيف حر�ضه
فه ��د عل ��ى ت�شكيل فرق ��ة م�سرحية لتق ��دمي النتاج
التقدمي اىل اجلماهري.
ويف تقدي ��ري ي�صعب �أن ن� ��ؤرخ لل�شعر احلديث،
واحل ��ر خ�صو�ص ًا ،وامل�س ��رح وال�سينما والفنون
الت�شكيلي ��ة والن�ش ��اط الثقايف االبداع ��ي عموم ًا
مبع ��زل عن �شكل م ��ن �أ�شكال العالق ��ة مع احلزب
ال�شيوع ��ي .ال �أقول ان اجلمي ��ع كانوا �أع�ضاء يف
احلزب ،لكن الغالبية كانت تت�أثر بفكره ون�شاطه.
ب ��در �شاك ��ر ال�سي ��اب وحمم ��ود �ص�ب�ري وجواد
�سلي ��م وغائ ��ب طعم ��ة فرم ��ان و�سع ��دي يو�س ��ف
وعبدالوه ��اب البياتي وعبدال ��رزاق ال�شيخ علي
وحمم ��د �صال ��ح بح ��ر العل ��وم وحمم ��د �ش ��رارة
و�شم ��ران اليا�س ��ري �أب ��و كاطع وزين ��ب ومظفر
النواب ور�ش ��دي عامل و�صادق ال�صائغ وغريهم
كثريون.
جملة”الثقاف ��ة اجلديدة”التي �أ�س�سها عام 1953
املرحوم الدكت ��ور �صالح خال� ��ص والطيب الذكر
الدكت ��ور �صفاء احلافظ ال ��ذي خطف يف �شباط/
فرباير  1980مع زميله الدكتور �صباح الدرة وال
يع ��رف �شيء ع ��ن م�صريهما حت ��ى الآن وكالهما
ع�ض ��و يف احل ��زب كان ��ت من�ب� ً
را للفك ��ر العلم ��ي
والثقافة التقدمية ،ومتثل جبهة مهمة من جبهات
الثقافة الوطنية التقدمية يف العراق .ولذا �أغلقت

مدر�سة ال�سجن

* �أم�ضيتم ع�شر �سنوات يف ال�سجن واعتربمتوه
جامعة ،هل لكم ان حتدثونا عن بع�ض ذكرياتكم
فيه؟

 نعم هو حق ًا كذلك .حكمت بال�سجن ع�شرين �سنةيف الق�ضية نف�سها التي حكم فيها على الرفاق فهد
وزك ��ي ب�سيم وح�س�ي�ن حممد ال�شبيب ��ي باالعدام
ونف ��ذ يف  14و� 15شب ��اط  .1949دخلت ال�سجن
و�أن ��ا ال �أجيد العربية .ومل �أكن ق ��ر�أت �شيئ ًا يذكر
م ��ن الأدب العربي �أو العاملي .غري �أن ال�سجن هو
الذي مكنني من ذلك.
فف ��ي  1947عندما �سجن الرفي ��ق فهد وعدد كبري
م ��ن كادر احلزب ،كان احلكام يريدون ان يدمروا
املنا�ضلني بعزلهم ع ��ن ال�شعب واحلركة الوطنية
م ��ن جهة ،وتركهم نهب ًا للعزل ��ة وال�ضجر من جهة
ثاني ��ة .وح ��وّ ل الرفيق فهد ال�سج ��ن اىل مدر�سة.
وعم ��ل على م ��لء حياة ال�سج�ي�ن وجعلها مثمرة.
ف�أن�شئ ��ت �صف ��وف لدرا�س ��ة االقت�ص ��اد ال�سيا�سي
وتاريخ احلركة الثورية العاملية واللغة العربية.
وعهد التدري� ��س فيها اىل رف ��اق مثقفني متمكنني
م ��ن �أمث ��ال ح�س�ي�ن ال�شبيبي وحمم ��د ح�سني �أبو
العي�س وغريهم ��ا .بل �أكرث من ذل ��ك ان�ش�أنا �صف ًا
لتدري�س اللغة االنكليزي ��ة .وكنا نحر�ص على �أن
تكون لدينا مكتبة ل�شتى فروع املعرفة ،ونبدع يف
اخفاء الكتب �أيام ا�شتداد االرهاب �ضدنا ك�سجناء
�سيا�سيني.
ويف ال�سجن ا�ستطعت �أن �أقر�أ طه ح�سني وجنيب
حمف ��وظ وغريهم ��ا م ��ن �أع�ل�ام الأدب العرب ��ي،
والكث�ي�ر الكثري من الروايات املرتجمة من الأدب
العامل ��ي ،خ�صو�ص ًا الأدب الرو�سي وال�سوفياتي:
مك�سي ��م غورك ��ي ،تول�ست ��وي ،تورجيني ��ف،
�شولوخ ��وف ،ر�س ��ول حمزات ��وف ،وكذل ��ك ناظم
حكم ��ت .ون�شط ��ت حرك ��ة الرتجم ��ة يف ال�سجن،
وكان يف طليع ��ة املرتجم�ي�ن الفقي ��د زكي خريي.
ومل يقت�صر الأم ��ر على ذلك بل كنا ن�صدر ن�شرات
ثقافي ��ة وجمالت داخل ال�سجن يحررها ال�سجناء
الذي ��ن �أ�صبح ��وا يف م ��ا بع ��د كتاب� � ًا و�صحافيني
مرموق�ي�ن تعلموا و�صقل ��وا مواهبهم يف ال�سجن
من �أمثال عدنان الرباك وعزيز �سباهي.
ويف ال�سج ��ن التقي ��ت ع ��دد ًا م ��ن املثقف�ي�ن الذين
حكم ��وا مل ��دد ق�ص�ي�رة �سن ��ة �أو �سنت�ي�ن ومنه ��م
املرحوم �شاعر ال�شعب حممد �صالح بحر العلوم،
والفقي ��د القا� ��ص عبدال ��رزاق ال�شيخ عل ��ي الذي
اختف ��ى قب ��ل ثورة مت ��وز ومل يع�ث�ر له عل ��ى �أثر
واملرح ��وم الأ�ستاذ حممد �شرارة وغريهم ممن ال
ت�سعفني ذاكرتي الكليلة بذكرهم.
وال ب ��د م ��ن ذكر ن ��واح �أخ ��رى يف حي ��اة ال�سجن
كالريا�ض ��ة التي كان ��ت يومية ميار�سه ��ا اجلميع
ما ع ��دا املر�ضى بق ��رار من الرفي ��ق امل�س�ؤول عن
اجلانب ال�صحي للرفاق من �أمثال الرفاق ابراهيم
ناج ��ي ال�صيديل والدكتور ح�س�ي�ن الوردي الذي
كان يف ال�صف املنتهي يف كلية الطب قبل �سجنه،
وغريهم ��ا م ��ن �شغيلة الط ��ب الذي ��ن تدربوا على
�أيديهم .واىل جانب الريا�ضة التمارين ال�سويدية
الت ��ي ت�شمل اجلميع كان ��ت لدينا يف ال�سجن فرق
ريا�ضية للك ��رة الطائرة .وكنا نعتن ��ي بالريا�ضة
الذهني ��ة �أق�صد ال�شطرجن الذي كن ��ا نقوم ب�صنع
�آالت ��ه من العجني لب ال�صمّون الذي ن�صنعه نحن
يف الفرن.

* هل كنتم كقياديني متار�سون العمل اليدوي؟

 نع ��م .اجلمي ��ع ي�شارك ��ون يف العم ��ل اليدوي:الطب ��خ ،الف ��رن ،غ�س ��ل املالب� ��س .وب ��رزت ل ��دى
ال�سجناء مهارات عدة.

* ه ��ل لك ��م ان حتدثون ��ا عن و�ض ��ع احلزب قبل
ث ��ورة  14مت ��وز  1958عموم� � ًا ويف اجلي� ��ش
خ�صو�صاً ،وعن عالقتكم بعبدالكرمي قا�سم؟

 كان ��ت خ�سارتنا باعدام الرف ��اق يو�سف �سلمانفه ��د وزكي ب�سي ��م وح�سني ال�شبيب ��ي عام 1949

عهد نوري ال�سعيد

ويف �صي ��ف � 1954أفلح ��ت احلرك ��ة الوطنية يف
تكوي ��ن جبه ��ة انتخابي ��ة من ع ��دد م ��ن الأحزاب
العلني ��ة الوطن ��ي الدميوقراط ��ي واال�ستق�ل�ال
واجلبه ��ة ال�شعبية املتحدة و�ش ��ارك فيها احلزب
ع ��ن طري ��ق ممثل ��ي بع� ��ض الفئ ��ات االجتماعي ��ة
كالعم ��ال والطلب ��ة وال�شبيب ��ة لرفع”احل ��رج
القانوين”ع ��ن الأحزاب العلنية ومنع� � ًا التهامها
بالتعاون مع”حزب غري قانوين».
وف ��از ع�ش ��رة م ��ن مر�شح ��ي ه ��ذه اجلبه ��ة يف
االنتخاب ��ات من ب�ي�ن ح ��وايل  140نائب� � ًا هم كل
�أع�ضاء جمل�س النواب الربملان .ومع ذلك ارتعبت
الفئ ��ة احلاكمة م ��ن هذا الف ��وز ،فج ��اءت بنوري
ال�سعي ��د لي�ؤل ��ف الوزارة ويلغ ��ي الربملان ويعلن
الأح ��كام العرفي ��ة ويلغ ��ي الأح ��زاب العلنية كلها
ومئ ��ات ال�صح ��ف واملجالت ،وي�سق ��ط اجلن�سية
ع ��ن املنا�ضل�ي�ن الوطنيني م ��ن �أمث ��ال ال�شهيدين

من زمن التوهج

عزيز محمد  :لم يكن انتمائي الى «الحزب الشيوعي
العراقي» بمعزل عن النهوض الكبير الذي شهده
نشاط الحزب وسمعته الجماهيرية

بع ��د �ص ��دور الع ��دد الثالث .وظ ��ل الع ��دد الرابع
حمجوز ًا من عام  1954حتى متوز .1958

فادح ��ة .فا�ضاف ��ة اىل فقد ه�ؤالء الق ��ادة الالمعني
الذي ��ن يج�س ��دون خربة غني ��ة ويحتل ��ون مكانة
كب�ي�رة يف نفو�سنا ،كان الفري ��ق الأعظم من كادر
احل ��زب يف ال�سج ��ن .كادر ال�ص ��ف الث ��اين �أو
الثالث مم ��ن بقوا خارج ال�سج ��ن كانوا يبادرون
اىل ت�شكي ��ل قي ��ادات للحزب م ��ن دون اجتماعات
�أو انتخاب ��ات �سرع ��ان م ��ا تتعر� ��ض لالعتق ��ال.
وكان �أب ��رز ه�ؤالء بهاء الدي ��ن نوري الذي اعتقل
يف  1953وحك ��م بال�سج ��ن امل�ؤب ��د .وعل ��ى رغم
الظ ��روف االرهابية القا�سي ��ة ا�ستطاع احلزب ان
يوا�ص ��ل عمله ويخرج اىل ال�ساحة كقوة مرموقة
من قوى احلركة الوطنية العراقية .و�ساعدت على
ذل ��ك حركة م�صدق وت�أميم النفط يف ايران اوائل
اخلم�سين ��ات وثورة يولي ��و يف م�صر عام 1952
وت�صاعد حركة ال�سلم العاملية وانت�صارات حركة
التحرر الوطني واحلركة الثورية العمالية.
وكان احل ��زب هو قائ ��د انتفا�ض ��ة ت�شرين الثاين
نوفمرب  1952التي تزامنت مع انتفا�ضة �آل ازيرج
الفالحية يف اجلن ��وب .وجرى قمع االنتفا�ضتني
واع�ل�ان الأح ��كام العرفي ��ة واعتق ��ال املئ ��ات من
الق ��ادة الوطني�ي�ن وال�شخ�صي ��ات ال�سيا�سي ��ة
والثقافي ��ة املرموق ��ة واملنا�ضل�ي�ن م ��ن �شت ��ى
االجتاهات والأح ��زاب .وكان من بينهم املرحوم
اجلادرجي وعبدالرزاق ال�شيخلي وحممد مهدي
كب ��ه و�صديق �شن�شل وفائ ��ق ال�سامرائي وحممد
مهدي اجلواهري وعبداملجيد الونداوي وح�سني
مردان ...وغريهم كثريون.
ويف �صيف  1953ت�صاع ��د االرهاب وفيه حدثت
جمزرت ��ا �سجن بغداد يف حزي ��ران يونيو 1953
و�سج ��ن الك ��وت يف �آب اغ�سط� ��س  1953حي ��ث
هوج ��م ال�سجن ��اء ال�سيا�سي ��ون الع ��زل و�أطلق ��ت
الن ��ار عليه ��م داخ ��ل ال�سج ��ن مم ��ا �أودى بحي ��اة
الع�ش ��رات وجرح الغالبية ال�ساحق ��ة منهم .وو ّلد
كل ه ��ذا �سخط� � ًا جماهريي� � ًا هائ�ل ً�ا �ض ��د الطغمة
احلاكم ��ة ،وجلب عطف ًا وا�سع ًا على احلزب ،م ّكنه
من تعزيز �صالته ب�أو�ساط وا�سعة خ�صو�ص ًا بني
العمال والفالحني والطلبة.

كام ��ل قزاجن ��ي وتوفيق من�ي�ر ،وي�ص ��در قانون
حترمي العمل م ��ن �أجل ال�س�ل�ام العاملي ،وتنظيم
ال�شبيبة ،وما �ش ��اكل ذلك ...هكذا بن�ص القانون،
ف�صار يع ��رف بقانون”ما �ش ��اكل ذلك”لل�سخرية.
وف�ص ��ل املئات م ��ن الطلبة واملدر�س�ي�ن واملعلمني
و�أ�ساتذة اجلامعات وجندوا يف دورات ال�ضباط
االحتي ��اط .كل ذل ��ك متهي ��د ًا القام ��ة حل ��ف بغداد
ال ��ذي �ض ��م الع ��راق وتركي ��ا واي ��ران وباك�ستان
وبريطاني ��ا برعاية الوالي ��ات املتحدة الأمريكية،
املع ��ادي حلرك ��ة التح ��رر الوطني العربي ��ة التي
�شه ��دت نهو�ض� � ًا كب�ي� ً
را �إثر ث ��ورة يولي ��و 1952
بقي ��ادة الزعي ��م القوم ��ي العرب ��ي الكب�ي�ر جمال
عبدالنا�صر.
�صم ��ود احلرك ��ة الوطني ��ة بوج ��ه الهجم ��ة
االرهابي ��ة الت ��ي قاده ��ا ن ��وري ال�سعي ��د وتزايد
ال�سخ ��ط ال�شعب ��ي ،وتط ��ورات الو�ض ��ع عل ��ى
ال�صعيد العرب ��ي جعلت اجلي� ��ش يتململ ،وبادر
كثريون م ��ن �ضباطه الوطني�ي�ن ،القوميون منهم
والدميوقراطي ��ون يف مراح ��ل وف�ت�رات خمتلفة
اىل ت�شكيل خاليا للعمل ال�سيا�سي داخل اجلي�ش
با�س ��م ال�ضب ��اط الأح ��رار وب�أ�سماء �أخ ��رى منها
منظم ��ة اجلن ��ود وال�ضب ��اط الثوري�ي�ن التي كان
حزبن ��ا وراء ت�شكيله ��ا ،والت ��ي �أ�ص ��درت جريدة
�سرية با�سم”حرية الوطن”و�ضمت عدد ًا ال ب�أ�س
ب ��ه من ال�ضباط و�ضباط ال�ص ��ف املعادين للنظام
والأحالف الع�سكرية اال�ستعمارية.
وعل ��ى ال�صعي ��د احلزب ��ي �شه ��د العم ��ل جه ��د ًا
د�ؤوب� � ًا لتوحيد احلرك ��ة ال�شيوعي ��ة التي �شهدت
ان�شقاق� � ًا عام � 1953أ�سفر ع ��ن قيام منظمة”راية
ال�شغيلة”وكانت توجد منظمة �ضمت بقايا حزب
ال�شعب يقودها املرحوم عزيز �شريف ،ال�شخ�صية
التقدمية املعروفة.
اجلهد الد�ؤوب ال ��ذي بذله احلزب بقيادة ال�شهيد
�سالم عادل ح�سني �أحم ��د الر�ضي �أثمر يف �صيف
 1956وحدة كل املنظمات ال�شيوعية ،ورفع ر�صيد
احل ��زب ومكنه م ��ن �أن ينطلق بق ��وة �أكرب القامة
جبه ��ة االحت ��اد الوطن ��ي .فاملرح ��وم اجلادرجي
مث ًال كان يجيب رفاقنا الذين يفاحتونه ب�ضرورة
اقام ��ة جبهة وطنية بقوله”:توحدوا �أنتم �أو ًال ثم
اطلبوا اقامة جبهة مع الآخرين» .وكان حمق ًا يف
ذلك.
يف �أعق ��اب الوح ��دة الت ��ي حتقق ��ت عل ��ى �صعي ��د
احلرك ��ة ال�شيوعي ��ة العراقي ��ة انعق ��د املجل� ��س
احلزبي الثاين يف خريف  ،1956وتبنى تقرير ًا
�سيا�سي� � ًا مهم� � ًا �ساع ��د احل ��زب عل ��ى االنط�ل�اق
يف جمي ��ع جم ��االت العم ��ل الفك ��ري وال�سيا�سي
التنظيم ��ي ،خ�صو�ص� � ًا يف جم ��ال اقامة”جبه ��ة
االحت ��اد الوطني”الت ��ي انبثق ��ت يف اذار مار�س
 1957بعد ب�ضعة �أ�شهر عل ��ى انف�ضا�ض املجل�س
احلزبي.
ولع ��ل م ��ن �أه ��م العوام ��ل الت ��ي �ساع ��دت عل ��ى
قيام”جبهة االحتاد الوطني”التي �شكلت القاعدة
ال�سيا�سي ��ة لثورة  14متوز  1958و�شجع قيامها
ال�ضباط على خطوتهم اجلريئة� ،أقول ان من �أهم
العوام ��ل لذل ��ك ،اىل جانب ما ذكرت ��ه ،االنتفا�ضة

الت ��ي �شهدتها الب�ل�اد ت�ضامن ًا مع م�ص ��ر ال�شقيقة
�ضد العدوان الثالث ��ي الغا�شم خريف  1956وما
واجهت ��ه اجلماه�ي�ر م ��ن قمع دم ��وي يف ع�شرات
امل ��دن الك�ب�رى والق�صب ��ات ،وم ��ن بينه ��ا مدين ��ة
احل ��ي البا�سلة التي �أعدم فيه ��ا رفيقان من رفاقنا
هم ��ا علي ال�شي ��خ حمود وعط ��ا مه ��دي الدبا�س،
والتي هبت تعلن ت�ضامنها مع م�صر ،و�ضمت يف
�صفوفها منا�ضلني من �شتى االجتاهات ال�سيا�سية
املعادية لالمربيالية.

قا�سم واحلزب ال�شيوعي

كم ��ا ان �سل ��وك احلكام ه ��ذا ا�ستثار ب�ش ��كل �أكرب
ال�ضب ��اط الوطنيني يف �صفوف اجلي�ش فات�سعت
حرك ��ة ال�ضب ��اط الأحرار لت�ضم املئ ��ات وع�شرات
اخلالي ��ا .وكانت خلي ��ة الزعيم عبدالك ��رمي قا�سم
من بني �أن�شط اخلاليا ،ومن �أكرثها انفتاح ًا على
جميع القوى ال�سيا�سية وعلى حزبنا بالذات.
وكان حلق ��ة الو�ص ��ل الت ��ي اعتمده ��ا عبدالكرمي
قا�س ��م باحل ��زب املرح ��وم ر�شيد مطل ��ك املعروف
مبيول ��ه الوطنية والدميوقراطية .اذ كان يت�صل،
بالأ�سا�س ،بالرفيق �س�ل�ام عادل الذي كان بدوره
ي�ستع�ي�ن �أحيان� � ًا بالرفيقني عام ��ر عبدالله وكمال
عمر نظمي.
وم ��ن الطريف يف هذا ال�سياق ان كلمة ال�سر التي
يرم ��ز بها الزعيم عبدالكرمي قا�سم اىل احلزب يف
هذه ال�صالت هي”العمال ��ة» .والعمالة  -بت�شديد
الالم  -ه ��م �شغيلة البناء .ولرمب ��ا عكـ�ست جانب ًا
مما يفكر فيه املرحوم قا�سم ورغبته يف اال�ستفادة
م ��ن احلزب ك�شغيل ��ة بناء عمالة م ��ن دون التمتع
بثمار هذا البناء ،كما ح�صل الحق ًا .فاملرء خمبوء
حت ��ت ل�سان ��ه كما يقال .ذل ��ك ان ال ��وزارة الأوىل
التي �أعقبت انت�صار الرابع ع�شر من متوز 1958
�ضمت ممثلني لكل �أحزاب جبهة االحتاد الوطني،
عدا احلزب ال�شيوعي العراقي.
وهكذا ترون ان عالقتنا بالزعيم عبدالكرمي قا�سم
كان ��ت وثيقة قب ��ل الثورة ،وكنا نع ��رف موعدها.
ومن �أجل ذل ��ك بــادر حــزبنا فــي  12متوز 1958
اىل ا�ص ��دار توجي ��ه داخل ��ي لك ��وادره املتقدم ��ة
يخربه ��ا في ��ه بتوق ��ع �أح ��داث مهم ��ة ،ويو�صيها
بطريقة التحرك يف هذه الأحداث ،وابراز الوجه
الوطن ��ي التقدمي للحدث وع ��دم جتيريه اىل �أية
جه ��ة خارجي ��ة وجتن ��ب التمجي ��د ال�شخ�صي...
الخ.
مل يك ��ن حزبنا قب ��ل الث ��ورة ي�ضم �أع ��داد ًا كبرية
م ��ن املنا�ضل�ي�ن .كان يف احلقيق ��ة ح ��زب ك ��وادر
متمر�س ��ة� .إذ مل يكن عدد الأع�ض ��اء يتجاوز �ألف ًا.
غري �أنهم على �صلة وثيقة باجلماهري عرب �أ�شكال
ع ��دة م ��ن التنظيم ��ات واالحت ��ادات والنقاب ��ات
واجلمعيات و�شتى �أ�ش ��كال التنظيم اجلماهريي
الت ��ي فر�ضه ��ا احل ��زب واحلرك ��ة الوطني ��ة يف
فرتات خمتلفة ع ��ن طريق تعبئ ��ة وا�سعة للفئات
االجتماعي ��ة املعنية .وظهر �أثر ذل ��ك وا�ضح ًا �إثر
جن ��اح الث ��ورة .و�شه ��دت ال�شه ��ور الأوىل منه ��ا
تعاظم� � ًا يف الع�ضوية اذ تقدم للرت�شيح لع�ضوية
احلزب حوايل � 40ألف مواطن.
وكان لعالقتن ��ا الطيب ��ة مع عبدالكـ ��رمي قا�سـم اثر
يف ذل ��ك اذ اعتقد كثريون ب�أن ��ه ع�ضو يف حزبنا.
كم ��ا ان خ�صوم ��ه كان ��وا يـ�ستهـدف ��ون احراجـ ��ه
بهذه”التهم ��ة» .ومل يكتف ��وا بذل ��ك ب ��ل �أعط ��وه
ا�سـم� � ًا �سـري� � ًا مزعوم� � ًا هو”مطر» .لـك ��ن الأمر مل
يك ��ن كذلك .بل كان يتعل ��ق بتحالف غري مكتوب:
كنا نريد عراق� � ًا دميوقراطي ًا يرتبط باجلمهورية
العربي ��ة املتح ��دة يف احت ��اد فيدي ��رايل ،ولي� ��س
وح ��دة اندماجي ��ة ،كم ��ا كان يريد بع� ��ض االخوة
فج ��ر �صراع� � ًا غري مربر
القومي�ي�ن .الأم ��ر الذي ّ
�أ�ض ��ر مب�سرية الث ��ورة وفجر اخلالف ��ات احلادة
بني �أبنائها ،مل ي�ستفد من ��ه غري �أيتام العهد املباد
م ��ن اقطاعيني ورجعيني وعم�ل�اء ل�شركات النفط
والدوائر االمربيالية التي ظلت حتوك امل�ؤامرات
لالجه ��از عل ��ى الث ��ورة ومعاقب ��ة �شعبن ��ا الثائ ��ر
وارجـاع احل�صان الهائج اىل احلظرية.
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إن فك��رة مقابل��ة عزي��ز محمد وإجراء ح��وار معه هي فك��رة أقرب إىل
املغامرة واملجازفة بس��بب رفضه املع��روف ومامنعته يف إجراء مثل
اليعول
ه��ذه املقابالت الصحفي��ة .إن حجته يف الرفض تع��ود إىل أنه
ّ
كثري ًا يف العادة عىل دقة ما ينرشه املحاورون .إنني أستطيع القول دون
مغاالة بأن الس��اعات األوىل من مقابل��ة عزيز محمد قد بددت الكثري من
الصورة املشوش��ة التي رس��مت يف ذهني واالنطباعات امللتبس��ة عنه،
والت��ي كانت مصدرها ما قرأته عنه يف بع��ض مذكرات رفاقه ،وما رواه
يل أصدقاء عايش��وه يف مراحل مختلفة من مراحل حياته .ومل أتأكد من
صدقية هذه القصص وقربها من الواقع ومن مصادر حيادية حتى لحظة
لقايئ به يف منزله يف أربيل.أربيل .2012/5/26

بدايات الوعي ال�سيا�سي

د .سيف أرحيم القيسي
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وه ��ذا يحك ��ي باخت�ص ��ار ع ��ن طبيع ��ة ال�ش ��رخ
احلا�ص ��ل ب�ي�ن انطباع ��ي الأول الق ��دمي وب�ي�ن
�ص ��ورة الرجل الب�سيط املتوا�ض ��ع الذي قابلني
يف منزل ��ه بز ّي ��ه الك ��ردي القوم ��ي ،ال ��ذي كان
يرتدي ��ه قب ��ل ثالث ��ة �أع ��وام يف مهرج ��ان املدى،
ح�ي�ن �أف�صح ع ��ن نف�س ��ه وتاريخه ب ��كل �سال�سة
دون �أن ي�ضطر �إىل الإ�ساءة للآخرين �أو يبادلهم
االتهام ��ات .وه ��ذا م ��ا �أعجبني به .لق ��د تكونت
ل ��دي �أروع االنطباعات يف تل ��ك اجلل�سة ،والتي
�أرج ��و �أن ال تدخ ��ل يف �سي ��اق الثن ��اء واملدي ��ح
ال ��ذي يخ�شى من ��ه عزيز حممد .فف ��ي حديثه ،مل
يذك ��ر بال�سوء �شخ�ص� � ًا �أو حرك ��ة �سيا�سية مهما
كان موقفه ��ا منه .كما اع�ت�رف بكامل امل�س�ؤولية
ع ��ن الأحداث التي جرت خ�ل�ال فرتة م�س�ؤوليته
ملن�صبه احلزبي� ،سواء تلك التي جرت بعلمه �أو
م ��ن دون علم ��ه .و�أعطى العذر جلمي ��ع من ذكره
ب�س ��وء يف مذك ��رات مطبوع ��ة �أو يف �شه ��ادات
�شفهي ��ة �أويف جل�س ��ات حم ��دودة .وه ��ذا ما بدد
�أول �أكدا�س الت�شوي�ش القدمية عن �صورة عزيز
حممد يف ذاكرتي.
وقد حظيت هذه املقابلة بر�ضا �صاحب ال�شهادة
عزي ��ز حمم ��د ،و�أمتن ��ى �أن تنال ر�ض ��ا اجلمهور
الوا�س ��ع الذي ينتظ ��ر هذه املقابل ��ة منذ الإعالن
عنه ��ا قب ��ل �أكرث م ��ن ثالث ��ة �شه ��ور .وال �أح�سب
�أن املقابل ��ة �ست�شبع نهم وف�ض ��ول املرتقبني لها،
ولكنه ��ا �ست�شكل حتم ًا مقدمة لفت ��ح �آفاق جديدة
وحمف ��ز ًا قوي ًا لعزي ��ز حممد ب� ��أن يخطو خطوة
�أك�ث�ر جدية باجتاه فتح كوام ��ن ذاكرة �أ�صبحت
ه ��ي الآن ملك ًا للتاري ��خ والأجي ��ال ،خا�صة فيما
يتعل ��ق بتج ��اوز الإخفاق ��ات واالنتكا�سات التي
فتح ��ت نه ��ر ًا ثالث� � ًا م ��ن الدم ��اء بج ��وار نهرينا
اخلالدي ��ن ،فيما لو �سمح العم ��ر وعوادي الدهر
بذل ��ك .ولنرتك الآن املج ��ال للأ�ستاذ عزيز حممد
ليق ��دم لنا �إجاب ��ات على الأ�سئل ��ة التي طرحناها
علي ��ه ،وليتح ��دث لنا ع ��ن تلك الأي ��ام والأحداث
العا�صفة.

الوالدة والن�ش�أة
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يف املا�ض ��ي تفاوت ��ت تقديرات �أب ��ي و�أمي حول
تاري ��خ والدتي .ففي ذلك الوقت كانوا يح�سبون

العمر ح�سب بيادر ذلك العام� ،أو تبع ًا حلدث وقع
يف تل ��ك ال�سنة ليدونوا بها تاريخ الوالدة .وهو
م ��ا كان متعارف� � ًا علي ��ه يف تلك املرحل ��ة النعدام
ممار�سة تدوي ��ن املواليد يف الق ��رى والأرياف.
ي�ش ��ار يف الوثائق الر�سمي ��ة �إىل �أنني قد ولدت
يف 1924 /7/1م ،حي ��ث ُع� � ّد الأول م ��ن مت ��وز
يوم ًا لتاريخ والدتي� ،ش�أين يف ذلك �ش�أن غالبية
العراقيني وذلك ملجهولية ت�أريخ ميالدهم.
�إنن ��ي �أنح ��در من عائل ��ة ف ّالحية معدم ��ة� ،إذ كان
الوال ��د حممد عبد الله يعمل فالح ًا ب�أجرة يومية

يف �أح ��دى املناط ��ق الكردي ��ة املحاذي ��ة ملدين ��ة
�أربيل ،والتي تعرف بقرية بريكوت�.أما الوالدة
�سو�س ��ن حممود ،فق ��د نزحت م ��ن مناطق”وان
وبا� ��ش قلع ��ة»؛ �أي �أنه ��ا كان ��ت م ��ن كورد�ستان
ال�شمالي ��ة يف تركي ��ا .وق ��د و�صل ��ت �إىل �أطراف
مدين ��ة �أربيل قاطع ��ة م�ساف ��ات �شا�سعة لوحدها
يف �أواخ ��ر احل ��رب العاملي ��ة الأوىل (-1914
1918م) ،وذل ��ك ب�سب ��ب ظروف خا�ص ��ة بعائلة
والدت ��ي ا�ضطرتها للن ��زوح .ويف قرية بريكوت
اقرتن ��ت والدتي ب�أبي ،ويف وقتها مل يكن لها �أي
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من ذاكرة عزيز محمد السكرتير السابق
للحزب الشيوعي العراقي

وبالرغ ��م من تلك الظروف التي مررت بها برفقة
والدت ��ي ،فقد ح ��ث بع�ض املع ��ارف الوالدة على
�إر�س ��ايل �إىل املدر�س ��ة .وكان ��ت الوال ��دة تعم ��ل
حينذاك يف البيوت من �أجل احل�صول على لقمة
العي�ش .وبوا�سطة ه� ��ؤالء املعارف مت ت�سجيلي
يف املدر�سة .ولك ��وين �سبق و�أن تعلمت القراءة
والكتابة كما �أ�ش ��رت �آنف ًا ،ورددت عبارة”�ضرب
زيد عمر ًا”�أمام �إدارة املدر�سة ،فقد و�ضعوين يف
ال�ص ��ف الثالث االبتدائي مبا�ش ��رة .وبعد �إكمال
الدرا�س ��ة االبتدائي ��ة ،بد�أ ي ��دور يف ذهني فكرة
الدرا�سة يف ثانوية ال�صناعة �أو يف دار املعلمني
الريفي ��ة .ولكنن ��ي مل �أوف ��ق يف ذل ��ك ب�سبب كرب
علي �أن �أ�ص ِّغر عمري عامني ،ومل
�سن ��ي .فقد كان َّ
�أجل�أ �إىل ذلك على الرغم من �سهولة الأمر.
بع ��د التخ ��رج م ��ن الدرا�س ��ة االبتدائي ��ة ،بقي ��ت
لف�ت�رة معينة دون عمل .ومتكن ��ت من احل�صول
عل ��ى وظيفة يف دائرة التموي ��ن مب�ؤازرة بع�ض
الأ�صدقاء ،حيث بقيت �أعمل يف تلك الدائرة ملدة
ثالث �سنوات.

قري ��ب يف اجلان ��ب العراقي� .إن قري ��ة بريكوت
كان ��ت قريب ��ة م ��ن مدين ��ة �أربي ��ل �آن ��ذاك ،والتي
�أ�صبح ��ت الآن ج ��زء ًا م ��ن املدينة ،وه ��ي نف�سها
م�سقط ر�أ�س ��ي� .إنني ال �أتذكر �سن ��وات الطفولة
الت ��ي ع�شتها يف تل ��ك القرية .لق ��د فر�ضت علينا
ظ ��روف معي�ش ��ة الوال ��د االنتق ��ال م ��ن قرية �إىل
�أخ ��رى بحث ًا ع ��ن العمل .وال ميكنن ��ي �أن �أن�سى
كي ��ف كان ��وا ي�ضعوين و�أن ��ا �صغ�ي�ر يف �إحدى
جهتي اخلرج عند االنتقال.
وعلى الرغم من �شظف العي�ش الذي واجهناه يف
تلك الأيام� ،إ ًال �أنه كانت لدى �أمي رغبة كبرية يف
التعلم ،و�أر�سلتن ��ي بدورها �إىل الدرا�سة مبكر ًا.
ولرمبا يعود ذلك �إىل �أن �أبيها كان (مال) ،ف�أحبت
�أن �أك ��ون معلم� � ًا .كن ��ت �صغري ًا حينم ��ا �أخذتني
�أمي �إىل مدينة �أربيل تاركة بيت �أبي و�إىل الأبد،
حي ��ث تزوج �أبي من ام ��ر�أة �أخرى مما �سبب لها
�صدم ��ة �أخرى يف حياته ��ا .ف�أ�صبحت �أعي�ش مع
�أم ��ي لوحدن ��ا .وعلى الرغ ��م �أن �أهل �أب ��ي و�أهل
زوجت ��ه اجلدي ��دة كان ��وا يكن ��ون له ��ا االحرتام
كث�ي� ً
را� ،إ ّال �أن ه ��ذا مل يه ��دئ م ��ن روع �أمي ،ومل
يقلل م ��ن �أحمالها الثقيلة لكونه ��ا كانت وحيدة.
ولق ��د الزمتن ��ي �أنا �أي�ض� � ًا غربة �أم ��ي ووحدتها،
بي تلك اخلالفات الت ��ي ال �أرى �ضرورة
و�أث ��رت ّ
لذكره ��ا هنا .وبالرغم من ذل ��ك ،فقد تعلقت ب�أمي
كث�ي� ً
را بالرغم من وجود �أب ��ي .ف�أنا �إبن �أمي قبل
�أن �أكون �إبن �أبي.
وبعد ترك الوالدة بي ��ت زوجها ،بد�أت تعمل يف
مدين ��ة �أربيل .و�أنا كنت �أتعلم القر�آن يف م�سجد
�أبو بكر ال�صديق ،ودر�ست الفقه ملدة ق�صرية يف
قرى بريزي ��ن و�شاوي�س وبحرك ��ه ،وكانت �آخر
مرحلة لدرا�ست ��ي الفقه يف هذه القرية .وب�سبب
الظروف ال�صعبة التي مرت علينا ب�سبب �شظف
العي� ��ش ،ترك ��ت درا�سة الفق ��ه عائ ��د ًا �إىل مدينة
اربي ��ل قبل �أن �أح ��رز الدرجة الديني ��ة املطلوبة،
حي ��ث اقت�ص ��رت الدرا�س ��ة عل ��ى ث�ل�اث �أو �أربع
كت ��ب فقط .وعندما عدنا �إىل مدينة �أربيل ،رحت
�أبح ��ث عن عمل .فقد كنت �أذهب �إىل مكان جتمع
العم ��ال ،ولكن ل�صغر �سني مل ي�أخذونني للعمل.
وكان عمري �آنذاك يناه ��ز الرابعة ع�شر؛ �أي يف
عام 1938-1937م.

كان ��ت �أع ��وام  1941-1940البداي ��ات الأوىل
لن�شاطي ال�سيا�سي .ويف نف�س تلك الفرتة كانت
هناك جمموعة من ال�شبيبة املتحم�سة ت�شجعني
وتدفعني للخو�ض يف معرتك احلياة ال�سيا�سية،
�سيم ��ا و�أن الك ��رد كان ��وا يعان ��ون م ��ن ظ ��روف
�سيا�سي ��ة واقت�صادية واجتماعي ��ة �سيئة ،والتي
�أدت �إىل ردود فعل عند ال�شباب الكردي الذي بد�أ
يح ��اول االنتفا�ض على واقعه املرير� .إن من بني
م ��ن ت�أثرت بهم هو املعل ��م والأديب ال�صحفي عز
الدي ��ن في�ضي ،فقد كان له دور م�ؤثر يف �أن ينقل
لن ��ا �صورة ع ��ن الأدب وال�سيا�سة يف وقت كانت
الكتاب ��ات باللغة الكردية قليل ��ة جد ًا يف �سنوات
�شبابنا.
يف ع ��ام � ،1940أخذونا نح ��ن تالميذ ال�صفوف
( )6-5-4كجول ��ة يف �سف ��رة مدر�سي ��ة خ ��ارج
مدينة �أربيل .كان الوقت يومها ربيع ًا ،والع�شب
ي�ص ��ل �إىل ح ��د ال�س ��اق .وكان ��ت املنا�سب ��ة عي ��د
النوروز .وقام الأ�ستاذ ع ��ز الدين في�ضي ب�إلقاء
كلم ��ة ق�ص�ي�رة ،حر�ضنا فيه ��ا و�أله ��ب حما�سنا.
وقته ��ا �شعرنا ب�أننا كربنا �أكرث .لقد غمر الأ�ستاذ
قلوبنا بح ��ب الوطن وال�شع ��ب .كان لذلك اليوم
طعمه اخلا�ص يف حياتي� ،إذ �أ�صبح بالن�سبة يل
اخلط ��وة الأوىل الت ��ي و�ضعتن ��ي تدريجي ًا على
طريق الن�ضال يف مراحل ��ه املختلفة ،والتي لكل
منها ذوق وطعم خا�ص.
يف بواك�ي�ر احلي ��اة ال�سيا�سي ��ة ،انتمي ��ت �إىل
�صف ��وف جمعية (هيوا) ،والت ��ي تعني (الأمل)،
وذل ��ك يف �أي ��ار  1941و�أ�صبح ��ت ع�ض ��و ًا فيها.
وكان ��ت ملرا�سي ��م ني ��ل الع�ضوي ��ة يف (هي ��وا)
طع ��م خا�ص يف تاريخ حيات ��ي ،لكونها تثري يف
النف�س االرتياح واالعتزاز .كنا وقتها ج�سورين
متحدي�ي�ن على الرغم من �أن ع ��دد معارفنا �آنذاك
كان حم ��دود ًا .ويف هي ��وا ب ��د�أت بالتعرف على
الأف ��كار التقدمي ��ة الت ��ي طرحها ح ��زب (هيوا).
ثم التحق ��ت ب�صفوف حزب �شور� ��ش (الثورة)،
والت ��ي بد�أت تطرح املفاهي ��م املارك�سية كرد فعل
على تردي الأو�ضاع العامة يف املنطقة ككل.
ويف ظ ��روف احلرب العاملي ��ة الثانية ،وحتديد ًا
عندم ��ا �شن ��ت �أملاني ��ا هجومه ��ا عل ��ى االحت ��اد
ال�سوفيتي يف عام  ،1941تغيري جمرى احلرب
وطبيعته ��ا ،و�أعطاها حمتوى �آخ ��ر ال�سيما بعد
معارك �ستالينغ ��راد واالنت�صارات الأخرى التي
حققه ��ا ال�سوفييت .فتغ�ي�رت الأجواء العامة يف
الع ��راق ،وه ّبت ن�سائ ��م احلري ��ة والدميقراطية
الن�سبي ��ة ،بعد �أن �أ�صب ��ح االحتاد ال�سوفيتي يف
جبهة احللفاء التي ت�ض ��م يف �صفوفها بريطانيا
وفرن�سا واالحتاد ال�سوفيت ��ي ،ومن ثم ان�ضمام
الواليات املتحدة الأمريكية �إليها .هذه الأحداث
�ألهب ��ت حما� ��س املئ ��ات ب ��ل الآالف م ��ن ال�شبيبة

اليافع ��ة ،وانت�ش ��رت الأفكار احل ��رة حتت ت�أثري
ه ��ذا الو�ض ��ع العامل ��ي اجلدي ��د .ويف ال�سي ��اق
نف�س ��ه مل يقت�صر ن�شاطي عل ��ى االنتماء جلمعية
(هي ��وا) ،فف ��ي ع ��ام � 1942أ�صبح ��ت ع�ضو ًا يف
جمعي ��ة ال�شعب الت ��ي كانت ت�ص ��در �صحيفة لها
با�سم”بلي�سه»(ال�ش ��رارة) وتع ��د نف�سها �صحيفة
مارك�سية.
بع ��د ذل ��ك م ��ررت مبرحلت�ي�ن �أخريت�ي�ن� ،أولهما
انعق ��اد امل�ؤمتر الأول للحزب ال�شيوعي العراقي
يف �أوائ ��ل  .1945عنده ��ا و�صل ��ت �إىل املرحل ��ة
الت ��ي كان يج ��ب �أن �أ�صله ��ا بع ��د �أق ��رار برنامج
احلزب ال�شيوعي ال ��ذي �أكد على حقوق ال�شعب
العراق ��ي باحلرية والإخ ��اء وامل�س ��اواة ،والتي
كان ��ت الأحزاب الأخرى تفتق ��ر ملثل تلك الربامج
ال ��ذي ت�ضمن حق ��وق الفئات الدني ��ا من املجتمع
العراقي.

االنتماء �إىل �صفوف احلزب
ال�شيوعي العراقي

يف �شت ��اء ع ��ام  ،1946 - 1945انتمي ��ت �إىل
احل ��زب ال�شيوع ��ي .وبع ��د وثبة كان ��ون الثاين
 ،1948الت ��ي �أحدث ��ت نقل ��ة نوعي ��ة يف حيات ��ي
ال�سيا�سي ��ة ،ب ��د�أت �أفكاري تتو�ض ��ح �أكرث بحكم
عملي يف احل ��زب ال�شيوعي العراق ��ي ،وهذا ما
دفعني �إىل اح�ت�راف العمل احلزبي يف �صفوف
ذل ��ك احل ��زب ال ��ذي يداف ��ع ع ��ن حق ��وق العمال
والفالحني والطبقات الكادحة.
وبالرغم من انتمائي ل�صفوف احلزب ال�شيوعي،
�إ ّال �أنن ��ي مل �أك ��ن �أجيد غ�ي�ر اللغة الكردي ��ة� .أما
بالن�سب ��ة للغ ��ة العربي ��ة فقد تعلمته ��ا عن طريق
الدرا�س ��ة يف �صف ��وف احل ��زب ال�شيوعي ،حيث
كان ال�سجن”مدر�ست ��ي الأوىل يف تعلمه ��ا»،
وبذل ��ك ق�ضى احل ��زب ال�شيوع ��ي على”�أميتي».
كم ��ا تعلم ��ت الحق� � ًا ق ��در ًا م ��ن اللغ ��ة الرو�سية.
وبع ��د انتمائي �إىل احل ��زب ال�شيوعي العراقي،
�أ�صبح ��ت م�س� ��ؤو ًال لف ��رع �أربي ��ل عو�ض� � ًا ع ��ن
م�س�ؤوله ��ا ال�سابق ناف ��ع يون�س بع ��د �أن �أ�صبح
م�س� ��ؤو ًال للألوية ال�شمالي ��ة ،وانتقل بدوره �إىل
كرك ��وك .وب ��د�أت ك�سلف ��ي م ��ن امل�س�ؤول�ي�ن ببث
مب ��ادئ احل ��زب ال�شيوع ��ي م�ستغ�ل� ًا املنا�سبات
الوطني ��ة كعيد النوروز وغريها م ��ن املنا�سبات
حيث يجري حت�شيد العمال وا�ستقدام الفالحني
من القرى.
وبالرغ ��م م ��ن م�س�ؤوليت ��ي يف ف ��رع احل ��زب
ال�شيوعي العراقي يف مدينة �أربيل بعد انتمائي

ل�صف ��وف احل ��زب ال�شيوع ��ي العراق ��ي� ،إ ّال �أن ��ه
�سرع ��ان ما وجهت يل الدعوة م ��ن مركز احلزب
يف بغ ��داد للح�ض ��ور ف ��ور ًا ب�سب ��ب االنتكا�س ��ة
التي تعر�ض له ��ا احلزب ال�شيوعي العراقي بعد
اعتق ��ال قادت ��ه (فه ��د -ح ��ازم� -ص ��ارم) ،وتولت
اللج ��ان احلزبية غ�ي�ر املفو�ضة م ��ن قبل م�ؤمتر
حزب ��ي مهمة �إدارة �ش�ؤون احل ��زب .وكان هدف
هذه اللجان ت�سيري دفة احلزب يف تلك الظروف
احلرج ��ة .وبعد وفاة الكادر ال�شيوعي جميد مال
خليفة� ،أحد الكوادر احلزبية يف بغداد الذي كان
ي�سك ��ن يف احد الدور احلزبية للتمويه عن �أعني
ال�سلطات الأمني ��ة� ،أ�صبح من ال�ضروري جميء
عائل ��ة لل�سك ��ن يف دار املطبع ��ة .مما ح ��دا مبالك
�سيف م�س�ؤول اللجنة املركزية الأوىل من ال�سفر
�إىل كركوك ومن ثم الطلب مني كم�س�ؤول اربيل
�أن �أذه ��ب مع والدت ��ي �إىل بغداد له ��ذا الغر�ض.
فا�صطحب ��ت والدت ��ي �إىل بغ ��داد و�سكن ��ا ال ��دار
الأوىل الواقع ��ة يف حمل ��ة القاطرخان ��ه  -حجي
فتحي قرب العبخانة ،حيث توجد مطبعة احلزب
ال�شيوعي يف تلك الدار .وكانت الوالدة كثري ًا ما
تبك ��ي وتندب حظنا على امل�ص�ي�ر املجهول الذي
ينتظرنا.
وبالرغم من خوف الوالدة على م�صرينا املجهول،
فق ��د كانت ت�ستلم بدورها الن�شرات احلزبية وما
ي ��رد �إىل املركز م ��ن ر�سائل كما �أ�ش ��ارت �إىل ذلك
ال ��كادر ال�شيوع ��ي زكي ��ة املال خليف ��ة يف �أفادتها
�أم ��ام التحقيق ��ات اجلنائي ��ة ،حي ��ث قالت»:كنت
�أط ��رق الباب و�أ�سل ��م البيان �إىل ام ��ر�أة كردية ال
�أعرف ا�سمها ،ولكني �أ�ستطيع ت�شخي�صها وكان
يح�ضر �أبنها و�أ�سمه (عبدالله)».
ولك ��ن ن�شاطن ��ا احلزبي مل ي�ستم ��ر طوي ًال جراء
املالحقات الأمنية واالنهيار املدوي لبع�ض قادة
احل ��زب على �أي ��دي رج ��ال الأمن الذي ��ن راحوا
يبحث ��ون عن مكام ��ن وخفايا تنظيم ��ات احلزب
ال�شيوع ��ي ،والت ��ي ت�سبب ��ت بدوره ��ا يف نك�سة
للحزب بعد اعتقال قادته الثالث يف عام .1947
وبعده ��ا انتقلنا مبعية الوال ��دة �إىل دار تقع يف
حمل ��ة الهيتاوي�ي�ن ،و�سك ��ن معنا يه ��ودا �صديق
وجا�س ��م حم ��ودي ،ال ��ذي كان يق ��وم باالت�صال
مع باقي �أع�ضاء املنظم ��ات احلزبية لكونه وجه
غري مع ��روف لدى ال�سلط ��ات الأمنية يف بغداد.
ويف ه ��ذا البيت مت اعتقايل �ش� ��أين يف ذلك �ش�أن
�سائ ��ر ال�شيوعي�ي�ن يف �أح ��د كمائ ��ن الأمن وذلك
يف  1948/10/12م ��ع �أع�ضاء اللجنة املركزية
الأوىل جماع ��ة مال ��ك �سيف-يه ��ودا �صدي ��ق،

يف �أح ��د ال ��دور احلزبي ��ة الت ��ي تق ��ع يف منطقة
الهيتاوي�ي�ن وم ��ع الوال ��دة الت ��ي قب� ��ض عليه ��ا،
و�صودر مبلغ من املال من �صندوق �أمتعتها .لقد
ُ
جمع ��ت الوالدة هذا املبلغ من بي ��ع بع�ض �أمتعة
البيت واملوا�شي التي كنا منلكها يف القرية ومن
ادخار راتبي عندما كنت م�ستخدم ًا.
وم ��ن املنا�س ��ب الإ�ش ��ارة �إىل كيفي ��ة كب� ��س
الوك ��ر احلزبي واعتق ��ايل .فبعد �إط�ل�اق �سراح
عبدالوه ��اب عب ��د ال ��رزاق ،وه ��و �أح ��د ك ��وادر
احل ��زب ال�شيوع ��ي ،تق ��رر �إر�سال ��ه �إىل مدين ��ة
خانق�ي�ن والذي قدم بدوره طلب� � ًا ملغادرة العراق
�إىل �إيران من اجل العالج .كنت ا�سكن يف البيت
احلزبي مع يه ��ودا �صديق ،فطل ��ب عبد الوهاب
عبد ال ��رزاق عقد لقاء مع يه ��ودا �صديق الذي مل
يك ��ن امل�س� ��ؤول يف احل ��زب �آنذاك ،فق ��د حتولت
امل�س�ؤولي ��ة �إىل مال ��ك �سيف .وطل ��ب يهودا مني
�أن التق ��ي بعب ��د الوه ��اب يف �صيدلية ح�سني طه
م ��ن �أجل �إي�صال ��ه �إىل البيت احلزب ��ي .فحاولت
ق ��در ا�ستطاعتي �أن �أغ�ي�ر الطريق و�أ�سري بطرق
متعرجة عند ا�صطحابي عبد الوهاب �إىل البيت.
وبع ��د النقا�ش بيننا ،غ ��ادر عبد الوه ��اب البيت
لتداهمن ��ا ال�شرطة بعد ذلك مبا�ش ��رة .ويبدو �أنه
كان على �صلة بالأمن.
ومهم ��ا يكن م ��ن �أمر ،فبع ��د اعتق ��ايل �أحلت �إىل
املجل� ��س العريف الع�سك ��ري الأول ال ��ذي ت�شكل
يف  1949/2/12م ��ن الرئي� ��س عب ��د الله رفعت
النع�ساين وع�ضوية احلاكمني خليل زكي مردان
وعبدال ��كايف املت ��ويل واملقدم حمم ��د عبدالقادر
والرئي� ��س الأول �أحم ��د داود ،وفق املادة الأوىل
من ذي ��ل قانون العقوب ��ات البغ ��دادي رقم ()51
ل�سن ��ة  ،1938بع ��د ثب ��وت التهم ��ة الت ��ي وجهها
�إيل املجل� ��س العريف الع�سكري الأول لكوين من
منظم ��ي اخلاليا بع ��د اعرتافات ال�شه ��ود ،ومن
بينه ��م مالك �سيف ويهودا �صديق .وينطبق على
ه ��ذه التهم ��ة ن�ص الفق ��رة (/5ب)بدالل ��ة الفقرة
الثاني ��ة م امل ��ادة الأوىل م ��ن قان ��ون العقوب ��ات
وحك ��م علي
البغ ��دادي رق ��م ()51ل�سن ��ة ُ .1938
بالأ�شغ ��ال ال�شاق ��ة مل ��دة خم�سة ع�ش ��ر �سنة ،كما
قررت املحكمة و�ضعي حتت مراقبة ال�شرطة ملدة
خم� ��س �سنوات بع ��د انق�ضاء م ��دة ال�سجن وفق ًا
للمادة ( )78من قانون العقوبات البغدادي.

عن كتاب (قراءات يف ذاكرة عزيز حممد
ال�سكرتري ال�سابق للحزب ال�شيوعي العراقي..
م�سرية ون�ضال)
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من زمن التوهج

عزي��ز محم��د ..ش��هادة للتاريخ
ت����وف����ي����ق ال��ت��م��ي��م��ي

بداية الوعي ال�سيا�سي يف فكر
عزيز حممد
كانت عام1941-1940م البدايات الأوىل لن�شاطه
ال�سيا�س ��ي يف نف�س املدة تلك كانت هناك جمموعة
م ��ن ال�شبيب ��ة املتحم�س ��ة ت�شجع ��ه وتدفع ��ه نح ��و
مع�ت�رك احلياة ال�سيا�سية ال�سيم ��ا ما يعانيه الكرد
من ظروف �سيا�سية واقت�صادية واجتماعية �سيئة
والتي ول ��دت ردود فعل لك ال�شب ��اب الكردي الذي
ب ��د�أ يح ��ول االنتفا� ��ض عل ��ى واقعه املري ��ر ،ومن
ب�ي�ن من ت�أث ��ر بهم عزيز حممد ه ��و املعلم والأديب
ال�صحفي(ع ��ز الدين في�ضي) ،فه ��و ي�شري اىل دور
ا�ستاذه امل�ؤثر يف نقل �صورة عن الأدب وال�سيا�سة
بنف� ��س الوقت لكون الكتابات باللغة الكردية كانت
يف �سن ��وات �شبابن ��ا قليل ��ة ج ��د ًا .فه ��و ي�شري اىل
ان ��ه يف ع ��ام 1940م ،اخذونا نح ��ن يف ال�صفوف
( )6-5-4كجول ��ة يف �سفرة مدر�سية خارج مدينة
�أربي ��ل ،كان الوق ��ت يومه ��ا ربيع ًا،والع�شب ي�صل
حد ال�ساق ،يب ��دو ان املنا�سبة كان ��ت (نوروز)� ،إذ
قام اال�ستاذ ع ��ز الدين في�ضي ب�إلقاء كلمة ق�صرية،
حر�ضن ��ا فيها و�ألهب حما�سن ��ا وقتها ف�شعرنا ب�أننا
كربنا �أكرث وغمر قلوبنا حب الوطن وال�شعب،كان
لذل ��ك اليوم طعم ��ه اخلا� ��ص يف حيات ��ه �إذ ا�صبح
بالن�سبة له اخلطوة االوىل التي و�ضعته تدريجي ًا
عل ��ى طريق الن�ض ��ال يف مراحل ��ه املختلفة ،والتي
ل ��كل منها ذوق وطعم خا� ��ص .ويف بواكري حياته
ال�سيا�سية انتمى اىل �صفوف جمعية (هيوا)والتي
تعن ��ي (الأم ��ل) يف �آي ��ار  1941و�أ�صب ��ح ع�ض ��و ًا
فيها،وكانت مرا�سيم نيل الع�ضوية يف(هيوا)كان
له ��ا طعم خا�ص يف حيات ��ه لكونها تثري يف النف�س
االرتياح واالعتزاز كنا وقتها ج�سورين متحدين،
على الرغم من ان معارفنا �آنذاك حمدودة.
ويف هي ��وا ب ��د�أ يتغلغ ��ل بالأف ��كار التقدمي ��ة التي
طرحه ��ا حزب (هي ��وا) ث ��م �أن�ضم ل�صف ��وف حزب
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�شور�ش(الث ��ورة)
والتي ب ��د�أت تطرح
املفاهي ��م املارك�سية
ك ��رد فع ��ل عل ��ى تردي
الأو�ض ��اع العام ��ة فـــــ ��ي
املنطقة ككل.
ويف ظ ��روف احل ��رب العاملي ��ة الثانية
وحتدي ��د ًا عندم ��ا �شن ��ت �أملانيا يف ع ��ام 1941م،
هجومه ��ا على االحتاد ال�سوفيت ��ي ،اال ان الهجوم
االملاين على االحتاد ال�سوفيتي كان قد غري جمرى
احلرب و�أعطاها حمتوى �آخر ،ال�سيما بعد معارك
�ستالينغ ��راد واالنت�ص ��ارات االخ ��رى التي حققها
ال�سوفي ��ت فتغ�ي�رت الأج ��واء العام ��ة يف العراق،
فم ��رت ن�سائ ��م احلري ��ة والدميقراطي ��ة الن�سبي ��ة
ك ��ون االحتاد ال�سوفيتي ا�صب ��ح مع جبهة احللفاء
(والت ��ي ت�ض ��م يف �صفوفه ��ا بريطاني ��ا وفرن�س ��ا
واالحت ��اد ال�سوفيت ��ي وم ��ن ث ��م دخ ��ول الواليات
املتح ��دة الأمريكي ��ة) هذه االح ��داث �ألهبت حما�س
املئ ��ات بل الآالف من ال�شبيب ��ة اليافعة ،وانت�شرت
االف ��كار احلرة حت ��ت ت�أثري ه ��ذا الو�ض ��ع العاملي
اجلديد.
ويف ال�سي ��اق نف�سه مل يقت�ص ��ر ن�شاط عزيز حممد
عل ��ى انتمائ ��ه جلمعية(هيوا) اذ يف ع ��ام 1942م
�أ�صب ��ح ع�ض ��و ًا يف جمعي ��ة ال�شع ��ب الت ��ي كان ��ت
ت�صدر �صحيف ��ة لها با�س ��م بلي�سة(ال�شرارة) وتعد
نف�سها مارك�سية.
بعد ذلك م ��ررت مبرحلتني �أخرت�ي�ن �أولهما �أنعقاد
امل�ؤمتر الأول للحزب ال�شيوعي العراقي يف اوائل
1945م و�صل ��ت اىل املرحلة الت ��ي كانت يجب ان
ا�صلها،بعد �أقرار برنام ��ج احلزب ال�شيوعي الذي
ب ��دوره ي�ؤم ��ن حقوق ال�شع ��ب العراق ��ي باحلرية
والإخاء وامل�ساواة والتي كانا نفتقر لتلك الربامج
الت ��ي ت�ضم ��ن حق ��وق الفئ ��ات الدنيا م ��ن املجتمع
العراقي.

انتما�ؤه ل�صفوف احلزب
ال�شيوعي العراقي

ويف ربيع ع ��ام 1948م وبعد وثبة كانون
الث ��اين  ،1948التي حدثت نقلة نوعية يف
حيات ��ه ال�سيا�سية حيث ي�ش�ي�ر لذلك”بد�أت
�أف ��كاري بحك ��م عمل ��ي تتقرب م ��ن احلزب
ال�شيوعي وه ��و ما دفعني الحرتاف العمل
احلزبي يف �صف ��وف ذلك احلزب الذي يدافع
عن حقوق العمال والفالحني والطبقات الكادحة”.
وبالرغ ��م م ��ن بدايت ��ه وانتمائه ل�صف ��وف احلزب
ال�شيوع ��ي فانه كان ال يجيد غري اللغة الكردية�،أما
بالن�سب ��ة للعربي ��ة فقد تعلمها عن طري ��ق الدرا�سة
يف �صف ��وف احلزب ال�شيوعي فه ��و ي�صف طريقة
تعلم ��ه للق ��راءة والكتاب ��ة كان ال�سجن”مدر�ست ��ي
الأوىل يف تعلمها”وب ��ان احلزب ال�شيوعي ق�ضى
على”�أميتة”كم ��ا ي�صف ذلك،هذا وق ��د تعلم �أي�ض ًا
القلي ��ل م ��ن الرو�سي ��ة .فبع ��د تر�شيح ��ه لع�ضوية
احل ��زب ال�شيوعي العراقي �أ�صب ��ح م�س�ؤو ًال لفرع
�أربي ��ل عو�ض ًا ع ��ن م�س�ؤولها نافع يون� ��س بعد �أن
�أ�صب ��ح م�س�ؤو ًال للألوية ال�شمالي ��ة وانتقل بدوره
اىل كركوك وبد�أ عزيز حممد ك�سلفه من امل�س�ؤولني
بب ��ث مبادئ حزب ��ه ال�شيوعي م�ستغ�ل ً�ا املنا�سبات
الوطني ��ة كعي ��د ن ��ورزو وغريه ��ا م ��ن املنا�سب ��ات
حيث يبد�ؤون بح�شد العم ��ال وا�ستقدام الفالحني
م ��ن القرى ك�شحد جماهريي وا�س ��ع .وبالرغم من
م�س�ؤوليته كم�س�ؤول لفرع اربيل حيث ي�شري بذلك
بعد انتمائي ل�صفوف احل ��زب ال�شيوعي العراقي
�سرع ��ان م ��ا وجه له دعوة من بغ ��داد مركز احلزب
يدع ��وه للح�ض ��ور ف ��ور ًا ب�سب ��ب الأو�ض ��اع الت ��ي
م ��ر بها احل ��زب ال�شيوع ��ي العراقي م ��ن انتكا�سة
بع ��د اعتق ��ال قادته(فهد-حازم�-صارم)،وتب ��وء
اللج ��ان احلزبي ��ة غ�ي�ر املفو�ض ��ة من قب ��ل م�ؤمتر
حزب ��ي وكان هدف اللج ��ان ح�سب و�صف ��ه غايتها
ت�سيري دفة احل ��زب يف ظروفه احلرجة فبعد وفاة

ال�شيوعي جميد مال خليف ��ة �أحد الكوادر احلزبية
يف بغ ��داد ال ��ذي ا�سك ��ن يف اح ��د ال ��دور احلزبية
للتموي ��ه عن �أع�ي�ن ال�سلط ��ات الأمني ��ة �أ�صبح من
ال�ض ��روري جميء عائل ��ة للمطبعة،مما حدا مبالك
�سي ��ف م�س�ؤول اللجنة املركزي ��ة الأوىل من ال�سفر
اىل كرك ��وك وم ��ن ث ��م الطل ��ب م ��ن عزي ��ز حمم ��د
م�س� ��ؤول اربي ��ل ان يذهب م ��ع والدت ��ه اىل بغداد
له ��ذا الغر�ض،فبدوره �أ�صطح ��ب عزيز حممد معه
والدت ��ه اىل بغ ��داد و�سك ��ن ال ��دار الأوىل الواقعة
يف حملة القاطرخانة حي ��ث توجد مطبعة احلزب
ال�شيوع ��ي يف تل ��ك الدار،في�ش�ي�ر عزي ��ز حممد ان
والدت ��ه كثري ًا ما كان ��ت تبكي وتن ��دب حظنا وعن
املجهول الذي ينتظرنا.
وبالرغ ��م م ��ن خ ��وف وال ��دة عزي ��ز حمم ��د عل ��ى
م�صريهم املجهول فكانت بدورها ت�ستلم الن�شرات
احلزبية وما يرد اىل املركز من ر�سائل كما ا�شارات
لذل ��ك الكادر ال�شيوعي زكية املال خليفة يف �أفادتها
�أم ��ام التحقيق ��ات اجلنائي ��ة بقولها”كن ��ت �أط ��رق
الب ��اب و�أ�سل ��م البيان اىل ام ��ر�أة كردي ��ة ال اعرف
ا�سمها ولكن ��ي �أ�ستطيع ت�شخي�صه ��ا وكان يح�ضر
�أبنها و�أ�سمه(عبدالله).
ولك ��ن ن�شاطه احلزبي يبدو ان ��ه مل ي�ستمر طوي ًال
يف ظ ��ل املالحق ��ات الأمني ��ة وال�سق ��وط امل ��دوي
لبع� ��ض قادة احلزب يف اي ��دي رجال الأمن ليبدوا
بالأ�سرت�س ��ال عن مكامن وخفايا تنظيمات احلزب
ال�شيوع ��ي والت ��ي �سبب ��ت بدورها نك�س ��ة للحزب
بع ��د اعتقال ق ��ادة الث�ل�اث يف ع ��ام  1947فاعتقل
عزي ��ز حممد كغريه من ال�شيوعيني يف احد كمائن
الأم ��ن وذل ��ك يف 1948/ 10/ 12م ��ع اع�ض ��اء
اللجنة املركزي ��ة الأوىل جماعة مالك �سيف-يهودا
�صدي ��ق يف اح ��د ال ��دور احلزبي ��ة الت ��ي تق ��ع يف
منطق ��ة الهيتاويني ومع والدته والتي قب�ض عليها
وم�ص ��ادرة مبل ��غ م ��ن املال م ��ن �صن ��دوق امتعتها
وي�شري عزي ��ز حممد ان والدته جمع ��ت هذا امللبغ
م ��ن بيع بع�ض امتعة البيت وموا�شي كانت لها يف
القري ��ة ومن ادخ ��ار راتبه يف ال�ساب ��ق عندما كان
م�ستخدم� � ًا .وبعدها انتق ��ل دار عزيز حممد مبعية
والدت ��ه اىل دار تقع يف حمل ��ة الهيتاويني بعد نقل
املطبع ��ة الي ��ه و�سكن مع ��ه يهودا �صدي ��ق وجا�سم
حم ��ودي و �أ�ض�أف ��ة ل ��دوره يف يف العمل الطباعي
كان يق ��وم بالأت�ص ��ال م ��ع باقي اع�ض ��اء املنظمات
احلزبي ��ة كون ��ه وجه غري معروف ل ��دى ال�سلطات
الأمنية يف بغداد.
وبعد اعتقاله �أحيل اىل املجل�س العريف الع�سكري
الأول والذي ت�شكل يف  1949/ 2 /12من الرئي�س
عبدالل ��ه رفع ��ت النع�س ��اين وع�ضوي ��ة احلاكم�ي�ن
خلي ��ل زكي م ��ردان وعبدال ��كايف املت ��ويل واملقدم
حمم ��د عبدالق ��ادر والرئي� ��س الأول �أحم ��د داود
و�أحيل وفق املادة الأوىل من ذيل قانون العقوبات
البغ ��دادي رقم()51ل�سنة  1938بعد ثبوت التهمة
الت ��ي وجهه ��ا الي ��ه املجل� ��س الع ��ريف الع�سك ��ري
الأول ب�أن ��ه م ��ن منظم ��ي اخلالي ��ا بع ��د �أعرتافات
ال�شه ��ود ومن بينه ��م مالك �سيف ويه ��ودا �صديق،
وان اعمله ينطبق عل ��ى ن�ص الفقرة (/5ب)بداللة
الفقرة الثانية م املادة الأوىل من قانون العقوبات
البغدادي رقم ()51ل�سنة .1938
وحك ��م عليه بالأ�شغال ال�شاق ��ة امل�ؤبدة ملدة خم�سة
ع�شر �سنه وفق ًا وقرر و�ضعه حتت مراقبة ال�شرطة
مل ��دة خم�س �سنوات بعد انق�ض ��اء مدة �سجنه وفق ًا
للمادة ()78من قانون العقوبات البغدادي.
لتبد�أ �صفحة جديدة من حياته ولكن هذه املرة يف

�سجن نقرة ال�سلمان ال�صحراوي بعد �أنتقال �أغلب
ال�سجن ��اء ال�شيوعي�ي�ن والت ��ي ت�سميه ��م احلكومة
باخلطري ��ن لل�سج ��ن اال�صح ��راوي ليك ��ون بعيد ًا
ع ��ن �أي �أت�صال مع التنظي ��م يف اخلارج كما حدث
جلماع ��ة يو�سف �سلمان يو�سف(فهد) واعادة �صلة
التنظيم مع اخلارج.
حي ��ث ي�شري لفرتة ال�سجن بانه ��ا كانت من مراحل
حي ��اة ال�شيوعيني الت ��ي ق�ضوا اغل ��ب حياتهم يف
ال�سجون او مطاردين من قبل الأمن �سبب افكارهم
التي يحملونها فبد�أنا ك�شيوعيني من اعادة تنظيم
انف�سن ��ا يف داخل ال�سج ��ن وفق النه ��ج الذي �سار
عليه اغلب ال�شيوعيني من تكوين اخلاليا احلزبية
وحلق ��ات الدر� ��س و�ش ��رح مفاهي ��م املارك�سي ��ة-
اللينين ��ة ب�ش ��كل او�س ��ع لوج ��ود اغل ��ب الك ��وادر
املثقفة يف ال�سجن�،إ�ضافة اىل تق�سيم العمل داخل
ال�سجن بني الفرن وتنظيف القواوي�ش فكما ذكرت
كان ��ت مرحل ��ة ال�سجن ف�ت�رة تعل ��م ب�ش ��كل او�سع
وفيما يخ�ص مطالعاتي،ومثلما ذكرت،اين تعلمت
العربي ��ة عن طريق الق ��راءة يف ال�سجن .قر�أت كل
ما وق ��ع ب�ي�ن يدي،ال�سيم ��ا الرواي ��ات والق�ص�ص
وموا�ضي ��ع �أبية �أخ ��رى .ف�ض ًال ع ��ن جمموعة من
الكت ��ب ال�سيا�سي ��ة املتنوعة،ولك ��وين ق ��د تعلمت
ال�سيا�س ��ة بالعربي ��ة لذل ��ك ال جتدين مي ��ا ًال لقراءة
الكتب ال�سيا�سي ��ة باللغة الكردية م ��ا يعقد امل�س�ألة
اكرث عندم ��ا تكون هذه النتاجات ق ��د ترجمت اىل
اللغة الكردية من لغات �أخرى.

حادثة �سجن الكوت 1954

نق ��ل عزي ��ز حمم ��د بع ��د احلك ��م علي ��ه اىل �سج ��ن
بغ ��داد املرك ��زي ومن ثم اىل �سجن نق ��رة ال�سلمان
ال�صح ��راوي وبعد منا�ش ��دات الأه ��ايل ب�ضرورة
ب�ض ��رورة نق ��ل ابنائه ��م اىل �أماكن قريب ��ة ب�سبب
�صعوب ��ة الو�ص ��ل اىل �سج ��ن نق ��رة ال�سلم ��ان نقل
عزيز حممد اىل �سج ��ن الكوت املركزي يف 1953
يف الوقت الذي تفجرت فيه احلوادث يف حزيران
 1953ب�ي�ن ال�سجناء ال�شيوعي�ي�ن و�إدارة ال�سجن
ح ��ول رداءة الأح ��وال داخ ��ل ال�سج ��ن والتي ادت
اىل �سق ��وط ع ��دد م ��ن اجلرح ��ى ف ��ان الو�ضع يف
�سج ��ن الك ��وت ال يختلف كث�ي� ً
را عن �سج ��ن بغداد
وه ��و املعامل ��ة ال�سيئة الت ��ي عومل به ��ا ال�سجناء
ال�شيوعي�ي�ن كونه ��م �سجن ��اء �سيا�سي�ي�ن فق ��دم
جمموعة من ال�سجن ��اء اىل ادارة ال�سجن عري�ضة
تطال ��ب بتح�سني معاملته ��م وعلى اثره ��ا و�صلت
حمكم ��ة خا�ص ��ة م ��ن بغ ��داد يف  27مت ��وز 1953
والت ��ي بدورها وجهت تهم� � ًا لل�شيوعي�ي�ن بقراءة
الأنا�شي ��د الثوري ��ة املمنوع ��ة ب ��د ًال م ��ن ال�سم ��اع
ل�شكواه ��م وكان من �ضمنه ��م عزيز حممد التي قر�أ
�أ�سمه با�سم م�سعود حممد يف تلك الدعوة.
مل تكتف ��ي ادارة ال�سج ��ن كم ��ا يذك ��ر عزي ��ز حممد
بالتهدي ��د بح ��ق ال�سجن ��اء ب ��ل ب ��د�أت بقط ��ع م ��اء
ال�ش ��رب والطع ��ام والكهرب ��اء يف �صي ��ف مت ��وز
الاله ��ب مما دفعن ��ا اىل حفر بئر للم ��اء الذي عمل
ال�سجناء جميع ًا عل ��ى �شقه ولكن حماوالتنا باءت
بالف�ش ��ل مللوحة مياه البئ ��ر ويف ظل تلك املواجهة
فان ادارة ال�سجن حاولت التخفيف من مواجهتها
معن ��ا ب�سب ��ب موج ��ة اال�ستن ��كار الت ��ي عم ��ت بعد
اح ��داث �سجن بغداد ولكن ال�سجن ��اء ا�صروا على
ا�ضرابهم وع ��دم التعاون مع ادارة ال�سجن ولكنها
�سرعان م ��ا تغريت من موقفه ��ا بالرغم من مطالبة
ال�شيوعي�ي�ن فك احل�صار بعد االعياء ال�شديد الذي
ا�صاب ال�شيوعيني من قل ��ة الطعام واملاء وا�ستمر
الأم ��ر حتى الث ��اين من ايل ��ول  1953عندما قامت
ادارة ال�سجن بتفتي� ��ش ال�سجن بحجة البحث عن
ا�سلح ��ة وبعد عملية التفتي�ش طلبت ادارة ال�سجن
ا�سم ��اء عدد من ال�شيوعي�ي�ن لنقلهم اىل �سجن اخر
وكان عزي ��ز حممد من �ضمن تل ��ك القائمة ونتيجة
رف� ��ض ذلك القرار ب ��د�أت قوات ال�شرط ��ة بالهجوم
على ال�سجناء ال�شيوعيني وهم عزل عن الدفاع عن
انف�سه ��م ونتج ع ��ن ذلك مقتل عدد م ��ن ال�شيوعيني
و�إ�صاب ��ة العدي ��د منه ��م جرحى ومن ث ��م نقلنا اىل
�سجن بعقوبة املركزي.

ملحق أسبوعي يصدر عن مؤسسة
المدى لإلعالم والثقافة والفنون

رئيس مجلس اإلدارة رئيس التحرير

رئيس التحرير التنفيذي
علــي حســين

مع االستاذ عزيز محمد...
لقاء يتيم في اربيل

سكرتير التحرير

رفعة عبد الرزاق

زين احمد النقشبندي
رمب� � ��ا ك��ان��ت
ال� � ��� � �ص � ��دف � ��ة
او �� �ش ��ئ اخ ��ر
وراء اللقاء الوحيد
اليتيم م��ع ال�شخ�صية
الوطنية العراقية �سكرتري احلزب
ال�شيوعي ال�سابق امل��رح��وم ع��زي��ز حممد يف
اربيل ع��ام  2007اثناء ح�ضورنا وم�شاركتنا
يف فعاليات مهرجان امل��دى يف ذل��ك ال�ع��ام يف
قاعة فندق �شرياتون ومما تركه يف نف�سي هذا
اللقاء مع ه��ذه ال�شخ�صية التي ك��ان لها ما لها
م��ن ادوار وت��اث�يرات يف العديد م��ن االح��داث
التي وقعت بالعراق يف خم�سينات و�ستينات
و�سبعينات القرن املا�ضي  -ومما دار من حديث
معه كما اذك��ر انني �سالته عن الكتاب املفقود
 واملعنون  -فهد ب�ين االع�شاب  -واملف�صودب (فهد) م�ؤ�س�س احل��زب ال�شيوعي ال�ع��راق -
وه��ذا الكتاب كما ذكر يل عنه اال�ستاذ املرحوم
حممد عبد الكرمي بيارة  -انه طبع يف لندن يف
االربعينات القرن املا�ضي وهو يف اال�صل كان
لقاءا �صحفي ًا مل�ؤلفه االنكليزي مع فهد ببغداد
فبل ان يتم اعتقاله واعدامه مع رفاقه  -والكتاب
هوباللغة االنكليزية وو�ضعت على غالفه �صورة
لفهد يف االح��را���ش للتمويه وخ��داع ال�سلطات
االمنية  -التحريات اجلنائية التي كان يرئا�سها
بهجت العطية  -ال�سترياده وتوزيعه من قبل
احدى املكتبات  -وعلى االكرث مكتبة مكنزي -
ومن اال�شخا�ص الذين ذكروا هذا الكتاب اي�ضا
املرحوم جرجي�س فتح الله  -وبعد ان ذكرت له
كل هذه املعلومات وقلت له هل لديه من زيا دة
او هل �شاهد اواطلع اوقر�أ هذا الكتاب فابت�سم
وقال يل الزم انت انكليزيتك قوية وا�ضاف هذا

املو�ضوع يحتاج لقاءا خا�ص و(كعدة) وكذلك
�سالته عن ر�أيه ب�صدام ح�سني وذكرت له ما قال
الدكتور كما مظهر احمد عنه فكرر نف�س االجابة
ال�سابقة  -هذا املو�ضوع (ي��رادل��ة) لقاء خا�ص
و(كعدة) وك��ان من املفرو�ض ان التقي به مرة
اخرى حيث ابدى ا�ستعداه ولكن حدثت امور
حالت دون ان يتم هذا القاء حتى وفاته.
واحلقيقة ان املو�ضوع لي�س له �أي �صلة �سيا�سية
بل كان الغرا�ض توثيقية ،وقد افهمت اال�ستاذ
عزيز حممد باين مهتم بتاريخ الكتب واملكتبات
وقد ا�صدرت م�ؤلفا بهذا،و ار�سلت اليه فيما بعد
ن�سخة م�ن��ه.وق��د علمت ان اال��س�ت��اذ عزيز كان
وديعا رقيقا للغاية وال يريد التحدث بالتفا�صيل
اىل �سائليه لئال تكون احاديثه مدعاة انزعاج
االخرين وحتى خ�صومه ال�سيا�سيني منهم .وقد
ذكر يل من قابله من الباحثني وطلبة الدرا�سات
العليا
ان اال�ست ��اذ عزي ��ز حمم ��د ال يري ��د التح ��دث
بالتفا�صيل على الرغم من انه يعتقد ان الكثري من
االحداث قدمية وجتردت من جوانبها ال�شخ�صية
وال�سيا�سية وا�صبحت يف ذمة التاريخ .وال ادري
ه ��ل كانت يف نيت ��ه ان يكتب مذكرات ��ه وي�ضمنها
مايري ��د او ي ��رد عل ��ى اللذين وجه ��وا اليه بع�ض
النقدات من كتاب املذكرات؟..
واذكر اين �سالته اي�ضا عن م�صري وثائق احلزب
ال�شيوع ��ي العراقي التي �صادرتها ال�سلطات عند
الق ��اء القب� ��ض عل ��ى قي ��ادات احل ��زب ال�شيوعي
العراق ��ي يف االربعينيات ،وه ��ل اعيدت للحزب
بعد ثورة  14مت ��وز  ،1958فاجابني ان احلزب
�سع ��ى بع ��د الث ��ورة ال�سرتداده ��ا ومل يح�صل اال
على �شيء �صغري ،اذ ا�ستمرت دوائر االمن بعدم
ك�شف وثائقها وم�صادراتها.

االخراج الفني :خالد خضير
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عزيز محمد..
المسيرة النضالية

اعداد  :المدى
ــ ولد ع ��ام ( 1924ارت�ضى ان يكون تاريخ والدته
االول م ��ن مت ��وز) م ��ن عائل ��ة فالحي ��ة معدمة كان
وال ��ده حممد �أحم ��د عبدالل ��ه يعمل فالح ��ا ب�أجرة
يومي ��ة ،و ينح ��در من املناط ��ق الكردي ��ة املحاذية
ملدين ��ة اربيل والتي تع ��رف بقرية بريكوت ،فتعلم
الق ��ر�آن يف م�سجد �أبو بك ��ر ال�صديق ودر�س الفقه
مل ��دة ق�ص�ي�رة،ويف التح�صي ��ل الدرا�س ��ي اكم ��ل
الدرا�سة االبتدائية.
ـ� �ـ كان ��ت ع ��ام1941-1940م البداي ��ات الأوىل
لن�شاط ��ه ال�سيا�سي يف نف�س امل ��دة تلك كانت هناك
جمموع ��ة من ال�شبيبة املتحم�س ��ة ت�شجعه وتدفعه
نحو مع�ت�رك احلياة ال�سيا�سية ال�سيم ��ا ما يعانيه
الكرد من ظروف �سيا�سية واقت�صادية واجتماعية
�سيئ ��ة والتي ولدت ردود فع ��ل لك ال�شباب الكردي
الذي بد�أ يحول االنتفا�ض على واقعه املرير ،ومن
ب�ي�ن من ت�أث ��ر بهم عزيز حممد ه ��و املعلم والأديب
ال�صحفي(عز الدين في�ض ��ي) ،ويف بواكري حياته
ال�سيا�سي ��ة انتم ��ى اىل �صف ��وف جمعي ��ة (هي ��وا)
والت ��ي تعن ��ي (الأم ��ل) يف �آي ��ار  1941و�أ�صب ��ح
ع�ض ��و ًا فيها،وكان ��ت مرا�سي ��م ني ��ل الع�ضوي ��ة
يف(هي ��وا)كان لها طع ��م خا�ص يف حيات ��ه لكونها
تث�ي�ر يف النف� ��س االرتي ��اح واالعتزاز كن ��ا فيقول
وقته ��ا ج�سوري ��ن متحدي ��ن ،عل ��ى الرغ ��م م ��ن ان
معارفنا �آنذاك حمدودة.
ـــ� �ـ ويف هيوا ب ��د�أ يتغلغل بالأف ��كار التقدمية التي
طرحه ��ا حزب (هي ��وا) ث ��م �أن�ضم ل�صف ��وف حزب
�شور�ش(الثورة)والت ��ي ب ��د�أت تط ��رح املفاهي ��م
املارك�سية كرد فعل على تردي الأو�ضاع العامة يف
املنطق ��ة ككل.ويف ظروف احل ��رب العاملية الثانية
وحتدي ��د ًا عندم ��ا �شن ��ت �أملاني ��ا يف ع ��ام 1941م،
هجومه ��ا على االحتاد ال�سوفيت ��ي ،اال ان الهجوم
االملاين على االحتاد ال�سوفيتي كان قد غري جمرى
احلرب و�أعطاها حمتوى �آخر ،ال�سيما بعد معارك
�ستالينغ ��راد واالنت�ص ��ارات االخ ��رى التي حققها
ال�سوفي ��ت فتغ�ي�رت الأج ��واء العام ��ة يف العراق،
فم ��رت ن�سائ ��م احلري ��ة والدميقراطي ��ة الن�سبي ��ة

ك ��ون االحتاد ال�سوفيتي ا�صب ��ح مع جبهة احللفاء
(والت ��ي ت�ض ��م يف �صفوفه ��ا بريطاني ��ا وفرن�س ��ا
واالحت ��اد ال�سوفيت ��ي وم ��ن ث ��م دخ ��ول الواليات
املتح ��دة الأمريكي ��ة) هذه االح ��داث �ألهبت حما�س
املئ ��ات بل الآالف من ال�شبيب ��ة اليافعة ،وانت�شرت
االف ��كار احلرة حت ��ت ت�أثري ه ��ذا الو�ض ��ع العاملي
اجلديد.
ويف ال�سي ��اق نف�سه مل يقت�ص ��ر ن�شاط عزيز حممد
عل ��ى انتمائ ��ه جلمعية(هيوا) اذ يف ع ��ام 1942م
�أ�صب ��ح ع�ض ��و ًا يف جمعي ��ة ال�شع ��ب الت ��ي كان ��ت
ت�صدر �صحيف ��ة لها با�س ��م بلي�سة(ال�شرارة) وتعد
نف�سها مارك�سية.
ـ� �ـ ويف ربي ��ع ع ��ام 1948م وبع ��د وثب ��ة كان ��ون
الث ��اين  ،1948الت ��ي احدث ��ت نقل ��ة نوعي ��ة يف
حياته ال�سيا�سية حي ��ث ي�شري لذلك”بد�أت �أفكاري
بحكم عملي تتق ��رب من احلزب ال�شيوعي وهو ما
دفعن ��ي الحرتاف العمل احلزب ��ي يف �صفوف ذلك
احل ��زب الذي يدافع عن حق ��وق العمال والفالحني
والطبق ��ات الكادح ��ة” .بع ��د تر�شيح ��ه لع�ضوي ��ة
احل ��زب ال�شيوعي العراقي �أ�صب ��ح م�س�ؤو ًال لفرع
�أربي ��ل عو�ض ًا ع ��ن م�س�ؤولها نافع يون� ��س بعد �أن
�أ�صب ��ح م�س�ؤو ًال للألوية ال�شمالي ��ة وانتقل بدوره
اىل كرك ��وك وبد�أ عزيز حممد ك�سلفه من م�س�ؤويل
احل ��زب بب ��ث مب ��ادئ حزب ��ه ال�شيوع ��ي م�ستغ�ل ً�ا
املنا�سب ��ات الوطني ��ة كعي ��د ن ��ورزو وغريه ��ا م ��ن
املنا�سبات حيث يبد�ؤون بح�شد العمال وا�ستقدام
الفالح�ي�ن م ��ن الق ��رى ك�شح ��د جماه�ي�ري وا�سع.
وبالرغ ��م م ��ن م�س�ؤوليت ��ه كم�س�ؤول لف ��رع اربيل
بعد انتمائ ��ه ل�صفوف احل ��زب ال�شيوعي العراقي
�سرع ��ان م ��ا وجه له دعوة من بغ ��داد مركز احلزب
يدع ��وه للح�ضور ف ��ور ًا ب�سبب الأو�ض ��اع التي مر
به ��ا احلزب ال�شيوع ��ي العراقي م ��ن انتكا�سة بعد
اعتق ��ال قادته(فهد-حازم�-صارم)،وتب ��و�أ اللجان
احلزبية غري املفو�ضة من قبل م�ؤمتر حزبي وكان
ه ��دف اللج ��ان ح�س ��ب و�صف ��ه غايته ��ا ت�سيري دفة
احلزب يف ظروفه احلرجة.

ـ� �ـ طل ��ب م�س� ��ؤول اللجن ��ة املركزي ��ة الأوىل م ��ن
عزي ��ز حممد م�س�ؤول اربي ��ل ان يذهب مع والدته
اىل بغ ��داد لهذا الغر�ض،فب ��دوره �أ�صطحب عزيز
حممد معه والدت ��ه اىل بغداد و�سكن الدار الأوىل
الواقعة يف حملة القاطرخانة حيث توجد مطبعة
احلزب ال�شيوعي يف تلك الدار.
ــ اعتقل عزيز حممد كغريه من ال�شيوعيني يف احد
كمائن الأمن وذلك يف 1948/ 10/ 12مع اع�ضاء
اللجنة املركزية الأوىل جماعة مالك �سيف-يهودا
�صدي ��ق يف اح ��د ال ��دور احلزبي ��ة الت ��ي تق ��ع يف
منطقة الهيتاويني ومع والدته والتي قب�ض عليها
وم�ص ��ادرة مبل ��غ من املال م ��ن �صن ��دوق امتعتها
وي�ش�ي�ر عزيز حممد ان والدت ��ه جمعت هذا امللبغ
من بيع بع�ض امتعة البيت وموا�شي كانت لها يف
القرية وم ��ن ادخار راتبه يف ال�ساب ��ق عندما كان
م�ستخدم ًا .وبعده ��ا انتقل دار عزيز حممد مبعية
والدت ��ه اىل دار تقع يف حملة الهيتاويني بعد نقل
املطبع ��ة اليه و�سكن مع ��ه يهودا �صدي ��ق وجا�سم
حم ��ودي و �أ�ض�أفة ل ��دوره يف يف العمل الطباعي
كان يق ��وم بالأت�ص ��ال مع باقي اع�ض ��اء املنظمات
احلزبي ��ة كونه وجه غري معروف ل ��دى ال�سلطات
الأمنية يف بغداد.
ـــ بعد اعتقاله �أحيل اىل املجل�س العريف الع�سكري
الأول وال ��ذي ت�ش ��كل يف  1949/ 2 /12بع ��د
ثب ��وت التهمة الت ��ي وجهها الي ��ه املجل�س العريف
الع�سك ��ري الأول ب�أن ��ه م ��ن منظم ��ي اخلاليا بعد
�أعرتاف ��ات ال�شهود وحكم علي ��ه بالأ�شغال ال�شاقة
امل�ؤب ��دة ملدة خم�سة ع�شر �سن ��ه وفق ًا وقرر و�ضعه
حت ��ت مراقب ��ة ال�شرطة مل ��دة خم�س �سن ��وات بعد
انق�ض ��اء م ��دة �سجنه وفق ًا للم ��ادة ()78من قانون
العقوبات البغدادي.
ــ� �ـ وهنا تبد�أ �صفح ��ة جديدة من حياته ولكن هذه
امل ��رة يف �سجن نق ��رة ال�سلمان ال�صح ��راوي بعد
�أنتقال �أغلب ال�سجناء ال�شيوعيني والتي ت�سميهم

احلكومة باخلطرين لل�سجن اال�صحراوي ليكون
بعيد ًا عن �أي �أت�ص ��ال مع التنظيم يف اخلارج كما
حدث جلماعة يو�سف �سلمان يو�سف(فهد) واعادة
�صلة التنظيم مع اخلارج.
وي�ش�ي�ر لفرتة ال�سجن بانه ��ا  :كانت من مراحل
حي ��اة ال�شيوعي�ي�ن الت ��ي ق�ض ��وا اغل ��ب حياته ��م
يف ال�سج ��ون او مطاردي ��ن م ��ن قب ��ل الأمن �سبب
افكاره ��م الت ��ي يحملونه ��ا فبد�أن ��ا ك�شيوعي�ي�ن
م ��ن اع ��ادة تنظي ��م انف�سن ��ا يف داخ ��ل ال�سج ��ن
وف ��ق النه ��ج الذي �س ��ار علي ��ه اغل ��ب ال�شيوعيني
م ��ن تكوي ��ن اخلالي ��ا احلزبي ��ة وحلق ��ات الدر�س
و�ش ��رح مفاهي ��م املارك�سية-اللينينة ب�شكل او�سع
لوج ��ود اغلب الكوادر املثقف ��ة يف ال�سجن�،إ�ضافة
اىل تق�سي ��م العم ��ل داخ ��ل ال�سج ��ن ب�ي�ن الف ��رن
وتنظي ��ف القواوي� ��ش فكم ��ا ذكرت كان ��ت مرحلة
ال�سج ��ن فرتة تعل ��م ب�ش ��كل او�سع وفيم ��ا يخ�ص
مطالعاتي،ومثلما ذك ��رت،اين تعلمت العربية عن
طري ��ق القراءة يف ال�سجن .ق ��ر�أت كل ما وقع بني
يدي،ال�سيما الروايات والق�ص�ص وموا�ضيع �أبية
�أخ ��رى .ف�ض ًال عن جمموعة م ��ن الكتب ال�سيا�سية
املتنوعة.
ـ� �ـ بع ��د جن ��اح ث ��ورة  14مت ��وز  1958مت اطالق
�س ��راح عزيز حمم ��د بعد ثورة  14مت ��وز .1958
وا�صب ��ح م�س� ��ؤوال لف ��رع كرد�ست ��ان ،ويف �سن ��ة
 1960ا�صب ��ح عزي ��ز حمم ��د م�س� ��ؤوال للح ��زب
ال�شيوعي لف ��رع كرد�ستان وال ��ذي ي�ضم (اربيل-
ال�سليمانية – كركوك).
ويف �سن ��ة  1964يف اجتم ��اع اللجن ��ة املركزيةانتخب عزي ��ز حممد �سكرتريا للح ��زب ال�شيوعي
العراق ��ي ،وتك ��رر انتخاب ��ه ك�سكرت�ي�ر للح ��زب
ال�شيوعي يف م�ؤمترات احلزب ال�شيوعي (الثاين
�سن ��ة  ،1970والثال ��ث �سن ��ة  ،1976والراب ��ع
�سن ��ة)1985،ويف م�ؤمت ��ر احل ��زب ال�شيوع ��ي
اخلام� ��س �سن ��ة  1993تنح ��ى عزي ��ز حمم ��د ع ��ن
من�صبه بارادته.

