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 فخـــري كـريــــــم

   لك���ن عزي���ز حممد ب���ّدد وهمي ورح���ل يف حلظة 
مل تك���ن �أحفور�ت �مل���وت قد بانت ف���وق جبينه �أو 
ترك���ت لها �أثرً� يف حمّياه، ما ُينبئ باحتمال رحيٍل 
مبكٍر مل ي�س���تعد له هو نف�س���ه. وهك���ذ� هو �ملوت، 
ن�سغ �لوجود و�لعدم، خبيئة �ملطلق وهو يتحدى 
�لعقل �لب�س���ري، ويج���ول حيثما ي�س���اء و�أّنا �أر�د، 

وكيفما قرر..!

   مل يكذب عزيز حممد على نف�سه. كان يعرف ماهو 
علي���ه، وُيف�سح عن ذلك كلم���ا ر�أى يف �لإف�ساح ما 
ي�سّكل مثاًل �أو �سياق���ًا ي�ساعد يف مو�جهة تعّثٍ �أو 
تاأكي���ٍد لقيٍم يريد له���ا �أن تت�سّيد يف �سياغة منوذج 
مل���ر�ودة �حلي���اة وه���ي ت�ست�س���رف �مل�ستقبل. وقد 
ظل يرّدد �أن���ه مديٌن �ىل ج���ذوره �لطبقية �ملعدمة. 
يظ���ل يحمل عبء حم���ٍل �إن�ساين ثقي���ل تكبدته �أمه 
وهي تك���دح لتح�س���ن تربيته. ل ت���ردد يف �لقيام 
ب���كل عمل �سري���ف مهم���ا كان ثقياًل لي�س���ّب هو عن 
�لط���وق وي�سبح رجاًل قب���ل �أو�نه ودون �أن يعرف 
م���ن �لطفولة غري ت�سميتها �ملج���ردة، ثم ينغمر يف 
رحاب ج�سارٍة �أكرب من �سنه، لكنها مب�ستوى وعيه 
�ملبك���ر �لذي �كت�سبه من �سقاء �أمه وبيئتها �لفقرية 
�ملعدمة حيث مظاهر �ل�ستغ���الل و�لع�سف بكل ما 
تنط���وي عليه م���ن معنًى، وم���ا تثريه م���ن �سجٍن، 
وم���ا ت�ستثريه م���ن طاقة على �لرف����ض وقدرة على 

مو�جهة �لظلم و�لعزم على تغيريه.

   �سار عزيز حممد، �إبن �أمه، كتلة من �لت�سبث بكل 
�سبي���ٍل ي�سكل �أد�ة تغيرٍي يعي���د للنا�ض �لذين تربى 
و�س���ط بيئته���م، حقهم يف حي���اة �ن�ساني���ة يطبعها 
عدٌل و�إن�ساف، مل تتك�سف له �بعادها بعد، �ذ كانت 
خليطًا من �أفكار ومتنياٍت تر�ود كل �إن�سان يو�جه 
�لظل���م وه���و يف ق���اع �ملجتم���ع �أو يف حو��سي���ه. 
لكن���ه �سرع���ان م���ا �إزد�د وعي���ًا، وهو يتع���ّرف على 
�أبع���اد �أكث �إ�ساءة من جم���رد مظاهر مظامل فردية 
وجتلي���اٍت للظلم مبهمة، �إذ تب���ّن له وهو يخو�ض 
غم���ار �لعم���ل ويتعرف عل���ى جو�نب �أخ���رى �كث 
�سموًل للظلم �لجتماع���ي و�لع�سف �ل�سيا�سي، �أن 
تل���ك �ملظاهر لي�س���ت �سوى نتاج لنظ���ام �جتماعي 
�لطبق���ي، كل  يكّر����ض، بحك���م طابع���ه  �أقت�س���ادي 
مظهر لال�ستغ���الل و�لتع�سف و�لتمييز، في�ستغرقه 
�لتفك���ري وي�ساأل كاًل من هم �أق���رب �ليه، ويقر�أ قدر 

م�ستطاع���ه ومل يكن قد متكن من �جتياز �ل�سفوف 
�لبتد�ئي���ة، ومل يردد يف �لبح���ث عن �إجابات ِمن 
�لأكرب �سنًا حول �لأ�سكالت �لتي كان يو�جهها يف 
فّك ما يلتب����ض عليه من �أفكار ومفاهيم وتف�سري�ت 
تب���دو له �أحيانًا �أعقد من �لظاهرة نف�سها. و�إهتدى 
�أخ���ريً� �ىل فهمه �خلا�ض لكل ما يحيط به وببيئته 
م���ن �أ�سباب �جلور. وبب�ساط���ة يافٍع �إكت�سب �أعمق 
معرف���ة مبدل���ولت ما هو في���ه، من �حلي���اة نف�سها 
دون حاجة لتعقي���د�ت �ملفاهيم و�لتنظري، فا�سبح 
�سيوعي���ًا ودخ���ل دروب �ل�سيوعي���ة، وتوَح���د منذ 
�للحظ���ات �لوىل ب���ال حتف���ظ يف كي���ان �حل���زب. 
�أ�سب���ح نزيل بيوتاته �ل�سري���ة، يف مطبعة �حلزب 
وحمط���ات بري���ده وحو��س���ن ك���و�دره �لقيادي���ة. 
تعلم فيه���ا �لأمانة و�لإلتز�م و�لولء �ملطلق. كانت 
تل���ك �سم���ات �ل�سيوعي يف تلك �ملرحل���ة �لتاريخية 
�ملعّمدة باأبلغ �لت�سحيات ونكر�ن �لذ�ت، و�حُلبلى 
م���ن  و�ملرجت���ى  و�لتحدي���ات  و�لآم���ال  بالوع���ود 
قلب �ملو�زي���ن و�إعادة خلق �لقي���م و�إ�ساعة مبادئ 
�لعد�لة �لجتماعية وحرية �ل�سمري و�ملعتقد ونبذ 
كل م���ا يتعار�ض مع عامل ينفي �ل�ستغالل و�جلور 
و�لتميي���ز. وكان���ت تلك مرحلة ت�سّل���ل �لوعي منها 
�ىل كل ميادي���ن �ملجتم���ع و�حلي���اة �ل�سيا�سي���ة.. 
�لتغي���ري  ق���وى  ي�ستنه����ض  جدي���د  ب���كل  �لوع���ي 
ويكّر����ض يف �ل�سمري �لعام �ملب���ادئ �لنافية للظلم 

و�ل�ستغالل و�لع�سف.

   �إنغم���ر عزي���ز حمم���د يف �لن�س���اط �حلزب���ي منذ 
حلظة �إنتمائ���ه، دون �أن يلتفت ل�ساأٍن غري ما ُيليه 
عليه �لتز�م���ه وو�جبه �حلزبي، لينتهي به �ملطاف 
يف �و�خ���ر �أربعينيات �لق���رن �ملا�سي �ىل �ل�سجن 
�مللكي حيث �أم�سى فيه عقدً�، وحررته من �أ�سو�ره 

ثورة ١٤ متوز عام ١٩٥٨.

يك���ون دخول���ه خي���اره  �أن  �ل�سج���ن، دون  كان     
�ل�سخ�س���ي كم���ا ه���و ح���ال جمايلي���ه مم���ن قادهم 
�لن�س���ال وحتديات���ه �ىل �ملعتق���الت و�ل�سج���ون، 
مدر�س���ة �لتعل���م و�لتكوي���ن �ملع���ريف و�ل�سيا�سي. 
وفي���ه �إنك���ّب عزي���ز عل���ى �لق���ر�ءة، و�س���ار �أ�سري 
�ل�سغ���ف بتعل���م �لعربية وفهم مدلولته���ا �للغوية. 
ومل تقت�س���ر قر�ء�ته على كتب �ل�سيا�سة، بل كانت 
�لرو�ية و�ل�سعر وكتب �ل�سرية حتتل �لولوية يف 

�إختيار�ت���ه، ونه���ل م���ن كنوزها باللغت���ن �لعربية 
و�لكردي���ة. وظّل حتى حلظات���ه �لخرية يتعذر �أن 
ي���ر �ليوم علي���ه دون �أن يكون �لكت���اب �أني�سه، �إذ 
نق���ل لرفيق���ه حيدر �ل���ذي لزم���ه دون مفارقة، قبل 
�ساع���ة م���ن رحيل���ه، �أن���ه كان يتمن���ى �ن ي�ستطيع 

�لتحرك لينتقل �ىل �لكر�سي ويقر�أ.!

   ح���ال �إنعتاق���ه م���ن �ل�سج���ن بع���د ث���ورة مت���وز، 
�إنخ���رط يف �لعم���ل �لقي���ادي �حلزب���ي، وتنّقل يف 
�مله���ام و�ملو�ق���ع �لقيادية، و�ساه���م يف �إعادة بناء 
�لتنظيم���ات �حلزبي���ة �لت���ي تعر�س���ت لالإنقط���اع 
و�لت�سفيات من قبل طغمة �لبعث وحر�سه �لقومي 
�لإجر�مي���ة بع���د �نقالب���ه �لدم���وي يف ٨ �سب���اط 
�ل�س���ر�ع  �حت���د�م  �ج���و�ء  يف  و�أُنتخ���ب   .١٩٦٣
�حلزبي���ة  �لتنظيم���ات  وُتف���كك  �لروؤي���ة  وغي���اب 
�سكرتريً� للجن���ة �ملركزية للحزب، دون �أن ي�سّوت 
ه���و لنف�س���ه، م���رّددً� حتى بع���د �إنتخاب���ه ب�سنو�ت 
وكلما وجد ذلك �سروريًا، �أنه مل يكن ولي�ض �لأكفاأ 
ب���ن رفاق �لقيادة. ويعرف من عمل معه يف �لعمل 
�لقيادي، �أنه كان يعري �هتمامًا �إ�ستثنائيًا للكفاء�ت 
يف �للجنة �ملركزية و�ملكتب �ل�سيا�سي وي�سطفيهم 
�ىل جانبه يف بلورة �ملو�قف و�ل�سيا�سات و�د�رة 
�لعم���ل �لقيادي. ومل يكن لي���رّدد يف �أن يكون بن 
ه���وؤلء من هم على خالٍف فك���ري �أو �سيا�سي معه، 
�أو تقاطٍع مع �لجتاه �ل�سائد يف �حلزب وقيادته.

   كانت مرونته يف معاجلة �خلالفات بن �لعنا�سر 
�لقيادي���ة و�لإجتاه���ات �ملت�سارع���ة د�خ���ل �حلزب 
مو�س���ع عدم ر�س���ًا وقبول، وخ�سو�س���ًا حن كان 
�خلالف يتخذ منحًى متعار�سًا مع �لر�أي �لعام يف 
�حل���زب، ولي�ض يف قيادته فح�س���ب. وقد ل يعرف 
�لغالبية من �ل�سيوعين �أن تلك �ملرونة و�لت�سامح 
وغ�ّض �لط���رف �أحيانًا عن �ملخالفن �أو �ملختلفن، 
مل تك���ن مبعزٍل عن �لتجرب���ة �حلزبية �ملريرة �لتي 
عا�سه���ا وكوكبة م���ن �لقيادي���ن يف �ل�سجن �لذين 
كتب���و� للقي���ادة وجه���ة نظره���م ح���ول �ل�سيا�س���ة 
�ل�سائ���دة، دون �أن يع���رّبو� �أو يب�س���رو� به���ا علنًا، 
فم���ا كان م���ن �مل�س���وؤول �لول �ل �أن ي�سطب عليهم 
�إ�ستي�س���اح، ودفعه���م  �أو  باجلمل���ة دون مناق�س���ة 

�ىل”�لعزل”يف �ل�سجن.!
   و�لغري���ب �أن جمي���ع م���ن مت ف�سله���م �أ�سبح���و� 

قادة يف �حل���زب، و�أ�ست�سهد �لبع�ض منهم، و�سار 
م���ن �تخذ ق���ر�ر طردهم ومعاناتهم خ���ارج �حلزب 
و�لبع����ض م���ن حو�رييه �س���ارو� بحك���م �ملرتدين 

و�خلونة..

   ظ���ل عزيز حممد �أ�سري هاج����ض �لقهر �لالمبد�أي 
حتى وه���و يف فر��ض �ملر�ض و�سك���ر�ت �ملوت، �إذ 
مل يرف����ض مكاملة م���ن مل يركو� و�سيل���ة للنيل من 
�حل���زب ومنه �سخ�سي���ًا، ومل يتعف���ف بع�سهم من 
و�سع نف�س���ه حتت ت�س���رف �ل�سف���ار�ت �لعر�قية، 

و�أختار �آخرون �لإفر�ء عليه.

   وق���د تّكون عزيز حمم���د، بطبيعته �ملحافظة، يف 
بيئة �إنك�س���ار�ٍت وتر�جعاٍت و�أخط���اء و�سر�عات 
ع�سفت باحلزب، ويف �أج���و�ء �سادتها �أحيانا غري 
قليلة معايري ل مبدئية، و�إنحياز�ت ذ�تية منفعلة، 
وتناف�ض غاب عنه يف حلظ���ات فارقة �لتوقف عند 
م���ا يفيد �أو يلح���ق �أفدح �ل�س���ر�ر بوجود �حلزب 
و�حلف���اظ على �سالمت���ه، بل وبامل�سال���ح �لوطنية 
�لعليا، وهو ما يلقي �لأ�سو�ء على مر�حل خمتلفة 

من ت�سدره �لعمل �لقيادي.

   لكن عزيز حممد، رغم كل ما ُيقال �أو ُين�سب له من 
�أخطاء ومو�قف خملة، مل يكن”فرديًا”�أو مت�سلطًا 
�ل بالق���در �لذي يتيح قدرً� من ذلك، �سمت من كان 
يعم���ل مع���ه، �أو جتنب �تخاذ مو�ق���ف و��سحة من 
قبله���م يف �ملنعطف���ات �أو �ل�س���ر�ع �ملنفل���ت. وهو 
بطبيعت���ه كان يرك���ن �ىل م���ن ي���رى فيه���م �لكفاءة 
و�ل���ر�أي و�خل���ربة لإن�س���اج �لتوج���ه و�ملوق���ف. 
وتت�س���ح هذه �لطبيعة �لتي قد ي���رى فيها �لبع�ض 
نزوع���ًا �سلبي���ًا و�سعف���ًا، يف �جتماع���ات �للجن���ة 
�ملركزي���ة، حيث ي���ردد يف بلورة تلخي����ضٍ ملا د�ر 
في���ه، تاركًا حتديد ذل���ك لوجه���ة �لر�ء �ملطروحة، 
م���ن مو�ق���ف و�ر�ء  �لي���ه �لأكثي���ة  وم���ا تنته���ي 

وتوجهات.

   بق���ي عزيز حتى �للحظة �لخرية م�سدودً� �ىل ما 
�عت���ربه دون تردد ق�سية حيات���ه، وحمور ق�سيته 
و�د�ة �جن���از م���ا كان يطم���ح ليتحق���ق يف �حلياة 
ظ���ل �حلزب. و�إذ تخل���ى عن �مل�سوؤولي���ة �لقيادية، 
ل تهرب���ًا و�إمن���ا رغب���ة يف �س���خ دم���اء جدي���دة قد 

ت�ستطي���ع �لتفاع���ل م���ع �لتط���ور�ت �لعا�سفة �لتي 
غريت �لعامل، وجتديد �حلزب و�لرتقاء بو�سائله 
و�دو�ته و��ساليبه وبناه للتناغم مع ما يجعل منه 
قوًة حمرك���ة خالقًة لبناء عر�ٍق ديقر�طي ت�سوده 

�لعد�لة �لجتماعية و�ل�سلم �لجتماعي.

   رح���ل عزي���ز حمم���د قب���ل �ن �خو����ض مع���ه �آخر 
جول���ة من ح���و�ٍر يف ق�ساي���ا ومو�ق���ف، �أردت �أن 
يق���ول كلمته �لخ���رية فيها لعلها تعي���د �لنظر فيما 
��ستق���ر يف ذ�كرتي من تقييًم حول �حد�ٍث عا�سفة 

ومو�قف مربكة.

   �كت���ب ع���ن عزي���ز حمم���د، و�نا �ق���ّر بتمّي���زه عن 
كثريي���ن م���ن جمايلين���ا. كان �سديق���ًا ل يخد����ض 
�سد�قته �خل���الف و�لختالف يف �لفك���ر و�لتقييم 
و�ملو�ق���ف. مرت �سنو�ت كّنا نبدو فيها كما لو �ننا 
عل���ى ر�أي و�حد، رغم �نن���ا مل نكن كذلك. وع�سفت 
بنا يف �سنو�ت �أخرى ت�سدعاٍت يف �ملو�قف، لكننا 
ظللن���ا عل���ى ولٍء ل تخمد جذوت���ه ل�سد�قة تعمدت 
بالوفاء لالمل و�لق�سية �لتي ظلت عميقة �جلذور. 
رمبا يع���ود ذلك �ىل �ننا كّنا من منبٍت و�حد وعلى 
مرجت���ًى �أن ل ن���رى �أمًا تكدح ك�س���رية �لعن، و�بًا 

تقّو�ض ظهره وهو يلتقط رزق ��سرته.

   لكنه مرجتًى ظل ورمبا �سيظل موؤجاًل �ىل حن.
   فالأمه���ات �لك�س���ري�ت ي���الأن دنيان���ا بالح���ز�ن 
و�ل�سج���ن، و�لأب���اء �ملنك�سرة ظهوره���م، و�مللبدة 
وجوهه���م ل يلتقطون رزق ��سره���م �ل بن ��سالء 
�ل�سحايا خا�ستهم، ومنهم م���ن يلتقطها بعيدً� عن 

�لنظار يف ف�سالت �وبا�ض �لنظام..

   �لأن فقط، �بكيك �سديقي عزيز، و�أغفر لك خطيئة 
�لرحيل دون ود�ع..

   �لآن �بك���ي ق�سورن���ا وخيبتن���ا �أذ مل ن���ن جن���ة 
�لفقر�ء يف �لر�ض...

   ليت���ك �نتظ���رت يوم���ًا و�ح���دً� ل غ���ري. �أكان ذل���ك 
كث���ريً� عليك، �م �نه �لوهم �لذي يظل ير�فقنا حتى 

�للحظة �لبدية .
�شبق لهذه املادة ان ن�شرت
 يف املدى / حزيران 2017

حين ضّيــع »الوهم« آخر فرصة لقاٍء 
مؤّجل مع عزيز محمد

   امل��وت وحده يكش��ف معنى الوه��م، وٌيطيح بتش��بثاتنا امللتاعة بحثًا 

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 ُجبِّ خيبته فيموت 

دون أن يتع��رف عىل معنى الحي��اة التي كان يبحث لها ع��ن خلوٍد عبثي. 

وم��ع ذلك ظ��ّل البرش ي��دورون مّذاك يف متاه��ة كلكام��ش، ويتفننون 

يف”تخليق”مشاتل لنبتة الخلود، ولن ينفّض عنهم وهم فجيعتهم سوى 

باملوت، بوصفه الحقيقة املطلقة العصٌية عىل اإلنكشاف..!

   كن��ت أن��ا ضحية هذا الوهم، وأنا أراهن ع��ىل أن عزيز محمد ميكن أن 

ينتظر يومًا آخر ريثام أتفرغ للقائه املؤجل: مجرد يوم آخر، ال غري.

عزيز حممد وفخري كرمي .. ا�شبوع املدى  2007
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عادل حبه

ـــن ـــي ـــس عـــــــــدنـــــــــان ح

 يف ظه���رية ي���وم �لأربع���اء �مل�س���ادف �حل���ادي 
و�لثالث���ن م���ن �أي���ار ع���ام 20١7، رح���ل �لفقي���د 
�لرفي���ق عزي���ز حمم���د �ل�سكرتري �ل�ساب���ق للجنة 
�ملركزية للحزب �ل�سيوعي �لعر�قي عن عمر ناهز 
�لثالثة و�لت�سعن. ول���د �لفقيد يف قرية بريكوت 
يف �إح���دى �سو�حي مدينة �أربي���ل يف متوز عام 
١٩2٤ م���ن عائلة فالحية فق���رية. ونظرً� للو�سع 
�ملادي للعائل���ة، مل تت�سنى �لفر�سة للفقيد باأكمال 
در��سته يف تل���ك �لأو�ساع �ل�سعب���ة �لتي عا�سها 
�لعر�قيون. وما �أن �سب �لفتى عزيز حممد  حتى 
وج���د نف�سه يف خ�سم �ملوج���ة �ل�سيا�سية �لهادفة 
�إىل �نق���اذ �أبن���اء جلدته من �لقومي���ة �لكردية من 
�لظل���م و�لتميي���ز �لقوم���ي، �إىل جان���ب حتري���ر 
�ل�سعب �لعر�قي من �لتبعية و�لقطاع و�لظروف 
�ملعاي�سة �لتعي�سة. وكانت �أعو�م ١٩٤٩ - ١٩٤١ 
بو�كري �نغماره يف �لن�س���اط �ل�سيا�سي. فانتمى 
�إىل �سفوف منظمة”هيو�«)�لأمل( وذلك يف �أيار 
ع���ام ١٩٤١ و�أ�سبح ع�سوً� فيه���ا. و�أثناء ن�ساطه 
يف ه���ذه �ملنظم���ة تعرف عل���ى �لأف���كار �لتقدمية 
�لت���ي كانت تروج لها ه���ذه �ملنظمة. ثم مالبث �أن 

�لتحق ب�سفوف حزب
 �سور����ض )�لث���ورة( �لت���ي كانت تب�س���ر باملفاهيم 
�ملارك�سي���ة ك���رد فع���ل عل���ى ت���ردي �لأو�ساع يف 
�لب���الد. ولعب���ت ه���ذه �ملنظم���ة دورً� يف �إله���اب 
حما����ض �لآلف م���ن �ل�سباب �لياف���ع ون�سر �أفكار 
�لتحرر �ل�سيا�سي و�لعد�ل���ة �لجتماعية، خا�سة 
يف ظ���ل �لتح���ولت �لعا�سف���ة �لت���ي ط���ر�أت على 
�حل���رب  لهي���ب  �س���روع  م���ع  بالرتب���اط  �لع���امل 
�لعاملية �لثانية. ويف ع���ام ١٩٤2، �أ�سبح ع�سوً� 
يف منظم���ة �ل�سع���ب �لت���ي كان���ت ت�س���در جريدة 
�سري���ة با �س���م بلي�سه )�ل�س���ر�رة(. وبع���د تو�سع 
ن�س���اط �حل���زب �ل�سيوع���ي �لعر�قي، وعق���د �أول 
موؤمتر ل���ه يف �أو�ئل ع���ام ١٩٤٥، تع���رف �لفقيد 
عل���ى �أه���د�ف �حل���زب وبرناجمه �ل���ذي �أكد على 
ح���ق �ل�سعب �لعر�قي بالتمت���ع باحلرية و�لأخاء 
و�مل�ساو�ة، ووج���د �لفقيد طريق �ل�سلة باحلزب 
�إىل �أن �نخرط يف �سفوفه يف �ستاء عام ١٩٤٥-  
١٩٤٦، م���ن خ���الل �لتع���رف على ن�س���ال �حلزب 
و�لجتماع���ي،  �لوطن���ي  �لعر�ق���ي  �ل�سيوع���ي 
�لوطني���ة  و�ل�سي���ادة  �ل�ستق���الل  ع���ن  ودفاع���ه 
لل�سع���ب  �لديوقر�طي���ة  باحلري���ات  ومطالبت���ه 
ول�سم���ان م�سالح �لعمال و�لفالحن وكل �سغيلة 

�ليد و�لفكر.
و�أحدث���ت وثب���ة كان���ون �لثاين �ملجي���دة يف عام 
١٩٤٨ نقل���ة نوعي���ة يف حي���اة �لفقي���د �ل�سيا�سية 

�س���و�ء عل���ى نط���اق ن�ساط���ه �ل�سيا�س���ي �أو عل���ى 
وعي���ه �لفك���ري و�ل�سيا�س���ي، وهذ� م���ا دفعه �إىل 
�ح���ر�ف �لعمل �حلزبي، حي���ث �أ�سبح م�سوؤوًل 
ملنظم���ة �حل���زب يف �أربي���ل. ولك���ن بع���د �حلملة 
�لت���ي �سّنها �لنظ���ام �مللكي �سد �حل���زب و�عتقال 
قادت���ه، ��ستدعت���ه قيادة �حل���زب �إىل بغد�د. ومع 
تو�يل حملة �لعتقالت و�ملد�همات �سد �لأوكار 
و�لبيوت �حلزبية �ل�سرية، كّلفه �حلزب با�ستدعاء 
و�لدته لل�سكن يف �أحد �لبيوت �لو�قعة يف حملة 
�لقاطرخان���ه يف جان���ب �لر�ساف���ة حي���ث ن�سبت 
فيه���ا مطبعة �حلزب. ولكن  م���ا لبث �أن مت ك�سف 
�لبيت من قب���ل �ل�سرطة �لعر�قية ومت �عتقاله مع 

و�لدت���ه، ومت �حلكم على �لفقيد بال�سغال �ل�ساقة 
مل���دة ١٥ عامًا  من قب���ل حمكمة �لنع�ساين �ل�سيئة 

�ل�سيت يف ١2/2/١٩٤٩.
وب���د�أت مرحلة جديدة مهمة م���ن حياة �لفقيد يف 
�ل�سج���ن متيزت بالق�س���وة و�حلرمان من ناحية، 
وم���ن ناحي���ة �أخ���رى بزي���ادة �لوع���ي و�خل���ربة 
و�لثقاف���ة عندما ح���ّول �ل�سيوعي���ون �ل�سجن �إىل 
حلق���ات للدر��س���ة �لثقافي���ة و�ل�سيا�سي���ة. وتعلم 
�لفقيد �للغة �لعربية و�أجادها. كما توفرت للفقيد 
�لفر�س���ة �لإط���الع عل���ى كن���وز �ملعرف���ة و�لأدب 
�لعرب���ي و�لأجنب���ي. و�نتق���ل �لفقي���د م���ن �سجن 
بغد�د �ملركزي �إىل �سجن نق���رة �ل�سلمان �ل�سهري 

�إىل  �أن مت نقل���ه  �إىل  يف �ل�سح���ر�ء �جلنوبي���ة، 
�سجن �لكوت بعد �ل�سغط �لذي مار�سته �لعو�ئل 
ب�سب���ب بعد ذل���ك �ل�سج���ن �ل�سح���ر�وي. وما �أن 
�نتق���ل �لفقي���د �إىل �سجن �لك���وت يف عام ١٩٥٣، 
حت���ى تفج���رت �ملو�جه���ات ب���ن �ل�سجن���اء وبن 
�إد�رة �ل�سج���ن يف بغ���د�د مم���ا �أدى �إىل �سق���وط 
ع���دد من �ل�سجن���اء بن �سهيد وجري���ح. و�نتقلت 
ه���ذه �ملو�جهات �إىل �سجن �لك���وت �أي�سًا بعد �أن 
قدم �ل�سجناء عري�س���ة تطالب بتح�سن ظروفهم 
�ملعي�سي���ة. ومل ت�ستج���ب �ل�سلط���ات �إىل مطاليب 
�ل�سجن���اء وقام���ت بقط���ع �ملي���اه و�لطع���ام حتى 
�لثاين من �أيل���ول عام ١٩٥٣. وبادرت �ل�سلطات 
�إىل ��ستدع���اء بع����ض �ل�سجن���اء، ومنه���م �لفقيد، 
�ل�سجن���اء  �أن  �إل  �أخ���رى.  �سج���ون  �إىل  لنقله���م 
�متنع���و� عن تنفيذ طلب �ل�سلط���ات هذ� مما �أدى 
�إىل هجوم �ل�سرطة عل���ى �ل�سجناء ور�ح �سحية 
ه���ذه �ملو�جه���ة ع���دد م���ن �ل�سيوعين ب���ن قتيل 

وجريح.
وبع���د �نت�س���ار ث���ورة مت���وز ع���ام ١٩٥٨، ب���ادر 
ق���ادة �لث���ورة �إىل �إطالق �سر�ح جمي���ع �ل�سجناء 
عزي���ز  �لفقي���د  وكان  �ل�سيا�سي���ن،  �ل�سيوعي���ن 
حمم���د م���ن ب���ن م���ن �أطل���ق �سر�حه���م. عنده���ا 
ب���د�أت مرحل���ة جدي���د م���ن ن�ساط���ه �ل�سيا�س���ي. 
فف���ي �لجتماع �ملو�س���ع للجنة �ملركزي���ة و�لكادر 
�حلزبي يف �أيلول عام ١٩٥٨، مت تو�سيع �للجنة 
�ملركزي���ة ورفده���ا باأع�س���اء ج���دد م���ن �لك���و�در 
�لقيادية �لتي مت �طالق �سر�حها. و�أختري �لفقيد 
ع�سوً� يف �للجنة �ملركزية، �إ�سافة �إىل ع�سويته 
يف جلن���ة فرع كرد�ستان. و�أ�سبح يف عام ١٩٦0 
م�سوؤوًل عن فرع �حل���زب �ل�سيوعي �لعر�قي يف 

كرد�ستان.
�ندلع���ت  �جلدي���د،  ملن�سب���ه  تولي���ه  �أثن���اء  يف 
�ل�سطر�بات يف مدينة كركوك. وقد �تهمت ظلمًا 
منظم���ة �حل���زب �ل�سيوع���ي و�حل���زب �ل�سيوعي 
به���ذه �لنته���اكات. وي���روي �لفقي���د وه���و �لذي 
�سه���د �ملو�جه���ات �لدموي���ة وكان حا�س���رً� �آنذ�ك 
بقوله:«لقد �أجرين���ا �ت�سالت مع �لقوى �لأخرى 
من �أج���ل توحيد �ملظاهر�ت و�خلروج ب�سعار�ت 
مت���وز.  لث���ورة  �لأوىل  �لذك���رى  يف  موح���دة 
ولكن رف����ض �ملقرح من قبل �لك���رد و�لركمان. 
ع���ام  مت���وز   ١٤ �سبيح���ة  مظاه���ر�ت  فخرج���ت 
١٩٥٩، و�ساركت فيها �لقوى �لثالث؛ �أي �حلزب 
�ل�سيوع���ي و�حل���زب �لديقر�ط���ي �لكرد�ستاين 
و�لركم���ان. ث���م �سادت حال���ة م���ن �لفو�سى بعد 
�طالق عيار�ت نارية، ومل ن�ستطع �ل�سيطرة على 

�ملوق���ف، وهذ� م���ا �أدى �إىل موج���ة ه�ستريية من 
�لع���د�ء بن �لق���وى �ملتناحرة، خا�س���ة بن �لكرد 
و�لركمان، مم �أدى �إىل وقوع �سحايا، وخا�سة 
يف �سف���وف �لركم���ان، علم���ًا �أنه �سق���ط عدد من 
�ل�سيوعين وم���ن  بينهم رئي����ض �لبلدية و�أخوه 
ح�س���ن �لربزجن���ي وكان���ا بعيدي���ن ع���ن مي���د�ن 

�ملو�جهة«.
وبعد �نقالب ٨ �سب���اط عام ١٩٦٣، و�ثر �ملجازر 
�لتي تعر����ض لها �ل�سيوعي���ون  و�لديقر�طيون 
و�لوطني���ون �لعر�قيون، توجه �لفقيد وعدد غري 
قلي���ل ممن جنا م���ن طاحونة �لإره���اب �إىل جبال 
كرد�ست���ان و�سرع���و� بتنظي���م قو�ه���م ملو�جه���ة 
�لتهدي���د �خلطري �لذي تعر�س���ت له �لبالد. ولعب 
�لفقيد دورً� ب���ارزً� يف تاأمن متطلبات هذ� �لنهج 
�جلدي���د �حلزب. وبع���د �خل�سائ���ر �لفادحة �لتي 
حتمله���ا �حل���زب يف �نق���الب �سب���اط، �س���رع م���ا 
تبق���ى من قيادة �حل���زب بلملمة �جل���ر�ح و�إعادة 
بن���اء �حلزب م���ن جديد. وهكذ� عق���د �جتماع يف 
�خلارج مل���ن تبقى م���ن �لقيادة و�ل���كادر �حلزبي 
وم���ن �سمنهم �لفقيد عزيز حمم���د يف عام ١٩٦٤ 
لنتخ���اب قي���ادة جدي���دة. ومت �نتخ���اب �لرفي���ق 
عزي���ز حمم���د ك�سكرن���ري جدي���د للجن���ة �ملركزية 
بجمي���ع �آر�ء �مل�سارك���ن با�ستثن���اء ر�أي �لرفي���ق 
عزيز حممد، و��ستمر �لرفيق يف موقعه حتى عام 

١٩٩٣ حن قدم طلبًا باإعفائه من هذه �ملهمة.
لق���د قاد �لفقي���د �حلزب يف ظ���روف د�خلية بالغة 
�إىل �لظ���روف و�ل�سغوط���ات  �إ�ساف���ة  �لتعقي���د، 
�خلارجية. و��ستطاع �حلزب خالل فرة ق�سرية 
م���ن ��ستع���ادة عافيت���ه وب���رز م���ن جدي���د كق���وة 
�سيا�سي���ة يف �ملي���د�ن رغ���م �خلالف���ات �لد�خلي���ة 
�لت���ي كانت ته���ز �سفوفه بن حن و�آخ���ر بعد �أن 
�لع�س���ف  م���ر�رة  �لعر�قي���ون  �ل�سيوعي���ون  ذ�ق 
و�ل�سطه���اد و�ل�سجون و�لت�سفي���ات �جل�سدية 
طو�ل م�سريته���م �ملجيدة. و�سع���ى �لرفيق عزيز 
حممد على �لدو�م و�سع وحدة �حلزب و�سالمته 
و�سالمة كو�دره و�ع�سائه يف مقدمة �هتماماته. 
وعلى ه���ذ� �لطريق تعامل �لفقيد مع ق�سية مهمة 

و�سائك���ة مث���ل �لتحال���ف م���ع �لبع���ث �سم���ن هذ� 
�لإط���ار، فاجلبه���ة من وجهة نظ���ره كانت و�سيلة 
لرمي���م �حل���زب بع���د �ل�سرب���ات �ملهلك���ة �لت���ي 
وجهه���ا �لبع���ث حت���ى بع���د عودت���ه �إىل �ل�سلط���ة 
يف ع���ام ١٩٦٨. كم���ا �أنه���ا تعد و�سيل���ة لت�سجيع 
عنا�سر عقالنية يف حزب �لبعث ودعمها من �أجل 
�سلوك �لطريق �لعقالين و�لالعنفي يف �لرويج 
مبادئ���ه، بعيدً� عن �لق�ساء و�لبط�ض. كما مت�سك 
�لرفي���ق بقوة بحق �ل�سيوعي���ن �لعر�قين وعرب 
موؤ�س�ساته���م �ملنتخب���ة �ختي���ار �ل�سيا�س���ة �لت���ي 
تن�سج���م مع �مل�سال���ح �لوطنية للع���ر�ق. وي�سري 
�لفقي���د عزيز حممد يف �أح���دى لقاء�ته �ل�سحفية 
�إىل م���ا يلي:”لق���د ح���اول �لكث���ري م���ن �لكت���اب 
و�ملعلقن �أن ي�س���ري �إىل تاأثري �ل�سوفييت و�إمالء 
رغباتهم علينا. وهو �أمر يكن دح�سه يف مو�قف 
كثرية. كنا نقر�أ ر�أي �ل�سوفييت ونحلل مو�قفهم 
بقدر ما يتعل���ق �لأمر ب�سيا�ستن���ا، ولكننا مل نكن 
ن�ستلم �إيعاز منه���م يف تقرير �سيا�ستنا. و�أود �أن 
�أوؤك���د على �أننا مل نتاأث���ر بتلك �لإيحاء�ت، لكوننا 
نحن من يحدد �ملوقف يف ظل �لو�سع �لعام �لذي 
يعي�س���ه حزبن���ا ل �ل�سوفييت. نعم كن���ا ن�سر�سد 
بنظرياته���م وطروحاتهم لأنه���م �أ�سحاب جتربة 
طويل���ة. علم���ًا باأنهم كان���و� يوؤكدون دوم���ًا على 
�سرورة �لتقارب مبا يخدم حزبنا. ول �أنكر دور 
م�ساحلهم �ملتبادلة م���ع �حلكم يف �لعر�ق و�لتي 

لها كان لها تاأثري يف �إيجاد تفاهم مع �لنظام«.
  �أيها �لفقيد �لعزيز، �إننا �إذ نودعك، فاإننا �سنتذكر 
د�ئمًا حجم تو��سعك و�سربك و��ستعد�دك ل�سماع 
خمتلف �لآر�ء وقدرتك على تقريب وجهات �لنظر 
�ملتباين���ة، ونز�هت���ك وميل���ك لتق���دمي �مل�ساع���دة 
لرفاقك ولالآخرين، كما نتذكر ذلك �لحر�م �لذي 
يكنه ل���ك كل من �لتقى بك من �لأح���ز�ب �لعر�قية 
و�لأجنبي���ة. فقدن���اك �أيه���ا �لعزيز ولك���ن مل نفقد 
�بت�سامت���ك وتفاوؤل���ك وطي���ب مع�س���رك. من قرير 
�لعن يف مثو�ك �لأخري، وللعزيز �سريكة حياتك 
�أم �أور�����ض ولالأحب���ة فين���ك و�سريي���ن و�أور��ض 

�آيات من �ل�سرب و�ل�سلو�ن.

، بقدرة ق���ادر، للزعيم �ل�سيوعي �لعر�ق���ي �لر�حل عزيز حمم���د �أن يعود �إىل �حلياة   ل���و ُقّي����ضَ
وينه�ض من �لتابوت، و�إْن خلم�ض دقائق، �أثناء ت�سييع جثمانه �إىل �ملقربة يف �أربيل �خلمي�ض 

�ملا�سي.. ماذ� كان �سيفعل؟
�أزع���م �أنني �أعرف م���ا كان �سيفعله.. كان �سُيوقف موكب �لت�سييع �لر�سم���ي �ملهيب طالبًا �لكّف 

عنه، وكان �سين�سّم �إىل رفاقه وحمبيه مّمْن ��سطّفو� على جانب �لطريق لود�عه.
عزي���ز حممد ي�ستحق �ملهاب���ة �لتي �ُسّيع بها جثمانه �إىل �ملقربة، لكنه مل يكن يحب �أي �سكل من 
�أ�س���كال �لتبجيل و�لتقدي�ض.. كان يت�س���ّرف بتو��سع وُيحّب �أن يتعامل معه �لآخرون بو�سفه 
�إن�سان���ًا عادي���ًا، �سديق���ًا قريبًا منه���م، �أو فردً� م���ن عائلته���م... �لتو��سع كان من �أب���رز خ�سال 
�لرج���ل �ل���ذي �أم�سى، �أو بالأحرى �أرغ���م على �أن ُي�سي، ثالثة عقود عل���ى ر�أ�ض قيادة �حلزب 
�ل�سيوع���ي، يف و�ح���دة م���ن �أكث حق���ب �لع���ر�ق �لتاريخية �سر�ع���ًا – �سيا�سي���ًا - و��سطر�بًا 

ودموية و�إ�ْسكاًل.
مر�ت عدة �سعيت و�آخرون، لإقناع عزيز حممد، بعد �أن تخّلى منذ �سنو�ت عن موقعه �سكرتريً� 
للح���زب، باأن يكت���ب مذكر�ته. كان ر�ف�سًا �لفكرة على نحو قاطع.. قلن���ا له �إنه �إذ� كان ي�ستثقل 
�لتفّرغ للكتابة، فُيمكننا �أن نعينه باأن نلتقيه يف جل�سات مطّولة �أينما يكون ون�ساأله عن حياته 
وجتربت���ه وذكرياته، ون�سّجلها �إلكرونيًا ثم نفّرغها وُنعي���د حتريرها باإ�سر�فه... بيد �أنه كان 

يتم�ّسك على نحو عجيب مبوقف �لرف�ض.
كان يك���رر �لق���ول باأنه لي�ض بالأهمي���ة �لتي نر�ها.. هو يف نظره”�سخ����ض عادي”ي�سبه �سائر 
�لأع�ساء �لعادين يف �حلزب �ل�سيوعي، وكان يقول �إنه مل يكن مقتنعًا متامًا باأنه �لأن�سب لأن 
يك���ون �سكرتريً� �أول للجنة �ملركزي���ة.. يقول: يف �للجنة �ملركزية ويف هيئات �حلزب �لأخرى 
كان هن���اك د�ئمًا رف���اق �أح�سن مني ومب�ستوى ثقايف �أف�سل من م�ست���و�ي. يف هذ� �إ�سارة �إىل 
م�ست���و�ه �لتعليمي �ملتو��سع، فقد ُولد وعا�ض يف عائلة فالحّية معدمة، و�عُتقل يف وقت مبكر 
من حياته يف �لعهد �مللكي، ويف �ل�سجن فقط متّكن من حت�سن م�ستو�ه �لتعليمي و�لإقبال على 
�لقر�ءة. مع ذلك فاإن عزيز حممد كان د�ئمًا يتحدث بلغة عربية ف�سيحة ل تقّل يف م�ستو�ها عن 
م�ست���وى غالبية خريجي �جلامع���ة. ف�ساًل عن ذلك متّيز باأفكارة �ملنّظمة وباللغة �لودودة �لتي 

يتحدث بها،و�ملُبهرة د�ئمًا باملاأثور من �لكالم وبالطر�ئف.
كان ر�أين���ا،، �أن ّعزي���ز حممد �ساه���د رئي�ض على كل �لأح���د�ث �لعا�سفة يف تاري���خ �لعر�ق منذ 
منت�س���ف �ل�ستيني���ات حتى منت�سف �لت�سعينيات من �لقرن �ملا�س���ي.. كان يف قلب �ل�سر�عات 
و�ملو�ق���ف و�ل�سيا�سات �ملختلف���ة حلزب كان من �سّناع تاريخ �لعر�ق �ملعا�سر.. �لتقى و�أجرى 
مباحث���ات ر�سمي���ة و�سخ�سي���ة لي����ض فقط م���ع �أقطاب نظ���ام ح���زب �لبع���ث )يف �ل�سبعينيات( 
وقي���اد�ت �لأح���ز�ب �لوطنية �لعر�قية، و�إمن���ا �أي�سًا مع �لكثريمن �ل�سخ�سي���ات �ل�سيا�سية يف 
منطق���ة �ل�سرق �لو�سط، مبن فيهم روؤ�س���اء دول وروؤ�ساء حكومات وزعماء �أحز�ب، ف�ساًل عن 
زعام���ات �حلركة �ل�سيوعية �لعاملية مبن فيهم زعماء �لحت���اد �ل�سوفييتي و�لدول �ل�سر�كية 

�لخرى.
حاولنا �إقناعه باأن ل�سهادته قيمة تاريخية كبرية ُتوجب عليه �لإدلء بها لتبقى للموؤرخن، لكنه 
ظ���ل يف تلك �جلل�سة �للندني���ة ويف �سو�ها من لقاء�ت لحقة يرف����ض، وقد فعل �لزميل توفيق 

�لتميمي خريً� يف ��ستنطاقه ليحفظ لنا �سهادته على �لتاريخ و�إن كانت منقو�سة.
عزي���ز حمم���د �لإن�سان �لعادي يف نظر نف�س���ه و�لزعيم �ل�سيا�سي يف �لو�ق���ع، كانت له ول �سك 
ئ نف�سه منها، ب���ل هو �أعل���ن حتمله كام���ل �مل�سوؤولية ع���ن كل ما فعلته  �أخط���اوؤه.. ه���و مل ي���ربِّ
قي���ادة �حلزب يف عهده، بيد �أن م���ن �لن�ساف �لقول �إن ّعزيز حممد مل يكن م�ستبّدً� لُتلقى على 
ة من  كتفي���ه كام���ل تبعات �سيا�سة �حل���زب.. �لآخرون، وه���م بالع�سر�ت، لكل و�ح���د منهم ح�سّ

ته. �مل�سوؤولية.. رمبا �أكرب من ح�سّ
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د. صبيح الجابر

 د. خليل الجنابي

يف مطل����ع ١٩٨0 و�س����ل �ب����و �سع����ود �ىل ع����دن 
للق����اء بك����و�در �حل����زب وقو�ع����ده يف ع����دن، ومع 
ق����ادة �حل����زب �ل�سر�ك����ي �ليمني �ل�سقي����ق، قادة 
جمهورية �ليمن �لديقر�طي����ة �ل�سعبية �لتي كان 
قد و�س����ل �ليها مئ����ات �ل�سيوعي����ن و�ل�سيوعيات 
حتري����ر  ومدي����ر  �ن����ا  كلف����ت  وق����د  وعو�ئله����م. 
جريدة”�لثوري”وقتذ�ك �لخ ناجي بريك لزيارة 
�لرفي����ق �بو �سع����ود يف حمل �قامت����ه للرحيب به 
نياب����ة عن هيئ����ة حترير �جلريدة و�ج����ر�ء مقابلة 

�سحفية للجريدة.
كان حدي����ث �لرفي����ق عزي����ز حممد دقيق����ا ومركز�، 
بعي����د� ع����ن �خلطابي����ة و�لتنظري و�لتهوي����ل، كان 
و�قعيا حد �لب�ساط����ة يف قر�ءته للحا�سر وروؤيته 

للم�ستقبل.
يف �سي����اق حديث����ه ذك����ر �ن �لظروف �لت����ي عا�سها 
�حلزب مل تتح له فر�سة �للقاء �ملبا�سر باجلماهري 
�ل�سعبي����ة مبا�سرة �و من خ����الل �ملنابر �لعالمية، 
وو�سائ����ل �لع����الم �ملرئية و�مل�سموع����ة و�ملقروءة 
ف�س����ال عن �مل�ساجد �و �جلو�م����ع �ملتاحة لالآخرين 
وحمرمة علينا..�لخ. با�ستثناء ما يقارب �خلم�ض 
�سنو�ت بع����د ثورة ١٤ متوز �ملجي����دة عام ١٩٥٨ 
تنظيمي����ا  �لعل����ن  يف  �ل�سيوعي����ون  عم����ل  حي����ث 
وتثقيفي����ا وكذلك م����ا يقارب �خلم�����ض �سنو�ت يف 
�ل�سبعينات بعد قيام”�جلبهة �لوطنية �لتقدمية«.. 
�ما م����ا تبقى من �سنو�ت عمر �حل����زب فقد ق�ساها 

يف �ل�سجون و�ملعتقالت و�ملالحقات و�ملنايف.
خالل �لفرت����ن �لق�سريت����ن �ملذكورتن ��ستطاع 
�ل�سع����ب �لعر�ق����ي ويف طليعت����ه �ل�سيوعي����ون �ن 
يخ����رج �ىل �لف�ساء �لو��سع ليع����رب عما يف د�خله 
م����ن ح����ب وف����رح للو�ق����ع �جلدي����د �ل����ذي ��ساعته 
ثورة متوز. و�قع جدي����د وغريب، لكنه كان ��سبه 
باملنقذ، �لذي تنتظ����ره �جلماعات �ل�سعبية وكاأنها 
تعرف����ه منذ �لزل.. وقد متيز ه����ذ� �لو�قع بت�سدر 
�ل�سيوعي����ن م�سهده �حليات����ي �ليومي، ف�سال عن 
قيادت����ه وتوجيه����ه.. و�قع ��ستط����اع �ن يحرر 70 

يف �ملائ����ة من �بن����اء �ل�سعب �لعر�ق����ي من عبودية 
�لقط����اع، �ل����ذي ب����د�أ �لعودة من����ذ �نق����الب �سباط 
�ل�س����ود حتى �سار �كث �سط����وة �سيا�سية من عهد 
�مللكية.. ع����اد بلبا�ض جديد وبعربة جديدة ت�سمى 
)�نتخاب����ات برملانية( وه����ي ذ�ت �لنتخابات �لتي 

كانت جُترى يف �لعهد �مللكي.
�م����ا �لف����رة �لثاني����ة فهي ف����رة �ل�سبعين����ات �لتي 
�رعب����ت  فق����د  �خلم�����ض.  �سنو�ته����ا  ت�ستنف����د  مل 
يعمل����ون  �ل�سيوعي����ن  �ن  رغ����م  �حلاك����م  �لبع����ث 
�لف����رة  ه����ذه  �ن  �ذ  وطني����ة(  )جبه����ة  يف  معه����م 
�رج����اء  يف  �حل����زب  بتم����دد  متي����زت  �لق�س����رية 
�لع����ر�ق ب�س����كل �خاف �لبعثي����ن. كم����ا �ن �لعر�ق 
ثقافي����ة  طف����رة  �حلدي����ث  تاريخ����ه  يف  ي�سه����د  مل 
ثاني����ة بعد طف����رة �خلم�سينات، كالطف����رة �لثقافية 
�لت����ي ح�سل����ت �ي����ام ت�س����دي �ل�سيوعي����ن للو�قع 
�لثق����ايف �لذي ت�سدرته”�لفك����ر �جلديد”و«طريق 
�ل�سعب”و«�لثقاف����ة �جلديدة”وما كان ي�سور من 
�لكتب �لعلمي����ة و�لفل�سفية و�لفكري����ة و�لرو�يات 
ودو�وي����ن �ل�سع����ر )�لف�سي����ح و�ل�سعب����ي( وتنوع 
�ملج����الت وتعددها.. وكان م����ا يجري على �لر�ض 
م�سحوب����ا بحرك����ة نقدية تنظريية، ن����ر�ه يتحرك 
على �سفح����ات هذه �ملطبوعات م����ن خالل �ل�سعر، 
و�ل�سع����ر �ل�سعبي، و�مل�س����رح، و�لف����ن �لت�سكيلي، 
و�ملو�سيقى، و�لتلحن و�لغناء، و�لفكر و�لفل�سفة، 
و�ملناف�س����ة  و�ملحا�س����ر�ت  و�لن����دو�ت  و�لعل����وم 
�ل�سديدة يف �لق����ر�ء�ت و�لكتابة و�لن�سر وتد�ول 
�ملطبوع����ات يف �لتجمع����ات و�ملقاه����ي وحتى يف 
�ماك����ن �لعمل، وت�سجيع �لتعلي����م ومالحقة �لمية 
يف مالذ�تها �لآمنة يف �لهو�ر و�لرياف و�لقرى 

�لبعيدة وحتى يف �ماكن �لبدو �لرحل.
هذ� بع�ض ما قال����ه لنا �لرفيق عزيز حممد يف ذلك 

�حلن.
�ذن م����رت يف تاري����خ �حل����زب فرت����ان علنيت����ان 
)رغ����م �مل�سايقات( مل تتجاوز �أي����ة منهما �خلم�ض 
�سنو�ت، عم����ل �حلزب يف �جو�ئهم����ا حتت �سماء 

�سافي����ة، وكان �حل����زب يت�س����در م�سه����د �لن�س����ال 
�ل�سيا�سي و�لبد�ع �لفكري و�لثقايف �لعام..

ولك����ن �ليوم ل����و �سالن����ا �نف�سنا بعد م����رور �ربعة 
ع�سرة عام����ًا، ونحن نعمل يف �لعل����ن بعد �لتغيري 
يف 200٣ ه����ل ��ستطعنا �ن نحق����ق �ثر� بارز� يف 
�لو�ق����ع �لجتماع����ي �لعر�قي �سبيها مب����ا حققناه 
يف  �و  �ملجي����دة  مت����وز   ١٤ ث����ورة  بع����د  �س����و�ء 

�سبعينات �لقرن �ملا�سي.
لالن�س����اف نق����ول �ن حج����م �لعمل �ملنظ����م وحجم 
�جله����د �ل�سيا�س����ي و�لفك����ري و�لثق����ايف �ملب����ذول 
خالل هذه �لفرة يفوق ��سعاف �ملر�ت ما بذل يف 
�ل�سبعين����ات �و م����ا بذل بعد ث����ورة ١٤ متوز. لكن 
�لو�قع �لعر�قي �لذي ي�سبه �لر�ض �لقاحلة يبتلع 
كل م����ا يلقى عليه م����ن ��سباب �حلي����اة و�لنماء. �إذ 
�ن حج����م �خلر�ب �لفك����ري و�لثق����ايف و�لتعليمي 
و�لقت�س����ادي �ل����ذي تعر�����ض له �لع����ر�ق يف هذه 
�ل�سن����ن ل يك����ن ت�س����وره. فقد و��سل����ت و�سائل 
�لتطور و�لتقدم ونقل �ملعرفة �نهيارها منذ �و�خر 
�ل�سبعين����ات، ل �سيما بعد �ندلع �حلروب �لد�مية 
و�لقتل �جلماعي و�ملوت �ملنظم �لذي ما ز�ل يفتك 
بالعر�قي����ن جيال بعد جيل �ساحب����ه �نهيار منظم 
�ي�س����ا للبن����ى �لتحتي����ة بالكامل. و�ق����ع مل جند له 
مثيال �ينم����ا �درنا �ب�سارنا. ل �سيم����ا و�ن �لنظام 
�ل�سيا�س����ي �لذي ��ستبدلنا به �لنظام �لفا�سي �ملباد 
ه����و نظام حتا�س�ض طائفي وزع �لغنائم �لتي هي 
ملكية عامة �ىل �قربائه ومنا�سريه، وترك �لدولة 
فق����رية ع����زلء ت�ستجدي قوته����ا م����ن دول �خرى. 
نظ����ام �عتم����د عل����ى �لقو�ن����ن �ل�سابق����ة يف �د�رة 
�س����وؤون �لدول����ة ومل يطبق م����ن �لقو�نن �جلديدة 

�سوى ما ي�سمن له �ل�سلطة و�ملال و�لنفوذ.
وهل يعقل �ن بغد�د �لتي ت�سكل وطنا يف حمافظة 
مل ي����رمم فيها �سارع و�ح����د، و�ن ن�سبة �لمية بن 
�سبابه����ا تبل����غ 2٥ يف �ملائ����ة و�نها وه����ي عا�سمة 
�لدنيا قبل مئات �ل�سنن ت�سبح �ليوم غري �ساحلة 

للعي�ض �لب�سري ح�سب �لتقييمات �لدولية؟

�لرفي���ق �لعزي���ز و�لطي���ب �لذك���ر )عزي���ز حمم���د 
- �أب���و �سع���ود( كان �إن�سان���ًا متو��سع���ًا �إىل �أبع���د 
�حل���دود ويتميز ب���ذكاء فط���رى وحنك���ة �سيا�سية 
�أهلت���ه خلو�ض معرك �لعم���ل �حلزبي بكل مقدرة 
وم�سوؤولي���ة. ول غرو يف ذلك لأن���ه خريج مدر�سة 
�ل�سج���ون �لت���ي ق�س���ى فيه���ا ردح���ًا م���ن �لزمن ما 

يقارب �لعقد.
و�لت�سحي���ة  و�لإخال����ض  �ل�س���رب  خالله���ا  تعل���م 
و�لف���د�ء، �إكت�س���ب �ل�سهام���ة و�لنب���ل و�لدفاع عن 
ق�سي���ة �لعم���ال و�لفالح���ن و�لطبق���ات �مل�سحوقة 
�لت���ي ينتم���ي �إليها، ب���رع يف �لدفاع ع���ن �ل�سعوب 
و�لقومي���ات وحقه���ا يف تقري���ر �مل�س���ري وخا�س���ة 
�ل�سعب �لكردي و�ل�سعوب �لأخرى �لتي يحت�سنها 
�لعر�ق.. كان �سمام �لأمان لوحدة �حلزب وتقومي 
�سريه يف خ�سم �ل�سر�عات �حلزبية و�لإختالفات 
يف �ل���روؤى يف مو�ق���ف �حل���زب يف �لعدي���د م���ن 
�لق�سايا �لد�خلية و�لعربي���ة و�لعاملية. مل �أكن يف 
موق���ع يوؤهلني للخو����ض يف دقائق �لأم���ور، لكن 
�للق���اء�ت �لعدي���دة �لتي ت�سرفن���ا يف �للقاء بها مع 
رفيقن���ا �لر�حل عزيز حمم���د عندما كنا يف بلغاريا 
للدر��س���ة يف بد�ي���ة �ل�سبعين���ات ومل���دة عقد كامل 
جعلتنا نتعرف عن قرب على هذه �ل�سخ�سية �لفذة 

ورفاق �آخرون كانو� يف موقع �مل�سوؤولية. 
 لقاء�تن���ا �ملتعددة معهم خالل زيارتهم �إىل بلغاريا 
بدعوة من �لرفاق �لبلغ���ار �لذين كانو� على عالقة 
وثيق���ة برف���اق حزبن���ا �ل�سيوع���ي �لعر�ق���ي وبكل 
�لعربي���ة ويف  �لبل���د�ن  �ل�سيوعي���ة يف  �لأح���ز�ب 

�أرجاء �لعامل.
�إن �مل�ساع���د�ت �جلم���ة �لت���ي قدمته���ا بلغاريا لهذه 
�لأح���ز�ب ل يكن عدها �إبت���د�ءً� من منح �لزمالت 
�لأح���ز�ب و�لت���ي  تل���ك  بل���د�ن  لطلب���ة  �لدر��سي���ة 
ُتع���د ب���الآلف ويف �ست���ى �لإخت�سا�س���ات �لعلمية 
و�لأدبية و�لتقنية و�ملهنية وتهيئتهم كو�در علمية 

تخدم بلد�نها يف عملية �لبناء و�لتعمري �إىل جانب 
�مل�ساعد�ت �لعينية و�لدر��سات �لنقابية و�حلزبية 
لإعد�دهم كو�در علمية ليت�سدرو� �مل�سهد �ل�سيا�سي 

يف بالدهم.
نعم لق���د كان يل �سرف �مل�ساهمة م���ع رفاق �آخرين 
يف �للق���اء م���ع جمموع���ة �لأ�سم���اء �لت���ي ذكرته���ا 
وخا�س���ة مع �لرفي���ق �لر�حل )عزيز حمم���د - �أبو 
�سع���ود(، ول �أبال���غ م���ن �أن �للقاء مع���ه كان يتاز 
بروحية عالية من �لألفة و�ملحبة و�لأمل و�لتفاوؤل 

و�لتي كان يتاز بها رفيقنا �لعزيز.
وهن���اك لقط���ات جميل���ة �أتذكره���ا يف لقاء�تن���ا مع 
�لرفيق )�أبو �سعود(، ففي �إحد�ها كنا جمموعة من 
رف���اق منظم���ة بلغاريا للحزب �ل�سيوع���ي �لعر�قي 
ذهبن���ا لزيارته يف موق���ع �إقامت���ه يف �سوفيا، كنا 
خم�س���ة رف���اق ورفيقة و�حدة فق���ط، وخالل �للقاء 
�سادف �أن �لرفاق )�لذكور( كانو� يف �ملقدمة وجاء 
دور )�لرفيق���ة( يف �لنهاي���ة، هنا ق���ال لنا وب�سوت 
م�سموع )بعدكم ِفِلْح - فالحن!!(، و�سافح �لرفيقة 
بح���ر�رة لأنه يعرفه���ا ويعرف تاأريخه���ا �لن�سايل 
ومكانته���ا يف �حلركة �لن�سوي���ة �لعر�قية ور�بطة 

�ملر�أة..و�لرفيقة هي �لر�حلة )عميدة �لرفيعي(.

�للقاء  بعد 
وخروجنا 

لن���ا  �ساأ
�لرف���اق..  �أح���د 

)م���ا  �حلقيق���ة  قائ���اًل 
فهم���ت �سن���و ق�س���د �لرفي���ق 

عزي���ز حممد.. بعدك���م فالحن(.. ومت 
�ل�س���رح له باأن �لفالح ينظر �إىل �ملر�أة نظرة دونية 

ومتخلفة ود�ئمًا يجعلها بعده حتى يف �مل�سري
.. �إلتف���ت �لرفي���ق �إىل �لرفيق���ة )عمي���دة( معاتب���ًا 
�إياها عل���ى هذ� �لإ�سكال، وقال لها )من ور�ج �أكلنا 
رز�لة من �لرفيق عزيز(. فاأجابته )ت�ستاهلون لأن 
و�حدكم مثل �أي �سيخ ع�سرية نافخ نف�سه وي�سي 

يف �لأمام!!(.
�حلقيق���ة مل تك���ن �إ�س���ارة �لرفي���ق )عزي���ز حممد( 
للمو�س���وع عل���ى �أنها )رز�ل���ة(، لكنه قاله���ا ب�سكل 
ونح���ن  خا�س���ة  �لكث���ري  تعن���ي  م���وؤدب  ترب���وي 
متو�جدين يف بلغاريا وعلينا �أن ننهل من ثقافتهم 
ومو�قفه���م �إجت���اه �مل���ر�أة وم�ساو�ته���ا �لكاملة مع 

�لرجل.
�للقطة �لأخرى يل.. حيث علمت باأن �لرفيق عزيز 

حممد �سي�سل مطار �سوفيا على �خلطوط �جلوية 
�لبلغاري���ة �لقادمة من بغ���د�د يف �أحد �لأيام. ويف 
لإ�ستقبال���ه،  �ملط���ار  �إىل  ذهب���ت  �ملذك���ور  �ملوع���د 
و�أن���ا �أع���رف مقدم���ًا �أن ممث���اًل للح���زب �ل�سيوعي 
يف  �سيك���ون  �خلارجي���ة(  )�لعالق���ات  �لبلغ���اري 
�إ�ستقبال���ه �أي�سًا. و�سلت �لطائ���رة وو�سل �لرفيق 
عزي���ز حمم���د ودخل �سال���ة �لتفتي����ض كاأي م�سافر 
ع���ادي، ولالأ�س���ف مل ي�سل حل���د �لآن ممثل �حلزب 
�ل�سيوع���ي �لبلغاري �ملكل���ف باإ�ستقبال���ه وت�سهيل 
عملية دخوله، هنا بادرت و�إت�سلت ب�سابط �ملطار 
وعرفته بنف�سي وبال�سيف �لقادم ومت دخوله على 
�أف�س���ل م���ا يكون. �إق���رح �لرفيق عزي���ز �أن ننتظر 
بع�ض �لوقت يف �سالة �لإنتظار لكي نعطي فر�سة 
لو�س���ول �لرفيق �لبلغ���اري، م�س���ى بع�ض �لوقت 
ومل ي�س���ل �أحد، عندها �إقرحت على �لرفيق عزيز 
�أن ناأخذ )تاك�سي( ونذه���ب �إىل �لفندق �ملخ�س�ض 
ع���ادة لل�سي���وف م���ن �لأح���ز�ب �ل�سيوعي���ة فندق 
)ري���ال( عل���ى م���ا �أتذك���ر، �لرفيق عزي���ز كان يحمل 
�أن  حاول���ت  متو�سط���ة(،  مالب����ض  )جنط���ة  مع���ه 
�أ�ساع���ده وحملها عن���ه �إىل �لتاك�س���ي رف�ض رف�سًا 
قاطع���ًا وق���ال )بعدين �سباب( وق���ال حتى ما تزعل 

ه���ذ� كي����ض �سغ���ري كان يحمل���ه يف ي���ده ممكن �أن 
ت�ساعدين به، وعندما و�سلنا �لفندق �ملذكور حمل 
�جلنط���ة بنف�سه ودخلنا وعند تقديه جو�ز �سفرة 
لالإ�ستعالم���ات عرف���وه ون���ادو� على مدي���ر �لفندق 
و�إ�ستقبله �إ�ستقباًل حارً� ويبدو �أن لديه معلومات 
بو�س���ول �لرفيق �ل�سي���ف. و�أخربنا ب���اأن �لرفيق 
�لبلغاري قد ح�سل له حادث �سري عر�سي مما �أدى 

�إىل تاأخره وهو يف طريقه �إلينا �لآن.
بعد ن�سف �ساع���ة تقريبًا و�س���ل �لرفيق �لبلغاري 
وهو من �لذين يجيدون �للغة �لعربية وكان �لَعَرق 
يت�سب���ب منه خجاًل وق�ض لنا م���ا حدث له و�إعتذر 
كثريً� على هذ� �لتاأخري وقال كيف و�سلتم؟، �أجابه 
�لرفيق عزيز مبت�سم���ًا )جئنا م�سيًا على �لأقد�م!!( 
عندها �ساألني ك���م دفعتم �إج���رة للتاك�سي؟، و�أ�سر 
عل���ى معرفة ذلك، بعدها ناولن���ي وباإحلاح )ع�سرة 
ليف���ات( مع علب���ة جكليت و�س���دة ورد كان يحملها 

معه قدمها للرفيق �أبو �سعود.
�للقط���ة �لثالث���ة للرفي���ق �أب���و �سع���ود، ه���و �أنه يف 
�إحدى زيار�ته �إىل بلغاري���ا �سادف وجود �لرفيق 
�خلال���د )خالد بكد��ض( يف زيارة هو �لآخر بدعوة 
م���ن �حلزب �ل�سيوع���ي �لبلغاري، �إلتق���ى �لقائد�ن 
�ل�سيوعي���ان يف منتج���ع �سياح���ي يف مدينة فارنا 
�جلميل���ة �لو�قع���ة عل���ى �لبح���ر �لأ�س���ود يف لق���اء 
غ���ري ر�سم���ي، كان �لرفيق عزي���ز مرتاح���ًا من هذ� 
�للق���اء ح�س���ب ما نقل���ه �إلينا حي���ث �إمت���د ل�ساعات 
طويل���ة ولأيام عدي���دة �أفرغ كاًل منهم���ا ما بجعبته 
ع���ن �أو�ساع �حلركة �ل�سيوعي���ة يف �لعامل �لعربي 
وتن���اول  �لع���امل،  �أرج���اء  ويف  �لثال���ث  و�لع���امل 
�ل�سيوعي���ن  �حلزب���ن  ب���ن  �حلميم���ة  �لعالق���ات 
�ل�سوري و�لعر�قي و�لعالقة مع �لآحز�ب �لأخرى 
خا�س���ة م���ع �حلزبن �حلاكمن يف هذي���ن �لبلدين 
وهو )ح���زب �لبعث �لعرب���ي �لإ�سر�ك���ي( �للذين 
يت�سابه���ان يف �لإ�س���م و�ملختلف���ن �إىل ح���د �لعد�ء 
�ل�ساف���ر بينهم���ا، و�إ�ستخل�س���ا �لتج���ارب و�لعرب، 
حي���ث كم���ا ذك���ر �لرفي���ق عزي���ز حمم���د كان �للقاء 
بينهم���ا يت�س���م بال�سر�ح���ة ومتطاب���ق يف �ل���روؤى 
رغم وجود بع����ض �مل�ساكل �لتنظيمية �لتي ظهرت 
و��سحة يف تلك �لفرة وظهور �أجنحة متعددة يف 
�حلزب �ل�سيوع���ي �ل�سوري �أدت �إىل تعث م�سرية 

�حلزب �ل�سيوعي �ل�سقيق.
كما كانت تو�سياته لنا �أن نوطد �لعالقة مع �لرفاق 
يف منظمة �حل����زب �ل�سيوعي �ل�س����وري ومتابعة 
تذلي����ل  عل����ى  و�ل�سع����ي  وفعالياته����م  ن�ساطاته����م 

�ل�سعوبات �لفكرية و�لتنظيمية بن �أطر�فهم.
لق����د كان����ت لقاء�تن����ا �ملتك����ررة م����ع �لرف����اق �لذين 
ي����زورون �سوفي����ا دعم����ًا معنوي����ا وتثقيفي����ًا لن����ا 
ملو�كب����ة �لأحد�ث.. وكان �جلميع ب����دون �إ�ستثناء 
�أول �سوؤ�له����م ع����ن �أحو�لنا �لدر��سي����ة وت�سجيعنا 
وحثنا على نهل �لعلم م����ن �لبلد �ل�سديق، متا�سيًا 
م����ع �سعار منظماتنا �لطالبي����ة و�حلزبية )�لتفوق 
�لعلم����ي و�لع����ودة �إىل �لوط����ن(، لك����ن لالأ�سف عاد 
�لع�س����ر�ت وت�سكعو� يف �ل�س����و�رع ول �أحد �إهتم 
بهم ومل ُيعرف ب�سهاد�تهم خا�سة خريجي �لدول 
�لإ�سر�كي����ة يف ذلك �لوقت وع����ادو� �أدر�جهم من 

حيث �أتو�.
لق����د كان بع�ض �لرفاق له����م �حل�سوة يف �للقاء�ت 
يف  �لطوي����ل  وجوده����م  بحك����م  معه����م  �لكث����رية 
�لعزي����ز  �لرفي����ق  منه����م  �ملقدم����ة  ويف  بلغاري����ا 
)حميد جمي����د مو�سى - �أب����و د�ود( بحكم در��سته 
�حلزبي����ة و�لأكاديية يف �سوفي����ا، كان قريبًا منا 
ورفيق����ًا ودودً� ي�ساه����م معنا يف معظ����م ن�ساطاتنا 
وفعالياتن����ا، وكان خ����ري �ملر�س����د وخ����ري �ملوج����ه 
مل����ا يتاز ب����ه من حنك����ة ودر�ي����ة حزبي����ة وثقافية 

و�سيا�سية.
نعم لقد كانت لقاء�تن����ا مع هذه �ملجموعة �خلرية 
م����ن �لرف����اق �لقيادي����ن ذ�ت �أثر فك����ري وتنظيمي 
وترب����وي نعت����ز به����ا ويف �ملقدم����ة منه����م �لرفي����ق 
�خلالد )عزيز حممد - �أبو �سعود(.. �لذكر �لطيب 

لك على �لدو�م �أيها �لرفيق �لعزيز.

عن �شحيفة طريق ال�شعب

ابــو ســعود وحديــث قديــم 
وواقع يتدحرج    

اسم حزبه، حزب العامل 

والفالحني وفقراء العراق جميعًا، 

كان قد ارتفع عاليًا مقرتنًا باسم 

الشهيد سالم عادل منذ اندالع 

ثورة 14 متوز 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: 

اعدم ونفى وهّجر وابعد كل 

من له عالقة بالشيوعية من خالل 

املالحقات واالعتقاالت ومامرسة 

ابشع انواع التعذيب والقتل 

السافر.

انه القائد واملناضل الوطني 

واالممي البارز عزيز محمد.

خواطــر عــن الرفيــق العزيــز 
الراحل عزيز محمد 
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مـــهـــنـــدالـــبـــراك  د. 

و  �سيا�سي���ون  خ���رب�ء  و  �سيا�سي���ون  يوؤك���د  و 
م�ستقلون مّطلعون، �نه لبد من �لتذكري بظروف 
�ملرحل���ة �لتي ن�سط فيها �ملنا�سل �بو�سعود، حن 
�مت���الأت �جيالها باحلما�ض نح���و م�ستقبل �ف�سل 
يف ب���الد ت�ستحقها، �لظروف �ملليئ���ة بالتحدي و 
�لآم���ال بتحقي���ق �لأهد�ف و قطافه���ا �لد�نية، يف 
ع���امل �حلرب �لباردة بن عمالق���ن، عامل �لن�سال 
�لعنيد م���ن �جل �حلقوق و �لعد�ل���ة �لإجتماعية، 
�لظ���روف �لتي قال عنها �بو�سعود و �ىل �لأخري، 
عل���ى من يري���د معرفته���ا �ن يقر�أ كت���ب : ١0 �ّيام 
ه���ّزت �لع���امل، كي���ف �سقين���ا �لف���ولذ، �ملوؤ�م���رة 
�لك���ربى على رو�سي���ا، ليعرف كي���ف هّزتنا ثورة 
�كتوبر �لإ�سر�كية و �أد�تها �لن�سالية و �لإنت�سار 

على �لفا�سية، و كيف �سارت مثالنا.   
يف ظ���روف �لب���الد �لقا�سي���ة و �ل�سع���ب فيه���ا، 
ظ���روف �حل���زب �ملثخ���ن باجل���ر�ح �ث���ر �نق���الب 
�سب���اط �ل�س���ود ع���ام ١٩٦٣، �لت���ي �نتخ���ب فيها 
�سكرتريً� عامًا للح���زب و كان يردد فيها �نه �لأقل 
تاأهياًل من بقية �لقيادين، �لأمر �لذي ف�سح �ملجال 
على م�سر�عيه لأع�ساء �لقيادة من لعب �دو�رهم 
�جلمي���ع  فتحّم���ل  �س���درت  �لت���ي  �لق���ر�ر�ت  يف 
م�سوؤوليتها بنجاحاته���ا و �خفاقاتها حتت ��سمه 
باعتب���اره �ل�سكرت���ري �لع���ام للح���زب، �لأمر �لذي 
جعل���ه ي�سّرح بع���د �سنن باأن���ه ك�سكرتري �حلزب 
يتحّم���ل م�سوؤولي���ة �لأخط���اء و �لنو�ق����ض، �لتي 

)�عرفها و �لتي ل �عرفها(، على حد تعبريه.    
و يجم���ع من عا�ض مع���ه على �ن هيبت���ه �خلا�سة 
�لقيادي���ن  و  �ملنا�سل���ن  ب���ن  و��سح���ة  كان���ت 
جمع���ت  �لت���ي  �لظ���روف  يف  �آن���ذ�ك،  �لبارزي���ن 
�جلميع معًا كال�سج���ون و �لفعاليات �لو��سعة �و 
يف �لأن�س���ار..  تلك �لهيبة �لتي تعّمدت باملو�قف 
�لبطولي���ة و ح�س���ن �لت�س���رف يف �ملعتقالت، يف 
مو�جهة �لظلم باب�سع �سوره حن يكون �ل�سجن 

بايدي جالدين مطلقي �ليد بال �سو�بط.. 
و عك�ستها �أمثلة ذ�ت دللت رو�ها و �سمعتها منه 
ع���ن حماولت �له���روب من �سجن نق���رة �ل�سلمان 
�لرهي���ب، حن �أ�س���اع �لد�عون لها ب���ن �ل�سجناء 
)بانه���ا �ستحق���ق �حلري���ة و �خلال����ض و �جن���از 
�ح�س���ن �لعمال و �لح���الم..(، و رغم م�سروعية 
تل���ك �لأفكار و �لأحالم ل�سب���اب ُعزلو� عن �حلياة 
بالق���وة يف معتق���ل �سحر�وي ن���اٍء، ف���اإن دعوته 
و ه���و �ملحك���وم موؤب���د �ىل �لنقا�ض عل���ى �لأقل و 
�لتعق���ل، يف ظ���روف مل يتوف���ر فيه���ا م���ن ينتظر 
�لهارب���ن و ل �ين �سيختبئون و ل كيف؟؟ دعوته 
تلك �أنقذت �جلميع و خا�سة �ل�سباب �لذين كانو� 
ينتظرون ��سهرً� فقط لإنه���اء حمكومياتهم، فيما 
�س���اع �أثر م���ن �أ�سّر عل���ى �له���روب يف رمال تلك 

�ل�سحر�ء �ملر�مية �لوح�سية. 
و �مثل���ة عن ن�سرهم ��سر�ب �سجناء �سجن بغد�د 
�ملرك���زي عن �لطعام بالقي���ام مبخالفات ليعاقبو� 
بابعاده���م �ىل �سجن نقرة �ل�سلم���ان لن�سر �خبار 
�ل�س���ر�ب ليت�سام���ن �ل�سجن���اء يف �لنق���رة م���ع 
�سجن���اء �سج���ن بغ���د�د.. ��ساف���ة �ىل �عر�����ض 
�للجنة �حلزبية ل�سجن بغد�د �لتي كان م�سوؤولها 
على )ميثاق با�سم � بهاء �( �سكرتري �حلزب �آنذ�ك، 
�ل���ذي �سمعت���ه منه �ثر �س���وؤ�يل ل���ه يف �ل�سنو�ت 

�لأخرية.  
لق���د هاجمه م���ن هاجمه حت���ى يف رحيل���ه و كاأنه 
هو �ل���ذي كان كّل �سئ يف �حل���زب، و لي�ض حزبًا 
�س���ّم هيئ���ات و جل���ان قيادي���ة و دونه���ا و �لآلف 
م���ن �لن�سطاء و �لع�س���اء و ��سعافه���م من �أوثق 
�لأ�سدقاء..  هاجموه نا�سن �ن �ملارك�سية موقف 
�سخ�سي و ذ�تي من �حلياة و ظروفها و �سروفها 
لآلف موؤلف���ة من �و�سع �و�س���اط �ل�سعب �لفقرية 
و رج���ال علم و �دب و ثقاف���ة و فن، و �ن �لإنتماء 
للح���زب هو ق���ر�ر فردي ح���ّر، يف ظ���روف �عتمد 

فهمه���ا عل���ى كيفية فه���م ماهي���ة �لنجاح���ات �لتي 
يكن �ن يحققها حزب �سيوعي يف بالد عا�ست و 
تعي�ض �لظلم و حك���م �حلديد و �لنار و �لتجهيل، 

كبالدنا.
عا����ض ز�ه���دً� ذ� طب���ع ب�سيط و متو��س���ع �إل يف 
�ملوق���ف من ق�سي���ة �ل�سعب، عا�ض �أمم���ي �لنزعة 
و �لفك���ر و �نطل���ق يف فكره من �لو�ق���ع �لعر�قي 
�حلزي���ن �ملعا�ض، تركت ��سول���ه �لعائلية �ملعدمة 
تاأث���ريً� و��سح���ًا يف طبع���ه �ملت�سام���ح �لك���رمي و 
عنايت���ه بزوجت���ه �ملنا�سل���ة �لبا�سل���ة �ملربي���ة �م 
فين���ك و بنات���ه و �بن���ه.. و عا����ض كاأي �ن�س���ان له 
�مزجت���ه و عو�مله �ل�سخ�سي���ة و �نو�ع معاناته..  
فيما قد يكون م���ن �ل�سعب �عطاء ت�سور متكامل 
�ملو�ه���ب  و  �جلو�ن���ب  �ملتع���ددة  ل�سخ�سيت���ه 
تعّرف���ت علي���ه �سخ�سي���ًا يف ربي���ع  �ل�سيا�سي���ة. 
بنف�س���ه  �بو�سع���ود  �لرفي���ق  ي���وم ز�رين   ١٩7٣
يف غرف���ة �لطلب���ة يف بناية”طري���ق �ل�سعب”يف 
عمارة �لطح���ان، ملتابعة ق�سي���ة ح�سا�سة لعالقة 
له���ا بتنظيم �لطلبة كنت �تابعه���ا مع رفيق قيادي 
كان ق���د �ساف���ر.. و ��ستمرت �للق���اء�ت و تطّورت 
و �س���ارت عائلي���ة و حميم���ة �ك���ث جتمعت على 
�حادي���ث ع���ن عو�ئ���ل �ل�سجن���اء �ل�سيا�سي���ن و 
ذكرياته���م ع���ن �سجني نقرة �ل�سلم���ان و بعقوبة، 
عرف���ت م���ن خاللها كث���ريً� م���ن �حلقائ���ق �لتي مل 
�عرفه���ا قباًل ع���ن منا�سلن ��س���ّد�ء يتحدثون عن 
كي���ف حولو� �ل�سج���ون �ىل �ساح���ات ن�سال حّية 
ب�سالته���م �ملتو��سلة مع �ل�سع���ب مبختلف فئاته 
و ع���رب �لر�نز�ست���ور و ع���رب �لر�سائ���ل �مللفوفة 
عل���ى �حجار ترم���ى مبقالع، مع �لع���امل، �ساحات 
مو�جه���ة و �س���ر�ع مبا�س���ر م���ع �أق�س���ى ج���الدي 

�ل�سعب.. و معاهد علم و معارف.
و عرف���ت فيها زيار�ت �ل�سج���ون للفقيدة و�لدتي 
�بن���ة رجل �لدي���ن �لكبري رفق���ة و�ل���دي و رفقتنا 

نحن �ل�سغ���ار �ىل �ل�ساب �بن عمي �لذي ��س�سهد 
لحق���ًا، �ل�سحفي �لالمع عدنان �ل���رب�ك، زيار�ت 
خّزن���ت عنه���ا ذ�كرت���ي �س���ورً� متفرق���ة، وعرفت 
فيه���ا عم���ق �ل�سد�ق���ة �لت���ي جمع���ت بينهم���ا منذ 
�لربعيني���ات. وتعّرفت من �ست���ى �لأحاديث تلك 
ع���ن حقائ���ق �و�س���ع لأح���د�ث �سيا�سي���ة و حزبية 
هّزت �لبالد و �حلرك���ة �ل�سيا�سية و �حلزب، رغم 
�حلدود �ل�سارمة �لتي تقّيد بها �لرفيق �بو�سعود 
د�ئم���ًا، باأن ليذي���ع �س���رً� دفينًا ملنا�سل���ن �بطال 
تفرق���ت طرقه���م و ع���ادت فالتحم���ت، �و �ختارو� 
طرق���ًا �خرى و بقو� يف خن���ادق �لن�سال من �جل 
�حلري���ة و �ل�سعادة لل�سع���ب..  �حلدود �لتي بقي 
ملتزمًا بها �ىل رحيل���ه حيث �إلتقينا قبل �سهر من 

ذلك �لرحيل.. 
وفيما حتّدث مرة عن معاناته يف �حلياة �ل�سرية، 
مم���ا و�جه يف �لربعيني���ات كطريفة حن تّوجب 
علي���ه �لت�س���ّوق لبي���ت �ملطبعة حن نف���ذ �لطعام، 
يف حمل���ة بغد�دي���ة ن���در تو�جد كرد فيه���ا و غلب 
�لت�س���دد على �ساكن���ي �لبيت بعدم جل���ب �لنتباه 
لوج���ود غرب���اء لإ�ستد�د هجم���ة بولي�سية، و كان 
ليجي���د �لعربي���ة. ح���ن خاط���ب �لق�س���اب بلغ���ة 
عربي���ة ف�سح���ى : �سباُح �خَلرْيِ �يه���ا �لق�ساب! و 
فتح �لق�ساب عيني���ه �سائاًل : ياحلم تريد ت�سري 
�بني؟ �جابه بع���د تفكري : حلم رز! فقال �لق�ساب 
م���ّرت  و  م���و؟؟  فل�سطين���ي  �لأخ  يب���ّن  حمّدق���ًا: 

ب�سالم. 
حت���ّدث عن �سديقه �لأقرب �لك���رب �سّنًا �لذي كان 
يتعل���م من���ه يف �ل�سيا�س���ة و �لإقت�س���اد و �للغ���ة 
ع�س���و �ملكت���ب �ل�سيا�س���ي �ل�ساكن بنف����ض �لبيت 
يف �لربعيني���ات، �ل���ذي ُجّم���د و �لرفيق عزيز مل 
يكن يدري، فحامت �سكوك حوله و عوقب حزبيًا 
لإ�ستم���ر�ر تو��سله معه.. و ع���ن �سنو�ت �و�خر 
�ل�ستينيات يف بغد�د بعيد� ع���ن �لعائلة �ملُحاَرَبة 

�لتي �سّم���ت زوجته و و�لدت���ه و �طفاله �لثالثة، 
و ه���و �ساك���ن يف بيت حزب���ي �س���رّي قريبا منهم 

متحّرقًا لهم و لي�ستطيع �ن يلتقيهم..
و فيم���ا كان �س���د �ملظاه���ر �لفارغة �لت���ي لتعني 
�سيئًا عل���ى �ملحك ي�ست�سهد مبث���ال م�سوؤول خلية 
يف �ربي���ل �سم���ّى نف�س���ه هه ل���و )�لن�س���ر( و ربّى 
�سارب���ًا �ستاليني���ًا و حمل م�سبحة حم���ر�ء بخرز 
كب���ري، �ّل �ن���ه �ف�س���ى كل ��س���ر�ره ب�سرب���ة ك���ف 
و�حدة، فيما �سم���د رفيق ناحل رقيق �لعود و مل 

يح�سلو� منه على كلمة!  
 فاإن���ه دع���ى �ىل تفّه���م �ل�سع���ف �لن�س���اين و �ن 
�لن�س���ان يك���ن �ن يبني نف�س���ه جم���ددً�.. ففيما 
كان ي�سي���د بالبطولت يف �ملعتقالت و يف معارك 
�لأن�سار و معارك �ل�سو�رع، كان يتاأمل ملعاناة من 
�سعف���و� �مام �آلت �لقم���ع و �لتعذيب �لرهيب، و 
كان يعّل���ق بانه���م �أُخِرجو� من �سف���وف �لن�سال 
بالقمع و �لإكر�ه و لي�ض عن قناعة و فكر �ختلف، 
�لأمر �ل���ذي كان يعك�سه يف لقاء�ت���ه �لأممية.. و 
دعى �لأن�سار �ىل �ح���ر�م �بطال �لعمل �ل�سري، 
حي���ث بط���ولت �لبي�سمرك���ة لي�س���ت �ف�س���ل م���ن 
بطولت �لعمل �ل�س���ري و لكل ن�ساط له بطولته 

و �بطاله.. 

كان كل لق���اء عم���ل مع �لرفيق �ب���و �سعود �و لقاء 
�جتماعي عائلي، يحمل معنى و حكمة و جتربة.. 
عك�ض فيها �لرفيق �همية �لقر�ءة و زيادة �لطالع 
و �ملعرف���ة لكل من ق���رر خو�ض”�لن�سال من �جل  
ق�سيتن���ا �لوطنية”كما كان يردد و �ىل �لأخري، و 
قد عرف عنه كون���ه قارئًا نهمًا للكتب و �لرو�يات 
�جلادة �ملتنوعة، �سهد على ذلك حمل جلو�سه يف 
بيته �ملتو��س���ع �لأخري �ملحاط بكتب �ل�سيا�سة و 
�لأدب باللغت���ن �لعربي���ة و �لكردية، حتت �سوء 
�للمب���ة �ملن�سدي���ة �لعالية �ملثبتة يدوي���ًا خلفه، و 
حت���ت �سورة لها تاأري���خ ملجموعة �سباب يف �سن 
�لع�سري���ن �م���ام مكتبة )�سيخه �س���ه ل( يف �ربيل 
يف �لربعينات، �لت���ي كانت مركز جتمع �ل�سباب 
�ل�سيوعي و �لي�س���اري، و بد� يف �ل�سورة بينهم 

�ل�ساب �لأنيق عزيز حممد.  

م���ن جانب �آخ���ر، و رغ���م �همية �لن�س���اط �لعلني 
للحزب و حتقيقه �لتالقي مع �جلماهري �ل�سعبية، 
و ه���و نادر يف �لعر�ق، و للحقيقة لبد من �لقول 
و بعد عقود على مئات �ل�سهد�ء و �لآلم و �لدماء 
�لتي �سالت ب�سب���ب �جلبهة �مل�سوؤومة مع �لبعث، 
مل �مل����ض من �حادي���ث �بو �سع���ود بينن���ا حما�سًا 
للجبهة حينها �كث م���ن �لتز�مه بو�جبه �حلزبي 

جت���اه ق�سية قررها �حلزب، ب���ل كان يثري �حلذر 
م���ن �لبع���ث يف مو�ق���ف عدي���دة..  خا�س���ة و �نه 
�ثار �لإنتب���اه يف كلمته عند �لتوقي���ع عليها، باأن 
�لتوقي���ع لي�ض �ّل �لن�س���ف �ل�سهل و �ن �لأهم هو 
�لن�س���ف �لأ�سع���ب و كيف �سُتطّب���ق، و ��سار �ىل 
�ن���ه عندم���ا يتوّقف �مل���رء عن طموحات���ه، لن يعد 
ثوري���ًا.. يف تاأكي���د عل���ى �لتم�س���ك با�ستقاللية و 

ديومة �حلزب و قر�رته..  
و ��ساف���ة �ىل م�سوؤولية و جرية �لبعث �لكربى 
يف حتطيم �جلبهة بالتعذي���ب و �لإغتيالت، فاإن 
�ع�ساء �حل���زب يحّملون قيادتهم ب���كل �ع�سائها 
كالًّ بدرجة موقعه م�سوؤولية �لثغر�ت و �لأخطاء 
يف �لتعامل مع �لبع���ث، و يحّملون �آليات �لنظام 
�حلزب���ي �لد�خل���ي �جلام���د �آن���ذ�ك، �ل���ذي �سّيع 
�لهيئ���ات �مل�سوؤول���ة �لو�سط���ى ب���ن و�جبه���ا يف 
َعْك�ِض مطال���ب �جلماهري و �لهيئات �لقاعدية �ىل 
�لعل���ى و �ل�سغ���ط عل���ى �لأعلى من �ج���ل تغيري 

�ل�سيا�سة، و بن تنفيذ �و�مر �ملافوق فقط!!
�تذك���ر جي���دً� �مل و �نفعال �بو �سع���ود يف حدود 
ع���ام ١٩7٥ عل���ى رد فع���ل �لبع���ث عل���ى �حتجاج 
�حل���زب و ��ستن���كاره لقت���ل �جلالدي���ن �ك���ث من 
ثالثن �سجين���ًا �سيا�سي���ًا من �سيوعي���ن �سابقن 
حترري���ن  قومي���ن  و  متنوع���ن  ي�ساري���ن  و 
ك���رد، قتله���م بالفوؤو����ض و �مر�ر مئ���ات �ملعتقلن 
�ل�سيا�سي���ن لروؤي���ة �ك���و�م �ج�سامه���م �ملقطع���ة 
�لطاه���رة، ح���ن �ج���اب �ملج���رم �س���د�م ب���� )�ننا 
نبحث عن عقوبة �قوى من �ملوت )١( و لن�سنع 

لأعد�ءنا �سهد�ء(.
و حتذي���ره �لد�ئ���م م���ن كالم �س���د�م يف لق���اء�ت 
�جلبه���ة �آنذ�ك �لقائل ب���� )�ننا نطمح �ن نتفاعل و 
نكّون كيانًا و�حدً�( و�س���ط �نو�ع �ل�سغوط على 
�ع�س���اء و ��سدق���اء �حل���زب، و �س���دة ح���ذره من 
حماولة �لبعث �حت�س���ان �ل�سيوعي �للبناين يف 
�سن���و�ت �حلرب �لأهلية �للبناني���ة و من ح�سور 
ك���و�دره �ملتو��س���ل �ىل بغ���د�د، و حر����ض عل���ى 
تنبيهه���م با�ستم���ر�ر. ��ساف���ة �ىل حديث���ه �لد�ئم 
مب���ا كان يقول���ه �ل�سهي���د ع���ادل �سلي���م يف جل���ان 
�جلبهة �حتجاج���ًا متو��ساًل، عما كان يجري يف 
كرد�ست���ان من �عد�م���ات و تهجري و حرق قرى و 

�نتهاكات ف�سيعة و �عتقالت 
و ح���ذره �لد�ئ���م عند �سياقة �سيارت���ه و كان غالبًا 
لوحده رغ���م حتذير�ت رفاقه ل���ه، و كان قد �نهى 
خروج���ه مع عائلت���ه كاأي �أب للتنزه مع زوجته و 
بناته بعد غياب���ه �لطويل عنهم، لكثة و تو��سل 
مالحق���ات رج���ال �لأم���ن �خلا����ض له و ه���م معه، 
�سائح���ن م���ن خلفه )ها؟؟ طلعت���و� من جحوركم 

�ملظلم���ة؟؟(، )و �لله نربّيك���م و نرّجعكم للجحور 
�ذ� بقيت���و� �حياء(، وكان يعي����ض مع عائلته كاأي 
مالح���ق و مر�س���ود م���ن �جه���زة �لأم���ن، بعد �ن 
��سكن���و� ع���ددً� من رج���ال �لأمن م���ع عو�ئلهم يف 
�سارعه���م �ل�سكني.. و غري ذلك �لكثري من �لدلئل 
على ع���دم �رتي���اح �سلط���ة �لبعث ل���ه و حتديدها 
لتحركاته، و كان ي���ردد �بيات �جلو�هري �خلالد 
بادئ���ًا ب���� )�سالٌم عل���ى جاعل���ن �حلت���وف ج�سر� 

للموكب �لعابر(، يف كل منعطف حرج. )2(
يف وق���ت كان فيه ع���دد من قيادي���ن متنفذين يف 
�حلزب عائ�سن �عر��سًا و متحم�سن فعاًل للجبهة 
مع �لبعث حتى ط���رح بع�سهم �مكانية )�ن نكون 
كيانًا و�حدً� و حزبًا و�حدً�!!( على حد تعبريهم، 
و كتب���و� يف �ل�سح���ف و ن�س���رو� كر�ري�ض بتلك 
�لإجتاه���ات، و بّينت �ل�سنو�ت �لالحقة و ك�سفت 
مو�قفهم �حلقيقية و�سط تخر�ساتهم و تهجماتهم 

على �بو�سعود، و كاأنه هو �لذي كان �ل�سبب!!

و تبق���ى هناك ��سئلة مفتوح���ة يف ق�سية �جلبهة 
تل���ك، و للوق���وف على ذل���ك يتطلب بحث���ًا خا�سًا 
مط���ول، هل قام���ت �جلبهة ب�س���روط �لبعث � رغم 
تعدي���ل و تخبئ���ة ق�س���م منه���ا لغوّيًا �، ه���ل قامت 
ب�سب���ب �سغوط �لأنظمة �لإ�سر�كية على �حلزب 
بعد توقيع معاهدة �ل�سد�قة �لعر�قية �ل�سوفيتية 
و �نفت���اح �سلطة �لبعث ب�س���كل غري م�سبوق على 
�لدول �لإ�سر�كية، ملحاولة �لبعث �ل�ستفادة من 
�ملع�سكري���ن �لعاملي���ن؟؟ �م هل ب�سب���ب �لأفر�ق 
�ملوؤ�س���ف للطرق م���ع �حلركة �لقومي���ة �لكردية و 

تو�زنات �ملنطقة؟؟ و غريها.  
من جانب �آخر، يكاد يجمع �لقريبون منه على �ن 
�ل�سغل �ل�ساغل لأبو �سعود و�سط �نو�ع �لتيار�ت 
�ملتالطم���ة، كان �سعي���ه لإحر�ز �ي تق���دم ل�سعبنا 
مبكونات���ه و �ح���ر�ز �ّي تقّدم للح���زب �ل�سيوعي 
و دعوت���ه لالأم���ن و �لديقر�طية �حلق���ة و �لتقدم 
�لجتماع���ي للب���الد، �س���و�ء م���ن خ���الل ن�ساط���ه 
لتقريب وجهات نظر متنوعة كانت ت�سود �حلزب 
و �لأط���ر�ف �لوطني���ة، و�سفت ت���ارة بالي�سارية 
و �خ���رى باليميني���ة.. و ل �ن�س���ى فرح���ه �لغامر 
لنجاح �جلهود مل�ساعدة و و�سول �ل�ساعر �لكبري 

مظفر �لنو�ب �ىل �ل�سام �آنذ�ك.
رغ���م �ن���و�ع ماتعّر����ض ل���ه �لفقي���د م���ن �و�س���اط 
حزبي���ة قيادي���ة � �آن���ذ�ك � مت�سارع���ة، خ���رج عدد 
منه���ا ع���ن �للياق���ة �ل�سيا�سي���ة و �لأدب و �رمت���ى 
عدد م���ن موجهيه���ا يف دروب �خليان���ة، و ك�سف 
ع���دد من قيادي���ن �سابقن عن عجزه���م يف �تخاذ 
�لق���ر�ر�ت يف �ملو�ق���ف �ل�سعب���ة، ح���ن مل يبدو 

ر�أيًا �و �نتظ���رو� ر�أيه هو ليوؤيدوه ثم هاجموه، 
و �آخ���رون �لتزم���و� �ل�سم���ت حينه���ا، و بع����ض 
�آخ���ر �جه�ض بالب���كاء لعج���زه، كما بّين���ت �نو�ع 
�لأحادي���ث و �ملذك���ر�ت و �ليومي���ات �لتي ن�سرت 

بعد �ن مّر �لزمان على �لأحد�ث..  
و مل ي���ربز ��س���م �ملنا�س���ل �لر�حل عل���ى �ل�سعيد 
�ل���ذي  �لوطن���ي،  و  �لكرد�ست���اين  و  �لي�س���اري 
ليت�سع �ملج���ال هنا للخو�ض في���ه بتفا�سيله، بل 
ب���رز عاليًا على �سعيد �لي�سار �لعربي، جتلّى ذلك 
يف �ل���دور �لذي لعبه �حل���زب �آنذ�ك ب�سخ�سه يف 
�مل�ساعدة على حل �خلالفات يف �لي�سار �ل�سوري 
و �مل�س���ري و ب���رز يف م�ساع���ي توحي���د جه���ود 

�لي�سار يف جمهورية �ليمن �لديقر�طية..
و كان م���ن �ملحّذري���ن من �لركود �ل���ذي بد�أ يخّيم 
على �سيا�س���ات �لأحز�ب �لإ�سر�كية �حلاكمة يف 
تل���ك �لفرة، و من �مل�سّجعن على �لإ�سالح، و كم 
كان فرحه كبريً� باإعادة �لإعتبار للقائد �لع�سكري 
�جلبه���ة  قائ���د  جوك���وف  �لكب���ري  �ل�سوفيت���ي 
�ل�سوفيتي���ة �لت���ي حّطم���ت �لنازي���ة يف �لذك���رى 
�ل�ست���ن لث���ورة �كتوب���ر �لإ�سر�كي���ة �لعظم���ى، 
بع���د �ن حكم���ت علي���ه �جه���زة �ستال���ن بالإقام���ة 
�لإجبارية و بتجريده من ��ستحقاقاته يف �و�خر 

عهد �ستالن.
و فيم���ا كان يحّذر من حتّول �لأنظمة �لإ�سر�كية 
�ىل بريوقر�طي���ة �و�مري���ة �ن مل ينتبهو� لأهمية 
�لإ�سالح �جلذري لو�سع حد لت�سخري �لإن�سان و 
كاأن���ه �آلة �سّماء كما ج���رى يف �لعر�ض �لع�سكري 
لإع���الن جمهوري���ة �ملاني���ا �لديقر�طي���ة �و��سط 
�ل�سبعينات، حن كان �جلنود ي�ستعر�سون بدقة 
�سب���ه خيالي���ة و كان �لقادة �لإ�سر�كي���ون �لأملان 
فرحن بذلك، كان �لفقيد يت�ساءل من �لقادة �لأملان 
: كاأنهم مل يعودو� ب�س���رً�؟؟ يعني �لتوجد حركة 
يد �ن�سانية بالغلط �و تاأخر جندي يف �ل�سري عن 

رفيقه؟؟ �نه موؤمل!!

و حّذر من ��سلوب تنفيذ و تطبيق �لربي�سرويكا 
يف �لحتاد �ل�سوفياتي �لذي يكن �ن يوؤدي �ىل 
تخري���ب و حتطي���م �لدول���ة �ل�سوفيتي���ة لتز�ي���د 
ن�س���اط �لغرب �ملايل و �لع�سك���ري و تز�يد ن�ساط 
�ل�سهيوني���ة �لعاملية و �ملنظم���ات �لعن�سرية يف 
�جلمهوري���ات �ل�سوفيتي���ة، و كان يطرح ذلك يف 

�للقاء�ت بن �لأحز�ب �ل�سقيقة �آنذ�ك.    

و �ليوم و بعد �لتغيري�ت �لعا�سفة �لتي �جتاحت 
�لع���امل و دوله و ُبناه، مل يفقد �بو �سعود �لأمل و 
��ستمر يب�ّسر به �ىل �لخري.. وبقي موؤمنًا بعد�لة 
�لق�سي���ة �لتي �وقف لها حياته، و بحق �لكادحن 
يف حي���اة حرة كرية ��سعد ب���ال متييز قومي �و 
دين���ي �و طائف���ي، و �بق���ى بابه مفتوح���ًا لكل من 
طلب منه ر�أي �و م�سورة، و ��ستمر بالن�ساط من 
�ج���ل مّل �ل�سيوعي���ن و وحدته���م و وحدة �لقوى 

�لوطنية �لعر�قية.  

بعد �ن تخلى ع���ن �مل�سوؤولية �لقيادية �ماًل ب�سخ 
دم���اء جدي���دة ت�ستطي���ع مو�جه���ة و �لتفاع���ل مع 
مايجري، ملو��سل���ة جتديد �حلزب و �عادة بنائه 
و حتدي���ث �أ�ساليب���ه و من �جل كل م���ا يجعل منه 
ق���وًة فاعل���ة لبن���اء ع���ر�ٍق ديقر�ط���ي و من �جل 
حتقيق مكا�سب على طريق �لعد�لة �لجتماعية..  

�ىل �ملج���د �خلال���د عزيز حمم���د.. و تبقى كلماتك 
ت���رّن يف �لذ�كرة”هناك م�ساعر بعيدة عن �للم�ض 
و �لروؤيا، فاإّما �ن تتحّول �ىل رماد �و يتحّول بها 

�ملنا�سل �ىل �إن�سان متاألق”!

____________
و  نف�شي���ًا  ب���ا روح، حمطم���ن  يعي�ش���وا  ان  1.اي 

عقليًا.

2. كم���ا كان حال عدد من اع�شاء املكتب ال�شيا�شي 
و اللجنة املركزية احلذرين من البعث.

وداعــًا عزيز محمد القائد واالنســان.. 

خرس الحزب الش��يوعي العراقي والكردس��تاين و 

الش��عب العراقي مبكوناته بوفاة املناضل الوطني 

واألمم��ي البارز الرفيق عزيز محمد )ابو س��عود(، 

مناضاًل باس��اًل عمل وضحّى بحياته الث�ّرة من أجل 

الجميع وصار مثااًل بارزًا يف مسرية و نضال شعبنا 

بعرب��ه و كرده و مكّونات��ه.. ومهام اختلف محللون 

يف دوره وصحة مواقفه، ااّل ان الدراس��ات الجادة 

واملعمقة ملس��رية 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��رية 

الشاقة الطويلة للحزب وللشعب..
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حوار اجراه غسان شربل 

* اأين ولدت واأين تعلمت؟
- ول���دت لعائلة فالحي���ة يف قرية قريبة من مدينة 
�أربيل يف كرد�ستان �لعر�ق عام ١٩2٤. �أدخلوين 
�لكّت���اب. وفي���ه تعلمت �لق���ر�ءة و�لكتاب���ة. قر�أت 
�لقر�آن وتعلمت بع����ض قو�عد �للغة �لعربية، مما 
�أهلني للقبول يف �ل�سف �لثالث �لبتد�ئي عندما 
تقدم���ت للدر��س���ة يف �ملد�ر����ض �حلكومية. وكان 

ذلك يف �لن�سف �لأول من �لثالثينات.
مل تتح يل �لظ���روف �لقت�سادية �ل�سعبة للعائلة 
فر�سة مو��سلة �لدر��سة �أكث من ب�سعة �سفوف 
�لبتد�ئي���ة.  �لدر��س���ة  تعليم���ي  يتج���اوز  ومل 
��ستغلت بعدها م�ستخدمًا يف دو�ئر �لدولة، حتى 
��ستقالت���ي منه���ا لالن�س���ر�ف للعم���ل �حلزبي. مل 
�أكمل در��ستي ومل �أعرف �جلامعة. كانت جامعتي 
ه���ي �حلياة، خ�سو�سًا �ل�سجن �لذي �أم�سيت فيه 
ع�سر �سنو�ت من ١٩٤٨ �إىل ١٩٥٨ �إذ خرجت منه 

�إثر جناح ثورة ١٤ متوز يوليو ١٩٥٨.
للح���زب  �ملركزي���ة  �للجن���ة  لع�سوي���ة  �نتدب���ت 
�ل�سيوعي �لعر�ق���ي يف تلك �ل�سنة. و�نغمرت يف 
�لعم���ل �ل�سيا�سي �حلزب���ي. ويف ١٩٦٤ �نتخبت 
�سكرت���ريً� للجنة �ملركزية للحزب، وبقيت يف هذ� 
�ملركز حتى �ملوؤمتر �لوطني �خلام�ض للحزب يف 
ت�سري���ن �لأول �كتوب���ر ١٩٩٣ حن طلبت �عفائي 

من مهماتي �لقيادية.
متزوج، ويل بنتان وولد و�حد. نكون”عائلة”من 
خم�س���ة �أف���ر�د. لك���ن ه���ذ� �لعائل���ة موزع���ة �لآن 
يف خم�س���ة بل���د�ن زوجت���ي يف �ل�سوي���د و�بنتي 
�لكربى يف بريطانيا، و�لثانية يف �ملانيا وولدي 

يف هولند� و�أنا يف كرد�ستان �لعر�ق.
*  كيف وج���دت طريقك اىل ال�شيا�شة، وبالذات 

اىل احلزب ال�شيوعي العراقي ح�شع؟
- كما هو مع���روف �ن �حلزب �ل�سيوعي �لعر�قي 
تاأ�س����ض عام ١٩٣٤، غ���ري �أن �لتنظيم���ات �لأوىل 
للح���زب وجريدته”كفاح �ل�سعب”�لت���ي هي �أول 
جريدة �سرية يف �لع���ر�ق، تلقت �سربات موجعة 
م���ن قب���ل دو�ئ���ر �لأم���ن �لت���ي كان ي�س���رف عليها 

�سباط �نكليز مل تتح للحزب �ن يتطور.

و�قرن���ت �ع���ادة بناء �حل���زب ونهو�س���ه بعودة 
�لرفي���ق يو�سف �سلمان فه���د يف نهاية �لثالثينات 
وبد�ي���ة �لأربعينات. يف ذل���ك �لوقت كنت ل �أز�ل 
فت���ى يافع���ًا، وحتى خ���ايل �لذه���ن م���ن �ل�سيا�سة 
�لقومي���ن  �ل�سب���ان  بع����ض  فاحتن���ي  عندم���ا 
�لي�ساري���ن بالعمل معه���م يف منظمة ��سمها هيو� 
�أي �لأم���ل. ومل ير وقت طويل حتى بد�أت �ملانيا 
�لنازي���ة �حل���رب �س���د �لحت���اد �ل�سوفيات���ي م���ع 
�سجيج دعائ���ي باأنها �ستلح���ق �لهزية به، خالل 
�أ�سه���ر مع���دودة �ن مل يك���ن يف �أ�سابي���ع. وعندما 
ردت جحافل �لقو�ت �لأملانية عن �أبو�ب مو�سكو، 
وبخا�س���ة بعد معركة �ستالينغ���ر�د بد�أت �أنظارنا 
تتج���ه �ىل ه���ذ� �لبل���د �ل���ذي �أده�سن���ا ب�سموده، 
وبال���دور �ل���ذي لعب���ه يف �لجهاز عل���ى �لوح�ض 
�لن���ازي. و�أث���ر هذ� تاأث���ريً� �سحريًا عل���ى �أو�ساط 
و��سع���ة م���ن �سبيبة �لأمل هيو� ودف���ع بالكثريين 
منهم، و�أنا من بينهم نحو �لتنظيمات �ملارك�سية. 
يف  �لعر�ق���ي  �ل�سيوع���ي  �حل���زب  �ىل  �نتمي���ت 
بت�سكي���الت  م���ررت  بعدم���ا   ٤٦  -  ٤٥ �ست���اء 
�أخرى مثل”جمعي���ة �ل�سعب”و«وحدة  مارك�سية 

�لن�سال”وحزب”�سور�ض”�لثورة.

النهو�ض الكبري
�أق����ر�ين  م����ن  وكثريي����ن  �نتمائ����ي  يك����ن  ومل 
�ىل”�حل����زب �ل�سيوع����ي �لعر�قي”مبع����زل ع����ن 
�لنهو�����ض �لكب����ري �ل����ذي �سه����ده ن�س����اط �حلزب 
و�سمعت����ه �جلماهريي����ة، يف مطل����ع �لأربعين����ات 
خ�سو�سًا �سنو�ت ١٩٤٣ وما بعدها. فقد �سهدت 
هذه �ل�سنو�ت �ملجل�ض �حلزبي �لأول عام ١٩٤٤ 
�ل����ذي �أقر فيه �مليثاق �لوطن����ي للحزب. و�سهدت 
�لن�سالت �لبطولية �لتي قادها �ل�سيوعيون، �ىل 
جان����ب �لقوى �لتقدمية �لأخ����رى، من �أجل ك�سب 
�حلريات �لنقابي����ة وت�سكيل �لنقابات �لتي كانت 
غالبيته����ا حتت قيادتهم. وكذل����ك معركة �لتنظيم 
�حلزب����ي �لت����ي تكلل����ت باإج����ازة خم�س����ة �أحز�ب 
وطنية وديوقر�طية وقومي����ة وحرمان”حزب 
�لتحرر �لوطني”من �لجازة، وهو �حلزب �لذي 

�س����كل �ل�سيوعيون هيئته �ملوؤ�س�سة ويف مقدمهم 
ح�س����ن حممد �ل�سبيبي ع�س����و �ملكتب �ل�سيا�سي 
للح����زب �ل�سيوع����ي �لعر�قي �لذي نف����ذ فيه حكم 
�لعد�م م����ع يو�سف �سلمان فهد وزكي ب�سيم عام 

١٩٤٩ يف عهد وز�رة نوري �ل�سعيد.
�لوطن���ي  �ل���دور  ب���رز  �ل�سن���و�ت  ه���ذه  ويف 
للح���زب �إذ ق���اد ن�س���الت �لعم���ال و��سر�باته���م 
يف �ملوؤ�س�س���ات �لتي كانت حت���ت قيادة �لنكليز 
حتى ذلك �لوقت، وهي �ل�سكك �حلديد و�ملو�نئ 
و�لأه���م منه���ا �س���ركات �لنف���ط. وكان �حل���زب 
ور�ء ��س���ر�ب عم���ال �سركة �لنف���ط �لربيطانية 
باغ���ي  كاور  با�س���ر�ب  �مل�سه���ور  كرك���وك  يف 
�ل���ذي �نتهى مبجزرة �رتكبه���ا �حلكام دفاعًا عن 
م�سالح �ل�سركات �لنفطية يف ١2 متوز ١٩2٦. 
و�سب���ق ذلك تنظيم تظاه���رة 2٨ حزير�ن يونيو 
١٩٤٩ �لت���ي رفعت �سعار �لغ���اء معاهدة ١٩٣0 
�ل�سرقاقية، و�لتي ج���رى تفريقها بالر�سا�ض 
مما �أدى �ىل ��ست�سه���اد �أحد �ملتظاهرين وجرح 

�لكثريين و�عتقالهم.
�حل����زب،  ن�س����اط  يف  �لب����ارزة  �ملالم����ح  وم����ن 
مكافح����ة  ت�سكيل”ع�سب����ة  �لف����رة،  تل����ك  يف 
�لع����رب  جان����ب  �ىل  �سم����ت  �ل�سهيونية”�لت����ي 
جمه����رة و��سع����ة من �ل�سب����اب �ليه����ودي �ملعادي 
لل�سهيونية، و�أ�سدرت جريدتها”�لع�سبة”�لتي 
�ل�سع����ب  ن�س����ال  دع����م  يف  فع����ال  ب����دور  قام����ت 
�لفل�سطيني وف�سح �ل�سهيونية باعتبارها ربيبة 
�ل�ستعم����ار وخط����رً� ج�سيمًا لي�ض عل����ى �ل�سعب 

�لفل�سطيني فح�سب بل على �لأمة �لعربية كلها.
وهكذ� ترون �أنن����ي مل �أجد طريقي �ىل �ل�سيا�سة 
ث����م �ىل �حل����زب من ب����اب �ليديولوجي����ا و�لفكر 
و�لفل�سف����ة، ب����ل م����ن خ����الل �لنبهار بق����وة �ملثل 
يف  ممثل����ة  �ل�سر�كي����ة  �لق����وى  قدمت����ه  �ل����ذي 
�لحتاد �ل�سوفيات����ي و�لنت�سار�ت �ملذهلة �لتي 
�أحرزتها على �ملانيا �لنازية. ومن خالل �لتعرف 
�ىل ن�سال �حل����زب �ل�سيوع����ي �لعر�قي �لوطني 
و�لجتماع����ي، ودفاعه ع����ن �ل�ستقالل و�ل�سيادة 
�لوطني����ة ومطالبت����ه باحلري����ات �لديوقر�طية 

لل�سعب ول�سمان م�سالح �لعمال و�لفالحن وكل 
�سغيلة �ليد و�لفكر.

*  كيف كانت عاقتكم بالو�شط الثقايف؟
- كان �نبثاق �حلزب عام ١٩٣٤ ح�سيلة لندماج 
حرك���ة �لطبق���ة �لعامل���ة - �حلديث���ة �لتكوي���ن - 
باملثقف���ن �لتقدمين م���ن حملة �لفك���ر �ملارك�سي. 
وكان فهد باين �حلزب عامال ومثقفًا يف �آن. ولذ� 
كان يق���در �أهمي���ة ك�س���ب �لو�سط �لثق���ايف، وكان 
عل���ى عالقة جي���دة بكثري من وجوه ه���ذ� �لو�سط 
�لبارزين. فاجلو�هري �لكبري يروي يف مذكر�ته 
كي���ف �لتقى فهد، وكيف كان يدف���ع باملقالت �لتي 
يكتبه���ا �ىل �ملطبعة حتى م���ن دون قر�ءتها لثقته 
باأهمي���ة ما يكت���ب. وكذلك ي���روي �ملرحوم يحيى 
فائ���ق، وهو من �مل�سرحي���ن �لأو�ئل كيف حر�سه 
فه���د عل���ى ت�سكيل فرق���ة م�سرحية لتق���دمي �لنتاج 

�لتقدمي �ىل �جلماهري.
ويف تقدي���ري ي�سعب �أن ن���وؤرخ لل�سعر �حلديث، 
و�حل���ر خ�سو�سًا، و�مل�س���رح و�ل�سينما و�لفنون 
�لت�سكيلي���ة و�لن�س���اط �لثقايف �لبد�ع���ي عمومًا 
مبع���زل عن �سكل م���ن �أ�سكال �لعالق���ة مع �حلزب 
�ل�سيوع���ي. ل �أقول �ن �جلمي���ع كانو� �أع�ساء يف 
�حلزب، لكن �لغالبية كانت تتاأثر بفكره ون�ساطه. 
ب���در �ساك���ر �ل�سي���اب وحمم���ود �س���ربي وجو�د 
�سلي���م وغائ���ب طعم���ة فرم���ان و�سع���دي يو�س���ف 
وعبد�لوه���اب �لبياتي وعبد�ل���رز�ق �ل�سيخ علي 
وحمم���د �سال���ح بح���ر �لعل���وم وحمم���د �س���ر�رة 
و�سم���ر�ن �ليا�س���ري �أب���و كاطع وزين���ب ومظفر 
�لنو�ب ور�س���دي عامل و�سادق �ل�سائغ وغريهم 

كثريون.
جملة”�لثقاف���ة �جلديدة”�لتي �أ�س�سها عام ١٩٥٣ 
�ملرحوم �لدكت���ور �سالح خال����ض و�لطيب �لذكر 
�لدكت���ور �سفاء �حلافظ �ل���ذي خطف يف �سباط/ 
فرب�ير ١٩٨0 مع زميله �لدكتور �سباح �لدرة ول 
يع���رف �سيء ع���ن م�سريهما حت���ى �لآن وكالهما 
ع�س���و يف �حل���زب كان���ت من���ربً� للفك���ر �لعلم���ي 
و�لثقافة �لتقدمية، ومتثل جبهة مهمة من جبهات 
�لثقافة �لوطنية �لتقدمية يف �لعر�ق. ولذ� �أغلقت 

بع���د �س���دور �لع���دد �لثالث. وظ���ل �لع���دد �لر�بع 
حمجوزً� من عام ١٩٥٤ حتى متوز ١٩٥٨.

مدر�سة ال�سجن
* اأم�شيتم ع�شر �شنوات يف ال�شجن واعتربمتوه 
جامعة، هل لكم ان حتدثونا عن بع�ض ذكرياتكم 

فيه؟
- نعم هو حقًا كذلك. حكمت بال�سجن ع�سرين �سنة 
يف �لق�سية نف�سها �لتي حكم فيها على �لرفاق فهد 
وزك���ي ب�سيم وح�س���ن حممد �ل�سبيب���ي بالعد�م 
ونف���ذ يف ١٤ و١٥ �سب���اط ١٩٤٩. دخلت �ل�سجن 
و�أن���ا ل �أجيد �لعربية. ومل �أكن ق���ر�أت �سيئًا يذكر 
م���ن �لأدب �لعربي �أو �لعاملي. غري �أن �ل�سجن هو 

�لذي مكنني من ذلك.
فف���ي ١٩٤7 عندما �سجن �لرفي���ق فهد وعدد كبري 
م���ن كادر �حلزب، كان �حلكام يريدون �ن يدمرو� 
�ملنا�سلن بعزلهم ع���ن �ل�سعب و�حلركة �لوطنية 
م���ن جهة، وتركهم نهبًا للعزل���ة و�ل�سجر من جهة 
ثاني���ة. وح���ّول �لرفيق فهد �ل�سج���ن �ىل مدر�سة. 
وعم���ل على م���لء حياة �ل�سج���ن وجعلها مثمرة. 
فاأن�سئ���ت �سف���وف لدر��س���ة �لقت�س���اد �ل�سيا�سي 
وتاريخ �حلركة �لثورية �لعاملية و�للغة �لعربية. 
وعهد �لتدري����ض فيها �ىل رف���اق مثقفن متمكنن 
م���ن �أمث���ال ح�س���ن �ل�سبيبي وحمم���د ح�سن �أبو 
�لعي�ض وغريهم���ا. بل �أكث من ذل���ك �ن�ساأنا �سفًا 
لتدري�ض �للغة �لنكليزي���ة. وكنا نحر�ض على �أن 
تكون لدينا مكتبة ل�ستى فروع �ملعرفة، ونبدع يف 
�خفاء �لكتب �أيام ��ستد�د �لرهاب �سدنا ك�سجناء 

�سيا�سين.
ويف �ل�سجن ��ستطعت �أن �أقر�أ طه ح�سن وجنيب 
حمف���وظ وغريهم���ا م���ن �أع���الم �لأدب �لعرب���ي، 
و�لكث���ري �لكثري من �لرو�يات �ملرجمة من �لأدب 
�لعامل���ي، خ�سو�سًا �لأدب �لرو�سي و�ل�سوفياتي: 
تورجيني���ف،  تول�ست���وي،  غورك���ي،  مك�سي���م 
�سولوخ���وف، ر�س���ول حمز�ت���وف، وكذل���ك ناظم 
حكم���ت. ون�سط���ت حرك���ة �لرجم���ة يف �ل�سجن، 
وكان يف طليع���ة �ملرجم���ن �لفقي���د زكي خريي. 
ومل يقت�سر �لأم���ر على ذلك بل كنا ن�سدر ن�سر�ت 
ثقافي���ة وجمالت د�خل �ل�سجن يحررها �ل�سجناء 
�لذي���ن �أ�سبح���و� يف م���ا بع���د كتاب���ًا و�سحافين 
مرموق���ن تعلمو� و�سقل���و� مو�هبهم يف �ل�سجن 

من �أمثال عدنان �لرب�ك وعزيز �سباهي.
ويف �ل�سج���ن �لتقي���ت ع���ددً� م���ن �ملثقف���ن �لذين 
حكم���و� مل���دد ق�س���رية �سن���ة �أو �سنت���ن ومنه���م 
�ملرحوم �ساعر �ل�سعب حممد �سالح بحر �لعلوم، 
و�لفقي���د �لقا����ض عبد�ل���رز�ق �ل�سيخ عل���ي �لذي 
�ختف���ى قب���ل ثورة مت���وز ومل يع���ث له عل���ى �أثر 
و�ملرح���وم �لأ�ستاذ حممد �سر�رة وغريهم ممن ل 

ت�سعفني ذ�كرتي �لكليلة بذكرهم.
ول ب���د م���ن ذكر ن���و�ح �أخ���رى يف حي���اة �ل�سجن 
كالريا�س���ة �لتي كان���ت يومية يار�سه���ا �جلميع 
ما ع���د� �ملر�سى بق���ر�ر من �لرفي���ق �مل�سوؤول عن 
�جلانب �ل�سحي للرفاق من �أمثال �لرفاق �بر�هيم 
ناج���ي �ل�سيديل و�لدكتور ح�س���ن �لوردي �لذي 
كان يف �ل�سف �ملنتهي يف كلية �لطب قبل �سجنه، 
وغريهم���ا م���ن �سغيلة �لط���ب �لذي���ن تدربو� على 
�أيديهم. و�ىل جانب �لريا�سة �لتمارين �ل�سويدية 
�لت���ي ت�سمل �جلميع كان���ت لدينا يف �ل�سجن فرق 
ريا�سية للك���رة �لطائرة. وكنا نعتن���ي بالريا�سة 
�لذهني���ة �أق�سد �ل�سطرجن �لذي كن���ا نقوم ب�سنع 
�آلت���ه من �لعجن لب �ل�سّمون �لذي ن�سنعه نحن 

يف �لفرن.
* هل كنتم كقيادين متار�شون العمل اليدوي؟

- نع���م. �جلمي���ع ي�سارك���ون يف �لعم���ل �ليدوي: 
�لطب���خ، �لف���رن، غ�س���ل �ملالب����ض. وب���رزت ل���دى 

�ل�سجناء مهار�ت عدة.
*  ه���ل لك���م ان حتدثون���ا عن و�ش���ع احلزب قبل 
ث���ورة 14 مت���وز 1958 عموم���ًا ويف اجلي����ض 

خ�شو�شًا، وعن عاقتكم بعبدالكرمي قا�شم؟
- كان���ت خ�سارتنا باعد�م �لرف���اق يو�سف �سلمان 
فه���د وزكي ب�سي���م وح�سن �ل�سبيب���ي عام ١٩٤٩ 

فادح���ة. فا�ساف���ة �ىل فقد هوؤلء �لق���ادة �لالمعن 
�لذي���ن يج�س���دون خربة غني���ة ويحتل���ون مكانة 
كب���رية يف نفو�سنا، كان �لفري���ق �لأعظم من كادر 
�أو  �لث���اين  �ل�س���ف  كادر  �ل�سج���ن.  يف  �حل���زب 
�لثالث مم���ن بقو� خارج �ل�سج���ن كانو� يبادرون 
�ىل ت�سكي���ل قي���اد�ت للحزب م���ن دون �جتماعات 
�أو �نتخاب���ات �سرع���ان م���ا تتعر����ض لالعتق���ال. 
وكان �أب���رز هوؤلء بهاء �لدي���ن نوري �لذي �عتقل 
يف ١٩٥٣ وحك���م بال�سج���ن �ملوؤب���د. وعل���ى رغم 
�لظ���روف �لرهابية �لقا�سي���ة ��ستطاع �حلزب �ن 
يو��س���ل عمله ويخرج �ىل �ل�ساحة كقوة مرموقة 
من قوى �حلركة �لوطنية �لعر�قية. و�ساعدت على 
ذل���ك حركة م�سدق وتاأميم �لنفط يف �ير�ن �و�ئل 
�خلم�سين���ات وثورة يولي���و يف م�سر عام ١٩٥2 
وت�ساعد حركة �ل�سلم �لعاملية و�نت�سار�ت حركة 

�لتحرر �لوطني و�حلركة �لثورية �لعمالية.
وكان �حل���زب هو قائ���د �نتفا�س���ة ت�سرين �لثاين 
نوفمرب ١٩٥2 �لتي تز�منت مع �نتفا�سة �آل �زيرج 
�لفالحية يف �جلن���وب. وجرى قمع �لنتفا�ستن 
و�ع���الن �لأح���كام �لعرفي���ة و�عتق���ال �ملئ���ات من 
�ل�سيا�سي���ة  و�ل�سخ�سي���ات  �لوطني���ن  �لق���ادة 
�ست���ى  م���ن  و�ملنا�سل���ن  �ملرموق���ة  و�لثقافي���ة 
�لجتاهات و�لأح���ز�ب. وكان من بينهم �ملرحوم 
�جلادرجي وعبد�لرز�ق �ل�سيخلي وحممد مهدي 
كب���ه و�سديق �سن�سل وفائ���ق �ل�سامر�ئي وحممد 
مهدي �جلو�هري وعبد�ملجيد �لوند�وي وح�سن 

مرد�ن... وغريهم كثريون.
ويف �سيف ١٩٥٣ ت�ساع���د �لرهاب وفيه حدثت 
جمزرت���ا �سجن بغد�د يف حزي���ر�ن يونيو ١٩٥٣ 
و�سج���ن �لك���وت يف �آب �غ�سط����ض ١٩٥٣ حي���ث 
هوج���م �ل�سجن���اء �ل�سيا�سي���ون �لع���زل و�أطلق���ت 
�لن���ار عليه���م د�خ���ل �ل�سج���ن مم���ا �أودى بحي���اة 
�لع�س���ر�ت وجرح �لغالبية �ل�ساحق���ة منهم. ووّلد 
كل ه���ذ� �سخط���ًا جماهريي���ًا هائ���اًل �س���د �لطغمة 
�حلاكم���ة، وجلب عطفًا و��سعًا على �حلزب، مّكنه 
من تعزيز �سالته باأو�ساط و��سعة خ�سو�سًا بن 

�لعمال و�لفالحن و�لطلبة.

عهد نوري ال�سعيد
ويف �سي���ف ١٩٥٤ �أفلح���ت �حلرك���ة �لوطنية يف 
تكوي���ن جبه���ة �نتخابي���ة من ع���دد م���ن �لأحز�ب 
و�ل�ستق���الل  �لديوقر�ط���ي  �لوطن���ي  �لعلني���ة 
و�جلبه���ة �ل�سعبية �ملتحدة و�س���ارك فيها �حلزب 
ع���ن طري���ق ممثل���ي بع����ض �لفئ���ات �لجتماعي���ة 
لرفع”�حل���رج  و�ل�سبيب���ة  و�لطلب���ة  كالعم���ال 
�لقانوين”ع���ن �لأحز�ب �لعلنية ومنع���ًا لتهامها 

بالتعاون مع”حزب غري قانوين«.
يف  �جلبه���ة  ه���ذه  مر�سح���ي  م���ن  ع�س���رة  وف���از 
�لنتخاب���ات من ب���ن ح���و�يل ١٤0 نائب���ًا هم كل 
�أع�ساء جمل�ض �لنو�ب �لربملان. ومع ذلك �رتعبت 
�لفئ���ة �حلاكمة م���ن هذ� �لف���وز، فج���اءت بنوري 
�ل�سعي���د ليوؤل���ف �لوز�رة ويلغ���ي �لربملان ويعلن 
�لأح���كام �لعرفي���ة ويلغ���ي �لأح���ز�ب �لعلنية كلها 
ومئ���ات �ل�سح���ف و�ملجالت، وي�سق���ط �جلن�سية 
ع���ن �ملنا�سل���ن �لوطنين م���ن �أمث���ال �ل�سهيدين 

كام���ل قز�جن���ي وتوفيق من���ري، وي�س���در قانون 
حترمي �لعمل م���ن �أجل �ل�س���الم �لعاملي، وتنظيم 
�ل�سبيبة، وما �س���اكل ذلك... هكذ� بن�ض �لقانون، 
ف�سار يع���رف بقانون”ما �س���اكل ذلك”لل�سخرية. 
وف�س���ل �ملئات م���ن �لطلبة و�ملدر�س���ن و�ملعلمن 
و�أ�ساتذة �جلامعات وجندو� يف دور�ت �ل�سباط 
�لحتي���اط. كل ذل���ك متهي���دً� لقام���ة حل���ف بغد�د 
�ل���ذي �س���م �لع���ر�ق وتركي���ا و�ي���ر�ن وباك�ستان 
وبريطاني���ا برعاية �لولي���ات �ملتحدة �لأمريكية، 
�ملع���ادي حلرك���ة �لتح���رر �لوطني �لعربي���ة �لتي 
�سه���دت نهو�س���ًا كب���ريً� �إثر ث���ورة يولي���و ١٩٥2 
بقي���ادة �لزعي���م �لقوم���ي �لعرب���ي �لكب���ري جمال 

عبد�لنا�سر.
�لهجم���ة  بوج���ه  �لوطني���ة  �حلرك���ة  �سم���ود 
�لرهابي���ة �لت���ي قاده���ا ن���وري �ل�سعي���د وتز�يد 
عل���ى  �لو�س���ع  وتط���ور�ت  �ل�سعب���ي،  �ل�سخ���ط 
�ل�سعيد �لعرب���ي جعلت �جلي����ض يتململ، وبادر 
كثريون م���ن �سباطه �لوطني���ن، �لقوميون منهم 
و�لديوقر�طي���ون يف مر�ح���ل وف���ر�ت خمتلفة 
�ىل ت�سكيل خاليا للعمل �ل�سيا�سي د�خل �جلي�ض 
با�س���م �ل�سب���اط �لأح���ر�ر وباأ�سماء �أخ���رى منها 
منظم���ة �جلن���ود و�ل�سب���اط �لثوري���ن �لتي كان 
حزبن���ا ور�ء ت�سكيله���ا، و�لت���ي �أ�س���درت جريدة 
�سرية با�سم”حرية �لوطن”و�سمت عددً� ل باأ�ض 
ب���ه من �ل�سباط و�سباط �ل�س���ف �ملعادين للنظام 

و�لأحالف �لع�سكرية �ل�ستعمارية.
جه���دً�  �لعم���ل  �سه���د  �حلزب���ي  �ل�سعي���د  وعل���ى 
دوؤوب���ًا لتوحيد �حلرك���ة �ل�سيوعي���ة �لتي �سهدت 
�ن�سقاق���ًا عام ١٩٥٣ �أ�سفر ع���ن قيام منظمة”ر�ية 
�ل�سغيلة”وكانت توجد منظمة �سمت بقايا حزب 
�ل�سعب يقودها �ملرحوم عزيز �سريف، �ل�سخ�سية 

�لتقدمية �ملعروفة.
�جلهد �لدوؤوب �ل���ذي بذله �حلزب بقيادة �ل�سهيد 
�سالم عادل ح�سن �أحم���د �لر�سي �أثمر يف �سيف 
١٩٥٦ وحدة كل �ملنظمات �ل�سيوعية، ورفع ر�سيد 
�حل���زب ومكنه م���ن �أن ينطلق بق���وة �أكرب لقامة 
جبه���ة �لحت���اد �لوطن���ي. فاملرح���وم �جلادرجي 
مثاًل كان يجيب رفاقنا �لذين يفاحتونه ب�سرورة 
�قام���ة جبهة وطنية بقوله:”توحدو� �أنتم �أوًل ثم 
�طلبو� �قامة جبهة مع �لآخرين«. وكان حمقًا يف 

ذلك.
يف �أعق���اب �لوح���دة �لت���ي حتقق���ت عل���ى �سعي���د 
�ملجل����ض  �نعق���د  �لعر�قي���ة  �ل�سيوعي���ة  �حلرك���ة 
�حلزبي �لثاين يف خريف ١٩٥٦، وتبنى تقريرً� 
�سيا�سي���ًا مهم���ًا �ساع���د �حل���زب عل���ى �لنط���الق 
يف جمي���ع جم���الت �لعم���ل �لفك���ري و�ل�سيا�سي 
�لتنظيم���ي، خ�سو�س���ًا يف جم���ال �قامة”جبه���ة 
�لحت���اد �لوطني”�لت���ي �نبثق���ت يف �ذ�ر مار�ض 
١٩٥7 بعد ب�سعة �أ�سهر عل���ى �نف�سا�ض �ملجل�ض 

�حلزبي.
ولع���ل م���ن �أه���م �لعو�م���ل �لت���ي �ساع���دت عل���ى 
قيام”جبهة �لحتاد �لوطني”�لتي �سكلت �لقاعدة 
�ل�سيا�سي���ة لثورة ١٤ متوز ١٩٥٨ و�سجع قيامها 
�ل�سباط على خطوتهم �جلريئة، �أقول �ن من �أهم 
�لعو�م���ل لذل���ك، �ىل جانب ما ذكرت���ه، �لنتفا�سة 

�لت���ي �سهدتها �لب���الد ت�سامنًا مع م�س���ر �ل�سقيقة 
�سد �لعدو�ن �لثالث���ي �لغا�سم خريف ١٩٥٦ وما 
و�جهت���ه �جلماه���ري م���ن قمع دم���وي يف ع�سر�ت 
�مل���دن �لك���ربى و�لق�سب���ات، وم���ن بينه���ا مدين���ة 
�حل���ي �لبا�سلة �لتي �أعدم فيه���ا رفيقان من رفاقنا 
هم���ا علي �ل�سي���خ حمود وعط���ا مه���دي �لدبا�ض، 
و�لتي هبت تعلن ت�سامنها مع م�سر، و�سمت يف 
�سفوفها منا�سلن من �ستى �لجتاهات �ل�سيا�سية 

�ملعادية لالمربيالية.

قا�سم واحلزب ال�سيوعي
كم���ا �ن �سل���وك �حلكام ه���ذ� ��ستثار ب�س���كل �أكرب 
�ل�سب���اط �لوطنين يف �سفوف �جلي�ض فات�سعت 
حرك���ة �ل�سب���اط �لأحر�ر لت�سم �ملئ���ات وع�سر�ت 
�خلالي���ا. وكانت خلي���ة �لزعيم عبد�لك���رمي قا�سم 
من بن �أن�سط �خلاليا، ومن �أكثها �نفتاحًا على 

جميع �لقوى �ل�سيا�سية وعلى حزبنا بالذ�ت.
وكان حلق���ة �لو�س���ل �لت���ي �عتمده���ا عبد�لكرمي 
قا�س���م باحل���زب �ملرح���وم ر�سيد مطل���ك �ملعروف 
مبيول���ه �لوطنية و�لديوقر�طية. �ذ كان يت�سل، 
بالأ�سا�ض، بالرفيق �س���الم عادل �لذي كان بدوره 
ي�ستع���ن �أحيان���ًا بالرفيقن عام���ر عبد�لله وكمال 

عمر نظمي.
وم���ن �لطريف يف هذ� �ل�سياق �ن كلمة �ل�سر �لتي 
يرم���ز بها �لزعيم عبد�لكرمي قا�سم �ىل �حلزب يف 
هذه �ل�سالت هي”�لعمال���ة«. و�لعمالة - بت�سديد 
�لالم - ه���م �سغيلة �لبناء. ولرمب���ا عك��ست جانبًا 
مما يفكر فيه �ملرحوم قا�سم ورغبته يف �ل�ستفادة 
م���ن �حلزب ك�سغيل���ة بناء عمالة م���ن دون �لتمتع 
بثمار هذ� �لبناء، كما ح�سل لحقًا. فاملرء خمبوء 
حت���ت ل�سان���ه كما يقال. ذل���ك �ن �ل���وز�رة �لأوىل 
�لتي �أعقبت �نت�سار �لر�بع ع�سر من متوز ١٩٥٨ 
�سمت ممثلن لكل �أحز�ب جبهة �لحتاد �لوطني، 

عد� �حلزب �ل�سيوعي �لعر�قي.
وهكذ� ترون �ن عالقتنا بالزعيم عبد�لكرمي قا�سم 
كان���ت وثيقة قب���ل �لثورة، وكنا نع���رف موعدها. 
ومن �أجل ذل���ك ب��ادر ح��زبنا ف��ي ١2 متوز ١٩٥٨ 
�ىل ��س���د�ر توجي���ه د�خل���ي لك���و�دره �ملتقدم���ة 
يخربه���ا في���ه بتوق���ع �أح���د�ث مهم���ة، ويو�سيها 
بطريقة �لتحرك يف هذه �لأحد�ث، و�بر�ز �لوجه 
�لوطن���ي �لتقدمي للحدث وع���دم جتيريه �ىل �أية 
جه���ة خارجي���ة وجتن���ب �لتمجي���د �ل�سخ�سي... 

�لخ.
مل يك���ن حزبنا قب���ل �لث���ورة ي�سم �أع���د�دً� كبرية 
م���ن �ملنا�سل���ن. كان يف �حلقيق���ة ح���زب ك���و�در 
متمر�س���ة. �إذ مل يكن عدد �لأع�س���اء يتجاوز �ألفًا. 
غري �أنهم على �سلة وثيقة باجلماهري عرب �أ�سكال 
�لتنظيم���ات و�لحت���اد�ت و�لنقاب���ات  م���ن  ع���دة 
و�جلمعيات و�ستى �أ�س���كال �لتنظيم �جلماهريي 
يف  �لوطني���ة  و�حلرك���ة  �حل���زب  فر�سه���ا  �لت���ي 
فر�ت خمتلفة ع���ن طريق تعبئ���ة و��سعة للفئات 
�لجتماعي���ة �ملعنية. وظهر �أثر ذل���ك و��سحًا �إثر 
جن���اح �لث���ورة. و�سه���دت �ل�سه���ور �لأوىل منه���ا 
تعاظم���ًا يف �لع�سوية �ذ تقدم للر�سيح لع�سوية 

�حلزب حو�يل ٤0 �ألف مو�طن.
وكان لعالقتن���ا �لطيب���ة مع عبد�لك����رمي قا�س�م �ثر 
يف ذل���ك �ذ �عتقد كثريون باأن���ه ع�سو يف حزبنا. 
كم���ا �ن خ�سوم���ه كان���و� ي��سته�دف���ون �حر�ج����ه 
بهذه”�لتهم���ة«. ومل يكتف���و� بذل���ك ب���ل �أعط���وه 
��س�م���ًا �س�ري���ًا مزعوم���ًا هو”مطر«. ل�ك���ن �لأمر مل 
يك���ن كذلك. بل كان يتعل���ق بتحالف غري مكتوب: 
كنا نريد عر�ق���ًا ديوقر�طيًا يرتبط باجلمهورية 
�لعربي���ة �ملتح���دة يف �حت���اد فيدي���ر�يل، ولي����ض 
وح���دة �ندماجي���ة، كم���ا كان يريد بع����ض �لخوة 
�لقومي���ن. �لأم���ر �لذي فّج���ر �سر�ع���ًا غري مربر 
�أ�س���ر مب�سرية �لث���ورة وفجر �خلالف���ات �حلادة 
بن �أبنائها، مل ي�ستفد من���ه غري �أيتام �لعهد �ملباد 
م���ن �قطاعين ورجعين وعم���الء ل�سركات �لنفط 
و�لدو�ئر �لمربيالية �لتي ظلت حتوك �ملوؤ�مر�ت 
لالجه���از عل���ى �لث���ورة ومعاقب���ة �سعبن���ا �لثائ���ر 

و�رج�اع �حل�سان �لهائج �ىل �حلظرية.

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

نشاط الحزب وسمعته الجماهيرية

عام 1997 نرشت مجلة 

تصدر يف  التي  الوسط 

لندن حوارا موسعا مع 

الس��كرتري  محمد  عزيز 

السابق للحزب الشيوعي العراقي، 

وق��د اج��رى الح��وار الصحف��ي 

املعروف غسان رشبل ونرش عىل 

ثالث حلقات، وألهميته ننرش منه 

تتعلق  الت��ي  املقتطفات  بع��ض 

بحياة الراحل الكبري عزيز محمد
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 د. سيف أرحيم القيسي 

وه����ذ� يحك����ي باخت�س����ار ع����ن طبيع����ة �ل�س����رخ 
�لق����دمي وب����ن  ب����ن �نطباع����ي �لأول  �حلا�س����ل 
�س����ورة �لرجل �لب�سيط �ملتو��س����ع �لذي قابلني 
يف منزل����ه بزّي����ه �لك����ردي �لقوم����ي، �ل����ذي كان 
يرتدي����ه قب����ل ثالث����ة �أع����و�م يف مهرج����ان �ملدى، 
ح����ن �أف�سح ع����ن نف�س����ه وتاريخه ب����كل �سال�سة 
دون �أن ي�سطر �إىل �لإ�ساءة لالآخرين �أو يبادلهم 
�لتهام����ات. وه����ذ� م����ا �أعجبني به. لق����د تكونت 
ل����دي �أروع �لنطباعات يف تل����ك �جلل�سة، و�لتي 
�أرج����و �أن ل تدخ����ل يف �سي����اق �لثن����اء و�ملدي����ح 
�ل����ذي يخ�سى من����ه عزيز حممد. فف����ي حديثه، مل 
يذك����ر بال�سوء �سخ�س����ًا �أو حرك����ة �سيا�سية مهما 
كان موقفه����ا منه. كما �ع����رف بكامل �مل�سوؤولية 
ع����ن �لأحد�ث �لتي جرت خ����الل فرة م�سوؤوليته 
ملن�سبه �حلزبي، �سو�ء تلك �لتي جرت بعلمه �أو 
م����ن دون علم����ه. و�أعطى �لعذر جلمي����ع من ذكره 
ب�س����وء يف مذك����ر�ت مطبوع����ة �أو يف �سه����اد�ت 
�سفهي����ة �أويف جل�س����ات حم����دودة. وه����ذ� ما بدد 
�أول �أكد��ض �لت�سوي�ض �لقدية عن �سورة عزيز 

حممد يف ذ�كرتي. 
 وقد حظيت هذه �ملقابلة بر�سا �ساحب �ل�سهادة 
عزي����ز حمم����د، و�أمتن����ى �أن تنال ر�س����ا �جلمهور 
�لو��س����ع �لذي ينتظ����ر هذه �ملقابل����ة منذ �لإعالن 
عنه����ا قب����ل �أكث م����ن ثالث����ة �سه����ور. ول �أح�سب 
�أن �ملقابل����ة �ست�سبع نهم وف�س����ول �ملرقبن لها، 
ولكنه����ا �ست�سكل حتمًا مقدمة لفت����ح �آفاق جديدة 
وحمف����زً� قويًا لعزي����ز حممد ب����اأن يخطو خطوة 
�أك����ث جدية باجتاه فتح كو�م����ن ذ�كرة �أ�سبحت 
ه����ي �لآن ملكًا للتاري����خ و�لأجي����ال، خا�سة فيما 
يتعل����ق بتج����اوز �لإخفاق����ات و�لنتكا�سات �لتي 
فتح����ت نه����رً� ثالث����ًا م����ن �لدم����اء بج����و�ر نهرينا 
�خلالدي����ن، فيما لو �سمح �لعم����ر وعو�دي �لدهر 
بذل����ك. ولنرك �لآن �ملج����ال لالأ�ستاذ عزيز حممد 
ليق����دم لنا �إجاب����ات على �لأ�سئل����ة �لتي طرحناها 
علي����ه، وليتح����دث لنا ع����ن تلك �لأي����ام و�لأحد�ث 

�لعا�سفة.

الوالدة والن�ساأة
يف �ملا�س����ي تفاوت����ت تقدير�ت �أب����ي و�أمي حول 
تاري����خ ولدتي. ففي ذلك �لوقت كانو� يح�سبون 

�لعمر ح�سب بيادر ذلك �لعام، �أو تبعًا حلدث وقع 
يف تل����ك �ل�سنة ليدونو� بها تاريخ �لولدة. وهو 
م����ا كان متعارف����ًا علي����ه يف تلك �ملرحل����ة لنعد�م 
ممار�سة تدوي����ن �ملو�ليد يف �لق����رى و�لأرياف. 
ي�س����ار يف �لوثائق �لر�سمي����ة �إىل �أنني قد ولدت 
يف 7/١/ ١٩2٤م، حي����ث ُع����ّد �لأول م����ن مت����وز 
يومًا لتاريخ ولدتي، �ساأين يف ذلك �ساأن غالبية 

�لعر�قين وذلك ملجهولية تاأريخ ميالدهم.
�إنن����ي �أنح����در من عائل����ة فاّلحية معدم����ة، �إذ كان 
�لو�ل����د حممد عبد �لله يعمل فالحًا باأجرة يومية 

�لكردي����ة �ملحاذي����ة ملدين����ة  �أح����دى �ملناط����ق  يف 
�أربيل، و�لتي تعرف بقرية بريكوت.�أما �لو�لدة 
�سو�س����ن حممود، فق����د نزحت م����ن مناطق”و�ن 
وبا�����ض قلع����ة«؛ �أي �أنه����ا كان����ت م����ن كورد�ستان 
�ل�سمالي����ة يف تركي����ا. وق����د و�سل����ت �إىل �أطر�ف 
مدين����ة �أربيل قاطع����ة م�ساف����ات �سا�سعة لوحدها 
-١٩١٤( �لأوىل  �لعاملي����ة  �حل����رب  �أو�خ����ر  يف 

١٩١٨م(، وذل����ك ب�سب����ب ظروف خا�س����ة بعائلة 
و�لدت����ي ��سطرتها للن����زوح. ويف قرية بريكوت 
�قرن����ت و�لدتي باأبي، ويف وقتها مل يكن لها �أي 

قري����ب يف �جلان����ب �لعر�قي. �إن قري����ة بريكوت 
كان����ت قريب����ة م����ن مدين����ة �أربي����ل �آن����ذ�ك، و�لتي 
�أ�سبح����ت �لآن ج����زءً� م����ن �ملدينة، وه����ي نف�سها 
م�سقط ر�أ�س����ي. �إنني ل �أتذكر �سن����و�ت �لطفولة 
�لت����ي ع�ستها يف تل����ك �لقرية. لق����د فر�ست علينا 
ظ����روف معي�س����ة �لو�ل����د �لنتق����ال م����ن قرية �إىل 
�أخ����رى بحثًا ع����ن �لعمل. ول يكنن����ي �أن �أن�سى 
كي����ف كان����و� ي�سعوين و�أن����ا �سغ����ري يف �إحدى 

جهتي �خلرج عند �لنتقال.
وعلى �لرغم من �سظف �لعي�ض �لذي و�جهناه يف 
تلك �لأيام، �إًل �أنه كانت لدى �أمي رغبة كبرية يف 
�لتعلم، و�أر�سلتن����ي بدورها �إىل �لدر��سة مبكرً�. 
ولرمبا يعود ذلك �إىل �أن �أبيها كان )مال(، فاأحبت 
�أن �أك����ون معلم����ًا. كن����ت �سغريً� حينم����ا �أخذتني 
�أمي �إىل مدينة �أربيل تاركة بيت �أبي و�إىل �لأبد، 
حي����ث تزوج �أبي من �م����ر�أة �أخرى مما �سبب لها 
�سدم����ة �أخرى يف حياته����ا. فاأ�سبحت �أعي�ض مع 
�أم����ي لوحدن����ا. وعلى �لرغ����م �أن �أهل �أب����ي و�أهل 
زوجت����ه �جلدي����دة كان����و� يكن����ون له����ا �لحر�م 
كث����ريً�، �إّل �أن ه����ذ� مل يه����دئ م����ن روع �أمي، ومل 
يقلل م����ن �أحمالها �لثقيلة لكونه����ا كانت وحيدة. 
ولق����د لزمتن����ي �أنا �أي�س����ًا غربة �أم����ي ووحدتها، 
و�أث����رت بّي تلك �خلالفات �لت����ي ل �أرى �سرورة 
لذكره����ا هنا. وبالرغم من ذل����ك، فقد تعلقت باأمي 
كث����ريً� بالرغم من وجود �أب����ي. فاأنا �إبن �أمي قبل 

�أن �أكون �إبن �أبي.
وبعد ترك �لو�لدة بي����ت زوجها، بد�أت تعمل يف 
مدين����ة �أربيل. و�أنا كنت �أتعلم �لقر�آن يف م�سجد 
�أبو بكر �ل�سديق، ودر�ست �لفقه ملدة ق�سرية يف 
قرى بريزي����ن و�ساوي�ض وبحرك����ه، وكانت �آخر 
مرحلة لدر��ست����ي �لفقه يف هذه �لقرية. وب�سبب 
�لظروف �ل�سعبة �لتي مرت علينا ب�سبب �سظف 
�لعي�����ض، ترك����ت در��سة �لفق����ه عائ����دً� �إىل مدينة 
�ربي����ل قبل �أن �أح����رز �لدرجة �لديني����ة �ملطلوبة، 
حي����ث �قت�س����رت �لدر��س����ة عل����ى ث����الث �أو �أربع 
كت����ب فقط. وعندما عدنا �إىل مدينة �أربيل، رحت 
�أبح����ث عن عمل. فقد كنت �أذهب �إىل مكان جتمع 
�لعم����ال، ولكن ل�سغر �سني مل ياأخذونني للعمل. 
وكان عمري �آنذ�ك يناه����ز �لر�بعة ع�سر؛ �أي يف 

عام ١٩٣7-١٩٣٨م.

وبالرغ����م من تلك �لظروف �لتي مررت بها برفقة 
و�لدت����ي، فقد ح����ث بع�ض �ملع����ارف �لو�لدة على 
�إر�س����ايل �إىل �ملدر�س����ة. وكان����ت �لو�ل����دة تعم����ل 
حينذ�ك يف �لبيوت من �أجل �حل�سول على لقمة 
�لعي�ض. وبو��سطة ه����وؤلء �ملعارف مت ت�سجيلي 
يف �ملدر�سة. ولك����وين �سبق و�أن تعلمت �لقر�ءة 
و�لكتابة كما �أ�س����رت �آنفًا، ورددت عبارة”�سرب 
زيد عمرً�”�أمام �إد�رة �ملدر�سة، فقد و�سعوين يف 
�ل�س����ف �لثالث �لبتد�ئي مبا�س����رة. وبعد �إكمال 
�لدر��س����ة �لبتد�ئي����ة، بد�أ ي����دور يف ذهني فكرة 
�لدر��سة يف ثانوية �ل�سناعة �أو يف د�ر �ملعلمن 
�لريفي����ة. ولكنن����ي مل �أوف����ق يف ذل����ك ب�سبب كرب 
ر عمري عامن، ومل  �سن����ي. فقد كان علَيّ �أن �أ�سغِّ

�أجلاأ �إىل ذلك على �لرغم من �سهولة �لأمر.
بع����د �لتخ����رج م����ن �لدر��س����ة �لبتد�ئي����ة، بقي����ت 
لف����رة معينة دون عمل. ومتكن����ت من �حل�سول 
عل����ى وظيفة يف د�ئرة �لتموي����ن مبوؤ�زرة بع�ض 
�لأ�سدقاء، حيث بقيت �أعمل يف تلك �لد�ئرة ملدة 

ثالث �سنو�ت.

بدايات الوعي ال�سيا�سي 
�لأوىل  �لبد�ي����ات   ١٩٤-١٩٤١0 �أع����و�م  كان����ت 
لن�ساطي �ل�سيا�سي. ويف نف�ض تلك �لفرة كانت 
هناك جمموعة من �ل�سبيبة �ملتحم�سة ت�سجعني 
وتدفعني للخو�ض يف معرك �حلياة �ل�سيا�سية، 
�سيم����ا و�أن �لك����رد كان����و� يعان����ون م����ن ظ����روف 
�سيا�سي����ة و�قت�سادية و�جتماعي����ة �سيئة، و�لتي 
�أدت �إىل ردود فعل عند �ل�سباب �لكردي �لذي بد�أ 
يح����اول �لنتفا�ض على و�قعه �ملرير. �إن من بن 
م����ن تاأثرت بهم هو �ملعل����م و�لأديب �ل�سحفي عز 
�لدي����ن في�سي، فقد كان له دور موؤثر يف �أن ينقل 
لن����ا �سورة ع����ن �لأدب و�ل�سيا�سة يف وقت كانت 
�لكتاب����ات باللغة �لكردية قليل����ة جدً� يف �سنو�ت 

�سبابنا.
يف ع����ام ١٩٤0، �أخذونا نح����ن تالميذ �ل�سفوف 
)٤-٥-٦( كجول����ة يف �سف����رة مدر�سي����ة خ����ارج 
مدينة �أربيل. كان �لوقت يومها ربيعًا، و�لع�سب 
ي�س����ل �إىل ح����د �ل�س����اق. وكان����ت �ملنا�سب����ة عي����د 
�لنوروز. وقام �لأ�ستاذ ع����ز �لدين في�سي باإلقاء 
كلم����ة ق�س����رية، حر�سنا فيه����ا و�أله����ب حما�سنا. 
وقته����ا �سعرنا باأننا كربنا �أكث. لقد غمر �لأ�ستاذ 
قلوبنا بح����ب �لوطن و�ل�سع����ب. كان لذلك �ليوم 
طعمه �خلا�ض يف حياتي، �إذ �أ�سبح بالن�سبة يل 
�خلط����وة �لأوىل �لت����ي و�سعتن����ي تدريجيًا على 
طريق �لن�سال يف مر�حل����ه �ملختلفة، و�لتي لكل 

منها ذوق وطعم خا�ض.
�إىل  �نتمي����ت  �ل�سيا�سي����ة،  �حلي����اة  بو�ك����ري  يف 
�سف����وف جمعية )هيو�(، و�لت����ي تعني )�لأمل(، 
وذل����ك يف �أي����ار ١٩٤١ و�أ�سبح����ت ع�س����وً� فيها. 
)هي����و�(  يف  �لع�سوي����ة  ني����ل  ملر��سي����م  وكان����ت 
طع����م خا�ض يف تاريخ حيات����ي، لكونها تثري يف 
�لنف�ض �لرتياح و�لعتز�ز. كنا وقتها ج�سورين 
متحدي����ن على �لرغم من �أن ع����دد معارفنا �آنذ�ك 
كان حم����دودً�. ويف هي����و� ب����د�أت بالتعرف على 
�لأف����كار �لتقدمي����ة �لت����ي طرحها ح����زب )هيو�(. 
ثم �لتحق����ت ب�سفوف حزب �سور�����ض )�لثورة(، 
و�لت����ي بد�أت تطرح �ملفاهي����م �ملارك�سية كرد فعل 

على تردي �لأو�ساع �لعامة يف �ملنطقة ككل.
ويف ظ����روف �حلرب �لعاملي����ة �لثانية، وحتديدً� 
�لحت����اد  عل����ى  �أملاني����ا هجومه����ا  �سن����ت  عندم����ا 
�ل�سوفيتي يف عام ١٩٤١، تغيري جمرى �حلرب 
وطبيعته����ا، و�أعطاها حمتوى �آخ����ر ل�سيما بعد 
معارك �ستالينغ����ر�د و�لنت�سار�ت �لأخرى �لتي 
حققه����ا �ل�سوفييت. فتغ����ريت �لأجو�ء �لعامة يف 
�لع����ر�ق، وهّبت ن�سائ����م �حلري����ة و�لديقر�طية 
�لن�سبي����ة، بعد �أن �أ�سب����ح �لحتاد �ل�سوفيتي يف 
جبهة �حللفاء �لتي ت�س����م يف �سفوفها بريطانيا 
وفرن�سا و�لحتاد �ل�سوفيت����ي، ومن ثم �ن�سمام 
�لوليات �ملتحدة �لأمريكية �إليها. هذه �لأحد�ث 
�ألهب����ت حما�����ض �ملئ����ات ب����ل �لآلف م����ن �ل�سبيبة 

�ليافع����ة، و�نت�س����رت �لأفكار �حل����رة حتت تاأثري 
�ل�سي����اق  �لعامل����ي �جلدي����د. ويف  �لو�س����ع  ه����ذ� 
نف�س����ه مل يقت�سر ن�ساطي عل����ى �لنتماء جلمعية 
)هي����و�(، فف����ي ع����ام ١٩٤2 �أ�سبح����ت ع�سوً� يف 
جمعي����ة �ل�سعب �لت����ي كانت ت�س����در �سحيفة لها 
با�سم”بلي�سه«)�ل�س����ر�رة( وتع����د نف�سها �سحيفة 

مارك�سية.
بع����د ذل����ك م����ررت مبرحلت����ن �أخريت����ن، �أولهما 
�نعق����اد �ملوؤمتر �لأول للحزب �ل�سيوعي �لعر�قي 
يف �أو�ئ����ل ١٩٤٥. عنده����ا و�سل����ت �إىل �ملرحل����ة 
�لت����ي كان يج����ب �أن �أ�سله����ا بع����د �أق����ر�ر برنامج 
�حلزب �ل�سيوعي �ل����ذي �أكد على حقوق �ل�سعب 
�لعر�ق����ي باحلرية و�لإخ����اء و�مل�س����او�ة، و�لتي 
كان����ت �لأحز�ب �لأخرى تفتق����ر ملثل تلك �لرب�مج 
�ل����ذي ت�سمن حق����وق �لفئات �لدني����ا من �ملجتمع 

�لعر�قي. 

االنتماء اإىل �سفوف احلزب 
ال�سيوعي العراقي

�إىل  �نتمي����ت   ،١٩٤٦  -  ١٩٤٥ ع����ام  �ست����اء  يف 
�حل����زب �ل�سيوع����ي. وبع����د وثبة كان����ون �لثاين 
١٩٤٨، �لت����ي �أحدث����ت نقل����ة نوعي����ة يف حيات����ي 
�ل�سيا�سي����ة، ب����د�أت �أفكاري تتو�س����ح �أكث بحكم 
عملي يف �حل����زب �ل�سيوعي �لعر�ق����ي، وهذ� ما 
دفعني �إىل �ح����ر�ف �لعمل �حلزبي يف �سفوف 
ذل����ك �حل����زب �ل����ذي يد�ف����ع ع����ن حق����وق �لعمال 

و�لفالحن و�لطبقات �لكادحة.
وبالرغم من �نتمائي ل�سفوف �حلزب �ل�سيوعي، 
�إّل �أنن����ي مل �أك����ن �أجيد غ����ري �للغة �لكردي����ة. �أما 
بالن�سب����ة للغ����ة �لعربي����ة فقد تعلمته����ا عن طريق 
�لدر��س����ة يف �سف����وف �حل����زب �ل�سيوعي، حيث 
تعلمه����ا«،  يف  �لأوىل  �ل�سجن”مدر�ست����ي  كان 
وبذل����ك ق�سى �حل����زب �ل�سيوع����ي على”�أميتي«. 
كم����ا تعلم����ت لحق����ًا ق����درً� م����ن �للغ����ة �لرو�سية. 
وبع����د �نتمائي �إىل �حل����زب �ل�سيوعي �لعر�قي، 
�أربي����ل عو�س����ًا ع����ن  لف����رع  �أ�سبح����ت م�س����وؤوًل 
م�سوؤوله����ا �ل�سابق ناف����ع يون�ض بع����د �أن �أ�سبح 
م�س����وؤوًل لالألوية �ل�سمالي����ة، و�نتقل بدوره �إىل 
كرك����وك. وب����د�أت ك�سلف����ي م����ن �مل�سوؤول����ن ببث 
مب����ادئ �حل����زب �ل�سيوع����ي م�ستغ����اًل �ملنا�سبات 
�لوطني����ة كعيد �لنوروز وغريها م����ن �ملنا�سبات 
حيث يجري حت�سيد �لعمال و��ستقد�م �لفالحن 

من �لقرى.
�حل����زب  ف����رع  يف  م�سوؤوليت����ي  م����ن  وبالرغ����م 
�ل�سيوعي �لعر�قي يف مدينة �أربيل بعد �نتمائي 

ل�سف����وف �حل����زب �ل�سيوع����ي �لعر�ق����ي، �إّل �أن����ه 
�سرع����ان ما وجهت يل �لدعوة م����ن مركز �حلزب 
يف بغ����د�د للح�س����ور ف����ورً� ب�سب����ب �لنتكا�س����ة 
�لتي تعر�ض له����ا �حلزب �ل�سيوعي �لعر�قي بعد  
�عتق����ال قادت����ه )فه����د- ح����ازم- �س����ارم(، وتولت 
�للج����ان �حلزبية غ����ري �ملفو�سة م����ن قبل موؤمتر 
حزب����ي مهمة �إد�رة �سوؤون �حل����زب. وكان هدف 
هذه �للجان ت�سيري دفة �حلزب يف تلك �لظروف 
�حلرج����ة. وبعد وفاة �لكادر �ل�سيوعي جميد مال 
خليفة، �أحد �لكو�در �حلزبية يف بغد�د �لذي كان 
ي�سك����ن يف �حد �لدور �حلزبية للتمويه عن �أعن 
�ل�سلطات �لأمني����ة، �أ�سبح من �ل�سروري جميء 
عائل����ة لل�سك����ن يف د�ر �ملطبع����ة. مما ح����د� مبالك 
�سيف م�سوؤول �للجنة �ملركزية �لأوىل من �ل�سفر 
�إىل كركوك ومن ثم �لطلب مني كم�سوؤول �ربيل 
�أن �أذه����ب مع و�لدت����ي �إىل بغد�د له����ذ� �لغر�ض. 
فا�سطحب����ت و�لدت����ي �إىل بغ����د�د و�سكن����ا �ل����د�ر 
�لأوىل �لو�قع����ة يف حمل����ة �لقاطرخان����ه - حجي 
فتحي قرب �لعبخانة، حيث توجد مطبعة �حلزب 
�ل�سيوعي يف تلك �لد�ر. وكانت �لو�لدة كثريً� ما 
تبك����ي وتندب حظنا على �مل�س����ري �ملجهول �لذي 

ينتظرنا.
وبالرغم من خوف �لو�لدة على م�سرينا �ملجهول، 
فق����د كانت ت�ستلم بدورها �لن�سر�ت �حلزبية وما 
ي����رد �إىل �ملركز م����ن ر�سائل كما �أ�س����ارت �إىل ذلك 
�ل����كادر �ل�سيوع����ي زكي����ة �ملال خليف����ة يف �أفادتها 
�أم����ام �لتحقيق����ات �جلنائي����ة، حي����ث قالت:«كنت 
�أط����رق �لباب و�أ�سل����م �لبيان �إىل �م����ر�أة كردية ل 
�أعرف ��سمها، ولكني �أ�ستطيع ت�سخي�سها وكان 

يح�سر �أبنها و�أ�سمه )عبد�لله(«.
ولك����ن ن�ساطن����ا �حلزبي مل ي�ستم����ر طوياًل جر�ء 
�ملالحقات �لأمنية و�لنهيار �ملدوي لبع�ض قادة 
�حل����زب على �أي����دي رج����ال �لأمن �لذي����ن ر�حو� 
يبحث����ون عن مكام����ن وخفايا تنظيم����ات �حلزب 
�ل�سيوع����ي، و�لت����ي ت�سبب����ت بدوره����ا يف نك�سة 
للحزب بعد �عتقال قادته �لثالث يف عام ١٩٤7. 
وبعده����ا �نتقلنا مبعية �لو�ل����دة �إىل د�ر تقع يف 
حمل����ة �لهيتاوي����ن، و�سك����ن معنا يه����ود� �سديق 
وجا�س����م حم����ودي، �ل����ذي كان يق����وم بالت�سال 
مع باقي �أع�ساء �ملنظم����ات �حلزبية لكونه وجه 
غري مع����روف لدى �ل�سلط����ات �لأمنية يف بغد�د. 
ويف ه����ذ� �لبيت مت �عتقايل �س����اأين يف ذلك �ساأن 
�سائ����ر �ل�سيوعي����ن يف �أح����د كمائ����ن �لأمن وذلك 
يف ١٩٤٨/١0/١2 م����ع �أع�ساء �للجنة �ملركزية 
�سدي����ق،  �سيف-يه����ود�  مال����ك  جماع����ة  �لأوىل 

يف �أح����د �ل����دور �حلزبي����ة �لت����ي تق����ع يف منطقة 
�لهيتاوي����ن وم����ع �لو�ل����دة �لت����ي قب�����ض عليه����ا، 
ودر مبلغ من �ملال من �سندوق �أمتعتها. لقد  و�سُ
جمع����ت �لو�لدة هذ� �ملبلغ من بي����ع بع�ض �أمتعة 
�لبيت و�ملو��سي �لتي كنا منلكها يف �لقرية ومن 

�دخار ر�تبي عندما كنت م�ستخدمًا.
كب�����ض  كيفي����ة  �إىل  �لإ�س����ارة  �ملنا�س����ب  وم����ن 
�لوك����ر �حلزبي و�عتق����ايل. فبعد �إط����الق �سر�ح 
عبد�لوه����اب عب����د �ل����رز�ق، وه����و �أح����د ك����و�در 
�حل����زب �ل�سيوع����ي، تق����رر �إر�سال����ه �إىل مدين����ة 
خانق����ن و�لذي قدم بدوره طلب����ًا ملغادرة �لعر�ق 
�إىل �إير�ن من �جل �لعالج. كنت ��سكن يف �لبيت 
�حلزبي مع يه����ود� �سديق، فطل����ب عبد �لوهاب 
عبد �ل����رز�ق عقد لقاء مع يه����ود� �سديق �لذي مل 
يك����ن �مل�س����وؤول يف �حل����زب �آنذ�ك، فق����د حتولت 
�مل�سوؤولي����ة �إىل مال����ك �سيف. وطل����ب يهود� مني 
�أن �لتق����ي بعب����د �لوه����اب يف �سيدلية ح�سن طه 
م����ن �أجل �إي�سال����ه �إىل �لبيت �حلزب����ي. فحاولت 
ق����در ��ستطاعتي �أن �أغ����ري �لطريق و�أ�سري بطرق 
متعرجة عند ��سطحابي عبد �لوهاب �إىل �لبيت. 
وبع����د �لنقا�ض بيننا، غ����ادر عبد �لوه����اب �لبيت 
لتد�همن����ا �ل�سرطة بعد ذلك مبا�س����رة. ويبدو �أنه 

كان على �سلة بالأمن.
ومهم����ا يكن م����ن �أمر، فبع����د �عتق����ايل �أحلت �إىل 
�ملجل�����ض �لعريف �لع�سك����ري �لأول �ل����ذي ت�سكل 
يف ١٩٤٩/2/١2 م����ن �لرئي�����ض عب����د �لله رفعت 
�لنع�ساين وع�سوية �حلاكمن خليل زكي مرد�ن 
وعبد�ل����كايف �ملت����ويل و�ملقدم حمم����د عبد�لقادر 
و�لرئي�����ض �لأول �أحم����د د�ود، وفق �ملادة �لأوىل 
من ذي����ل قانون �لعقوب����ات �لبغ����د�دي رقم )٥١( 
ل�سن����ة ١٩٣٨، بع����د ثب����وت �لتهم����ة �لت����ي وجهها 
�إيل �ملجل�����ض �لعريف �لع�سكري �لأول لكوين من 
منظم����ي �خلاليا بع����د �عر�فات �ل�سه����ود، ومن 
بينه����م مالك �سيف ويهود� �سديق. وينطبق على 
ه����ذه �لتهم����ة ن�ض �لفق����رة )٥/ب(بدلل����ة �لفقرة 
�لثاني����ة م �مل����ادة �لأوىل م����ن قان����ون �لعقوب����ات 
�لبغ����د�دي رق����م )٥١(ل�سن����ة ١٩٣٨. وُحك����م علي 
بالأ�سغ����ال �ل�ساق����ة مل����دة خم�سة ع�س����ر �سنة، كما 
قررت �ملحكمة و�سعي حتت مر�قبة �ل�سرطة ملدة 
خم�����ض �سنو�ت بع����د �نق�ساء م����دة �ل�سجن وفقًا 

للمادة )7٨( من قانون �لعقوبات �لبغد�دي.

عن كتاب )قراءات يف ذاكرة عزيز حممد 
ال�شكرتري ال�شابق للحزب ال�شيوعي العراقي..
م�شرية ون�شال(

من ذاكرة عزيز محمد السكرتير السابق 
للحزب الشيوعي العراقي

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 

ه��ذه املقابالت الصحفي��ة. إن حجته يف الرفض تع��ود إىل أنه اليعّول 

كثريًا 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.
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بداية الوعي ال�سيا�سي يف فكر 
عزيز حممد

كانت عام١٩٤0-١٩٤١م �لبد�يات �لأوىل لن�ساطه 
�ل�سيا�س���ي يف نف�ض �ملدة تلك كانت هناك جمموعة 
م���ن �ل�سبيب���ة �ملتحم�س���ة ت�سجع���ه وتدفع���ه نح���و 
مع���رك �حلياة �ل�سيا�سية ل�سيم���ا ما يعانيه �لكرد 
من ظروف �سيا�سية و�قت�سادية و�جتماعية �سيئة 
و�لتي ول���دت ردود فعل لك �ل�سب���اب �لكردي �لذي 
ب���د�أ يح���ول �لنتفا����ض عل���ى و�قعه �ملري���ر، ومن 
ب���ن من تاأث���ر بهم عزيز حممد ه���و �ملعلم و�لأديب 
�ل�سحفي)ع���ز �لدين في�سي(، فه���و ي�سري �ىل دور 
��ستاذه �ملوؤثر يف نقل �سورة عن �لأدب و�ل�سيا�سة 
بنف����ض �لوقت لكون �لكتابات باللغة �لكردية كانت 
يف �سن���و�ت �سبابن���ا قليل���ة ج���دً�. فه���و ي�سري �ىل 
�ن���ه يف ع���ام ١٩٤0م، �خذونا نح���ن يف �ل�سفوف 
)٤-٥-٦( كجول���ة يف �سفرة مدر�سية خارج مدينة 
�أربي���ل، كان �لوق���ت يومه���ا ربيعًا،و�لع�سب ي�سل 
حد �ل�ساق، يب���دو �ن �ملنا�سبة كان���ت )نوروز(، �إذ 
قام �ل�ستاذ ع���ز �لدين في�سي باإلقاء كلمة ق�سرية، 
حر�سن���ا فيها و�ألهب حما�سن���ا وقتها ف�سعرنا باأننا 
كربنا �أكث وغمر قلوبنا حب �لوطن و�ل�سعب،كان 
لذل���ك �ليوم طعم���ه �خلا����ض يف حيات���ه �إذ ��سبح 
بالن�سبة له �خلطوة �لوىل �لتي و�سعته تدريجيًا 
عل���ى طريق �لن�س���ال يف مر�حل���ه �ملختلفة، و�لتي 
ل���كل منها ذوق وطعم خا����ض. ويف بو�كري حياته 
�ل�سيا�سية �نتمى �ىل �سفوف جمعية )هيو�(و�لتي 
تعن���ي )�لأم���ل( يف �آي���ار ١٩٤١ و�أ�سب���ح ع�س���وً� 
فيها،وكانت مر��سيم نيل �لع�سوية يف)هيو�(كان 
له���ا طعم خا�ض يف حيات���ه لكونها تثري يف �لنف�ض 
�لرتياح و�لعتز�ز كنا وقتها ج�سورين متحدين، 

على �لرغم من �ن معارفنا �آنذ�ك حمدودة.
ويف هي���و� ب���د�أ يتغلغ���ل بالأف���كار �لتقدمي���ة �لتي 
طرحه���ا حزب )هي���و�( ث���م �أن�سم ل�سف���وف حزب 

�سور�ض)�لث���ورة(
و�لتي ب���د�أت تطرح 
�ملارك�سية  �ملفاهي���م 

ك���رد فع���ل عل���ى تردي 
ف��������ي  �لعام���ة  �لأو�س���اع 

�ملنطقة ككل.
ويف ظ���روف �حل���رب �لعاملي���ة �لثانية 

وحتدي���دً� عندم���ا �سن���ت �أملانيا يف ع���ام ١٩٤١م، 
هجومه���ا على �لحتاد �ل�سوفيت���ي، �ل �ن �لهجوم 
�لملاين على �لحتاد �ل�سوفيتي كان قد غري جمرى 
�حلرب و�أعطاها حمتوى �آخر، ل�سيما بعد معارك 
�ستالينغ���ر�د و�لنت�س���ار�ت �لخ���رى �لتي حققها 
�ل�سوفي���ت فتغ���ريت �لأج���و�ء �لعام���ة يف �لعر�ق، 
فم���رت ن�سائ���م �حلري���ة و�لديقر�طي���ة �لن�سبي���ة 
ك���ون �لحتاد �ل�سوفيتي ��سب���ح مع جبهة �حللفاء 
)و�لت���ي ت�س���م يف �سفوفه���ا بريطاني���ا وفرن�س���ا 
و�لحت���اد �ل�سوفيت���ي وم���ن ث���م دخ���ول �لوليات 
�ملتح���دة �لأمريكي���ة( هذه �لح���د�ث �ألهبت حما�ض 
�ملئ���ات بل �لآلف من �ل�سبيب���ة �ليافعة، و�نت�سرت 
�لف���كار �حلرة حت���ت تاأثري ه���ذ� �لو�س���ع �لعاملي 

�جلديد.
ويف �ل�سي���اق نف�سه مل يقت�س���ر ن�ساط عزيز حممد 
عل���ى �نتمائ���ه جلمعية)هيو�( �ذ يف ع���ام ١٩٤2م 
�أ�سب���ح ع�س���وً� يف جمعي���ة �ل�سع���ب �لت���ي كان���ت 
ت�سدر �سحيف���ة لها با�س���م بلي�سة)�ل�سر�رة( وتعد 

نف�سها مارك�سية.
بعد ذلك م���ررت مبرحلتن �أخرت���ن �أولهما �أنعقاد 
�ملوؤمتر �لأول للحزب �ل�سيوعي �لعر�قي يف �و�ئل 
١٩٤٥م و�سل���ت �ىل �ملرحلة �لت���ي كانت يجب �ن 
��سلها،بعد �أقر�ر برنام���ج �حلزب �ل�سيوعي �لذي 
ب���دوره يوؤم���ن حقوق �ل�سع���ب �لعر�ق���ي باحلرية 
و�لإخاء و�مل�ساو�ة و�لتي كانا نفتقر لتلك �لرب�مج 
�لت���ي ت�سم���ن حق���وق �لفئ���ات �لدنيا م���ن �ملجتمع 

�لعر�قي.

انتماوؤه ل�سفوف احلزب 
ال�سيوعي العراقي

ويف ربيع ع���ام ١٩٤٨م وبعد وثبة كانون 
�لث���اين ١٩٤٨، �لتي حدثت نقلة نوعية يف 
حيات���ه �ل�سيا�سية حيث ي�س���ري لذلك”بد�أت 
�أف���كاري بحك���م عمل���ي تتقرب م���ن �حلزب 
�ل�سيوعي وه���و ما دفعني لحر�ف �لعمل 
�حلزبي يف �سف���وف ذلك �حلزب �لذي يد�فع 
عن حقوق �لعمال و�لفالحن و�لطبقات �لكادحة”. 
وبالرغ���م م���ن بد�يت���ه و�نتمائه ل�سف���وف �حلزب 
�ل�سيوع���ي فانه كان ل يجيد غري �للغة �لكردية،�أما 
بالن�سب���ة للعربي���ة فقد تعلمها عن طري���ق �لدر��سة 
يف �سف���وف �حلزب �ل�سيوعي فه���و ي�سف طريقة 
تعلم���ه للق���ر�ءة و�لكتاب���ة كان �ل�سجن”مدر�ست���ي 
�لأوىل يف تعلمها”وب���ان �حلزب �ل�سيوعي ق�سى 
على”�أميتة”كم���ا ي�سف ذلك،هذ� وق���د تعلم �أي�سًا 
�لقلي���ل م���ن �لرو�سي���ة. فبع���د تر�سيح���ه لع�سوية 
�حل���زب �ل�سيوعي �لعر�قي �أ�سب���ح م�سوؤوًل لفرع 
�أربي���ل عو�سًا ع���ن م�سوؤولها نافع يون����ض بعد �أن 
�أ�سب���ح م�سوؤوًل لالألوية �ل�سمالي���ة و�نتقل بدوره 
�ىل كركوك وبد�أ عزيز حممد ك�سلفه من �مل�سوؤولن 
بب���ث مبادئ حزب���ه �ل�سيوعي م�ستغ���اًل �ملنا�سبات 
�لوطني���ة كعي���د ن���ورزو وغريه���ا م���ن �ملنا�سب���ات 
حيث يبدوؤون بح�سد �لعم���ال و��ستقد�م �لفالحن 
م���ن �لقرى ك�سحد جماهريي و��س���ع. وبالرغم من 
م�سوؤوليته كم�سوؤول لفرع �ربيل حيث ي�سري بذلك 
بعد �نتمائي ل�سفوف �حل���زب �ل�سيوعي �لعر�قي 
�سرع���ان م���ا وجه له دعوة من بغ���د�د مركز �حلزب 
يدع���وه للح�س���ور ف���ورً� ب�سب���ب �لأو�س���اع �لت���ي 
م���ر بها �حل���زب �ل�سيوع���ي �لعر�قي م���ن �نتكا�سة 
قادته)فهد-حازم-�سارم(،وتب���وء  �عتق���ال  بع���د 
�للج���ان �حلزبي���ة غ���ري �ملفو�س���ة من قب���ل موؤمتر 
حزب���ي وكان هدف �للج���ان ح�سب و�سف���ه غايتها 
ت�سيري دفة �حل���زب يف ظروفه �حلرجة فبعد وفاة 

�ل�سيوعي جميد مال خليف���ة �أحد �لكو�در �حلزبية 
يف بغ���د�د �ل���ذي ��سك���ن يف �ح���د �ل���دور �حلزبية 
للتموي���ه عن �أع���ن �ل�سلط���ات �لأمني���ة �أ�سبح من 
�ل�س���روري جميء عائل���ة للمطبعة،مما حد� مبالك 
�سي���ف م�سوؤول �للجنة �ملركزي���ة �لأوىل من �ل�سفر 
�ىل كرك���وك وم���ن ث���م �لطل���ب م���ن عزي���ز حمم���د 
م�س���وؤول �ربي���ل �ن يذهب م���ع و�لدت���ه �ىل بغد�د 
له���ذ� �لغر�ض،فبدوره �أ�سطح���ب عزيز حممد معه 
و�لدت���ه �ىل بغ���د�د و�سك���ن �ل���د�ر �لأوىل �لو�قعة 
يف حملة �لقاطرخانة حي���ث توجد مطبعة �حلزب 
�ل�سيوع���ي يف تل���ك �لد�ر،في�س���ري عزي���ز حممد �ن 
و�لدت���ه كثريً� ما كان���ت تبكي وتن���دب حظنا وعن 

�ملجهول �لذي ينتظرنا.
وبالرغ���م م���ن خ���وف و�ل���دة عزي���ز حمم���د عل���ى 
م�سريهم �ملجهول فكانت بدورها ت�ستلم �لن�سر�ت 
�حلزبية وما يرد �ىل �ملركز من ر�سائل كما ��سار�ت 
لذل���ك �لكادر �ل�سيوعي زكية �ملال خليفة يف �أفادتها 
�أم���ام �لتحقيق���ات �جلنائي���ة بقولها”كن���ت �أط���رق 
�لب���اب و�أ�سل���م �لبيان �ىل �م���ر�أة كردي���ة ل �عرف 
��سمها ولكن���ي �أ�ستطيع ت�سخي�سه���ا وكان يح�سر 

�أبنها و�أ�سمه)عبد�لله(.
ولك���ن ن�ساطه �حلزبي يبدو �ن���ه مل ي�ستمر طوياًل 
يف ظ���ل �ملالحق���ات �لأمني���ة و�ل�سق���وط �مل���دوي 
لبع����ض قادة �حلزب يف �ي���دي رجال �لأمن ليبدو� 
بالأ�سر�س���ال عن مكامن وخفايا تنظيمات �حلزب 
�ل�سيوع���ي و�لت���ي �سبب���ت بدورها نك�س���ة للحزب 
بع���د �عتقال ق���ادة �لث���الث يف ع���ام ١٩٤7 فاعتقل 
عزي���ز حممد كغريه من �ل�سيوعين يف �حد كمائن 
�ع�س���اء  /١٩٤٨م���ع   ١0/  ١2 يف  وذل���ك  �لأم���ن 
�للجنة �ملركزي���ة �لأوىل جماعة مالك �سيف-يهود� 
�سدي���ق يف �ح���د �ل���دور �حلزبي���ة �لت���ي تق���ع يف 
منطق���ة �لهيتاوين ومع و�لدته و�لتي قب�ض عليها 
وم�س���ادرة مبل���غ م���ن �ملال م���ن �سن���دوق �متعتها 
وي�سري عزي���ز حممد �ن و�لدته جمع���ت هذ� �مللبغ 
م���ن بيع بع�ض �متعة �لبيت ومو��سي كانت لها يف 
�لقري���ة ومن �دخ���ار ر�تبه يف �ل�ساب���ق عندما كان 
م�ستخدم���ًا. وبعدها �نتق���ل د�ر عزيز حممد مبعية 
و�لدت���ه �ىل د�ر تقع يف حمل���ة �لهيتاوين بعد نقل 
�ملطبع���ة �لي���ه و�سكن مع���ه يهود� �سدي���ق وجا�سم 
حم���ودي و �أ�ساأف���ة ل���دوره يف يف �لعمل �لطباعي 
كان يق���وم بالأت�س���ال م���ع باقي �ع�س���اء �ملنظمات 
�حلزبي���ة كون���ه وجه غري معروف ل���دى �ل�سلطات 

�لأمنية يف بغد�د.
وبعد �عتقاله �أحيل �ىل �ملجل�ض �لعريف �لع�سكري 
�لأول و�لذي ت�سكل يف ١2/ 2 /١٩٤٩ من �لرئي�ض 
عبد�لل���ه رفع���ت �لنع�س���اين وع�سوي���ة �حلاكم���ن 
خلي���ل زكي م���رد�ن وعبد�ل���كايف �ملت���ويل و�ملقدم 
د�ود  �أحم���د  �لأول  و�لرئي����ض  عبد�لق���ادر  حمم���د 
و�أحيل وفق �ملادة �لأوىل من ذيل قانون �لعقوبات 
�لبغ���د�دي رقم)٥١(ل�سنة ١٩٣٨ بعد ثبوت �لتهمة 
�لت���ي وجهه���ا �لي���ه �ملجل����ض �لع���ريف �لع�سك���ري 
�لأول باأن���ه م���ن منظم���ي �خلالي���ا بع���د �أعر�فات 
�ل�سه���ود ومن بينه���م مالك �سيف ويه���ود� �سديق، 
و�ن �عمله ينطبق عل���ى ن�ض �لفقرة )٥/ب(بدللة 
�لفقرة �لثانية م �ملادة �لأوىل من قانون �لعقوبات 

�لبغد�دي رقم )٥١(ل�سنة ١٩٣٨.
وحك���م عليه بالأ�سغال �ل�ساق���ة �ملوؤبدة ملدة خم�سة 
ع�سر �سنه وفقًا وقرر و�سعه حتت مر�قبة �ل�سرطة 
مل���دة خم�ض �سنو�ت بعد �نق�س���اء مدة �سجنه وفقًا 

للمادة )7٨(من قانون �لعقوبات �لبغد�دي.
لتبد�أ �سفحة جديدة من حياته ولكن هذه �ملرة يف 
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زين احمد النقشبندي

�سجن نقرة �ل�سلمان �ل�سحر�وي بعد �أنتقال �أغلب 
�ل�سجن���اء �ل�سيوعي���ن و�لت���ي ت�سميه���م �حلكومة 
باخلطري���ن لل�سج���ن ��ل�سح���ر�وي ليك���ون بعيدً� 
ع���ن �أي �أت�سال مع �لتنظي���م يف �خلارج كما حدث 
جلماع���ة يو�سف �سلمان يو�سف)فهد( و�عادة �سلة 

�لتنظيم مع �خلارج.
حي���ث ي�سري لفرة �ل�سجن بانه���ا كانت من مر�حل 
حي���اة �ل�سيوعين �لت���ي ق�سو� �غل���ب حياتهم يف 
�ل�سجون �و مطاردين من قبل �لأمن �سبب �فكارهم 
�لتي يحملونها فبد�أنا ك�سيوعين من �عادة تنظيم 
�نف�سن���ا يف د�خل �ل�سج���ن وفق �لنه���ج �لذي �سار 
عليه �غلب �ل�سيوعين من تكوين �خلاليا �حلزبية 
�ملارك�سي���ة- مفاهي���م  و�س���رح  �لدر����ض  وحلق���ات 

�للينين���ة ب�س���كل �و�س���ع لوج���ود �غل���ب �لك���و�در 
�ملثقفة يف �ل�سجن،�إ�سافة �ىل تق�سيم �لعمل د�خل 
�ل�سجن بن �لفرن وتنظيف �لقو�وي�ض فكما ذكرت 
كان���ت مرحل���ة �ل�سجن ف���رة تعل���م ب�س���كل �و�سع 
وفيما يخ�ض مطالعاتي،ومثلما ذكرت،�ين تعلمت 
�لعربي���ة عن طريق �لق���ر�ءة يف �ل�سجن. قر�أت كل 
ما وق���ع ب���ن يدي،ل�سيم���ا �لرو�ي���ات و�لق�س�ض 
ومو��سي���ع �أبية �أخ���رى. ف�ساًل ع���ن جمموعة من 
�لكت���ب �ل�سيا�سي���ة �ملتنوعة،ولك���وين ق���د تعلمت 
�ل�سيا�س���ة بالعربي���ة لذل���ك ل جتدين مي���اًل لقر�ءة 
�لكتب �ل�سيا�سي���ة باللغة �لكردية م���ا يعقد �مل�ساألة 
�كث عندم���ا تكون هذه �لنتاجات ق���د ترجمت �ىل 

�للغة �لكردية من لغات �أخرى.

حادثة �سجن الكوت 1954
نق���ل عزي���ز حمم���د بع���د �حلك���م علي���ه �ىل �سج���ن 
بغ���د�د �ملرك���زي ومن ثم �ىل �سجن نق���رة �ل�سلمان 
�ل�سح���ر�وي وبعد منا�س���د�ت �لأه���ايل ب�سرورة 
ب�س���رورة نق���ل �بنائه���م �ىل �أماكن قريب���ة ب�سبب 
�سعوب���ة �لو�س���ل �ىل �سج���ن نق���رة �ل�سلم���ان نقل 
عزيز حممد �ىل �سج���ن �لكوت �ملركزي يف ١٩٥٣ 
يف �لوقت �لذي تفجرت فيه �حلو�دث يف حزير�ن 
١٩٥٣ ب���ن �ل�سجناء �ل�سيوعي���ن و�إد�رة �ل�سجن 
ح���ول رد�ءة �لأح���و�ل د�خ���ل �ل�سج���ن و�لتي �دت 
�ىل �سق���وط ع���دد م���ن �جلرح���ى ف���ان �لو�سع يف 
�سج���ن �لك���وت ل يختلف كث���ريً� عن �سج���ن بغد�د 
وه���و �ملعامل���ة �ل�سيئة �لت���ي عومل به���ا �ل�سجناء 
فق���دم  �سيا�سي���ن  �سجن���اء  كونه���م  �ل�سيوعي���ن 
جمموعة من �ل�سجن���اء �ىل �د�رة �ل�سجن عري�سة 
تطال���ب بتح�سن معاملته���م وعلى �ثره���ا و�سلت 
حمكم���ة خا�س���ة م���ن بغ���د�د يف 27 مت���وز ١٩٥٣ 
و�لت���ي بدورها وجهت تهم���ًا لل�سيوعي���ن بقر�ءة 
�لأنا�سي���د �لثوري���ة �ملمنوع���ة ب���دًل م���ن �ل�سم���اع 
ل�سكو�ه���م وكان من �سمنه���م عزيز حممد �لتي قر�أ 

�أ�سمه با�سم م�سعود حممد يف تلك �لدعوة.
مل تكتف���ي �د�رة �ل�سج���ن كم���ا يذك���ر عزي���ز حممد 
بالتهدي���د بح���ق �ل�سجن���اء ب���ل ب���د�أت بقط���ع م���اء 
�ل�س���رب و�لطع���ام و�لكهرب���اء يف �سي���ف مت���وز 
�لاله���ب مما دفعن���ا �ىل حفر بئر للم���اء �لذي عمل 
�ل�سجناء جميعًا عل���ى �سقه ولكن حماولتنا باءت 
بالف�س���ل مللوحة مياه �لبئ���ر ويف ظل تلك �ملو�جهة 
فان �د�رة �ل�سجن حاولت �لتخفيف من مو�جهتها 
معن���ا ب�سب���ب موج���ة �ل�ستن���كار �لت���ي عم���ت بعد 
�ح���د�ث �سجن بغد�د ولكن �ل�سجن���اء ��سرو� على 
��سر�بهم وع���دم �لتعاون مع �د�رة �ل�سجن ولكنها 
�سرعان م���ا تغريت من موقفه���ا بالرغم من مطالبة 
�ل�سيوعي���ن فك �حل�سار بعد �لعياء �ل�سديد �لذي 
��ساب �ل�سيوعين من قل���ة �لطعام و�ملاء و��ستمر 
�لأم���ر حتى �لث���اين من �يل���ول ١٩٥٣ عندما قامت 
�د�رة �ل�سجن بتفتي����ض �ل�سجن بحجة �لبحث عن 
��سلح���ة وبعد عملية �لتفتي�ض طلبت �د�رة �ل�سجن 
��سم���اء عدد من �ل�سيوعي���ن لنقلهم �ىل �سجن �خر 
وكان عزي���ز حممد من �سمن تل���ك �لقائمة ونتيجة 
رف����ض ذلك �لقر�ر ب���د�أت قو�ت �ل�سرط���ة بالهجوم 
على �ل�سجناء �ل�سيوعين وهم عزل عن �لدفاع عن 
�نف�سه���م ونتج ع���ن ذلك مقتل عدد م���ن �ل�سيوعين 
و�إ�ساب���ة �لعدي���د منه���م جرحى ومن ث���م نقلنا �ىل 

�سجن بعقوبة �ملركزي.

رمب������ا ك���ان���ت 
�ل�����������س�����دف�����ة 

�خ����ر  �����س����ئ  �و 
�لوحيد  �للقاء  ور�ء 

�ل�سخ�سية  م��ع  �ليتيم 
�لوطنية �لعر�قية �سكرتري �حلزب 

يف  حممد  ع��زي��ز  �مل��رح��وم  �ل�سابق  �ل�سيوعي 
وم�ساركتنا  ح�سورنا  �ثناء   2007 ع��ام  �ربيل 
يف  �ل��ع��ام  ذل��ك  يف  �مل��دى  مهرجان  فعاليات  يف 
قاعة فندق �سري�تون ومما تركه يف نف�سي هذ� 
لها  ما  لها  ك��ان  �لتي  �ل�سخ�سية  ه��ذه  مع  �للقاء 
�لح���د�ث  م��ن  �لعديد  يف  وت��اث��ري�ت  �دو�ر  م��ن 
و�ستينات  خم�سينات  يف  بالعر�ق  وقعت  �لتي 
و�سبعينات �لقرن �ملا�سي - ومما د�ر من حديث 
�ملفقود  �لكتاب   عن  �سالته  �نني  �ذك��ر  كما  معه 
و�ملف�سود   - �لع�ساب  ب��ن  فهد   - و�ملعنون   -
 - �ل��ع��ر�ق  �ل�سيوعي  �حل��زب  موؤ�س�ض  )فهد(  ب 
�ملرحوم  �ل�ستاذ  عنه  يل  ذكر  كما  �لكتاب  وه��ذ� 
حممد عبد �لكرمي بيارة - �نه طبع يف لندن يف 
كان  �ل�سل  يف  وهو  �ملا�سي  �لقرن  �لربعينات 
ببغد�د  فهد  مع  �لنكليزي  ملوؤلفه  �سحفيًا  لقاء� 
فبل �ن يتم �عتقاله و�عد�مه مع رفاقه - و�لكتاب 
هوباللغة �لنكليزية وو�سعت على غالفه �سورة 
�ل�سلطات  وخ��د�ع  للتمويه  �لح��ر����ض  يف  لفهد 
�لمنية - �لتحريات �جلنائية �لتي كان يرئا�سها 
قبل  من  وتوزيعه  ل�ستري�ده   - �لعطية  بهجت 
 - �لكث مكتبة مكنزي  - وعلى  �ملكتبات  �حدى 
�ي�سا  �لكتاب  �لذين ذكرو� هذ�  ومن �ل�سخا�ض 
�ملرحوم جرجي�ض فتح �لله - وبعد �ن ذكرت له 
لديه من زيا دة  له هل  �ملعلومات وقلت  كل هذه 
فابت�سم  �لكتاب  �وقر�أ هذ�  �و�طلع  �و هل �ساهد 
وقال يل لزم �نت �نكليزيتك قوية و��ساف هذ� 

وكذلك  و)كعدة(  خا�ض  لقاء�  يحتاج  �ملو�سوع 
�سالته عن ر�أيه ب�سد�م ح�سن وذكرت له ما قال 
�لدكتور كما مظهر �حمد عنه فكرر نف�ض �لجابة 
خا�ض  لقاء  )ي��ر�دل��ة(  �ملو�سوع  هذ�   - �ل�سابقة 
مرة  به  �لتقي  �ن  �ملفرو�ض  من  وك��ان  و)كعدة( 
�مور  حدثت  ولكن  ��ستعد�ه  �بدى  حيث  �خرى 

حالت دون �ن يتم هذ� �لقاء حتى وفاته.
و�حلقيقة �ن �ملو�سوع لي�ض له �أي �سلة �سيا�سية 
�ل�ستاذ  �فهمت  وقد  توثيقية،  لغر��ض  كان  بل 
عزيز حممد باين مهتم بتاريخ �لكتب و�ملكتبات 
وقد ��سدرت موؤلفا بهذ�،و �ر�سلت �ليه فيما بعد 
كان  عزيز  �ل���س��ت��اذ  �ن  علمت  م��ن��ه.وق��د  ن�سخة 
وديعا رقيقا للغاية ول يريد �لتحدث بالتفا�سيل 
�نزعاج  مدعاة  �حاديثه  تكون  لئال  �سائليه  �ىل 
�لخرين وحتى خ�سومه �ل�سيا�سين منهم. وقد 
ذكر يل من قابله من �لباحثن وطلبة �لدر��سات 

�لعليا 
�لتح���دث  يري���د  ل  حمم���د  عزي���ز  �ل�ست���اذ  �ن 
بالتفا�سيل على �لرغم من �نه يعتقد �ن �لكثري من 
�لحد�ث قدية وجتردت من جو�نبها �ل�سخ�سية 
و�ل�سيا�سية و��سبحت يف ذمة �لتاريخ. ول �دري 
ه���ل كانت يف نيت���ه �ن يكتب مذكر�ت���ه وي�سمنها 
مايري���د �و ي���رد عل���ى �للذين وجه���و� �ليه بع�ض 

�لنقد�ت من كتاب �ملذكر�ت؟..
 و�ذكر �ين �سالته �ي�سا عن م�سري وثائق �حلزب 
�ل�سيوع���ي �لعر�قي �لتي �سادرتها �ل�سلطات عند 
�لق���اء �لقب����ض عل���ى قي���اد�ت �حل���زب �ل�سيوعي 
�لعر�ق���ي يف �لربعينيات، وه���ل �عيدت للحزب 
بعد ثورة ١٤ مت���وز ١٩٥٨، فاجابني �ن �حلزب 
�سع���ى بع���د �لث���ورة ل�سرد�ده���ا ومل يح�سل �ل 
على �سيء �سغري، �ذ ��ستمرت دو�ئر �لمن بعدم 

ك�سف وثائقها وم�سادر�تها.

مع االستاذ عزيز محمد... 
لقاء يتيم في اربيل

عزيــز محمــد.. شــهادة للتاريخ



اعداد : المدى

�� ولد ع���ام ١٩2٤ )�رت�سى �ن يكون تاريخ ولدته 
�لول م���ن مت���وز( م���ن عائل���ة فالحي���ة معدمة كان 
و�ل���ده حممد �أحم���د عبد�لل���ه يعمل فالح���ا باأجرة 
يومي���ة، و ينح���در من �ملناط���ق �لكردي���ة �ملحاذية 
ملدين���ة �ربيل و�لتي تع���رف بقرية بريكوت، فتعلم 
�لق���ر�آن يف م�سجد �أبو بك���ر �ل�سديق ودر�ض �لفقه 
�كم���ل  �لدر��س���ي  �لتح�سي���ل  ق�س���رية،ويف  مل���دة 

�لدر��سة �لبتد�ئية.
�لأوىل  �لبد�ي���ات  ع���ام١٩٤0-١٩٤١م  كان���ت   �����
لن�ساط���ه �ل�سيا�سي يف نف�ض �مل���دة تلك كانت هناك 
جمموع���ة من �ل�سبيبة �ملتحم�س���ة ت�سجعه وتدفعه 
نحو مع���رك �حلياة �ل�سيا�سية ل�سيم���ا ما يعانيه 
�لكرد من ظروف �سيا�سية و�قت�سادية و�جتماعية 
�سيئ���ة و�لتي ولدت ردود فع���ل لك �ل�سباب �لكردي 
�لذي بد�أ يحول �لنتفا�ض على و�قعه �ملرير، ومن 
ب���ن من تاأث���ر بهم عزيز حممد ه���و �ملعلم و�لأديب 
�ل�سحفي)عز �لدين في�س���ي(، ويف بو�كري حياته 
�ل�سيا�سي���ة �نتم���ى �ىل �سف���وف جمعي���ة )هي���و�(

و�لت���ي تعن���ي )�لأم���ل( يف �آي���ار ١٩٤١ و�أ�سب���ح 
�لع�سوي���ة  ني���ل  مر��سي���م  فيها،وكان���ت  ع�س���وً� 
يف)هي���و�(كان لها طع���م خا�ض يف حيات���ه لكونها 
تث���ري يف �لنف����ض �لرتي���اح و�لعتز�ز كن���ا فيقول 
وقته���ا ج�سوري���ن متحدي���ن، عل���ى �لرغ���م م���ن �ن 

معارفنا �آنذ�ك حمدودة.

������� ويف هيو� ب���د�أ يتغلغل بالأف���كار �لتقدمية �لتي 
طرحه���ا حزب )هي���و�( ث���م �أن�سم ل�سف���وف حزب 
�ملفاهي���م  تط���رح  ب���د�أت  �سور�ض)�لثورة(و�لت���ي 
�ملارك�سية كرد فعل على تردي �لأو�ساع �لعامة يف 
�ملنطق���ة ككل.ويف ظروف �حل���رب �لعاملية �لثانية 
وحتدي���دً� عندم���ا �سن���ت �أملاني���ا يف ع���ام ١٩٤١م، 
هجومه���ا على �لحتاد �ل�سوفيت���ي، �ل �ن �لهجوم 
�لملاين على �لحتاد �ل�سوفيتي كان قد غري جمرى 
�حلرب و�أعطاها حمتوى �آخر، ل�سيما بعد معارك 
�ستالينغ���ر�د و�لنت�س���ار�ت �لخ���رى �لتي حققها 
�ل�سوفي���ت فتغ���ريت �لأج���و�ء �لعام���ة يف �لعر�ق، 
فم���رت ن�سائ���م �حلري���ة و�لديقر�طي���ة �لن�سبي���ة 

ك���ون �لحتاد �ل�سوفيتي ��سب���ح مع جبهة �حللفاء 
)و�لت���ي ت�س���م يف �سفوفه���ا بريطاني���ا وفرن�س���ا 
و�لحت���اد �ل�سوفيت���ي وم���ن ث���م دخ���ول �لوليات 
�ملتح���دة �لأمريكي���ة( هذه �لح���د�ث �ألهبت حما�ض 
�ملئ���ات بل �لآلف من �ل�سبيب���ة �ليافعة، و�نت�سرت 
�لف���كار �حلرة حت���ت تاأثري ه���ذ� �لو�س���ع �لعاملي 

�جلديد.
ويف �ل�سي���اق نف�سه مل يقت�س���ر ن�ساط عزيز حممد 
عل���ى �نتمائ���ه جلمعية)هيو�( �ذ يف ع���ام ١٩٤2م 
�أ�سب���ح ع�س���وً� يف جمعي���ة �ل�سع���ب �لت���ي كان���ت 
ت�سدر �سحيف���ة لها با�س���م بلي�سة)�ل�سر�رة( وتعد 

نف�سها مارك�سية.

����� ويف ربي���ع ع���ام ١٩٤٨م وبع���د وثب���ة كان���ون 
نوعي���ة يف  نقل���ة  �حدث���ت  �لت���ي   ،١٩٤٨ �لث���اين 
حياته �ل�سيا�سية حي���ث ي�سري لذلك”بد�أت �أفكاري 
بحكم عملي تتق���رب من �حلزب �ل�سيوعي وهو ما 
دفعن���ي لحر�ف �لعمل �حلزب���ي يف �سفوف ذلك 
�حل���زب �لذي يد�فع عن حق���وق �لعمال و�لفالحن 
و�لطبق���ات �لكادح���ة”. بع���د تر�سيح���ه لع�سوي���ة 
�حل���زب �ل�سيوعي �لعر�قي �أ�سب���ح م�سوؤوًل لفرع 
�أربي���ل عو�سًا ع���ن م�سوؤولها نافع يون����ض بعد �أن 
�أ�سب���ح م�سوؤوًل لالألوية �ل�سمالي���ة و�نتقل بدوره 
�ىل كرك���وك وبد�أ عزيز حممد ك�سلفه من م�سوؤويل 
�حل���زب بب���ث مب���ادئ حزب���ه �ل�سيوع���ي م�ستغ���اًل 
�ملنا�سب���ات �لوطني���ة كعي���د ن���ورزو وغريه���ا م���ن 
�ملنا�سبات حيث يبدوؤون بح�سد �لعمال و��ستقد�م 
�لفالح���ن م���ن �لق���رى ك�سح���د جماه���ريي و��سع. 
وبالرغ���م م���ن م�سوؤوليت���ه كم�سوؤول لف���رع �ربيل 
بعد �نتمائ���ه ل�سفوف �حل���زب �ل�سيوعي �لعر�قي 
�سرع���ان م���ا وجه له دعوة من بغ���د�د مركز �حلزب 
يدع���وه للح�سور ف���ورً� ب�سبب �لأو�س���اع �لتي مر 
به���ا �حلزب �ل�سيوع���ي �لعر�قي م���ن �نتكا�سة بعد 
�عتق���ال قادته)فهد-حازم-�سارم(،وتب���و�أ �للجان 
�حلزبية غري �ملفو�سة من قبل موؤمتر حزبي وكان 
ه���دف �للج���ان ح�س���ب و�سف���ه غايته���ا ت�سيري دفة 

�حلزب يف ظروفه �حلرجة.

������  طل����ب م�س����وؤول �للجن����ة �ملركزي����ة �لأوىل  م����ن 
عزي����ز حممد م�سوؤول �ربي����ل �ن يذهب مع و�لدته 
�ىل بغ����د�د لهذ� �لغر�ض،فب����دوره �أ�سطحب عزيز 
حممد معه و�لدت����ه �ىل بغد�د و�سكن �لد�ر �لأوىل 
�لو�قعة يف حملة �لقاطرخانة حيث توجد مطبعة 

�حلزب �ل�سيوعي يف تلك �لد�ر.

�� �عتقل عزيز حممد كغريه من �ل�سيوعين يف �حد 
كمائن �لأمن وذلك يف ١2 /١0 /١٩٤٨مع �ع�ساء 
�للجنة �ملركزية �لأوىل جماعة مالك �سيف-يهود� 
�سدي����ق يف �ح����د �ل����دور �حلزبي����ة �لت����ي تق����ع يف 
منطقة �لهيتاوين ومع و�لدته و�لتي قب�ض عليها 
وم�س����ادرة مبل����غ من �ملال م����ن �سن����دوق �متعتها 
وي�س����ري عزيز حممد �ن و�لدت����ه جمعت هذ� �مللبغ 
من بيع بع�ض �متعة �لبيت ومو��سي كانت لها يف 
�لقرية وم����ن �دخار ر�تبه يف �ل�ساب����ق عندما كان 
م�ستخدمًا. وبعده����ا �نتقل د�ر عزيز حممد مبعية 
و�لدت����ه �ىل د�ر تقع يف حملة �لهيتاوين بعد نقل 
�ملطبع����ة �ليه و�سكن مع����ه يهود� �سدي����ق وجا�سم 
حم����ودي و �أ�ساأفة ل����دوره يف يف �لعمل �لطباعي 
كان يق����وم بالأت�س����ال مع باقي �ع�س����اء �ملنظمات 
�حلزبي����ة كونه وجه غري معروف ل����دى �ل�سلطات 

�لأمنية يف بغد�د.

��� بعد �عتقاله �أحيل �ىل �ملجل�ض �لعريف �لع�سكري 
بع����د   ١٩٤٩/  2  /١2 يف  ت�س����كل  و�ل����ذي  �لأول 
ثب����وت �لتهمة �لت����ي وجهها �لي����ه �ملجل�ض �لعريف 
�لع�سك����ري �لأول باأن����ه م����ن منظم����ي �خلاليا بعد 
�أعر�ف����ات �ل�سهود وحكم علي����ه بالأ�سغال �ل�ساقة 
�ملوؤب����دة ملدة خم�سة ع�سر �سن����ه وفقًا وقرر و�سعه 
حت����ت مر�قب����ة �ل�سرطة مل����دة خم�ض �سن����و�ت بعد 
�نق�س����اء م����دة �سجنه وفقًا للم����ادة )7٨(من قانون 

�لعقوبات �لبغد�دي.

�������  وهنا تبد�أ �سفح����ة جديدة من حياته ولكن هذه 
�مل����رة يف �سجن نق����رة �ل�سلمان �ل�سح����ر�وي بعد 
�أنتقال �أغلب �ل�سجناء �ل�سيوعين و�لتي ت�سميهم 

�حلكومة باخلطرين لل�سجن ��ل�سحر�وي ليكون 
بعيدً� عن �أي �أت�س����ال مع �لتنظيم يف �خلارج كما 
حدث جلماعة يو�سف �سلمان يو�سف)فهد( و�عادة 

�سلة �لتنظيم مع �خلارج.

   وي�س����ري لفرة �ل�سجن بانه����ا : كانت من مر�حل 
حي����اة �ل�سيوعي����ن �لت����ي ق�س����و� �غل����ب حياته����م 
يف �ل�سج����ون �و مطاردي����ن م����ن قب����ل �لأمن �سبب 
ك�سيوعي����ن  فبد�أن����ا  يحملونه����ا  �لت����ي  �فكاره����م 
�ل�سج����ن  د�خ����ل  �نف�سن����ا يف  �ع����ادة تنظي����م  م����ن 
وف����ق �لنه����ج �لذي �س����ار علي����ه �غل����ب �ل�سيوعين 
م����ن تكوي����ن �خلالي����ا �حلزبي����ة وحلق����ات �لدر�ض 
و�س����رح مفاهي����م �ملارك�سية-�للينينة ب�سكل �و�سع 
لوج����ود �غلب �لكو�در �ملثقف����ة يف �ل�سجن،�إ�سافة 
�ىل تق�سي����م �لعم����ل د�خ����ل �ل�سج����ن ب����ن �لف����رن 
وتنظي����ف �لقو�وي�����ض فكم����ا ذكرت كان����ت مرحلة 
�ل�سج����ن فرة تعل����م ب�س����كل �و�سع وفيم����ا يخ�ض 
مطالعاتي،ومثلما ذك����رت،�ين تعلمت �لعربية عن 
طري����ق �لقر�ءة يف �ل�سجن. ق����ر�أت كل ما وقع بن 
يدي،ل�سيما �لرو�يات و�لق�س�ض ومو��سيع �أبية 
�أخ����رى. ف�ساًل عن جمموعة م����ن �لكتب �ل�سيا�سية 

�ملتنوعة.

������ بع����د جن����اح ث����ورة ١٤ مت����وز ١٩٥٨  مت �طالق 
�س����ر�ح عزيز حمم����د بعد ثورة ١٤ مت����وز ١٩٥٨.
و��سب����ح  م�س����وؤول لف����رع كرد�ست����ان، ويف  �سن����ة 
للح����زب  م�س����وؤول  حمم����د  عزي����ز  ��سب����ح   ١٩٦0
�ل�سيوعي لف����رع كرد�ستان و�ل����ذي ي�سم )�ربيل- 

�ل�سليمانية – كركوك(.
-ويف �سن����ة ١٩٦٤ يف �جتم����اع �للجن����ة �ملركزية 
�نتخب عزي����ز حممد �سكرتري� للح����زب �ل�سيوعي 
للح����زب  ك�سكرت����ري  �نتخاب����ه  وتك����رر  �لعر�ق����ي، 
�ل�سيوعي يف موؤمتر�ت �حلزب �ل�سيوعي )�لثاين 
و�لر�ب����ع   ،١٩7٦ �سن����ة  و�لثال����ث   ،١٩70 �سن����ة 
�ل�سيوع����ي  �حل����زب  موؤمت����ر  �سن����ة(،١٩٨٥ويف 
�خلام�����ض �سن����ة ١٩٩٣ تنح����ى عزي����ز حمم����د ع����ن 

من�سبه بار�دته.

عزيز محمد.. 
المسيرة النضالية


