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المقدﻣة
حت""ى آذار ع""ام  ،2005ل""م أق""رر كتاب""ة ذكري""اتي ،وكن""ت أق""ول للعدي""د ﻣ""ن األص""دقاء
واألقرباء الذين طالبوني بالكتابة ،بأنني لست بصدد ذلك .وكن"ت كلم"ا فك"رت ب"األﻣر،
أجد نفسي أﻣام ﻣأزق حقيقي فأصرف النظر عن ذلك .كن"ت أخش"ى أن تب"دو ذكري"اتي
وكأنھ""ا تع""ود إل""ى عص""ر غ""ابر ،ال بمقي""اس ال""زﻣن  ،وإنم""ا بمقي""اس س""عة وعم""ق
التح""والت الت""ي ج""رت ف""ي الواق""ع بع""د انھي""ار النظ""ام االش""تراكي الس""ابق ،وانتھ""اء
الح"""رب الب"""اردة ونش"""وء القط"""ب الواح"""د ،وت"""أثيرات العولم"""ة ،الموض"""وعية وغي"""ر
الموض""وعية ،والث""ورة التكنولوجي""ة والمعلوﻣاتي""ة ،وﻣ""ا راف""ق ك""ل ذل""ك وتبع""ه ﻣ""ن
تجديد أيديولوجي حصل لدي ولدى الحزب الشيوعي العراقي الذي أنتم"ي إلي"ه .لق"د
تحول الحزب ﻣن حزب شديد المركزية ذي ضبط حدي"دي إل"ى ح"زب ديمقراط"ي ،ﻣ"ن
حي"""ث ج"""وھره وأھداف"""ه وبنيت"""ه وتنظيم"""ه ونش"""اطه ،وﻣ"""ن حي"""ث عالقات"""ه ب"""القوى
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االجتماعية والسياسية األخرى .و تبنى الح"زب التعددي"ة والت"داول الس"لمي للس"لطة،
وظل ﻣتمسكا ً بانتمائه االشتراكي.
يتمث""ل الم""أزق ال""ذي أش""رت الي""ه ف""ي الف""رق الن""وعي ب""ين وعي""ي اآلن ووعي""ي قب""ل
التحوالت التي ذكرتھا ،فلدي اآلن رؤية أخرى فيما كان ينبغ"ي أن يك"ون ﻣوقفن"ا ﻣ"ن
األح""داث والتط""ورات السياس""ية واالقتص""ادية واالجتماعي""ة والفكري""ة الت""ي عش""تھا،
شاھدا عليھا أو ﻣشتركا فيھ"ا أو ﻣس"اھما ف"ي ص"ناعتھا ،ﻣ"ن خ"الل وج"ودي كعض"و
في الحزب الشيوعي أو في قيادته لفترة غير قصيرة .والمقصود ھنا ليس رأي"ي ف"ي
ھ"""ذا الموق"""ف أو ذاك ف"""ي المنعطف"""ات السياس"""ية الھاﻣ"""ة ف"""ي إط"""ار أي"""ديولوجيتنا
وإستراتيجيتنا السابقتين ،وﻣواقفي الصحيحة أو الخاطئة ﻣنھ"ا ،فھ"ذا ﻣ"ا حاول"ت أن
أعالجه ﻣن خالل قراءت"ي النقدي"ة لھ"ا .إنم"ا المقص"ود ھ"و وجھ"ة نظ"ري ﻣ"ن ﻣنطل"ق
أي""ديولوجي وإس""تراتيجي ﻣتج""ددين .ل""ذلك يج""د الق""ارئ نفس""ه أحيان"ا ً أﻣ""ام ﻣح""اكمتين
للحدث الواحد ،إحداھما في سياق الحدث التاريخي الموضوعي ،واألخرى في سياق
أيديولوجي ﻣتجدد .وك"ان ذل"ك ح"ال للموق"ف الح"رج ال"ذي أش"رت الي"ه .وب"ذلك أعتق"د
أنن""ي حافظ""ت عل""ى الحقيق""ة التاريخي""ة ﻣ""ن التش""ويه وض""ياع المس""ؤولية ﻣ""ن جھ""ة،
وتفادي""ت إرس""ال أي""ة رس""الة خاطئ""ة ق""د تحملھ""ا تل""ك الحقيق""ة ،بس""بب الظ""روف الت""ي
تحققت فيھا ،وذلك بإبداء رأيي بھا استنادا إلى المنطلقات الجديدة ﻣن جھة أخرى.
ﻣا كتبته أشبه بسيرة ذاتية ،وھو ليس بمذكرات بل ھو أبس"ط ﻣ"ن ذل"ك ،إن"ه ذكري"ات
ذات عالقة ﻣباشرة ووثيقة بشخصي في أغلب األح"وال .إنھ"ا تختل"ف ع"ن الم"ذكرات
التي تتعاﻣل ﻣع األحداث التاريخية بالدرجة األولى .ل"م أتھي"أ لكتاب"ة ال"ذكريات ﻣس"بقا
ولم أستحضرھا ،إال بعد ﻣباش"رتي بالكتاب"ة .وق"د كتب"ت ونش"رت ﻣعظمھ"ا عل"ى ش"كل
ﻣواضيع غير ﻣتسلس"لة تاريخي"ا ،خالف"ا لترتيبھ"ا ف"ي ھ"ذا الكت"اب .وكان"ت المواض"يع
ف""ي الب""دء ﻣش""روعا بس""يطا ول""يس للنش""ر .كان""ت ﻣج""رد ﻣعلوﻣ""ات الط""الع العائل""ة
بالدرج""ة األول""ى .ولك""ن تش""جيع أص""دقائي ،ال""ذين ق""رأوا األوراق األول""ى ،لنش""رھا
وﻣساعدتھم لي الحقا ،ﻣشكورين ،وخاصة الرفيق ي"ونس ب"ولص ﻣت"ي ) أبوس"يفان(
ﻣسؤول ﻣوقع الصحيفة االلكترونية "الناس" ،ح" ّول طبيع"ة المش"روع ﻣ"ن الخ"اص
إلى الع"ام .فتطل"ب ذل"ك النظ"ر بجدي"ة وبمس"ؤولية أكب"ر إل"ى ھ"ذا المش"روع واالط"الع
األوسع على المصادر ذات العالقة لتحفيز الذاكرة والتوث"ق والت"دقيق ف"ي المعلوﻣ"ات
ولتوثيق تلك التي لم أكن شاھد عيان ﻣباشراً عليھا.
واخترت ﻣن الذكريات ﻣا ھو جدير بالمعرفة والقراءة بتقديري الخ"اص .وق"د ولج"ت
في بعض تفاصيل ﻣناطق وزوايا تاريخ الحزب الشيوعي العراق"ي والحرك"ة الوطني"ة
الديمقراطية التي لم يجر ،حسب علم"ي ،تناولھ"ا س"ابقا ،أو ج"ري تن"اول بعض"ھا ﻣ"ن
زوايا ﻣعينة.
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وسعيت لتدوين الحقيقة كما رأيتھا وسمعتھا وفھمتھا أو بعبارة أخرى ،كما عش"تھا.
فھل وفقت في ذلك؟ ھذا ﻣا يقرره القارئ وليس أحد سواه .وھل يمكن أن تعتبر تل"ك
الحقيقة ناقصة أو غير دقيقة أو ﻣوھوﻣة جزئيا أو كليا ؟ ربما ،لنقص في ﻣعلوﻣاتي
أو لع""دم إدراك""ي الص""حيح للموض""وع ،ولك""ن ل""يس عن""د كتابتھ""ا ونش""رھا ﻣ""ن قبل""ي.
وبالتأكي"""د ھن"""اك آراء ﻣختلف"""ة ح"""ول بع"""ض الحق"""ائق ال"""واردة ف"""ي الكت"""اب ﻣ"""ن قب"""ل
اآلخ"رين ،ھ""م عاش""وھا أيض""ا أو درس""وھا ،ولك""نھم فھموھ""ا بطريق""ة أخ""رى .وأدوات
"حسم" الخالف ھنا ﻣعروفة وھ"ي الحج"ج واألدل"ة الموثق"ة ،وھ"ذا ﻣ"ا حاولت"ه جھ"د
اإلﻣكان ،خاصة بالنسبة لألﻣور التي أعتقد إنھا ﻣوضع خالف .وعندﻣا كانت الوثيقة
تعوزني ،فلم تكن أسماء ذوي العالقة ﻣن األحياء تعوزني .وﻣع ذلك تبقى الكثير ﻣ"ن
الحق""ائق التاريخي""ة نس""بية ويمك""ن أن تع""دل بت""وفر وث""ائق وﻣعلوﻣ""ات جدي""دة ل""م تك""ن
ﻣعروفة أو لتطور وعينا.
وﻣ"""ا ھ"""و ج"""دير بالمعرف"""ة والق"""راءة ال يخ"""ص األح"""داث فق"""ط ،وإنم"""ا يخ"""ص دور
األشخاص أيضا .ولم تكن ھناك ﻣشكلة أو عائق أﻣاﻣي لقول الحقيقة بق"در ﻣ"ا يتعل"ق
األﻣر بشخصي ،ولكن المشكلة تكمن عن"دﻣا يتعل"ق األﻣ"ر ب"اآلخرين .فل"م أك"ن أرغ"ب
باإلساءة إلى أحد ولم أقصد ذلك إطالقا .وكنت أربأ بنفسي ﻣن تحويل أوراق"ي ﻣي"دانا
لتصفية حسابات شخصية ،ولم أصغ لم"ن ھم"س ف"ي أذن"ي أن أفع"ل ذل"ك .والحق"ائق
التاريخية عادة ﻣا تضايق بعض األحياء وال ينجو ﻣن حسابھا حت"ى الش"ھداء ،ولك"ن
ال ﻣفر ﻣن ذلك إذا ﻣا توخينا قول ﻣا ھ"و ج"دير بالمعرف"ة والق"راءة .وق"د تجنب"ت ذك"ر
األسماء عندﻣا كان ﻣن الممكن قول الحقيقة بدون ضرورة لذكرھا.
ل"م أك""ن أتص""ور ،ﻣ""ع األس""ف ،ب""أنني س""أكتب يوﻣ"ا ﻣ""ا ذكري""اتي أو ﻣ""ذكراتي .وأس""في
ليس على عدم االحتفاظ بالكثير ﻣن الم"واد والوث"ائق المفي"دة فحس"ب ،ب"ل عل"ى ع"دم
تأﻣلي في األشياء والناس واألﻣاكن واألحداث بدقة أكب"ر .ول"م يك"ن يتطل"ب ذل"ك ﻣن"ي
جھدا كبيرا ،وأقصى ﻣ"ا ك"ان يتطلب"ه األﻣ"ر  ،ھ"و أن ال ألغ"ي احتم"ال الكتاب"ة  ،بش"كل
ﻣطلق ،كما فعلت .ولكن بجانب نقطة الضعف ھذه توفرت لدي إﻣكانية لم تتوفر ل"دى
الكثيرين ﻣمن سبقوني في كتابة ﻣذكراتھم أو ذكرياتھم وھي ،إن جوانب ﻣ"ن الث"ورة
التكنولوجي"""ة وس"""رعة االتص"""االت كان"""ت ف"""ي خ"""دﻣتي للتوث"""ق ﻣ"""ن المعلوﻣ"""ات أو
اس"""تكمالھا أو الط"""الع بع"""ض ﻣ"""ن ذوي العالق"""ة عل"""ى ال"""نص ال"""ذي يخص"""ھم وأخ"""ذ
ﻣ""وافقتھم المس""بقة عل "ى النش""ر ،وذل""ك ع""ن طري""ق البري""د االلكترون""ي والمكالم""ات
التلفونية  ،بل وحتى المناقشات المباشرة على الكوﻣبيوتر ) صوت وصورة( بما في
ذل""ك االتص""االت ﻣ""ع الع""راق ھ""ذا ﻣ""ن ناحي""ة ،وﻣ""ن الناحي""ة األخ""رى ﻣعرفت""ي ب "آراء
الق"""راء فيم"""ا أنش"""ر ﻣباش"""رة ﻣ"""ن خ"""الل التقني"""ات الحديث"""ة واس"""تالﻣي المالحظ"""ات
والتعليق"""ات والمقترح"""ات واالستفس"""ارات المباش"""رة .واألخي"""رة ق"""د أف"""ادتني كثي"""راً.
فالثناء ،حتى الذي لم يكن يخلو ﻣن ﻣجاﻣلة ،كان يمتعني ويشد ﻣ"ن أزري لمواص"لة
المشوار .إال أن أكثر ﻣا أفادني ھي تلك التصويبات والمالحظات النقدي"ة الملموس"ة.
وبھذه المناسبة أتوجه بالشكر إلى جميع الذين ساھموا في ذلك.
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وﻣن خالل الكوﻣبيوتر واإلنترنيت ،وﻣا تحويه ﻣ"ن خ"دﻣات ﻣتنوع"ة واس"تخدام ذل"ك
في الكتابة والنشر والمراسلة ،تجددت حياتي .فنشأت لدي عالقات صداقة رائعة ﻣ"ع
العدي""د ﻣ""ن الكت""اب واألدب""اء والفن""انين والق""راء ،وتج""ددت ص""داقات قديم""ة .وتبادل""ت
ﻣعھ"""م ،وال أزال ،رس"""ائل عزي"""زة عل"""ى قلب"""ي ،بعض"""ھا بين"""ي وب"""ين ع"""دد ﻣ"""ن ذوي
الشھداء ،آثرت نشرھا في الكتاب.
في طيات ھذا الكتاب ،وردت أسماء الكثير ﻣن الشھداء الذين تعرضوا ألشد أنواع
القسوة والبطش ،وضحوا بحياتھم ﻣن أجل ُﻣثُل وقيم إنسانية رفيعة .كما يورد
الكتاب أسماء ﻣناضلين رحلوا عن دنيانا وخلفوا ورائھم تركة ﻣن النبل والخير.
لذكرى كل ھؤالء المجد والخلود .وأﻣام ذكراھم ننحني بإجالل لما قدﻣته ھذه
الكواكب الخيرة ﻣن عطاء في سبيل حرية الوطن وسعادة الشعب .كما يتوجب
توجيه كل آيات االعتزاز والتبجيل لعوائلھم الكريمة  .وعزاؤنا في كل ھذا الفقدان
ھو أن ذكرى ھؤالء الخيرين ستبقى ﻣصدر إشعاع ﻣفعم باألﻣل والبھجة والفرح
في عراقنا العزيز.
جاسم الحلوائي
حزيران 2006
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نشأتي...طفولتي...وصباي
ﻣولدي
ولدت ف"ي األول ﻣ"ن تموزع"ام  (* 1 ) 1932ف"ي ﻣدين"ة ك"ربالء .و نش"أت ف"ي عائل"ة
كادح""ة ،فقي""رة تقريب""ا ،ك""ان وال""دي حرفي "اً ،لدي""ه ﻣح""ل ص""غير يص""نع في""ه الراش""ي
)طحينية( وزيت السمسم في الشتاء ودبس الرﻣ"ان ف"ي الص"يف ،ويبق"ى ع"اطال ع"ن
 1ـ * ھذا ﻣا ھو ﻣثّبت في ھويتي الشخصية وكل وثائقي ،أﻣا تحرياتي الشخصية الموثقة فإنھا
تشير إلى أن والدتي ھ"ي ف"ي الي"وم الس"ادس عش"ر ﻣ"ن تش"رين األول ع"ام  .1932إن األول ﻣ"ن
تموز ھو تاريخ والدة العدي"د ﻣ"ن األجي"ال العراقي"ة الرس"مي .فقب"ل األول ﻣ"ن تم"وز  ،1957ي"وم
األحصاء العام ،لم تكن تسجل األيام والشھور في ھويات العراقيين المدنية.

5

العمل أشھراً عديدة ﻣن السنة .وألنه يقاﻣر ف"ي س"باق الخي"ل )الريس"ز( ويب"ذر الم"ال
ف""ي المالھ""ي والمقاص""ف ،فق""د ك""ان ﻣفلس "ا ً ف""ي أحي""ان كثي""رة .وك""ان ذل""ك س""بب فق""ر
العائل""ة وعوزھ""ا حي""ث كن""ا ال نج""د الخب""ز الك""افي ف""ي البي""ت أحيان""ا ف""ي فت""رات وق""ف
العمل .وعن ھذه الفترة ،أشير إلى حادث "بس"يط" ظ" ّل عالق"ا ًف"ي ذاكرت"ي وھ"و أنن"ا
كن""ا نتعش""ى عل""ى الس""طح ف""ي إح""دى اللي""الي وك""ان الظ""الم ش""ديداً .ﻣ""ددت ي""دي ف""ي
الصينية فارتطمت بأيدي إخوتي الفارغة والتي ھي األخرى كانت تفتش ع"ن الخب"ز،
فسحبت ي"دي بس"رعة لك"ي ال أنافس"ھم يوﻣ"ا عل"ى آخ"ر لقم"ة خب"ز وأن"ا أكب"رھم س"نا.
ول""وال وال""دتي ،واس""مھا زكي""ة ،والت""ي كان""ت خياط""ة ﻣ""اھرة ،تخ""يط حت""ى ﻣالب""س
العرائس ،لكان وضع العائلة بائسا ً جداً.
ش""غل ﻣع""ه ع""اﻣال أو ع""اﻣلين .وع""ادة ﻣ""ا ك""ان يل""بس
ك""ان وال""دي ،واس""مه ﻣحم""د ،ي ّ
ﻣالب""س العم""ل ف""ي بداي""ة الموس""م ،ليكس""ب ثق""ة ھ""ذا الت""اجر أو ذاك وليبي""ع بالجمل""ة
ويحصل على ﻣبل"غ ﻣحت"رم ﻣ"ن الم"ال كمقدﻣ"ة لتمش"ية العم"ل .وإن الش"روع بالعم"ل،
بع""د انقط""اع طوي""ل نس""بيا ،يتطل""ب ﻣس""اھمة ولمس""ات ﻣ""ن رب العم""ل .وﻣ""ن ث""م ك""ان
والدي يترك العمل ليبقى ﻣشرفا ً فقط.
تعلمت الكتابة والقراءة في المالّ )الشيخ( ،وقد ختم"ت الق"رآن أكث"ر ﻣ"ن ﻣ"رة ،وكن"ت
أصلي بزﻣالئي صالة الظھر والعصر ،ويب"دو أن ص"وتي الق"وي وأدائ"ي الحس"ن كان"ا
الس""بب ف"""ي اختي"""اري لھ"""ذه المھم"""ة .ف""ي ع"""ام  1939ﻣنع"""ت الحكوﻣ"""ة التعل"""يم ف"""ي
المش"ايخ ،وش"جعت أولي""اء أﻣ"ور الطلب"ة عل""ى إدخ"ال أبن"ائھم ف""ي الم"دارس .ووف""رت
أعم"اال ش"ريفة للش""يوخ ،فالش"يخ ﻣحم"د ﻣ""ثالً ،وال"ذي ك"ان يعلمن""ا ،أص"بح فراش"ا ف""ي
ﻣدرس""تنا ،ﻣدرس""ة )العباس""ية( ،الت""ي تأس""س الص""ف األول فيھ""ا ﻣ""ن عن""دنا ،نح""ن
الوافدين ﻣن المش"ايخ .ولم"ا كان"ت المدرس"ة جدي"دة وص"غيرة ،ف"إن تالﻣي"ذ الم"دارس
االبتدائي""ة األخ""رى ك""انوا يس""تھزئون بن""ا ويس""مون ﻣدرس""تنا ب "ﻣدرس""ة ال""دجاج!!"
ﻣستوحين التسمية ﻣن سوق لبيع الدجاج يقع بالقرب ﻣن ﻣدرستنا.
بع""د الص""ف الراب""ع توقف""ت ﻣدرس""ة )العباس""ية( ع""ن ف""تح ص""فوف جدي""دة ،فت""وزع
تالﻣيذھا الناجحون ﻣ"ن الص"ف الراب"ع عل"ى الم"دارس االبتدائي"ة األرب"ع ف"ي المدين"ة.
والناجحون الثالثة األوائل توزعوا على ثالث ﻣدارس حسب أﻣ"اكن س"كناھم ،و كن"ت
ﻣن نصيب ﻣدرسة ) الفيصلية( ،وكنا قد انتقلنا تواً ﻣن ﻣحلة )باب الخان( إل"ى ﻣحل"ة
)العباسية الشرقية( ،حيث تقع المدرسة المذكورة -فقد جمعت أﻣي ﻣ"ا ل"ديھا وباع"ت
ك""ل ﻣ""ا تمل""ك ﻣ""ن ھ""دايا عرس""ھا لتش""تري قطع""ة أرض ف""ي المنطق""ة الفقي""رة ﻣ""ن ھ""ذه
المحلة والتي تقع في ضواحي ك"ربالء وتس"مى)المگل"ع( لتبن"ي عليھ"ا بيت"ا ً ﻣتواض"عا ً
أس""تغرق بن""اؤه ح""والي الس""نتين بس""بب فق""ر الح""ال -وأص""بح ھ""ؤالء الواف""دون "ﻣ""ن
ﻣدرس""ة ال""دجاج" األوائ""ل ف""ي ﻣدارس""ھم ف""ي الص""فين الخ""اﻣس والس""ادس ،وتحقق""ت
بذلك سمعة جي"دة لمدرس"ة )العباس"ية( ،وأزيل"ت عنھ"ا تل"ك التس"مية الس"اخرة .وك"ان
ھؤالء الثالثة ھم ك"ل ﻣ"ن س"عيد غ"دير ،ال"ذي التح"ق بكلي"ة فيص"ل ف"ي بغ"داد ،وكان"ت
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خاصة بالخريجين المتفوقين ﻣ"ن االبتدائي"ة ،وط"اھر نس"يم ال"ذي واص"ل دراس"ته ف"ي
كربالء .أﻣا أنا فقد أجبرت على ترك ﻣقاعد الدراسة.

ترك الدراسة واالنخراط بالعمل

ل""م أت""رك الدراس""ة برغبت""ي وإنم""ا برغب""ة ع""ائلتي وبش""كل خ""اص وال""دي ،ال""ذي ك""ان
يحتاجني لمساعدته في العمل .لقد سبق وان أجبرت على ترك الدراسة بعدﻣا نجح"ت
ﻣ""ن الص""ف الخ""اﻣس ،ولك""ن ض""غوطا قوي""ة ﻣورس""ت عل""ى العائل""ة ،ﻣ""ن قب""ل ھيئ""ة
التدريس في ﻣدرسة )الفيصلية( ،التي كان يھمھا تخريج بعض المتفوقين الم"ؤھلين
للقبول في كلي"ة فيص"ل ،جعل"ت العائل"ة تتراج"ع ،ول"و إل"ى ح"ين ،ﻣش"ترطة ب"أن يك"ون
الصف السادس ھو الصف األخير .و ق"د قبل"ت الش"رط لك"ي أنھ"ي المرحل"ة االبتدائي"ة
على األقل .وھكذا كان ،فما أن أنھيت اﻣتحان البكلوريا للصف السادس حتى التحقت
بالعمل ﻣع والدي في المحل أس"اعده ف"ي ك"ل ش"يء .وس"رعان ﻣ"ا بلغ"ت س"ن الرش"د،
س"ھي السمس"م ،ولك"ن ل"يس ب"أجر كاﻣ"ل .وبع"د بض"ع
فأخذت أعمل بديال عن عاﻣ"ل ،ا ُ ّ
س""نوات ت""رك وال""دي ﻣس""ؤولية المح""ل عل""ى ع""اتقي ،وك""ان المح""ل ﻣ""دينا ً بمبل""غ ط""ال
تسديده أقساطا ألكثر ﻣن سنتين!
كنت أحب الغناء والموسيقى ،وكنت أحب سماع عبد الوھاب وراوية وكارم ﻣحم"ود
وليل""ى ﻣ""راد وﻣحم""د القب""انجي وأم كلث""وم .عن""دﻣا كن""ت أس""ھي السمس""م كن""ت أغن""ي
لھؤالء .وكان صوتي يرتفع ويتحسن عندﻣا تكون فخرية في الخان ،الذي يقع ﻣحلنا
فيه .وفخرية ھذه فتاة حلوة لم يتجاوز عمرھا السادسة عشر .كانت تأتي إل"ى الخ"ان
لتس""اعد أباھ""ا ال""ذي يتكس""ب ف""ي الخ""ان ،أو لتس""لي إخوتھ""ا الص""غار .وھ""ي تقت""رب،
عندﻣا تكون األجواء ﻣالئمة ،لتقف في باب ﻣحلنا فنتجاذب أطراف الحديث .لقد كن"ت
أھواھا وتھواني .وألن"ي ل"م أك"ن ج"اھزاً لل"زواج ،أس"رع أھلھ"ا بتزويجھ"ا لوض"ع ح"د
للھمس الذي أخذ يسري في الخان .ﻣرة قال لي أحد العمال الذين يعملون في الخان:
"إشلونك وياھا ،ھا ...إيدك بالدھن؟" علما بأني لم ألمس يدھا.
عندﻣا كنا ننتج دبس الرﻣان ،كنا نستخدم حوالي  12اﻣرأة لتفريط الرﻣان .وفي أح"د
األيام شاھدت ،وأنا عائد ﻣن البيت إلى المحل حاﻣال ﻣعي وجب"ة غ"ذاء الظھي"رة ،ف"ي
الشارع رجال ،يبدو ﻣن ﻣالبسه إن"ه ف"الح ﻣع"دم ،ح"اﻣال بي"ده ،المرفوع"ة إل"ى أعل"ى،
كف إنس"ان يقط"ر ﻣن"ه دم .وق"ف عل"ى المنص"ة الخاص"ة بش"رطي الم"رور ،وال"ذي ل"م
يكن واقفا في ﻣكانه آنذاك بسبب حرارة الشمس ،وھزج )ھ ّوس( ،بسرعة ،أھزوجة
تعبر عن "غسل العار" وركض ﻣسرعا باتجاه ﻣرك"ز الش"رطة .عن"دﻣا وص"لت إل"ى
المحل ،وجدت جثة اﻣرأة على حصيرة ﻣن القصب )بارية( يسيل الدم ﻣنھا ،وعرفت
بأنھا إحدى العاﻣالت عندنا ،وقد قتلھا الرجل المذكور طعنا ً بخنجره "غسال للع"ار!"
وق""د ت""ذكرتھا ،كي""ف كان""ت تنظ""ر إل""ى األرض خج""ال عن""دﻣا تس""تلم أجورھ""ا ،وجھھ""ا
س"ر لن"ا الح"ادث ،كي"ف كان"ت ت"أتي
بائس وحزين وليس فيه ﻣس"حة ﻣ"ن جم"ال .وق"د ف ّ
للعمل باكرا قبل بزوغ الفج"ر ،ولم"اذا كان"ت تح"اول إخف"اء وجھھ"ا عن"دﻣا تخ"رج ﻣ"ن
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المح""ل .فلق""د كان""ت ﻣط""اردة .ل""م تم""ر الحادث""ة دون أن تثي "ر ف " ﱠي الكثي""ر ﻣ""ن األس""ئلةّ،
وخاصة عن السبب األساسي لمثل ھذه الحوادث.
صمت شھر رﻣضان سنتين ف"ي ص"باي وص"لّيت ﻣ"دة أط"ول وق"رأت ع"ددا ﻣ"ن الكت"ب
الدينية بما في ذلك نھ"ج البالغ"ة ،وس"اھمت ﻣ"رة واح"دة ف"ي التطبي"ر )ض"رب القاﻣ"ة
عل""ى ال""رأس( ف""ي الي""وم العاش""ر ﻣ""ن ش""ھر ﻣح""رم بمناس""بة استش""ھاد الحس""ين )ع(.
والغري"ب ف""ي األﻣ"ر ھ""و إنن""ي كن"ت بعي""دا ع"ن الت"دّ◌ّ ين وطقوس""ه عن"د قي""اﻣي ب""ذلك!
كان""ت ﻣج""رد ن""زوة ينطب""ق عليھ""ا المث""ل العراق""ي القائ""ل) :عل""ى ح""س الطب""ل ُخف""ن ي""ا
رجليّه(.
وألن""ي كبي""ر أخ""وتي ،ال""ذين أص""بح ﻣجم""وعھم س""تة ،ف"إن وال""دي اھ""تم بتربيت""ي لك""ي
أتولى أنا تربيتھم .وكان اھتماﻣه ﻣنصبا على جانب واح"د تقريب"ا ،وھ"و أن ال ننخ"دع
ﻣن األوالد األكبر سنا ّ ﻣنّا وننحرف جنسيا .وكانت إجراءاته قاس"ية ج"داً ،عل"ى س"بيل
المث""ال ال الحص""ر ،ل""م يس""مح ل""ي باالش""تراك ف""ي الس""فرات المدرس""ية .وف""ي إح""دى
المرات ،وسط دھشة وذھول زﻣالئي في الص"ف الس"ادس ل"رفض وال"دي ﻣش"اركتي
في سفرة ﻣدرسية ،شاھدنا والدي ﻣا ّراً ــ وكنا واقفين أﻣ"ام ب"اب المدرس"ة ـ"ـ فتط"وع
بعض""ھم للتح""دث ﻣع""ه ح""ول الموض""وع ،ف""ذھب اثن""ان ﻣ""نھم ،يع""رف وال""دي آب""اءھم،
فتحدثوا ﻣعه وحصلوا ﻣنه الموافقة عل"ى ﻣس"اھمتي بالس"فرة بع"د أن أفحم"وه ،وﻣم"ا
ق""الوه ل""ه " :لم""اذا تخ""اف عل""ى جاس""م وح""ده ؟ وال تخ""اف علين""ا؟" .طبع "ا ً ل""م يك""ن
زﻣالئي يعرفون ﻣ ّم كان يخاف والدي ،فھو لم يبح لھم بالسبب الحقيقي.
ك""ان نھ""ر الحس""ينية ف""ي ك""ربالء ،المك""ان الوحي""د ال""ذي يص""لح للس""باحة يق""ع خ""ارج
المدين""ة .والطري""ق إلي""ه يتخلل""ه الكثي""ر ﻣ""ن البس""اتين والمنعطف""ات والخل""وات ،فك""ان
والدي يمنعني ﻣنعا ً بات"ا ً ﻣ"ن ال"ذھاب للس"باحة في"ه .ف"ي ح"ين كان"ت الس"باحة ھ"وايتي
وھواي""ة أص""دقائي المفض""لة .ل""ذلك فق""د كن""ت أذھ "ب س""را للس""باحة إل""ى أن يُكتش""ف
أﻣري ،فعند ذاك يضربني والدي ضربا ﻣبرحا ّ بحزاﻣ"ه الق"وي ف"أترك الس"باحة .وف"ي
الواقع فأنه لم يس"تخدم حزاﻣ"ه إال ﻣ"رة أو ﻣ"رتين ،و ك"ان يكتف"ي بص"فعة أو ب"دونھا،
ولك"ن ﻣص""حوبة دائم""ا بالتھدي""د ب""الحزام ،وك""ان تھدي""ده يكف""ي إليق""افي ع""ن الس""باحة
ولكن لذلك الموسم فقط ،فق"د كن"ت أعاودھ"ا ف"ي الموس"م الت"الي .وأخ"ذت أتب"ع تكتيك"ا ً
س"باحين إل"ى أن يُكتش"ف أﻣ"ري،
جديداً ،وھ"و أن أب"دأ الس"باحةً ف"ي الربي"ع ﻣ"ع أول ال ّ
ويكون عادةً قد أنقضى وقت ﻣن الصيف ،فأتركھا.
في العطلة الصيفية ،كان والدي يودعني عند ھذا الحرفي أو ذاك .وقررت في أح"دى
المرات أن ال أذھب للعمل في األيام الخمس"ة األخي"رة ﻣ"ن العطل"ة ،وعوض"ا ع"ن ذل"ك
كنت أذھب للسباحة في نھر الحسينية ،قبل الظھر وبعده! وفي اليوم األخير فاج"أتني
أﻣي بالسؤال :أين كن"ت؟ فأجبتھ"ا "عن"د األس"طه" فقال"ت" :أن"ت تك"ذب ،فلق"د س"ألت
األسطه وأخبرني بأنك تركت العمل ﻣنذ خمسة أيام" .وھجم"ت عل" ّي لتض"ربني ،وق"د
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اس""تغربت تص""رفھا ذاك ،ألنن""ي ل""م أع""د أت""ذكر آخ""ر ﻣ""رة فعل""ت ذل""ك بع""د أن كب""رت،
فمس""كت ﻣعص""ميھا ول""م أدعھ""ا تض""ربني ،وك "ادت أن تق""ع عل""ى األرض ،فل""م أدعھ""ا،
فتركتني بعد أن يئست ﻣ"ن التغل"ب عل" ّي .ف"ي المس"اء عن"دﻣا ع"اد وال"دي إل"ى البي"ت،
أخبرت""ه أﻣ""ي بفعلت""ي وبأنھ""ا ض""ربتني إل""ى ح""د الم""وت؟! وب""ذلك أنق""ذتني ﻣ""ن "ﻣ""وت
ﻣحقق" ،فقد اكتفى والدي بما قاﻣت به والدتي.

نھر الحسينية في كربالء

في بغداد ألول مرة
كان والدي كثير السفر إلى بغداد لوجود )الريسز( فيھا .وبعد إلحاح ﻣتواصل ،واف"ق
على سفرة للعائلة ﻣعه إلى بغداد وكانت العائلة ال تزال صغيرة آنذاك ،وأﻣا أنا فكن"ت
في الرابعة عشرة .ذھبنا إلى السينما وشاھدنا فلم )عنتر وعبلة( .وكان ذلك أول فل"م
أشاھده في حياتي .وقد انبھرت واستمتعت به جداً .ولم أفھ"م فلم"ا آخ"ر ش"اھدناه ف"ي
اليوم التالي ،قيل عنه بأنه اجتماعي ،وق"د ض"جرت ﻣن"ه .ول"م أج"د عن"د ذاك أي وج"ه
للمقارنة بين الفلمين!!
بعد بضع سنين ،أيضا ً وبعد إلحاح شديد ﻣني ،اصطحبني والدي ﻣعه إلى بغ"داد .وق"د
ش""اھدت ف""ي تل""ك الس""فرة فل""م )س "الّﻣة( ألم كلث""وم وفل""م )ﻣن""ديل الحل""و( لعب""د العزي""ز
ﻣحمود .الفلم األخير كان في سينما صيفية ،وكنا نجلس في ﻣقصورة )ل"وج( ،فغ"ادر
والدي وتركني بمف"ردي ،وق"د ع"اد قب"ل انتھ"اء الفل"م .واس"تنتجت بأن"ه ذھ"ب ليش"رب
الخمر )عرق( ،وكان لحد تلك الساعة ال يرغب بأن يشرب أﻣاﻣي.
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في اليوم التالي لسفرتنا ،وعند القيلولة ،وكنا في ضيافة أقرباء لنا في بغ"داد ،ح"اول
والدي التسلل ﻣن البيت لكي يذھب إلى )الريسز( ،فنھضت ﻣ"ن الف"راش ،وقل"ت ل"ه :
لجلب""ة
"أري""د أن آت""ي ﻣع""ك" فأص""بح أﻣ""ام األﻣ""ر الواق""ع ،فواف""ق عل""ى ذل""ك ،تحاش""يا َ
تزعج المض"يّفين وق"د ت"ؤدي إل"ى اكتش"اف أﻣ"ره ،فق"د ك"ان يح"اول إخف"اء ذھاب"ه إل"ى
)الريسز( عن اآلخرين ،جھد اإلﻣكان.
)الريسز(عالم ﻣدھش ،صاخب وسريع ،وأشك بأن يكون ھناك رابح واحد ف"ي نھاي"ة
األﻣر ،ﻣا عدا ﻣالكيه وﻣستحصلي الضرائب .ﻣ"ن الممك"ن أن ي"ربح الم"رء ف"ي إح"دى
الجوالت أو أكثر ،ﻣن الجوالت الثمانية أو التسعة في ھذا اليوم ،ولكن"ه سيخس"ر ف"ي
اليوم التالي ،وإذا لم يخسر ھذا األسبوع فف"ي األس"بوع ال"ذي يلي"ه ،بع"د أن يك"ون ق"د
ﻣجان "ا ً )فل""وس ب""الش(؟!
ب" ّ"ذر ،ب""ين األس""بوعين ،قس""ما ﻣ""ن ال""ربح أو جل""ه باعتب""اره ّ
ناسيا أو ﻣتناسيا بأن ھذا الربح ھو جزء يسير ﻣن المبالغ التي خسرھا سابقا ً.
أدھش"""ني وال"""دي ف"""ي )الريس"""ز( بأن"""ه ك"""ان ،وھ"""و األ ّﻣ"""ي ،يق"""رأ األرق"""ام االنكليزي"""ة
ويستخدم العديد ﻣن كلماتھا وﻣصطلحاتھا .جلس وال"دي ف"ي ك"ازينو يحتس"ي البي"رة
ويرسلني أللعب له بمبالغ غير كبيرة .وحتى الجولة ﻣا قبل األخي"رة ،كان"ت الحص"يلة
خسارة حوالي خمسة دنانير .في الجولة األخيرة لعبت ل"ه ب"دينار عل"ى ف"رس اس"مھا
"قم""ر الزﻣ""ان" ) ِون وپل""يس( ـ""ـ أي أن الم""رء ي""ربح ف""ي حال""ة أن يكس""ب الحص""ان
الموقع األول والثاني ،ولكن يربح أقل ﻣما إذا كان قد لعب )ون( فقط ــ وكنا واقف"ين
في الجول"ة األخي"رة عن"د س"ياج )الرن"ك( لمش"اھدة الس"باق ع"ن كث"ب .وقبي"ل وص"ول
الخيل إلى خط النھاية ،صاح والدي ،وھو الحريص ،عادة ،أن يكون رزناً ،وبص"وت
عال "حم ُودي" وكأنه يريد ،فعالً  ،أن يوص"ل ص"وته إل"ى الف"ارس )الج"اكي( ،ال"ذي
يمتطي "قمر الزﻣان" وس"ط تل"ك الجلّب"ة الش"ديدة ،الت"ي تتص"اعد ﻣ"ع اقت"راب الخي"ل
إل""ى خ""ط النھاي""ة .وأخي""راً ف""ازت "قم""ر الزﻣ""ان" وابتس""م وال""دي ابتس""اﻣة عريض""ة
وسألني ﻣتخابثا ً ،ك"م لعبتھ"ا؟ فأجبت"ه ،ھ"و دين"ار واح"د ) ِون وپل"يس( ،فق"ال" :وھ"ذه
خمسة دنانير ) ِون( أنا لعبتھ"ا ،اﻣش"ي ،سنس"تمتع )نت"ونس( ھ"ذه الليل"ة" ؟! .وكان"ت
الحصيلة النھائية لذلك اليوم  17ديناراً ربحا ً.
ﻣع الغروب جلسنا في ) كازينو( كبيرة وجميلة في شارع )أب"و ن"ؤاس( عل"ى ض"فاف
نھ""ر دجل""ة .بع""د فت""رة قص""يرة تركن""ي وال""دي وذھ""ب ،بع""د أن أوص""اني ب""أن ال أغ""ادر
ﻣك""اني .بع""د ح""والي النص""ف س""اعة ج""اءني ن""ادل وطل""ب ﻣن""ي ﻣرافقت""ه حي""ث يجل""س
والدي ف"ي الجھ"ة المقابل"ة .ذھب"ت ﻣع"ه ف"دخلت ،للم"رة األول"ى ،ب"اراً .جلس"ت بجان"ب
وال""دي وكان""ت أﻣاﻣ""ه ﻣنض""دة ﻣ""ألى بالم""أكوالت )ﻣ"" ّزة( .وق""ال ل""ي ﻣ""ؤ ش""راً عل""ى
)العرق( بأن ھذا دواؤه؟! طالبا ﻣنّي أن آك"ل ﻣ"ا أش"تھي وب"أي ﻣق"دار أري"د ،وب"أن ل"ه
الح""ق ب""أن يطل""ب المزي""د ،وب""دون ﻣقاب""ل .ﻣ""ع األس""ف ،فق""د ألغ""ي ھ""ذا التقلي""د الممت""ع
"ﻣجانية الم ّزة" الحقا في العراق .وقد غادرنا الب"ار بع"د أن تعش"ينا كباب"ا ً .بع"د الب"ار
ذھبنا إلى ﻣلھى المطربة المشھورة سليمة ﻣ"راد .وبع"د أن ب"دأ البرن"اﻣج ،طل"ب ﻣنّ"ي
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والدي أن أجلس في الصفوف األﻣاﻣية لكي أش"اھد وأس"مع بش"كل أفض"ل ،وق"د فعل"ت
ذل""ك ش""اعراً ب""أن ف""ي األﻣ""ر حيل""ة .فبع "د ﻣ""دة ذھب""ت إل""ى )التوالي""ت( ،وعن""د ع""ودتي
شاھدت إحدى فنانات الملھى جالسة بجانب والدي .فتظاھرت بعدم ﻣشاھدته.

في بغداد ﻣرة أخرى
بعد فترة ليست بالقصيرة ،ذھبت ﻣع العاﻣل ال"ذي يعم"ل ف"ي ﻣحلن"ا ،وألول ﻣ"رة ،إل"ى
المبغى في بغداد .وأتذكر كيف جرى لنا فحص طبي ﻣن قب"ل ﻣوظ"ف ص"حي ف"ي ب"اب
المبغ""ى .وق""د فوجئ""ت بھ""ذه الكث""رة ﻣ""ن النس""اء الم""تجمالت بش""كل ص""ارخ ،وب""الجو
الصاخب بمختلف أن"واع الموس"يقى واألغ"اني ،والك"الم الب"ذيء ،والغ"زل المكش"وف.
وكنت ﻣبتھجا بھذا الجو ،وخاصةً حرية االختيار الواسعة أﻣاﻣي وأنا المراھ"ق ال"ذي
بدون وعي سياسي ـ اجتماعي يذكر ،أو واعز أيديولوجي أو أخالق"ي ،ف"أبي والكثي"ر
ﻣن أقربائي كانوا يذھبون إلى ھذه األﻣاكن ويتحدثون عن ذلك أﻣاﻣي .ولم أك"ن أع"ي
الجان"""ب ال"""ال إنس"""اني ف"""ي ھ"""ذه الظ"""اھرة ،وال أس"""بابھا االقتص"""ادية واالجتماعي"""ة.
وسأستبق األحداث ألنوه بأنني قد عرفت بعد ذل"ك فح"وى ھ"ذه الظ"اھرة وغيرھ"ا ﻣ"ن
الظواھر والعادات السيئة واألفكار البالية كالقمار والكذب والخيانة واإليمان بالسحر
والخراف""ات...وال""خ ،بفض""ل عالقت""ي ب""الحزب الش""يوعي العراق""ي .ب""ل وأكث""ر ﻣ""ن ذل""ك
تحولت ﻣن إنسان أھمل القراءة وكاد أن ينسى الكتابة إلى إنسان واع يعش"ق وطن"ه،
ويحاول أن يسھم ،بأي قدر كان ،في أن يكون وطنه حراً وشعبه سعيداً◌ً .

النھوة
كان عندي عم واحد ،واسمه حس"ن الحل"وائي ،يُحس"ب عل"ى أغني"اء المدين"ة .يم"تھن
نفس ﻣھن"ة وال"دي ولك"ن بش"كل أوس"ع ،كم"ا ً ونوع"اً ،حي"ث أن"ه يس"تخدم المك"ائن ف"ي
العمل وينتج ،فضال عما ينتجه ﻣحلنا ،ال"دبس والحل"وى .وج" ّل إنتاج"ه للبي"ع بالجمل"ة
والتص""دير .وك""ان عم""ي يھ""وى تربي""ة الخي""ول ،ويت"اجر بھ""ا أيض"ا ً ويص""در ﻣنھ""ا إل""ى
لبنان .وكانت الصحف اللبنانية المعنية بشؤون الخيل ،تعلن عن وصوله عندﻣا يح"ل
في بيروت ،واصفة إياه بتاجر وخبير الخيول العراقي .وب"الرغم ﻣ"ن الف"ارق الطبق"ي
بين عائلة عمي وعائلتن"ا ،فق"د كان"ت ھن"اك ﻣنافس"ة ب"ين الع"ائلتين .ول"م تك"ن ع"ائلتي
تعترف ،رغم الفارق الطبقي الكبير ،بوجود أي ف"رق ب"ين الع"ائلتين!! .فعن"دﻣا ول"دت
أخت"""ي رحم"""ة ،الت"""ي تكبرن"""ي ب"""أكثر ﻣ"""ن س"""نتين ،ج"""رى الح"""ديث داخ"""ل الع"""ائلتين
وﻣحيطھما بأن رحمة ستكون لمھدي أبن عم"ي ال"ذي يكبرھ"ا بس"نة واح"دة .وعن"دﻣا
ولدت شكرية أخت ﻣھدي أصبحت لي وكان عمري عند والدتھا س"نة واح"دة! عن"دﻣا
كبرت رحمة تزوجت ﻣھدي ،ولكن بعد أقل ﻣن س"نة اختلف"ا وع"ادت رحم"ة إل"ى بيتن"ا
لتقضي فيه سنتين ،ثم لتعود ثانية ﻣستسلمة لقدرھا شأنھا شأن الكثير ﻣن الزوج"ات
العراقيات وﻣنھن زوجة عمي وأﻣي أيضا ً.
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كن""ت ف""ي الس""ابعة عش""رة ﻣ""ن عم""ري ،وبالض""بط قب""ل التح""اقي بالخدﻣ""ة العس""كرية،
رج"ال...ﻣ"و عي"ب علي"ك ،ﻣ"ا
عندﻣا نادتني أﻣي ف"ي أح"د األي"ام لتق"ول ل"ي" :إن"ت ھ"م ّ
عندك شوية غيرة؟".
أوقفتھا عن االسترسال طالبا ﻣنھا أن تخبرن"ي ف"وراً عم"ا حص"ل .أخبرتن"ي أﻣ"ي ب"أن
قريبا ً لزوجة عمي الثانية س"يتقدم لخطب"ة ش"كرية ابن"ة عم"ي ،ويج"ب عل" ّي أن أذھ"ب
وأنھ""اه ع""ن ذل""ك ،وق""د عرفتن""ي بعنوان""ه .اﻣتثل""ت لألﻣ""ر .وك""ان عن""دي خنج""ر ص""غير
وض""عته ف""ي حزاﻣ""ي تح""ت الجاكي""ت وتوجھ""ت إل""ى العن""وان .وأن""ا ف""ي طريق""ي إل""ى
العنوان شاھدني والدي الذي كان جالسا في المقھى .اس"توقفني ﻣس"تغربا ً ھ ّمت"ي ف"ي
الس"""ير ،ﻣستفس"""راً ع"""ن ﻣقص"""دي .ل"""م يقتن"""ع وال"""دي بادع"""اءاتي غي"""ر الص"""حيحة،
فاضطررت ألخباره باألﻣر ،فھدأني واع"داً إي"اي ،أن يجل"ب ش"كرية ل"ي حت"ى ل"و ك"ان
ذلك في ليلة زفافھا .فرفضت وقلت له" :الماي يسدونه ﻣن الصدر!".
وعن""دﻣا وج""دني ﻣص""مما ،رافقن""ي .ولم""ا وص""لنا ب""القرب ﻣ""ن المح""ل المطل""وب جل""س
وال""دي ف""ي ﻣقھ""ى قريب""ة وطل""ب ﻣن""ي أن احض""ر ل""ه الرج""ل .وص""لت ﻣح""ل الرج""ل
الخاطب ،لم أجده ،إنما وجدت والده .فسألني عن حاجتي ،فقلت له" :لدي كلمة أريد
أن أقولھ""ا ل""ه" .س""أل ،ھ""ل ﻣ""ن الممك""ن أن يس""معھا ،فطلب""ت ﻣن""ه أن يرافقن""ي إل""ى
المقھ""ى المقاب""ل للمح""ل حي""ث يجل""س وال""دي .بع""د الس""الم والتحي""ات ق""ال وال""دي ل""ه:
"سمعنا بأنكم تريدون أن تخطبوا ابنة أخي حس"ن .أال تعرف"ون ب"أن ل"ديھا س"تة أوالد
عم أكبرھم جاسم ؟" ﻣؤشراً عل ّي.
كنا جالسين أﻣام ﻣرقد العباس ،فأقسم الرجل بالعباس ،ﻣاداً يده باتجاه قبة الض"ريح،
بأن ﻣا أخبروھم به ھ"و أن البن"ت ل"ديھا أوالد ع"م ص"غار ،وإال لم"ا عزﻣ"وا عل"ى ھ"ذه
الخطبة ،وأعلن انسحابھم فورا .علمت الحقا بأن زوجة عمي ھي التي حرضت أﻣ"ي
ل""دفعي إل""ى ھ""ذا العم""ل المتخل""ف ،لك""ي تمن""ع زواج ابنتھ""ا بأقرب""اء ض" ّرتھا .لق""د كن""ت
ي أي ﻣيل تجاھھا .وبسبب ھذا الح"ادث ،ل"م
أنظر دائما إلى شكرية كأختي ولم يكن لد ّ
يع""د يق""دم عل""ى خطبتھ""ا أح""د .ول""م يوص""ل أھل""ي رس""التي الش""فھية ﻣ""ن الس""جن ع""ام
 1957إلى بيت عمي أعلن فيھا انسحابي .وبعد ثورة تموز  ،1958طلب أبن عمت"ي
ﻣ""وافقتي عل""ى ت""زويج ش""كرية بابن""ه رض""ا ،عارض""ا ﻣس""اعدته عل " ّي ف""ي اختي""ار إي
واحدة ﻣن قريباتي .وافقت فوراً عل"ى اقت"ران ش"كرية برض"ا ،وش"كرته عل"ى عرض"ه
رافضا ً إي"اه ب"نفس الوق"ت .ول"م يك"ن رفض"ي لقن"اعتي ب"أن ال"زواج يج"ب أن ي"تم بن"اء
على تفاھم الخطيبين فحسب ،بل وألني كنت أﻣيل إلى فتاة ﻣعينة.

الخدمة العسكرية اإللزامية
في األول ﻣن كانون الثاني ﻣ"ن ع"ام  1950التحق"ت ب"الجيش ألداء الخدﻣ"ة اإللزاﻣي"ة
لم""دة ثالث""ة أش""ھر ،بع""د أن دفع""ت الب""دل النق""دي وال""ذي ك""ان  50دين""اراً عراقي""ا .وق""د
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قضيت المدة في ﻣدينتي الحله والديوانية .في ﻣدينة الديوانية كان ين"ام ب"القرب ﻣنّ"ي
شاب يھودي اسمه صبحى ،ينتظ"ر تس"ريحه ﻣ"ن الج"يش ليس"افر إل"ى إس"رائيل .كن"ت
الوحي""د ال""ذي يتح""دث ويتمش""ى ﻣع""ه .ف""ي الس""ينما الوحي""دة ف""ي الديواني""ة ش""اھدت
ولمرات عديدة فلم )غزل البنات( ﻣن تمثيل وغناء ليل"ى ﻣ"راد وأن"ور وج"دي ونجي"ب
الريحاني .و ﻣنذ ذلك الوقت وأن"ا اس"تمتع بك"ل أغ"اني ھ"ذه الفنان"ة العظيم"ة ،و ب"دون
استثناء.
عندﻣا كنت في الديواني"ة ش"اھدت ف"ي إح"دى الم"رات ﻣش"ھدا ل"ن أنس"اه .وال ش"ك أن"ه
كان ﻣن العناص"ر الت"ي ش"كلت وعي"ي الحق"ا .ك"ان ف"ي الديواني"ة ﻣبغ"ى )ﻣن"زول( ع"ام
ورسمي ،كما ھو الحال في عدد ﻣن المدن العراقي"ة الكبي"رة كالبص"رة وبغ"داد .وك"ان
يمنع على العسكريين ارتيادھا .وقد تعرفت على جن"دي يص"طحب ﻣعارف"ه إل"ي بي"وت
س""رية ،وق""د ذھب""ت ﻣع""ه .ق""ادني الجن""دي ف""ي أزق""ة ض""يقة وبي "وت ص""غيرة وقديم""ة،
وأدخلن""ي بيت""ا وعل""ى ح""ين غ""رة أدخلن""ي غرف""ة ص""غيرة .وجلس""نا عل""ى كنب""ة قديم""ة،
ولمحنا رجالً ف"ي إح"دى زواي"ا الغرف"ة ،رج"ال ض"عيفا أطل"ق لحيت"ه ،ال يتج"اوز عم"ره
األربعين ،جالسا ً على الكنبة ،استقبلنا واقفا وجلس عند جلوسنا .وكانت ھناك اﻣ"رأة
جالسة على األرض عمرھا حوالي الثالثين عاﻣا ال أثر للوساﻣة في وجھھ"ا ،يش"وب
نظراتھا االنكسار والندم .وكانت المرأة ترضع طفال قطعت رض"اعته عن"دﻣا ش"اھدتنا
وتركت""ه عل""ى األرض بجان""ب أخي""ه ال""ذي ك""ان يزح""ف ب""القرب ﻣنھ""ا .وك""ان بجانبھ""ا
بطاني""ة قديم""ة ﻣعلّق""ة ،تفص""ل ج""زءا ﻣ""ن الغرف""ة يتس "ع لس""رير .ل""م أك""ن أص "دّق ﻣ""ا
أش"""اھده .نظ"""رت إل"""ى ص"""احبي الجن"""دي ﻣتس"""ائال ...فأش"""ار برأس"""ه باتج"""اه الم"""رأة
والبطانية ،فأخبرت"ه بعزﻣ"ي عل"ى الع"ودة إل"ى المعس"كر ،و غادرن"ا الغرف"ة ف"وراً .ف"ي
طريق عودتنا ،سألت الجندي بعض األسئلة عن العائلة ،فلم يجبني ،فخ ّمن"ت إن ذل"ك
جزء ﻣن واجبات المھنة.
وبينما كنت أفكر في بؤس ھذه العائلة ،قادني تفكيري ،ﻣ"رة أخ"رى ،إل"ى البح"ث ع"ن
أسباب ھذا البؤس ،وﻣن المسؤول عن ذلك وكيف يرضى ﷲ به؟ ولماذا ال يزيل ھذا
البؤس عن وجه األرض؟ و ...الخ .ﻣجرد أسئلة ،لم أجد لھا أجوبة ،وال أع"رف لم"ن
أوجه أسئلتي ،أو ھل يجوز للمرء أن يطرح ﻣثل ھذه األسئلة أصالً ؟!.
وﻣ""ن األس""ئلة المش""ابھة الت""ي كان""ت تحض""رني ،وخاص""ة عن""دﻣا كن""ت أس""تلقي عل""ى
الفراش فوق سطح الدار في الصيف وأنظ"ر إل"ى الس"ماء ،فأتعج"ب لس"عتھا وللنج"وم
وكثرتھا وكن"ت أع"رف عن"د ذاك ب"أن ﷲ خالقھ"ا ولك"ن كن"ت أتس"اءل ع"ن ال"ذي خل"ق
خالقھا؟! .وبالرغم ﻣن أن أﻣي ،وھي أيضا ً أﻣية ك"أبي ،ردتن"ي ،عن"دﻣا س"ألتھا ﻣ" ّرة،
فزعة ﻣستغفرة ﷲ ،طالبة ﻣنّي أن أستغفره أيضا ً ،وأن ال أردد ﻣرة أخ"رى ﻣث"ل ھ"ذه
األسئلة المح ّرﻣة .لقد كان ھذا السؤال يفرض نفسه عل ّي ،ﻣنذ أن بلغت الثانية عش"ر
ﻣن عمري .وبعد سنين طويلة ،وبعد أن توفرت لي فرصة دراسة الفلسفة وتاريخھ"ا
ﻣنھجي "ا ً ف""ي ﻣعھ""د العل""وم االجتماعي""ة ف""ي ﻣوس""كو ،عرف""ت ب""أن ھ""ذا الس""ؤال يتعل""ق
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بمسألة أصل الوجود ،التي حيّرت الفالسفة ﻣنذ قديم الزﻣان ،وال تزال اإلجاب"ة عنھ"ا
ﻣختلفة ،وإن المعرفة البشرية ھي ثمرة ھذا االختالف وصراعه.
تحررت ﻣن رقابة والدي بعد أن سرحت ﻣن الجيش .وفي الواقع ،كان"ت تل"ك الرقاب"ة
ي عالق"ات ﻣ"ع الش"باب
قد خفًت قبل ذلك بسنتين تقريباً◌ً  .وتبعا ل"ذلك أخ"ذت تنش"أ ل"د ّ
جالّس ﻣقھى المحلة ،أسافر ﻣعھم إل"ى بغ"داد وإل"ى الھندي"ة )ط"وريج( الت"ي تبع"د 30
كيلو ﻣتر عن ك"ربالء ،حي"ث توج"د س"ينما ص"يفية وﻣح"ل لبي"ع المش"روبات الكحولي"ة
)وھ""ذه كان""ت ﻣمنوع""ة ف""ي ك""ربالء وف""ي الم""دن المقدس""ة األخ""رى ف "ي الع""راق ﻣث""ل
ض ﻣ"ن زﻣ"الء الدراس"ة
النجف والكاظمية .(...بع"د ذل"ك تكون"ت ل"د ﱠ
ي عالق"ات ﻣ"ع بع" ٍ
االبتدائي""ة وأص""دقائھم .ﻣجموع""ة الش""باب األول""ى ل""م تك""ن ﻣتعلم""ة ،ولك""ن المجموع""ة
الثانية كانت ﻣتعلم"ة .كن"ا نتن"اقش ف"ي جمي"ع األﻣ"ور ﻣ"ا ع"دا األﻣ"ور السياس"ية فك"ان
التطرق إليھ"ا ن"ادراً ،وكان"ت وجھتن"ا العاﻣ"ة تقدﻣي"ة ،تمي"ل إل"ى الواقعي"ة وتبتع"د ع"ن
ي ص"داقات وعالق"ات بعض"ھا ﻣس"تمرة إل""ى
الغيبي"ات .وﻣ"ن أوس"اط ھ"ؤالء تك ّون"ت ل"د ّ
يوﻣنا ھذا.

القمار
في تلك الفترة وبس"بب البطال"ة ،أخ"ذت أجل"س ف"ي المق"اھي الت"ي يلع"ب روادھ"ا لعب"ة
ال""دوﻣينو .وتط""ور اللع""ب ﻣ""ن الرھ""ان عل""ى الش""اي إل""ى الرھ""ان عل""ى النق""ود ،وﻣ""ن
الجلوس في المقھى إلى الجلوس في غرف سرية خلف المقھى ،بل وحتى في بي"وت
خاصة للعب القمار .لم تدم ھذه الفترة أكثر ﻣ"ن ثالث"ة أش"ھر ،وق"د ترك"ت ھ"ذه الع"ادة
السيئة بش"كل حاس"م ،ول"م أع"د إليھ"ا ﻣطلق"ا ً .لق"د ش"ھدت كي"ف ي"رھن أح"دھم عباءت"ه
واآلخ""ر س""اعته وثال""ث أس""طه بن""اء يخس""ر المقدﻣ""ة الت""ي قبض""ھا لك""ي يباش""ر العم""ل،
فيتحايل على الزبون ليأخذ المزيد ،ويلعب الس"ترجاع ﻣ"ا خس"ره وإذا ب"ه يخس"ر ﻣ"رة
ي ﻣبل"غ ،ھ"و
أخرى ،فيلجأ للتخفي والتھرب ﻣن الزبون .وفي إح"دى الم"رات ك"ان ل"د ّ
كل ﻣا تبقى لي ﻣن رصيد للعائلة في نھاية ﻣوسم العمل ،فخسرته ب"الغش ،فاكتش"فت
األﻣر .وقد كان ﻣعي في ﻣجموع"ة اللع"ب أح"د أقرب"ائي ،فتش"اجرنا واس"ترددنا المبل"غ
ال""ذي خس""رته .عل""ى أث""ر ذل""ك ترك""ت القم""ار إل""ى األب""د ،كم""ا أس""لفت .فق""د كان""ت فك""رة
خس""ارة المبل""غ الم""ذكور ،والت""ي ذق""ت طعمھ""ا فع""ال ل""دقائق قب""ل اكتش""افي الغ""ش،
ترعبن""ي ،ألن المبل""غ ك""ان الق""وت الي""وﻣي الوحي""د للعائل""ة .االنطب""اع الراس""خ ال""ذي
خرج""ت ب""ه ﻣ""ن ھ""ذه التجرب""ة ،ھ""و إن الم""دﻣن عل""ى لع""ب القم""ار)القم""رچې( ع""ديم
الشعور بالمسؤولية تجاه نفسه وعائلته والمجتمع.

ﻣدينة كربالء
الﻣني بعض األصدقاء على ﻣا كتبته ونشرته في ذكري"اتي عن"دﻣا تطرق"ت إل"ى ﻣدين"ة
ك""ربالء إليج""ازه الش""ديد ،ف""ي ح""ين إن المدين""ة ﻣس""قط رأس""ي وﻣح""يط نش""أتي وتف""تح
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فك"ري والس"احة األول"ى لكف"احي ال"وطني وال"ديمقراطي .وتالفي"ا ل"ذلك ال"نقص كتب"ت
ھذا النص اعترافا ﻣن"ي بص"واب نق"دھم وعرفان"ا ً ﻣن"ي لمدين"ة أحببتھ"ا وتعلم"ت ﻣنھ"ا
وفيھا الكثير.
تقع ﻣدينة كربالء على بع"د  105ك"م إل"ى الجن"وب الغرب"ي ﻣ"ن العاص"مة بغ"داد ،عل"ى
حاف""ة الص""حراء ف""ي غ""رب الف""رات وعل""ى الجھ""ة اليس""رى ﻣ""ن ج""دول الحس""ينية.
وتح""دھا ﻣ""ن الش""مال ﻣحافظ""ة األنب""ار وﻣ""ن الجن""وب ﻣحافظ""ة النج""ف وﻣ""ن الش""رق
ﻣحافظة بابل وقسم ﻣن ﻣحافظة بغداد .يعود تاريخ المدينة إلى العھد البابلي ،وكان"ت
ھذه المنطقة ﻣقبرة للمسيحيين قبل الفتح اإلسالﻣي .وي"رى بع"ض الب"احثين إن كلم"ة
ك""ربالء تعن""ي )ق""رب اإلل""ه( ،وھ""ي كلم""ة أص""لھا ﻣ""ن اللغ""ة البابلي""ة القديم""ة .وي""رى
ال""بعض اآلخ""ر إن لف""ظ ك""ربالء ﻣرك""ب ﻣ""ن الكلمت""ين اآلش""وريتين )ك""رب( أي ح""رم،
و)أيل( أي ﷲ ،وﻣعناھم"ا )ح"رم ﷲ( .وھن"اك تفس"يرات أخ"رى لكلم"ة ك"ربالء ج"اءت
بع""د ظھ""ور اإلس""الم وت""وحي إل""ى واقع""ة الط""ف وھ""ي ال أس""اس لھ""ا ﻣ""ن الص""حة ،ألن
الموق""ع واس""مه ﻣوج""ودان قب""ل ذل""ك .وﻣ""ن ھ""ذه التفس""يرات ال""رأي القائ""ل ب "أن كلم""ة
كربالء فارسية المصدر ﻣركب"ة ﻣ"ن كلمت"ين ھم"ا )ك"ار( أي عم"ل و)ب"اال( أي الع"الي،
فيك""ون ﻣعناھم""ا )العم""ل الع "الي( .أو إن الكلم""ة تركي""ب للكلمت""ين الع""ربيتين )ك""رب(
و)بالء(.
يعود تاريخ إعادة بناء المدينة في العھد اإلسالﻣي إلى اليوم الثاني ﻣن واقعة الطف
أي في  12ﻣحرم عام  61ھـ  10تش"رين األول  680م ،حي"ث دف"ن بن"و أس"د رف"ات
اإلﻣ""ام الحس""ين وص""حبه )ع( .وتعرض""ت المدين""ة وﻣراق""د األئم""ة فيھ""ا إل""ى اإلھم""ال
والدﻣار والنكبات وأعيد إعمارھا ﻣرارا عبر التاريخ .وفي أوائ"ل الق"رن التاس"ع زار
احد ﻣلوك الھند كربالء وبني فيھ"ا أس"واقا جميل"ة وبيوت"ا ،اس"كنھا بع"ض ﻣ"ن نكب"وا،
وبن""ي س""ورا ﻣنيع""ا للبل""دة .وبع""د الح""رب العالمي""ة األول""ى أنش""ئت المب""اني العص""رية
والش""وارع العريض""ة وجفف""ت أراض""يھا وذل""ك بإنش""اء ﻣب""زل لس""حب المي""اه المحيط""ة
بھ""ا ،وتواص""ل عمرانھ""ا الحق "ا ً .وتح""يط بمدين""ة ك""ربالء المقدس""ة ع""دد ﻣ""ن األﻣ""اكن
األثرية الشھيرة ﻣثل :حصن االخيضر ،قلعة الھندي ،خان العطيشي.
تبل""غ ﻣس""احة المدين""ة ح""والي  53000ك""م ﻣربع "ا ً وأرض""ھا رخ""وة نقي""ة )ﻣنق""اة ﻣ""ن
الحص""ى وال""دغل( تح""يط بھ""ا البس""اتين الكثيف""ة ويس""قيھا ﻣ""اء الف""رات.وﻣ""ن أش""ھر
ﻣح""الت المدين""ة القديم""ة ھ""ي :ب""اب الس""اللمة ،ب""اب الط""اق ،ب""اب بغ""داد ،ب""اب الخ""ان،
المخ"""يم ،ب"""اب النج"""ف ،ب"""اب ط"""ويريج ،العباس"""ية الش"""رقية والغربي"""ة .وﻣ"""ن أش"""ھر
شوارعھا ،ش"ارع اإلﻣ"ام عل"ي وش"ارع العب"اس وش"ارع عل"ي األكب"ر  ...وﻣ"ن أش"ھر
أسواقھا ،سوق العجم وتقع ف"ي ھ"ذا الس"وق أھ"م ﻣح"الت الص"اغة واألقمش"ة الجي"دة
وكان يقع فيه ﻣحل أحسن خياط رجالي ـ نسائي اسمه حميد الخياط .وس"وق الع"رب،
حيث توجد فيه األقمشة والخياطون ﻣن الدرجة الثانية وزبائن"ه ع"ادة فالح"ون وب"دو
رحل ،واألخيرون يشترون إضافة إل"ى قم"اش الخ"ام ،ﻣع"اطف الف"رو المص"نوعة ﻣ"ن
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جلود األغنام .وسوق باب القبل"ة ال"ذي يزخ"ر بمختل"ف أن"واع الھ"دايا .وعن"د زي"ارتي
لكربالء في نھاية عام  2003ل"م أتب"ين ﻣالﻣ"ح الش"وارع واألس"واق الم"ذكورة ج"راء
التوسع الذي جرى عليھا.
إن بس""اتين ك""ربالء ع""اﻣرة بالنخي""ل واألش""جار المثم""رة الت""ي تن""تج ﻣختل""ف أن""واع
الفواكه والتمور والخضر،التي تسد الحاجة المحلية ويزيد ﻣنھا للتصدير طازجا إل"ى
البصرة والنجف أو تصنع وتصدر إلى بغداد ﻣن ﻣعمل تعليب كربالء) 250عاﻣل( أو
المعاﻣل الص"غيرة الت"ي تن"تج ال"دبس والراش"ي والحل"وى والخ"ل وﻣ"اء ال"ورد ودب"س
الرﻣان وسواھا .وفي المدينة ﻣعم"ل نس"يج) 100عاﻣ"ل( وبجوارھ"ا ع"دد ﻣ"ن ﻣعاﻣ"ل
الطابوق يعمل فيھا حوالي  500عاﻣل  .وھناك عدد ﻣن ورش السباكة ف"ي خ"ان أب"و
ال"دھن  ،حي""ث يق""ع ﻣحلن"ا ،تص""نع أش""ياء ﻣتنوع"ة وتص""درھا إل""ى بغ"داد ﻣث""ل قبض""ات
األب""واب ورؤوس الطباخ""ات والھاون""ات واألنابي""ب .والغالبي""ة الس""احقة ﻣ""ن س""كان
المدينة يمارسون الح"رف اليدوي"ة أو يعمل"ون ف"ي دك"اكين أو ورش ص"غيرة للح"دادة
والسمكرة والنسيج والدباغة واألحذية وعدة الحمي"ر)ج"الل المط"ي( وھن"اك ﻣح"الت
تعتم"""د عل"""ى العم"""ل المنزل"""ي لص"""نع ﻣختل"""ف الھ"""دايا البس"""يطة ك"""الترب والمس"""ابح
والطاقيات و بعض المالبس وصور األئمة و...الخ .وھناك فئة تقدم الخدﻣات لل"زوار
وتحص"""ل عل"""ى الن"""ذور والھ"""دايا المختلف"""ة فض"""ال ع"""ن أج"""ور اإلقاﻣ"""ة وھ"""م الس"""ادة
المنحدرين ﻣن الساللة العلوية.
في كربالء بعض البيوتات ﻣن المالكين الكب"ار ﻣث"ل ال"دده والنقي"ب وآل كمون"ة وك"ان
عبد الحسين كمونة والسيد حسن النقيب ،يتناوبان على كرسي النيابة ف"ي المج"الس
النيابية المزيفة في العھد الملكي المباد .كانت نسبة اإليرانيين المقيم"ين ف"ي المدين"ة
لمجموع السكان كبيرة جدا في بداية القرن العش"رين ،إال أنھ"ا تقلص"ت بع"د االح"تالل
البريطاني للع"راق وبع"د إقاﻣ"ة الحك"م األھل"ي في"ه حت"ى وص"لت إل"ى  .%12ف"ي ع"ام
 .1957أﻣ""ا نس""بة ذوي األص""ول الفارس""ية ﻣ""ن س""كان المدين""ة ،فھ""ي تف""وق النس""بة
المذكورة ،في تقديري الخاص.
كربالء ھي إحدى المدن المقدسة ،السيما لدى أتباع المذھب الشيعي في الدين
اإلسالﻣي .ويؤم المدينة الكثير ﻣن الز ّوار ﻣن ﻣختلف ﻣحافظات الع"راق ،وك"ذلك ﻣ"ن
بلدان شتى ﻣثل البحرين ،الكويت ،المملكة العربي"ة الس"عودية ،لبن"ان ،إي"ران ،الھن"د،
باكس"تان ،تركي"ا ،أفغانس"تان ...ال""خ .كان"ت المدين"ة قب"ل نص""ف ق"رن ﻣتوس"طة الحج""م
ويقطنھ""ا ح""والي  80أل""ف نس""مة ) 572أل""ف ف""ي ع""ام  .(2003إن المدين""ة قديم""ة
وكئيب""ة ) وج""دتھا أق""ل كآب""ة ف""ي زي""ارتي لھ""ا بع""د س""قوط النظ""ام ال""دكتاتوري ،بس""بب
التوس""ع ال""ذي ح""دث ب""القرب ﻣ""ن الح""رﻣين الش""ريفين وﻣحيطھم""ا المباش""ر( حي""ث ال
يوجد فيھا سينما ويمنع االستماع إلى الموسيقى والغناء في ﻣح"يط ص"حني الحس"ين
والعباس )ع( على الدوام .في حين تمنع الموسيقى والغن"اء ف"ي كاف"ة أنح"اء المدين"ة
خالل شھري ﻣحرم وصفر ،وكان ذلك ﻣصدر استياء الشباب .وكانت كث"رة الطق"وس
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الدينية وال ﻣعقولية بعضھا كالتطبير والتسويط بالسالسل...الخ ،تستفز عقول بع"ض
الشباب وتدفعھم للتفكير حتى بالمسلّمات ،وكنت واحدا ﻣنھم .وقد تناولت ،باالرتب"اط
ﻣ"""ع ذكري"""اتي  ،ﻣس"""اھمة جم"""اھير ك"""ربالء ف"""ي انتفاض"""تي  1952و 1956ووض"""ع
الحركة الوطنية والديمقراطية في المدينة والريف ف"ي العھ"د الملك"ي والس"نة األول"ى
ﻣن ثورة  14تموز في سياق عدد ﻣن المواضيع.

ﻣشھد ﻣن ﻣدينة كربالء ،بعد تحديثھا ،يحوي ﻣرقدي اإلﻣام الحسين وأخيه العباس
عليھما السالم

3

ﻣنظمة راية الشغيلة وتجربتي ﻣعھا
في عام  ،1954وقد بلغت الثانية والعشرين ﻣن عمري ،أصبحت ش"يوعيا ً وﻣس"تحقا ً
عض"وية الح"زب بج"دارة .ولكن""ي ل"م أك"ن عض"واً ف""ي الح"زب الش"يوعي العراق"ي ،ب""ل
كن""ت عض""واً ف""ي ﻣنظم""ة "راي""ة الش""غيلة" ـ""ـ نس""بة إل""ى اس""م الجري""دة الت""ي كان""ت
تصدرھا المنظمة ــ التي انشقت عن الحزب في ش"باط  .1953وقص"ة ھ"ذا االنش"قاق
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وعواقبه وعالجه تناولھا الكثيرون ،وجميع ھؤالء ك"انوا أﻣ"ا أعض"اء ف"ي الح"زب أو
ال عالق""ة لھ""م ب""ه ،وھ""ذه أول ﻣ""رة يتص""دى لھ""ا ،حس"ب علم""ي ،ﻣ""ن ك""ان عض""واً ف""ي
ﻣنظمة "راية الشغيلة" نفسھا.

تشكل وعي السياسي
قبل الدخول في صلب الموضوع ،بودي أن أبين ﻣتى وكيف أصبحت ش"يوعيا ولم"اذا
شقة وليس عضوا في الحزب .كان ﻣحل عملنا يقع ف"ي
أصبحت عضوا في ﻣنظمة ﻣن ّ
خان يسمى )خان أبو الدھن( .ويوجد في ھذا الخان ورش للسباكة وأخ"رى لص"ناعة
الرح""ل .وتع""ود واح""دة ﻣ""ن ورش الف""رو ألح""د أص""دقاء وال""دي واس""مه
الف "رو للب""دو
ّ
)رشيد فروجي( .كان رشيد يقرأ الصحف الوطنية وخاص"ة جري"دة )األھ"الي( ،لس"ان
حال الحزب الوطني الديمقراطي بزعاﻣة األستاذ كاﻣ"ل الج"ادرجي ،إلعجاب"ه بكتاب"ات
الج""ادرجي ،ولك""ن ل""م تك""ن ل""ه عالق""ة ب""الحزب الم""ذكور ،إذ ل""م يك""ن ﻣس""تعداً ألدن""ى
ﻣضايقة ﻣن الشرطة .كنت استعير الجري"دة ﻣن"ه واقرأھ"ا واستفس"ر ﻣن"ه أحيان"ا عم"ا
ھو غاﻣض عل ّي .وﻣن األخبار التي كانت تثي"ر الحم"اس والنق"اش آن"ذاك ،ھ"ي أخب"ار
تأﻣيم النفط في إيران في ربيع عام  ،1951وتداعيات ذلك في العراق.
كان""ت الجري""دة تنش""ر س""يل البرقي""ات الجماھيري""ة الت""ي تطال""ب بت""أﻣيم ال""نفط وتنش""ر
المق""االت الت""ي تن""ادي باالقت""داء بالش""عب اإليران""ي وحكوﻣ""ـته -حكوﻣ""ة ﻣص "دّق -ﻣ""ن
جھ""ة ،وتفض""ح ﻣح""اوالت الحكوﻣ""ة العراقي""ة وش""ركات ال""نفط االس""تعمارية لاللتف""اف
على ھذا المطل"ب ال"وطني ﻣ"ن جھ"ة أخ"رى .ك"ل ذل"ك ك"ان يغ"ذي ف" ّي ال"روح الوطني"ة
والغض""ب تج""اه الحكوﻣ""ة العراقي""ة الموالي""ة لالس""تعمار .وك""ان الج "و السياس""ي آخ""ذاً
بالتوتر جراء اإلضرابات العمالي"ة والسياس"ية ف"ي البل"د .وانتش"رت ،كس"رعة انتش"ار
الن""ار بالھش""يم ،أخب""ار اجتم""اع ال""بالط ال""ذي دع""ا إلي""ه الوص""ي عب""د اإلل""ه ف""ي بداي""ة
تش""رين الث""اني  ،1952وال""ذي حض""ره جمي""ع رؤس""اء ال""وزراء الس""ابقين ورؤس""اء
األح""زاب العلني""ة للبح""ث ف "ي س""بل إص""الح الوض""ع .وق""د انتھ""ى االجتم""اع بفض""يحة
سياسية ،حيث وجه الوصي إھانةات للجمي"ع الس"يما لط"ه الھاش"مي رئ"يس ال"وزراء
األس""بق ورئ""يس "الجبھ""ة الش""عبية" واض""طر ھ""ذا ،وك""ذلك كاﻣ""ل الج""ادرجي رئ""يس
الح"""زب ال"""وطني ال"""ديمقراطي وﻣحم"""د ﻣھ"""دي كب"""ة رئ"""يس ح"""زب االس"""تقالل ،لت"""رك
االجتماع .
وفي الشھر المذكور بالذات اندلعت انتفاضة تشرين الث"اني المجي"دة .وكن"ت ﻣتحمس"ا ً
جداً للمساھمة فيھا .لذلك ﻣا أن سمعت ھتافات المتظ"اھرين حت"ى ترك"ت العم"ل ال"ذي
كان بيدي طالبا ً ﻣن والدي ،الذي كان يقف ليس ببعيد عن المحل ،أن يكمل"ه ،بع"د أن
أخبرت""ه ب""أنني ذاھ""ب للمظ""اھرة .وتوجھ""ت راكض""ا ً بمالب""س العم""ل المتس""خة نح""و
المظاھرة ،دون انتظار جوابه .كانت المظاھرة طالبية .وﻣ"ا أن أص"بحت ف"ي وس"طھا
حتى ھتف"ت )تس"قط العائل"ة المالك"ة !( .وك"ان ق"د وص"ل س"معي رف"ع ھ"ذا الش"عار ف"ي
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بغ""داد .تفرق""ت المظ""اھرة بع""د أن تعرض""ت لرص""اص الج""يش ،حي""ث كان""ت األحك""ام
العرفية ُﻣعلنة والجيش في شوارع المدن .وق"د وق"ع ج"راء إط"الق الن"ار ثالث"ة عش"ر
قتيالً وجريحا ً غالبيتھم ﻣ"ن النس"اء واألطف"ال وجم"يعھم ل"م يكون"وا ﻣ"ن المتظ"اھرين.
إثر تلك المظاھرة حصلت بعض االعتقاالت في المدينة ،لكنھا لم تشملني.
خالل فترة األحكام العرفية كانت األحزاب تعطل والصحف تغلق عادة ويخيم ج"و ﻣ"ن
الجمود عل"ى الحي"اة السياس"ية .وك"ان رش"يد فروج"ي يتحاش"ى الح"ديث ف"ي السياس"ة
عندﻣا تعلن األحكام العرفية ،شأنه في ذلك شأن األحزاب الوطنية )البرجوازية( .أﻣ"ا
أنا فكنت ﻣتحمسا لنشاط ثوري ﻣعارض للسلطة .وكنت أھوى أالتصال بالش"يوعيين،
وقد سمعت نتفا ً عن أخبارھم ﻣن ھنا وھناك ،ولكن لم افلح بإيجاد صلة ﻣنظم"ة بھ"م.
في ھذه الفترة وقعت بيدي ﻣقاطع ﻣختارة ﻣن قصيدة الشاعر المشھور ﻣحمد صالح
بح"""ر العل"""وم  .لق"""د ك"""ان لھ"""ذه القص"""يدة ت"""أثير كبي"""ر ل"""يس عل"""ى جي"""ل الش"""باب ف"""ي
الخمسينيات فحسب ،بل وعلى الجيل الذي سبقنا ،وھذا ھو ﻣطلعھا:
رحت استفسر ﻣن عقلي وھل يدرك عقلي
ﻣحنة الكون التي استعصت على العالم قبلي
أألجل الكون أسعى أنا أم يسعى ألجلي
وإذا كان لكل فيه حق
أين حقي؟
ﻣ""ع رحي""ل حكوﻣ""ة جمي""ل الم""دفعي وإلغ""اء األحك""ام العرفي""ة ،ج""يء بحكوﻣ""ة فاض""ل
الجمالي في أيلول  ،1953والتي اعتبرت بمثابة تنف"يس .وش"ارك ف"ي الحكوﻣ"ة ع"دد
دب النش"اط ف"ي
ﻣن الوزراء الجدد ،اثنان ﻣنھم ﻣن قادة "الجبھ"ة الش"عبية" .عن"دھا ّ
الحي""اة السياس""ية وص""درت ،فض""ال ع""ن ص""حف األح""زاب المج""ازة ،بع""ض الص""حف
والمجالت المستقلة المعارضة وحتى اليسارية ولكن األخيرة لم تدم طويالً.
في نھاية عام  1953التقيت بزﻣيل الدراسة االبتدائية في ﻣدرسة )العباسية( الرفيق
) (* 2طاھر نسيم .لقد نشأت بيننا ،وبس"رعة ،ثق"ة ﻣتبادل"ة بس"بب المعرف"ة الس"ابقة.
اخذ طاھر يزودن"ي بالكت"ب الممنوع"ة وﻣ"ن ث"م بالمنش"ورات الش"يوعية ،وكان"ت ھ"ذه
ھ""ي الم""رة األول""ى الت""ي أق""رأ فيھ""ا الكت""ب السياس""ية واألدبي""ة الممنوع""ة ف""ي حي""اتي.
أصبحت أقرأ الكتب بشغف .فقد قرأت الكثي"ر لمكس"يم غ"وركي وق"د س"حرتني روايت"ه
المشھورة )األم( ،وأتذكر بأني لم أتركھا إال بعد أن أنھيتھا .وقرأت لخالد ﻣحمد خالد
وھ""و كات""ب إس""الﻣي تق""دﻣي ،وق""رأت "اب""ن الش""عب" لم""وريس ت""وريس ،س""كرتير
الحزب الشيوعي الفرنسي ،و"الفوالذ سقيناه" لميخائيل اوستروفسكي ،و"المادي"ة
الديالكتيكية والمادي"ة التاريخي"ة" لس"تالين ،ترجم"ة خال"د بك"داش ،و"ح"ق األﻣ"م ف"ي
 2ـ * إنني استخدم كلمة الرفيق ﻣع اسماء األشخاص الذين كانوا أعضاء في الحزب الشيوعي
العراقي في حينه  ،بصرف النظر عن ﻣسار تطورھم الالحق.
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تقرير ﻣصيرھا" للينين وغيرھا ﻣن الكتب والكراريس الثورية .وكن"ت ب"دوري أزود
بع""ض أص""دقائي بتل""ك الكت""ب .وﻣ""ا ع""دا تل""ك الكت""ب الت""ي كن""ا نت "داولھا س""راً ،أخ""ذت
استعير كتبا ً ﻣن المكتبة العاﻣة ،فقرأت بعض الكتب ع"ن ت"اريخ الع"راق والموس"وعة
التي أصدرتھا ﻣديرية التحقيقات الجنائية عن الحزب الشيوعي العراقي بعد الض"ربة
التي وجھت للحزب عام  ،1948والتي احتوت ،فض"ال ع"ن الھيك"ل التنظيم"ي للح"زب
وﻣعلوﻣات عن قيادته وك"وادره ،ك"الً ﻣ"ن النظ"ام ال"داخلي للح"زب وبرناﻣج"ه والعدي"د
ﻣن بياناته .وقد استھدفت الحكوﻣة ،ﻣن إص"دار الموس"وعة ،دعاي"ة ﻣعادي"ة للح"زب،
فتحولت إلى دعاية للحزب .وق"رأت كت"اب "عل"ى طري"ق الھن"د" لعب"د الفت"اح إب"راھيم
...الخ.
وق"د نش"طت آن"ذاك حم"الت جم"ع التواقي"ع ح"ول ﻣختل"ف الش"ؤون السياس"ية وبال"ذات
ضد األحالف العسكرية .وكانت أﻣريكا تس"عى لتش"كيل حل"ف ف"ي المنطق"ة ،ت"ربط في"ه
كل دول المنطقة ويكون ﻣرك"زه الع"راق ،وك"ان الحل"ف الترك"ي ـ"ـ الباكس"تاني البداي"ة
ل""ذلك .وكن""ت نش""طا ً ف""ي جم""ع التواقي""ع ،وأخ""ذت أش""رك إخ""وتي األص""غر ﻣن""ي ،قاس""م
وﻣجيد في ھذه النشاطات .وفي بدء اتصالي بطاھر نسيم كنت ادفع له تبرع"ا ش"ھريا
بشكل ﻣنتظم واجمع التبرعات ﻣن صديقين على األقل.
في صيف ع"ام  1954انتق"ل ط"اھر نس"يم إل"ى بغ"داد فارتبط"ت بمعل"م الموس"يقى عب"د
األﻣير الصراف لفترة قصيرة .وق"د حض"رت ﻣع"ه ﻣ"ؤتمراً س"ريا ً ألنص"ار الس"الم عق"د
في بساتين الكوفة وحضره حوالي  40شخصا ،لم تشارك في"ه أي"ة اﻣ"رأة ،وك"ان ﻣ"ن
بين الحضور الشيخ الجليل ﻣحمد الشبيبي والمحاﻣي حمزة سلمان والمح"اﻣي ھاش"م
صاحب والوجه االجتماعي النجفي المعروف عبد ننة والشاعر الكردي ﻣحمد توفيق
ووردي وص"""احب الحك"""يم وك"""اظم حبي"""ب  ...وغي"""رھم .ألقي"""ت ف"""ي االجتم"""اع بع"""ض
الكلمات عن الوضع الدولي والعربي وقص"ائد ش"عرية ع"ن الس"لم .وق"د تناولن"ا وجب"ة
الغداء في البستان وتفرقنا بعد شرب الشاي .وقد أخبرني ،بع"د ذل"ك ،الك"ادر العم"الي
المنس""ب إل""ى ﻣنظم""ة ك""ربالء )أب""و كف""اح( ،ب""أني أص""بحت عض""واً ف""ي لجن""ة أنص""ار
السالم! لم اسمع بعد ذلك أي شيء ال ع"ن اللجن"ة وال ع"ن عض"ويتي فيھ"ا! ول"م أك"ن
حزبيا آنذاك .وقد جاء ھ"ذا الم"ؤتمر ليح"اكي ﻣ"ؤتمر أنص"ار الس"الم ف"ي الع"راق ال"ذي
عقد سراً في بغداد ـ كرادة ﻣريم في  25تموز  ،1954وكان الحزب وراء عقده.
ال يمك""ن ﻣقارن""ة ﻣ""ؤتمر الكوف""ة بم""ؤتمر بغ""داد ال""ذي حض""ره أكث""ر ﻣ""ن ﻣئ""ة ﻣن""دوبا ً
يغطون جميع ﻣحافظ"ات الع"راق تقريب"ا ً .بي"نھم  6ن"واب ﻣ"ن المعارض"ة و 20نص"يرة
س"""الم وشخص"""يات ﻣش"""ھورة عل"""ى نط"""اق الع"""راق ،ﻣث"""ل خ"""دوري خ"""دوري ونائ"""ل
سمحيري وجالل األوقاتي وغيرھم .وكانت اللجن"ة التحض"يرية للم"ؤتمر ﻣتكون"ة ﻣ"ن
الدكتورة نزيھة الدليمي وصالح خالص وفاروق برتو وكمال عمر نظمي وعطش"ان
ض""يون وطلع""ت الش""يباني .وأفت""تح االجتم""اع واختتم""ه الش""يخ عب""د الك""ريم الماش""طة.
وك"ان للم"ؤتمر ص"دى واس"ع ،حي"ث نش""رت الص"حف الكلم"ة الختاﻣي"ة ،الت"ي تتض""من
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أھداف حركة أنصار السالم في العراق ،في حين نشرت ﻣجلة "الوادي" كل قرارات
المؤتمر فأغلقتھا الحكوﻣة ).(* 3
في آب  1954تم ترحيلي من الرفيق عبد األمير الصراف إلى الرفيق ح7زام ع ّي7ال،
وھو معلم من العمارة من اإلخوة المندائيين ،عم7ره ح7والي خمس7ة وثالث7ون عام7اً،
كان سجينا سياسيا أطلق سراحه بعد أن قض7ى ح7والي خم7س س7نوات ف7ي الس7جن،
وق77د أص77يب بج77راح ف77ي مج77زرة س77جن بغ77داد .ك77ان مس77ؤوالً ع77ن منظم77ة "راي77ة
الش77غيلة" ومتخفي 7ا ً ب77زي عرب77ي ،ف77ي مدين77ة ك77ربالء للس 7نوات54ـ  .1955 7ك77ان
موضع احترامنا لقدمه في العمل السياسي والحزبي ولمستواه الثقافي ،وق7د تعلم7ت
ً
خاصة في شؤون التنظيم .وقد أنھى مھمته وغادر كربالء بس7الم ،ول7م
منه الكثير،
أكن اعرف عنه إي شيء سوى أن اسمه )أبو إبراھيم( ،إلى أن ألقي القبض عليه.
عل7ي وذل7ك ف7ي
وقد التق يت7ه ثاني7ة ف7ي التحقيق7ات الجنائي7ة حي7ث ك7ان ق7د اعت7رف
ّ
كانون الثاني  ،1958وس7أتطرق إل7ى ذل7ك الحق7ا ً .لق7د شً 7كل ح7زام ع ّي7ال من7ي وم7ن
ش77اب آخ77ر ح َلق77ة ش77رح لن77ا فيھ77ا الم77واد الخمس77ة األول77ى للنظ77ام ال77داخلي ورش77حنا
لعض777وية الح777زب .ونل777ت ش777رف العض777وية ف"""ي نھاي"""ة ع"""ام  .1954وكان"""ت ورق"""ة
عضويتي ﻣوقعة ﻣن قب"ل ثاب"ت ـ االس"م الحزب"ي للش"ھيد جم"ال الحي"دري عن"د قيادت"ه
لمنظمة "راية الشغيلة" .وقد دامت مدة ترشيحي  4أشھر )(* 4

االنشقاق

لقد كان العديد ﻣن كوادر الحزب يالحظ نزعة يسارية ـ انعزالي"ة وس"لوكا ً بيروقرطي"ا ً
وفرديا ً في قيادة الحزب .وقد تح"ول ذل"ك إل"ى "ﻣعارض"ة" داخ"ل الح"زب بع"د ص"دور
ﻣيث""اق )برن""اﻣج( جدي""د للح""زب ،ف""ي ربي""ع  ،1952وال""ذي ص""ار يع""رف باس""م ﻣيث""اق
باس""م ،نس""بة إل""ى االس""م الحزب""ي لبھ""اء ال""دين ن""وري قائ""د الح""زب آن""ذاك .نش""ر ھ""ذا
الميث""اق دون عق""د ﻣ""ؤتمر أو ك""ونفرنس أو حت""ى اجتم""اع للجن""ة المركزي""ة لمناقش""ته
وإق"""راره .وغيّ"""ر الميث"""اق إس"""تراتيجة الح"""زب لتل"""ك المرحل"""ة ﻣ"""ن حكوﻣ"""ة وطني"""ة
 3ـ * انظر المزيد حول ھذا المؤتمر وحركة أنصار السالم بشكل عام .ثمينة ناجي يوسف ونزار
خالد "سالم عادل سيرة ﻣناضل" الج"زء األول ،ص .83انظ"ر أيض"ا عزي"ز س"باھي "عق"ود ﻣ"ن
ت""اريخ الح""زب الش""يوعي العراق""ي" الج""زء الث""اني ،فص""ل بعن""وان "النش""اط ﻣ""ن أج""ل الس""الم"،
ص.49
 4ـ * كان""ت ﻣ""دة ترش""يح العم""ال  4أش""ھر ،ف""ي ح""ين كان""ت ﻣ""دة ترش""يح اآلخ""رين  6أش""ھر .لق""د
اشتغلت ع"اﻣالً أجي"راً ف"ي ﻣھنت"ي ،عن"د ﻣحم"د حمي"د .وق"ي ﻣھن"ة أخ"رى )تعبئ"ة الم"واد الغذائي"ة
والخضر في علوه المخضر ألغراض التصدير إلى المحافظات األخرى بأجور يوﻣية قدرھا 200
فل""س  ،عن""د الح""اج عل""ي خ""ان ،وك""ان يش""تغل ﻣع""ي أخ""ي ﻣجي""د أيض""ا( ولك""ن لفت""رات قص""يرة ،ال
تتجاوز بضعة أشھر .ل"ذلك ل"م أدع يوﻣ"ا ب"أني عاﻣ"ل .ف"ي ح"ين اش"تغلت لس"نوات عدي"دة يص"فني
حرفي .يمك"ن أن ادع"ي ب"أني ك"ادح وﻣنح"در ﻣ"ن عائل"ة كادح"ة .أﻣ"ا لم"اذا اعتب"رت ع"اﻣال عن"دﻣا
ترشحت لعضوية الحزب  ،فال علم لي بذلك .إذ ربما ألني كنت ﻣنتظما في الخط العمالي.
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ديمقراطية إلى جمھورية شعبية ﻣتماثالً ﻣ"ع جمھوري"ة الص"ين الش"عبية .وقتھ"ا فج"ر
الميثاق الخالف الفكري داخ"ل الح"زب وك"ان أب"رز المعارض"ين ف"ي الس"جون ،اللجن"ة
القيادية المسؤولة في "سجن الموق"ف" ف"ي بغ"داد ،وك"ان س"كرتيرھا الرفي"ق عزي"ز
ﻣحمد وﻣن بين أعضائھا الرف"اق جم"ال الحي"دري وإب"راھيم ش"اؤول وحم"زة س"لمان
ويعقوب ﻣصري.
وق""د كت""ب الرفي""ق عزي""ز ﻣحم""د رس""الة إل""ى قي""ادة الح""زب تتض""من ﻣالحظ""ات ح""ول
الميث""اق الجدي""د ،باعتب""اره يح""رق ﻣرحل""ة التح""رر ال""وطني وبالت""الي ال يعي""ر أھمي""ة
لتجميع القوى الوطنية .وأشير في ھذه الرسالة إلى أن الحزب يب"الغ ف"ي تق"دير ق"واه
ويقلل ﻣن دور األحزاب الوطنية )البرجوازية( ،وان المھمة الراھن"ة ھ"ي إقاﻣ"ة حك"م
وطني ديمقراطي وإن ش"عار الجمھوري"ة الش"عبية ﻣ"ن ش"أنه التف"ريط بق"وى ﻣتمس"كة
بالملكي""ة .ﻣ""ن ھن""ا ج""اءت تس""مية "راي""ة ال""بالط" الت "ي كان""ت قي""ادة الح""زب تطلقھ""ا
عليھم .وقد عُرفت ھ"ذه الرس"الة برس"الة )م( نس"بة إل"ى االس"م الحزب"ي لعزي"ز ﻣحم"د
آن""ذاك )ﻣخل""ص( .وك""ان رد فع""ل بھ""اء عل""ى الرس""الة ،ھ""و ع""زل عزي""ز ع""ن ﻣھمت""ه
القيادية واحتجاجا ً على ھذا اإلجراء رفض أعضاء اللجنة اآلخ"رون اس"تالم المھم"ة.
فقرر بھاء إزاحة اللجنة وتشكيل لجنة جديدة بقي"ادة الرفي"ق س"ليم الجلب"ي وﻣ"ن ب"ين
أعضائھا الرفيق صادق الفالحي.
وقد نشر بھاء رسالة عزيز ورد عليھ"ا بعن"ف ﻣ"دافعا ع"ن خط"ه السياس"ي االنعزال"ي
بحماس إلى حد تحري"ف الرس"الة الت"ي وجھھ"ا إلي"ه ﻣخل"ص" ،بحي"ث تب"دو انتھازي"ة
صريحة باعتراف كاتبھا "  .5فأثار بذلك حفيظة المعارض"ين ووت"ر األج"واء .وتف"اقم
الخالف أكثر على اثر نشر بھاء تقييما ً النتفاضة تشرين الثاني  1952ﻣ"ن ﻣنطلق"ات
دوغماتي"""ة .فانش"""قت المنظم"""ة داخ"""ل الس"""جن ،وأص"""بح لك"""ل جن"""اح قاعت"""ه ولجنت"""ه
الخاص""ة .وق""د التحق""ت بالمنظم""ة المنش""قة كوكب""ة الﻣع""ة ﻣ""ن ك""وادر الح""زب ،أثبت""ت
الحياة إخالصھا وجدارتھا في ﻣقدﻣتھم الرفيق عزب"ز ﻣحم"د وال"ذي تب"وأ ،بع"د وح"دة
الح""زب واستش""ھاد س""الم ع""ادل ،األﻣان""ة العاﻣ""ة للجن""ة المركزي""ة ط""وال  29عاﻣ "ا ً.
والتح""ق بھ""ا الش""ھداء جم""ال الحي""دري وحم""زة س""لمان وحس""ن عوين""ة ون""افع ي""ونس
وع""دنان الب""راك وإب""راھيم حك""اك ،وﻣ""ن الك""وادر أيض "ا ً الرف""اق ع""ادل ﻣص""ري وعب""د
ال""رزاق الص""افي وس""الم الناص""ري وإب""راھيم ش""اؤول وع""ادل س""ليم وك""اظم فرھ""ود
ويوس"ف حن"ا وعب"د الحس"ين خليف"ة وغي"رھم .وﻣ"ع األس"ف ل"م تثب"ت الحي"اة إخ""الص
آخرين كانوا في قيادة الحزب ،فالذي طردھم ﻣن الحزب )بھ"اء ال"دين ن"وري( انش"ق
عن الح"زب ف"ي ع"ام  ،1984ول"م تع"د ل"ه عالق"ة ب"الحزب ﻣن"ذ ذل"ك الح"ين .أﻣ"ا نظي"ر
بھاء المغاﻣر حميد عثمان ،فقد انضم عشية ثورة  14تموز إلى الح"زب ال"ديمقراطي
الكردستاني .وبع"د س"نوات ت"رك ھ"ذا الح"زب أيض"ا ً ليتح"ول إل"ى داعي"ة لح"زب البع"ث
ﻣكرسا نفسه له في الصحافة باسم )سليم سلطان( .أﻣ"ا ھ"ادي ھاش"م األعظم"ي ،اح"د
 5ـ زكي خيري .صدى السنين في ذاكرة شيوعي ﻣخضرم ،ص .161
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أبرز أنصار بھاء الدين نوري ،فق"د س"لم قي"ادة الح"زب إل"ى انقالب"ي  8ش"باط الفاش"ي
عام .1963
والتحقت بالمنشقين في خ"ارج الس"جن ،ﻣنظم"ة كبي"رة بك"ل جماھيرھ"ا وتوابعھ"ا ﻣ"ن
ﻣنظمات ،وھي ﻣنظمة النجف التي كانت بقيادة الرف"اق عب"د األﻣي"ر الخي"اط وحس"ين
سلطان وﻣحمد أبو كال"ة وتع"اطف ﻣعھ"م رج"ل ال"دين ونص"ير الس"لم المع"روف ﻣحم"د
الشبيبي ،والد الشھيد حسين ﻣحمد الشبيبي )ص"ارم( ،ال"ذي لع"ب دوراً تعبوي"ا ً كبي"راً
ﻣن خالل ﻣج"الس الع"زاء الحس"ينية الواس"عة الت"ي كان"ت تتح"ول إل"ى خط"ب سياس"ية
تنويرية وثورية أو ﻣن خالل اللقاءات التي كانت تعقد في بيته .كنت شاھداً على احد
ھ""ذه اللق""اءات ض""من وف""د كبي""ر ض " ّم ح""والي  40ش""ابا ،نظمت""ه ﻣنظم""ة ك""ربالء ع""ام
 .1954وقد بتن"ا ليل"ة واح"دة ،ﻣت"وزعين ،ض"يوفا عل"ى بي"وت رف"اق ﻣنظم"ة النج"ف.
وكان حديث الشيخ الشبيبي شيقاً ،و يدور حول أھمية السالم العالمي.
ل""م أك""ن أع""رف ف""ي بداي""ة األﻣ""ر ب""أنني ﻣ""رتبط بمنظم""ة ﻣنش""قة ع""ن الح""زب .و أن
المنشقين يشكلون أقلية في السجن وليس لديھم ﻣنظمة جماھيرية سوى ف"ي النج"ف
وك""ربالء ،وأن ھن""اك ق""ادة ﻣش""ھورين ليس""وا ﻣعھ""م ﻣث""ل زك""ي خي""ري وعزي""ز الح""اج
وھادي ھاشم وحميد عثمان وعمر علي الشيخ وآرا خاج"ادور .وإل"ى أن عرف"ت ذل"ك
تدريجياً ،كنت قد اقتنعت بأطروحات المنظمة ،باعتبارھا ھي الحزب .ولم يتمكن أح"د
ﻣن "اإلنجازيين" ــ نسبة إلى نشرة داخلية كان يصدرھا الح"زب تس"مى "اإلنج"از"
ــ ﻣمن صادفتھم في ﻣوقف ﻣركز شرطة كربالء أو بعض الطلب"ة ال"ذين ك"انوا ي"أتون
ﻣن بغداد لزيارة أھاليھم ،ﻣن زحزحة قناعاتي ،حيث كانت ﻣحاججاتھم سطحية ،إلى
أن التقيت بالرفيق باقر إبراھيم في خريف  1955في ﻣوقف كربالء .6
كان""ت ﻣنظم""ة راي""ة الش""غيلة تب""رر عملھ""ا االنش""قاقي ،ب""اديي ذي ب""دء ،باالدع""اء ب""أن
عملھا لم يكن انشقاقاً ،وإنما كان انتشاالً للحزب ﻣن قيادته االنتھازي"ة! وعن"دﻣا ب"ات
واضحا للعيان فشل العملية ،حي"ث ل"م يلتح"ق ﻣ"ن ﻣنظم"ات الح"زب بالمنش"قين س"وى
ﻣنظمة واحدة ،وبقي الحزب ككيان سياسي ﻣعترف به وطني"ا ودولي"ا ـ"ـ حض"ر س"الم
عادل في لندن ﻣؤتمرا لألحزاب الشيوعية والعمالي"ة ف"ي دول الكوﻣنول"ث البريط"اني
الذي انعقد في  21نيسان  1954ﻣمثال للحزب الشيوعي العراقي .وقد أج"رى ھن"اك
لقاءات واسعة ــ أخذت المنظمة تبرر عملھ"ا ب"القول" :إن الرف"اق ال"ذين ط"ردوا ﻣ"ن
قبل قي"ادة باس"م المنحرف"ة بس"بب تص"ديھم لھ"ذا االنح"راف ،ك"انوا ﻣض"طرين لتك"وين
ﻣنظمة لھم ،وإال فقد كانوا يتعرضون للتفسخ سياسيا بدون ذلك".

 6ـ كان تسفير النجفيين ﻣن بغداد إلى النجف يمر عبر كربالء باعتبارھا ﻣركز المحافظة.
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كان فحوى رأي باقر إبراھيم ھو" :إن وضع قيادة الح"زب ل"م يك"ن طبيعي"ا ً ،بع"د تل"ك
الضربات الواسعة والعميقة التي وجھت لھ"ا ولك"وادر الح"زب ،وبالت"الي ل"م يك"ن ﻣ"ن
الص""حيح التعاﻣ""ل ﻣ""ع القي""ادة الجدي""دة تع""اﻣالً طبيعي "ا ً وك""أن ش""يئا ل""م يك""ن ،وبالت""الي
تعريض الحزب لالنشقاق".
لقد وجدت نفسي ألول ﻣرة أتزحزح وأفكر باحتمال خطأ ﻣسيرتي ،ولك"ن س"رعان ﻣ"ا
طردت ھذا الوسواس ،خاصة وأن الحزب كان يواصل سياسته اليسارية ـ"االنعزالية.
ُوسفر باقر في نفس اليوم ولم ألتقه ثانية إال بعد أن ُحلت ﻣنظمة راية الشغيلة.

ﻣحاولة التخلص ﻣن النھج اليساري االنعزالي
بعد اعتقال بھاء الدين نوري في نيس"ان  1953ت"ولى الرفي"ق ك"ريم أحم"د س"كرتارية
ض" ّم الرفي"ق حس"ين أحم"د الرض"ي )س"الم ع"ادل(
اللجنة المركزية .وبعد فترة وجيزة ُ
إليھ""ا .وق""د لع""ب االثن""ان دوراً أساس""يا ف""ي ﻣحاول""ة ال""تخلص ﻣ""ن ال""نھج اليس""اري
االنعزال""ي ،وانعكس""ت تل""ك المحاول""ة ف""ي الوثيق""ة الت""ي ص""درت ع""ن اجتم""اع اللجن""ة
المركزي"""ة ف"""ي ك"""انون الث"""اني  ،1954والموس"""وﻣة )جبھ"""ة الكف"""اح ال"""وطني ض"""د
االستعمار والحرب( ،وفي السلوك العملي للحزب أيضا ً .فعندﻣا أعلنت حكوﻣة أرش"د
العمري في أيار ،1954عن إجراء انتخابات برلماني"ة ف"ي  9حزي"ران ،س"عى الح"زب
)وكان سالم عادل ﻣس"ؤوالً ع"ن لجن"ة العالق"ات الوطني"ة باإلض"افة إل"ى قيادت"ه للجن"ة
بغداد( إلى تشكيل جبھ"ة وطني"ة .وبتض"افر جھ"ود الح"زب وجھ"ود األح"زاب الوطني"ة
األخرى أعلن في  12أيار  1954عن تأليف جبھة وطنية لالنتخابات .ونش"ر ﻣيثاقھ"ا
ذي الط""ابع ال""وطني ال""ديمقراطي ف""ي الي""وم الت""الي ،ﻣوقع "ا ً ﻣ""ن قب""ل الح""زب ال""وطني
ال"""ديمقراطي وح"""زب االس"""تقالل وك"""ذلك ﻣ"""ن ﻣمثل"""ي العم"""ال والفالح"""ين والمح"""اﻣين
والطالب واألطباء والشباب ،الذين كانوا يمثلون ف"ي حقيق"ة األﻣ"ر الح"زب الش"يوعي
العراقي.
أصبح الوضع ﻣحرجا ً بالنسبة لمنظمة راية الشغيلة ،وبالرغم ﻣن ذلك ،فإنھ"ا س"لكت
سلوكا ﻣستقال .فرشحت الشيخ ﻣحمد الشبيبي ف"ي النج"ف إل"ى جان"ب ﻣرش"ح الح"زب
الدكتور خليل جميل الجواد .وفشلت المفاوضات بين الحزب والمنظم"ة لالتف"اق عل"ى
ﻣرشح واحد لكي ال تنقسم األصوات ،ففش"ل االثن"ان ف"ي االنتخاب"ات .وف"ي بغ"داد ف"از
المرشح المس"تقل عب"د ال"رزاق القيس"ي ال"ذي س"اندته ﻣنظم"ة راي"ة الش"غيلة .أﻣ"ا ف"ي
كربالء فقد ساندت المنظمة سعد عمر ،وھو وطني ﻣستقل.
كان""ت خط""ة المنظم""ة ف""ي ﻣديت""ه ك""ربالء اس""تثمار اجتماع""ات وﻣظ""اھرات الدعاي""ة
االنتخابية لتحريك الجماھير ورفع ﻣعنوياتھ"ا وخل"ق أج"واء ﻣالئم"ة للنش"اط الث"وري.
ولم تكن تأبه لنتيجة االنتخابات.
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لقد كنت ھتافا ً نشطا ً في الفعاليات الجماھيري"ة للدعاي"ة االنتخابي"ة ،األﻣ"ر ال"ذي انتب"ه
إليه المرش"ح س"عد عم"ر ،فأرس"ل ﻣ"ن يخبرن"ي بأن"ه يطل"ب اللق"اء ب"ي ف"ي بيت"ه .وق"د
ذھبت ،بعد أن وافقت المنظمة على ذلك .كان في بيته جمع غفير ﻣن المؤيدين وكان
ھو جالسا في صدر المجلس ﻣوفور الصحة يلمع نظافة وأناقة .ذھبت إلي"ه بمالبس"ي
المحلية دشداشة ونعال والجاكيت على الكتف ﻣعلق"ا ً بالس"بابة !!( .ذھب"ت ھك"ذا وف"ي
بالي سخرية الشيوعيين ﻣن قادة النقاب"ات االنكليزي"ة ،ال"ذين يت"أنقون عن"دﻣا يلتق"ون
بالوزراء البرجوازيين .كان فحوى حديث سعد عم"ر ،ھ"و أن الجھ"د يج"ب أن ينص"ب
على إرسال أكبر عدد ﻣن المندوبين الوطنيين إلى المجلس ،وھذا يتطلب تعبئة أكبر
عدد ﻣمكن ﻣن الناس ،والش"عارات المتطرف"ة ال تخ"دم ھ"ذا الھ"دف ﻣث"ل ش"عار توزي"ع
األراضي على الفالحين .أجبته بأن إرسال ﻣندوب أو ﻣندوبين زي"ادة إل"ى المجل"س ال
يغيّر ﻣن األﻣر شيئا ً ،فالمجلس في نظاﻣنا الراھن يمكن حلً"ه بج"رة قل"م ،ف"ي ح"ين أن
رف""ع ﻣس""توى ال""وعي ل""دى الجم""اھير ھ""و الض""مان لتط""ور الحرك""ة الوطني""ة .وھك""ذا
افترقن"""ا ﻣختلف"""ين .وق"""ررت المنظم"""ة عش"""ية االنتخاب"""ات ﻣقاطعتھ"""ا احتجاج"""ا ً عل"""ى
ﻣضايقات السلطة .ولم يفز سعد عمر ،بل فاز ﻣرشح الحكوﻣة عبد الحسين كمونة.
ف""ي ھ""ذه الفت""رة حص""ل تغي""ر ھ""ام ف""ي قي""ادة الح""زب .فق""د تمكن""ت ﻣنظم""ة الس""جن ف""ي
بعقوب""ة ﻣ""ن ت""دبير ھ""روب ن""اجح لحمي""د عثم""ان ،وذل""ك ف""ي  16حزي""ران  .1954لق""د
سعى حميد عثمان بمختلف األساليب لكي يكون قائدا فعلي"ا للح"زب وتحقي"ق طموح"ه
غي""ر المش""روع وھ""و ف""ي الس""جن ،ﻣس""تغال ص""البة ﻣوقف""ه ف""ي التحقي""ق والظ""روف
الشاذة التي كان يمر بھا الحزب .وقد سلمه الرفيق كريم أحم"د القي"ادة ك"أﻣر ﻣف"روغ
ﻣنه .وبذلك أح"بط حمي"د عثم"ان ﻣحاول"ة القي"ادة الس"ابقة )ك"ريم أحم"د وس"الم ع"ادل(
التخلص ﻣن النھج اليساري ـ االنعزال"ي والقي"ادة الفردي"ة والبيروقراطي"ة .فب"دالً ﻣ"ن
الدعوة إلى حكوﻣة وطنية ديمقراطية ،أخذ يدعو إلى إقاﻣة سلطة شعبية تح"ت قي"ادة
الطبقة العاﻣلة .واتسمت قيادته بالفردي"ة .فق"د أق"دم عل"ى وض"ع ونش"ر برن"اﻣج جدي"د
باسم اللجنة المركزية بدون أخ"ذ ﻣوافق"ة اللجن"ة المركزي"ة علي"ه ﻣس"بقا ً  .7ول"م تك"ن
قي""ادة حمي""د عثم""ان تختل""ف ،ف""ي نظ""ري ،ﻣ""ن حي""ث الج""وھر ع""ن قي""ادة بھ""اء ال""دين
نوري .وكان ذلك أحد أسباب استمرار االنشقاق في الحزب الشيوعي العراقي.

وحدة الحزب
ف""ي ص""يف  1955ب""ادرت ﻣنظم""ة "راي""ة الش""غيلة" إل""ى ال""دعوة لوح""دة الح""زب ف""ي
ص""حيفتھا "راي""ة الش""غيلة" ،وأرس""ل ﻣس""ؤولھا الرفي""ق جم""ال الحي""دري رس""الة إل""ى
اللجن""ة المركزي""ة يطل""ب فيھ""ا عق""د لق""اء لبح""ث األوض""اع ف""ي الع"راق بع""د دخول""ه ف""ي
األح""الف العس "كرية .إال أن حمي""د عثم""ان ل""م يطل""ع اللجن""ة المركزي""ة عل""ى الرس""الة،
وأنفرد باإلجابة عليھا بالرفض .وقد عثر سالم عادل عل"ى الرس"الة ف"ي أوراق حمي"د
 7ـ انظر ثمينة ناجي يوسف ونزار خالد "سالم عادل ،سيرة ﻣناضل" ،الجزء األول ص .100
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بعد استالم ﻣھمته كسكرتير للجنة المركزية ،وأج"اب عليھ"ا طالب"ا المباش"رة ب"الحوار
بعد حصوله على تخويل ﻣن اللجنة المركزية بذلك.
وضع سالم عادل نصب عينيه توحيد الشيوعيين في حزب واحد كمھمة أولى له بعد
توليه ﻣھمته الجديدة  .8وقد دُرست رسالة سالم عادل في اجتم"اع ض" ّم ) 15ـ"ـ (20
ﻣن الكوادر المتقدﻣة ف"ي ﻣنظم"ة "راي"ة الش"غيلة" .وك"ان ﻣ"ن ب"ين الحض"ور الرف"اق
جمال الحيدري وحم"زة س"لمان وعب"د ال"رزاق الص"افي .وحينم"ا باش"ر حم"زة س"لمان
ق""راءة الرس""الة اعت""رض الص""افي عل""ى نب""رة س""لمان المتحي""زة ،فأعطي""ت الرس""الة
للصافي لقراءتھا .وكان غالبية المجتمعين ﻣ"ع المباش"رة ب"الحوار  .9ال"ذي اس"تغرق
ﻣن آب  1955إلى حزيران .1956
عند خروجي ﻣن السجن في صيف  1955تقرر انتقالي إلى النجف كت"دبير ص"يانتي.
كانت إقاﻣتي في بيت الرفيق حس"ين س"لطان ،عض"و المرك"ز القي"ادي لمنظم"ة "راي"ة
الشغيلة" وﻣسؤول ﻣنظمة الفرات األوسط وكان نفوذھا باألساس ف"ي ل"واء ك"ربالء
)ﻣح"افظتي النج"ف وك"ربالء اآلن( ول""ديھا بع"ض الرك"ائز ھن""ا وھن"اك خ"ارج الل""واء.
انتظم""ت ف""ي ھيئ""ة يقودھ""ا ك""اظم فرھ""ود )أب""و قاع""دة( وﻣعن""ا رفي""ق آخ""ر .كن""ت عل""ى
اتصال برفيقين في الكوفة وخلي"ة فالح"ين ف"ي أب"و ص"خير .وف"ي أول اجتم"اع للھيئ"ة
تحدث لنا أبو قاعدة بحماس حول المساعي الج"ادة المبذول"ة لتحقي"ق وح"دة الح"زب.
وخرج"""ت بانطب"""اع ﻣ"""ن حديث"""ه ھ"""و أن نوع"""ا ً ﻣ"""ن االن"""دﻣاج سيحص"""ل ب"""ين الح"""زب
والمنظمة ،وليس حل المنظمة وتقديم طلب"ات فردي"ة ﻣ"ن قب"ل أعض"ائھا إل"ى الح"زب،
كما كان يؤكد الحزب في كل ﻣناسبة ).(* 10
في بداية حزيران  ،1956ألقى القبض عل ّي في الكوفة .أخذت ﻣباشرة إلى المف"وض
الخفر الذي لم يكن في ﻣقر عمله الرسمي ،ﻣركز الشرطة ،بل كان واقفا بالقرب ﻣ"ن
جسر الكوفة .استفسر ﻣني عن أس"باب وج"ودي ف"ي الكوف"ة ،فأجبت"ه  " :لبي"ع دب"س
س"فرت إل"ى
الرﻣان" .وبعد تفتيشي ،لم يعثروا على شيء .أﻣر المفوض بتوقيفي .و ُ
كربالء في اليوم التالي.

 8ـ المصدر السابق ،ص .120
 9ـ ﻣخابرة تلفونية ﻣع الصافي أوائل نيسان .2005
 10ـ *عرفت الحقا ً بأن كاظم فرھود كان قد التق"ى س"الم ع"ادل ف"ي تل"ك الفت"رة ،بن"اء عل"ى اتف"اق
ب""ين جم""ال الحي""دري وس""الم ع""ادل  ،يقض""ي بتنظ""يم لق""اءات ب""ين األخي""ر والمتش""ددين ﻣ""ن ق""ادة
المنظمة .وإن سالم أقنع كاظم بض"رورة ح"ل المنظم"ة  ،بع"د نق"اش دام ﻣ"ن الص"باح الب"اكر حت"ى
ﻣنتصف الليل .للمزيد راجع المصدر السابق  ،ص 121
في تلك الفترة استنتجت بأن حسين سلطان التقى بسكرتير الحزب س"الم ع"ادل ،وذل"ك ﻣ"ن خ"الل
تلميحاته وتعليقاته ،بعد عودته ﻣن سفرة إلى بغداد.
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في ﻣنتصف حزيران وصل الرفيق ﻣحمد حسن ﻣبارك إلى ﻣوق"ف ك"ربالء ،وھ"و ف"ي
طريق""ه إل""ى النج""ف قادﻣ"ا ً ﻣ""ن ﻣوق""ف الس""راي .وبع""د أن تعارفن""ا أخبرن""ي ب""أن وح""دة
الحزب قد تحققت ،وأن ھناك بيانا ً ص"ادراً ﻣ"ن ﻣنظم"ة "راي"ة الش"غيلة" يقض"ي بح"ل
نفس""ھا .ول""م تك""ن لدي""ه أي""ة تفاص""يل ع""ن البي""ان ،فق""د س""مع الخب""ر ﻣ""ن الموق""وفين
الشيوعيين في ﻣوقف السراي .لم أعد أتحمل البقاء في الموق"ف ،وق"ررت أن أخ"رج
ب""أي ص""ورة ﻣ""ن الص""ور .أرس""لت ﻣ""ذكرة إل""ى ح""اكم التحقي""ق أطل""ب فيھ""ا تزوي""دي
بحيثيات قراره القاضي بتوقيفي ،ألن"ي أن"وي اس"تئناف الق"رار ل"دى ﻣحكم"ة التميي"ز.
ف""أطلق س""راحي عل""ى إث""ر ذل""ك .س""افرت ف""ي نف""س الي""وم إل""ى النج""ف ،وﻣباش""رة إل""ى
"البيت الصيفي" )(* 11
بع""د أن اس""تمع حس""ين س""لطان إل""ى ﻣ""ا ج""رى ل""ي ،أخبرن""ي ب""أن العج""وز )أﻣ""ه( كان""ت
صرة على أن تجلب ل"ي التنب"اك )الت"تن( إل"ى الموق"ف! وبالك"اد تمكن"وا ﻣ"ن إقناعھ"ا
ﻣ ّ
بضرر ذلك على الجميع .كان حسين يريد ترطيب الجو بسرد ﻣوقف أﻣ"ه ،ألن"ه الح"ظ
عدم االرتياح على وجھي عند دخولي الصريفة .وبعد ذلك ناولني البيان الصادر عن
"راي""ة الش""غيلة" ف""ي  13حزي""ران  .1956تض""من البي""ان اعت""راف ﻣنظم""ة "راي""ة
الش""غيلة" بأنھ""ا س""لكت س""لوكا انش""قاقيا تخريبي"ا ً خاطئ"ا ً بتأس""يس تنظيمھ""ا وﻣركزھ""ا
القي""ادي المس""تقل ،وأن خطوتھ""ا الت""ي أس""متھا "انتش""االً" كان""ت ﻣخالف""ة ص""ريحة
لمب""ادئ الماركس""ية ـ""ـ اللينيني""ة الت""ي توص""ي بالمحافظ""ة عل""ى وح""دة الح""زب .وأش""ار
البيان إلى دسائس األوساط االستعمارية والرجعية والص"ھيونية لش"ق وح"دة الح"زب
) .(* 12ول""""م تك""""ن ھن""""اك أي""""ة إش""""ارة إل""""ى دور االنح""""راف اليس""""اري والس""""لوك
البيروقراطي والفردي ،اللذان كانا سائدين في قيادة الحزب ،في شق الحزب.
أبديت اعتراضي على البي"ان وع"دم قن"اعتي ب"ه ،فأخ"ذ حس"ين بي"دي واختل"ى ب"ي ف"ي
زاوية وقال لي" :أنا ّ
ﻣخ"ول بإخب"ار بع"ض الرف"اق بحقيق"ة األﻣ"ر وأن"ت واح"د ﻣ"نھم،
13
ب""أن ھ""ذا ھ""و رأي خال""د بك""داش ) *( ،وخالص""ته ھ""و :إن آراءك""م ص""حيحة ولك""ن
سلوككم )االنشقاق( غير صحيح".
11ـ " * ھك""ذا كن""ا نس""مي الص""ريفة الت""ي بنيناھ""ا  ،ف""ي خري""ف ،1955ف""ي أط""راف النج""ف  ،أن""ا
والرفيقين حسين سلطان وحزام عياّل .
 12ـ * في أول لقاء ل"ي ﻣ"ع الرفي"ق عزي"ز ﻣحم"د ف"ي س"جن بعقوب"ة ع"ام  ، 1957استفس"ر ﻣن"ي
،بلھجة ﻣشوبة بالغضب " عرفنا بأنه عمل تخريبي وانتھازي...واالستعمار والرجعية ،ولكن ﻣا
عالقة الص"ھيونية بالموض"وع ؟! بن"اء عل"ى ھ"ذا الح"ادث ،وبن"اء عل"ى االحتك"اك المباش"ر بعزي"ز
ﻣحمد ورفاقه قي السجن ،أستطيع القول ،وبثقة ،إنھم لم يطلعوا على نص البيان قب"ل ص"دوره.
إن ذلك ال يعني بأنھم لم يكونوا ﻣطلعين على ﻣجريات األﻣور خارج السجن ،أو إنھم ل"م يوافق"وا
على حل المنظمة.
 13ـ * أضاف حسين سلطان ،إن المفاوضات كانت تجري بشكل جيد وقبي"ل وص"ول المفاوض"ات
إلى نھايتھا ،عاد الرسوالن) .أحدھم يمثل المنظمة واآلخر الحزب( اللذان كانا ﻣرسلين إلى خال"د
بكداش للتحكيم .فجاءت النتيجة بھذا الشكل.
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ف "ي الي""وم الت "الي التق""ى ب""ي الرفي""ق فرح "ان طعم""ه عض""و اللجن""ة المركزي""ة .أخبرت""ه
بخالصة رأيي وﻣوقفي في عدم قناعتي بالبيان الصادر عن المنظمة ،ولكنن"ي أبلغت"ه
بأنني أضع نفسي تحت تصرف الحزب .وعدني فرحان طعمه بصدور توضيحات ﻣن
الحزب حول الموضوع في المستقبل القريب .أخ"ذ عن"واني ،وطل"ب ﻣن"ي الع"ودة إل"ى
كربالء بصفتي ﻣسؤوال للمنظمة الحزبية في المدينة.
بع""د لق""ائي بفرح""ان طعم""ه بح""والي أس""بوعين ج""اءني ﻣن""دوب الح""زب وﻣس""ؤولي
الحزبي ،وإذا به الرفيق باقر إبراھيم ،أي نفس الشخص الذي سبق وأن التقيته قب"ل
عام في ﻣوقف كربالء.
سررت بذلك ألني أعرفه ،وألنه خلف عندي انطباعا ً جيدا في حينه .جلب ب"اقر ﻣع"ه،
ضمن ﻣا جل"ب ،بيان"ا ً ص"ادراً ع"ن اللجن"ة المركزي"ة ﻣؤرخ"ا ً ف"ي  17حزي"ران .1956
تضمن البيان ترحيب اللجنة المركزية بع"ودة المناض"لين الح"زبيين ،وإدانتھ"ا األفك"ار
االنش"""قاقية ،وانتق"""دت المق"""اييس البيروقراطي"""ة الت"""ي عولج"""ت بھ"""ا ﻣش"""اكل الرف"""اق
الفكرية والسياسية .ودعا البيان إل"ى أن يس"ود الج"و المب"دئي المتح"رر ﻣ"ن ترس"بات
األوض""""اع االنقس""""اﻣية ف""""ي الحي""""اة الداخلي""""ة ،بعي""""داً ع""""ن ﻣظ""""اھر " االنتص""""ار"
و"االنكسار" .وتعبيرا عن شعور الحزب بھذا الواجب قررت اللجنة المركزية تب"ديل
اسم "القاعدة" ،الجريدة المركزية للحزب ،باسم "اتحاد الشعب".
سلمني باقر الرفيق علي النوري الذي كان ﻣع الحزب ﻣرشحا ً وﻣنح العضوية على
عجل ،وكان العنصر الوحيد لدى الحزب في المدينة .وقد شكلت لجنة لمدينة كربالء
ﻣن علي النوري وصاحب باقر وأنا سكرتيرھا .وكانت اللجنة تقود خليتين أو ثالث.
وجمھرة ﻣن المؤيدين واألصدقاء .وﻣن ﻣوقعي الحزبي ھذا كان عل ّي إقناع المنظمة
بما لست ﻣقتنعا به!

أزﻣة فكرية وأخالقية
كن""ت أع""يش أزﻣ""ة فكري""ة وأخالقي""ة .ك""ان يھمن""ي ج""داً أن أك""ون عض""واً ف""ي الح""زب
الشيوعي العراقي وأك"ون ك"ادرا جي"داً في"ه ،وبالت"الي الب"د أن أك"ون ص"ادقا ﻣع"ه .ف"ي
حين كان الحزب ينتظر ﻣني أن أقدم نقداً ذاتيا ،كشرط لوضع الثقة الكاﻣلة ب"ي .كن"ت
أرى بأن السياس"ة اليس"ارية االنعزالي"ة والبيروقراطي"ة والفردي"ة لقي"ادة باس"م والت"ي
أدينت بھذه األوصاف تحديداً في أكثر ﻣن اجتماع للجنة المركزي"ة للح"زب الش"يوعي
العراقي ،تتحمل ﻣسؤولية كبيرة في االنش"قاق إن ل"م تك"ن المس"ؤولية األكب"ر .ول"يس
األﻣر كما جاء في بيان اللجن"ة المركزي"ة ﻣج"رد "ﻣق"اييس بيروقراطي"ة لمعالج"ة"...
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ب""ل كان""ت بيروقراطي""ة وفردي""ة عل""ى جمي""ع األص""عدة ،ويج""ب أن ت""دان ،وعل""ى س""بيل
المثال ال الحصر:
أوالً :ألف )بھاء الدين نوري ــ باسم( لجنة ﻣركزية ول"م يض"م إليھ"ا َﻣ"ن ك"ان عض"واً
أو ﻣرشحا في زﻣن الرفيق فھد وليس ھناك أية شائبة على ﻣوقفه في التحقيق .14
ثاني"ا ً :ل""م يعق""د أي اجتم""اع للجن""ة المركزي""ة ،ول""م يفع""ل ذل""ك حت""ى عن""دﻣا أص""در أھ""م
وثيقة سياسيةـ فكرية بالنسبة للحزب أال وھي الميثاق ال"وطني ،أي برن"اﻣج الح"زب.
علم""ا بأن"ه غيّ""ر وس""تراتيج الح""زب لمرحل""ة التح""رر ال""وطني ال""ديمقراطي ﻣ""ن "حك""م
وطن"""ي ديمقراط"""ي" إل"""ى "حك"""م جمھ"""وري ش"""عبي يمث"""ل إرادة العم"""ال والفالح"""ين
والجماھير الشعبية" .15
ثالث"ا :ط""رد ﻣجموع""ة كبي""رة ﻣ""ن ك"وادر الح""زب القديم""ة ،وبق""رار ف""ردي ،الخ""تالفھم
فكريا ً ﻣع قيادته.16
رابعا ً :تسمية كاﻣل الجادرجي رئيسا للوزراء وتوزيع الحقائب الوزارية وط"رح ذل"ك
عل""ى الجم""اھير كش""عار للمطالب""ة ب""ه ف""ي الش""ارع ،دون استش""ارة كاﻣ""ل الج""ادرجي
واألطراف المعنية األخرى .17
وھكذا اختزلت ضرورة إدان"ة الس"لوك البيروقراط"ي الف"ردي ،واليس"ارية االنعزالي"ة،
والتي سبق وأن أدينت ﻣن قب"ل اللجن"ة المركزي"ة كم"ا أس"لفت ،إل"ى ﻣج"رد "ﻣق"اييس
بيروقراطي""ة عولج""ت بھ""ا ﻣش""اكل الرف""اق الفكري""ة والسياس""ية" .لق""د اقتص""ر بي""ان
ﻣنظمة "راية الشغيلة" على إدانة السلوك االنشقاقي ووصفه بأبشع األوص"اف ول"م
يشر ،ال ﻣن قريب وال ﻣن بعيد ،إلى أس"باب االنش"قاق .أﻣ"ا إش"ارة الح"زب لمس"ؤولية
قيادة )باسم( فجاءت خجولة جدا .فما ھي دوافع وأسباب ھذا الموقف؟
أعتقد أن قي"ادتي الط"رفين كانت"ا تري"ان ب"أن ف"ي اإلدان"ة الص"ارﻣة لالنش"قاق ض"مانة
لعدم تكراره في المستقبل ،وأن إلقاء قسط وافر ﻣن ﻣس"ؤولية االنش"قاق عل"ى ع"اتق
قيادة )باس"م( البيروقراطي"ة والفري"ة ف"ي االنش"قاق س"يخفف ﻣ"ن الص"راﻣة المطلوب"ة
ونتائجھا المرجوة .ولم تزك الحياة ھذا المنطق .فبعد أحد عشر عاﻣ"ا حص"ل انش"قاق

 14ـ عزيز سباھي " عقود ﻣن تاريخ الحزب الشيوعي العراقي " الجزء الثاني ،ص . 60
 15ـ زكي خيري " تاريخ؟ الحزب الشيوعي العراقي " ص . 191
 16ـ جريدة القاعدة ،أواخر شباط . 1953
 17ـ عزيز سباھي .عقود ﻣن تاريخ الحزب الشيوعي العراقي ،ص 74
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خطير في الحزب )القيادة المركزية( وكان للبيروقراطية والنزعة اليسارية المغاﻣرة
دورھما في ذلك ،ولست بصدد التوقف عند ھذا االنقسام فھو خارج ﻣوضوعنا.
نجح سالم عادل في توحيد الشيوعيين في حزب واح"د .إنم"ا يؤخ"ذ علي"ه ھ"و اعتب"ار
أن ﻣا تم كان بمثابة صفقة ،ول"يس ح"ال ﻣب"دئياً◌ً  ،ب"ين س"الم ع"ادل وجم"ال الحي"دري
وعاﻣر عبد ﷲ )أو بدون األخير( ،وإال فكيف أصبح جمال الحي"دري وع"اﻣر عب"د ﷲ
عض "وين ف""ي المكت""ب السياس""ي بتل""ك الس""رعة؟ وﻣ""ن أج""ل إلق""اء الض""وء عل""ى ھ""ذه
النقط""ة ،يمك""ن الرج""وع إل""ى ﻣ""ا كتب""ه س""الم ع""ادل ف""ي  26ك""انون الث""اني  1960ف""ي
جريدة "اتحاد الشعب" العلنية ،في ﻣعرض توض"يحه للظ"روف الت"ي أدت إل"ى تغيي"ر
اسم الجريدة المركزية للحزب ﻣن "القاع"دة" إل"ى "اتح"اد الش"عب" ،حي"ث ي"ذكر ﻣ"ا
يلي ... " :فكان أن دخ"ل ﻣمثل"و الح"زب الش"يوعي العراق"ي وﻣمثل"و ﻣنظمت"ي "راي"ة
الشغيلة" و"وحدة الشيوعيين" ﻣفاوضات سادھا جو ﻣبدئي عملي تكللت"...
ھناك إذن جانبان للمسالة أحدھما ﻣبدئي واآلخر عملي .المبدئي ﻣع"روف ،ھ"و إدان"ة
االنشقاق وتحمي"ل المنش"قين كاﻣ"ل المس"ؤولية ع"ن ذل"ك ،ب"ال ل"بس وغم"وض ،وح"ل
المنظمة .واللقاءات المطولة التي جرت بين س"الم ع"ادل وك"وادر ﻣ"ن ﻣنظم"ة "راي"ة
الشغيلة" ،ول"م تقتص"ر عل"ى َﻣ"ن وردت أس"ماؤھم ف"ي أع"اله ،كان"ت إلقن"اعھم ب"ذلك،
ول""يس إلطالعھ""م عل""ى "ص""فقة" .والعمل""ي ل""يس لغ""زاً ،فھ"ي المرون""ة ف""ي الش""ؤون
التنظيمي""ة بم""ا ف""ي ذل""ك االتف""اق عل""ى تركيب""ة المكت "ب السياس""ي واللجن""ة المركزي""ة،
وربما تغيي"ر اس"م الجري"دة ،بع"د وح"دة الح"زب .وي"ذكر الم"ؤرخ حن"ا بط"اطو ف"ي ھ"ذا
الصدد ﻣا يلي:
ـ ولم يعد جمال الحيدري وجناح"ه إل"ى الحظي"رة حت"ى  17حزي"ران )يوني"و( ،1956
يوم تم التوصل إلى اتفاق ينص على تمثيل "وحدة الش"يوعيين" و"راي"ة الش"غيلة"
والح""زب الش""يوعي ف""ي اللجن""ة المركزي""ة الموح""دة األول""ى بنس""بة  8 :2 :1عل""ى
الت"""والي ،عل"""ى أن ت"""تم االختي"""ارات ف"""ي المس"""تقبل ،عل"""ى أعل"""ى المس"""تويات وعل"""ى
ﻣستوى كل األجھزة الحزبية" ،فقط" على أساس الكفاءة والصالبة .18
وھكذا ،فإذا كان الجانب المبدئي ستالينيا ً ،بتقديس وحدة الحزب ،باعتبارھا "أس"مى
ﻣبادئه" ،على حساب إدانة النھج اليساري المغ"اﻣر والس"لوك البيروقراط"ي الف"ردي
الذي كان لھما دور كبير ف"ي االنش"قاق ،فق"د ك"ان الجان"ب العمل"ي اختراق"ا ً للس"تالينية
وتقالي"دھا ف"ي حزبن"ا ف""ي أس"لوب "تص"فية" المنظم""ات والكت"ل االنش"قاقية .وبالت""الي
يمكن اعتبار ذلك ﻣأثرة ﻣ"ن ﻣ"آثر الش"ھيد س"الم ع"ادل وك"ذلك الرف"اق ال"ذين س"اھموا
ﻣعه في تحقيق وحدة الحزب ،آخ"ذين بنظ"ر االعتب"ار ف"ي ھ"ذا التق"ويم أن ذل"ك حص"ل

 18ـ حنا بطاطو .الكتاب الثالث ،ص .15
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قبل نشر التقرير الس"ري ال"ذي قدﻣت"ه اللجن"ة المركزي"ة للح"زب الش"يوعي الس"وفيتي
إلى المؤتمر العشرين والذي يدين فيه عبادة الفرد ــ عبادة ستالين.
ف"ي آذار  ،1956وأن"ا أض""ع إذن"ي لص"ق الرادي""و لس"ماع إذاع"ة ﻣوس""كو )ك"ان س""ماع
إذاعة ﻣوسكو ﻣمنوعا ً( ،وإذا بھا تذيع تقرير اللجنة المركزية السري ،الذي تح"دثت
وسائل األعالم عن وجوده قبل نشره .وﻣما سمعته ،وﻣا ﻣعناه ،ھ"و " :لق"د ك"ان نق"د
ستالين وكأنه نقد لالشتراكية ،وبالت"الي خيان"ة لل"وطن االش"تراكي .ول"ذلك ك"ان ھن"اك
الكثي""ر ﻣ""ن الرف""اق المخلص""ين ال""ذين يتحسس""ون األخط""اء ول""م ينتق""دوھا  ...ال""خ".
وبذلك وجدت حالً لألزﻣة التي كنت أعاني ﻣنھ"ا .لق"د فھم"ت ب"أن ﻣمارس"ة النق"د غي"ر
ﻣجدي"ة ف""ي ظ"روف ﻣعين""ة ،وبالت"الي ل""م يك""ن ص"حيحا ً ﻣمارس""ة النق"د األص""ولي تج""اه
قيادة )باسم( الفتية ولو لم يحصل ذلك النقد لما حصل االنشقاق!
بعد أيام قليلة وصلنا ب"اقر إب"راھيم للم"رة الثاني"ة ،فأخبرت"ه بم"ا توص"لت إلي"ه ،فطل"ب
ﻣني أن أكتب ذلك ف"ي رس"الة للح"زب .وق"د فعل"ت ذال"ك .ل"م نن"اقش يوﻣ"ا ً ،أن"ا وب"اقر،
تحفظ""اتي الت""ي أش""رت إليھ "ا ح""ول طريق""ة ح""ل ﻣنظم""ة "راي""ة الش""غيلة" .ف""ي ھ""ذه
السفرة سلمني باقر خلية فالحية تتكون ﻣن خمسة أو ستة رفاق في ريف )بس"اتين(
كربالء .تطرق الرفاق في االجتماع ﻣعھم إلى "راية الش"غيلة" وتھج"م بعض"ھم عل"ى
المنظمة ﻣستخدﻣين ك"ل األلف"اظ القبيح"ة ال"وارد ة ف"ي بي"ان الراي"ة وأدبي"ات الح"زب،
ﻣتظ""اھرين بع""دم ﻣع""رفتھم ب " ّي .نظ""رت إل""ى ب""اقر باس""تياء فتح""دث ب""اقر ﻣخفف "ا ً ﻣ""ن
غلوائھم .ولم يكرروا ذلك الحقاً ،فقد أصبحت ﻣسؤولھم الحزبي.
بع""د فت""رة وجي""زة انض""ممت إل""ى لجن""ة ﻣحلي""ة الحل""ة وك""ان ﻣع""ي ف""ي اللجن""ة حم""د ﷲ
ﻣرتضى وعنصر آخر ،رحل ﻣن عندنا بعد أول اجتماع ،وك"ان ب"اقر س"كرتير اللجن"ة.
ولكن لماذا ربطت ﻣنظمة كربالء بالحلة وليس بالنجف ،خاصة وإن النجف وك"ربالء
كانتا ﻣحافظة واح"دة آن"ذاك؟ أعتق"د إن الھ"دف ﻣ"ن ذل"ك ك"ان إدﻣ"اج تنظيم"ات "راي"ة
الش""غيلة" ب""الحزب .وھن""ا ﻣ""ن الض""روري اإلش""ارة إل""ى أن الح""زب احتض""ن رف""اق
المنظمة ،انطالقا ﻣن نھج تعزيز وحدة الحزب.

الدروس المستخلصة
إذا تحدثنا بعقلية اليوم نجد أن الحي"اة تش"ير إل"ى أن األح"زاب الش"يوعية كان"ت تفتق"ر
إلى الديمقراطي"ة ب"الرغم ﻣ"ن أن أنظمتھ"ا الداخلي"ة ت"نص عل"ى أن بن"اء الح"زب يق"وم
على أس"اس المركزي"ة الديمقراطي"ة .فالمركزي"ة كان"ت طاغي"ة والديمقراطي"ة ض"ئيلة.
وكانت الستالينية ﻣلزﻣة لھا نھجا وفكراً ،وذلك أحد األسباب الھاﻣ"ة لالنقس"اﻣات ف"ي
تلك األحزاب ،وفي نفس الوقت سبب المعالجات الخاطئة لھ"ا .ب"ل وأكث"ر ﻣ"ن ذل"ك أن
ھ""ذه األح""زاب ل""م تتح""ول إل""ى أح""زاب ديمقراطي""ة ،حت""ى بع""د إدان""ة الس""تالينية ،ألنھ""ا
حرص""ت عل""ى أن تبق""ى أﻣين""ة لنظري""ة وطبيع "ة وأھ""داف "ح""زب ﻣ""ن ط""راز جدي""د"
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فانھارت األنظم"ة الش"مولية الت"ي بنتھ"ا ف"ي االتح"اد الس"وفيتي واورب"ا الش"رقية .لق"د
أجرى الكثير ﻣن تلك األحزاب تغييرات جذرية في بنيتھا وطبيعتھا وأھ"دافھا لتتح"ول
إل"ى أح""زاب ديمقراطي""ة ت""ؤﻣن بالتعددي""ة وبت""داول الس""لطة الس""لمي وتنتخ""ب ھيئاتھ""ا
القيادية بحرية تاﻣة.
أﻣ""ا األح""زاب غي""ر الحاكم""ة ف""دخلت ف""ي أزﻣ""ة وج""ود )تبق""ى أم ال تبق""ى( .ص""حيح أن
المث"""ل والق"""يم واألھ"""داف النبيل"""ة لالش"""تراكية )حري"""ة ،رفاھي"""ة ،عدال"""ة اجتماعي"""ة،
ﻣساواة( تعبر عن الحاجات والطموحات العميق"ة لش"غيلة الي"د والفك"ر ،إال أن تحقي"ق
تلك األھداف ال تتم في األفق المنظور ،وبالت"الي ف"إن دَﻣقرط"ة ھ"ذه األح"زاب لنفس"ھا
ولبراﻣجھ"""ا وألس"""اليب عملھ"""ا وخطابھ"""ا السياس"""ي بم"""ا ينس"""جم وﻣتطلب"""ات التط"""ور
التاريخي لبلدانھا ،كفي"ل ب"ديموﻣتھا وع"دم تھميش"ھا ،ب"ل ويمك"ن أن يك"ون لھ"ا ش"أن
كبير في الحياة السياسية واالجتماعية في بلدانھا ،كما ھو الحال بالنس"بة للكثي"ر ﻣ"ن
األحزاب الشيوعية السابقة في اورب"ا الش"رقية .وھ"ذا ﻣ"ا س"عى ويس"عى إلي"ه الح"زب
الشيوعي العراقي أيضا ً.

4

العام األصعب في العھد الملكي المباد
أعتقد أن عام  1955كان أصعب وأقسى عام ﻣر على العراق والحركة الوطنية في"ه،
بكل أحزابھا السياس"ية ،والمنظم"ات الديمقرطي"ة والمھني"ة ف"ي العھ"د الملك"ي المب"اد.
وأحتفظُ في ھذا العام بالذات ،بذكريات شخصية ھاﻣة ،بعض"ھا ق"اس وبعض"ھا اآلخ"ر
طريف وأخرى قد تدعو إلى التأﻣل .ولكي أستعيد ھذه ال"ذكريات بش"كل ﻣناس"ب ،الب"د
ﻣن إلقاء الضوء على األوضاع السياسية التي أحاطت بھا ولو بتركيز شديد.
في صيف عام  1954أصبح نوري السعيد رئيسا ً للوزراء ﻣن جديد .وق"د أص"در ﻣ"ن
 22آب إل""ى  12تش""رين األول جمل""ة ﻣ""ن المراس""يم التعس""فية الت""ي اش""تھرت باس""م
)المراس""يم الس""عيدية( .كان""ت ھ""ذه المراس""يم ﻣعادي""ة ألبس""ط الحق""وق الديمقراطي""ة
وﻣخالفة بوقاحة لدستور البالد .وكانت ب"اكورة ھ"ذه المراس"يم ﻣرس"وم ح"ل المجل"س
النيابي ،الذي لم يعقد س"وى جلس"ة واح"دة انتخ"ب فيھ"ا رئيس"ه .وھ"ذا المجل"س ،ھ"و
المجل""س الوحي""د ال""ذي أ ُنتخ""ب بق""در ﻣ""ن الحري""ة ف""ي العھ""د الملك""ي ،ف""ي عھ""د وزارة
ضم ھذا المجلس أحد عشر نائبا ً ﻣن الجبھة الوطنية .ول"م يحظ"ر
أرشد العمري .وقد ّ
ن""وري الس""عيد نش""اط األح""زاب ألمج""ازة فحس""ب ،ب""ل ح " ّل جمي""ع الجمعي""ات المج""ازة
بمختلف أنواعھا وأغراضھا أيضا ً .وألغى اﻣتيازات جميع الصحف ،وأجاز فقط ثالث
ص""حف ﻣوالي""ة للحكوﻣ""ة .وأل""زم ن""وري الس""عيد الس""جناء الش""يوعيين ال""ذين ينھ""ون
ﻣحكوﻣياتھم بإعطاء براءة ﻣن الشيوعية والتعھ"د بخدﻣ"ة المل"ك وإال ستس"قط ع"نھم
الجنس"""ية العراقي"""ة .وأق"""دﻣت حكوﻣت"""ه فع"""ال عل"""ى إس"""قاط الجنس"""ية ع"""ن ع"""دد ﻣ"""ن
الش""يوعيين وال""ديمقراطيين .وك""ذلك ع""ن المح""اﻣيين المش""ھورين توفي""ق ﻣني""ر نائ""ب
نقي""ب نقاب""ة المح""اﻣين وكاﻣ""ل القزانج""ي ،وت""م تس""فيرھما إل""ى تركي""ا ،كم""ا أس""قطت
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الجنسية عن عدد ﻣن الوطنيين ﻣمن كانوا خ"ارج ال"بالد وھ"م عزي"ز ش"ريف وص"فاء
الحافظ وكاظم السماوي وعدنان الراوي.
وب""ادرت حكوﻣ""ة ن""وري الس""عيد بش""ن حمل""ة اعتق""االت واس""عة ف""ي ص""فوف الق""وى
الوطنية .وفصل عدد كبير ﻣن أس"اتذة الجاﻣع"ات والمدرس"ين والمعلم"ين والم"وظفين
والطلب""ة ذوي المي""ول الوطني""ة والديمقراطي""ة وحج""زوا ف""ي ﻣعس""كرات تح""ت عن""وان
أداء الخدﻣة العسكرية .وباتت )الب"راءة( ﻣ"ن الش"يوعية ﻣطلوب"ة للقب"ول ف"ي الكلي"ات
حتى ولو كان المرء قوﻣيا ً .وأضحى جليا ً بأن كل ھذه اإلجراءات ھي ﻣقدﻣ"ة وتمھي"د
لربط العراق باألحالف العسكرية االﻣبريالية .وعلى اثر تلك اإلجراءات بدأت الحرك"ة
الوطنية الديمقراطية تعاني ﻣن التراجع .وھذا ﻣا ﻣيّز عام .1955

أول محكمة وأول محكومية
ف""ي س""ياق حمل""ة ن""وري الس""عيد المعادي""ة للق""وى الوطني""ة بُلغن""ا ،ف""ي بداي""ة ،1955
الرفي""ق ك""اظم حبي""ب وأن""ا ،وك""ان آن""ذاك ف""ي الس""نة النھائي""ة ﻣ""ن اإلعدادي""ة ،ﻣ""ن قب""ل
ﻣحكم"""ة ج"""زاء ك"""ربالء بموع"""د ﻣحاكمتن"""ا وفق"""ا ً لم"""ادة تخ"""ص المش"""ردين!! .أقنع"""ت
ﻣسؤولي الحزبي الرفيق حزام عيّال ب"أن نھت"ف ف"ي المحكم"ة احتجاج"ا ،الس"يما وأن
المحاكمة تجري ب"دون أدل"ة ﻣادي"ة .وبع"د ﻣناقش"ة المقت"رح اتفقن"ا أن ي"تم التنفي"ذ ف"ي
حالة صدور حكم علينا ﻣن س"تة أش"ھر فم"ا ف"وق ،وف"ي حال"ة حض"ور ﻣ"ا ال يق"ل ع"ن
أربعين شخصا جلس"ة المحاكم"ةً .وق"د طل"ب ﻣن"ي ح"زام أن أبل"غ ك"اظم ب"ذلك ،إذ ل"يس
لديه ﻣوعد ﻣعه قبل المحاكمة لكي يبلغه بنفسه .في يوم المحاكمة حض"ر ح"والي 40
شخصاً ،فاتفقن"ا ،ك"اظم وأن"ا ،ب"ان أح"د الش"روط ب"ات ﻣتحقق"ا .حكم"ت علين"ا المحكم"ة
بالسجن لمدة ستة أشھر ﻣع وقف التنفيذ ،على أن يطلق سراحنا بكفالة ق"درھا 100
دينار .وبسبب ثقل سمعي ،ولرغبتي في تح"دي طغي"ان الحكوﻣ"ة وتعس"فھا ،ل"م يص"ل
ص"وريةً ،يس"قط
إلى سمعي س"وى "س"تة أش"ھر س"جن" فھتف"ت" :تس"قط المح"اكم ال ّ
الحل"ف الترك"ي ـ الباكس"تاني" .فالتف"ت ك"اظم نح"وي ﻣندھش"ا ،ﻣ"دركا ً االلتب"اس ال"ذي
حصل ،حاسما ً ﻣوقفه بالتضاﻣن ﻣعي رافعا ً صوته ھو اآلخ"ر بالھت"اف .أحاطن"ا رج"ال
األﻣ""ن وأغلق""وا فم""ي وأخ""ذوا يض""ربونني ف""ي بطن""ي وخاص""رتي بطريق""ة ال يرص""دھا
الحاضرون .قادونا إلى غرف"ة التحقيق"ات وانھ"الوا عل" ًّي ض"ربا ً ورك"الً وش"تما ً .وك"ان
كاظم واقفا ً ﻣح ّمر الوجه ينظر إليھم بغضب.
أخذونا إلى الموقف في غرفة لوحدنا .كان كاظم حزينا ً ألنھم ضربوني ولم يضربوه!
فما ك"ان ﻣن"ي إال أن أواس"يه ب"القول" :ال تبت"ئس س"يأتي يوﻣ"ك" .وص"دق ق"ولي فق"د
تعرض كاظم ،الحقا ً ،ألكثر ﻣن ﻣرة للتعذيب القاسي في حياته.
تعرض كاظم لضغوط كبيرة لكي يتخلى عن الطريق الذي اختاره بإعطائه )الب"راءة(.
و ُوعد ﻣن قب"ل عائلت"ه بإرس"اله إل"ى أﻣريك"ا ليلتح"ق بأخي"ه األكب"ر ،ال"ذي ك"ان ي"درس
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ھناك ،ولكنه رفض ذلك بشكل حاسم .ف"ي التوقي"ف اس"تغنيت ،بطل"ب ﻣ"ن ك"اظم ،ع"ن
األكل الذي كان يُرسل ﻣن بيتنا ،ألن ﻣا كان يرسل ل"ه يكفين"ا ويزي"د .وﻣ"ا ك"ان يرس"ل
لي كان بسيطا ً .وألول ﻣرة ،كنت أتناول طعاﻣا ً بتلك الجودة واللًذة .كن"ت أك"ل وأھج"و
البرجوازية ،ألغيظ كاظم ،ﻣازحا ً.
قرروا تنفي"ذ الحك"م )س"تة أش"ھر( بحقن"ا .وتق"رر تس"فيرنا إل"ى س"جن الحل"ة باعتب"اره
سجنا ً لمنطقة الفرات األوسط .عند تسفيرنا إلى سجن الحلة ،خ"رج جم"ع ﻣ"ن الطلب"ة
ﻣع بع"ض األھ"الي ليلق"وا علين"ا نظ"رة وداع ف"ي ﻣحط"ة القط"ار ،وكان"ت ج"دتي ﻣعھ"م
تقّ""وي ﻣعنوي""اتي وق""د عب""رت ع""ن ذل""ك بقولھ""ا وعل""ى رؤوس األش""ھاد )بالعرب""ان وال
بالترب""ان( وك""ان ك""اظم يغبطن""ي عل""ى ذل""ك ،لع""دم وج""ود ﻣ""ن يتع""اطف ﻣ""ع اتجاھ""ه
السياسي في عائلته.
في سجن الحلة أدخلونا المحج"ر .وكان"ت ھن"اك ﻣجموع"ة ﻣ"ن الس"جناء الش"باب ﻣ"ن
النجف .قضينا شھراً وبضعة أيام ،و ُرحلنا عائ"دين إل"ى ك"ربالء .عن"د وص"ولنا علمن"ا
ب""أنھم ين""وون إرس""النا إل""ى ﻣعس""كر الش""عيبة ،وق""د ف""تح ھ""ذا المعس""كر لحج""ز الطلب""ة
السياس"""يين المفص"""ولين ،تح"""ت عن"""وان أداء الخدﻣ"""ة العس"""كرية .بن"""اء عل"""ى ھ"""ذه
المعلوﻣة أرسلت خبراً إلى وال"دي ب"ان يجل"ب ل"ي دفت"ر الخدﻣ"ة العس"كرية وينتظرن"ي
ف""ي ب""اب ﻣديري""ة التجني""د ص""باح الي""وم الت""الي .وھك""ذا أخ""ذت ال""دفتر عن""د دخ""ولي
المديرية.
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جاسم الحلوائي )في اليسار( وكاظم حبيب في سجن الحلة المركزي أخذت الصورة
في ﻣحجر السجن بتاريخ  26شباط  .1955ﻣن أرشيف كاظم حبيب
ألقى علينا أحد الضباط ﻣحاضرة ،وأنھاھا بأن خيّرنا ،بين إعطاء )الب"راءة( وﻣ"ن ث"م
يمكننا العودة إلى المدرسة ،أو إلحاقنا بالجيش ألداء الخدﻣ"ة العس"كرية .وق"د ف"وجئ
س""رح ﻣ""ن الج""يش النھ""ائي الخدﻣ""ة العس""كرية .أخ""ذ الض""ابط
عن""دﻣا ع""رف ب""أنني ﻣ ّ
دفتري وأخبرني ب"أني سأس"تلمه ﻣ"ن الش"رطة .بع"د عودتن"ا إل"ى ﻣرك"ز الش"رطة ،بُلً"غ
كاظم بأنه سيسفر إلى الشعيبة ،وبلغت أنا بتدبير كفيل إلط"الق س"راحي بكفال"ة .وف"ي
الحال تكفلني والدي وأطلق سراحي ،بع"د أن أع"ادوا ل"ي دفت"ر الخدﻣ"ة .ودّع"ت ك"اظم
وكان فرحا ً إلطالق سراحي وكان"ت ﻣعنويات"ه عالي"ة.عل"ق الح"اج حبي"ب )وال"د ك"اظم(
عل""ى إط""الق س""راحي ب""القول" :آن""ي أص""رف فل""وس والنتيج""ة يطل""ع اب""ن الحل""وائي
وابني يبقى بالسجنً ".
عرفنا بعدئ ٍذ بان والد كاظم أعطى رشاوى إلنقاذ ابنه ولكن الطبيعة القانونية للدعوة
)ﻣشتركة( استدعت شمولي بالنتائج اإليجابية ،علم"ا ب"ان وال"د ك"اظم ك"ان غني"ا ً فھ"و
ﻣالك لمص"انع ثل"ج وﻣط"احن .بع"د بض"عة أس"ابيع قُ"دﻣنا إل"ى المحكم"ة ح"ول الھتاف"ات
بقضيتين ھما اإلخالل باألﻣن الع"ام وإھان"ة المحكم"ة .فحكم"ت بموج"ب األول"ى ثالث"ة
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أش"ھر والثاني"ة ش"ھراً واح"داً عل"ى أن تنف"ذ بالتعاق"ب ،وحك"م عل"ى ك"اظم لش"ھر واح""د
على القضية الثانية فقط .وبم"ا أن"ه س"بق وأن قض"ى أكث"ر ﻣ"ن ش"ھر ف"ي الس"جن فق"د
أعيد إلى الشعيبة ،وھكذا لم تذھب فلوس الحاج حبيب ھبا ًء .أﻣا أنا فق"د ت"م تس"فيري
إلى سجن الحلة.

وجھا لوجه مع الجالد عبد الجبار أيوب
كان عبد الجبار أيوب ،المسؤول المباشر األول عن ﻣجزرة سجن الموقف ف"ي بغ"داد
ف"""ي حزي"""ران ع"""ام  ،1953والت"""ي راح ض"""حيتھا ثماني"""ة س"""جناء وثم"""انون جريح"""ا.
والمعروف عن عبد الجبار أيوب بأنه عدو الشيوعية رقم أثنين في العراق ،باعتب"ار
أن نوري السعيد كان رقم واحد .وقد استلم للتو ﻣديرية سجن الحلة .قال لي" :يب"ين
عليك عاقل وسأضعك ف"ي الس"جن الع"ادي .وإذا تحرك"ت أي حرك"ة سياس"ية ،فس"تندم
على اليوم الذي ولدتك أﻣك فيه".
لم أجبه ،ولكن " لم أدعه يرى الخوف في عيني" .بعد  12يوﻣا ً أخذوني إليه ثاني"ة
ﻣ""ع فراش""ي وحقيبت""ي .أﻣ""ر س""جانا ً بتفتيش""ھما ،فل""م يج""د ش""يئا ،ف""أﻣره بوض""عي ف""ي
السجن االنف"رادي .ول"م يخبرن"ي بالس"بب! يق"ع ھ"ذا الس"جن االنف"رادي داخ"ل الس"جن
الكبير ،وھو ﻣخصص وﻣص"مم للمحك"وﻣين باإلع"دام ويتك"ون ﻣ"ن غ"رفتين وﻣقص"لة
وﻣرح""اض وحنفي""ة ﻣ""اء عل""ى ح""وض ص""غير .وبع""د بض""عة أي""ام عش""تھا وحي""داً ف""ي
االنفرادي ،وض"عوا ﻣع"ي رج"ل ﻣس"لول ك"ان يبص"ق ال"دم عل"ى حاف"ة الح"وض ليجل"ب
انتباھي ولكي أرفض وجوده ﻣعي ،عسى أن تتحقق رغبته بتحويله إلى المستش"فى!
ق""ررت أن أتم""رد بع""د رؤيت""ي ال""دم بص""رف النظ""ر ع""ن العواق""ب وبع""د ﻣ""رور ح""والي
ساعة واحدة ﻣن وصول المريض.أخذت أضرب الباب بيدي وارفس"ھا بق"دﻣي وك"ان
الوقت بعد الدوام .وعند وصول عدد ﻣن السجانين قلت لھم" :الرجل ﻣ"ريض بالس"ل
وسأصاب بالعدوى بم"رض الس"ل أيض"ا ً ،فأﻣ"ا أن"ا ھن"ا ،وأﻣ"ا ھ"و ،وح"اال!" .ھ"دأوني
وأخبرون""ي ب "أنھم سيتص""لون بالم""دير ف""وراً .بع""د ح""والي رب""ع س""اعة نقل""وا الرج""ل
المريض إلى ﻣكان آخر .فتنفست الصعداء.
في أول ﻣواجھة لي ف"ي الس"جن أخب"رت رس"والً ﻣ"ن المنظم"ة ب"أنني أري"د أن أض"رب
عن الطعام احتجاجا ً على وجودي في السجن االنفرادي .أجابني الرس"ول بأن"ه يحم"ل
إل ّي توصية بأن أتجنب االصطدام بمدير السجن عب"د الجب"ار أي"وب ،وأن ﻣحك"وﻣيتي
قصيرة ويج"ب أن أقض"يھا بس"الم .ل"م يتركن"ي ﻣ"دير الس"جن بس"الم ،فق"د وض"ع ﻣع"ي
رجل ﻣختل عقليا ً اسمه شيخ عمران .كان رجالً قص"ير القاﻣ"ة ذي عين"ين ش"ھالوتين
وواسعتين .وتوحي نظراته ،ﻣن الوھلة األولى ،بأن الرجل غير سليم عقلي"ا .ل"م يك"ن
عدوانيا ً وكل ﻣا يسببه ﻣن إزعاج ھو أنه يشتم أحيانا ً ،وبدون ﻣبرر أو س"ابق إن"ذار،
كل ﻣن ﻣاركس وانجلس ولينين وستالين وفھد .وفي كل ﻣرة يقوم بذلك ،تتول"د ل"دي
رغب""ة ب"أن أص""فعه عل""ى فم""ه فأت""ذكر توص""ية الح""زب ،ف""أكظم غيظ""ي .ف""ي أح""د األي""ام
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ھددته بأنني سأحبسه في الغرفة إذا ﻣا ك"رر ش"تائمه وكن"ت ج"اداً ف"ي تھدي"دي ،فك"فَ
عن ذلك.
كنت قد اس"تأنفت الحك"م ل"دى ﻣحكم"ة اس"تئناف الحل"ة .فاس"تدعتني المحكم"ة ﻣ"رتين،
وفي المرتين لم يُحضروا كاظم شريكي في القضية .وألن التأجيلين لم يكونا بس"ببي،
فك""ان ل""ي الح""ق ف""ي أن اطل""ب إط""الق س""راحي بكفال""ة .وفع "الً ق""دﻣت الطل""ب ووافق""ت
المحكمة على إطالق سراحي بكفالة قدرھا  100دينار .عند وصولي إلى ك"ربالء ﻣ"ع
الشرطي ال"ذي ك"ان يحرس"ني ،ص"ادفت أح"د جيرانن"ا ف"ي الطري"ق ،فرافقن"ا وتكفلن"ي.
كان الوقت يقارب المغرب ولم يكن في ﻣرك"ز الش"رطة س"وى المف"وض الخف"ر .وھ"ذا
يعني بان جھاز األﻣن لم يكن لديه علم باطال ق سراحي بكفال"ة ،إنھ"م يعرف"ون ب"أنني
سجين .فأردت أن أتحاي"ل عل"يھم وأدخ"ل ف"ي ظ"نھم ب"أني ھ"ارب ﻣ"ن الس"جن .ف"ذھبت
بسرعة إلى البيت ألخبرھم بإطالق سراحي ،وﻣن ثم ذھبت ﻣسرعا ً إلى ﻣك"ان تواج"د
رجاالت األﻣن ،أﻣام ب"اب ص"حن الحس"ين باتج"اه ش"ارع عل"ي األكب"ر .ﻣش"يت أﻣ"اﻣھم
ففوجئ""وا ولك""ن ل""م يعترض""وا س""بيلي ،خالف""ا ً لرغبت""ي .كن""ت أري""د أن أخي""ب أﻣلھ""م
وأضحك على عقولھم!!
بع""د أس""بوعين وقفن""ا ،ك""اظم حبي""ب وأن""ا ،أﻣ""ام ﻣحكم""ة االس""تئناف ،الت""ي أك""دت حك""م
ﻣحكمة الجزاء ،فافترقن"ا ،ك"اظم وأن"ا ،و ل"م نلت"ق ثاني"ة إال بع"د ح"والي ث"الث س"نوات
وذل""ك ف""ي ربي""ع  ،1958حي""ث وص""ل ك""اظم إل""ى س""جن بعقوب""ة ض""من ح""والي عش""رة
رف""اق ﻣ""ن المبع""دين ف""ي ب""درة ﻣحك""وﻣين لم""دة ش""ھرين لتحري""رھم ﻣجل""ة خاص""ة
بالمبع""دين ،عث""رت الش""رطة عليھ""ا خ""الل حمل""ة تفت""يش تعرض""ت لھ""ا دورھ""م .وك""ان
رئيس تحريرھا قد وضع أسماءھم الصريحة،خطأ ،بجانب أس"مائھم الحزبي"ة ؟! وق"د
زجوا في الجناح الذي فيه رفاقنا اليھود ،فلم نتمكن ﻣن ﻣش"اھدتھم .وف"ي أح"د األي"ام
وكنت خارج الجناح لسبب ﻣا ،وإذا بي وجھا لوجه ﻣع كاظم حبيب ،فتعانقنا بح"رارة
أدھش""ت الس"""جانين؛ فق""د ك"""ان ذل""ك اللق"""اء بع"""د افتراقن""ا لم"""دة ث""الث س"""نوات غني"""ة
بالتجارب والعبر .ولم يتسن لنا الحديث عنھا في ذلك اللقاء العابر.
عدت إل"ى الس"جن االنف"رادي بجان"ب "المعت"وه" ش"يخ عم"ران .عن"دﻣا بلغ"ت بت"أريخ
التخلية )ﻣوعد خروجي ﻣن السجن( لم تحس"ب إدارة الس"جن ،س"ھواً ،األي"ام ال"ـ 13
التي كنت فيھا ﻣطلق السراح بكفالة ﻣن قب"ل ﻣحكم"ة االس"تئناف .وألن ش"يخ عم"ران
كان يعرف التأريخ الصحيح للتخلية ،فقد ھددني بإخبار الدائرة! خيّرت"ه ب"ين أﻣ"رين،
أﻣا أن يسكت وسأعطيه كلما سيتبقى عندي ﻣ"ن س"كر وش"اي وﻣعلب"ات ،أو أن يخب"ر
ضل الخي"ار األول .ول"م أك"ن ج"ديا ً ق"ي تھدي"دي ب"الطبع.
اإلدارة وعند ذاك سأخنقه! فف ً
إن تجربة ﻣعايش"تي لعناص"ر ﻣتنوع"ة ﻣ"ن الموق"وفين الع"اديين خ"الل فت"رات ت"وقيفي
علمتن""ي ،إل""ى ح""د ﻣ""ا ،اختي""ار األس""لوب المناس""ب للتعاﻣ""ل ﻣ""ع ك""ل ص""نف ﻣ""نھم عل""ى
حدة ،حفاظا ً على كراﻣتي ودفاعا ً عن نفسي.
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في يوم إطالق سراحي قادوني إل"ى الم"دير فق"ال ل"ي" :ات"رك الش"يوعية ف"ذلك أفض"ل
لك ،وإال فإن ﻣصيرك الحتمي ھو العودة إل"ى ھن"ا ،وعن"د ذاك س"أجبرك عل"ى تنظي"ف
الم""راحيض" ) .(* 19قل""ت ل""ه" :أن""ا أنھي""ت ﻣحك""وﻣيتي وس""يطلق س""راحي الي""وم،
وليس ﻣحكوم عل ّي وعائد إلى السجن".
خرجت ﻣن السجن فرحا ً وكلي أﻣل بلقاء حميمي ﻣع األھل واألصدقاء .عند وص"ولي
إل""ى البي""ت .ل""م أالح""ظ ف""ي الوج""وه ﻣ""ا توقعت""ه ب""ل ب""العكس ،ف""الوجوه كان""ت واجم""ة
وعرفت بأن والدي قد ﻣات في اليوم الذي سبق إطالق سراحي ع"ن عم"ر ال يتج"اوز
الخمسين عاﻣا ً .لقد فوجئت وصدﻣت ولم أشعر تماﻣ"ا بفقدان"ه إال بع"د أن ذھب"ت إل"ى
ﻣحل عملنا ،فجلست وحدي في المحل وبكيته كثي"راً .وق"د توفي"ت وال"دتي قبل"ه بس"تة
أشھر بسرطان الرحم .لقد طلبت إدارة ﻣستشفى الراھبات التي كانت ترقد في"ه ﻣبلغ"ا
ﻣ""ن الم""ال إلج""راء عملي""ة استئص""ال ال""رحم .ولك""ن العائل""ة ل""م ت""تمكن ﻣ""ن ت""دبير ذل""ك
المبلغ ،وبالتالي توفيت والدتي عن عمر تجاوز األربعين بقليل ﻣخلفة وراءھا س"بعة
أوالد وبنتين األول"ى أكب"ر ﻣن"ي والثاني"ة تسلس"لھا الس"ابع .وحص"ل ﻣوق"ف ل"ن أنس"اه
خ"الل وف"اة وال"دتي .ل"م أك""ن أتظ"اھر بالبك"اء وھ"ي عل""ى ف"راش الم"وت لك"ي ال تنھ""ار
ﻣعنويات إخوتي ،فقد كنت األخ األكبر ،وك"انوا يح"دقون ف"ي عين"ي خ"ائفين وح"ائرين
وكنت أتحاشى نظراتھم وأكبت حزن"ي .وعن"دﻣا وص"ل أخ"ي ﻣجي"د ،إث"ر البرقي"ة الت"ي
أرسلناھا له إل"ى الديواني"ة ،حي"ث ك"ان ي"ؤدي خدﻣ"ة العل"م ،وش"اھد حال"ة أﻣ"ي انفج"ر
بالبكاء فانفجرنا جميعا ً بالبكاء والنحيب.
لم أتذكر بأني بكيت ونحبت بھ"ذه الحرق"ة الحق"اً ،ف"ي حي"اتي ،س"وى ﻣ"رتين :األول"ى
عندﻣا خرجت ﻣ"ن الع"راق بج"واز س"فر ﻣ" ّزور إل"ى الكوي"ت ف"ي ك"انون األول .1979
فعند تودي"ع ال"ذين رافق"وني ،بع"د بق"ائھم ف"ي الكوي"ت بض"عة أي"ام ،وھ"م عائ"دون إل"ى
الوطن ثانية على الحدود الكويتية ــ العراقية  ،ل"م أتمك"ن ﻣ"ن الس"يطرة عل"ى نفس"ي،
فأخذت ابكي وأنحب ،واآلخرون يواسونني وأنا جالس على األرض .كن"ت أخش"ى أن
ال أرى العراق ثانية .كان ﻣن بين الحضور عدنان ديبس وخض"ير عب"اس الس"ماوي،
وكان األخير ﻣوجوداً في الكوي"ت آن"ذاك ورافقن"ي إل"ى الح"دود لتودي"ع اآلخ"رين ..أﻣ"ا
المرة الثانية فكانت قبل سنتين ،عشية الحرب على العراق ،وأنا أفكر بم"دى الت"دﻣير
والضيم الذي لحق وسيلحق بھذا الشعب والوطن المغلوب على أﻣره ،وكن"ت وح"دي
ف""ي تل""ك اللحظ""ة ف""ي البي""ت ،وإذا ب " ّي أش""اھد وج""ه اﻣ "رأة عراقي""ة ،تل""بس المالب""س
التقليدي"""ة )العب"""اءة والش"""يلة( ،عل"""ى شاش"""ة التلف"""از ،وترف"""ع ي"""دھا للس"""ماء ش"""اكية
وداعية ،فتجسد لي كل القھر والضيم الذي لحق و الذي سيلحق بالعراق فانفجرت.

االصطدام بمدير شرطة كربالء جواد أحمد
 19ـ * حكمت عليه ﻣحكمة الثورة ،بعد ثورة  14تموز باإلعدام .ونفذ الحكم فيه.
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في ربيع  1955وصل إل"ى ك"ربالء ﻣ"دير ش"رطة جدي"د اس"مه ج"واد أحم"د .ك"ان ،كم"ا
أش""يع ف""ي حين""ه ،يع""رف ن""وري الس""عيد شخص""ياً ،وق""د وع""ده بتص""فية الش""يوعية ف""ي
كربالء .وفعال تمكن ﻣن استحصال )البراءة( ﻣن الشيوعيين المكشوفين الذين ك"انوا
ﻣتواجدين آنذاك في المدينة .وقد استدعاني الم"دير الجدي"د وھ"ددني وأﻣ"ر باعتق"الي.
وفي اليوم التالي جاء عمي حسن الحلوائي لزيارة ﻣدير الش"رطة ليتوس"ط ﻣ"ن أج"ل
إطالق سراحي .كان عمي ﻣن برجوازية المدينة ولديه عالقات جيدة ﻣع المس"ؤولين
والموظفين الكبار فيھا .وكثيراً ﻣا كان يدعوھم إلى بيت"ه ليش"ربوا الخم"ر وي"أكلوا ﻣ"ا
لذ وطاب .ل"م أع"رف ﻣ"ا دار ب"ين عم"ي وﻣ"دير الش"رطة .ال"ذي حص"ل ،أن عم"ي ج"اء
فاغراً فاه طالبا ً ﻣني ،بحسم ،أن أعطي )براءة( وسأخرج حاالً ،وإال فإن"ه ل"ن يش"اھد
وجھي ﻣرة أخرى .فرفضت طلبه .وفعالً لم ير عمي وجھ"ي إال بع"د ث"ورة  14تم"وز.
كان ﻣحبطا ً جداً ،ولم يعش طويالً◌ً وﻣات بمرض تش"مع الكب"د .أطل"ق ﻣ"دير الش"رطة
س""راحي ﻣانح "ا ً إي""اي ﻣھل""ة بض""عة أي""ام لمراجع""ة نفس""ي ،وإال س""يعرف كي "ف ينت""زع
)البراءة( ﻣني.
بع""د بض""عة أي"ام اس""تدعاني ﻣ""دير الش""رطة ﻣج""دداً◌ً  .وعن""د وص""ولي إل""ى ب""اب ﻣكتب""ه
وجدت كل شخصيات الحزب الوطني الديمقرطي ف"ي ك"ربالء ينتظ"رون ھن"اك .عن"دﻣا
دخلنا علي"ه ألق"ى علين"ا الم"دير ﻣحاض"رة ض"د الش"يوعية وأنص"ار الس"الم ،طالب"ا ً ﻣنّ"ا
اإلخالص للوطن والحكوﻣة التي تس"ھر عل"ى ﻣص"لحتنا ،وأردف ق"ائالً :إن دلي"ل ذل"ك
اإلخالص ھو إعطاء )البراءة( .بع"د ذل"ك طل"ب ﻣ"دير الش"رطة ﻣنّ"ا أن نق"ف ف"ي جھ"ة
واحدة ﻣن ﻣكتبه .وﻣن ثم أﻣ"ر ال"ذين يري"دون أن يعط"وا )الب"راءة( ب"أن يتحول"وا إل"ى
الجھة المقابل"ة ،وأﻣرن"ي ب" لط"ف " أن أبق"ى ف"ي ﻣك"اني ،ﻣح"اوالً اإليح"اء لآلخ"رين
ب""أن ﻣ""وقفي ﻣ ّزي""ف .وق""د أس""معني ال""ذين ك""انوا يقف""ون ب""القرب ﻣن""ي ھمس"ا ً ﻣ""ا يعن""ي
اكتشفناك؟! )ھا يابه!( ،وتحول الجميع إلى الجھة األخرى.
عندﻣا وجد ﻣدير الشرطة بان حيلت"ه ل"م تنط"ل عل" ّي ول"م ت"ؤثر س"لبا ً عل"ى ﻣعنوي"اتي،
أخ""رج الجمي""ع ﻣ""ن المكت""ب ليقف""وا ف""ي الب""اب ،الت""ي بقي""ت ﻣفتوح""ة ،ﻣتف""رجين .طل""ب
المدير ﻣني أن اشتم لينين ،فرفضت .طلب ﻣني أن أف"تح ي"دي لك"ي يض"ربني بعص"اه،
فرفضت .فغضب بشدًة ،فاخذ يضربني بشكل عش"وائي ﻣتجنب"ا ً رأس"ي .وكن"ت أتح"رك
في الغرفة كنوع ﻣ"ن ال"دفاع ع"ن ال"نفس .ول"م أعب"ر ع"ن آالﻣ"ي )ل"م أق"ل آخ(  .طل"ب
ﻣنًي أن أشتم اإلﻣ"ام الحس"ين ،أن أش"تم يزي"د ب"ن ﻣعاوي"ة  ،فرفض"ت ،فص"اح بص"وت
عا ٍل" :أنظروا ...أنظروا ...إنه يشتم الحسين ولكن ال يشتم لينبن؟! )ش"وفو...ش"وفو
سب لينين( .فقلت بصوت عا ٍل بحيث يسمعني الذين يقف"ون بالب"اب:
سب الحسين وﻣا ّ
ّ
"أنا ال أشتم احداً بالقسر حتى لو كان ذلك يزيد".
فجنً جنونه ،فأخذ يضربني بشدة أكبر .كان الم"دير ض"خم الجث"ة ،فتع"ب وأخ"ذ يلھ"ث
وينض""ح عرق"ا ً .وعن""دﻣا ﻣس""ت إح""دى ض""رباته الح""ائط انكس""رت عص""اه .فك""فّ ◌ً ع""ن
الضرب ،طالبا ً إخراجي ألن"ه ال يري"د أن ي"رى وجھ"ي؟! بع"د ح"والي أس"بوعين ق"دﻣت
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ﻣ""ذكرة جدي""دة للقاض""ي طالب""ا إﻣ""ا تق""ديمي للمحاكم""ة أو إط""الق س""راحي بكفال""ة ،وإال
سأض""رب ع""ن الطع""ام حت""ى تحقي""ق أح""د المطلب""ين .أطل""ق س""راحي بكفال""ة ف""ي الي""وم
التالي لتقديم الطلب.

ﻣع الفالحين في الموقف
في ربيع  1955ج"رى تح"ري ﻣ"ن قب"ل أف"راد األﻣ"ن والش"رطة ف"ي ﻣح"ل عملن"ا ،وق"د
ادعى أحد أفراد األﻣن بأنه عثر على رزﻣة ﻣنشورات سرية ﻣخفية ف"ي إح"دى زواي"ا
المحل .وبنا ًء◌ً على ذلك اعتقلوني .تعرضت إلى الض"رب وأودع"ت الموق"ف .عرف"ت
بأن الرزﻣة كانت تح"وي خمس"ة أع"داد ﻣ"ن جري"دة "راي"ة الش"غيلة" ،ال يوج"د بينھ"ا
عددين ﻣتشابھينُ .وجھت إل ّي تھمة وفق المادة  89ـ آ ،سيئة الصيت ،والت"ي تتعل"ق
بالنشاط الشيوعي.
كنت ﻣعزوالً في الموقف .وفي أحد األيام أدخلوا ح"والي عش"رين فالح"ا ً إل"ى الموق"ف
ﻣع""ي ـ""ـ لع""دم وج""ود ﻣك""ان آخ""ر لت""وقيفھم ـ""ـ الخ""تالفھم ﻣ""ع الم""الك ح""ول قس""مة
الحاصالت .كان جميع الفالح"ين أﻣي"ين ،وكبي"رھم رج" ًل ين"اھز الخمس"ين عاﻣ"ا ً اس"مه
ش""بيب .ك""ان وق""وراً وذكي "ا ً وجريئ "ا ً ،ﻣتوس""ط القاﻣ""ة ،ذا لحي "ة بيض""اء .كن""ت أتح""دث
ﻣعھم ،خاصة في األﻣاسي  ،بكل ﻣا ﻣ"ن ش"أنه أن يرف"ع ﻣ"ن ﻣس"توى وع"يھم وأجي"ب
على أسئلتھم بصدق وبساطة .وق"د كس"بت احت"راﻣھم ﻣ"ن الي"وم األول وتعلم"ت ﻣ"نھم
أن""ا أيض "ا ً ،طبيع "ة العالق""ات الزراعي""ة ف""ي ﻣنطق""تھم وطريق""ة التعاﻣ""ل ﻣ""ع الفالح""ين.
فعل""ى س""بيل المث""ال ال الحص""ر عرف""ت أن الفالح""ين ال يعج""بھم تقلي""د لھج""تھم عن""د
التح""دث إل""يھم ﻣ""ن قب""ل اب""ن المدين""ة إذ يعتب""رون ذل""ك بمثاب""ة س""خرية ﻣ "نھم .إنھ""م
يفھم""ون لھج""ة اب""ن المدين""ة بش""كل جي""د ،واب""ن المدين""ة يع""رف ذل""ك ،فم""ا ھ""و المب""رر
لتقليد لھجتھم؟
في إحدى األﻣاسي ﻣر ﻣدير الشرطة أﻣام باب الموقف ،توقف عندﻣا شاھدني ،وق"ال
ل""ي" :ثقفھ""م...ثقفھ""م !! فرص""ة جي""دة ،أل""يس ك""ذلك؟" .وقب""ل أن أجي""ب راح ي""تھجم
عل" ّي ،ويح""ذر الفالح""ين ﻣ""ن أفك""اري الھدّاﻣ""ة .وكن""ت أ ِھ""م بال""دفاع ع""ن نفس""ي عن""دﻣا
تحجي )ال تتكلم( على جاسم...جاس"م
انبرى شبيب ،ﻣقاطعا ً المدير ،قائال بغضب" :ال َ
خوش ولد ،وأحنا كلنا نحترﻣه" .لقد أدھشتني جرأته ،فقد التفت إل"ى ﻣ"دير الش"رطة
ناظراً إليه بشماتة ولسان حالي يقول" :أكلھا يا ابن ال "...ولم أجد ضرورة ألن"بس
ببنت شفة .أﻣا ﻣدير الشرطة فانصرف ﻣداريا ً خيبة أﻣله بھمھمات تھديدية.
ك""ان الفالح""ون يش""عرون ب""الظلم لت""وقيفھم .وج""اءت أح""اديثي لتعم""ق ھ""ذا الش""عور
ولتحوله إلى ثورة غضب .فقرروا اإلضراب ع"ن الطع"ام ﻣط"البين ب"إطالق س"راحھم.
وبالرغم ﻣن أنني بصرتھم بصعوبة ذلك ،وباآلثار الس"لبية لفش"ل اإلض"راب ،إال أنھ"م
أصروا على خوض ھذه التجربة .أضرب الفالحون ،ولم يتمكنوا ﻣن االستمرار بذلك
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حت""ى وال  24س""اعة .وق""د ش""مت ش""بيب بھ""م لع""دم س""ماعھم نص""يحتي القاض""ية بع""دم
اإلقدام على اإلضراب.
في حملة ﻣدير شرطة كربالء إلسقاط الش"يوعيين ،تمك"ن الش"يوعي حس"ن جلي"ل ﻣ"ن
اإلف""الت .والق""ي الق""بض علي""ه عن""دﻣا كن""ت ف""ي التوقي""ف ﻣ""ع الفالح""ينُ .جل""ب حس""ن
س .وك""ان يص""رخ ،وكان""ت جلب""ة التع""ذيب والص""راخ
ﻣس""اءاً وق""د تع""رض لتع "ذيب ق""ا ٍ
تصلنا .لقد غضب الفالحون أيما غضب ،خاصة شبيب ال"ذي ك"ان الش"رر يتط"اير ﻣ"ن
عينيه .بعد بضعة أيام وضع حسن ﻣعنا بعد أن خفت آثار التعذيب عليه ،فص"ادق ھ"و
اآلخر الفالحين الذين أطلق سراحھم بعد حوالي أسبوعين ﻣن التوقي"ف .ك"ان الم"الك
صور بأنه أدخلھم دورة تأديبية ،ولم يع"رف ب"أنھم دخل"وا دورة تثقيفي"ة .بع"د ث"ورة
يت ّ
 14تموز ،تأسست جمعية فالحي"ة ف"ي ﻣنطق"ة الفالح"ين الم"ذكورين وانتخب"وا ش"بيب
رئيسا ً لھا .وكان شبيب أول المنتمين إلى الحزب في تلك المنطقة.

في سجن بعقوبة
بقي"ت ف"ي التوقي""ف ول""م يطل""ق س""راحي بكفال"ة ب""الرغم ﻣ""ن جھ""ودي الحثيث""ة لتحقي""ق
ذلك .كانت خطة األجھزة األﻣنية واضحة لي ،وھي تلفي"ق تھم"ة ل"ي لك"ي أحك"م وف"ق
الم""ادة  89آ ،لتت""وفر فرص""ة إرس""الي إل""ى س""جن بعقوب""ة ،المخص""ص للش""يوعيين،
ليتكف"ل ﻣ""دير الس""جن الج""الد والس""يء الص""يت عل""ي زي""ن العاب""دين انت""زاع )الب""راءة(
ﻣني .فقد أجبر ھذا الجالد عش"رات الس"جناء السياس"يين وع"دداً كبي"راً ﻣ"ن الم"رحلين
إلي س"جنه ﻣ"ن ﻣختل"ف ﻣن"اطق الع"راق عل"ى تق"ديم )الب"راءة( .وأص"بح الخ"روج ﻣ"ن
سجنه أﻣراً ﻣمكنا ً بانتھاء المحكوﻣية أو إعطاء الب"راءة ،أﻣ"ا ال"دخول فق"د غ"دا ص"عبا ً
ج""داً ألن""ه ك""ان ينت""زع "الب""راءة" ﻣ""ن أي س""جين جدي""د يص""ل الس""جن ،خاص""ة ع""ام
 1955عندﻣا كان في ع ّز غروره ،وحيث كانت الحركة الوطنية في ذروة انتكاستھا.
وھذا ﻣا يفسر عدم تعرضي لتعذيب قاس عند إلقاء القبض عل ّي ،فقد كانت الس"لطات
المحلية في كربالء تأﻣل بإسقاطي سياسيا عل"ى ي"د ﻣ"دير س"جن بعقوب"ة .وك"ان يتف"ق
ﻣع""ي ف""ي ھ""ذا االس""تنتاج ك "ل المناض""لين ال""ذين ﻣ""روا ب""الموقف آن""ذاك .إنھ""م ك""انوا
يعب""رون ل""ي بص""راحة ب""أنني أﻣ""ام تجرب""ة جدي""دة واﻣتح""ان ص""عب ،وك""انوا يرفع""ون
ﻣعنوياتي .وألن الوصول إلى بعقوبة يمر بسجن الحل"ة فق"د ك"ان ھم"ي األكب"ر وال"ذي
لم أبح به ألحد ھو ليس علي زين العابدين ،بل عبد الجبار أيوب ﻣ"دير س"جن الحل"ة،
والذي ھددني بعقاب عسير إن عدت ثانية إلى السجن ،كما ذكرت سابقا ً.
بعد أكثر ﻣن شھر في التوقيف ﻣثلت أﻣام المحكمة .وأكدت ف"ي دف"اعي ،ب"أن الرزﻣ"ة
ال تعود لي ،وأن التھمة ﻣلفقة ﻣن قبل األﻣن .وناقشت التھمة ﻣن الزاوية القانوني"ة،
فقل""ت" :إن ع""دم تش""ابه نس""خ الجرائ""د الت""ي ي""دعون ب""أنھم عث""روا عليھ""ا عن""دي )ل""و
افترض""نا ج""دالً بأنھ""ا تع""ود ل""ي( ،فإنھ""ا ال ت""وفر القص""د الجن""ائي ،فق""د تك""ون الجرائ""د
لمجرد اإلطالع وليس للتوزيع .فاالطالع ال يعد جريمة حسب نص القانون ،وبالت"الي
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ال يوجد ﻣسوغ قانوني لمعاقبتي .وأطلب براءتي ﻣن التھمة .وحكمت المحكم"ة عل" ّي
بالسجن ﻣدة ثالثة أشھر على أن تحسب لي فترة توقيفي.
سفرت في اليوم التالي إلى سجن الحلة ،لكي أسفر ﻣن ھناك إلى سجن بعقوب"ة ال"ذي
ُ
كان يرسل إليه كافة الشيوعيين المحكوﻣين ﻣ"ن جمي"ع أنح"اء الع"راق .وف"ي الطري"ق
إلى السجن كنت أفكر ،وفي الحقيقة قب"ل ذل"ك أيض"ا ً ،بلق"ائي ﻣ"ع المج"رم عب"د الجب"ار
أي""وب وأت""ذكر تھدي""ده اإلجراﻣ""ي .ف""ال أتوق""ع س""وى نتيج""ة دراﻣاتيكي""ة إن ل""م تك""ن
تراجيدية .وأخيرا وطّنت نفسي على األﻣر .وصلت إلى تلك البوابة السوداء الكبي"رة
لس"""جن الحل"""ة ،فش"""عرت باالنقب"""اض ف"""ي نفس"""ي .دخل"""ت إل"""ى ﻣكت"""ب إدارة الس"""جن
والحظت بعض الجلبة في اإلدارة بين العاﻣلين في المكت"ب ،وغ"البيتھم ﻣ"ن الس"جناء
العاديين .تصورت أن المدير قد غادر السجن ﻣبكراً .فرحت في داخل"ي ﻣت"ذكراً المث"ل
العراقي )ﻣنا لباچر 100عماﻣة تنڱلب( .وكنت أع"رف أح"د الكتب"ة فاستفس"رت ﻣن"ه:
"أين المدير؟
ص"دق
"انتقل" .قالھا وعاد بسرعة إلى عمله .طلبت ﻣنه أن يعيد ﻣا قاله ،وأنا بين ﻣ ّ
أذني وﻣكذبھا .كرر ﻣا قاله وأضاف" :انتقل اليوم" .لم أتمكن ﻣن أن أص"ف فرحت"ي
في تلك اللحظة .فقد أحسست بأن الدنيا أخذت تتسع وع"ادت كم"ا أعرفھ"ا ب"ال ح"دود.
فال شيء " ثابت" فيھا سوى الحركة .شعرت ،وبدون ﻣبالغة ،وكأني ق"د ُول"دت ﻣ"ن
جديد!
ف""ي الي""وم الت""الي لوص""ولي إل""ى س""جن الحل""ة ُرحل""ت إل""ى س""جن بعقوب""ة عب""ر ﻣوق""ف
السراي ف"ي بغ"داد .ك"ان ھن"اك جم"ع غفي"ر ﻣ"ن رف"اق الح"زب ف"ي الموق"ف ،ول"م يك"ن
يوج""د بي""نھم أح""د ﻣ""ن ﻣنظم""ة "راي""ة الش""غيلة" .وك""ان ص""احب الحمي""ري ب""ارزاً ب""ين
الموقوفين .كانت األخبار التي لديھم عن سجن بعقوبة ُﻣحبط"ة .فجمي"ع ال"ذين ك"انوا
يرسلون إلى سجن بعقوبة ،في تلك الفترة تحديداً ،كانوا يعودون بعد أن ينت"زع عل"ي
زين العابدين )البراءة( ﻣنھم .لذلك كان المرء يقرأ األسى في عيون المودعين.
س""فرونا ﻣ""ن ﻣوق""ف الس""راي إل""ى س""جن بعقوب""ة بس""يارة تاكس""ي .ك""ان ﻣع""ي اثن""ان
آخ""ران ،أح""دھم الرفي""ق ف""اتح رس""ول ،وھ""و ﻣ""ن أربي""ل واآلخ""ر ع""ودة ،ال أت""ذكر اس""م
أبيه ،ﻣن الديوانية .كنا نتحاشى النظر في وجوه بعضنا البعض خشية التقاء نظراتن"ا
وافتضاح الخوف الذي ف"ي داخلن"ا .كن"ا وكأنن"ا ﻣس"اقون إل"ى المقص"لة!! ف"ي الطري"ق
أكلت قطعة فاكھة ﻣن التي أعطاھا لنا الرف"اق ف"ي ﻣوق"ف الس"راي .بع"د فت"رة وجي"زة
تقيأتھا ،فندﻣت ألكلھا ألنھا فضحت قلقي.
دخلن"""ا س"""جن بعقوب"""ة بع"""د انتھ"""اء ال"""دوام .اس"""تقبلنا الس"""جانون ،واقف"""ين بص"""فين
ﻣتق""اربين ،بالض""رب والرك""ل والش "تم وبتھدي""دات فظيع""ة ،تتخللھ""ا نص""يحة بتق""ديمنا
"البراءة" باكراً قب"ل أن ي"أتي الم"دير ،لك"ي ن"وفر عل"ى أنفس"نا عن"اء التع"ذيب .ج"اء
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المأﻣور بدالً ﻣن المدير ،بعد أن ألبسونا ﻣالبس الس"جن ،أخ"ذوا ﻣالبس"نا وترك"وا لن"ا
المالب"""س الداخلي"""ة فق"""ط .اعت"""دى الم"""أﻣور علين"""ا بالض"""رب بع"""د أن رفض"""نا تق"""ديم
"الب""راءة" .وس""رعان ﻣ""ا تج ّم""ع علين""ا الس""جانون وأش""بعونا ض""ربا ً ورك""ال .بع""دھا
أخذونا إلى الس"جن االنف"رادي ـ وھ"و س"جن جدي"د ت"م بن"اؤه بإش"راف النقط"ة الرابع"ة
األﻣريكية ـ وطلبوا ﻣنا السير بھدوء تام وفعلوا الشيء نفسه .وخالل الطريق ك"انوا
ي " ًذكروننا باللق""اء ف""ي الي""وم الت""الي بالم""دير ﻣعتب""رين أن ﻣ""ا ش""اھدناه ق "ي ذل""ك الي""وم
ﻣجرد زالطة )عرفنا الحقا ب"أن الخ"وف ﻣ"ن ﻣقابل"ة الم"دير ف"ي الي"وم الت"الي لوص"ول
زج◌ّ وا بن"ا ف"ي غرف"ة ص"غيرة،
السجين كان سببا ً في انھيار الكثير ﻣن المناض"لين(ّ .
فوق بابھا فتحة صغيرة ،أﻣرونا بأن ال نقترب ﻣنھا.
في اليوم التالي أخذونا ف"رادى إل"ى الم"دير .عن"دﻣا ع"رف ب"أني ﻣ"ن ك"ربالء ،اس"تكبر
ذل""ك ق""ائالً" :ھ""م كربالئ""ي وھ""م ش""يوعي؟!" وبع""د أن تأك""د ب""أني غي""ر ﻣس""تعد لتق""ديم
"الب"""راءة" ،أعط"""ى إش"""ارة إل"""ى الم"""أﻣور والس"""جانين ال"""ذين ك"""انوا يقف"""ون ورائ"""ي
باالعت""داء عل" ّي ،فانھ""الوا عل"ي ض""ربا ُ ورك"الً .ولم""ا ع""رف الم""دير ب""أن س""معي ثقي""ل،
أوعز إليھم ،وبصراحة ،أن يضربوني على أذن ّي لكي أطرش .ول"م يقص"ر الس"جانون
وخاصة المأﻣور عباس الجابر ،الذي كان يقًعر كفه إﻣاﻣي ويل"وي رأس"ي ويض"ربني
على أذن"ي .ض"ربوني عش"رات الض"ربات عل"ى ك"ل إذن .وعل"ى إث"ر ذل"ك ھبط"ت أكث"ر
إﻣكانية سمعي وحص"ل طن"ين ف"ي إذن"ي ظ" ّل يالزﻣن"ي إل"ى يوﻣن"ا ھ"ذا .أع"ادوني إل"ى
السجن االنفرادي وأنا أشعر بالنجاح ف"ي االﻣتح"ان .وض"عوني ھ"ذه الم"رة ف"ي غرف"ة
وحدي .بعد حوالي الساعة فُتحت الباب الصغيرة ،وﻣ ّد السجان يده بص"ينية ص"غيرة
فيھا تبغ وسجائر طالبا ﻣني أن أخذ حاجتي ﻣنھ"ا .اندھش"ت لھ"ذه المعاﻣل"ة الرؤوف"ة.
استفسرت ﻣن السجان َﻣن الذي أرس"ل ذل"ك؟ نھرن"ي وطل"ب ﻣن"ي أن ال أس"أل .أخ"ذت
عشرة سجائر ،وخ ّمنت بأنھا ﻣن الرفاق.
بع""د بض""عة أي""ام نقل""وني إل""ى قس""م آخ""ر ﻣ""ن الس""جن ،غرف""ه أيض "ا ً ص""غيرة ) 4×3م(
وتقع في صفين ﻣتقابلين يفصلھما ﻣمر ال يتجاوز عرضه المترين .ويج"ري ف"ي ھ"ذا
القسم تفتيش يوﻣي ﻣزعج حيث يدخل السجانون وكأنھم يريدون إلقاء الق"بض عل"ى
ﻣجرم ھارب أو البحث عن ﻣادة خطي"رة ﻣھرب"ة .فينكث"ون البطاني"ات وينث"رون ك"يس
المالبس لعلھم يجدون قلما أو ورقة بيضاء ﻣھما صغر حجمھا .فقد كان كل ذلك ﻣ"ن
الممنوعات فضال عن الكتب والصحف .ويأتي المدير بعد ھذا التفتيش وبمعيت"ه ع"دد
ﻣن الحراس فيدخل جميع الغرف ليستفز ھذا ويعتدي على ذاك أو لينق"ل ال"بعض إل"ى
القلعة أو إلى االنفرادي حسب ھواه وتقديراته .كانت أبواب الغرف تفتح ﻣن الصباح
حت""ى الس""اعة العاش""رة ﻣس""اء ،وتغل""ق س""اعتين ظھ""راً للقيلول""ة .كان""ت ھن""اك س""ماعة
يسمع ﻣنھا راديو بغداد وفي أوق"ات ﻣح"ددة .ويس"مح للس"جناء ب"االختالط ف"ي المم"ر
وف""ي الغرف""ة الت""ي تس""تخدم لتوزي""ع الطع""ام أو ف""ي غ""رفھم .ويس""تلم الس""جناء جري""دة
واحدة يوﻣيا لقراءتھ"ا وإعادتھ"ا ،فكان"ت تق"رأ جماعي"ا ً ،ويقرأھ"ا الرفي"ق ﻣھ"دي عب"د
الكريم.
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يضم ھذا القسم ح"والي عش"رين س"جينا ً بعض"ھم ُج"دد وآخ"رون ﻣغض"وب عل"يھم ﻣ"ن
قبل المدير .وكان المسؤول الحزبي الرفيق عبد علوان الطائي .أﻣا جمھ"رة الس"جناء
الكبيرة في سجن بعقوبة فكانت في القلعة )السجن القديم( .ولم يكن سوى واح"د ﻣ"ن
ﻣنظم""ة "راي""ة الش""غيلة" وھ""و ﻣحم""د أب""و كال""ة ف""ي القس""م الجدي""د .ف""ي الي""وم األول
لوصولي إلى القسم المذكور ،أوصاني أبو كالة ب"أن ال أخ"ذ ش"يئا ﻣ"ن "اإلنج"ازيين"
) .(* 20وفعالً فقد رفضت ﻣا عرضه عل ّي الرفي"ق وج"دي ش"وكت س"ري ﻣ"ن ﻣالب"س
داخلية وقلت له" :نحن عندنا تنظيم!"
نق"ل الم"دير ،ف"ي أح"دى جوالت"ه التفتيش"ية ،بض"عة س"جناء ﻣ"ن االنف"رادي إل"ى س"جن
القلعة وكنت أحدھم .وقد ب"دا ل"ي بأن"ه ل"م يك"ن يع"رف ب"أن تخليت"ي س"تكون ف"ي الي"وم
التالي .كان في القلعة ھناك حوالي 70ــ  80سجينا ،بي"نھم س"جين واح"د ﻣ"ن ﻣنظم"ة
"راي""ة الش""غيلة" ھ""و الرفي""ق حس""ن عوين""ة .ك""ان عزي""ز ﻣحم""د وﻣع""ه ﻣجموع""ة ﻣ""ن
المنظمة قد نقلوا ،بمعية ﻣجموعة أكبر ﻣن رف"اق الح"زب ،إل"ى س"جن نق"رة الس"لمان
الصحراوي ،قبل وصولي ببضعة أشھر .كنت أتمنى أن التقي بھم .لم أبق ف"ي القلع"ة
سوى يوم وأحد ،قضيت ج ّل الوقت أتجول ﻣع عوين"ة ف"ي باح"ة الس"جن الكبي"رة.وق"د
أخبرني حسن بأن ھناك ﻣفاوضات تجري بين قيادة المنظم"ة وقي"ادة "اإلنج"ازيين".
في المساء وزعت المنظمة عصيراً على جميع السجناء بمناس"بة إنھ"اء ﻣحك"وﻣيتي.
رافقني عوينة في صباح اليوم التالي إلى القاعة الت"ي يوج"د فيھ"ا المس"ؤول الحزب"ي
كريم احمد الداود .فودعني )أبو سليم( بحرارة .سفرت إلى ك"ربالء .وأطل"ق س"راحي
بعد تھديد ووعيد ﻣن قبل األﻣن.

مرة
االختفاء ألول ّ
تق""رر انتق""الي إل""ى النج""ف كت""دبير احت""رازي عن""د خروج""ي ﻣ""ن الس""جن ف""ي ص""يف
 .1955كان""ت إق""اﻣتي ف""ي النج""ف ف""ي بي""ت حس""ين س""لطان )أب""وعلي( ،وف""ي الغرف""ة
الصغيرة التي كان"ت تح"وي أدوات ووس"ائل الحياك"ة .كن"ت أن"ام بجان"ب)الجوﻣ"ة( ف"ي
حيز ضيّق .وكان في البيت غرفة واحدة أخ"رى ھ"ي ،كم"ا ھ"و الح"ال بالنس"بة لجمي"ع
العوائ"ل الفقي"رة ،للطع"ام والن""وم والض"يوف والمعيش"ة .ك"ان أب""و عل"ي ﻣختفي"ا ً ،ل""ذلك
كان يعمل حائكا في البي"ت .كان"ت الحال"ة المعيش"ية فقي"رة ج"دا ،فوجب"ة الظھ"ر والت"ي
تعتبر الوجب"ة الرئيس"ية غالب"ا ً ﻣ"ا كان"ت )ﻣ"رگة ھ" َو() .(* 21ف"ي بي"ت حس"ين س"لطان
قرأت الكثير ﻣن الكتب وﻣن أھمھا كتاب االقتصاد السياس"ي لمؤلف"ه ليونتي"ف ،وك"ان
ﻣكتوبا بخط جميل وواضح .لقد قرأته أكثر ﻣ"ن ﻣ"رة ،ول"م يك"ن ھن"اك َﻣ"ن أس"أله ع"ن

 20ـ * نسبة إلى نشرة داخلية كان الحزب يصدرھا باسم "اإلنجاز".
 21ـ * ﻣركة الھ َو ،عبارة عن قليل ﻣن البصل المقلي بالزيت وﻣاء وخبز ﻣقطع.
44

األﻣور الغاﻣضة عل ّي أو التي لم أتمك"ن ﻣ"ن اس"تيعابھا .فحس"ين س"لطان داعي"ة كبي"ر
للجماھير الكادحة في النجف ،إال أن ثقافته العاﻣة والماركسية كانت ﻣحدوده.
وباالرتب""اط ﻣ""ع ت""واتر األخب""ار ح""ول وح""دة الح""زب س " ّمى حس""ين س""لطان ﻣول""ودتھم
)بشرى( تيمنا ً بتلك األخبار .وتالحقت األعوام وتدافعت األحداث وإذا بي أذھ"ب يوﻣ"ا
في عام  1976ﻣع بعض إخ"وتي ألخط"ب بش"رى إل"ى أخ"ي خلي"ل وال"ذي تسلس"له ﻣ"ا
قبل األخي"ر ب"ين إخ"وتي .لق"د ص"ادف خلي"ل وبش"رى بع"ض العراقي"ل أﻣ"ام اقترانھم"ا،
ولك""ن حبھم""ا ك""ان أق""وى ﻣ""ن أي""ة عراقي"ل ،فتزوج""ا وھم""ا يعيش""ان س""عيدين اآلن ﻣ""ع
أبنائھم الستة.
كلفت ﻣ"رة أن اجل"ب بري"داً حزبي"ا ً ﻣ"ن بغ"داد.اتص"لت بفت"اح الح"الق ال"ذي أعرف"ه ﻣ"ن
ك""ربالء فس""لمني حقيب""ة س""فر كبي""رة .وص""لت إل""ى ﻣدين""ة النج""ف ﻣس""اءاً ،ففوجئ""ت
بوجود تعزية حس"ينية ف"ي الس"احة ف"ي طريق"ي إل"ى البي"ت .ش"عرت بخط"ورة الم"رور
بالساحة التي كان جمي"ع الحض"ور فيھ"ا جالس"ين ،ول"م يس"مع أي ص"وت فيھ"ا س"وى
صوت القارئ .وعادة ﻣا يتواجد رجاالت األﻣن في ھذه األﻣ"اكن .كن"ت أﻣ"ام خي"ارين،
إﻣا العودة واحتمال جلب انتباه اآلخرين ،وإﻣا المجازف"ة والس"ير ف"ي طريق"ي بھ"دوء
ﻣعتمداً على ال ﻣعقولية تصرفي .اخترت الحل الث"اني ونجح"ت .الغري"ب ف"ي األﻣ"ر أن
يكلف ﻣناضل ألول ﻣرة في حيات"ه بمث"ل ھ"ذه المھم"ة ،وال يُعلّ"م كي"ف يتص"رف وﻣ"اذا
يقول في ھذه الحالة أو تلك ،خاصة وأن السيارات كانت تتعرض للتفتيش .فق"د ألق"ي
القبض على خضر الصراف ،قبل ﻣ"دة ليس"ت بالبعي"دة ف"ي نف"س ھ"ذا الطري"ق ،وﻣع"ه
حقيبة ﻣشابھة لحقيبتي في نقطة سيطرة .وليس غريبا ً أن ال يط"رح المناض"ل ،ال"ذي
س"ر بأن"ه خ"ائف .وق"د
يكلف ألول ﻣرة بمثل ھ"ذه المھم"ة الخط"رة ،أس"ئلة يمك"ن أن تف ّ
علمت بأن الحقيبة التي جلبتھا ﻣن بغداد كان"ت تح"وي عل"ى بري"د ﻣت"راكم لم"دة 3ـ" 4
أشھر!!
×

× ×

واصلت الطغمة الحاكمة بقيادة نوري السعيد ھجوﻣھا على الحركة الوطنية ف"ي ع"ام
 ،1955وتمكنت ﻣن الدخول في أحالف عسكرية تبلورت في حل"ف بغ"داد .لق"د كان"ت
الحركة الوطنية في جزر ،فل"م ت"تمكن ﻣ"ن التص"دي الف ّع"ال إلحب"اط ﻣس"اعي الحكوﻣ"ة
لعقد الحلف .والغريب في األﻣر أن قيادة الحزب لم تشخص ھ"ذا الج"زر ف"ي الحرك"ة،
بل كانت ترى بأن ھناك غليانا ً ووضعاً◌ً ثوريا ً ناضجا ً للقيام بانتفاضة " .لق"د أص"در
الرفيق حميد عثمان أﻣراً إل"ى لجن"ة بغ"داد للقي"ام بانتفاض"ة تط"يح بحكوﻣ"ة المراس"يم
واإلرھاب وحلف بغداد ،22 "...وكأن االنتفاض"ة يمك"ن أن تن"دلع بطل"ب ھ"ذا القائ"د أو
ذاك الح"""زب ،دون ت"""وفر ش"""روطھا الموض"""وعية والذاتي"""ة ،والت"""ي أح"""دھا اس"""تعداد
جم""اھير غفي""رة ،ال عھ""د لھ""ا بالعم""ل السياس""ي ،للن""زول إل""ى الش""ارع .وتنفي""ذاً لتل""ك
 22ـ ثمينة ناجي يوسف ونزار خالد" .سالم عادل  ،سيرة ﻣناضل" الجزء األول ص .91
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زج ك""وادر وأعض""اء
األواﻣ""ر انطلق""ت ﻣ""ا يع""رف ب"المظ""اھرات الخاطف""ة" حي""ث ت""م ّ
الح"""زب فيھ"""ا لتث"""وير الجم"""اھير ،ولك"""ن دون ج"""دوى " .لق"""د عرض"""ت المظ"""اھرات
الخاطف""ة لجن""ة بغ""داد وكوادرھ""ا المھم""ة إل""ي الخط""ر ،ف""ألقي الق""بض عل""ى اللجن""ة
وﻣس""ؤولھا ك""ريم أحم""د ،23 "...ول""م ت""تمكن تل""ك الفعالي""ات اليس""ارية االنعزالي""ة أن
تحرك الجماھير واستمر الجزر في الحركة الوطنية طيلة عام .1955

5

ﻣقدﻣات ثورة  14تموز المجيدة
انتفاضة تشرين الثاني 1956
على أثر انعقاد الكونفرنس الثاني للحزب الشيوعي العراقي في أيل"ول  ،1956انعق"د
في بداية تشرين األول في الكوفة اجتماع ﻣوسع لكوادر الحزب في الف"رات األوس"ط.
ض ّم االجتماع أعضاء اللجان المحلية وقي"ادة المنطق"ة ،وحض"ره الرفي"ق س"الم ع"ادل
سكرتير اللجنة المركزية وﻣعه عضو اللجن"ة المركزي"ة س"ليم الجلب"ي .ق"ادني الرفي"ق
ب""اقر إب""راھيم إل""ى ﻣك""ان االجتم""اع ،دون أن يخبرن""ي أي ش""يء عن""ه ﻣس""بقا ً .عن""د
وصولنا ،كان سالم عادل قد شرع في شرح الوثيقة الص"ادرة ع"ن الك"ونفرنس تح"ت
عنوان "خطتنا السياسية في سبيل التحرر الوطني والقوﻣي".
ل""م تك""ن الوثيق""ة ﻣطروح""ة عل""ى االجتم "اع لغ""رض ﻣناقش""تھا وإغنائھ""ا ،ب""ل لغ""رض
التثقيف بھا .وق"د ت"ولى ذل"ك الرفي"ق س"الم ع"ادل .إن القض"ية الت"ي أث"ارت نقاش"ا ً ف"ي
االجتم""اع ،ھ""ي أس""اليب الكف""اح .فق""د شخص""ت الوثيق""ة طبيع""ة المعرك""ة "باعتبارھ""ا
ﻣعركة ذات طابع سلمي غالب" .ولم يقتنع العديد ﻣن المش"اركين بالتوض"يحات الت"ي
قدﻣت لالجتماع لتبرير ھذا االستنتاج .وقد جاء ھذا التشخيص غي"ر الص"حيح ﻣت"أثراً
بما توصل إليه المؤتمر العشرون للحزب الشيوعي في االتحاد الس"وفيتي بخص"وص
إﻣكانية االنتقال السلمي لالشتراكية .وقد ص"ححت اللجن"ة المركزي"ة ھ"ذا الخط"أ عل"ى
أثر انتفاضة تشرين الثاني  1956التي جوبھت بالرصاص ﻣن قب"ل الس"لطات ،وذل"ك
ف""ي بيانھ""ا الص""ادر ف""ي  11ك""انون األول  ،1956لتق""رر ب""أن األس""لوب العنف""ي ھ""و
األسلوب الغالب.
اندلعت انتفاضة تشرين الثاني  1956لنصرة ﻣصر ،على أث"ر الع"دوان الثالث"ي ال"ذي
تعرضت له ﻣصر ﻣن قبل بريطانيا وفرنسا وإسرائيل ف"ي  29تش"رين الث"اني .1956
وكانت حركة التحرر الوطني العربية في أوج نھوضھا ،والح"زب الش"يوعي العراق"ي
ﻣنغم""راً فيھ""ا ﻣ""ن خ""الل المھم""ة العاجل""ة الت""ي طرحھ""ا أﻣاﻣ""ه وأﻣ""ام الحرك""ة الوطني""ة
 23ـ المصدر السابق ،ص.99
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والقوﻣية ،بصيغة سياسية ﻣرنة ،ﻣن شأنھا أن تعزل حكوﻣة ن"وري الس"عيد وتعب"ىء
جميع القوى المعادية لالستعمار ضدھا ﻣ"ن اج"ل إس"قاطھا .وكان"ت ھ"ذه الص"يغة كم"ا
يلي " :إن ﻣا يواجه بالدنا اآلن ھ"و قب"ل ك"ل ش"يء ض"رورة تح"ول السياس"ة القائم"ة
ﻣن سياسة تعاون ﻣع االستعمار وتوافق ﻣع الصھيونية وانع"زال ع"ن حرك"ة التح"رر
الوطني ،إلى سياسة وطنية عربية ﻣستقلة".24
خرج""ت الجم""اھير الش""عبية ف""ي ﻣظ""اھرات احتجاجي""ة عارﻣ""ة عل""ى الع""دوان ولنص""رة
ﻣص""ر الش""قيقة ،وھتف""ت بس""قوط حكوﻣ""ة ن""وري الس""عيد وحل""ف بغ""داد .وق""د عم""ت
المظ""اھرات ثالث""ين ﻣدين""ة ﻣ""ن جن""وب الع""راق إل""ى ش""ماله ﻣ""رورا بوس""طه .وكان""ت
واسعة جداً في النجف ،وساھمت فيھا ﻣختلف الفئات االجتماعية بمن في ذلك رج"ال
دين بارزون .وقد داﻣت المظاھرات في البالد ﻣدة شھرين ،وتوج"ت بانتفاض"ة الح"ي
الباسلة .جوبھت المظاھرات ﻣن قبل حكوﻣة نوري السعيد باألحكام العرفي"ة وتعطي"ل
الدراس"""ة ف"""ي الكلي"""ات والم"""دارس وب"""القمع العني"""ف .وس"""قط الكثي"""ر ﻣ"""ن الض"""حايا،
وتع""رض ح""والي عش""رة آالف طال""ب للفص""ل واإلبع""اد والس""جن ،وأرس""لت المح""اكم
العسكرية المئات ﻣن المناضلين للسجون ،وكن"ت أن"ا واثن"ان ﻣ"ن إخ"وتي ﻣ"ن بي"نھم،
وسيأتي شرح ذلك الحقا ً.
كانت السلطات تتحسس ،وھي على حق ،ﻣن أي شعار ،حتى ولو ك"ان ش"عارا قوﻣي"ا ً
عاﻣا ﻣثل" :وحدة ..وحدة عربية" ،أو" يعيش جمال عبد الناصر" ألنھما ينطوي"ان
على عداء لحلف بغداد وحكوﻣة نوري السعيد .وقد لعب الش"يوعيون دوراً فع"االً ،إن
لم نقل طليعيا ً ،في المظاھرات وكان أول شھداء االنتفاض"ة الك"ادر الش"يوعي الباس"ل
عواد الص"فار ال"ذي استش"ھد ف"ي بغ"داد ،وآخ"رھم الش"يوعيان ال"بطالن عط"ا ال"دباس
وعلي الشيخ حمود اللذان أعدﻣا في ساحة الصفا التي تقع وسط ﻣدين"ة الح"ي والت"ي
كانت تنطلق ﻣنھا المظاھرات .قتل الشھيد عطا تحت التع"ذيب وعل"ى ال"رغم ﻣ"ن ذل"ك
وضعوا حبل المشنقة في عنقه للتمويه ،وكأن"ه ح"ي .أﻣ"ا الش"ھيد عل"ي الش"يخ حم"ود
فقد ھتف بحياة الشعب والوطن قبل إعداﻣه.
لم تتأخر كربالء ع"ن المس"اھمة ف"ي انتفاض"ة تش"رين الث"اني ع"ام  .1956ك"ان طلب"ة
ﻣتوسطة العباس في الب"دء وﻣ"ن ث"م ثانوي"ة ك"ربالء يرفض"ون ال"دخول إل"ى الص"فوف
ويقض""ون ال""دوام ف""ي إلق""اء الخط""ب والكلم""ات الوطني""ة والقوﻣي""ة الحماس""ية وف""ي
الھتاف ضد الحكوﻣ"ة والع"دوان عل"ى ﻣص"ر ،وعن"د انتھ"اء ال"دوام يخ"رج الطلب"ة ﻣ"ن
ﻣدارسھم بھدوء ولم تتعرض الشرطة لھم .في تلك الظ"روف نش"أت ل"دينا عالق"ة ﻣ"ع
ﻣنظمة حزب البعث العربي االش"تراكي  ،وق"د اتفقن"ا ﻣعھ"م عل"ى إخ"راج ﻣظ"اھرة ف"ي
المدينة والسعي إلى عدم اشتباكھا ﻣع الش"رطة ،وذل"ك لرف"ع ﻣعنوي"ات الن"اس وعل"ى
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أن تنطلق ﻣن المدرسة الثانوية ،وھ"ي الثانوي"ة الوحي"دة ف"ي المدين"ة .وفع"ال خرج"ت
المظاھرة وفقا ً لما ھو ﻣخطط لھا .لقد كنت ﻣطارداً آنذاك ،ولم يحبذ ﻣرجع"ي الحزب"ي
ﻣساھمتي المباشرة في المظاھرات .ولكن ﻣا أن س"معت ص"وت المظ"اھرة وأن"ا عل"ى
س""طح ال""دار أنتظ""ر بت""وتر انطالقھ""ا ،حت""ى أس""رعت لاللتح""اق بھ""ا .ض""مت المظ""اھرة
ح""والي  500ش""خص ،جم""يعھم ﻣ""ن الش""باب وغ""البيتھم ﻣ""ن الطلب""ة .س""ارت الش""رطة
وراء المظ""اھرة بھ""دف إرھابھ""ا ،واالنقض""اض عليھ""ا وتفريقھ""ا ب""القوة ف""ي الوق""ت
المناسب .تحايلنا على الشرطة وأدخلنا المظاھرة في سوق وكأنما نريد الخروج ﻣ"ن
جھت""ه الثاني""ة ،فل""م تتبعن""ا الش""رطة وإنم""ا أس""رعت لتتھي""أ ف""ي الجھ""ة الت""ي توقعناھ""ا.
وعند وصول المظاھرة إل"ى ﻣك"ان ﻣالئ"م فرقن"ا المظ"اھرة واختف"ى المتظ"اھرون ع"ن
أع""ين الش""رطة .كن""ت أنس""ق ﻣ""ع ﻣمث""ل ح""زب البع""ث عب""د ال""رزاق أب""و الح""ب ف""ي
المظاھرة .كانت المظاھرة تھتف بالش"عارات الوطني"ة وك"ذلك الش"عارات القوﻣي"ة بم"ا
في ذلك شعار "وحدة ..وحدة عربية".
وعل""ى أث""ر تل""ك المظ""اھرة عطل""ت الدراس""ة ف""ي المدرس""ة الثانوي""ة ،وج""رت حمل""ة
اعتق"االت ف""ي ص""فوف الطلب""ة وانقطع""ت عالقتن""ا بح""زب البع""ث ﻣؤقت"ا ً .وحرص"ا ً عل""ى
ﻣواصلة المظاھرات خرجن"ا ،بع"د بض"عة أي"ام ﻣ"ن المظ"اھرة األول"ى ،ﻣتظ"اھرين ﻣ"ن
ﻣركز المدينة )الميدان( في ﻣنتصف النھ"ار وف"ي س"اعة أالزدح"ام الش"ديد .وق"د ب"ادر
بالھتاف ،حسب الخطة المقررة ،أخي قاسم .لق"د ش"قت المظ"اھرة ،ول"م يتج"اوز ع"دد
المش "تركين فيھ""ا الخمس "ين ف""ي ذروتھ""ا ،طريقھ""ا إل""ى س""وق الع""الوي وﻣ""ن ث""م إل""ى
شارع العباس )ع( .وكان ھناك جمھ"ور واس"ع يق"در بالمئ"ات يتف"رج عل"ى المظ"اھرة
ويسير ﻣتعاطفا ً ﻣعھا ،ولكنه يخشى المساھمة ،ﻣما حدا بأحد المتظاھرين بأن يھت"ف
"يسقط المتفرجون"! وكانت ھناك ﻣجموعة ﻣن الجنود شاھرة سالحھا تسير خل"ف
المظاھرة .عندﻣا وصلت المظاھرة شارع علي األكبر لم يعد عددھا يتجاوز الثالثين،
أربعة ﻣنھم أخوتي! تفرقنا في ﻣكان ﻣالئم ﻣ"ن الش"ارع الم"ذكور .ألق"ي الق"بض عل"ى
أخي قاسم وتمكن ﻣن اإلفالت ﻣن الشرطي الذي كان يحرسه في عربة الخي"ل ) َرب"ل(
قبل توجھھم إلى ﻣركز الشرطة )السراي( وساعده الناس على الفرار واالختفاء.
في المساء جاء ﻣن يخبرنا بان الشرطة تستفسر عن بيتنا فتحولت أن"ا وأح"د إخ"وتي
إلى البيت المقابل لنا )بيت صكب( في نفس الزقاق .فكن"ا نراق"ب دخ"ول الش"رطة إل"ى
البيت ﻣن شباك الغرفة المظلمة التي كن"ا ﻣختف"ين فيھ"ا .وعن"د خ"روج الش"رطة ع"دنا
إلى البيت فرحين ألننا ضحكنا على ذقونھم .وبالمناسبة ،كان في )بيت ص"كب( ش"اب
يصغرني بعدة س"نوات اس"مه أيض"ا ً جاس"م ،وك"ان أﻣيّ"ا ً ولدي"ه رغب"ة ش"ديدة ف"ي تعل"م
القراءة .وقد ساعدته وتعلم بسرعة ،فبعد أشھر ﻣعدودة أخذ يقرأ الص"حف اليوﻣي"ة!
في اليوم التالي لتحري بيتنا جاءت إحدى جاراتنا والتي يقع بيتھا خل"ف بينن"ا لتخب"ر
جدتي باستعدادھم الس"تقبالنا ف"ي بي"تھم ف"ي حال"ة ﻣداھم"ة الش"رطة لبيتن"ا عب"ر ح"ائط
السطح الذي يفصلنا .كانت الجماھير تتعاطف ﻣعن"ا ،ولك"ن اس"تعدادھا للعم"ل الث"وري
كان ضعيفا ً.
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بعد بضعة أيام كنا ،لجنة المدينة ﻣ"ن ثالث"ة رف"اق ،ﻣجتمع"ين ف"ي بي"ت أح"د أعض"ائھا
واسمه جاسم الطويل .وقد كنا على وشك االنتھ"اء ﻣ"ن كتاب"ة تقري"ر ع"ن المظ"اھرات
واألوض""اع السياس""ية والتنظيمي""ة ف""ي المدين""ة ،عن""دﻣا جاءن""ا رس""ول ﻣ""ن المخت""ار
ليخبرنا بان تحريا سيجري على البيت بعد قليل .أسرعنا ب"إخراج الرفي"ق الثال"ث ﻣ"ن
البيت ،أﻣا أنا وجاسم الطويل فقد قررنا أن نعب"ر عل"ى الجي"ران .وق"د حرقن"ا ﻣ"ا ل"دينا
ﻣن أوراق ﻣا عدا التقرير فقد احتفظت به .عند عبورن"ا عل"ى س"طح الجي"ران وج"دت
تنوراً أخفيت فيه التقرير ،واختفين"ا ف"ي زاوي"ة ﻣالئم"ة ﻣ"ن الس"طح .ك"ان علين"ا أن ال
نثير أي صوت لعدم تنبيه أھل البيت ،فلم يكونوا ﻣمن يتع"اطفون ﻣعن"ا .كن"ت ﻣزكوﻣ"ا ً
وﻣضطراً ألن أكتم رغبتي الشديدة بالسعال .بعد فترة وجي"زة ش"اھدنا ض"ياء ﻣص"باح
يدوي يتنقل على سطح بيت جاسم الطوي"ل .ف"ي تل"ك اللحظ"ة أش"رت لجاس"م ،ﻣازح"ا،
ب""أني أري""د أن أس""عل! فم""ا ك""ان ﻣن""ه أال وأن وض""ع ي""ده عل""ى فم""ي .ث""م انتش""ر ض""ياء
المصباح اليدوي على جھة ﻣن السطح الذي كنا نختفي في"ه ،ولك"ن الض"وء ل"م يص"ل
"لحس""ن الح""ظ" إل""ى الزاوي""ة الت""ي اختبأن""ا فيھ""ا .بع""د فت""رة أعلمن""ا أح""د أف""راد عائل""ة
جاسم بأن الشرطة غادرت البيت .عبرنا إلى بي"ت جاس"م دون أن ننس"ى أخ"ذ التقري"ر
ﻣعنا .طلبت ﻣن جاسم أن يختفي وأخبرته بأني سأقيم في الريف لبعض الوقت.

البراءة
عندﻣا طلبت ﻣن جاسم الطويل أن يختفي ،ل"م أك"ن أع"رف بأن"ه ق"د أعط"ى "ب"راءة"،
ف""ي ص""يف  1955ف""ي عھ""د ﻣ""دير ش""رطة ك""ربالء ج""واد أحم""د ،وأخف""ى األﻣ""ر ع""ن
الح""زب .لق""د اكتش""فنا ذل""ك بع""د ث""ورة  14تم""وز .فق""د أخبرن""ا الرفي""ق أحم""د العل""ي،
المستشار القانوني في ﻣديرية شرطة كربالء ،بأن جاسم الطويل ورفيقا ً آخر اس"مه
ﻣحمد علي حبّ ُوبة ،و كان األخير عضواً في اللجنة العمالي"ة ،أﻣ"ا جاس"م فك"ان عض"و
اللجنة الحزبية التي كان"ت تق"ود ﻣنظم"ة ﻣدين"ة ك"ربالء وكن"ت س"كرتيرھا ،ق"د أعطي"ا
الب""راءة ف""ي ع""ام  ،1955وبإﻣك""ان قي""ادة المنظم""ة التأك""د ﻣ""ن ذل""ك .وفع""ال ذھب""ت إل""ى
شعبة األﻣن بصحبة الرفيق الحقوقي العلي وبحضور ﻣفوض األﻣن عبد األﻣير علًو.
وقد اطلعت على السجل السري الذي يحوي صورھما وصيغة البراءة الشائعة.
استفسرنا ﻣن ﻣحم"د عل"ي حبّ ُوب"ة ع"ن أس"باب ع"دم ذك"ر قض"ية الب"راءة ف"ي الرس"الة
التي رفعھا للحزب وطلب فيھا إعادة ارتباطه ) ،(* 25فادعى بأنه تصور بأن ذلك ل"م
 25ـ * شارك ﻣحمد علي حبوبة ﻣع حسن النقاش في كتابة بيان ،يحب"ذ الش"يوعية ،وت"م توزيع"ه
على عن"اوين عدي"دة ف"ي ك"ربالء وذل"ك ع"ام  .1946وبس"بب ذل"ك حك"م عل"ى ﻣحم"د عل"ي س"نتين
سجن وعلى حسن النقاش ثالث سنوات وعلى جعفر القاض"ي ،ال"ذي طب"ع البي"ان باآلل"ة الكاتي"ة،
سنة واحدة .وعلى أثر الضربة التي وجھت لتنظيمات الحزب ع"ام  1948ھ"رب النق"اش وﻣحم"د
علي إلى االتحاد السوفييتي .وعاد األخير إلى العراق قبل ثورة  14تموز.
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يعد له أھمية بعد الثورة .واستفسرنا ﻣ"ن جاس"م الطوي"ل ع"ن أس"باب إخف"اء الب"راءة
عن الح"زب ،فأف"اد بأن"ه ك"ان س"يطرد ﻣ"ن الح"زب ل"و فع"ل ذل"ك ،ف"ي ح"ين أن"ه واص"ل
العم""ل داخ""ل الح""زب خ""الل أكث""ر ﻣ""ن ث""الث س""نوات .ول""م يج""ب جاس""م الطوي""ل عل""ى
سؤالنا له :ﻣ"ا ال"ذي ك"ان يحص"ل ل"و إن الجمي"ع أعط"وا الب"راءة وواص"لوا العم"ل ف"ي
الحزب؟ ھل كانت حكوﻣة نوري الس"عيد ال تبت"دع وس"يلة أخ"رى تح"اول بھ"ا إض"عاف
الحزب وشل قدراته الكفاحية؟ قررت لجنة المدينة تنحية جاسم الطويل وﻣحمد عل"ي
حبّ ُوبة ﻣن ﻣراكزھم الحزبية وإبقاءھم أعضاء في الحزب ).(* 26
ك""ان ﻣف""وض األﻣ""ن )عب""د األﻣي""ر علً""و( يتص""رف كالخ""ادم خ""الل وج""ودي ف""ي ش""عبة
األﻣن .و لم يكن ينظر في عيني ،ألنه كان أحد الذين تلقي"ت ﻣن"ه الص"فعات وال"ركالت
قب""ل الث""ورة .وخرج""ت ﻣ""ن ال""دائرة رافض"ا ً عرض""ه بش""رب الش""اي .بع""د ذل""ك أخبرن""ي
أحمد العلي بأن المفوض المذكور يشكو ﻣن أنني ال أرد الس"الم علي"ه ،ف"ي ح"ين ك"ان
ﻣتھما ً ﻣن قبل ﻣسؤوليه بالتقصير تجاه الش"يوعيين ف"ي العھ"د المب"اد ،ولھ"ذا الس"بب
نق"""ل ﻣ"""ن ﻣرك"""ز ﻣحافظ"""ة ك"""ربالء إل"""ى خارجھ"""ا .أجبت"""ه" :ال أتمك"""ن ﻣ"""ن أن أبادل"""ه
التحية".
بع""د ذل""ك ف""اتحني ف""ي الموض""وع ،ص""ديقي ورفيق""ي وﻣس""اعدي ف""ي اللجن""ة القيادي""ة
للمنظم""ة ،الرقي""ق عل""ي الن""وري ،وناقش""ني ﻣ""ن وجھ""ة نظ""ر سياس""ية .فأخبرت""ه ب""أني
لست ضد كس"ب المف"وض إل"ى جانبن"ا ،ولكن"ي شخص"يا ال أتمك"ن ﻣ"ن ﻣجاﻣلت"ه .كي"ف
يمك""ن أن أجاﻣ""ل شخص"ا ً ك""ان يض"ربني )راش""ديات وجاللي""ق(؟ س""ألت عل""ي الن""وري،
ي كراﻣت"ي .اتفقن"ا عل"ى غل"ق الموض"وع .وفع"الً ل"م يف"اتحني
وأضفت ،أنا إنس"ان ول"د ّ
أحد به الحقا ً.

في بساتين كربالء
كانت بساتين كربالء ﻣالذي عندﻣا تضيّق الس"لطات الخن"اق عل" ّي ف"ي المدين"ة .كان"ت
ل""دينا خلي""ة حزبي""ة فالحي""ة ،أغل""ب أعض""ائھا يقيم""ون ف""ي )الجري""ة( ﻣرك""ز ناحي""ة
الحسينية .وكنت أص"لھا ﻣش"يا ً عل"ى األق"دام خ"الل س"اعة وخمس"ة عش"ر دقيق"ة .كن"ت
أقض"ي النھ"ار ف"ي بس""تان الرفي"ق عيس"ى وھ"و أح""د أعض"اء الخلي"ة الم"ذكورة .ويق""ع
بستانه على الشارع العام .وفي الليل ،حيث تكثر ﻣداھمات الشرطة عادة ،كنت أبتع"د
26ـ" * ﻣالحظ""ة :ف""ي النص""ف الث""اني ﻣ""ن ع""ام  1979وخ""الل تع""رض الح""زب الش""يوعي ألش""رس
حمل""ة قمعي""ة ﻣ""ن قب""ل النظ""ام البعث""ي المب""اد ،أوعزن""ا ،لض""مان إداﻣ""ة العم""ل ،لع""دد ﻣ""ن الرف""اق
العاﻣلين في األجھزة الفنية والبيوت الحزبية والمراس"لين بإعط"اء التعھ"د لك"ي يفلت"وا ﻣ"ن أي"دي
العدو ،وسرعان ﻣا انكش"فت الخط"ة فأخ"ذ األﻣ"ن يطل"ب ﻣ"ن ال"ذين يلق"ى الق"بض عل"يھم ،الموع"د
الحزبى وﻣكانه ،أوال وقبل كل شيء ،وإال فإنه يتعرض ألساليب البعث الفاشية في التعذيب فورا
وبدون تأخير.
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ع""ن ھ""ذه المنطق""ة ،الت""ي يس""ھل عل""ى الش""رطة الوص""ول إليھ"ا ،وأذھ""ب إل""ى ﻣزرع""ة
رفيق آخر اسمه ھاشم المسعودي ،التي تبعد عن بي"ت عيس"ى ح"والي الس"اعة وتق"ع
في ﻣنطقة وعرة تتجنبھا الشرطة .وكنت أشعر باألﻣان التام في ھذه المنطقة.
في أحد األي"ام ،وف"ي أثن"اء اختف"ائي ف"ي ھ"ذه المنطق"ة ،بُعي"د انتفاض"ة تش"رين الث"اني
 ،1956توجھت نحو ﻣزرعة ھاشم عند غروب الشمس .وﻣا أن ابتعدت ع"ن بس"تان
عيسى ببضعة كيلوﻣترات حتى الحظت ﻣن بعيد كلبا ً كبير الحجم يشبه الذئب ين"دفع
بقوة نحوي وباستقاﻣة عجيبة فاتحا ً شدقيه إلى أقصى حد وبشكل يثي"ر الرع"ب .ك"ان
المك""ان أش""به بص""حراء خالي""ة ﻣ""ن أي ﻣ""الذ أحتم""ي في""ه .كن""ت أحم""ل عص""ا قوي""ة
وطويلة نسبيا ً صممت أن أحش"رھا ف"ي ف"م الكل"ب إن ھ"اجمني .عن"دﻣا أص"بحنا وجھ"ا ً
لوج""ه عل""ى بع""د ح""والي  150ﻣت""راً ،دن""وت ﻣ""ن األرض ﻣتظ""اھراً ب""أني أتن""اول حج""را
ألضربه ،وإذا بالكلب يقف في ﻣكانه ،في حين بقيت سائراً ف"ي طريق"ي ال أحي"د عن"ه.
وبعد برھة وجي"زة قف"ل الكل"ب عائ"دا ﻣ"ن حي"ث أت"ى وأن"ا ب"ين ﻣص"دق وﻣك"ذب عين"ي
بانتھاء ھذه المحنة بھذه الحيلة البسيطة والشائعة.
بعد ﻣضي بعض الوقت وعن"دﻣا أص"بح الظ"الم داﻣس"ا ً ض"اعت عل" ّي ﻣالﻣ"ح الطري"ق،
أخذت أشك بصواب االتجاه الذي أنا سائر فيه ،فانحرفت باتج"اه آخ"ر ،وﻣ"ا أن س"رت
بعض الوقت حتى شككت أيضا ً باتجاھي الجديد ،فتوقفت .يممت وجھي نحو الجھ"ات
األربع فلم أجد ﻣا يساعدني على ﻣعرفة الطريق .لقد ضعت .لم يكن بمق"دوري الس"ير
بأي اتجاه خشية االبتعاد عن ھدفي .ال أنسى تلك اللحظات الت"ي ﻣ"رت عل"ي وأن"ا ف"ي
تلك الحالة أحدق في الظالم تائھا في جو بارد جداً وﻣمطر .وأن"ا ف"ي ھ"ذه الح"ال وإذا
بي أبصر وﻣيضا ً عن بعد .وﻣن ث"م لمح"ت لھي"ب ن"ار يظھ"ر ويختف"ي .ق"ررت التوج"ه
نحو ﻣصدر النار غير آبه ب َمن سأصادفھم ،المھم أن يكونوا بشراً.
بع""د فت""رة قص""يرة اختف""ت الن""ار ،فبقي""ت أﻣش""ي ﻣحافظ"ا ً عل""ى اتج""اھي .س""رت ﻣس""افة
ﻣعينة ،وإذا بي أسمع نباح كالب سرعان ﻣا توجھ"ت نح"وي ،وأحاط"ت ب"ي ،كإحاط"ة
السوار بالمعصم ،دون أن تھاجمني .فجأة سمعت صوت اﻣرأة تن"اديِ ":ﻣن"و؟" ) َﻣ"ن
ھو القادم؟( .أجبت" :صديج" )صديق(.
فنھرت المرأة الك"الب الت"ي كف"ت ع"ن النب"اح وابتع"دت وھ"ي تھ"ز ذيولھ"ا تعبي"راً ع"ن
اﻣتثالھا لألﻣر .تعجبت أن أجد نفسي قريبا ً ﻣ"ن بي"ت ھاش"م المس"عودي ،وﻣ"ع ذل"ك ل"م
أس""تطع رؤيت""ه بس""بب الظ""الم .رح""ب ھاش""م ب""ي كعادت""ه .غ""ذوا الن""ار الخافت""ة بحط""ب
جديد وسرعان ﻣا شعرت بالدفء ورحت أتابع األخبار ﻣن راديو يعم"ل عل"ى بطاري"ة
كبيرة .لم أخبر ھاشم بما جرى لي وﻣا عانيته في الطريق .لق"د نوھ"ت ل"ه ب"أني ك"دت
أن أضيع طريقي بسبب الظالم .إن الحديث ع"ن الخ"وف ﻣ"ن كل"ب ﻣتوج"ه لمھاجمت"ك
أو الخوف وأنت ضائع ف"ي ظ"الم داﻣ"س ف"ي الص"حراء ال يش"ير إل"ى ش"جاعة الم"رء،
حسب القيم السائدة في الريف ،بل وقد يعرض المتحدث نفسه لسخرية اآلخرين.
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السجن لمدة ثالث سنوات
عدت إلى المدينة خلسة .وكنت قد استلمت بري"داً حزبي"ا ً يتض"من نش"رة إخباري"ة ع"ن
انتفاضة ﻣدينة الحي .كنا نستنسخ النشرات اإلخبارية ونوزعھا .باشرنا ،أخي حمي"د
وأنا ،باستنساخ النشرة الجديدة ،عندﻣا زارني ،وفق ﻣوعد ﻣس"بق ،أح"د الرف"اق ف"ي
البيت واس"مه جلي"ل أس"د .ول"م يم"ر عل"ى وج"وده عن"دنا أكث"ر ﻣ"ن نص"ف س"اعة حت"ى
داھم""ت الش""رطة بيتن""ا وذل""ك ف""ي ﻣس""اء  9ش""باط  .1957وألق""ي الق""بض عل""ي وعل""ى
جلي""ل أس""د وأخ""ي حمي "د ال""ذي ك""ان عم""ره  16عاﻣ""ا .عث""رت الش""رطة عل""ى النش""رة
اإلخباري""ة .أنكرن"""ا ف"""ي التحقي"""ق عائدي"""ة النش"""رة وﻣستنس"""خاتھا .تعرض"""نا للض"""رب
والش""تم ووجھ "ت إلين""ا تھم""ة وف""ق الم""ادة  89ـ " آ الت""ي تخ""ص الش""يوعية ،رغ""م أن
النشرة اإلخبارية لم تكن لھا أية عالقة بالشيوعية.
بع""د بض""عة أس""ابيع ت""م تس""فيرنا إل""ى ﻣدين""ة الديواني""ة لتق""ديمنا إل""ى المجل""س العرف""ي
العسكري .فقد كانت البالد تعيش في ظل األحكام العرفية .قدﻣنا إلى المجلس العرف"ي
في اليوم التالي لوصولنا بدون توكيل ﻣحاﻣي للدفاع عنا .ألقى المدعي العام ﻣطالع"ة
ﻣختصرة طالبا إدانتنا .باش"رت بال"دفاع ق"ائال" ً:س"يدي إن ھ"ذه األوراق ال تع"ود لن"ا،
علما بان ﻣضمونھا ،بحدود اطالعنا على ذلك في التحقيق ،ال عالق"ة ل"ه بالش"يوعية.
أوقفني رئيس المحكمة صارخا في وجھي" :أسكت!" وأصدر حكم"ه بالس"جن ث"الث
سنوات علي وعل"ى جلي"ل أس"د ،وأح"د عش"ر ش"ھراً س"جن وس"نة ﻣراقب"ة عل"ى أخ"ي
حميد .رحلنا في اليوم التالي إلى سجن الحلة تمھيدا لتسفيرنا إلى سجن بعقوبة.
أدخلونا االنف"رادي ف"ي س"جن الحل"ة .نف"س المك"ان المخص"ص للمحك"وﻣين باإلع"دام،
والذي قضيت فيه ﻣحكوﻣيتي في األشھر األولى ﻣن عام  ،1955عندﻣا ك"ان المج"رم
عبد الجبار أيوب ﻣديراً للسجن .وقد أبلغنا بأنن"ا سنس"فر ف"ي الي"وم الت"الي إل"ى س"جن
بعقوب"ة .ف"ي المس"اء كن"ا جالس"ين ف"ي الغرف"ة ﻣ"ع بض"عة س"جناء آخ"رين ،وإذا ب"أخي
قاس""م ينتص""ب ف""ي ب""اب الغرف""ة ،اندھش""نا للص""دفة ،تعانقن""ا ،أن""ا وأخ""ي حمي""د ،ﻣع""ه
بحرارة ،وعرفن"ا ﻣن"ه ب"أن الش"رطة ق"د ألق"ت الق"بض علي"ه ألن"ه ﻣحك"وم غيابي"ا ً لم"دة
ثالثة أشھر ،وسيقضيھا في س"جن الحل"ة ،أي إنن"ا س"نتفارق ف"ي الي"وم الت"الي .أقمن"ا
"حفلة" توديع غنى فيھا قاسم )أبوذية( تناس"ب الموق"ف ال"ذي كن"ا في"ه .ك"ان لقاؤن"ا
قصيراً جداً أعقبه فراق طويل .وقد اندھشت لصوت قاسم الجميل والشجي والذي ل"م
سفرنا أنا وأخي حميد وجلي"ل أس"د إل"ى ﻣوق"ف
أكن قد سمعته سابقا ً .في اليوم التالي ُ
السراي في بغداد وﻣنه إلى سجن بعقوبة للقاء الجالد علي زين العابدين.

في سجن بعقوبة ثانية
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ل""م يع""د س""جن بعقوب""ة وﻣ""ديره عل""ي زي""ن العاب""دين ف""ي ع""ام  1957عل""ى رھبتھم""ا
السابقة ،كما كان عليه الحال عندﻣا دخلت ھذا السجن ألول ﻣرة في عام  .1955فقد
ُكس""رت ش""وكة الم""دير بفض""ل ص""مود الكثي""ر ﻣ""ن الش""يوعيين ،وخاص""ة ﻣجموع""ة
السجناء الشيوعيين القداﻣى الذين نقلوا ﻣن سجن )نقرة الس"لمان( الص"حراوي إل"ى
سجن بعقوبة في بداية عام  ،1956على إث"ر إض"رابھم ع"ن الطع"ام .وﻣ"ع أنن"ي كن"ت
واثقا ً ﻣن صالبة أخي حميد ،فقد كن"ت قلق"ا ً علي"ه لص"غر س"نه وقل"ة تجربت"ه .وعش"ية
سفرنا إلى سجن بعقوب"ة ،وض"عت خالص"ة تجربت"ي ،عن"د ﻣواجھ"ة الجالدي"ن ،أﻣاﻣ"ه
وأﻣام جليل أسد ،ول"م أع"د عل"يھم ذل"ك ثاني"ة .وفح"وى ھ"ذه التجرب"ة تتح"دد ف"ي ع"دم
استفزاز الجالدين واإلجاب"ة عل"ى ق"در الس"ؤال وع"دم التظ"اھر بالض"عف ف"ي الس"لوك
والك"""الم .عن"""د وص"""ولنا إل"""ى س"""جن بعقوب"""ة تعرض"""نا لم"""ا يص"""طلح علي"""ه الس"""جناء
ڊ)الكروان( ،أي الضرب بالھراوات والعصي ﻣن قب"ل الس"جانين ﻣص"حوبة بالش"تائم
واإلھانةات .في اليوم التالي زارن"ا الم"دير وق"د تھج"م عل"ي ،ألنن"ي ب"دالً ﻣ"ن أن أت"رك
الش""يوعية بع""د حبس""ي األول جلب""ت ﻣع""ي أخ""ي الص""غير ھ""ذه الم" ّرة ،عل""ى ح""د قول""ه.
وانصرف بع"د كي"ل الص"فعات والش"تائم .ك"ان ف"ي غرف"ة االنف"رادي ﻣعن"ا ،أخ"ي حمي"د
وأن""ا ،الرفي""ق نائ""ب عب""د ﷲ ،خي""اط ﻣ""ن الس""ليمانية ،ال""ذي أص""بح الحق "ا ً عض""واً ف""ي
اللجنة المركزية .ورغم قصر الم"دة الت"ي عش"ناھا س"وية ﻣ"ع نائ"ب ،فق"د نش"أت بينن"ا
صداقة تؤكدھا حرارة اللقاءات وحميميتھا في كل ﻣرة نلتقي فيھ"ا ،ﻣھم"ا ك"ان تباع"د
الفترة بينھا.
لم يكن أخي حميد قد بل"غ س"ن الرش"د بع" ُد .وك"ان ض"ئيل الحج"م نس"بيا ،أﻣل"ط الوج"ه.
ول""ذلك ك""ان يب""دو علي""ه ﻣالﻣ""ح الص""با .فك""ان ﻣوض""ع إعج""اب الرف""اق ف""ي الس""جن
وﻣوضع فخري واعتزازي .ل"م يتس"ن لن"ا ف"ي تل"ك الفت"رة االخ"تالط بحري"ة بالس"جناء
اآلخرين .فالسجناء ﻣوزعون في غرف ﻣغلقة ال تسع الواح"دة ﻣنھ"ا أكث"ر ﻣ"ن أربع"ة
أشخاص .كنا نخرج للتعرض ألشعة الشمس س"اعة واح"دة يوﻣي"ا ف"ي باح"ة الس"جن.
بعد ح"والي عش"رة أي"ام زارن"ا ﻣ"دير الس"جون الع"ام ف"ي الع"راق .وعن"دﻣا ش"اھد أخ"ي
حميد استغرب ﻣن وجوده في ھذا السجن ،ولم يعر أي اھتمام إليضاح ﻣ"دير الس"جن
بأنه ﻣوجود ﻣع أخيه األكبر ،وقرر المدير العام نقله على الفور إل"ى س"جن األح"داث.
فتوادعت ﻣعه وداعا ً حاراً ولم نلتق ،ﻣرة أخرى ،إال بعد ثورة  14تموز.
سم ﻣدير سجن بعقوبة الجناح الخاص بالسياسيين إل"ى ثالث"ة أقس"ام.
في تلك الفترة ق ّ
القسم األول كان ﻣخصصا ً للخطرين جداً ،والثاني للخطرين ،والثال"ث لألق"ل خط"ورة،
أﻣا الرفاق اليھود فقد عزلوا في جناح خ"اص .ودرج"ة الخط"ورة ھ"ذه تتب"ع تق"ديرات
المدير االعتباطية .وقد أفرزني ﻣع الخطرين وكان عددنا في ھ"ذا القس"م  17س"جينا ً.
وتف"تح علين""ا أب""واب الغ""رف لفت"رات أق""ل ﻣ""ن غي""ر الخط"رين .ك""ان عم""ر عل""ي الش""يخ
المسؤول الحزبي ع"ن القس"م ،وكلف"ت أن"ا بالش"ؤون االقتص"ادية ،الت"ي تش"مل توزي"ع
األك""ل والس""كائر والش""اي و...ال""خ .وض""م ھ""ذا القس""م الرف""اق عزي""ز س""باھي ووج""دي
ش""وكت س""ري وف""رج ﻣحم""ود وﻣحم""د عل""ي الش""بيبي ،أخ الش""ھيد حس""ين الش""بيبي
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)صارم( ،وعزيز وطبان وطالب عبد الجبار وشھيد عبد الحسين أب"و ش"بع وغي"رھم.
وق"د اس""تفدت ف""ي ھ"ذا القس""م ﻣ""ن ﻣعلوﻣ"ات طال""ب عب""د الجب"ار لتنمي""ة ﻣعلوﻣ""اتي ف""ي
الفلسفة المادية الديالكتيكية.
بع""د ح""والي الش""ھر جمع "وا الس""جناء ف""ي قس""م واح""د .وتعرف""ت وقتھ""ا عل""ى الرف""اق
القداﻣى ﻣثل ھادي ھاشم األعظمي ،وكان المسؤول األول في السجن ،وزكي خيري
وعزيز ﻣحمد وﻣھدي حميد وبھ"اء ال"دين ن"وري وعم"ر عل"ي الش"يخ أعض"اء اللجن"ة
الحزبية المسؤولة في السجن .وتعرفت كذلك عل"ى الرف"اق س"الم الناص"ري ويوس"ف
حنا ونافع يونس وعزيز الحاج وحميد بخش وعدنان الب"راك وجاس"م حم"ودي وعب"د
الرحمن ﻣنصور وحسن عوينة وعبد اللطيف الرحبي وأكرم حسين وصاحب حمادي
وآخ""رين .وكان "ت أغلبي""ة ھ""ؤالء ﻣقي""دة أرجلھ""م بسالس""ل حديدي""ة .إض""افة إل""ى ذل""ك
تعرف "ت عل""ى الكثي""رين ﻣ""ن أبن""اء جيل""ي ﻣث""ل الش""ھيد ش""اكر ﻣحم""ود وتوفي""ق أحم""د.
وعندﻣا كنت في ھذا القس"م ُز ّج بق"ادة ﻣنظم"ة الف"رات األوس"ط ﻣعن"ا وك"ان ﻣ"ن بي"نھم
الرفاق حسين سلطان وباقر إبراھيم وعدنان عباس.
أنتخب""ت عض""وا ف""ي اللجن "ة االقتص""ادية ﻣ""ع ع""دنان الب""راك وجاس""م حم""ودي وك""اظم
فرھود وكان األخير ﻣسؤولھا .وأنيطت ب ّي ﻣھم"ة توزي"ع الس"كائر والتنب"اك )الت"تن(،
وكان""ت ھ""ذه المھم""ة ﻣ""ن أكث""ر المھ""ام حساس""ية ف""ي الس""جن نظ""راً لع""دم ت""وفر الكمي""ة
الكافية ﻣن السكائر أحيانا .لذلك كان اآلخرون يتجنبون تولي ھذه المھمة .وقد قبل"ت
بھا لقناعتي بأنني األنسب لھ"ا بحك"م ك"وني س"جين جدي"د وعالقت"ي ب"اآلخرين خالي"ة
ﻣن الحساسية.
كنا نوزع السكائر عل"ى الوج"ه الت"الي :ك"ل ﻣ"دخن يح"دد ع"دد الس"كائر الت"ي يحتاجھ"ا
يوﻣيا على أن ال تزيد عن علبة واحدة ) 20سيكارة( ويستلم حصته ص"باح ك"ل ي"وم.
أﻣ""ا الت""تن فيس""تلم الم""دخن ﻣن""ه ك""يس يكف""ي ألس""بوع ويمك""ن أن يحص""ل عل""ى كمي""ة
إض""افية .المش""اكل الت""ي يواجھھ""ا الم""رء ،ھ""ي أن بع""ض الرف""اق يطلب""ون س""يكارة أو
أكث"""ر بع"""د نف"""اد حص"""تھم ،خاص"""ة أولئ"""ك ال"""ذين ي"""دخنون علب"""ة واح"""دة .وإذا حص"""ل
وزودتھ""م بحص""ة إض""افية ،ف""إن اآلخ""رين س""رعان ﻣ""ا يتھم""ونني باللبرالي""ة .ل""يس
ب""المفھوم المرغ""وب والمف""اخر ب""ه ف""ي وس""ط ﻣ""ن السياس""يين والمثقف""ين ف""ي ع""راق
اليوم ،إنما بمعنى غير ﻣلتزم بالقواعد .وإذا ت"رددت ف"ي تق"ديم حص"ة إض"افية فتھم"ة
الدوغمائي""ة ج""اھزة .كن""ت أعط""ي س""يكارة واح""دة ،إض""افية لم""ن يطل""ب ،خاص""ة ﻣ""ع
دخولنا للغرف ،للنوم في الساعة العاشرة ﻣساء حي"ث تقف"ل األب"واب علين"ا .المش"كلة
األخرى ،ھي أن ﻣصدرنا األساسي للشكائر والتتن ھي المواجھة الشھرية .وإذا كان
الوارد ال يكفي كان التنظيم يكلف ھذا الرفيق أو ذاك ﻣن أبناء العوائل الميس"ورة ك"ي
يخب""روا ع""وائلھم ب""أن يرس""لوا لن""ا بض""عة كلوس""ات س""كائر بالبري""د .وف""ي ح""ال ت""أخر
وصولھا ،كنت ﻣضطراً إلى تقنين الحصة بنسبة ﻣعين"ة ،وك"ان ذل"ك ي"زعج الم"دخنين
ويحرجن""ي .ل""م تك""ن ھن""اك أي "ة ﻣش""كلة ﻣ""ع ال""ذين ي""دخنون الت""تن ،وع""ددھم ل""م يك""ن
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يتجاوز أصابع اليد الواحدة ،وكنت أحدھم .فمنذ أن أنيطت بي ﻣھم"ة توزي"ع الس"كائر
تحولت للتتن تجنبا ألي قيل وقال .كانت األعمال ﻣوزعة على السجناء .فھن"اك فري"ق
يق""وم بغس""ل المالب""س وآخ""ر ﻣكل""ف بخب""ز الص""مون وثال""ث بتوزي""ع األك""ل وغس""ل
األوان"""ي .وك"""ان الجمي"""ع يعمل"""ون بش"""كل دوري .وكن"""ت أح"""د المش"""رفين عل"""ى ط"""بخ
الشوربة للفطور صباحا ،والتي يطبخھا السجناء العاديون ،إضافة إلى عضويتي في
أحدى فرق الفرن.

في زنزانة واحدة ﻣع الرفيق عزيز ﻣحمد
كنت ﻣھتما بمعرفة تفاصيل تاريخ الحزب وقادت"ه ول"م يك"ن ذل"ك ،إطالق"اً ،ع"ن س"ابق
تصميم أو ألن"ي ق"د أحت"اج إل"ى ذل"ك لكتاب"ة ذكري"اتي ف"ي ي"وم ﻣ"ا ،والت"ي ل"م أفك"ر ف"ي
كتابتھا ،بل كانت ﻣحض نزعة غريزية بحك"م قن"اعتي الراس"خة بارتب"اطي المص"يري
بالحزب .و قد لقيت ضالتي في الرفاق القداﻣى .ولم يبخل الرفيق عزيز ﻣحم"د ،ال"ذي
عشت ﻣعه في غرفة واحدة فترة طويلة باإلجابة على أي سؤال لديه ﻣعلوﻣات عن"ه،
ﻣ""ا ع""دا الح""ديث ع""ن ظ""روف انش""قاق ﻣنظم""ة راي""ة الش""غيلة .فق""د ب""اءت ﻣح""اوالتي
لتحفيزه إلى الحديث عن تفاصيل ذلك بالفشل .إن كل ﻣا س"معته ﻣن"ه ھ"و" :ص"دّقني
لم نكن نفكر يوﻣا باالنشقاق عن الحزب ،ال أدري كيف حصل ذلك" .يقولھ"ا ﻣت"وتراً
ويُغلق الموضوع .وﻣرة أجابني" :جلسنا على س"طح الف"رن" ول"م يكم"ل كالﻣ"ه إنم"ا
نف"خ بي""ده وض""رب الھ""واء بق"وة ،وكأن""ه يص""فع أح""داً ،وأض"اف "لع""د ش""عبالك؟" )ﻣ""ا
الذي يخطر ببالك إذن؟(
وأعتق""د بأن""ه ك""ان يري""د أن يس""خر ﻣ""ن عملي""ة االنتش""ال )االنش""قاق( ،وأراد بحركت""ه
وكالﻣه ذاك أن يرسم صورة كاريكتيرية لھا .إن أخطر انشقاق وقع في الس"جن ،قب"ل
انش""قاق ﻣنظم""ة راي""ة الش""غيلة ،ھ""و ال""ذي حص""ل ف""ي ربي""ع  1950ف""ي س""جن نق""رة
الس""لمان الص""حراوي وال""ذي أدى إل""ى إخ""راج ﻣجموع""ة ﻣ""ن الك""وادر القديم""ة الت""ي
زاﻣلت الرفيق فھد في سجن الكوت،على رأسھم المسؤول األول في المنظمة الرفيق
س""الم عبي""د النعم""ان وﻣع""ه الرف""اق عل""ي ش""كر ون"افع ي""ونس ويوس""ف زلخ""ة وﻣحم""د
حسين أبو العيس وعبد الحسين خليفة وكاظم خليفة وغيرھم .لم أتمك"ن ﻣ"ن أن أﻣ"ر
ﻣ""رور الك""رام عل""ى ح""دث بمث""ل ھ""ذه النت""ائج الخطي""رة وأن""ا أع""يش وس""ط عش""رات
الش""ھود .وﻣ""ع األس""ف ل""م أس""مع أي توض""يح ﻣ""ن ال""ذين أص""بحوا خ""ارج الح""زب ف""ي
حينه .فلم يكن قد بقي ﻣنھم في السجن سوى نافع يونس الذي أنھى ﻣحكوﻣيته بعي"د
وصولي إلى السجن.
وخالص""ة القص""ة ھ""ي إن الم""زاج "اليس""اري" ال""ذي نش""أ ف""ي أوس""اط الش""بيبة الت""ي
ص"""دت لمھم"""ة قي"""ادة الح"""زب إث"""ر الض"""ربة الموجع"""ة الت"""ي وجھ"""ت لقي"""ادة الح"""زب
ت ّ
وﻣنظماته وإعدام قيادته التاريخية ،قي"ادة الرفي"ق فھ"د ،ق"د تس"رب إل"ى الس"جن .وق"د
اس""تغل حمي""د عثم""ان ذل""ك ليق""ود حمل""ة ض""د قي""ادة المنظم""ة ﻣس""تغالً بع""ض التس""لكات
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الشخص""ية غي""ر الص""حيحة ،ولكنھ""ا غي""ر الھاﻣ""ة ،ليتھمھ""ا باليميني""ة والبرجوازي""ة.
وب""دالً ﻣ""ن االكتف""اء بالنق""د ال""ذاتي ال""ذي قدﻣ""ه س""الم عبي""د النعم""ان ،فق""د نح""ي ع""ن
المسؤولية لتبدأ حملة تش"ھير ظالم"ة ض"ده وض"د رفاق"ه أدت إل"ي االنقس"ام الم"ذكور.
ولم يبخل بھاء الدين نوري ،والذي كان على رأس الحزب ،ولم يعتق"ل بع" ُد ،ف"ي كي"ل
االتھاﻣات لھم باعتبارھم زﻣرة انتھازية واندحارية وتيتوي"ة ف"ي جري"دة "القاع"دة"
السرية في ع"ددھا الص"ادر ف"ي تش"رين األول  .1950وﻣ"ن الج"دير بال"ذكر أن ﻣحم"د
حسين أبو العيس أصبح عض"واً ف"ي المكت"ب السياس"ي للح"زب ون"افع ي"ونس عض"واً
ف""ي اللجن""ة المركزي""ة بع""د ث""ورة  14تم""وز ،وق""د استش""ھد االثن""ان تح""ت التع""ذيب ف""ي
انقالب شباط الفاشي عام  .1963أﻣا ﻣصير بھاء وحميد عثمان فقد أشرت لھ"ذا ف"ي
ﻣوضوع "ﻣنظمة راية الشغيلة وتجربتي ﻣعھا" ،وھ"و ﻣص"ير عل"ى أق"ل تق"دير غي"ر
حميد بالنسبة لألول وغير ﻣشرف بالنسبة للثاني.

صور ﻣن ﻣعاناتنا في سجن بعقوبة
أص"عب األﻣ"ور الت"ي واجھناھ"ا ف"ي س""جن بعقوب"ة االنف"رادي ھ"و حرﻣانن"ا ﻣ"ن الكت""ب
والص""حف وال""ورق واألق""الم ،والتفت""يش الي""وﻣي المص""حوب باإلھان""ات والعقوب""ات
بالسجن االنفرادي أو بالمقرعة ألسباب تافھة .فعل"ى س"بيل المث"ال ،عوق"ب الرفيق"ان
أك""رم حس""ين وعزي""ز الح""اج لص""نعھما جواري""ب شخص""ية ﻣ"ن ﻣالب""س س""جنية قديم""ة
التقاء برد الشتاء على اعتب"ار أن ذل"ك تالع"ب غي"ر ج"ائز ب"المالبس الس"جنية! كان"ت
أخب""ار الح""زب وﻣنش""وراته تص""لنا ونت""داولھا س""راً ،والك""راريس تستنس""خ عل""ى دفت"ر
أوراق لص""نع الس""كائر اليدوي""ة )دفت""ر ل""ف( .وكان""ت جري""دة ال""بالد ،وغيرھ""ا أحيان "اً،
تص""لنا ،بواس""طة س""جان اس""مه عل""ي وھ""و ﻣ""ن فالح""ي ناحي""ة الحس""ينية ف""ي ك""ربالء،
بشكل سري وغير ﻣنتظم ،ونتداول أھم ﻣا فيھا س"راً .وق"د انكش"ف أﻣ"ر ھ"ذا الس"جان
وطرد ﻣن وظيفته بعد أن عوقب بقسوة ووحشية أﻣام أنظارنا ،تشفيا بنا .وقد تألمن"ا
جميعا واكتأبنا لمرآه وھو ﻣكب"ل بأثق"ل أن"واع السالس"ل .لق"د تفق"ده الح"زب بع"د ث"ورة
 14تموز وساعده على إيجاد عمل ﻣناسب له .وأقيمت ف"ي الس"جن دورات تدريس"ية
تض""م الواح""دة ﻣنھ""ا بح""دود 5ـ"  7رف""اق لت""دريس االقتص""اد السياس""ي واللغ""ة العربي""ة
واللغة اإلنكليزي"ة و...ال"خ .وك"ان االش"تراك ف"ي دورة واح"دة إلزاﻣي"ا .وي"تم الت"دريس
بشكل شفھي .واس"تخدم المس"اھمون ف"ي دورات اللغ"ة اإلنكليزي"ة قطع"ة ص"غيرة ﻣ"ن
لـّب قلم الرصاص ليكتبوا الكلمات الجديدة على أذرعھ"م ،بع"د أن يش"دوا تل"ك القطع"ة
برأس ثالثة عيدان شخاط! وق"د اش"تركت ف"ي دورة لالقتص"اد السياس"ي حاض"ر فيھ"ا
يوسف حنا ودورة للغة العربية د ّرس فيھا بھاء الدين نوري .وساھم الرفيق"ان زك"ي
خيري وعزيز الحاج في التدريس أيضا ً في دورات أخرى.
كان""ت المواجھ""ة ف""ي الس""جن ش""ھرية ،ويُع""د ي""وم المواجھ""ة يوﻣ"ا ً بھيج"ا ً ولك""ن ل""يس
بمس""توى واح""د للجمي""ع .فالس""اعة الت""ي يخ""رج فيھ""ا الس""جناء تك""ون ص""عبة وتب""دو
طويلة على اآلخرين ﻣن الذين ليس لديھم ﻣواجھة .كان ينتابني شعور عمي"ق ب"اليتم
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والظل""م .وأظ""ن أن نف""س الش""عور ك""ان ينت""اب اآلخ""رين ﻣ""ن أﻣث""الي .كن""ت يائس "ا ً ﻣ""ن
الحص""ول عل""ى ﻣواجھ""ة ،ألنھ""ا تحت""اج إل""ى رخص""ة ﻣ""ن دائ""رة األﻣ""ن )التحقيق""ات
الجنائية( .ويعتبر السفر ﻣن ك"ربالء إل"ى بعقوب"ة ﻣكل"ف بالنس"بة لعائل"ة ترك"ت ب"دون
ﻣعيل .فقد كان أخي الثاني قاسم ﻣشرداً في بغداد ولم يستطع اإلقاﻣة في كربالء بع"د
أن أنھى ﻣحكوﻣيته .وانخرط األخ الثالث ﻣجي"د ف"ي الج"يش لي"ؤدي خدﻣ"ة العل"م ،ف"ي
ح""ين يقض""ي األخ الراب""ع حمي""د ﻣحكوﻣيت""ه ف""ي س""جن الموق""ف .وت""رك األخ الخ""اﻣس
جليل ) 14عاﻣا( والسادس خليل ) 10أع"وام( الدراس"ة وأص"بحا عم"االً ف"ي ص"ناعة
األفرشة )ندافين( ليتمكنا ﻣن إعالة نفسيھما والعائل"ة .وكان"ت ج"دتي ،أم وال"دتي ،ق"د
اس"تقرت نھائي""ا ف"ي بيتن"ا ً واحتل"ت بج""دارة ،ف"ي غي""ابي وغي"اب إخ""وتي الكب""ار ،إدارة
شؤون العائلة.

جدتي
كانت جدتي ،أم والدتي ،وعمرھا آنذك حوالي ستين عاﻣاً ،قد استقرت نھائي"ا عن"دنا
بعد وفاة أﻣي .إنھا اﻣرأة قوية الشكيمة ،وتعم"ل خياط"ة طاقي"ات ف"ي البي"ت ألص"حاب
المحالت .كان شعورھا عاليا ً بالمسؤولية تجاه العائل"ة .وق"د تحول"ت عالقتھ"ا بأص"غر
أربع""ة ﻣ""ن إخ""وتي إل""ى عالق""ة أم بأبنائھ""ا أكث""ر ﻣنھ""ا عالق""ة َج""دة بأحفادھ""ا .كان""ت
تتعاطف ﻣعنا ﻣتأثرة إيجابا بسلوكنا ،أن"ا وإخ"وتي ال"ذين اقت"دوا ب" ّي ،وبالرف"اق ال"ذين
كانوا يت"رددون علين"ا .وكان"ت ت"أتي لمواجھتن"ا ف"ي الس"جون والمع"تقالت وترف"ع ﻣ"ن
ﻣعنوياتنا ،وتخفي المنشورات والكتب الممنوعة تحت ﻣالبسھا ،وتلوذ ب"القرآن تق"رأ
فيه ،عندﻣا كان البوليس يتحرى بيتنا.
وھن""اك عاﻣ""ل لع""ب دوراً ھاﻣ "ا ً ف""ي تأثرھ""ا اإليج""ابي بس""لوكنا ،أال وھ""و س""لوك خ""الي
صادق .كان خالي ابنھا الوحيد ﻣنصرفا ً في شبابه انصرافا ً كلي"ا إل"ى اللھ"و والط"رب،
ول"""يس عل"""ى طريق"""ة وال"""دي "الحض"""ارية" وھ"""ي االس"""تمتاع ف"""ي بغ"""داد ب"""المالھي
والمقاص"""ف و...إل"""خ .وك"""ان يقض"""ي أوق"""ات طويل"""ة ﻣ"""ع الغج"""ر)الكاوي"""ة( وحف"""الت
األع""راس .وك""ان ص""وته جم""يالً ،ويُع""د ض""ابط إيق""اع جي""د ،إض""افة ل "ذلك ك""ان وس""يما ً
ولديه عشيقات .كانت جدتي تأخذ الرسائل ،المتبادلة بينه وبينھن ،ﻣن جيب"ه ألقرأھ"ا
لھا ،وذلك عندﻣا كنت صبيا .كانت ﻣھنته )عربنجي( ،وتحول الحقا ً إلى سائق .وب"دالً
ﻣن أن يساعد جدتي ،باعتباره ﻣعيلھا وأعفي ﻣن العسكرية لھذا السبب بالذات ،ك"ان
يتھرب ﻣن أداء ھذا الواجب أحيانا كثيرة.
وﻣا كان خالي في نظ"ر ج"دتي إال ﻣج"رد " دنبكج"ي" يط"ارد الكاولي"ة .وعن"د ﻣقارن"ة
س""لوكنا بس""لوكه  ،كان""ت تعتبرن""ا ﻣھ""ذبين .وعن""دﻣا أراد أخ""ي حمي""د نق""ل العائل""ة إل""ى
بغداد في عھد عبد الكريم قاسم ،لتأس"يس بي"ت حزب"ي ل"دى لجن"ة التنظ"يم المركزي"ة،
فإنھ""ا ل""م تعت""رض عل""ى ذل""ك .ك""ان ش""رطھا الوحي""د ھ""و أن يك""ون ﻣوق""ع البي""ت ف""ي
الكاظمي""ة .وفع""ال عاش""وا ف""ي الكاظمي""ة .وبق""ي البي""ت بع""د انق""الب ش""باط الفاش""ي ع""ام
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 1963ﻣ""دة ش""ھرين ،فل""م يك""ن أح""د ﻣم""ن يعرف""ون البي""ت ق""د وق""ع بي""د البع""ث الفاش""ي
س""وى الرفي""ق حس""ن عوين""ة وال""ذي استش""ھد تح""ت التع""ذيب بع""د فت""رة وجي""زة ﻣ""ن
االنقالب .وقد دوھم البيت ﻣن قبل "الحرس القوﻣي" ،حيث اص"طحبھم إلي"ه س"لطان
المال علي المرشح لعض"وية اللجن"ة المركزي"ة بع"د اعت"راف ك"ريم عب"اس علي"ه .وق"د
ألق""ي الق""بض ف""ي البي""ت عل""ى عزي""ز الش""يخ ،المرش""ح لعض "وية المكت""ب السياس""ي،
إضافة إلى أخي حميد ) ،(* 27وبقيت عناصر ﻣ"ن "الح"رس الق"وﻣي" ف"ي قس"م ﻣ"ن
البيت )البراني( أكثر ﻣ"ن ش"ھرين .وكان"ت ج"دتي حارس"ا ً أﻣين"ا عل"ى إخ"وتي الص"غار
المحجوزين في قسم ﻣستقل ﻣن البيت )الدخالني(.
وقبل أن أنھي حديثي ع"ن ج"دتي ب"ودي أن أروي ھ"ذا الح"ادث عنھ"ا .ف"ي بداي"ة ع"ام
 1974زرتھا ،وكنت عائداً ﻣن الدراسة في ﻣوسكو ،في بي"ت أخ"ي حمي"د .ش"كت ل"ي
كي""ف أنھ""ا وقع""ت ﻣ""ن ال""درج ف""ي إح""دى اللي""الي ،وجرح""ت ف""ي ي""دھا وظھرھ""ا .لق""د
واسيتھا ،و ُدھشت كي"ف أنھ"ا عاش"ت بع"د تل"ك الحادث"ة ،فال"درجات ع"ددھا  12درج"ة
ص""خرية وك""ان عمرھ""ا ين""اھز الثم""انين عاﻣ "ا ً!! .وق""د أعتقل""ت ف""ي ع""ام  1982لع""دة
أشھر ﻣع س"تة وعش"رين ف"رداً ھ"م جمي"ع إخ"وتي ونس"ائھم وأطف"الھم ،المقيم"ين ف"ي
بغ""داد ،كرھ""ائن ب""دالً عن""ي .ولھ""ذا االعتق""ال قص""ة ،ﻣجالھ""ا ف""ي ﻣك""ان آخ""ر .وق""د ك""ان
ﻣوقف جدتي جيدا في المعتقل .وقد توفيت عن عمر يناھز التسعين عاﻣا .وأﻣا خالي
فق""د خف""ف ﻣ""ن اللھ""و والط""رب وﻣ""ن ث""م ن""أى بنفس""ه ع""ن ذل""ك بع""د زواج""ه ،وأص""بح
سكرتيراً لنقابة السواق بعد ثورة  14تم"وز ،وأعتق"ل ف"ي انق"الب ش"باط ع"ام .1963
كان خالي يحبنا جميعا ونحبه .وھداياه في األعياد )عيدية( ،وع"ادة نقدي"ة ،أكث"ر ﻣ"ن
جميع األقرباء .ولم يتوان ،وال ﻣرة واحدة ،ﻣن أن يتكفلنا عندﻣا كن"ا نحت"اج ذل"ك ف"ي
ﻣركز الشرطة وفي أصعب الظروف.
***
نع""ود إل""ى الحي""اة ف""ي الس""جن .ف""ي ﻣواجھ""ة األول ﻣ""ن تم""وز  ،1957وبع""د ع""ودة
السجناء ﻣن المواجھة ،نادى الس"جان باس"مي وأردف ذل"ك ب "ﻣواجھ"ة" ل"م أص"دق
أذني .كرر الرفاق الذين يقفون بالقرب ﻣني ﻣا قاله الس"جان ﻣندھش"ين وﻣستفس"رين
ﻣنيَ ":ﻣن سيكون؟" أجبتھم فوراً":ال أعرف".
واندفعت باتجاه الباب )ضاربا ً أخماسا ً بأس"داس( وأن"ا ف"ي طريق"ي لمك"ان المواجھ"ه.
وإذا بي أقف أﻣام ستة وجوه عزي"زة ج"داً عل" ّي ،وھ"ي ج"دتي وأخ"ي ﻣجي"د وأخ"وتي
الثالثة الصغار ﻣع أختي الصغيرة س"ھيلة .ش"عرت بالس"عادة وأن"ا أتح"دث ﻣعھ"م رغ"م
 27ـ جاء في "عقود ﻣن تاريخ الحزب الشيوعي العراقي" للكاتب الرفيق عزيز س"باھي الج"زء
الث"""اني ص  561ﻣ"""ا يل"""ي " :ف"""ي  8نيس"""ان  ،1963اعتق"""ل عزي"""ز الش"""يخ وبع"""ده س"""لطان ﻣ"""ال
علي".ھذه المعلوﻣة غير صحيحة .والصحيح ـ وﻣا يؤكده أخي حميد ـ ھو ﻣا ﻣذكور في أعاله.
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القضبان التي كانت تفصل بيننا والس"جان ال"ذي ك"ان يراقبن"ا ع"ن كث"ب .وس"معت ﻣ"ن
جدتي ،كعادتھا في ﻣثل ھذه الحاالت ،كل ﻣا ﻣن شأنه أن يرفع المعنويات على س"بيل
المثال" :غمض ف"تح تنگض"ي" .علم"ت ﻣ"ن أخ"ي ﻣجي"د بأن"ه ب"اع البقي"ة الباقي"ة ﻣ"ن
وس""ائل العم""ل التابع""ة لمح""ل عملن""ا لتغطي""ة تك""اليف المواجھ""ة ،وأن""ه ق""ام شخص""يا ً
بمرافقة العائلة إلى دائرة التحقيق"ات الجنائي"ة .والمعاﻣل"ة كان"ت روتيني"ة ف"ي ال"دائرة
الم"ذكورة .ل"م يس""محوا لن"ا ب""أكثر ﻣ"ن رب""ع الس"اعة ألنھ""ا ﻣواجھ"ة غي""ر نظاﻣي"ة .فق""د
حص""لت بع""د انتھ""اء المواجھ""ة العاﻣ"""ة لوص""ولھم ﻣت""أخرين ،وبالك""اد س""محوا لھ"""م
بالمواحھة .كانت ھذه المواجھة األولى واألخيرة خالل فترة سجني الت"ي طال"ت أكث"ر
ﻣن سنة ونصف.

ﻣع السيد جالل الطالباني في قبو التحقيقات الجنائية
في كانون الثاني  1958نودي علي ﻣن قبل إدارة الس"جن ،وس"ط اس"تغراب الجمي"ع،
لتس"""فيري إل"""ى بغ"""داد ـ""" ﻣديري"""ة التحقيق"""ات الجنائي"""ة .وف"""ي طريق"""ي إل"""ى المديري"""ة
المذكورة ،عبر ﻣركز شرطة بعقوبة ،لم يسعفني تفكيري للتوص"ل ألي احتم"ال ﻣھم"ا
ضؤلت نسبته حول أسباب استدعائي ﻣن قبل المديرية الم"ذكورة .كن"ت ب"الطبع قلق"ا ً.
عند وصولي إلى المديرية أدخلوني إلى غرفة ،وإذا بي وجھا لوجه أﻣام ح"زام عيّ"ال
ﻣسؤول ﻣنظمة راية الشغيلة في ﻣدينة كربالء لألع"وام 1954ـ"  ،1955وال"ذي ورد
ذكره سابقا ً .شككت في الحال بأنه ﻣعترف علي ،لوضعه وﻣظھره الطبيعيين في ﻣث"ل
ھ""ذه ال""دائرة المتعس""فة .وﻣ""ع ذل""ك ل""م أظھ""ر تش""ككي ،وتص""رفت وك""أنني ألتقي""ه ألول
ﻣرة ،وفقا ً لمتطلبات الحال في ﻣثل ھذا المكان .إجاباته كانت ﻣبھمة عن كيفي"ة إلق"اء
القبض عليه ،وح" ّول الح"ديث إل"ى التعلي"ق عل"ى آخ"ر المس"تجدات السياس"ية ،كعادت"ه
أي""ام زﻣ""ان ،عن""دﻣا ك""ان ﻣس""ؤولي الحزب""ي! وقب""ل أن يكم""ل تعليق""ه ،ن""ودي عل""ي،
وعندﻣا نھضت ،وكنا جالسين على بطانية ﻣفروش"ة عل"ى األرض ،ع"دّل ح"زام عيّ"ال
وضع نعلي ليسھل عل ّي لبسھما ،فتح"ول ل"دي الش"ك إل"ى يق"ين بأن"ه ﻣعت"رف .أدخل"ت
إلى غرفة ضياؤھا خافت ،وفيھا ﻣنضدة يجلس وراءھا ضابط أﻣن .وأھم ﻣ"ا دار ف"ي
التحقيق ھو:
ـ ثبت لنا بأنك عضو في الحزب الشيوعي ﻣنذ عام  1954ﻣا قولك؟
ـ ال صحة لذلك.
ـ ھل تعرف حزام عيّال؟
ـ كال.
ـ لقد اعترف عليك.
ـ ال أعرفه.
ـ ھل أنادي عليه ليعترف أﻣاﻣك؟
ـ )كيف"ك( كيفم"ا تش"اء .وأض"فت أن"ا ﻣحك"وم ث"الث س"نوات س"جن وف"ق الم"ادة 89ـ" آ
والتي تخص الشيوعية ،فھل يجوز ﻣحاكمتي بھذه المادة ﻣرتين؟
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ـ أنا الذي يسأل وليس أنت) .صاير لي قانوني(.
ـ )ذبّةَ بالسرداب( .أﻣر الشرطي أن يرﻣيني في القبو
كنت ﻣصمما ً أن أنكر ﻣعرفتي بحزام عيًال إذا ﻣا نادوه .لم أكن أرغ"ب ف"ي ﻣواجھت"ه،
تجنبا لإلحراج .وقد ارتحت كثيراً لعدم حصول المواجھة ﻣع ح"زام ،ول"م يك"ن يھمن"ي
ﻣا يحصل الحقا ً .وفي الحقيقة ،فإنه بمجرد أن أدركت دوافع األﻣن الستدعائي ،وھ"و
لمشاھدتي ﻣسؤولي السابق ﻣنھاراً ليؤثر ذلك على ﻣعنوياتي وأنھ"ار أن"ا اآلخ"ر .فق"د
زال القلق عني.
أنزل""وني إل""ى قب""و ﻣظل""م تقريب""ا ،درجات""ه ح""والي الس""تة ،وﻣم""ره ال يتس""ع ألكث""ر ﻣ""ن
شخص واحد .قعره يسع لنوم بضعة أش"خاص .رائح"ة الرطوب"ة في"ه ﻣزعج"ة وھن"اك
بض""ع بطاني""ات عس""كرية ﻣرﻣي""ة بش""كل عش""وائي عل""ى األرض وﻣش""بعة بالرائح""ة
المذكورة .وھناك ك ّوتان صغيرتان عاليتان يتسرب النور ﻣنھما إلى القبو في النھار.
أﻣا في الليل فھناك ﻣصباح كھربائي يجري التحكم به ﻣن الخارج.
بعد فترة دخل القبو شاب بنفس عمري آنذاك على وجھه آثر صفعات حديث"ة ،ويب"دو
ﻣ""ن لھجت""ه ،إن""ه ك""ردي .بع""د زوال الح""ذر بينن""ا دخلن""ا ف""ي ﻣناقش""ة ال س""ابق ل""ي بھ""ا.
ف""ألول ﻣ""رة ف""ي حي""اتي أص""ادف شخص""ا ﻣعادي""ا للحكوﻣ""ة ينتق""د الح""زب الش""يوعي
العراقي بنفس الدرجة ﻣن الحماس التي يتھجم فيھا عل"ى الحكوﻣ"ة .ل"م أتع"رف عل"ى
اسمه ولكن عرفت بأن"ه طال"ب حق"وق .ف"ي الي"وم الت"الي أع"ادوني إل"ى س"جن بعقوب"ة
عبر ﻣوقف الس"راي .وف"ي ھ"ذا الموق"ف عرف"ت ب"أن الش"خص ال"ذي التقيت"ه ف"ي قب"و
التحقيق"""ات الجنائي"""ة ھ"""و ج"""الل الطالب"""اني عض"""و الب"""ارتي )الح"""زب ال"""ديمقراطي
الكردستاني( ).(* 28

الحزب يفضح ﻣا يجري في سجن بعقوبة
ل""م يت""وان الح""زب يوﻣ "ا ً ع""ن المطالب""ة ب""إطالق س""راح الس""جناء السياس""يين ،وال ع""ن
فضح ﻣا يتعرضون له ﻣن تنكيل .فعلى سبيل المثال ،نشرت جريدة "اتح"اد الش"عب"
في عددھا الصادر في تشرين األول  1957ﻣا يلي:
 28ـ * إنه نفس السيد جالل الطالباني رئيس الجمھورية العراقية الذي تجنب )عندﻣا ذكر أسماء
ش"""ھداء الحرك"""ة الوطني"""ة ف"""ي الع"""راق ،طيل"""ة تاريخھ"""ا المعاص"""ر ،ف"""ي كلم"""ة تنص"""يبه رئيس"""ا
للجمھوري""ة( ذك""ر اس""م أي ش""ھيد ﻣ""ن قافل""ة ش""ھداء الح""زب الش""يوعي العراق""ي ،رف""اق النض""ال
لعش""رات الس""نين ،بم""ن ف""يھم الش""ھيد س""عدون عض""و الجمعي""ة الوطني""ة المؤقت""ة ،ش""ھيد العملي""ة
السياسية الجارية ،التي بفض"ل نجاحاتھ"ا ت"م تنص"يب الس"يد ج"الل الطالب"اني رئيس"ا للجمھوري"ة.
وﻣع ذلك فإننا نتباھى بكردية رئيس جمھوريتنا باعتبارھا إحدى العالﻣ"ات المض"يئة ف"ي عراقن"ا
الجديد.
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"ﻣ""رة أخ""رى نع""ود للتح""دث لل""رأي الع""ام العراق""ي والعرب""ي والع""المي عم""ا يالقي""ه
السجناء األحرار في سجن بعقوبة .فوراء البوابة السوداء لھذا السجن يجري أبش"ع
أن""واع التنكي""ل بح""ق ﻣعارض""ي حل""ف بغ""داد وﻣب""دأ آيزنھ""اور والمناض""لين ف""ي س""بيل
حقوق الشعب العراقي الدستورية وفي سبيل حرية األﻣة العربية ووح"دتھا .ول"م يع"د
أحد يجھل أساليب التعذيب الت"ي تتبعھ"ا إدارة س"جن بعقوب"ة تج"اه ھ"ؤالء المناض"لين
وبإش""راف ﻣ""ن )لجن""ة ﻣكافح""ة النش""اط الھ""دام( التابع""ة لحل""ف بغ""داد...إنن""ا نناش""د ك""ل
الوطنيين الشرفاء ورجال المعارضة ال"وطنيين ورج"ال الق"انون وك"ل ض"مير إنس"اني
أن يرفع صوته استنكاراً لھذه األساليب الوحشية"

المقدﻣات المباشرة لثورة  14تموز المجيدة
أﻣا خارج أسوار السجن فقد استفادت األحزاب الوطنية ﻣ"ن تجرب"ة انتفاض"ة تش"رين
الث""اني  ،1956الت""ي ل""م تحق""ق أھ""دافھا بإس""قاط حكوﻣ""ة ن""وري الس""عيد والمج""يء
بحكوﻣ""ة تح""رر الع""راق ﻣ""ن حل""ف بغ""داد واالتفاقي""ات االس""تعمارية األخ""رى...ال""خ،
فتوجھت لتوحيد صفوفھا بإقاﻣة "جبھة االتحاد الوطني" وتحقيق جبھة ثنائي"ة ب"ين
الب"""ارت والح"""زب الش"""يوعي العراق"""ي ليص"""بح األخي"""ر ھم"""زة الوص"""ل ب"""ين الب"""ارت
واألحزاب األخرى .وأﻣام العنف الوحشي الذي ﻣارسته السلطة ف"ي قم"ع االنتفاض"ة،
وظلت تمارسه تجاه أي نشاط سياس"ي جم"اھيري ،لج"أت الحرك"ة الوطني"ة العراقي"ة،
ﻣضطرة ،لالستعانة بالجيش كمالذ وحيد أﻣاﻣھ"ا لتفجي"ر الث"ورة .وك"ان الج"يش ﻣھي"أ
لذلك فالمشاعر الوطنية والقوﻣية تغلي بداخله وتنظيم الضباط األحرار قد بلغ ش"وطا ً
ھاﻣا ً في تطوره.
كان"""ت تجرب"""ة الض"""باط األح"""رار ف"""ي ﻣص"""ر واس"""تعداد ﻣص"""ر واالتح"""اد الس"""وفييتي
للمس""اعدة دفاع""ا ً ع""ن الش""عب العراق""ي ف""ي وج""ه أي ت""دخل عس""كري أجنب""ي عن"""د
الضرورة ،وھزيم"ة الع"دوان الثالث"ي عل"ى ﻣص"ر ،واش"تداد نض"االت جم"اھير العم"ال
والفالحين ﻣن أجل ﻣطاليبھم المعيش"ية ،وعزل"ة النظ"ام الملك"ي االس"تعماري ،إض"افة
إل""ى قي""ام "جبھ""ة االتح""اد ال""وطني" كلھ""ا عواﻣ""ل ھاﻣ""ة رفع "ت ﻣ""ن ﻣعنوي""ات حرك""ة
الضباط األحرار وجعلت القيام بعمل عسكري حاسم في ج"دول عملھ"ا .وكان"ت للجن"ة
العليا لحركة الضباط األحرار عالق"ة رس"مية باللجن"ة العلي"ا لجبھ"ة اإلت"ـحاد ال"وطني،
فض "الً ع""ن عالق""ة رئيس""ھا ال""زعيم عب""د الك""ريم قاس""م ب""الحزب الش""يوعي العراق""ي
والحزب الوطني الديمقراطي بواسطة رشيد ﻣطلك إلعالم الحزبين الم"ذكورين ب"آخر
تطورات الموقف العسكري لضمان الدعم الجماھيري عند تنفيذ الخطة.
قبل حوالي الشھرين ﻣن ثورة  14تموز  ،1958في شھر أيار على األرجح ،وصلت
رس""الة تحريري""ة ﻣ""ن س""الم ع""ادل إل""ى قي""ادة المنظم""ة ف""ي الس""جن )اللجن""ة الحزبي""ة(
وفحواھا" :إن العراق على أب"واب تح"والت ھاﻣ"ة تف"تح الطري"ق إل"ى تحري"ر الع"راق
وإطالق الحريات الديمقراطية وتحرير السجناء السياسيين ...الخ".
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لم ينظر إلى ﻣضمون الرسالة بجدية ﻣن قبل اللجنة الحزبية ب"ل وتعرض"ت للس"خرية
ﻣن البعض باعتبارھ"ا ﻣح"ض ﻣبالغ"ات وادع"اءات) َخلفيّ"ات( ) .(* 29ولھ"ذا الس"بب،
وربما ألسباب أخرى ،ل"م يج"ر إش"عار الرف"اق اآلخ"رين ف"ي الس"جن بفح"وى الرس"الة
المذكورة ،ال تص"ريحا ً وال تلميح"ا ً .وﻣ"دة الس"جن عن"دﻣا تط"ول كثي"راً ،عش"ر س"نوات
ﻣ""ثال ،كم""ا ھ""و ح""ال أغلبي""ة أعض""اء اللجن""ة الحزبي""ة ،تخل""ق وض""عا ً نفس""يا ً ﻣتش""ائما ً
وقنوطا ً ،نسبيا ً .أضف إلى ذلك فإن اللجنة الحزبية ل"م يك"ن ل"ديھا وال يمك"ن أن يك"ون
ل""ديھا ﻣعلوﻣ""ات ﻣلموس""ة ع""ن النش""اط العس""كري نظ""راً لخط""ورة ت""داول ﻣث""ل ھ""ذه
المعلوﻣ""ات .وكان""ت التق""ديرات السياس""ية ال""واردة ف""ي الرس"الة الم""ذكورة غي"ر بعي""دة
عم""ا ج""اء ف""ي ﻣق""ال جري""دة "اتح""اد الش""عب" ف""ي أواخ""ر أي""ار  1958تح""ت عن""وان
"الحكم األسود اقتربت نھايته" جاء فيه:
"ھذا الوضع في العراق لن يدوم طويالً ...إن العرب في شتى ديارھم يش"عرون بھ"ذا
ويتوقعون""ه .وكب""ار رج""ال السياس""ة والص""حافة واألجان""ب ﻣ""ن اإلنكلي""ز واألﻣريك""ان
وغيرھم الذين زاروا العراق ﻣؤخراً خرجوا بمثل ھذا االس"تنتاج أيض"ا ً...أﻣ"ا جم"اھير
شعبنا فھي على اخ"تالف طبقاتھ"ا تش"عر ب"أن ھ"ذا الح"ال ل"م يع"د يط"اق ...والواق"ع إن
ھ""ذا التحس""س الع""ام باس""تحالة دوام الح""ال عل""ى ﻣ""ا ھ""و علي""ه ،ل""يس س""وى ﻣ""دى
وانعكاس لتفاقم التناقضات واستحالة التوفيق بينھا وتعبيراً عن األزﻣ"ة الت"ي توش"ك
أن تخنق أنفاس الحكم االستعماري في بالدنا ...فالش"عب العراق"ي ل"م يع"د ق"ادراً عل"ى
الصبر على سياسة حلف بغداد وﻣا جرت وﻣا ستجر إليه ﻣ"ن نت"ائج ﻣ"دﻣرة وﻣھين"ة.
كما أن الحاكمين يرون أن أسلوبھم في الحكم ال يزيدھم إال ذلة ...الخ".
ﻣع ذلك فوجئنا )نحن السجناء في سجن بعقوبة( بأنباء الث"ورة وظ"ل الكثي"رون غي"ر
ﻣس""توعبين ﻣ""ا يج""ري ويتص""رفون ،وك""أن ش""يئا ً ل""م يح""دث .وبع""د أن اس""توعبوا ذل""ك
فإنھم أخذوا يرجحون فشلھا بتدخل عسكري أﻣريكي ـ بريطاني وشيك .ولم تدم ھ"ذه
الحالة طويال فقد تبددت بفضل المنحى السريع للتطورات.

الثورة
صباح ثورة  14تموز كنت في الف"رن ،فق"د ك"ان ال"دور ف"ي ذل"ك الي"وم لفريقن"ا ،ال"ذي
يضم الرف"اق عزي"ز ﻣحم"د وس"الم الناص"ري وأك"رم حس"ين وع"دنان عب"د الق"ادر وأن"ا
وآخ""رين .وب""ين الس""اعة السادس""ة والنص""ف والس""ابعة ص""باحا ً ،ص""اح س""جان وھ""و
راكض بجوار باب الفرن "انقالب" فاندھشنا .ولم تدم دھشتنا طويال فقد ﻣ"ر س"جان
آخر راكضا ً وصائحا ً "صارت جمھوري"ة" تحلقن"ا ح"ول الطاول"ة المخصص"ة لتقطي"ع
 29ـ *أوصل الرسالة إلى السجن ،سرا ،الرفيق عادل حبة ،وسمع رد الفع"ل عليھ"ا ﻣ"ن الرفي"ق
سالم عادل عند تواجدھمأ في المدرسة الحزبية في ﻣوسكو عام .1962
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العج""ين ووزن )الش""نكة( وتھيئتھ""ا ـ""ـ وك""ان ذل""ك عمل""ي ف""ي الف""رن ـ""ـ ب""ادر الرفيق""ان
عزيز ﻣحمد وسالم الناصري بالقول" :ستفشل"!؟ ال أتذكر ﻣ"وقفي بالدق"ة ولك"ن ﻣ"ا
أت"""ذكره بالتأكي"""د ھ"""و أنن"""ي ل"""م أعت"""رض عليھم"""ا خاص"""ة وإنن"""ي كن"""ت أنظ"""ر إليھم"""ا
باعتبارھما ﻣن أساتذتي .ولكن قلبي بالتأكيد لم يكن ﻣعھما لطبيعتي المتفائلة.
عندﻣا عدنا إلى جناحنا في السجن بعد انتھاء عملنا في الفرن وجدنا أبواب الغرف
ﻣغلقة ،خالفا للعادة .وھذا اإلجراء ھو أول رد فعل لمدير السجن عل"ى الح"دث .كان"ت
األناشيد الوطنية تسمع ﻣن راديو بغداد بواسطة السماعة .وقد فتح"ت أب"واب الغ"رف
الحق"ا ً ف""ي نف""س الي""وم .س""اد القل""ق الموق""ف ،ف""نحن س""جناء ع""زل تح""ت رحم""ة ق""وى
غاشمة ،فلم تغب عنا حتى ھواجس االنتقام ،في حالة فش"ل أو نج"اح الث"ورة .ج"اءت
التشكيلة الوزارية بشخصيات وطنية وقوﻣية ﻣعروفة لنا لتشير إلى أن تحوالً ج"ذريا ً
قد حصل .في اليوم الث"اني ﻣ"ن الث"ورة رأين"ا ص"ورة قائ"د الث"ورة ال"زعيم عب"د الك"ريم
قاسم وقد علقھا ﻣدير السجن في غرفته ووقفنا ف"ي ال"دور لك"ي نش"اھدھا واح"داً بع"د
آخر.

الزعيم عبد الكريم قاسم
أجري""ت تغيي""راً عل""ى أس""لوب توزي""ع الس""كائر وأخ""ذت أعط""ي علب""ة للم""دخن وعن""دﻣا
يكملھ""ا أعطي""ه علب""ة ثاني""ة .وبع""د بض""عة أي""ام ﻣ""ن الث""ورة وردتن""ا بالبري""د العدي""د ﻣ""ن
ال""رزم الت""ي تح""وي الس""كائر ،فتوس""عت ف""ي التغيي""ر حي""ث أص""بحت الس""كائر ﻣش""اعة.
المدخن يأخذ حاجته ﻣن كيس كبير يح"وي المخ"زون وﻣوج"ود ف"ي الغرف"ة الت"ي أق"يم
فيھا .ناقشت اللجنة االقتصادية ،التي أن"ا عض"و فيھ"ا ،الموض"وع واعتب"رت أس"لوبي
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غي""ر ص""حيح ،ألن""ه يش""جع الرف""اق عل""ى اإلف""راط ف""ي الت""دخين وطالب""ت ب""العودة إل""ى
األسلوب القديم .وكنت أعتقد بأن الوض"ع النفس"ي الع"ام ال يس"اعد عل"ى أي ن"وع ﻣ"ن
التحديد ،والمدخن يجب أن يكون ھو الرقي"ب عل"ى نفس"ه .وأب"ديت اس"تعدادي الكاﻣ"ل
لتسليم المھمة لغيري .ل"م نتوص"ل إل"ى ح"ل .فرفع"وا الموض"وع إل"ى اللجن"ة الحزبي"ة،
فالتقى ب ّي ھادي ھاشم األعظمي.
كان الوضع ﻣحرجا ً بالنسبة لھادي .فق"د كن"ت ﻣص"راً عل"ى أس"لوبي واللجن"ة الحزبي"ة
تريد تغييراً في ذلك وفي نفس الوقت ليس ھناك ﻣن يوافق على اس"تالم المھم"ة ب"دالً
عني باالرتباط ﻣع وضع قيود على الت"دخين .لق"د أب"دى ھ"ادي ھاش"م تفھم"ا لم"وقفي،
خاصة وأنه ﻣدخن شره .اتفقنا على تغيير ﻣعين ،ف"ي واقع"ه غي"ر ج"وھري ،وھ"و أن
أعطي ﻣا يحتاجه المدخن بيدي ،ال أن يأخذ ھو ،ﻣ"ا يري"د .وھ"ذا التغيي"ر ل"م يك"ن يھ"م
المدخنين ،فما يھمھم ھو توفر السكائر بدون قيود ،وھذا ﻣا كان.
بع""د فت""رة خف""ت القي""ود علين""ا .أخ""ذت الص""حف ت""دخل إل""ى الس""جن وأب""واب الغ""رف
أصبحت ﻣفتوحة دائما .بعد ح"والي األس"بوعين ص"در أول ﻣرس"وم جمھ"وري بقائم"ة
أسماء المطلق سراحھم ،وقد أطلق سراحھم فورا .كان اسمي في القائمة الثانية ،إال
أن عدم التطابق التام بين اسمي واالسم المطل"وب ح"ال دون إط"الق س"راحي .ويع"ود
الفضل ألخي قاسم الذي تابع ﻣعاﻣلة إطالق سراحي حاﻣالً ﻣلفي ليجمع علي"ه تواقي"ع
الوزراء المعنيين ليصدر بعد شھر واحد ﻣن سقوط النظام ﻣرسوم جمھوري باس"مي
وحدي .وق"د اس"تغل ذل"ك األقرب"اء وك"ذلك الخي"ال الش"عبي ليض"في نوع"ا ﻣ"ن األھمي"ة
والخط""ورة عل""ى شخص""يتي ،ﻣ""ذكرين ب""المواقف الس""ابقة كالھتاف""ات ف""ي المحكم""ة
واالصطدام ﻣع ﻣدير الشرطة ...الخ.

6

العودة إلى ساحة الكفاح
أنيطت بي ﻣسؤولية المنظمة في كربالء عندﻣا أطلق سراحي ﻣن السجن ، ،وأبلغني
ب""ذلك الش""ھيد حس""ن عوين""ة ف""ي أول ي""وم ﻣ""ن وص""ولي إل""ى ﻣدين""ة ك""ربالء .كان""ت
المنظم""ة ص""غيرة تتك""ون ﻣ""ن خلي""ة ش""يوعية ،ال يتج""اوز عناص""رھا ع""دد أص""ابع الي""د
الواح""دة ف""ي المدين""ة وأخ""رى ب""نفس الع""دد ف""ي الري""ف ويق""ود المنظم""ة الرقي""ق عل""ي
النوري.
عن""د خروج""ي ﻣ""ن البي""ت إل""ى المدين""ة والتج""وال ف""ي ش""وارعھا وااللتق""اء بالن""اس،
الحظ"""ت ب"""ان ھن"""اك جمھ"""رة واس"""عة ﻣ"""ن الش"""باب ﻣ"""ن ﻣختل"""ف الفئ"""ات االجتماعي"""ة
ﻣتحمس""ة للتنظ""يم والنش""اط الجم""اھيري الم""نظم ،إال أنھ""ا ال تع""رف الس""بيل إل""ى ذل""ك.
كان""ت الجم""اھير تتجم""ع عن""د "ﻣكتب""ة الش""عب" ،الت""ي تأسس""ت بع""د الث""ورة لتبي""ع
الصحف والكتب الماركسية واليسارية .وكانت تل"ك الجمھ"رة تق"وم بنش"اطات عفوي"ة
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وردود فع "ل آني""ة .فعل""ى س""بيل المث""ال ،أق""يم احتف""ال ف""ي الي""وم الث""اني لوص""ولي إل""ى
المدين""ة ف""ي ن""ادي الطلب""ة ،احتف""اء بالش""اعر المع""روف ﻣحم""د ص""الح بح""ر العل""وم.
وعندﻣا جاء دور اآلنسة صبيحة الخطيب لتلق"ي كلم"ة ترحيبي"ة باس"م نس"اء المدين"ة،
خلعت عباءتھ"ا وألق"ت كلمتھ"ا س"افرة .واس"تغل تص"رفھا ،وھ"و األول ﻣ"ن نوع"ه ف"ي
ت""اريخ المدين""ة ،ﻣ""ن قب""ل الق""وى الرجعي""ة فوقع""ت الم""ذكرات ونظم""ت الوف""ود وقابل""ت
المتصرف وﻣدير المعارف ﻣطالبة بفصلھا ﻣن وظيفتھ"ا ،وكان"ت ﻣدرس"ة ف"ي ثانوي"ة
البن"""ات .وتح"""رك المثقف"""ون بالمقاب"""ل ي"""دافعون عنھ"""ا بوف"""ود وﻣ"""ذكرات ﻣعاكس"""ة،
ويشكلون الوفود لمقابلة اآلنسة صبيحة لرف"ع ﻣعنوياتھ"ا .ك"ل ذل"ك والمنظم"ة ال دور
لھا فيما يجري.ودار بيني وبين علي النوري الحوار التالي:
ـ لماذا لم ترشحوا بعض الشباب المتحمس لعضوية الحزب وتنظموھم في خاليا؟
ـ ال يوجد لدينا نظ"ام داخل"ي ،ف"ي ح"ين أن أح"د ش"روط العض"وية ھ"و إق"رار المنتس"ب
الجدي""د للنظ""ام ال""داخلي وبرن""اﻣج الح""زب .بالنس""بة للبرن""اﻣج ل""م تك""ن ھن""اك ﻣش""كلة
كبي""رة .فبيان""ات الح""زب تع""وض نس""بيا ع""ن ذل""ك ويطل""ع عليھ""ا الجمي""ع .أﻣ""ا بالنس""بة
للنظام الداخلي فھناك ﻣشكلة .طالبنا الحزب ،ﻣنذ األي"ام األول"ى للث"ورة بتزوي"دنا ول"و
بنسخة واحدة ولكن...
ــ طيب ،وﻣا العمل؟ إن المھمة الملحة التي تواجھن"ا ھ"ي إيج"اد ﻣنظم"ة حزبي"ة قوي"ة
وكبي""رة لك""ي ن""تمكن ﻣ""ن قي""ادة وتوجي""ه الجم""اھير ،ھن""اك إقب""ال وحم""اس كبي""رين
لالنتساب للحزب.

التحول ﻣن ﻣنظمة صغيرة إلى ﻣنظمة كبيرة
وھك"ذا ف""إن ش""روعنا ف""ي بن""اء ﻣنظم""ة قوي""ة وكبي""رة ك""ان ﻣتوقف"ا ً عل""ى إيج""اد نس""خة
واحدة ﻣن النظام الداخلي .تذكرت وجود ن"ص للنظ"ام ال"داخلي ف"ي الموس"وعة ،الت"ي
أص""درتھا دائ""رة التحقيق""ات الجنائي""ة بع""د الض""ربة الت""ي وجھ""ت للح""زب ع""ام .1948
وعثرنا على نسخة ﻣن الموسوعة في ﻣكتبة المدينة بالفعل .كان التقلي"د المتب"ع عن"د
ترش""يح عناص""ر جدي""دة للح""زب ،ھ""و تثق""يفھم ب""المواد الخمس""ة األول""ى ﻣ""ن النظ""ام
الداخلي في اجتماع خليوي نظراً ألھمية ھذه المواد ،فھذه المواد تتحدث ع"ن طبيع"ة
الحزب وأسس بنائه وطبيعة أھداف"ه القريب"ة والبعي"دة ونظريت"ه وﻣص"ادرھا وطبيع"ة
فلسفته .وتتحدث كذلك عن حقوق وواجب"ات العض"و الحزب"ي .وق"د استنس"خنا الم"واد
الخمس ،أو باألحرى استنس"ختھا العناص"ر المن"وي ترش"يحھا .ول"م يم"ر وق"ت طوي"ل
حتى أصبح لدينا تنظيمات خاصة للعمال والطالب والمثقف"ين وغي"رھم .تكون"ت لجن"ة
لقي""ادة المنظم""ات ف""ي المدين""ة والري""ف ﻣتكون""ة ﻣ""ن عل""ي الن""وري وإب""راھيم كرﻣاش""ة
وصاحب باقر وجاسم الطويل وﻣ"درس جاءن"ا ﻣ"رحالً ﻣ"ن بغ"داد يلق"ب بالحس"ني ،وال
أتذكر اسمه األول ،وسيد ھادي )أبو كف"اح( ،وعب"د الحس"ين الش"روفي ،ال"ذي التح"ق
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باللجن""ة لفت""رة ﻣؤقت""ة ،فق""د وص""لنا ﻣ""رحال ﻣ""ن ﻣنظم""ة بغ""داد وع""اد اليھ""ا بع""د بض""عة
أشھر ،وأنا سكرتيرھا.
وبمساعدة جدية ﻣن ﻣراكز المنظمات الديمقراطية والمھنية في بغداد تأسست فروع
للمنظم""ات المھني""ة والديمقراطي""ة الجماھيري""ة ف""ي المدين""ة ﻣث""ل اتح""اد الطلب""ة الع""ام
ورابط""ة ال""دفاع ع""ن حق""وق الم""رأة والش""بيبة الديمقراطي""ة وحرك""ة أنص""ار الس""الم
ونقاب"""ات العم"""ال ونقاب"""ة المعلم"""ين .وق"""د س"""اھمت المنظم"""ة الحزبي"""ة وﻣعھ"""ا جمي"""ع
المنظم"""ات الديمقراطي"""ة والمھني"""ة بمختل"""ف الفعالي"""ات والنش"""اطات دعم"""ا للنظ"""ام
الجمھوري الفتي وإجراءاته التقدﻣي"ة المختلف"ة ﻣ"ن خ"الل تنظ"يم المس"يرات وتوقي"ع
المذكرات و...الخ.

القوى الرجعية تتحرك
كان""ت الق""وى الرجعي""ة والمعادي""ة لث""ورة  14تم""وز ،وخاص"ة المالك""ين ال""ذين ش""ملھم
اإلصالح الزراعي وحوشيتھم والمشايخ المستفيدين ﻣنھم ،تطمح إلى تحوي"ل ﻣدين"ة
كربالء إلى ﻣركز ﻣعارضة للنظام الجمھوري الفتي .وكان"ت ت"رى فيھ"ا أنس"ب الم"دن
المقدسة لذلك ،ﻣستخدﻣين بع"ض رج"ال ال"دين لھ"ذا الغ"رض ،وﻣس"تغلين ﻣعارض"تھم
لإلصالح الزراعي و لمس"اواة الم"رأة بالرج"ل ف"ي الحق"وق والواجب"ات .وق"د اس"تخدم
ھ""ؤالء وس""ائل عدي""دة لتحقي""ق ھ""دفھم ،ولك""نھم فش""لوا بفض""ل يقظ""ة الق""وى المؤي""دة
للعھد الجديد .وﻣن أھم الفعاليات التي قاﻣت بھا ھذه الق"وى خ"الل الس"نة األول"ى ﻣ"ن
الثورة ھي:
* بناء على توجيه حزبي ،سافر وفد كبير ج"داً ﻣن"ا إل"ى بغ"داد لتھنئ"ة الم"ال ﻣص"طفى
البرزاني بسالﻣة عودته إلى الوطن .وكان ﻣعظم رف"اق المنظم"ة وك"ل قيادتھ"ا ض"من
الوفد .وعند عودتن"ا ش"ھدنا ش"وارع المدين"ة ﻣمل"وءة بالفت"ات كبي"رة تحم"ل ش"عارات
ﻣعادي""ة ،ض""منا ً أو ص""راحة ،للش""يوعية والق""وى التقدﻣي""ة والمغلف""ة بعب""ارات ديني""ة
وﻣنھ""""ا ش""""عار "الش""""يوعية كف""""ر وإلح""""اد" .واندھش""""نا لألﻣ""""ر ،وأخ""""ذنا نتس""""اءل
)شص""اير؟ ...ص""اير انق""الب؟!( .تدارس""نا الموض""وع واس""تنتجنا ب""أن س""كوتنا س""يكون
البداي""ة لزح""ف الرجعي""ة ،فقررن""ا إن""زال جمي""ع الالفت""ات ،ونف""ذ ذل""ك بس""رعة وب""دون
عوائق.
ف""ي الي""وم الت""الي أغل""ق س""دنة الروض""ة العباس""ية أب""واب ص""حن العب""اس)ع( أﻣ""ام
الزائ""رين احتجاج""ا عل""ى إن""زال الفت""ة كان""ت ﻣرفوع""ة عل""ى أكب""ر وأب""رز أبواب""ه ،وھ""و
الباب المواجه لش"ارع العب"اس ،ول"م يك"ن الش"عار ﻣعادي"ا ألح"د ،وك"ان ﻣج"رد ترحي"ب
بالزائرين .وأدعى سدنة الروضة بان الالفتة ﻣرفوعة ﻣنذ بضعة أي"ام وال عالق"ة لھ"ا
بالشعارات األخرى .سويت المسألة بعد أن ق"ام الرفيق"ان ،الل"ذان أن"زال الش"عار وھم"ا
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كاظم الرﻣاحي ) قتله البعثيون ف"ي عيادت"ه ع"ام  1991لمعالجت"ه جرح"ى االنتفاض"ة(
والفقيد ﻣھدي الصافي ،باالعتذار لھم.
* ف""ي بع""ض األحي""ان ،ك""ان الس""يد ﻣحس""ن الحك""يم ينتق""ل لإلقاﻣ""ة ﻣؤقت "ا ً ف""ي ﻣدين""ة
كربالء .وجرت العادة أن يأتي ﻣاشيا ً للصالة في أحدى الروضتين .كان يتجمع حول"ه
عدد ال يزيد ع"ن الخمس"ين شخص"ا ،بي"نھم ع"دد ﻣ"ن الش"قاوات أح"دھم اس"مه حس"ين
عجمي ،وھم يھتفون "ﷲ أكبر والموت للشيوعية" .وبعد بضعة أيام تغي"ر الھت"اف
إل"ى "ﷲ أكب""ر والع""زة لإلس"الم" .وقي""ل ف""ي حين""ه أن ﻣتص"رف ك""ربالء أرس""ل للس""يد
الحكيم ﻣن يخبره بأن الشعار األول قد يسبب فتن"ة ف"ي المدين"ة ورج"اه أن يطل"ب ﻣ"ن
ﻣرافقيه الكف عن ذلك .وقد نجحنا في حينه بإصدار بيان سياسي ﻣشترك ،وقعه إلى
جانبن""ا ال""وطني ال""ديمقراطي والبع""ث ،ي""دعم الث""ورة وي""دعو إل""ى وح""دة الص""ف ونب""ذ
الفرقة ويدين الرجعية و...الخ .وقد "ﻣاطل" الحزب"ان كثي"راً ف"ي التوقي"ع علي"ه ،ول"م
يوقعاه إال بعد ﻣغادرة السيد الحكيم للمدينة.
* ف""ي عي""د المول""د النب""وي وص""لنا خب""ر يفي""د ب""أن تحش""داً رجعي"ا ً كبي""راً سيحص""ل ف""ي
ك""ربالء تحض"""ره شخص""يات وق"""وى إس""الﻣية ﻣتش"""ددة ﻣ""ن جمي"""ع الطوائ""ف ،وبع"""د
االنتھ""اء ﻣ""ن االجتم""اع س""يتوجه حش""د ﻣ""نھم إل""ى ﻣكتبتن""ا لتحطيمھ""ا .عن""د اس""تالﻣي
الخب"ر ك"ان ھن"اك اجتم"اع للجن"ة ﻣنطق""ة الف"رات األوس"ط ،وكن"ت عض"واً فيھ"ا .تن""اول
االجتم""اع الموض""وع وق""رر :تحش""يد ك""ل ق""وى ﻣنظم""ة ك""ربالء ف""ي المدين""ة والري""ف
للدفاع عن المكتبة ،التي كانت بمثابة ﻣقر للمنظمة ،وﻣعلما ً شيوعيا ً في المدينة.

االستعداد للرد الحازم ألي اعتداء
عص"ر ذل""ك الي"وم تق""اطرت الوف""ود اإلس"الﻣية المتش""ددة ﻣ""ن الم"دن القريب"ة لك""ربالء،
السيما بغداد .ونص"بت ﻣكب"رات الص"وت ف"ي الش"وارع واألﻣ"اكن العاﻣ"ة لتنق"ل الحف"ل
حي "ا ً عل""ى أوس""ع نط""اق .ل""م يك""ن ﻣ""ن الممك""ن إخف""اء تحش""دنا ،فق""د اﻣ""تألت األزق""ة
المجاورة للمكتبة بالعمال والفالحين وھ"م ﻣس"لحون بمختل"ف األس"لحة ،غي"ر الناري"ة
)توثية ،جراز ،ﻣكوار ،قاﻣة ،جنتيانة ،خنجر ،سكينة ،بوكس حديد و...ال"خ( .وكان"ت
األسلحة ﻣخفيّة ،وإخفاؤھا كان أسھل على الفالحين الملتحفين بعباءاتھم.
وﻣع غروب ذلك اليوم وقفت سيارة ﻣتصرف )ﻣحافظ( كربالء ،عبود الش"وك ،وك"ان
يحت""رم آراءن""ا ويق""در ﻣطاليبن""ا ،وربم""ا أص""بح الحق""ا ً ﻣتعاطف""ا ً ﻣعن""ا ،أﻣ""ام المكتب""ة
وناداني وجرى بيننا الحوار التالي:
ـ ھا...ھاي شنو ھالتجمع؟ كنت ﻣتوتراً وأردت أن أش"عره بخط"ورة الوض"ع وبجدي"ة
ﻣوقفنا ،فقلت له:
ـ ھذا ﻣشق!
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ـ شنو يعني ﻣشق؟ )أجابه ﻣرافقه :استعراض المتطبرين عشية التطبير(
ـ ليش شكو شصاير؟
ـ سمعنا إنھم ينوون تحطيم المكتبة وأحنا ﻣستعدين اندافع عنھا.
ـ فرقھم...فرقھم رجاء .ﻣحد يعتدي على المكتبة ...فرقھم!
ـ ﻣا نكدر نتفرق قبل انتھاء الحفل.
غادرنا بعد أن طمأننا على عدم تع"رض أح"د للمكتب"ة ،وطمأن"اه عل"ى المحافظ"ة عل"ى
النظام والھدوء إذا لم يتعرض لنا أح"د .أﻣ"ا إذا اعت"دى أح"د علين"ا فس"نلقنه درس"ا ً ل"ن
ينساه طول عمره! توجه المتصرف إلى الحف"ل ،ويب"دو أن"ه ح"ذر المعني"ين ﻣ"ن ﻣغب"ة
االعت""داء علين""ا .وفع "الً ل""م يحص""ل ﻣ""ا يعك""ر األج""واء ،وتحاش""ا الخطب""اء االس""تعداء و
كلمات التحريض الواضحة ول"يس المبطن"ة .وتفرقن"ا ،بع"د أن تأك"دنا ﻣ"ن انتھ"اء ك"ل
شيء ،وبمعنويات عالية ،لنجاح خطتنا في إحباط ﻣحاولة االعتداء علينا.

ﻣھرجان أنصار السالم
ك""ان للت""وتر وح""دة الص""راعات ف""ي ﻣدين""ة ك""ربالء انعكاس""اتھا الس""لبية عل""ى عالق""ات
المنظمة بالجم"اھير .فل"م تك"ن تل"ك العالق"ة ف"ي نم"و ﻣض"طرد كم"ا ھ"و الح"ال بالنس"بة
للمنظمات األخ"رى .فج"اء ﻣھرج"ان أنص"ار الس"الم ف"ي بداي"ة  1959عون"ا ً لن"ا وغي"ر
أجواء المدينة لصالحنا .ففي يوم واح"د تق"اطرت الوف"ود ﻣ"ن ك"ل ح"دب وص"وب عل"ى
المدينة ،والسيما ﻣن بغداد .تجمعت الوفود ف"ي الس"احة الواقع"ة أﻣ"ام ثانوي"ة البن"ين.
وص""دح ص""وت ﻣحم""د الطي""ار عري""ف الحف""ل ﻣفتتح""ا المھرج""ان الخط""ابي وتوال""ت
الكلمات ،كلمة حركة أنصار السالم في كربالء وكلمة النقابات العمالي"ة ...أل"خ .كان"ت
الكلمة األبرز واألطول ھي لعزيز شريف سكرتير حركة أنصار السالم في العراق.
وﻣما أث"ار دھش"ة الك"ربالئيين ھ"ي وف"ود الش"بيبة الديمقراطي"ة البغدادي"ة الت"ي ترك"ت
حافالت نقلھا خ"ارج المدين"ة وقطع"ت الطري"ق ﻣش"يا عل"ى األق"دام ،ذھاب"ا وإياب"ا ،ﻣ"ن
بداية المدينة ،باب العلوة )باب بغداد( ،حتى نھاية المدينة ،ﻣدرسة الثانوي"ة ،ﻣ"رورا
بش""ارع عل""ي األكب""ر )ع( فش""ارع العب""اس )ع( .وكان""ت الوف""ود ﻣش""تركة والفتي""ات
سافرات ،والجميع ينش"دون ويغن"ون للتض"اﻣن والس"عادة والحي"اة والف"رح ،وربط"ات
أعناقھم الحمراء تتراقص ف"ي الھ"واء .ط" ّل س"كان البناي"ات ف"ي الش"بابيك والش"رفات
على المارة في الشوارع ووقفوا ف"ي الب"دء ﻣندھش"ين .فق"د تع"ودوا فق"ط عل"ى س"ماع
اللط""م والبك""اء والح""زن والش""كوى وال "تظلم والنحي""ب ،ورؤي""ة العب""اءات الس""ود الت""ي
تخفي تحتھا النور والجمال والحياة .وتحولت الدھشة إلى ابتساﻣات وتلويح باألي"دي
تعبي""راً ع""ن التض""اﻣن ولس""ان ح""الھم يق""ول" :إنن""ا أيض"ا ً ﻣ""ثلكم نح""ب الف""رح والحي""اة
والجم""ال" .أﻣ""ا تج""ار الح""زن والم""وت والجھ""ل والخراف""ات فك""انوا قلق""ين عل""ى كس""اد
"تجارتھم".
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نزعة الھيمنة
كانت اللجنة التحضيرية التحاد الطلبة في ثانوية البنات تحت نفوذ الح"ركيين )حرك"ة
القوﻣيين العرب( والوطني ال"ديمقرطي ،وترأس"ت لجنتھ"ا التحض"يرية اآلنس"ة فاكھ"ة
النص"راوي .وﻣ""ع ازدي""اد نف"وذ الش""يوعيين ف""ي الثانوي"ة الم""ذكورة ،ازدادت المطالب""ة
بتغيير اللجن"ة التحض"يرية .وتح"ت الض"غط المتواص"ل ﻣ"ن قب"ل الطالب"ات الش"يوعيات
وأنص""ارھن اس""تجابت س""كرتارية اتح""اد الطلب""ة العراق""ي الع""ام إلج""راء انتخاب""ات ف""ي
الثانوي"ة الم""ذكورة .وق""د ج""رت االنتخاب""ات وف""ازت الش""يوعيات وأنص""ارھن ول""م يك""ن
لديھن شخصية طالبية في الصفين الراب"ع والخ"اﻣس )كان"ت الثانوي"ة خم"س س"نوات
فقط( ،فترأست الفرع نوال الصافي وكانت في الصف الثالث.
كان""ت قي""ادة اللجنت""ين التحض""يريتين لفرع""ي نقاب""ة عم""ال البن""اء وعم""ال المخ""ابز بي""د
الحزب الوطني الديمقراطي ،وقد رﻣوا كل ثقلھم وراءھما .وف"ي الوق"ت نفس"ه ك"رس
العمال الشيوعيون وأنصارھم كل جھودھم النت"زاع القي"ادة ﻣ"نھم ،وت"م لھ"م ذل"ك ﻣ"ن
خ""الل االنتخاب""ات وت""رأس نقاب""ة البن""اء الك""ادر النق""ابي كاﻣ""ل ض""اري وال""ذي أص""بح
رئيسا التحاد نقابات العمال في كربالء.
الوطني الديمقراطي ھاله أن تسير الجماھير وراء الشيوعيين وقد عبر عن ذلك أحد
أب""رز ﻣس""ؤوليھم الس""يد يحي""ي نص""ر ﷲ ب""القول" :آن""ي ﻣتعج""ب عل""ى ھالن""اس الل""ي
تركض وره ھذول"ه الحف"اي الحل"وائي وكرﻣاش"ة وعايف"ه س"ادة الوالي"ة وأش"رافھا".
ول"تص""حيح" ھ""ذا الخط""أ ل""دى الن""اس ،اص""طفت قي""ادة ال""وطني ال""ديمقراطي بك""ل
وجوھھا المعروفة ،وبشكل ﻣفاجئ أﻣ"ام إح"دى ﻣس"يراتنا ف"ي بداي"ة ع"ام  .1959لق"د
أغاظ تصرفھم ھذا رفاقنا فاقترحوا حالً ،وھو عند وص"ول المظ"اھرة ﻣفت"رق الط"رق
يترك""ون قي""ادة ال""وطني ال""ديمقراطي ت""دخل ف""ي الطري""ق االعتي""ادي ويغي""رون اتج""اه
المظ""اھرة ويس""لكون طريق "ا ً آخ""ر .لق""د وافق""ت عل""ى المقت""رح ،ب""دون حم""اس .وھك""ذا
كان ،فقد دخلت ﻣجموعة الوطني الديمقراطي في الش"ارع ليج"دوا أنفس"ھم قي"ادة ب"ال
قاعدة!

الرجعية تستغل المنافسة
كان""ت الق""وى الرجعي""ة ،بم""ا فيھ""ا الق""وى اإلس""الﻣية المتش""ددة والمتعص""بة ،تح""اول
اس"""تغالل المنافس"""ة ب"""ين الح"""زبين ال"""وطني ال"""ديمقراطي والش"""يوعي ل"""دفعھم إل"""ى
االص"""طدام ،نكاي"""ة بالش"""يوعيين أو ب"""الطرفين ﻣع"""ا .واس"""تغلت ھ"""ذه الق"""وى ﻣش"""اعر
اإلحباط وخيبات األﻣل التي يعاني ﻣنھا الوطنيون ال"ديمقراطيون بس"بب ض"عف تأيي"د
الجماھير لھم .وك"م ﻣ"ن ﻣ"رة ﻣزق"ت الفتاتن"ا أو ﻣرغ"ت بالوح"ل ورﻣي"ت عل"ى قارع"ة
الطريق بالقرب ﻣن ﻣنطقة نفوذ الديمقراطيين ،ونف"وا قي"اﻣھم ب"ذلك .وف"ي أح"د األي"ام
كنا نسير ،عبد الرزاق الصافي وأنا ،في شارع العباس ،عندﻣا جلب لن"ا رفاقن"ا الفت"ة
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ﻣنتزعة ﻣن ﻣكانھا ،بالقرب ﻣن ﻣنطقة نف"وذ ال"وطني ال"ديمقراطي ،وﻣلوث"ة بالوح"ل.
وكالعادة ،تجاوزنا اإلساءة.
في ھذه الفت"رة أخ"ذت تخ"رج ﻣظ"اھرة ،ﻣس"اء ك"ل ي"وم ،ﻣ"ن ﻣنطق"ة نفوذن"ا الرئيس"ية
وھي ﻣحلة العباسية الشرقية ،ع"دد المش"اركين فيھ"ا يت"راوح ب"ين  50ـ  70شخص"ا ً.
ويتك""ون جمھورھ""ا ﻣ""ن ص""بيان ال يتع""دى عم""ر أكب""رھم أربع""ة عش""ر عاﻣ""ا .ك""انوا
يتجھ""ون إل""ى ﻣن""اطق نف""وذ ال""وطني ال""ديمقراطي وح""زب البع""ث وھ""ي ﻣتج""اورة ف""ي
ﻣحل""ة ب""اب العل""وة )ب""اب بغ""داد( .ويھتف""ون ھتاف""ات ﻣعادي""ة لح""زب البع""ث وﻣزعج""ة
للوطني الديمقراطي .لم نعط اھتماﻣا ً للمظاھرة ،بادئ ذي بدء ،باعتب"ار أن ذل"ك لع"ب
أطف""ال .ولك""ن بع""د أن س""معنا ب""أنھم يرجم""ون بالحج""ارة ﻣكت""ب المح""اﻣي ج""واد أب""و
الحب ،أحد أبرز وأقدم البعثي"ين ف"ي المدين"ة ،و أنزل"وا لوح"ة ال"دكتور ھ"ادي الطوي"ل
ﻣن قادة الوطني الديمقراطي ﻣن على باب عيادته ،وحوادث أخرى ﻣشابھة ،تصدينا
لھم لنفرقھم ،ولكن لم يستجيبوا .في حين لم تعد الق"وى األخ"رى تص"دق عفوي"ة تل"ك
المظاھرة.
في أحد األيام أخبرنا ﻣمثلنا ﻣحسن النقيب بأن المتصرف )المحافظ( أصدر بيانا يندد
بالمظاھرات وﻣن يقف وراءھا ويطلب توقفھا وإال فسيستخدم الق"وة لتفريقھ"ا .وألن
البي""ان ق""د يس""يء إلين""ا بإش""ارته إل""ى "ﻣ""ن يق""ف وراءھ""ا" وألن المتظ""اھرين ﻣ""ن
المتع""اطفين ﻣعن""ا ،اقترحن""ا عل""ى المتص""رف ع""دم توزي""ع البي""ان ،وﻣنحن""ا فرص""ة 24
ساعة إليق"اف التظ"اھر ،وإذا ل"م نفل"ح ،فبإﻣكان"ه أن يوزع"ه .فواف"ق المتص"رف عل"ى
المقترح.
وضعنا خطة ،وھي أن يتوزع الرفاق في شوارع ﻣحلة العباسية الشرقية ابت"داء ﻣ"ن
غروب الشمس ،وكلما رأوا صبيين أو أكثر يفرقونھم بعد أن يش"رحوا لھ"م ﻣ"ا يمك"ن
أن يلحقه عملھم ﻣن أضرار على الوضع الع"ام ف"ي المدين"ة .و نجح"ت الخط"ة بفض"ل
الجھ""ود الت""ي ب""ذلھا الرف""اق ف""ي المحل""ة الم""ذكورة .وتوقف""ت المظ""اھرات ،ول""م ي""وزع
البي"ان .وعلمن"ا الحق"ا ً ب"أن بع""ض نس"خ البي""ان ق"د وزع""ت عل"ى كب""ار المس"ؤولين ف""ي
المدين""ة .لق""د كب""رت المنظم""ة بع""ين المتص""رف إل""ى درج""ة كبي""رة ج""دا .ول""م ي""نس
ﻣس""اعدتنا ل""ه ف""ي ح""ل ھ""ذه المش""كلة إطالق""ا .وك""ان يعتبرن""ا الجھ""ة الوحي""دة المتنف""ذة
جماھيريا ً في المدينة ويصرح بذلك عند الضرورة في أي ﻣكان وبدون حرج.
بتشجيع ﻣن عراك الزكم وفرع الحزب الوطني الديمقراطي ف"ي ﻣدين"ة ك"ربالء انش"ق
عنا عضو حزبنا وأحد قادة ف"رع االتح"اد الع"ام للجمعي"ات الفالحي"ة ف"ي ك"ربالء ال"ذي
ك""ان تح""ت قيادتن""ا .وفوجئن""ا ف""ي أح""د األي""ام ب""ه وھ""و يق""ود ﻣجموع""ة ﻣ""ن الفالح""ين
ﻣتوجھا نحو المتصرفية بھ"دف الحص"ول عل"ى س"ماح ﻣ"ن المتص"رف بتأس"يس ف"رع
آخر لالتحاد ﻣوا ٍز للف"رع الق"ائم .أخبرن"ا المتص"رف ب"أن ذل"ك ﻣخ"الف لق"انون االتح"اد
العام للجمعيات الفالحية المجاز ﻣن الس"لطات ،ال"ذي يحص"ر ﻣ"نح إج"ازات الجمعي"ات
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الفالحي""ة واتحاداتھ""ا المحلي""ة باالتح""اد الع""ام للجمعي""ات الفالحي""ة .وبن""اء عل""ى ذل""ك
رفض المتصرف طلبه.

االصطدام بين الحزبين الوطني
الديمقراطي والشيوعي في كربالء
تأسس فرع الحزب الوطني الديمقراطي ف"ي ك"ربالء ﻣ"ع ب"دايات تأس"يس الح"زب األم
عام  .1946وأبرز ق"ادة الف"رع ھ"م :يحي"ى نص"ر ﷲ وج"واد الش"روفي وص"الح نص"ر
ﷲ .والتحق بھم الدكتور ھ"ادي الطوي"ل بع"د ث"ورة  14تم"وز ،وك"ان األخي"ر ﻣس"ؤول
الفرع الرسمي عن"د حص"ول االص"طدام .الش"يوعيون ك"انوا ﻣوج"ودين عن"دﻣا تأس"س
فرع الوطني الديمقراطي ،ولم تخل المدينة ﻣنھم يوﻣا.
كان""ت عالق""ة ال""وطنيين ال""ديمقراطيين والش""يوعيين ف""ي المدين""ة جي""دة وترق""ى إل""ى
التعاون السياسي في األج"واء الت"ي تتس"م بش"يء ﻣ"ن الليبرالي"ة .عل"ى س"بيل المث"ال،
التوقيع المشترك على المذكرات المطلبية والسياسية التي كانت تنشر في الص"حف.
وعندﻣا أعلنت األحكام العرفية ،على إثر وثبة كانون الثاني  ،1948ساق جھاز أﻣ"ن
كربالء  17شخصية ﻣ"ن ال"وطني ال"ديمقراطي والش"يوعيين إل"ى المحكم"ة العس"كرية
ف""ي الديواني""ة بتھم""ة ﻣلفق""ة ،ل""م ت""تمكن المحكم""ة إدان""تھم عليھ""ا .وك""ان ﻣ""ن ب""ين
المعتقل""ين يحي""ي نص""ر ﷲ وھ""و أب""رز وج""ه ﻣ""ن وج""وه ال""وطني ال""ديمقراطي ،وعب""د
الرزاق الصافي أبرز وجه شيوعي في ﻣدينة كربالء .وباتت العالقة أوثق بع"د إقاﻣ"ة
جبھة االتحاد الوطني في عام  .1957ولم تكن ھناك ﻣنافس"ة ﻣلحوظ"ة ب"ين الط"رفين
حتى ثورة  14تموز المجيدة.

تحاشينا االصطدام ولكن ...
ك"""ان الج"""و ﻣت"""وتراً ب"""ين الش"""يوعيين وال"""وطنيين ال"""ديمقراطيين عن"""دﻣا أراد الس"""يد
فرح""ات عب""اس رئ""يس جبھ""ة التحري""ر ال""وطني الجزائري""ة زي""ارة ك""ربالء ف""ي آذار
 .1959علمن""""ا ب""""أن ال""""ديمقراطيين يتھي""""أون الس""""تقباله .كان""""ت ﻣكتب""""ة ال""""وطني
ال""ديمقراطي تق""ع ف""ي ﻣ""دخل المدين""ة بالنس""بة للق""ادﻣين ﻣ""ن بغ""داد .قررن""ا اس""تقبال
فرحات عباس خارج المدينة .نظمنا ﻣسيرة كان سيرھا الحتمي يم"ر ﻣ"ن أﻣ"ام ﻣكتب"ة
الوطني الديمقراطي .قبل وصولنا إلى المكتبة ،وصلني خبر بأن ھن"اك تجمع"ا ً حولھ"ا
يض""م بع""ض الش""قاوات ﻣث""ل رض""ا ِحس""نابة وحس""ين عجم""ي .تش""اورت ﻣ""ع الرف""اق
الق""ريبين عل""ي ﻣ""ن قي""ادة المنظم""ة وقررن""ا تجن""ب الم""رور أﻣ""ام المكتب""ة ألن أبس""ط
استفزاز ﻣن أي طرف كان س"يؤدي إل"ى االص"طدام وس"نبدو كمعت"دين بص"رف النظ"ر
ع"ن الب""ادي باالس"تفزاز ،ف""نحن الق""ادﻣون إل"يھم وھ""م الواقف""ون عن"د ﻣكتب""تھم .قررن""ا
حرف اتجاه المظ"اھرة نح"و ش"ارع فرع"ي ض"يق .لق"د عانين"ا األﻣ"رين لح"رف اتج"اه
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المظ""اھرة ،الزدي""اد حم""اس الجم""اھير ﻣ""ع اقترابھ""ا ﻣ""ن المكتب""ة ورغبتھ""ا ف""ي تح""دي
اآلخرين .وأخيرا نجحنا في تحقيق ذلك .وقد اعتبر بعض الرفاق تصرفنا ذاك جبنا ً!
عن""د وص""ول ﻣوك""ب فرح""ات عب "اس واس""تقباله عن""د ﻣ""دخل المدين""ة .توج""ه لزي""ارة
الروضتين الشريفتين بدءاً بالروضة الحس"ينية عل"ى أن يح"ل ض"يفا عل"ى المتص"رف
بعد انتھاء زيارته ﻣن الروضة العباسية .ذھبت ﻣع عدد ﻣن الوجوه االجتماعي"ة إل"ى
بيت المتصرف .وبعد فترة لمح لي المتصرف بأن ھناك بعض المش"اكل ف"ي الروض"ة
العباس"ية .وص""لت بس""رعة إل""ى المك""ان .كان""ت ھن""اك جلب""ة ف""ي غرف""ة الكلي""دار)س""ادن
الروضة( .كانت الغرفة تقع حوالي ﻣت"ر أعل"ى ﻣ"ن س"طح األرض وش"بابيكھا الكبي"رة
المفتوح"""ة تش"""رف عل"""ى الص"""حن .دخلتھ"""ا فوج"""دت ع"""ددا ﻣ"""ن الق"""ادة ال"""وطنيين
ال""ديمقراطيين بي""نھم يحي""ى نص""ر ﷲ وﻣجموع""ة ﻣ""ن أنص""ارھم ،بي""نھم بع""ض ﻣ""ن
ص "داﻣييھم أح""دھم اب""ن عم""ي رزاق .وج""رت ﻣنافس""ة عل""ى الميكرف""ون ب""ين أنص""ارنا
ِ
وأنصارھم فكل واح"د ﻣ"نھم يري"د الھت"اف بش"عاراته .وكان"ت غالبي"ة المتجمع"ين أﻣ"ام
الغرف""ة وع""ددھم ال يتج""اوز األربع""ين شخص"ا ً ﻣ""ن ال""وطنيين ال"ديمقراطيين وي""رددون
شعار "عاش الديمقراطي عبد الكريم قاسم" ويرد عليھم أنص"ارنا "زعيمن"ا األوح"د
عب""د الك""ريم قاس""م" و "ﻣ""اكو زع""يم ،إال ك""ريم" .ول""م يك""ن ص""وت أنص""ارنا يس""مع،
إلخ""الل ف""ي ت""وازن الق""وى لص""الح ال""ديمقراطيين ،ألن ﻣظاھرتن""ا كان""ت ف""ي ص""حن
الحسين )ع( .أرسلنا رسالة إلى ﻣظاھرتنا لإلسراع بالمجيء إلى ﻣوقع "المعرك"ة".
عن""د وص""ول ﻣظاھرتن""ا ،انقل""ب ت""وازن الق""وى وب""ات بالك""اد يس""مع ص""وت ال""وطنيين
الديمقراطيين.
كن""ت ف""ي غرف""ة الكلي""دار عن""دﻣا ش""اھدت ب""أم عين""ي خ""روج ﻣج""اﻣيع ﻣ""ن الكش""وانية
)المكان ال"ذي يخل"ع في"ه الن"اس أح"ذيتھم قب"ل دخ"ولھم إل"ى أروق"ة الض"ريح( وبي"دھم
عصي انھالوا بھا على المتظاھرين ﻣن الخل"ف وك"ان أح"دھم يھ"دد الجم"اھير بقاﻣت"ه
)وھو سالح أب"يض أقص"ر ﻣ"ن الس"يف وأع"رض ﻣن"ه وﻣس"تقيم( .تراجع"ت الجم"اھير
إلى الخلف ﻣلتفتة إلى الوراء .في تلك اللحظة لفت أحدى الفتيات عباءتھا عل"ى ي"دھا
وھاجم""ت حاﻣ""ل القاﻣ""ة وانتزعتھ""ا ﻣن""ه ،ف"انفجرت الجم""اھير حماس""ا ورغب""ة ف""ي رد
الص"""اع ص"""اعين .وھجم"""ت ،وھ"""ي غي"""ر ﻣس"""لحة ،عل"""ى المعت"""دين ھجوﻣ"""ا ص"""اعقا ً.
وسمعت ﻣن يدعو الجماھير إلى التوجه نحو ﻣكتبة الوطني الديمقراطي لتحطيمھا.
كنت أقول ليحيى نص"ر ﷲ ب"أنكم س"تتحملون عواق"ب اعت"دائكم عن"دﻣا س"معت ص"وت
ابن عمي رزاق ،ﻣن خلفي ،يقول" :ال أسمح ألحد بأن يمس جاس"م" .التف"ت وجدت"ه
ش""اھراً س""الحه األب""يض ويحمين""ي بجس""مه الَض""خم .عرف""ت الحق "ا ً ب""أن أح""د أنص""ار
الوطنيين الديمقراطيين كاد أن يھوى بالقاﻣة على رأسي وإن رزاق ﻣسك ي"ده .وف"ي
ھذه اللحظة الحرجة تغير ﻣوقفه وتحول إلى حمايتي .وفي الواقع ،لقد استغربت ﻣ"ن
وج""ود رزاق ﻣعھ""م ألن"ه ك""ان ﻣتعاطف"ا ﻣعن"ا ،وعرف""ت أن وج""وده ﻣعھ""م ك""ان ﻣراع""اة
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لص"""ديق ل"""ه بي"""نھم .وﻣ"""ا جل"""ب انتب"""اھي كث"""رة األس"""لحة البيض"""اء فق"""د ك"""ان ﻣعظ"""م
الموجودين في الغرفة ﻣسلحين.
خرج""ت ﻣ""ن الغرف""ة ﻣس""رعا ً إل""ى ﻣكتب""ة ال""وطني ال""ديمقراطي ،فوص""لت ﻣت""أخراً ول""م
أتمكن ﻣن أن أنقذ سوى بعض الكتب لجواھر الل نھرو كانت في الرفوف العالية ﻣ"ن
المكتبة .أﻣا بقي"ة الكت"ب فكان"ت ﻣمزق"ة وﻣبعث"رة عل"ى األرض .بع"د أن أب ّع"دت الن"اس
عن المكتبة ﻣھدداً إياھم بخشبة في يدي ،توجھت إلى شارع العب"اس فوجدت"ه غاص"ا
بالجماھير .فقد خرجت الجماھير عن بكرة أبيھا ،يشترك بعضھا ألول ﻣرة في نش"اط
سياسي ،ﻣسلحة بالعص"ي واألس"لحة البيض"اء ،وھ"ي كثي"رة ف"ي ك"ربالء بحك"م تقالي"د
التطبير.
قررنا أن نھدئ الوض"ع ﻣ"ن خ"الل الخط"ب ،وق"د س"اھم ف"ي ذل"ك الرفي"ق ك"اظم حبي"ب
الذي كان في المدينة في تلك األيام في زيارة لعائلته ،وقد تعرض للض"رب واإلص"ابة
ﻣن قبل الجماھير الغاضبة لمحاولته ﻣ"نعھم ﻣ"ن االعت"داء عل"ى ﻣح"ل ﻣرك"ب األس"نان
ھاتف الشاﻣي ،لكونه ﻣن أنصار الوطني الديمقراطي.
التقينا ،قيادة المنظمة ،لقاء سريعا ً على ھاﻣش المظاھرة الصاخبة ،وقررنا أن نق"ود
المظاھرة ﻣسافة طويل"ة ج"داً ف"ي ش"ارع العب"اس )ع( باتج"اه الس"راي وال"دوران بھ"ا
وإعادتھا إلى ﻣكتبتنا لتفريقھا ،بعد أن تك"ون الجم"اھير ق"د أفرغ"ت غض"بھا أو بعض"ا ً
ﻣن"""ه .وﻣنعن"""ا الھتاف"""ات الخاطئ"""ة ﻣث"""ل" :ال الج"""ادرجي وال حزب"""ه ،ب"""س ال"""زعيم أو
ربعة" .وعدم السماح باالعت"داء عل"ى أي ﻣح"ل ألنص"ار ال"وطني ال"ديمقراطي ،وھ"ي
ن""ادرة ف""ي الطري""ق ال""ذي اخترن""اه .س""رت لمس""افة ﻣعين""ة بمح""اذاة المظ""اھرة لمراقب""ة
ﻣ""دى تطبي""ق الخط""ة ،وك""ان الرفي""ق عل""ي الن""وري يس""ير بج""انبي ﻣت""اثراً بحم""اس
الجماھير المنقطع النظي"ر وكثرتھ"ا ،يف"رك بش"اربه ،وتب"رق عين"اه بريق"ا ً خاطف"ا ً ب"ين
آونة وأخرى .وفجأة استفسر ﻣني استفساراً عجيبا ً وغريبا ً ،ظل عالقا في ذاكرتي.
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ـ جاسم ليش ﻣنسويھا يعقوبية؟ )نسبة إلى الراديكاليين في الثورة الفرنسية العظمى
عام  .(1789استفسر علي النوري ﻣني.
ـ شنسوي؟
ـ ثورة شعبية!
ـ " عل""ي ص""دك تحج""ي )ع""رب وين،أوطنب""ورة وي""ن؟( أحن""ا اتفقن""ا عل""ى خط""ة لتھدئ""ة
الناس إنت جاي تحجيل"ي عل"ى ث"ورة ش"عبية ،ب"دون ﻣعرف"ة الح"زب وخ"ارج سياس"ته
وبمدينة وحدة!
ـ ش"وف  ...ش"وف )ﻣؤش"را بي"ده إل"ى حم"اس الجم"اھير المنقط"ع النظي"ر( ت" َر ھ"اذي
الحال""ة الثوري""ة ﻣ""ا تتك""رر ،نس""تغلھا ونقودھ""ا ونخل""ي الجمي""ع أﻣ""ام األﻣ""ر الواق""ع.
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المظاھرة بعد عش"ر دق"ائق توص"ل الس"راي نط"وق الس"راي أو نس"تولي علي"ه ونعل"ن
الثورة!
ـ المظاھرة تأييد للحكوﻣة والزعيم وﻣو ضدھم حتى تق"وم بعم"ل ﻣع"ادي الھ"م  ...أب"و
حسين شتكول إنأجل الثورة ونفكر شنسوي بعد ﻣا تعود المظ"اھرة ،أو شنس"وي بع"د
ﻣا إنفرقھا .أك"و احتم"ال يص"ير فرھ"ود وخاص"ة لمح"الت الص"ياغ ،وس"معت أص"حاب
المحالت يريدون حراسة على ﻣحالتھم.
ـ أقترح إنشكل المقاوﻣة الشعبية.
ـ وﷲ ﻣعقولة .ندرس الفكرة ويه الرفاق بعد المظ"اھرة ونق"دم طل"ب آلﻣ"ر المقاوﻣ"ة.
خلي نرجع ھسه للمكتبة.

الرفيق علي النوري
توقف""ت المظ""اھرة أﻣ""ام المكتب""ة عن""د الح""اجز ال""ذي نص""بناه ف""ي الش""ارع الع""ام .ألق""ى
إبراھيم كرﻣاشة ،وھو أحد قادة المنظمة وأقدرنا على ارتجال الخطب ،كلم"ة قص"يرة
فحواھ""ا :إن اعت""داء حص""ل علين""ا وق""د الق""ي الق""بض عل""ى الجن""اة وش""كر الجم""اھير
لوقوفھا بجانب الحق وطلب التفرق بھدوء .وتفرقت الجماھير.

عواقب االصطدام
كانت حصيلة االصطدام عدد ﻣن الجرحى ،جراح اثنين ﻣنھما كانت خطيرة وقد رق"دا
في المستشفى ،أحدھم شيوعي وھو فيصل الشاﻣي واآلخر ﻣن الوطني الديمقراطي.
واعتقل حوالي  35شخصا ً ﻣن قادة الوطني الديمقراطي وأنصارھم ولم أعرف ،لح"د
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اآلن ،ﻣن الذي نظم قائمة المعتقلين ،فقد شملت القائمة جميع ال"ذين ك"انوا ف"ي ﻣك"ان
الح""ادث إض""افة إل""ى جمي""ع عناص""رھم الص""داﻣية ،بم""ن ف""يھم غي""ر الموج""ودين ف""ي
الح""ادث وبدق""ة ﻣتناھي""ة! وھن""اك احتم""ال راج ف""ي حين""ه ،ول""م أقتن""ع ب""ه ،وھ""و إن
الجرحى ھم الذين قدﻣوا األسماء في إفاداتھم.
كانت "المقاوﻣ"ة الش"عبية" قي"د التأس"يس ،إال أنھ"ا ل"م تباش"ر بالت"دريب .رجون"ا آﻣ"ر
المقاوﻣ"""ة س"""عيد حس"""ون فري"""د بإعطائھ"""ا ﻣھم"""ة حراس"""ة الس"""وق وخاص"""ة ﻣح"""الت
الص""اغة لبض""عة لي""الي لح""ين تج""اوز الحال""ة الطارئ""ة .بع""د س""اعتين كان""ت المقاوﻣ""ة
تتدرب ،وباش"رت بواج"ب الحراس"ة ،بأس"لحتھا الشخص"ية البس"يطة ،لم"دة ي"وﻣين أو
ثالثة فقط ولم يقع أي حادث يذكر خاللھا.
ف""ي الي""وم الت""الي لالص""طدام وص""لنا س""كرتير لجن""ة ﻣنطق""ة الف""رات األوس""ط ص""الح
الرازق"ي .اتص"ل بص"ديق ل""ه ﻣس"تقل ،ب"دون علمن"ا ،وھ""و الم"درس عب"اس الكرباس""ي
وحص"""ل ﻣن"""ه عل"""ى تقري"""ر كاﻣ"""ل .خالص"""ة التقري"""ر يش"""ير إل"""ى أن الح"""زب ال"""وطني
الديمقراطي ھو المسؤول عن االصطدام بدليل أن الشيوعيين أدخل"وا ﻣظ"اھرتھم ف"ي
شارع فرعي تحاشيا للمرور بمكتبة الوطني الديمقراطي وتجنبا لالصطدام .وﻣ"ن ث"م
وص""ل وف""د ﻣ""ن بغ""داد ﻣك""ون ﻣ""ن يوس""ف إس""ماعيل البس""تاني ﻣم""ثال ع""ن الح""زب
الشيوعي العراقي وأحد قادة الوطني الديمقراطي والتقى الوفد بالمتص"رف .وق"د أك"د
لھ""م األخي""ر وبحم""اس عل""ى ﻣس""ؤولية ال""وطني ال""ديمقراطي وأورد لھ""م نف""س دلي""ل
الكرباس""ي .وق""د اِطﱠلَ" َع البس""تاني عل""ى ن""ص برقي""ة ﻣ""دير األﻣ""ن وكان""ت تش""ير إل""ى أن
الوطني الديمقراطي ھو البادئ باالعتداء.
وﻣن ثم عق"د اجتم"اع ب"ين وف"دين ض"م األول إل"ى جان"ب الموف"د القي"ادي ﻣ"ن ال"وطني
الديمقراطي كل ﻣن الدكتور ھادي الطويل وجواد الش"روفي .أﻣ"ا وف"دنا فق"د ض"م إل"ى
جانب البستاني .كل ﻣن صالح الرازق"ي وأن"ا .اتفقن"ا عل"ى إص"دار ن"داء ﻣش"ترك يؤك"د
على اتفاق الحزبين على ضرورة وحدة الق"وى الوطني"ة وين"دد بالرجعي"ة ودسائس"ھا
ويدعو إلى دعم الجمھورية الفتية وإجراءاتھا التقدﻣية و ...الخ ،ثم توقف االجتم"اع
وتوتر بعض الشيء أﻣام إص"راري عل"ى إدخ"ال عب"ارة ف"ي الن"داء كان"ت تلم"ح ،عل"ى
نحو غير ﻣباشر ،إلى ﻣسؤولية الوطني الديمقراطي في الصدام األخي"ر .ول"م أتراج"ع
إال بعد أن اختل"ى ب" ّي ص"الح الرازق"ي خ"ارج غرف"ة االجتم"اع ،ودار بينن"ا ح"وار بھ"ذا
المعنى ،إن لم يكن نصا ً:
ـ أگلك النداء جيد والزم انوافق عليه ...ال تعاند!
ـ" ھ"ي ﻣ""و حس"بة عن"اد ،المنظم""ة أو جماھيرھ"ا ﻣ""ا يرت"احون إذا ﻣ"ا ش""افوا نق"د ،ول""و
خفيف ،ﻣوجه للجھة المسؤولة عن االصطدام .
ـ ال لتخاف ﻣن يُخف التوتر بالمدينة الكل راح ترتاح.
ـ أتمنى...
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عن""د عودتن""ا إل""ى الغرف""ة أعل""ن الرازق""ي الموافق""ة .تق""رر ق""راءة الن""داء عل""ى س""كان
المدينة بصورة ﻣشتركة .فقام أخي ﻣجيد بقراءة النداء ﻣ"ن طرفن"ا وج"واد الش"روفي
ﻣن طرفھم ،بواسطة ﻣكبر صوت ف"ي س"يارة ﻣكش"وفة ،خ"الل تجوالھ"ا ف"ي الش"وارع
الرئيس""ية واألﻣ""اكن المزدحم""ة .وتق""رر أيض""ا ً الس""عي إلط""الق س""راح ﻣ""ن ل""م يك""ن
ﻣتواجداً في ﻣكان الحادث عند وقوعه.
عندﻣا طالب ﻣمثلنا ب"إطالق س"راح بع"ض ﻣ"ن عناص"ر ال"وطني ال"ديمقراطي ،اش"ترط
حاكم التحقيق رسالة ﻣني أو ﻣواجھته وإبالغه شخصيا ﻣن قبلي بالطل"ب .اس"تغربت
طلبه فلست الذي أوعز باعتقالھم .وﻣا ھي صفتي الرسمية لكي أواف"ق أو ال أواف"ق؟
ذھبت لح"اكم التحقي"ق وتح"دثت ﻣع"ه ،وق"د س"ألته ﻣ"ا ھ"ي عالقت"ي ب"األﻣر لك"ي يطل"ب
ﻣوافقتي؟ فأجاب:
ـ أستاذ جاسم ﻣو ھاي القضية سياسية ونصحوني آخذ رأيكم باعتباركم المدّعين.
ـ أستاذ إنت حاكم تحقيق وإنت الزم تقرر ھالقضية.
ـ كالﻣك صحيح ﻣية بالمية ،بس ﻣوافقتك بيھا سالﻣة عاقبة.
ـ إذا على سالﻣة العاقبة ،فأنا ﻣوافق.
تح""دثت ﻣ""ع الح""اكم وھ""و واق""ف ببجاﻣت""ه ف""ي ب""اب داره ،بع""د أن اعت""ذرت ﻣ""ن تلبي""ة
دعوته في الدخول إلى البيت .وخالل فترة وجودي ف"ي ك"ربالء والت"ي اس"تمرت س"نة
واحدة بعد الثورة لم أزر ﻣسؤوالً أو ﻣوظفا ً حكوﻣيا ً ال في بيته وال في دائرته ،زيارة
شخصية ،بمن فيھم المتصرف )المح"افظ( ال"ذي وج"ه ل"ي دع"وة لزيارت"ه ف"ي البي"ت،
عندﻣا زار ﻣكتبن"ا ﻣستفس"راً ع"ن اإلش"اعات ح"ول احتم"ال ﻣنحن"ا حقيبت"ين وزاريت"ين
إحداھما وزارة الداخلية ،وﻣن المعروف أن الداخلية ھي التي تعين المتصرفين!
كان لدينا رفيقان ﻣحاﻣيان وھما كل ﻣن ﻣحس"ن النقي"ب ون"وري لطيّ"ف يمثالنن"ا أﻣ"ام
المسؤولين بكل جدارة .ﻣع ذلك فقد انتشرت ف"ي تل"ك الفت"رة إش"اعة ﻣغرض"ة ﻣفادھ"ا
أن جاسم الحلوائي ھو ﻣتصرف كربالء الحقيقي.
أطلق سراح قسم ﻣن الموقوفين وسفر الباقون إلى بغ"داد .وق"د أطل"ق س"راح الب"اقين
بعد فترة وجيزة وأغلقت الدعوى وال أعرف كيف! أﻣا الجريح"ان فق"د تم"اثال للش"فاء
التام أيضا ً.

الدروس المستخلصة
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ﻣع تراجع عبد الكريم قاسم فتحت ﻣلف"ات كثي"رة ف"ي ط"ول ال"بالد وعرض"ھا وتع"رض
الكثير ﻣن الشيوعيين إلى حملة انتقام ليس ﻣن قبل أعدائھم فحس"ب ،وإنم"ا ﻣ"ن قب"ل
ﻣنافس""يھم أيض "ا ً .وص""درت بح""ق الش""يوعيين وأنص""ارھم ﻣختل""ف األحك""ام بم""ا فيھ""ا
أحكام اإلعدام ﻣن قبل المجرم شمس الدين عبد ﷲ رئيس المجلس العرفي العسكري
)حكم علي غيابيا ً بالسجن لمدة ثالث س"نوات نھاي"ة ع"ام  ،1961ع"ن دع"وى أقيم"ت
علي ف"ي ك"ربالء ص"يف  ،1959بتھم"ة ﻣلفق"ة فحواھ"ا تح"ريض الفالح"ين عل"ى ع"دم
تس""ليم المالك""ين حص""تھم ﻣ""ن الحاص""الت( ،ال""ذي ل""م يك""ن ع""داؤه لعب""د الك""ريم قاس""م
والوطنيين الديمقراطيين بأقل ﻣن عدائه للشيوعيين بحكم نزعته القوﻣية المتطرف"ة.
وقد نصبه عبد الكريم في ھذا الموقع انطالقا ﻣن سياسة التوازن ب"ين أنص"ار النظ"ام
وأعدائ""ه ،ھ""ذه السياس""ة الت""ي قض""ت علي""ه وأدت إل""ى كارث""ة انق""الب  8ش""باط 1963
األسود ،وتوالت بعدھا الكوارث.
وقتھا فُتح ﻣلف "االص"طدام" أيض"ا ً ،ولك"ن س"رعان ﻣ"ا أغل"ق لع"دم وج"ود أدل"ة ول"و
بسيطة إلدانة الشيوعيين ،إنما بالعكس ﻣن ذل"ك ك"ان ﻣ"ن الممك"ن أن يزكين"ا ويس"بب
ﻣتاع"ب لآلخ""رين .وﻣ""ع ذل""ك ھ""ل يعن""ي ذل"ك تزكي""ة لسياس""تنا ف""ي إدارة المنافس""ة ﻣ""ع
اآلخرين في كربالء وغيرھا ﻣن المدن؟ كال ...وأقولھا بدون تردد .إن نزعة الھيمن"ة
عل""ى المنظم""ات الديمقراطي""ة والمھني""ة واالنف""راد بقي""ادة الجم""اھير الش""عبية ل""م تك""ن
نزعة طارئة وإنما ﻣن ص"لب أيديولوجي"ة الح"زب ،وإن الح"رص عل"ى ﻣب"دأ وحداني"ة
المنظمة الديمقراطية أو المھنية الذي كنا ندافع عنه يص"ب ف"ي ھ"ذا االتج"اه .إن ھ"ذه
النزعة كانت ﻣوجودة في المواد الخمسة األولى ﻣن النظام الداخلي القديم ،الت"ي كن"ا
نش""رحھا للعناص""ر الجدي""دة قب""ل ض""مھا للح""زب وق "د ج""رى تع""ديل تل""ك الم""واد ف""ي
المؤتمرين الثاني والثالث .وبدأ الحزب بالتخلص ﻣن ھذه األيديولوجية ﻣن"ذ ﻣ"ؤتمره
الخ""اﻣس "ﻣ""ؤتمر الديمقراطي""ة والتجدي""د" حي""ث ثب""ت ف""ي نظاﻣ""ه ال "داخلي الجدي""د
حرص""ه عل""ى اس""تقاللية المنظم""ات النقابي""ة والمھني""ة واإلبداعي""ة وغيرھ""ا .وواص""ل
دﻣقرطة الحزب وبرناﻣج"ه وس"لوكه ﻣ"ع اآلخ"رين وتبن"ى التعددي"ة والت"داول الس"لمي
للسلطة.
ول"""م يك"""ن الط"""رف اآلخ"""ر ﻣنزھ"""ا ً ﻣ"""ن نزع"""ة الھيمن"""ة وأيض"""ا ً ب"""دوافع أيديولوجي"""ة،
فالمرحلة ھ"ي "ﻣ"رحلتھم" وعل"ى الجم"اھير أن تس"ير وراءھ"م ش"اءت ذل"ك أم أب"ت!
وقد تطرقت إلى بعض التصرفات والتصريحات الت"ي تؤك"د ذل"ك .وال أرغ"ب ب"التوقف
أكثر عند ھذا األﻣر لكي ال أنكأ الجرح.
ال ش""ك ب""أن اس""تخدام العن""ف ف""ي المنافس""ة السياس""ية يعتب""ر ظ""اھرة ﻣتخلف""ة وغي""ر
حض""ارية وھ""ي غي""ر ﻣب""ررة إطالق""ا عن""دﻣا تك""ون ھن""اك انتخاب""ات كم""ا ھ""و الح""ال ف""ي
عراقنا اليوم .لذلك ف"إن ﻣقارن"ة ب"ين تل"ك الفت"رة قب"ل نص"ف ق"رن تقريب"ا ويوﻣن"ا ھ"ذا
تدعو إلى التأﻣل .فتلك المنافسة تبدو "حض"ارية" ل"و قورن"ت ب"بعض "المنافس"ات"
الت""ي تج""ري ف""ي الوق""ت الحاض""ر وتس""تخدم فيھ""ا أس""لحة ناري""ة ھجوﻣي""ة ،فض"الً ع""ن
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الحرائق ،رغم أن المتنافسين ﻣن أيديولوجية واحدة وطائف"ة واح"دة وض"من ائ"تالف
سياسي واحد.
7

سنتان ﻣختفيا في الكوت
ف""ي النص""ف الث""اني ﻣ""ن ع""ام  ،1959نقلن""ي الح""زب ﻣ""ن ك""ربالء إل""ى ل""واء الحل""ة
)ﻣحافظ""ة باب""ل( وأنيط""ت ب""ي ﻣھم""ة س""كرتارية لجنتھ""ا المحلي""ة .وف""ي خري""ف الع""ام
الم""ذكور ،رحل""ت إل""ى ل""واء الك""وت )ﻣحافظ""ة واس""ط( وأنيط""ت ب""ي ﻣھم""ة س""كرتارية
لجنتھا المحلية أيضا ً حتى خريف  ،1961أي لمدة سنتين .وكنت ،كما ھ"و الح"ال ف"ي
الحلة ،أع"يش ﻣتخفي"ا ً ف"ي الك"وت تح"ت اس"م أب"و أﻣ"ين ،وس"ط ظ"روف غي"ر ﻣالئم"ة،
لكوني أعزب ،وليس لدي ﻣعارف ھناك وفي ﻣدينة صغيرة ال يوج"د فيھ"ا ﻣ"ا ي"ؤنس.
أضف إلى ذلك أن طبيعة عالقتي التنظيمية ﻣع ﻣرجعي الحزبي ل"م تك"ن ﻣريح"ة ،كم"ا
كان الحال في ﻣنطقة الفرات األوسط.

قيادة ﻣنظمة بدون رقابة ﻣباشرة
عندﻣا كنت ﻣسؤوالً في ك"ربالء أو ف"ي الحل"ة ،كن"ت عض"واً ف"ي لجن"ة ﻣنطق"ة الف"رات
األوس""ط وكن""ا نجتم""ع ف""ي فت""رات ﻣتقارب""ة نس""بيا ً .وأت""يح ل""ي ﻣ""ن خ""الل االجتماع""ات
االط"""الع عل"""ى تج"""ارب المنظم"""ات األخ"""رى واالس"""تفادة ﻣ"""ن المناقش"""ات السياس"""ية
والفكري""ة والمس""اھمة فيھ""ا بح""دود إﻣكاني""اتي الفعلي""ة .يض""اف إل""ى ذل""ك ﻣتع""ة اللق""اء
بالرفاق وجلھم ﻣن ﻣع"ارفي وﻣ"ن ق"داﻣى األص"دقاء .وك"ان ل"دي ﻣرج"ع حزب"ي ﻣح"دد
وھو سكرتير المنطقة ،وع"ادة ﻣ"ا يك"ون عض"و لجن"ة ﻣركزي"ة ،التقي"ه وأتش"اور ﻣع"ه
ف""ي المش""اكل الت""ي تواج""ه المنظم""ة ونش""اطھا .وبش""كل ع""ام ك""ان العم""ل ﻣمتع "ا ً رغ""م
ﻣنغصات بوادر وﻣظاھر تراجع عبد الكريم قاسم المثيرة للقلق.
وفي الحلة لم يكن اختفائي ﻣحكما ً ،فقد القي الق"بض عل"ي ف"ي الش"ارع وأرس"لت إل"ى
كربالء ﻣخفوراّ ،بعد قضاء ليلة واحدة ف"ي ﻣوق"ف الحل"ة ،حي"ث التقي"ت الرفي"ق ﻣع"ن
ج""واد ألول ﻣ""رة ،وك""ان ﻣوقوف "ا ً بتھم""ة ﻣلفق""ة .وف""ي ك""ربالء أطل""ق س""راحي بكفال""ة
عادية فوراً ،وعدت إلى الحلة ألختفي بشكل أفضل في ھذه المرة.
أﻣا في الكوت ،فقد كانت عالقتي غير ﻣباشرة ﻣع لجنة التنظيم المركزية )لتم( وھ"ي
لجن""ة اختص""اص ل""يس ل""ديھا ص""الحيات تنفيذي""ة ﻣرتبط""ة بالمكت""ب السياس""ي .وخ""الل
ﻣدة وجودي التي طالت س"نتين ف"ي الك"وت ل"م يك"ن ل"دي ﻣس"ؤول حزب"ي ﻣح"دد وھ"و
وضع ،إن وجد في الحزب ،فھ"و ش"اذ بحك"م بن"اء الح"زب الھرﻣ"ي .وج"رت ﻣح"اوالت
عديدة لتشكيل لجنة المنطقة الوسطى ،قبل وبعد وج"ودي ف"ي الك"وت ،ﻣ"ن ﻣحافظ"ات
ديالى والرﻣادي )األنبار( والكوت ولجنة أطراف بغ"داد .ولك"ن تل"ك المح"اوالت ب"اءت
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بالفش""ل ف""ي ظ""روف العم""ل الس""ري .وكان""ت إح""دى تل""ك المح""اوالت بع""د س""حبي ﻣ""ن
الك"""وت ف"""ي نھاي"""ة  ،1961حي"""ث ج"""رى تش"""كيل لجن"""ة المنطق"""ة الوس"""طى وكن"""ت
سكرتيرھا .إن أحد أسباب الفشل يعود إل"ى أن ﻣق"ر قي"ادة المنطق"ة الوس"طى ال يمك"ن
أن يق""ام إال ف""ي بغ""داد لس""ھولة اتص""ال تنظيم""ات المحافظ""ات بھ""ا .إال أن وجودھ""ا ف""ي
بغداد يجعلھا ﻣعلقة في الھواء .ففي ھذه الحال"ة ال يت"وفر للقي"ادة ﻣ"ا يعينھ"ا ف"ي ﻣق"ر
عملھ"""ا عل"""ى أن تت"""ابع ن"""بض حي"""اة المنظم"""ات الحزبي"""ة الي"""وﻣي أو إنش"""اء جھ"""از
للمراسلة ،وﻣا يتطلبه ذلك ﻣن ﻣراسلين وعناوين وبيوت حزبية ،وكذلك جھاز ،ول"و
ﻣتواضع ،للطباعة و ...الخ.
كانت لجنة ﻣحلية الكوت تتكون ،عند استالﻣي لھ"ا ،ﻣ"ن الرف"اق إب"راھيم عب"د الك"ريم
ورش""يد ط""اھر وجب""ار عب""ود وجلي""ل عب""د الخ""الق وعب""اس الطباطب""ائي وجم""يعھم ﻣ""ن
المعلمين باستثناء الرفيق األخير فقد كان ﻣتفرغا للعمل الحزبي.
ك""ان س""كرتير المحلي""ة بع""د الث""ورة ﻣباش""رة الرفي""ق حس""ين س""لطان عض""و اللجن""ة
المركزي""ة .وبع""د حس""ين س""لطان ت""ولى المھم""ة الرفي""ق أحم""د ﻣحم""ود الح""الق ،وھ""و
رفي"ق ك"ردي ل"م ي""تمكن ﻣ"ن الع""ودة للك"وت لتعرض""ه لالعتق"ال عن""دﻣا ك"ان ف""ي زي""ارة
لعائلته في السليمانية .فكلف بتولي المھمة ﻣؤقتا ً الرف"ق جب"ار عب"ود ،وھ"و ش"يوعي
قديم ،سبق وأن عمل في "رابطة الش"يوعيين الع"راقيين" وھ"ي ﻣنظم"ة ﻣنش"قة ع"ن
الحزب تأسس"ت ع"ام  ،1944وكان"ت بقي"ادة داود الص"ايغ .تمت"ع الرفي"ق جب"ار عب"ود
بمس""توى سياس""ي وفك""ري جي""دين ،إال أن إﻣكانيات""ه التنظيمي""ة ض""عيفة وﻣزاج""ه ح""اد
يخدش ھذا ويجرح ذاك ﻣتعكزاً في ذلك على ﻣبدأ الصراحة .ك"ان لدي"ه ش"عور عمي"ق
بالغبن ،وجاء استالﻣي لمسؤولية المنظمة بدال عنه ،اس"تفزازاً ل"ه .فأخ"ذ يم"احكني.
والمماحكات ﻣمارسة غير ﻣرغوب بھا وغير جائزة ف"ي العم"ل الحزب"ي ألنھ"ا تعرق"ل
العمل ،خاصة عندﻣا تكون غير عابرة .ولكن ال يمكن تجنبھا أحيانا ً ،فعندھا يج"ب أن
يستعد المرء لذلك ،فيحافظ على يقظته ،ويضع حداً لھا في أول فرصة ﻣالئمة.
في إحدى المرات تجاوز جبار عب"ود ح"دوده .وق"ال ف"ي االجتم"اع" :ھ"ذا)...ﻣ"اداً ي"ده
باتجاھي ،كأني ال أحمل اسما ً وال لقبا ً[ يقول "...قررت استثمار الفرصة لوض"ع ح"د
لمماحكاته .فس"جلت ف"ي المحض"ر ﻣ"ا ﻣعن"اه" :إن الرفي"ق جب"ار ل"م يكت"ف بمماحكات"ه
ﻣن""ذ اس""تالﻣي المس""ؤولية ﻣن""ه )وأوردت أﻣثل""ة عل""ى ذل""ك( فتج""اوز ذل""ك ف""ي اجتم""اع
اليوم إلى ﻣحاولة استصغاري والتقليل ﻣن شأني" .واقترحت عل"ى االجتم"اع توجي"ه
عقوبة التوبيخ بحقه .كان الطلب ﻣفاجئا ً ،ووق"ع وق"ع الص"اعقة ف"ي االجتم"اع .انت"اب
الحرج أعضاء اللجنة .أﻣ"ا جب"ار فص"رح بأن"ه ل"م يك"ن يقص"د ﻣ"ا ذھب"ت إلي"ه .فترج"ى
الرفاق سحب ﻣقترحي ،فرفضت ذلك ،وأكدت حقھم بتثبيت آرائھم في المحضر .ول"م
أسحب ﻣقترحي إال بعد أن اعتذر جبار عبود عن تصرفه ،ولم يعد لمماحكاته الحقا ً.
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ل""م يج""ر أي إش""راف ﻣ""ن المرك""ز عل""ى لجن""ة ﻣحلي""ة الك""وت خ""الل الس""نتين .وحص""ل
إشرافان ﻣن قبل لجنة التوجيه الفالحي بمناسبتين سآتي على ذكرھم"ا .إن اإلش"راف
الوحيد الذي جرى على المنظمة تم ﻣن قبل الشھيد ص"بيح س"باھي وعص"ام القاض"ي
لمنظمات تابعة للمحلية .فقد وصل الرفيقان بشكل ﻣف"اجئ ف"ي أح"د األي"ام وض"يفتھما
ف""ي البي""ت ال""ذي أق""يم في""ه .وبع""د أن دخ""ال غرفت""ي ،ال أع""رف لم""اذا جلب""ت انتباھھم""ا
رواي""ة ديستويفس""كي "األخ""وة كاراﻣ""ازوف" عل""ى ﻣكتب""ي ،وق""د تبادلن""ا اآلراء ح""ول
الكتاب والكاتب.
كان لديھما يوم واحد ،وكان ھناك العديد ﻣن االجتماعات لھيئ"ات حزبي"ة ﻣختلف"ة ف"ي
ذل""ك الي""وم ،ألن""ه ي""وم جمع""ة .حض""را ﻣع""ي اجتم""اعين ،أح""دھما للجن""ة ﻣدين""ة الك""وت
ﻣكرسا ُ للتثقيف بتقري"ر للجن"ة المركزي"ة .وأﻣ"ا االجتم"اع الث"اني فھ"و اعتي"ادي للجن"ة
النشاط المھني والديمقراطي .عند ﻣغادرتھما أخبراني بأن انطباعھما جيد عن وضع
المنظم""ة ،فھن""اك حرك""ة ونش""اط وحم""اس ...ولمح""ا ل""ي ب""أن أس""لوب تثقيف""ي بتقري""ر
اللجنة المركزية كان س"رديا ً .وكان"ت ﻣالحظتھم"ا ص"حيحة .وحاول"ت االس"تفادة ﻣنھ"ا
الحقا ً.

الجمعيات الفالحية
نظ""راً للط""ابع الفالح""ي لمحافظ""ة الك""وت كن""ت أدع""ى لحض""ور الكونفرنس""ات الفالحي""ة
التي تعقد لعموم القطر ،وكانت تنظم ﻣن قبل لجنة التوجيه الفالح"ي المركزي"ة وتعق"د
س""نويا ف""ي بغ""داد ،وك""ان س""كرتيرھا الش""ھيد س""تار ﻣھ""دي ﻣع""روف العض""و المرش""ح
للجنة المركزية .وق"د حض"رت اجتم"اعين بحض"ور الفقي"د زك"ي خي"ري كمش"رف .ف"ي
االجتم""اع األول ،ال""ذي عق""د ف""ي ربي""ع  ،1960ط""رح التقري""ر المع""روض للمناقش""ة،
والمع""د ﻣ""ن قب""ل لجن""ة التوجي""ه الفالح""ي ،ﻣش""كلة الجمعي""ات الفالحي""ة غي""ر المج""ازة،
وخالصة ھذه المشكلة ھي:
شجع عبد الك"ريم قاس"م ،ف"ي س"ياق ﻣحاولت"ه لع"زل الح"زب الش"يوعي ع"ن الجم"اھير
الفالحي""ة ،ع""راك ال""زكم ـ نائ""ب رئ""يس االتح""اد الع""ام للجمعي""ات الفالحي""ة )وطن""ي
ديمقراط"""ي(ـ""" عل"""ى تش"""كيل ھيئ"""ة ﻣؤسس"""ة ،غي"""ر قانوني"""ة ،ﻣنافس"""ة لالتح"""اد الع"""ام
للجمعي"ات الفالحي""ة ال""ذي ك""ان برئاس""ة الك"ادر الش""يوعي ك""اظم فرھ""ود .وأخ""ذت ھ""ذه
الھيئة تمنح اإلجازات للجمعيات الفالحية ﻣتجاوزة بذلك عل"ى ص"الحية االتح"اد الع"ام
المنصوصة في قانونه المجاز ﻣن السلطات .وألن الخطة المذكورة لم تحق"ق النج"اح
المطلوب ،ولم يھرع الفالحون وال جمعي"اتھم وراء ع"راك ال"زكم ،أص"در عب"د الك"ريم
قاسم القانون رقم  139لسنة  ،1959والذي يعطي حق إجازة الجمعيات إل"ى أجھ"زة
اإلدارة الحكوﻣي""ة المحلي""ة ،الت""ي قلم""ا كان""ت تتس""م بالنزاھ""ة ،الغي "ا ً ب""ذلك ص""الحية
االتحاد العام الذي لم يك"ن ق"د ﻣ"ر عل"ى ص"دور قانون"ه أربع"ة أش"ھر .وطال"ب الق"انون
الجديد الجمعي"ات المج"ازة س"ابقا ً أيض"ا ً باستحص"ال إجازاتھ"ا ﻣ"ن جدي"د ﻣ"ن األجھ"زة
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الحكوﻣي""ة .وق""د رفض""ت ھ""ذه األجھ""زة إج""ازة أكث""ر ﻣ""ن ثالث""ة آالف جمعي""ة بأع""ذار
ﻣختلفة ) ،(*30بعضھا ﻣثير للسخرية .وأت"ذكر كي"ف عل"ق الكات"ب الش"يوعي الس"اخر
الش""ھيد عب""د الجب""ار وھب""ي )أب""و س""عيد( ف""ي عم""وده الش""ھير ف""ي ص""حيفة "اتح""اد
الش""عب" تعليق "ا ً س""اخراً والذع "ا ً عل""ى رف""ض إج""ازة أح""دى الجمعي "ات الفالحي""ة ،ألن
الطابع الملصق على عريضة الطلب كان ﻣائالً.
أكد تقرير لجنة التوجيه الفالحي عل"ى االلت"زام بق"انون الحكوﻣ"ة الجدي"د ،ول"م يط"رح
حالً لمشكلة آالف الجمعيات غي"ر المج"ازة .طرح"ت ف"ي االجتم"اع رأي"ا ً ﻣف"اده اإلبق"اء
على الجمعيات غي"ر المج"ازة وﻣواص"لة ﻣ"ا يمكنھ"ا ﻣ"ن نش"اطات وذل"ك للحف"اظ عل"ى
عش"""رات اآلالف ﻣ"""ن الفالح"""ين المنتظم"""ين فيھ"""ا .ويمك"""ن أن يك"""ون بقاؤھ"""ا ﻣب"""رراً
قانونيا ً ،بدعوى أنھا تستكمل ﻣتطلبات إجازتھا .لم يلق المقترح ارتياحا ً ﻣن س"كرتير
لجن""ة التوجي""ه الفالح""ي وال""ذي ك""ان ي""دير الجلس""ة .ول""م يط""رح المقت""رح للمناقش""ة
والتصويت .وعندﻣا عمم المكتب السياسي خالصة بمحض"ر الك"ونفرنس وتوص"ياته،
أفرد ﻣربعا ً ثبت فيه رأيي باسمي الحزبي ناھض ،وكان لھ"ذا ال"رأي ،ال"ذي وج"د ﻣ"ن
يؤيده في قيادة الحزب ،أھميته في الحفاظ على آالف الجمعيات الفالحية.
ﻣشكلة إقاﻣتي في الكوت
إحدى المشاكل المزعجة التي رافقت وجودي ف"ي الك"وت ھ"ي ﻣش"كلة إق"اﻣتي .وك"ان
حلھا يتطلب عائل"ة ﻣالئم"ة للع"يش ﻣع"ي .ول"م نفل"ح ف"ي ذل"ك ،إال لفت"رات ﻣعين"ة .فق"د
س""اعدتنا )ل""تم( بعائل""ة ل""م تص""مد أكث""ر ﻣ""ن ش""ھرين .فق""د قتلھ"ا الض""جر ،وع""ادت إل""ى
قواعدھا س"المة! ث"م أفلحن"ا ف"ي العث"ور عل"ى عائل"ة ريفي"ة .أقم"ت ﻣعھ"ا أط"ول فت"رة،
حوالي ثمانية أشھر .كانت عائلة ﻣحافظة جداً .لم أدخل غ"رفتھم س"وى ﻣ"رة واح"دة،
عندﻣا تمرضت األم .ولم يدخل أحد ﻣنھم غرفتي إال عندﻣا أكون خارج البي"ت .وكن"ت
أتناول صينية الطعام ﻣن الباب .ك"ان عل"ي أن أقض"ي الوق"ت ف"ي الغرف"ة ،ﻣادﻣ"ت ف"ي
البيت .وكان سميري كتابي وراديو ترانزسستر صغير .وھان علي األﻣر عندﻣا ُرحل
إلين""ا الش""ھيد داخ""ل حم""ود حي""ث ش""اركني غرفت""ي .وكن""ت اس""تعين ،أحيان "ا ً ،ب""إخوتي
الصغار لإلقاﻣة ﻣعي خاصة في العطل ،عندﻣا لم أكن أق"يم ﻣ"ع عائل"ة .وق"د أق"ام ﻣع"ي
لفترات ﻣحددة إخوتي الصغار وھم كل ﻣن جليل وخليل وس"مير .وقض"ى أخ"ي جلي"ل،
وھو األكبر سنا ً أطول فترة واﻣتدت لح"والي الش"ھرين ،قب"ل أن يلتح"ق بخدﻣ"ة العل"م.
أﻣا سمير فكان صغيراً وأخذ يبكي ﻣن الضجر طالبا ً إعادته إلى البي"ت ف"ي الكاظمي"ة،
ولبيت طلبه في أول فرصة ،وبقيت ﻣرة أخرى أعيش وحيداً.

انتقاد في غير ﻣحله
 30ـ * للمزي"د ،راج"ع حن"ا بط"اطو ،الج"زء الثال"ث ،ص  .261وك"ذلك عزي"ز س"باھي ،عق"ود ﻣ"ن
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وخالل سنتين ﻣن وجودي في الكوت تم استدعاء ﻣكتب لجنتنا ،المك"ون ﻣ"ن إب"راھيم
عبد الكريم وجبار عبود وأنا ،ﻣرة واحدة إلى بغداد لالجتم"اع بن"ا ،وحض"ر االجتم"اع
الرفيق عزيز ﻣحمد وكان سكرتيراً للجنة التنظيم المركزية وبمعيت"ه الرفيق"ان ص"بيح
سباھي وعصام القاضي .أتذكر أنھم انتقدونا لتحشيد عدد كبير جداً ﻣن الفالحين ف"ي
المسيرة الفالحية التي جرت ف"ي بغ"داد ف"ي  30أيل"ول  ،1960ألن ذل"ك ﻣ"ن ش"أنه أن
يثير انتباه السلطات ويدفعھا إلضعاف الحركة الفالحي"ة الموالي"ة للح"زب ف"ي الك"وت.
كان"ت المس"يرة بمناس"بة ﻣ""رور ع""اﻣين عل"ى ص""دور ق""انون اإلص"الح الزراع""ي ،وق""د
شكل فالحو الكوت القسم األكبر ﻣن المسيرة التي اشتركت فيھ"ا جمي"ع األلوي"ة .لق"د
استغربنا ﻣن االنتقاد ،ألن نص رسالة )لتم( إلينا كانت تؤكد على ضرورة حشد أكب"ر
عدد ﻣمكن ﻣن الفالحين للمسيرة .وقد أغلق الموضوع بتبادل نظرات االستفھام ب"ين
الرفاق المشرفين .ولم أستغرب نظراتھم ألن الرس"الة ل"م تك"ن بخ"ط أح"د ﻣ"نھم وإنم"ا
كانت بخط الرفيق ستار ﻣھ"دي ﻣع"روف عض"و ﻣكت"ب ﻣنطق"ة الف"رات األوس"ط س"ابقا ً
وسكرتير لجنة التوجيه الفالحي المركزية الحقا ً.

عدم استقرار اللجنة المحلية
ف""ي نھاي""ة ع""ام  1960ج""رى نق""ل جمي""ع الرف""اق المعلم""ين إل""ى األلوي""ة األخ""رى ،أﻣ""ا
الرفيق الوحيد الذي لم يكن ﻣعلما ً فقد انتقل قبلھم ألسباب أﻣنية .إثر ذلك التحق"ت بن"ا
كوادر ﻣحترفة كالرفيق داخ"ل حم"ود وﻣ"ن ث"م عب"د األﻣي"ر رش"اد ،بوص"فھما أعض"اء
اللجنة المحلية .وجاءنا رضا القصاب ،العضو المرشح للمحلي"ة ،ﻣنق"والً ﻣ"ن ك"ربالء
إلى الكوت وھو يعم"ل ﻣوظف"ا ً بالكم"ارك .وأخي"راً وص"لنا الفقي"د أس"عد خض"ر ،بص"فته
عض"و لجن""ة ﻣحلي""ة ،وك""ان يعم""ل ﻣوظف""ا ف""ي البن""ك .واتخ""ذت اللجن""ة المحلي""ة ق""راراً،
وافق "ت علي""ه )ل""تم( بتق""ديم ك""ل ﻣ""ن الش""ھيد ھ""الل س""ليمان ،وھ""و ف""الح ﻣ""ن ري""ف
الصويرة ،والمعلم عبد شكيح ﻣسؤول العزيزية ،إلى اللجنة المحلية .وبذلك تش"كلت،
تدريجيا ً ،ﻣحلية جديدة.

إشرافاتي على المنظمات
خ""الل وج""ودي ف""ي الك""وت ،قم""ت بجول""ة ﻣ""ن اإلش""رافات عل""ى ﻣنظم""ات الح""زب ف""ي
الل"""واء،وھي ﻣنظم"""ات الح"""ي والص"""ويرة والعزيزي"""ة والنعماني"""ة .وق"""د التقي"""ت ف"""ي
النعمانية ،ألول ﻣرة ،بالفقيد أبو عليوي )ﻣحسن عليوي( ولم ألتقه ثانية في المدين"ة
المذكورة النتقاله إلى بغداد .أﻣا إشرافي على ﻣنظمة ﻣدينة الكوت فكان ﻣتواتراً.
وﻣازل"""ت أخت"""زن ف"""ي ذاكرت"""ي أح"""د ھ"""ذه اإلش"""رافات المثي"""رة .فم"""ع ت"""دھور الوض"""ع
السياس""ي ل""م تعق "د لجن""ة قض""اء الص""ويرة أي اجتم""اع لھ "ا ألس""باب أﻣني""ة خالف "ا ً لك""ل
المنظمات الحزبية .وكان يقود اللجنة الرفي"ق أب"و فھ"د )إس"ماعيل ﻣحم"د ﻣ"راد( .ول"م
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تكن قيادة المحلية ﻣقتنعة بذلك وتعتقد بأن أعضاء اللجن"ة ﻣتطي"رين .فطلب"ت وأل ّح"ت
على اللجنة المذكورة اتخ"اذ الت"دابير الممكن"ة لعق"د اجتماعاتھ"ا ،ولك"ن دون ج"دوى.
فتقرر أن أذھب ﻣشرفا ً لدراسة الوضع ،وﻣحاولة إيجاد الحلول لذلك على األرض.
سافرت إلى الصويرة وحضرت اجتماعا ً للجنة عقد ف"ي بي"ت أخ أب"و فھ"د ﻣس"اء .بع"د
أن ﻣر على انعقاد االجتماع فترة ﻣالئمة ،حوالي ساعة ونصف أو س"اعتين ،انتق"دت
اللجنة في الوقت المناسب على تطيرھا وعدم عقد اجتماعات ﻣنظمة للجنتھ"ا ،وك"ان
دليل""ي عل""ى ذل""ك ھ""و اجتماعن""ا وال""ذي ك""ان عل""ى وش""ك االنتھ""اء وﻣ""ر عل""ى ﻣ""ا يب""دو
بسالم .وكان أعضاء اللجنة يتبادلون النظرات وعلى وش"ك المب"ادرة بممارس"ة النق"د
الذاتي،عندﻣا سمعنا طرقا ً على الباب .وإذا بصبية تقف على عتبة الباب لتخبرنا ب"أن
الشرطة تقوم بإجراء تحري في بيت أبو فھد والبد أنھا قادﻣة إلى ھذا البيت .وخ"الل
رﻣشت عين وقبل أن البس حذائي ،تبخر جميع الرجال ﻣن البيت!
خرج""ت إل""ى الش""ارع ،وك""ان الض""ياء خافت "ا ً ج""داً ،أﻣش""ي لوح""دي ﻣتجھ "ا ً إل""ى خ""ارج
المدين"ة .ف""ي أول ﻣنعط""ف ،وأن""ا أفك""ر بع""دم ﻣعقولي"ة ترك""ي لوح"دي ھائم"ا ً ف""ي ﻣدين""ة
غريبة علي ،الحظت ﻣن بعيد رجالً يمشي أﻣاﻣي طوله يشبه طول أحد الرفاق ال"ذين
ك""انوا ف""ي االجتم""اع واس""مه عب""د ﷲ الفاض""ل .ك""ان يعتم""ر الكوفي""ة والعق""ال ويلتح""ف
بعباءته ،فتعلقت بھذا األﻣل .بعد ﻣسافة غير قصيرة أبط"أ الرج"ل الخط"ى ،فلحق"ت ب"ه
وإذا به عبد ﷲ بعينه .ﻣشيت إلى جانبه وأخبرني بأن"ه تعم"د ع"دم االتص"ال ب"ي ف"وراً
زيادة في الحيطة ،وأنه ﻣكلف ﻣن المنظمة بحم"ايتي .كن"ا ﻣتجھ"ين إل"ى بس"تانه ال"ذي
يقع في ﻣنطقة جويميسة الشرقية ،المشھورة بكثرة بساتينھا والتي تبعد ثالث"ة كيل"و
ﻣت""راً ع""ن المدين""ة .وعلم""ت ب""أن المش""كلة األﻣني""ة عن""دھم تكم""ن ف""ي أن أربع""ة ﻣ""ن
أعضاء اللجنة ﻣوظفين فإذا تغيب أحدھم ع"ن الن"ادي خ"ارج أوق"ات ال"دوام فيعن"ي إن
ھناك اجتماع في بيت أحدھم .ولم ي"تمكن أعض"اء اللجن"ة ﻣ"ن ﻣعالج"ة ھ"ذه المش"كلة!
بت ليلة في البستان .و أرشدني ﻣضيفي في صباح الي"وم الت"الي إل"ى ال"درب الم"ؤدي
إلى طريق الصويرة ـ بغداد .وھكذا عدت بعد عملي"ة إش"راف ل"م تحق"ق ھ"دفھا .وﻣ"ع
التدھور الالحق في الوضع السياسي ،حلت جذريا ً ﻣشكلة اجتماعات لجنة الص"ويرة.
فقد شملت إجراءات النقل التعسفية رفاقنا الموظفين .وكانت ھ"ذه التجرب"ة درس"ا ً ل"ي
في السعي إلى عدم استخدام أدلة غير ﻣوثقة في ﻣحاججاتي.

قمع النشاطات السلمية
كانت ﻣنظمة ناحية العزيزية أقوى ﻣنظمة لنا في قضاء الصويرة .وضمت المنظم"ة،
إلى جانب العمال والكسبة والمثقفين بع"ض الشخص"يات والوج"وه االجتماعي"ة أﻣث"ال
التاجر خلف الدّبي )أب"و ص"ادق( .وكن"ت ﻣ"ن خالل"ه أتص"ل بالمنظم"ة عن"دﻣا أزورھ"ا.
كم"ا ض"مت المنظم"ة الس""يد عم"ار أب"و الع"يس والمخت""ار ن"افع ﻣحم"ود .وﻣن"ذ خري""ف
 1960أصبحت العزيزية ﻣركز ﻣنظمة القضاء وغدا فيصل حبيب نصر ﻣس"ؤوالً لھ"ا
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بعد أن انتقل ﻣنھا وظيفيا ً ﻣسؤولھا السابق عبد شكيح .وفي ربي"ع  1961حص"ل ف"ي
العزيزية حادث فريد ﻣن نوعه في اللواء وجدير بالتسجيل.
بناء على توصية ﻣن الحزب ،قاﻣت جميع المنظم"ات ف"ي الل"واء بحمل"ة جم"ع تواقي"ع
على ﻣذكرات تتضمن ﻣطالب ﻣحلية باالرتباط ﻣع المطالب السياسية العاﻣة .وقد نف"ذ
ھذا التوجيه ﻣن قبل ﻣنظمة العزيزية حيث تم جمع  222توقيعا ً عل"ى ﻣ"ذكرة ﻣعنون"ة
إلى رئيس الوزراء عبد الكريم قاسم ،تطالب بتوزيع أراض"ي س"كنية وتخف"يض س"عر
الوح""دة الكھربائي""ة وإنش""اء ﻣعم""ل للط""ابوق و....ال""خ .وختم""ت الم""ذكرة بالمطالب""ة
بإنھاء فترة االنتقال وإرساء الحكم على أسس ديمقراطية .وقد تب"ين الحق"ا ً أن جمي"ع
المذكرات قد أحيلت ﻣن قبل رئاسة الوزراء إلى الوحدات اإلدارية المعني"ة للنظ"ر ف"ي
المطالب المحلية .ولم يك"ن رد فع"ل الوح"دات اإلداري"ة ف"ي الك"وت عل"ى ھ"ذه الفعالي"ة
ع""دائيا ً ،ع""دا إدارة ناحي"""ة العزيزي""ة .فق""د ك"""ان ﻣ""دير ناحيتھ""ا آن"""ذاك الس""يد ﻣھ"""دي
الحمداني ،الملقب أبو بشرى ،وھ"و ص"ھر عب"د الك"ريم قاس"م )زوج ابن"ة حاﻣ"د قاس"م
ش""قيق عب""د الك""ريم قاس""م( .اس""تدعى الحم "داني ك""ل الم""وقعين عل""ى الم""ذكرة )نس""اء
ورج""االً( إل""ى ﻣرك""ز الش""رطة واعتب""ر العم""ل ﻣ""ن ت""دبير الش""يوعيين ويمث""ل تح""ديا
لسلطته .وعندﻣا وص"ل األﻣ"ر إل"ى ھ"ذا الح"د ،ذھ"ب فيص"ل حبي"ب ،ﻣس"ئول المنظم"ة،
إل""ى ﻣرك""ز الناحي""ة وأبل""غ ﻣ""دير الناحي""ة بأن""ه المس""ؤول ع""ن كتاب""ة الم""ذكرة وجم""ع
التواقيع عليھا .وعلى إثر ذلك تم إطالق سراح الموقعين ع"دا فيص"ل وثالث"ة آخ"رين
ھم :صالح عليوي ويحيى إسماعيل وجب"ار أل"وس .وق"د زج"وا ف"ي ﻣوق"ف الك"وت ،و
أطلق سراحھم بعد شھرين بناء على عفو عام عن السجناء والموقوفين السياس"يين
أصدره عبد الكريم قاسم.

رد حازم
ﻣع ﻣماألة عبد الكريم قاسم للقوى الرجعية ،اتجھ"ت ھ"ذه الق"وى ﻣ"ع الق"وى القوﻣي"ة
المتطرف""ة وب""التواطؤ ﻣ""ع أجھ""زة األﻣ""ن ودوائ""ر الب""وليس إل""ى ش""ن حمل""ة اغتي""االت
واسعة للشيوعيين والديمقراطيين اليساريين في الموص"ل وكرك"وك والرﻣ"ادي وف"ي
بع"ض ﻣن""اطق بغ"داد وكلياتھ""ا .وق""د راح ض"حية ھ""ذه الحمل""ة الغ"ادرة ﻣئ""ات الش""ھداء
وأرغمت آالف العوائل على ترك بيوتھا وﻣحالتھا بل وحت"ى ﻣ"دنھا ،كالموص"ل ﻣ"ثالً.
وكانت قد تصاعدت الضغوط ﻣن القاع"دة الحزبي"ة ت"دعو إل"ى ال"رد الح"ازم عل"ى ھ"ذه
االعت""داءات ،ﻣقرون""ة بقناع""ة بأن""ه ل""و ج""رى ال""رد ﻣن "ذ البداي""ة ،لم""ا تم""ادت الق""وى
الرجعية والقوﻣية في غيھا .كنت ﻣتعاطفا ً ﻣع ھذا الرأي .لم يك"ن الح"زب ض"د ال"دفاع
عن النفس ،ولكن ھذا شيء وتوجيه المنظمات لتنظيم الرد ،دفاعا ً عن ال"نفس ش"يء
آخر.
ف""ي ربي""ع  1961ح""دث اعت""داء عل""ى أح""د الرف""اق وتھدي""د آلخ""ر ف""ي ﻣدين""ة الك""وت.
تدارس""نا األﻣ""ر ،وقررن""ا أن نثق""ف المنظم""ة بض""رورة وض""ع ح""د لھ""ذه الظ""اھرة قب""ل
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استفحالھا .وذلك ب"الرد الح"ازم عل"ى أي اعت"داء أو تھدي"د .عن"د تثقيف"ي للجن"ة ﻣدين"ة
الك"""وت ،ط"""رح عل"""ي ﻣس"""ئول اللجن"""ة الطالبي"""ة الس"""ؤال الت"""الي  :ھ"""ل يش"""ترك ھ"""و
وﻣساعده في اللجنة الطالبية )كان أيض"ا ً عض"واً ف"ي لجن"ة ﻣدين"ة الك"وت( ف"ي ال"رد؟
أحسست في حينھا بأن جوابي على ھذا السؤال سيقرر ﻣصير الخط"ة .ل"م أت"ردد ﻣ"ن
اإلجابة بنعم لقناعتي التاﻣة بالرد الح"ازم .بع"د بض"عة أي"ام علمن"ا ب"أن اص"طداﻣا وق"ع
ب""ين الش""يوعيين والق""وﻣيين ف""ي المدرس""ة الثانوي""ة وإن أش""رس طال""ب ق""وﻣي نقل""وه
بالنقال""ة إل""ى المستش""فى .وأعتق""ل الرفيق "ان عض""وا لجن""ة ﻣدين""ة الكوت،الل""ذان ﻣ""ر
ذكرھما لمساھمتھما الفعالة في ال"رد عل"ى االعت"داء ال"ذي وق"ع عل"ى أح"د رفاقن"ا ﻣ"ن
قبل القوﻣي المذكور .بقى الرفيق"ان ﻣعتقل"ين أكث"ر ﻣ"ن س"نة قب"ل أن يطل"ق س"راحھما
في عفو ع"ام ص"در ع"ام  .1962ولك"ن االعت"داءات توقف"ت تماﻣ"ا ألن التوجي"ه ب"الرد
الحازم ظل ساري المفعول .بالطبع ليس ﻣ"ن اإلنص"اف ﻣقارن"ة ﻣدين"ة الك"وت بمدين"ة
الموصل أو كركوك  .ولكن ھناك وجه للمقارنة بكليات جاﻣعة بغداد وبع"ض ﻣناطقھ"ا
التي تعرضت لالعتداءات.

انتفاضة ثلث الجزرة
كانت الك"وت تمت"از بحرك"ة فالحي"ة قوي"ة تناﻣ"ت عل"ى أنق"اض إقطاعي"ات كبي"رة ج"دا.
وكان""ت الحرك""ة قوي""ة بش""كل خ""اص ف""ي ﻣنطق""ة تس""مى "ثل""ث الج""زرة" ،الت""ي كان""ت
بح"وزة اإلقط""اعي ﻣھ""دي بالس""م الياس""ين قب""ل ث""ورة  14تم""وز .وك""ان ھ""ذا اإلقط""اعي
واحدا ﻣن أشرس وأقسى اإلقطاعيين الكبار في الع"راق .ك"ان لدي"ه س"جن خ"اص ف"ي
إقطاعيته ،ويستخدم حوشيته في"تأديب" أبناء ﻣدين"ة الح"ي عن"دﻣا تطل"ب الحكوﻣ"ة
ذلك ﻣنه ،كما حصل في انتفاضة الحي عام .1956
وﻣ""ع انحي""از عب""د الك""ريم قاس""م إل""ى جان""ب المالك""ين عل""ى حس""اب الفالح""ين ،تمك""ن
اإلقطاعي الكبير ﻣھدي بالسم الياسين ،بأساليبه الخبيثة وتواطؤ السلطات ﻣع"ه ،ﻣ"ن
استصدار أﻣر بإلقاء القبض على  400ف"الح غ"البيتھم ﻣ"ن نش"طاء الحرك"ة الفالحي"ة
بذريعة ديون قديمة بذﻣتھم .وعند دراسة ھ"ذا الموض"وع ف"ي اللجن"ة المحلي"ة ،تق"رر
ع"""دم االﻣتث"""ال لھ"""ذه األواﻣ"""ر المجحف"""ة ،القانوني"""ة ش"""كليا ً ،والسياس"""ية المفض"""وحة
ﻣض""مونا ً .ول""م تعل""ق قي""ادة الح""زب عل""ى ﻣوقفن""ا المثب""ت ف""ي المحض""ر المرف""وع إل""ى
)لتم( .وقد ظلت تلك األواﻣر حبراً عل"ى ورق ،بع"د بض"ع ﻣ"داھمات )زرك"ات( فاش"لة
للش"""رطة عل""""ى أط""""راف المن""""اطق الريفي""""ة ﻣتجنب"""ة التوغ""""ل ف""""ي عم""""ق المن""""اطق
"الحمراء".
في نھاية عام  1960أو في بداية عام  1961صدر ق"رار ﻣ"ن الھيئ"ة العلي"ا لإلص"الح
الزراعي يقضي بإعادة أراضي ثلث الجزرة لإلقطاعي ﻣھدي بالسم الياس"ين ،بحج"ة
وجود نواقص فنية في إجراءات الھيئة المذكورة عند استيالئھا على تل"ك األراض"ي.
ويقضي القرار بأن تتم قسمة الحاصالت ﻣع اإلقطاعي .وجاء ھذا اإلجراء في س"ياق
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ارتداد عب"د الك"ريم قاس"م وﻣحابات"ه للق"وى الرجعي"ة ولكس"ر ش"وكة الحرك"ة الفالحي"ة
التي يقودھا الحزب الشيوعي العراق"ي .وك"ان ھ"ذا اإلج"راء ھ"و األول ﻣ"ن نوع"ه ف"ي
إقطاعية كبيرة كثلث الجزرة التي كانت تضم  800عائلة فالحية.
كان رد فعل الفالحين في ثلث الجزرة قويا ً جداً تجاه القرار الم"ذكور ،وص"مموا عل"ى
ﻣقاوﻣته بمختلف الوسائل بما في ذلك استخدام السالح ،حيث ك"ان بح"وزتھم ح"والي
 400قطع""ة س""الح ن""اري خفي""ف .درس""نا الموض""وع ف""ي المحلي""ة ورفعن""ا تقري""راً إل""ى
قيادة الحزب .وتلخص رأينا في ﻣساندة الفالحين وقيادتھم للكف"اح بمختل"ف الوس"ائل
السلمية ﻣن أجل إلغاء القرار الجائر .وإذا ﻣا لجأت السلطة إلى الق"وة لف"رض الق"رار
الرجعي ،فيتوجب الوقوف إلى جانب الفالحين ،إذا ﻣا دافعوا ع"ن أنفس"ھم وأرض"ھم.
وقد استبعدنا أن تخ"وض الس"لطة ﻣعرك"ة دﻣوي"ة ض"د الفالح"ين لص"الح إقط"اعي يُع"د
واحداً ﻣن أكبر إقطاعيي العراق وأس"وأھم س"معة ) .(* 31اقترحن"ا ص"يغة بي"ان باس"م
ﻣحلية الكوت يندد باإلقطاعي وأساليبه الخبيث"ة ف"ي االلتف"اف عل"ى الق"وانين وس"ردنا
تأريخه األس"ود ف"ي ﻣس"اندة النظ"ام البائ"د ف"ي ال"بطش بالجم"اھير ف"ي انتفاض"ة الح"ي
وأساليبه الوحش"ية ف"ي اس"تغالل الفالح"ين .كم"ا س"اند البي"ان الفالح"ين ف"ي ﻣط"البتھم
بإلغاء القرار ويدعوھم إلى توحيد صفوفھم و ...الخ.
وأجرينا جملة إجراءات تنظيمية ﻣنھا :ربط ﻣنظمة ثلث الج"زرة ﻣؤقت"ا ً بلجن"ة ﻣحلي"ة
الكوت ونقل الك"ادر الفالح"ي الرفي"ق ھ"الل س"لمان ،العض"و المرش"ح للجن"ة المحلي"ة،
ﻣن الصويرة إلى ثلث الجزرة ،كمشرف ثاب"ت عل"ى اللجن"ة الفالحي"ة .ونس"ب الرقي"ق
عبد األﻣير رشاد ،عضو اللجنة المحلية ،الحقا ً ،ليتناوب المسؤولية ﻣع ھ"الل .وك"ان
الرفيقان في حركة ﻣكوكية بين ثلث الجزرة والكوت وﻣرتبطين بي ﻣباشرة حيث كن"ا
نتابع تطورات الوضع بتفاصيله عن كثب ونزودھم بالتوجيھات الضرورية.
وعقدنا أثناء تلك الفترة كونفرنسا ً فالحيا ً لل"واء ،ف"ي ح"ي األك"راد ف"ي ﻣدين"ة الك"وت.
وقد حضره أبرز الك"وادر الفالحي"ة ﻣ"ن جمي"ع ﻣن"اطق الل"واء إل"ى جان"ب ﻣش"رف ﻣ"ن
لجنة التوجيه الفالحي المركزية .واحتلت قضية ثلث الجزرة فقرة ﻣستقلة في ج"دول
العم"ل ،ونال""ت حقھ""ا ﻣ""ن االھتم""ام والمناقش""ة .ودع""م الك""ونفرنس تق""ديرات وﻣواق""ف
اللجنة المحلية ﻣن المشكلة.

 31ـ " * اإلقط""اعي ﻣھ""دي بالس""م الياس""ين ،رئ""يس عش""يرة المي""اح  ،ك""ان يم""ارس أبش""ع أن""واع
االس""تغالل ض""د الفالح""ين .فق""د ك""ان يس""وقھم إل""ى الس""خرة ،وي""ودعھم ف""ي س""جنه الخ""اص ،حي""ث
يمارس فيه ﻣختلف أشكال التعذيب .ويقتل حيواناتھم إذا ﻣا دخلت حق"ول الحنط"ة والش"عير .وق"د
ناصب أھالي ﻣدينة الحي العداء ،وشكل فيھا عصابة تتكون ﻣ"ن ثالث"ين عنص"را يتقاض"ون راتب"ا
شھريا قدره خمسة عشر دينارا شھريا لتنفيذ ﻣخططاته.
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طبع""ت قي""ادة الح""زب البي""ان ،بع""د أن خفف""ت ﻣ""ن لھجت""ه قل""يالً ،ولكنھ""ا ل""م تجبن""ا عل""ى
التقري""ر ال""ذي يتض""من خطتن""ا وتقييماتن""ا .وب""دالً ع""ن ذل""ك وص""لنا وبع""د فت""رة الرفي""ق
ھاشم الحكيم ﻣن لجنة التوجيه الفالحي المركزية لزيارة ثلث الج"زرة .وقمن"ا بت"وفير
جميع المتطلبات لكي تكل"ل الزي"ارة بالنج"اح .وعن"د عودت"ه والتقائ"ه بن"ا ،أك"د قناعت"ه
التاﻣة بصحة تقديراتنا وخاص"ة فيم"ا يتعل"ق األﻣ"ر باس"تعداد الفالح"ين الع"الي لل"دفاع
عن حقوقھم .ويظھر بأن ھذه النقطة بالذات كانت ﻣوضع شك قيادة الحزب أو بعض
المختصين في الحركة الفالحية )لجنة التوجيه الفالحي المركزية(.
ك""ان اس""تعداد الفالح""ين وحماس""ھم لل""دفاع ع""ن حق""وقھم ﻣوض"ع إعج""اب ك""ل ﻣ""ن زار
المنطقة .وقد استقبلوا بيان المحلية بغبطة واعتزاز كبيرين .وقد ش"د بعض"ھم البي"ان
على عضده على شكل )باز بند( ﻣعتزين بالبيان لورود اسم ثلث الجزرة فيه .وطغ"ت
عل"""ى الفالح"""ين ﻣش"""اعر ب"""أنھم ليس"""وا وح"""دھم ف"""ي ص"""راعھم ض"""د ج"""ور اإلقط"""اع
والسلطة.
نظمنا لھم ﻣذكرة ووفداً لزيارة المسؤولين واألح"زاب والص"حف الوطني"ة ف"ي بغ"داد.
ووج""دت قض""يتھم تفھم "ا ً وتعاطف "ا ً .وق""د أب""دى الح""زب ال""وطني ال""ديمقراطي ـ " جن""اح
الجادرجي ـ تعاطفه ﻣع الفالحين ونشرت ﻣذكرتھم في صحيفة "األھالي" ﻣع تعلي"ق
ﻣتعاطف ﻣع ﻣطاليب الفالحين .أﻣا قائم ﻣقام قضاء الح"ي فق"د اعتق"ل الوف"د الفالح"ي.
ووتر ھذا اإلجراء التعس"في األوض"اع ،فق"رر الفالح"ون ﻣن"ع أي ش"رطي أو عس"كري
أو أي ف"""رد ﻣ"""ن حوش"""ية اإلقط"""اعي ﻣ"""ن دخ"""ول ﻣنطق"""ة ثل"""ث الج"""زرة .وق"""د نظم"""ت
الحراسات والدوريات المسلحة لتنفي"ذ ذل"ك .ف"ي ھ"ذه الفت"رة ج"رت اعتق"االت واس"عة
في صفوف الشيوعيين وأصدقائھم في ﻣدينة الحي ،شملت ع"دداً ﻣ"ن المعلم"ين وھ"م
كل ﻣن حميد جاسم وزوي"د خل"ف وإب"راھيم عريب"ي وﻣاج"د عب"د األﻣي"ر وعل"ى الح"اج
كاظم وعبد عداي .وشملت االعتقاالت عماالً وكسبة وﻣنھم عجيل صبر وأخ"وه ث"اﻣر
صبر وحسين عليوي وأخوه حسن عليوي وھويدي الحاج عكار وأخوه نعمة الح"اج
عكار وﻣحمد دخين.
أخبرت السلطات الفالحين بأن قرار إعادة األرض لإلقط"اعي س"يلغى ش"ريطة أن ت"تم
قسمة الحاصالت لتلك السنة فقط ﻣع اإلقطاعي .وانطوت خطة اإلقط"اعي والس"لطات
على دخ"ول اإلقط"اعي وحوش"يته إل"ى المنطق"ة لك"ي يفتت"وا بأس"اليبھم الخبيث"ة وح"دة
الفالحين .كان وعي الفالحين السياس"ي ف"ي ثل"ث الج"زرة وش"جاعتھم وحماس"ھم ف"ي
الدفاع عن حقوقھم ﻣثيراً لإلعج"اب .فق"د أدرك"وا الم"ؤاﻣرة المحاك"ة ض"دھم فرفض"وا
التعاﻣل ﻣ"ع اإلقط"اعي أو أي ﻣ"ن حوش"يته .وبع"د ﻣناقش"ة ھ"ذا الموض"وع ﻣ"ن جمي"ع
النواحي بيننا وبين الكوادر الفالحية في المنطقة ،تق"رر الموافق"ة عل"ى تس"ليم حص"ة
اإلقطاعي ﻣن الحاص"الت لتل"ك الس"نة إل"ى جھ"ة ﻣحاي"دة ،يقب"ل بھ"ا الطرف"ان عل"ى أن
يلغى قرار إعادة األرض لإلقطاعي ويطلق سراح الفالحين المعتقلين.
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اس""تمر الوض""ع ﻣت""وتراً ف""ي ربي""ع  .1961وك""ان الب""د أن يحس""م األﻣ""ر قب""ل قس""مة
الحاصالت في تموز .جرى تعتيم إعال ﻣي على الوضع الذي استجد في المنطق"ة ﻣ"ن
قبل الجميع .وتوجھت في ش"ھر آذار ق"وة ﻣ"ن الش"رطة إل"ى المنطق"ة وأحرق"ت بيت"ين
ﻣھج"""ورين ف"""ي أط"""راف المنطق"""ة ،وتق"""دﻣت س"""يارات جي"""ب ﻣس"""لحة فتص"""دى لھ"""ا
الفالحون ،فأحرقوا سيارة واستولوا على البندقيتين اللتين تركھما الش"رطة وراءھ"م
عند فرارھم ﻣع بقية قواتھم المھاجمة .انتابتنا السعادة بھزيمة الش"رطة ،ف"ي الوق"ت
الذي أقلقنا اتجاه تطور األحداث ،خاصة وأننا استبعدنا خوض السلطة ﻣعركة دﻣوية
ض""د الفالح""ين لص""الح إقط""اعي ﻣك""روه .لق""د كن""ت ﻣت""وتراً لش""عوري ب""أنني أتحم""ل
المسؤولية األول"ى إذا ﻣ"ا نجم"ت عواق"ب وخيم"ة ج"راء اص"طدام واس"ع ب"ين الس"لطة
والفالحين.
بعد حرق سيارة الجي"ب ببض"عة أي"ام ،ش"وھدت وح"دة عس"كرية ﻣ"ن الج"يش العراق"ي
ﻣتجھ""ة نح""و المنطق""ة .ش""ددنا عل""ى توجي""ه س""ابق بع""دم الب""دء ب""إطالق الن""ار والس""عي
لكسب تعاطف أفراد الجيش .اتخذ الجنود ﻣواقعھم أﻣام ﻣواقع الفالحين .و ف"ي الي"وم
التالي ،تلقيت خبر انسحاب الجيش بعد أن أكد الفالحون للجيش ،بما ﻣعناه ،ب"أنھم ال
يعلنون العصيان عل"ى الحكوﻣ"ة ب"ل عل"ى اإلقط"اعي .وأك"د الفالح"ون أنھ"م ﻣخلص"ون
لل""زعيم عب "د الك""ريم قاس""م والجمھوري""ة وﻣس""تعدون للتض""حية ب""أرواحھم ﻣ""ن أج""ل
ال""دفاع عنھم""ا ،ولك""نھم غي""ر ﻣس""تعدين إلع""ادة األرض لإلقط""اعي .وراح الفالح""ون
يؤكدون أن الجنود إخوتھم ويجب أن يقفوا إل"ى ج"انبھم وأن ال ت"راق دﻣ"اء الج"انبين
لصالح إقطاعي ﻣعا ٍد للجمھورية والزعيم عب"د الك"ريم قاس"م .تنفس"ت الص"عداء لخب"ر
انسحاب الجيش بعد ليلة ﻣن القلق الشديد.
لق"""د ج"""رت تفس"""يرات عدي"""دة ألس"""باب انس"""حاب الج"""يش ،دون خ"""وض ﻣعرك"""ة ﻣ"""ع
الفالحين .فمنھم ﻣن عزا ذلك إلى الضابط الذي كان يقود الوحدة العسكرية باعتب"اره
إنسانا ً واعيا ً .وھن"اك فري"ق آخ"ر أش"ار إل"ى الت"أثير اإليج"ابي لن"داءات الفالح"ين عل"ى
الجن""ود .يمك""ن أن يك""ون لك""ل ذل""ك دو ًر إيج""اب ًي ﻣ""ؤث ًر .إال أن العاﻣ""ل األساس""ي ،ف""ي
اعتق""ادي ،يكم""ن ف""ي الرؤي""ة الطبقي""ة الص""حيحة للجن""ة المحلي""ة .ھ""ذه الرؤي""ة الت""ي
تتطلب ،ضمن ﻣا تتطلب ،ﻣعرفة أين تكمن ،بالضبط ،ﻣص"الح الطبق"ات األخ"رى .وق"د
كانت ھذه الرؤية في صلب تقدير اللجنة المحلي"ة ال"ذي اس"تبعد ،ﻣن"ذ البداي"ة ،خ"وض
الس""لطة البرجوازي""ة لمعرك""ة دﻣوي""ة ض""د الفالح""ين لص""الح إقط""اعي يُع""د واح""داً ﻣ""ن
أكبر إقطاعي العراق وأسوأھم سمعة .إن ﻣوقف الحزب الوطني ال"ديمقراطي ـ جن"اح
كاﻣل الجادرجي ـ المساند للفالحين والمذكور آنفا ،يؤكد ذلك أيضا ً.
أبل""غ الفالح""ون بع""د بض""عة أي""ام بإلغ""اء ق""رار إع""ادة األرض لإلقط""اعي .وطل""ب ﻣ""نھم
إنھ""اء عص""يانھم .فرفض""وا ذل""ك قب""ل تلبي""ة ﻣطلبيھم""ا اآلخ""رين وھم""ا إط""الق س""راح
المعتقلين وتحديد جھة غير اإلقطاعي في قس"مة الحاص"الت .وك"ان ھ"ذا رأين"ا أيض"ا ً.
سارت األﻣ"ور عل"ى ھ"ذه الش"اكلة إل"ى أن زارن"ا ف"ي ﻣس"اء أح"د األي"ام الرفي"ق س"تار
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ﻣھ""دي ﻣع""روف ،س""كرتير لجن""ة التوجي""ه الفالح""ي المركزي "ة ،ﻣرس "الً ﻣ""ن قب""ل قي""ادة
الح""زب .أخبرن""ي بض""رورة إنھ""اء العص""يان ،عل""ى اعتب""ار أن الھ""دف األساس "ي ﻣ""ن
العصيان قد تحقق ،وأﻣا الھدفان اآلخران فھما ثانويان .ولكن ﻣا ھ"و ﻣص"ير الوح"دة
الفالحية عند دخول اإلقطاعي ف"ي المنطق"ة؟ وﻣ"ا ھ"و الض"مان لع"دم استحص"ال ق"رار
جدي""د باس""تعادة األرض بع""د تفتي"""ت وح""دة الفالح""ين؟ ولم"""اذا ينبغ""ي عل""ى الحرك"""ة
الفالحي""ة التراج""ع وھ""ي ف""ي ذروة انتص""ارھا؟ أال يعتق""د الفالح""ون بأنن""ا خ""ذلناھم ف""ي
ﻣنتصف الطريق؟ كان ذلك ﻣح"ض نق"اش ثن"ائي عق"يم اس"تغرق س"اعات دون نتيج"ة.
وفلتت ﻣني كلمة "يمينية" واصفا ً الموقف .اعتبر ستار ذلك وصفا ً لسياسة الحزب،
فنفيت ذلك وحصرت الوصف بالموقف ﻣن حركة فالحي ثلث الجزرة!
لم يك"ن أﻣ"اﻣي س"وى س"بيل وحي"د ھ"و تنفي"ذ تعليم"ات الح"زب رغ"م تحفظ"اتي الجدي"ة
عليھ""ا .ف""ي ص""باح الي""وم الت""الي التقين""ا ،س""تار وأن""ا ،ب""الرفيق ھ""الل س""لمان ،وأبلغت""ه
بموق"ف قي""ادة الح"زب .وطلب""ت ﻣن"ه عق""د اجتم""اع س"ريع للجن""ة القيادي"ة ف""ي المنطق""ة
وشرح الموقف الجديد وتنفيذه .ول"م ينط"ق س"تار بكلم"ة واح"دة إض"افية .ذھ"ب ھ"الل
ليعود في اليوم التالي ليخبرن"ا ،ب"أن القض"ية انتھ"ت بتلبي"ة المطلب"ين اآلخ"رين أيض"ا ً.
وأن األفراح والوالئم قائم"ة عل"ى ق"دم وس"اق بھ"ذه المناس"بة .وأن"ه التق"ى ب"الفالحين
المطلق سراحھم ﻣن التوقيف .وسمع ستار كل ذلك ﻣن فم ھالل.

األھمية التاريخية لالنتفاضة
ع""اد س "تار ﻣع""روف إل""ى بغ""داد .اس""تلمنا أول بري""د حزب""ي ،وكن""ت أتوق""ع أن تس""من
جھودنا وتقديراتنا الص"حيحة .ولكنن"ا فوجئن"ا برس"الة تتض"من نق"داً لموقفن"ا المتش"دد
وإشادة بالتوجيھات المرنة التي حملھ"ا لن"ا المش"رف س"تار ﻣع"روف والت"ي أدت إل"ى
حل المشكلة!! لم أكن أتوقع ﻣغالطة بھذا الحج"م .أخ"ذت الرس"الة ﻣع"ي وس"افرت ف"ي
الحال إلى بغداد .كانت إﻣكانية صلتي بقيادة الحزب يسيرة .فبيتنا في الكاظمي"ة ،ك"ان
بيتا ً حزبيا ً رئيسيا ً للجن"ة التنظ"يم المركزي"ة )ل"نم( .ف"ي الي"وم الت"الي لوص"ولي التقي"ت
بالرفيق باقر إبراھيم وكان سكرتيراً ل )لتم( وشرحت له القضية بالتفص"يل .وأخبرت"ه
ب"أن ﻣ""ا ي"ؤلمني ھ""و ل"يس فق""ط المغالط"ة ،ب""ل اعتب"ار القض""ية ﻣش"كلة! وليس"ت عم"الً
ثوريا ً يجب أن يدخل تاريخ الحركة الفالحية باعتباره انتفاضة ﻣجي"دة ظ"افرة تحقق"ت
بفضل وحدة الفالحين ووعيھم الطبقي ووعي قيادتھم السياسية.
لم يعلق باقر على كالﻣ"ي وق"د أخ"ذ الرس"الة ﻣن"ي ووع"دني بج"واب قري"ب .بقي"ت ف"ي
البي""ت .ل""م يت""أخر ب""اقر عل""ي ،وق""د أخبرن""ي ب""أن قي""ادة الح""زب تتف""ق ﻣ""ع ﻣط""العتي.
وسيشير الحزب في أدبياته إلى الحرك"ة كم"ا وص"فتھا آنف"ا .بقي"ت أت"ابع ثل"ث الج"زرة
وعرفت بأنھا كانت ﻣأوى آﻣنا ً للشيوعيين في انقالب ش"باط الفاش"ي وبقي"ت المنطق"ة
قاع""دة للح""زب .وت""دين ب""الوالء ل""ه .وبقي""ت أش""عر ب""االعتزاز ﻣت""ى ﻣ""ا ذك""ر اس""م ثل""ث
الج""زرة لمس""اھمتي بجان""ب العدي""د ﻣ""ن الك""وادر ف""ي قي""ادة وتوجي""ه الحرك""ة توجيھ "ا ً
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ص""حيحا ً أدى إل""ى انتص""ارھا .لق""د لمع""ت ك""وادر ﻣيداني""ة وس""طعت ك""النجوم ل""يس ف""ي
س""ماء ثل""ث الج""زرة فحس""ب ،ب""ل ف""ي س""ماء ك""ل الح""ي ،ريف""ا ً وﻣدين""ة ﻣث""ل :ك""اظم
الخويلدي ولطيف ﻣشكور ،الملقب ـ بالدينار الروسي!
لم يصل إلى علمي ص"دور ق"رار بإع"ادة إقطاعي"ة كبي"رة إل"ى أي إقط"اعي بع"د نج"اح
فالحي ثلث الجزرة في إلغاء القرار ،ال في عھد قاسم وال ف"ي العھ"ود الالحق"ة .وھن"ا
تكم""ن األھمي""ة التاريخي""ة النتفاض""ة فالح""ي ثل""ث الج""زرة الخال""دة .والت""ي ل""م تن""ل ﻣ""ع
األسف الشديد ،اھتمام المؤرخين.

اعتقال الرفيق عمر علي الشيخ
وھروبي ﻣن قبضة شرطي األﻣن
بع""د انتق""ال ع""ائلتي ﻣ""ن ك""ربالء إل""ى بغ""داد ـ الكاظمي""ة ف""ي بداي""ة ع""ام  ،1961ت""ولى
ﻣسؤولية البيت أخي حميد ،ليكون بيتا ً ﻣركزيا ً ل )لتم( .كنت أس"افر إل"ى بغ"داد بمع"دل
ﻣ""رة واح""دة ف""ي الش""ھر ،ألقض""ي ي""وﻣين ف""ي بغ""داد ﻣ""ع العائل""ة وأص""دقائي وأحض""ر
ﻣسرحية أو فيلما ً ،وألتقي الشھيد حس"ن عوين"ة ع"ادة وھ"و عض"و )ل"تم( والمس"ؤول
المباشر ألخي حميد ،أو سكرتير )لتم( أحيانا .وقب"ل انتق"ال العائل"ة كن"ت أيض"ا ً أس"افر
إلى بغداد بنفس الوتيرة وأقيم عند أخي قاسم ،وھو ﻣوظف في بغداد.
في إحدى سفراتي في صيف  ،1961بُلغت بموعد ﻣع الرفيق عمر علي الش"يخ )أب"و
فاروق( ،عضو اللجنة المركزية آنذاك .أخبرني عمر في حديث"ه ﻣع"ي بأن"ه ل"م ي"تمكن
ﻣ"ن اللق""اء بعض"و المحلي""ة الرفي"ق أب""و نج"اح )أس""عد خض"ر( ،ال""ذي انتق"ل ح""ديثا ً إل""ى
الكوت كموظف في البنك .وطلب عمر ﻣوعداً جدي"داً ،إض"افة إل"ى حاجت"ه لرفي"ق جي"د
كتوم يتمتع بضبط حزبي ،ويتمكن أن يدير نشاطه دون توجي"ه ي"وﻣي .وكان"ت ﻣھم"ة
ھذا الرفيق العمل ﻣع تنظيمات الجنود في الثكنة العسكرية التي تأسس"ت ف"ي الك"وت.
أخبرت""ه ب""أني ل""م ألت""ق أب""و نج""اح بع " ُد ،ولك""ن ص""لتنا ب""ه وثيق""ة ،وھن""اك رفي""ق يتمت""ع
بالمواصفات المطلوبة لتنظيم الجنود .وعندﻣا الحظت عليه الحيرة ف"ي تحدي"د ﻣوع"د
لقاء ﻣع أبي نجاح ،اقترحت علي"ه أن ي"أتي ﻣع"ي للك"وت لينج"ز لق"اءه ﻣ"ع أب"ي نج"اح
ويلتق""ي ب""الرفيق ال""ذي سينس""ب للعم""ل ﻣ""ع الجن""ود .عن""دﻣا الحظ""ت علي""ه الت""ردد ﻣ""ن
الناحية األﻣنية ،تعھدت ل"ه شخص"يا ،ض"اربا ً الك"ف اليمن"ى عل"ى الجھ"ة اليس"رى ﻣ"ن
صدري ،بسالﻣة السفرة وج"دواھا .أخبرن"ي بأن"ه ال يظ"ن ب"أن )الرب"ع( ويقص"د قي"ادة
الحزب أو ﻣرجعه الحزبي في القيادة ،يوافق على سفره ألسباب أﻣنية ،وس"يأتي ف"ي
اليوم التالي وفي الموعد الذي اتفقنا عليه في حالة الموافقة.
جاء عم"ر عل"ي الش"يخ إل"ى الموع"د وس"افرنا إل"ى ﻣدين"ة الك"وت ،ﻣ"ن ك"راج يق"ع ف"ي
شارع الكفاح .وعند وصولنا المدينة ،أجلست عمراً في ﻣقھى ﻣنز ٍو ،وقري"ب لمح"يط
حركت "ي ،وذھب""ت ألخب""ر الرفي""ق رض""ا القص""اب لك""ي يح""دد ﻣوع""داً س""ريعا ﻣ""ع اس""عد
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خض""ر .افترق""ت ﻣ""ع رض""ا واع""داً إي""اه ب""العودة بع "د قراب""ة الس""اعة .اص""طحبت عم""ر
وذھبنا إلى بيت المعلم الشھيد ص"بيح الناش"ئ ،وھ"و األخ األكب"ر لنع"يم الناش"ئ ال"ذي
ورد اسمه في ﻣوضوع "الھروب ﻣ"ن ﻣعتق"ل خل"ف الس"دة" ،واس"تلمه عم"ر لين"يط
به ﻣسؤولية تنظيم الجنود .عدنا إلى نفس المقھى وجلس عم"ر ينتظ"ر ع"ودتي بأﻣ"ل
اللقاء ﻣع أسعد .لم يكن رضا القصاب قد عاد .عدت إلى المقھى فوجدت عمر يمش"ي
ﻣع شخص ضئيل الحجم ،بخطى عادية ،فتصورت أن الشخص ھو أسعد ،وقد التق"ى
ب""ه عم""ر ص""دفة .تعقب""تھم ﻣنادي "ا ً بص""وت خاف""ت نس""بيا "أب""و ف""اروق" ف""ذھب ن""دائي
أدراج الرياح .انعطف عمر وﻣعه الشخص في شارع يقع فيه ﻣركز الشرطة ،لم أكن
أريد أن أفكر بأي احتمال ﻣشؤوم ،فناديته بصوت عال أبو "فاروق" فأشر عمر ل"ي
بأصابعه وﻣن وراء ظھره كي أبتعد.
لماذا أبتعد؟ ھل ھو ﻣعتقل؟ لماذا لم يحاول الھرب؟ لماذا ال يس"تعين ب"ي عل"ى تحقي"ق
ذلك؟ لم أكن أريد أن أھضم اعتق"ال عم"ر ،وبقي"ت ُﻣعلق"ا ً ببص"يص أﻣ"ل .ع"دت أراق"ب
المقھى ﻣن بعيد علّه يرجع! وكنت واقفا ً في زاوية شارع ﻣقابل المقھى أفكر بصيغة
خبر اعتقال عمر التي سأكتبھا إلى قيادة الحزب ويعصرني األلم واألس"ف الش"ديدان.
في ھذه اللحظات انتصب أﻣاﻣي شخص ذكرني في الحال بالشخص ال"ذي ك"ان يس"ير
ﻣع عمر وسألني:
ـ أخي ﻣنين إنت؟
ـ ﻣن بغداد ،ليش تسأل؟
ـ شتسوي ھنا؟
ـ عندي صديق ﻣسجون ھنا أريد أزوره ،ليش تسأل؟
ـ راويني ھويتك؟
ـ ﻣا شايل ھوية.
ي لمركز الشرطة.
ـ إﻣشي ويا ّ
ـ" شتحص""ل ل""و وديتن""ي لمرك""ز الش""رطة ،ھ""اي  3دن""انير ،وھ""اي كلم""ا عن""دي ،أنطي""ك
إياھا اوعوفني!
ـ جيبھا.
ﻣ""ا أن ﻣ""ددت ي""دي ف""ي جيب""ي حت""ى وض""ع ي""ده اليس""رى ف""ي حزاﻣ""ي وﻣس""ك ذراع""ي
اليسرى بيده اليمنى ،وصاح بصوت عال :إﻣش"ي  ...إﻣش"ي وي"اي للمرك"ز .ل"م أت"ذكر
بأني ب"ادرت يوﻣ"ا ﻣ"ا ف"ي حي"اتي باس"تخدام ي"دي لالعت"داء عل"ى أح"د .وف"ي طف"ولتي
وصباي لم استخدﻣھا يوﻣا إال للدفاع عن النفس أو لردع إخوتي األص"غر لك"ي يكف"وا
عن أي سلوك خاطئ ،أو في أحيان كثيرة بسبب ﻣض"ايقتھم أو لتج"اوزھم عل"ى أح"د.
لم يخطر كل ذلك على بالى عندﻣا صرت أﻣام خيارين ال ثالث لھما :فإﻣ"ا ال"ذھاب ﻣ"ع
عنصر األﻣن وتحمل تبعات ﻣا ينجم عن ذلك ﻣن اعتق"ال واعت"داءات ،وإﻣ"ا اس"تخدام
العنف في ﻣحاولة للھرب .وف"ي حال"ة النج"اح ،ال أبع"د عن"ي االعتق"ال فحس"ب ،وإنم"ا
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أقلل ﻣن الخسارة التي لحقت بالحزب في ذلك اليوم المشؤوم .وإذا ﻣا فشلت ﻣحاول"ة
الھ""رب ،فالنتيج""ة ھ""ي نفس""ھا والف""رق كم""ي ،وھ""و بع""ض الزي""ادة ف""ي الض""رب .ل""ذلك
شعرت بملء جوارحي أن عدم اللج"وء للخي"ار الث"اني ھ"و الج"بن بعين"ه ،وھ"ذا ﻣ"ا ل"م
أرتضه لنفسي في أي يوم ﻣن حياتي.
كان الشارع فارغا ً ونوره خافتا ً وعنصر األﻣن ضئيل الحجم وال يبدو ﻣس"لحا .التم"ت
أصابع يدي اليمنى بقوة حيث ان"دﻣج فيھ"ا قھ"ر ذل"ك الي"وم وأن"واع أخ"رى ﻣ"ن القھ"ر
وفي ﻣقدﻣتھا انتكاسة ثورة  14تموز وعواقب تلك االنتكاسة ،لتتحول يدي إل"ى ق"وة
ال تقھ""ر .يمم "ت ي""دي عل""ى ش""كل لكم""ة ،بغت""ة ص""وب وج""ه عنص""ر األﻣ""ن فخ""ر عل""ى
األرض ﻣتمدداً أﻣاﻣي .بعد أن ﻣ"زق ك"م قميص"ي األيس"ر .ﻣ"ددت ي"دي تح"ت قميص"ي،
ﻣوحي"ا ً ل""ه ب""أني أحم""ل س""الح ناري"ا ً ،وقل""ت ل""ه" :وﷲ أقتل""ك ل""و تحرك""ت"! وقب""ل أن
أكم"ل جملت""ي ،ركض"ت بس""رعة فائق""ة ،وتعقبن"ي رج""ل األﻣ""ن .ف"ي أول ﻣنعط""ف كان""ت
ھن""اك ﻣقھ""ى تمت""د ﻣص""طباتھا الم""ألى ب""الرواد عل "ى الرص""يف .نادي""ت قب""ل وص""ولي
إليھا" :أكمشوه )أﻣسكوه( ،لكي أذھلھم وأحيرھم بأﻣري لحظ"ة ﻣ"روري بھ"م" .بع"د
ن"""دائي ﻣباش"""رة س"""معت ص"""يحات رج"""ل األﻣ"""ن ﻣ"""ن ورائ"""ي وھ"""و ي"""ردد" :أكمش"""وه
حراﻣي"!
وإذا بجمع كبير ﻣن رواد المقھى يالحقني .ولحسن الحظ ،كنت قد غيرت خطتي قب"ل
لحظات ﻣن وصولي إل"ى المقھ"ى .فبع"د أن ركض"ت  100ﻣت"ر ش"عرت بالتع"ب لك"وني
ﻣدخنا ً ،فغيرت وجھت"ي الت"ي كان"ت تس"تھدف بي"ت ص"ديق للح"زب .وقص"دت ﻣض"طراً
بي""ت ش""يوعيين ﻣع""روفين ولكن""ه أق""رب .ول""وال تغيي "ر الخط""ة لك""ان رواد المقھ""ى ق""د
أﻣسكوا بي وك"ل ظ"نھم ب"أني حراﻣ"ي .ألن الخط"ة األول"ى كان"ت تتطل"ب ﻣن"ي ال"ركض
باس""تقاﻣة بع""د اجتي""از المقھ""ى لمس""افة طويل""ة نس""بيا ً ،ول""م أك""ن بق""ادر عل""ى قطعھ""ا
بالسرعة المطلوبة.
عن""دﻣا ركل""ت ب""اب البي""ت ،ل""م يك""ن رواد المقھ""ى يبع""دون أكث""ر ﻣ""ن  100ﻣت""ر عن""ي.
ولحس""ن الح""ظ ،ﻣ""رة أخ""رى! انفتح""ت الب""اب ح""االً ودخل""ت راكض "ا ً ،ألج""د ش""ابتين،
تعرف""انني ،جالس""تين وح""دھما ف""ي البي""ت وھ "ن نوري""ة الج""وزي وابن""ة خالتھ""ا ﻣني""رة
ﻣجيد عباس .قلت لھما" :الشرطة وراي سدوا الباب" .ھرعت الفتاتان نح"و الب"اب،
أﻣا أنا فقد تسلقت السلم ألتحول إلى البيت المجاور.
كان البيت ال"ذي اقتحمت"ه والبيت"ان المج"اوران ل"ه ب"دون فاص"ل )تيغ"ة( بي"نھم .ويق"يم
فيھ""""ا أك""""راد فيلي""""ون جم""""يعھم ﻣ""""ن المحس""""وبين عل""""ى ﻣ""""الك الح""""زب وﻣنظمات""""ه
الديمقراطي""ة .فف""ي أح""د األي""ام كن""ت ق""د حض""رت اجتماع "ا ً للجن""ة تابع""ة للجن""ة ﻣدين""ة
الك""وت ف""ي البي""ت ال""ذي دخلت""ه .بع""د ﻣ""رور وق""ت ﻣع""ين عل""ى االجتم""اع ،علمن""ا ب""أن
الش""رطة قص""دت البي""ت للتح"ري ،فعبرن""ا إل""ى البي""ت المج""اور وع""دنا إل""ى ﻣكانن""ا بع""د
التحري! ولم تعثر الشرطة على أية أدل"ة ثبوتي"ة وغ"ادرت البي"ت .إن ص"احب البي"ت
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ھو عب"د ال"رزاق رش"اد ،أخ ﻣني"رة غي"ر الش"قيق ،طل"ب ﻣن"ا التري"ث ف"ي الخ"روج ﻣ"ن
البي""ت ،لح""ين ع""ودة الجي""ران ،ال""ذين خرج""وا ﻣ""ن بي""وتھم إث""ر ح""ادث التح""ري ،إل""ى
بيوتھم ثانية .فعلقت قائال" :ﻣع األسف طلبت ﻣن ﻣنيرة أن تتل"ف األوراق ،وإال لكن"ا
ق"""د تمكن"""ا ﻣ"""ن إكم"""ال االجتم"""اع!" ف"""انبرت ﻣني"""رة قائل"""ة" :ﻣ"""ا تلفتھ"""ا ھ"""اي ھ"""ي
ﻣوجودة".
ناولتن""ا ﻣني""رة األوراق .أﻣ""ا نح""ن فق""د اختلفن""ا ف""ي تقي""يم تص""رف ﻣني""رة ،ففري""ق ﻣن""ا
اعتب""ر تص""رفھا ﻣب""ادرة جي""دة  ،ف "ي ح""ين اعتب""ره فري""ق آخ""ر خرق "ا ً للض""بط الحزب""ي
)الدس"""بلين(! وس"""رعان ﻣ"""ا نس"""ينا األﻣ"""ر ،عن"""دﻣا ش"""رعنا بمواص"""لة االجتم"""اع ،ألن
النقاش لم يكن ،باألصل ،جديا ً ،وربما ك"ان للتخفي"ف ﻣ"ن الت"وتر ال"ذي أص"ابنا بس"بب
التحري.
كان البيت المجاور الذي تحولت إليه خاليا ً ﻣن السكان ويلفه ظالم داﻣس .دخل"ت ف"ي
أول حجرة ص"ادفتھا وإذا بص"حون وأك"واب تتكس"ر تح"ت ق"دﻣي .وبع"د برھ"ة ،أخ"ذت
أتبين األشياء التي حولي فعرفت إنني ف"ي المط"بخ .ج"اءت نوري"ة الج"وزي لتخبرن"ي
بأنھن ﻣنعن دخول أحد إل"ى البي"ت ب"دون ﻣخت"ار المحل"ة .وأخ"ذتا تص"يحان وتول"والن
لتجمع "ا الجي""ران وأكث""رھم ﻣ""ن المتع""اطفين ﻣعن""ا .وق""د س""معت الحق "ا ً ب""أن الش""رطة
وضعت الحراب في صدريھما ،ولكن ذلك لم يخفھما ولم يزحزحھما ﻣن ﻣكانھم"ا ف"ي
الباب .لقد تعاطف الجيران ﻣعھما ،خاصة بعد أن عرفوا أنھما الوحيدتان ف"ي البي"ت،
لس""فر عائلتيھم""ا إل""ى ك""ربالء لزي""ارة المراق""د المقدس""ة ،ودع""م الجي""ران ﻣطلبھم""ا
باستدعاء المختار .وتوقعت نورية إجراء تح"ري ف"ي البي"وت الثالث"ة ف"ي أي"ة لحظ"ة،
وھنالك خطورة في بقائي ھنا .اتفقنا على ضرورة الخروج ﻣن المنطقة كلھا بأس"رع
وقت ﻣمكن فصعدنا إلى السطح.
بعد استطالع المنطقة لم أجد ﻣخرجا ً سوى العبور على بيت الجيران الذي يقع خل"ف
البيت الذي أنا فيه لكي أخرج إل"ى الش"ارع الخلف"ي .ولك"ن المش"كلة ھ"ي أن أھ"ل ذل"ك
سترة الس"طح )التيغ"ة( ،والبي"وت ھن"ا
البيت كانوا ﻣن القوﻣيين .استطلعنا البيت عبر ُ
كلھا ش"رقية ﻣكش"وفة ،فرأين"ا اﻣ"رأة جالس"ة وراء ﻣاكن"ة خياط"ة ف"ي الح"وش ،وك"ان
ب"اب البي""ت ﻣفت""وح عل""ى ﻣص""راعيه عل"ى الش""ارع ،وﻣرش""وش بالم""اء لترطي""ب الج""و
حسب العادة المتبعة في الصيف .طلبت ﻣن نورية أن تعبر إل"ى بي"ت الجي"ران وتخب"ر
الم""رأة بلج""وء جن""دي ھ""ارب وﻣط""ارد إل""ى البي""ت ويري""د الخ""روج إل""ى الش""ارع عب""ر
بي""تھم .ل""م أك""ن أعي""ر اھتماﻣ "ا ً لموافق""ة الم""رأة ،إنم""ا ك""ان ھم""ي أن ال تص""رخ ،إذا ﻣ""ا
رأتن""ي ،ظن"ا ً ﻣنھ""ا ب""أني حراﻣ""ي .ل""ذلك ﻣ""ا أن تح""دثت نوري""ة ﻣعھ""ا حت""ى خرج""ت إل""ى
الش""ارع وذھب""ت إل""ى بي""ت ص""ديق للح""زب كن""ت أن""وي ال""ذھاب إلي""ه عن""دﻣا ش""رعت
بالھروب وھو نادر عبد الكريم الشقيق األكبر للفنانة المشھورة الرفيق"ة فخري"ة عب"د
الكريم )زينب( وشقيق إبراھيم عبد الكريم عضو لجنة ﻣحلية الك"وت ال"ذي ﻣ"ر ذك"ره
آنفا ً.
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في ﻣساء الي"وم الت"الي رتب"ت أﻣ"ر انتق"الي إل"ى البي"ت ال"ذي أق"يم في"ه .وكتب"ت تقري"راً
تفصيليا ً للحزب حول اعتقال عمر وھروبي .بعد بضعة أي"ام وص"لتني رس"الة جوابي"ة
تستفسر عن أسباب عدم ھروب عمر وھروبي وحدي ،وتري"د ﻣزي"داً ﻣ"ن التفاص"يل!
استفزني االستفسار أيما استفزاز ،ألنه ينط"وي عل"ى ش"كوك أﻣني"ة ل"م أك"ن أتوقعھ"ا.
حررت جوابا لم ولن أنسى نصه في حياتي وھو" :ال توجد عندي وال كلم"ة إض"افية
على التقرير الذي أرسلته لكم حول الموضوع".
أص""بت بخيب""ة أﻣ""ل نوع "ا ً ﻣ""ا .ولك""ن ص""ممت عل""ى أن ال ي""ؤثر ذل""ك عل""ى ﻣعنوي""اتي.
وأقنعت نفسي ب"أن األﻣ"ر ال يع"دو أكث"ر ﻣ"ن س"حابة ص"يف .وت"ذكرت الفل"م الس"وفيتي
الرائ""ع "األوراق الحم""راء" ال""ذي ع""رض ف""ي بغ""داد بعي""د ث""ورة  14تم""وز ،حي""ث
يتع""رض بط""ل الفل""م وھ""و ش""يوعي ﻣخل""ص وبس""بب ﻣ""ؤاﻣرة بوليس""ية ،إل""ى ش""كوك
القيادة ب"ه ،وي"تم وض"عه تح"ت المراقب"ة ﻣ"ن قب"ل الح"زب .وھ"و ﻣط"ارد ﻣ"ن الب"وليس
أيضا ً ،ولكنه تغل"ب عل"ى ھ"ذا الوض"ع الص"عب ،وبرئ"ت س"احته .بفض"ل رباط"ة جأش"ه
وﻣثابرته وصبره.
انتشر خبر ھروب أبو أﻣين ،بعد أن جندل عنصر األﻣن الذي أراد إلقاء القبض عليه
ف""ي ﻣنظم""ة ﻣدين""ة الك""وت .فارتفع""ت المعنوي""ات ،وع""زم الش""باب عل""ى القي""ام ب""ذات
الش""يء ال""ذي ق""ام ب""ه أب""و أﻣ""ين ف""ي حال""ة تعرض "ھم إل""ى االس""تدعاء أو إلق""اء ق""بض.
وكانت االستدعاءات واالعتقاالت المؤقتة قائمة عل"ى ق"دم وس"اق ،وكثي"راً ﻣ"ا تنتھ"ي
بكفال"""ة أو توقي"""ف لبض"""عة أي"""ام .وك"""ان أكث"""ر المش"""مولين باالعتق"""االت ھ"""م الط"""الب
والمعلمين وﻣن غير الصحيح تشريدھم .فدرسنا الموضوع في قيادة المنظمة وتقرر
"ف ويتع""رض إللق""اء الق""بض وب""ين آخ""ر غي""ر
توض""يح الف""رق ب""ين حال""ة رفي""ق ﻣخت" ٍ
ﻣختف ،فعلى األول أن يح"اول ع"دم الوق"وع بي"د الش"رطة بك"ل الوس"ائل الممكن"ة .أﻣ"ا
ٍ
الثاني فيجب أن يتخلص ﻣن االعتقال بالطرق القانونية.
لم يطل بقائي في الكوت ط"ويالً بع"د ﻣحاول"ة إلق"اء الق"بض عل"ي .ولص"عوبة تحرك"ي،
قررت قيادة الحزب نقلي إلى بغداد وضمي إلى )لتم( .وﻣن المع"روف أن ھ"ذه الھيئ"ة
تطلع على شؤون جمي"ع ﻣنظم"ات الح"زب المدني"ة ﻣ"ن عض"وية إل"ى ك"ادر إل"ى ﻣالي"ة
و...ال""خ .وال يمك""ن أن يك""ون عض""واً فيھ""ا إال ﻣ""ن يتمت""ع بثق""ة الح""زب المطلق""ة .وف""ي
الحقيق"""ة ،نس"""يت ﻣوض"""وع الش"""كوك ،ألن التعاﻣ"""ل ﻣع"""ي ك"""ان طبيعي"""ا ً ول"""م يث"""ر أي
حساسية عندي .وبعد سنوات عديدة عندﻣا تطرقنا ،عمر علي الش"يخ وأن"ا ،إل"ى ھ"ذا
الموضوع ،أخبرني عمر بأنه كتب ،بعد اعتقاله ،رسالة للحزب يشير فيھ"ا بم"ا يعن"ي
عدم تدبيري لألﻣر بشكل جيد .ولم يثر أي شك أﻣن"ي ض"دي .وعل"م أن االعتق"ال ج"اء
نتيجة لوشاية ﻣن الجاس"وس ب"اقر جعف"ر ال"ذي يع"رف عم"ر عل"ي الش"يخ جي"داً حي"ث
كان ﻣعه في السجن ،وقد شاھدنا نركب السيارة ونحن ﻣت"وجھين إل"ى الك"وت ،وك"ان
ھو ﻣصدر اإلخبارية التي وصلت للكوت.
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إن ﻣالحظ""ة أب""و ف""اروق ح""ول ع""دم ت""دبري األﻣ""ر بش""كل جي""د كان""ت ص""حيحة .وف""ي
الواقع ،بعد وقوع الحادث ش"عرت بخط"أ إج"الس عم"ر ف"ي المقھ"ى ،وع"دم أخ"ذه إل"ى
بيت رضا القصاب تجنبا ً لكشف البيت له ،إذ كان البيت ﻣقر عم"ل قي"ادة المنظم"ة .إن
تجنب الكشف غير المبرر ،كقاعدة ،في العمل السري ،أﻣر سليم ،ولكنني طبقت ذل"ك
بجمود .فلم يكن ﻣن الصحيح أن أبخل على عضو لجن"ة ﻣركزي"ة أع"رف ﻣ"دى أﻣانت"ه
وصالبته ،التعرف على ﻣقر عمل قيادتنا ،طالما أن البديل ھو ﻣكان آخر ق"د يعرض"ه
للخطر.
صور ﻣن الكوت

زراعة النخيل في الكوت
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صناعات يدوية
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ﻣنظر ﻣن الجو لمدينة الكوت

8

العودة للوطن
عندﻣا حدث انق"الب  8ش"باط الفاش"ي ع"ام  ،1963كن"ت ف"ي المدرس"ة الحزبي"ة العلي"ا
ف""ي ص""وفيا عاص""مة بلغاري""ا .وق""ع الخب""ر علين""ا ،نح""ن الع""راقيين الموج""ودين ف""ي
المدرس""ة ،وق""ع الص""اعقة .وﻣن "ذ اللحظ""ة األول""ى لس""ماعنا الخب""ر أدركن""ا ب""أن ھ""دف
االنق""الب ل""يس إس""قاط حك""م ال""زعيم عب""د الك""ريم قاس""م فحس""ب ،ب""ل وتص""فية الح""زب
الشيوعي العراقي والقوى الديمقراطية .ول"م يط"ل األﻣ"ر كثي"را ،حت"ى توال"ت األخب"ار
الفظيعة وسمعنا بإعدام الرفيق سالم عادل ورفيقيه ﻣحمد حسين أبو الع"يس وحس"ن
عوينة وبالتصفيات الجسدية لكوادر الحزب وأعضائه وتحطيم أغلب ﻣنظماته.
كنا نعيش وضعا نفسيا ً صعبا ً ،ونحن نسمع ﻣن ﻣسافة بعيدة ﻣا حل بالوطن والح"زب
دون أن نتمكن ﻣن ﻣد يد المساعدة .تحمسنا جميعا ً للعودة إلى الوطن للمس"اھمة ف"ي
إعادة بناء الحزب .وكان حماسي للعودة كبيراً عل"ى ال"رغم ﻣ"ن أنن"ي كن"ت ف"ي بداي"ة
دراس""تي للم""نھج المق""رر ،بع""د دراس""ة اللغ""ة البلغاري""ة .وك""ان ﻣع""ي ف""ي المدرس""ة
الرفيقات والرفاق ناصر عبود وعبد ال"رزاق الص"افي وحس"ين ج"واد القم"ر وزوجت"ه
ناھدة العبايجي وسليم المرزه وزوجته عميدة الرفيعي وحميد الدجيلي وحميد بخ"ش
وبيتر يوسف ونوزاد نوري.

في براغ
بع"د بض"عة أش""ھر ﻣ"ن االنق"الب أخبرن""ي المس"ؤول الحزب"ي لفريقن""ا الدراس"ي ،ناص""ر
عب"ود ،ب"أنني س"أعود إل""ى ال"وطن .ل"م أتمك""ن ﻣ"ن ح"بس دﻣ""وع الف"رح ،وأن"ا أعانق""ه،
تعبي""راً ع""ن ش""كري لھ""ذه البش""رى .س""افرت ،بع""د فت""رة قص""يرة ،إل""ى ب""راغ عاص""مة
جيكوس""وفاكيا .ودخل""ت ھن""اك دورة تأھي""ل للع""ودة ﻣ""ع رفيق""ين آخ""رين وھم""ا خض""ر
س""لمان وع""دنان ،ال أذك""ر اس""م أبي""ه ،وكن""ت ﻣس""ؤولھم الحزب""ي ف""ي البي""ت .كن""ا نق""يم
وندرس في ڤيله تقع في ﻣنطقة ريفية جميلة ق"رب ﻣدين"ة ﻣالدابوليس"الف الت"ي تبع"د
حوالي  70كيلو ﻣتراً عن العاصمة براغ .وعلى بعد حوالي كيلو ﻣت"رين ﻣ"ن الڤيل"ه ،
يوجد ﻣقھى يتحول إلى ﻣ"رقص ف"ي نھاي"ة األس"بوع لش"بيبة المنطق"ة وﻣراھقيھ"ا .ل"م
نكن نرتاد المقھى إال عن"دﻣا يتع"ذر علين"ا الن"زول إل"ى ب"راغ ،ألنن"ا كن"ا ن"دخل المقھ"ى
نحتسي البيرة ونجلس كغرباء ﻣعزولين عن روادھا اآلخرين .كنا نح"ب ال"رقص ول"م
تنقصنا الجرأة لطلب يد فتاة للرقص ﻣعھ"ا ،إال أنن"ا ل"م نح"اول ذل"ك إطالق"ا ً لع"دم ت"وفر
األجواء المالئمة .وھذا خالفا ً لما عليه الح"ال ف"ي ب"راغ وخاص"ة ف"ي الم"راقص الت"ي
يرتادھا رواد ﻣن جيلنا ،أي في عقد الثالثين.
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كان""ت الدراس""ة ﻣكرس""ة لتعليمن""ا فن""ون العم""ل الس""ري .وﻣ""ع أن المعلوﻣ""ات ل""م تك""ن
تنطبق على ظروفنا ﻣن بعض النواحي ،الستنادھا إلى تجارب اوربية أو ﻣخابراتي"ة،
ولكنھا ل"م تك"ن تخل"و ﻣ"ن فائ"دة .انتھ"ت الدراس"ة ول"م نتج"ه إل"ى ال"وطن .ك"ان حس"ين
سلطان عضو اللجنة المركزية ﻣسؤولنا الحزبي ،يزورنا كل بضعة أسابيع ،ينق"ل لن"ا
آخر األخبار وبعض الصحف العربية ويعدنا بق"رب الس"فر .أخ"ذ المل"ل والض"جر ي"دب
في نفوسنا .كنا ننزل إلى براغ في نھاي"ة ك"ل أس"بوع لنقض"ي فيھ"ا يوﻣ"ا نتج"ول ف"ي
شوارعھا الجميل"ة وخاص"ة ف"ي ﻣي"دان فالديس"الف ونجل"س ف"ي ﻣقاھيھ"ا وﻣطاعمھ"ا
الرائعة ونع"ود ب"اكراً ف"ي أول ب"اص إل"ى الڤيل"ه .ك"ان الم"زعج ف"ي ھ"ذه الس"فرات ھ"و
اضطرارنا لالنتظار س"اعة ونص"ف ف"ي ﻣحط"ة الب"اص ،نقض"ي ح"والي الس"اعة ﻣنھ"ا
نرتجف ﻣن البرد ،في ذلك الشتاء القارص ،قبل أن يأتي الشغيل إلشعال المدفأة.
براغ ﻣدينة جميلة ،فإلى جانب المب"اني التاريخي"ة والقب"ب الذھبي"ة واألزق"ة الض"يقة،
فھي ﻣدينة أوربية حديث"ة تق"ع عل"ى ض"فاف نھ"ر فلتاف"ا ﻣن"ذ أكث"ر ﻣ"ن عش"رة ق"رون.
ويصل بين ضفتي النھر  14جسراً أش"ھرھا جس"ر ك"ارل الحج"ري ال"ذي يص"ل ﻣرك"ز
المدينة بقلعة براغ التاريخي"ة الت"ي تش"رف عل"ى ب"راغ ﻣ"ن س"فوح تاللھ"ا الخض"راء.
وف""ي ب""راغ الكثي""ر ﻣ""ن المس""ارح وص""االت الع""روض الموس""يقية والمع""ارض الفني""ة.
وﻣع األسف الشديد ل"م أس"تمتع ،إال جزئي"ا ،بھ"ذه اإلﻣكاني"ات الرائع"ة س"واء ف"ي ذل"ك
الحين أو في زياراتي الالحقة إلى براغ .ولكن لم يفتنا زيارة الحمام الترك"ي! وكان"ت
ھناك ثالثة أﻣور لم نألفھا في ھذا الحمام ،بالمقارنة ﻣع حماﻣاتنا ،أو حتى الحماﻣ"ات
البلغاري""ة .األول :وج""وب دخ""ول الم""رء للحم""ام عريان""ا )رب""ي كم""ا خلقتن""ي( .الث""اني:
وجود )ساونا( في الحمام وكانت المرة األولى الت"ي أش"اھد ذل"ك وأس"تخدﻣه .الثال"ث:
وجود ﻣقلم أظافر وﻣنظف القدﻣين ال"ذي يس"تلم الزب"ون بع"د انتھائ"ه ﻣ"ن االس"تحمام.
كنت أستغرب ﻣن كمية الزوائد التي ك"ان يس"تخرجھا ﻣ"ن ق"دﻣي ال "نظيفت"ين" .وق"د
علمت بأن األﻣر ال يتعلق بقدﻣي ،بقدر ﻣا يتعلق بالوسائل واألساليب المستخدﻣة.
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صورة ﻣن براغ عاصمة الجيك
الجيكوسلوفاكيون ﻣھذبون ،ونساؤھم جميالت ويتمتعن بس"يقان جميل"ة ،إذ ن"ادراً ﻣ"ا
تجد أكثر ﻣن زوج ﻣن السيقان غير الجميلة ب"ين ك"ل خمس"ة نس"اء .ف"ي ح"ين ال تج"د
زوج ﻣن السيقان الجميلة بين ﻣئة اﻣرأة بلغاري"ة! زﻣيل"ي ف"ي المدرس"ة الحزبي"ة ف"ي
بلغاري""ا الرفي""ق عب""د ال""رزاق الص""افي وج "دھا فرص""ة ليخط""ئ انطب""اعي الس""يئ ع""ن
س""يقان البلغاري""ات ،عن""دﻣا كن""ا جالس""ين ف""ي أح""د األي""ام ف""ي إح""دى ﻣق""اھي ص""وفيا،
لينبھني إل"ى جم"ال س"يقان النادل"ة الت"ي تخ"دم ﻣائ"دتنا .وق"د خ"اب ظن"ه عن"دﻣا أجاب"ت
الفتاة على استفسارنا ،بأنھا يوغسالفية األصل!
كان لدينا طباخة جيكية ﻣاھرة .سألتنا عما نشتھي ﻣ"ن أطب"اق لك"ي تھيئھ"ا لن"ا .وبم"ا
أننا ندرك بأن تھيئ"ة ﻣ"ا نش"تھيه ﻣ"ن الط"بخ العراق"ي أﻣ"ر ص"عب ،ولرغبتن"ا ف"ي ع"دم
اإلثقال على ﻣضيفين الجي"ك ،فق"د ش"كرناھا وتركن"ا ھ"ذا األﻣ"ر لھ"ا ،بع"د تق"ديم بع"ض
المقترحات البسيطة ولتتصرف كما تشاء .في أحد األيام أخبرني المترجم بأن الطب"ق
الرئيسي لذلك اليوم سيكون لحم أرنب .طلب"ت ﻣن"ه أن ال يخب"ر اآلخ"رين ،ألنن"ي كن"ت
أعرف بأن عدنان ال يحب غير اللحوم المألوفة في العراق .بعد أن انتھين"ا ﻣ"ن األك"ل
رحت أثني عل"ى ج"ودة اللح"م واتفقن"ا ثالثتن"ا عل"ى إن"ه ك"ان لذي"ذاً .عن"د ذاك أخب"رتھم
بأنه لحم أرنب .فما كان ﻣ"ن ع"دنان إال أن ﻣس"ك بطن"ه ورك"ض إل"ى التوالي"ت ليتقي"أ!
وظل يتقي"أ إل"ى أن فرغ"ت ﻣعدت"ه تماﻣ"ا! عرفن"ا بعدئ"ذ ب"أن لح"م األرن"ب ﻣوج"ود ل"دى
بعض القص"ابين ويب"اع كوص"فة طبي"ة لندرت"ه وفائدت"ه ل"بعض المرض"ى ولخل"وه ﻣ"ن
الدھون.
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آه ...ﻣن االنتظار
أدت الحال""ة النفس""ية الس""يئة الت""ي كن""ا عليھ""ا ،بس""بب االنتظ""ار الطوي""ل ،إل""ى نش""وء
توترات بيننا نحن الثالثة وألسباب تافھة ،إلى الحد الذي ك"اد أن ي"دفع خض"ر س"لمان
وعدنان إلى الشجار باأليدي أﻣام ﻣضيفينا الجي"ك .ولتخفي"ف وط"أة ھ"ذا الح"دث عل"ى
ﻣض""يفينا تح""دثت ﻣ""ع ﻣعلمن""ا الجيك""ي ش""ارحا ل""ه الظ""روف النفس""ية الص""عبة الت""ي
نعيشھا .فرد المعلم عل ّي قائالً" :أن ﻣا حدث بسيط ،ھناك قادة كبار أخذوا يتصرفون
كاألطفال في ھذا البيت بسبب االنتظار ،ألن االنتظار أصعب ش"يء ف"ي حي"اة اإلنس"ان
ف""ي المنعطف""ات المص""يرية والخط""رة ف""ي حيات""ه" .ك""ان المعل""م ي""تكلم الروس""ية وأن""ا
البلغارية ،واللغتان سالفيتان .كنا نتفاھم ولكن ل"يس ب"دون ﻣس"اعدة اللغ"ة العالمي"ة -
لغة اإلشارات.
ظھ""ر أن التري""ث ف""ي إرس""النا إل""ى ال""وطن ﻣص""دره توقع""ات ع""ن تغي""رات ف""ي الوض""ع
السياسي في العراق ،لدى رفاقنا الجيك والعراقيين على حد سواء ،ﻣن شانھا ت"وفير
ح""د ﻣع""ين ﻣ""ن الض""مانات لس""الﻣتنا .وفع "الً حص""ل انق""الب  18تش""رين الث""اني 1963
ال""ذي ق""اده عب""د الس""الم ع""ارف ،وس""قطت س""لطة ح""زب البع "ث تح""ت وط""أة جرائمھ "ا
ونزع""ة انفرادھ""ا بالس""لطة ولخ""واء ھ""ذا الح""زب الفك""ري والبرن""اﻣجي والس""تفحال
التناقض""ات بين""ه وب""ين ش""ركائه ف""ي الس""لطة والنقس""اﻣاته الداخلي""ة .ولعب""ت الحمل""ة
العالمية ضد االنقالب ولنصرة الشعب العراق"ي دوراً ھاﻣ"ا ً وﻣش"رفا ً ف"ي ھ"ذا المص"ير
المش"""ين .وق"""د س"""اھمت ف"""ي تل"""ك الحمل"""ة ال"""دول "االش"""تراكية" وكاف"""ة المنظم"""ات
الديمقراطية العالمي"ة واتحاداتھ"ا ،وحرك"ة ال"دفاع ع"ن الش"عب العراق"ي ،الت"ي ش"كلت
لجنتھ"""ا العلي"""ا ف"""ي ب"""راغ برئاس"""ة ش"""اعر الع"""رب الكبي"""ر ﻣحم"""د ﻣھ"""دي الج"""واھري
وعض""وية د .فيص""ل الس""اﻣر والفن""ان ﻣحم""ود ص""بري ود .نزيھ""ة ال""دليمي ود .رح""يم
عجينة وعب"د المجي"د الون"داوي وكم"ال ف"ؤاد وعزي"ز الح"اج ون"وري ش"اويس وﻣ"راد
عزيز وغيرھم .وكان للجنة فروع في العديد ﻣن الدول .ولعبت إذاعة ص"وت الش"عب
العراقي دوراً ھاﻣا ً في الحملة ،حيث عرت الحملة طبيعة سلطة البعث الفاشية تعري"ة
تاﻣة وعزلتھا عالميا.
وت"واترت األنب""اء ع""ن كيفي"ة ھ""روب ش""راذم "الح"رس الق""وﻣي" ﻣ""ذعورين بش""كل ال
يعرفون حتى كيفية التخلص ﻣن أسلحتھم وﻣالبسھم الرسمية .وحصل انفراج نسبي
في الوضع السياسي .وأضحت عودتنا ﻣتوقفة على توفير األﻣور الفني"ة .بع"د بض"عة
أسابيع أطلعني الرفيق آرا خاجدور على ج"واز س"فري الم"زور .الج"واز ك"ان لبناني"ا،
والمھنة تاجر ،والعمر يقارب عم"ري .أﻣ"ا االس"م الثالث"ي ،نس"يت األول والث"اني ،أﻣ"ا
الثال"ث فھ""و الحل""وائي!! .نظ""رت بدھش""ة إل"ى آرا ﻣتس""ائالً " :لم""اذا ھ""ذا اللق""ب؟ فأن""ا
ﻣعروف به".
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عرفت ﻣن آرا بأن ال ﻣعرفة لرفاقنا في ذل"ك .وأن الجان"ب الجيكوس"لوفاكي ھ"و ال"ذي
زور الج""واز .وأص""بح ﻣ""ن المتع""ذر إج""راء أي تغيي""ر آخ""ر ف""ي نف""س الج""واز ﻣم""ا ق""د
ي"ؤدي إل""ى تلف""ه .أﻣ"ا طل""ب تغيي""ر الج""واز فربم"ا ق""د يفس""ر تھرب"ا ﻣ""ن الع""ودة لل""وطن.
أخبرت آرا بأني سأسافر به ﻣادام األﻣر على ھذا النحو .ل"م أفھ"م ﻣغ"زى تثبي"ت لقب"ي
في الجواز .ھل لكي ال أنساه كما نسيت االسم األول والثاني؟!

رأس السنة في براغ
تق""رر س""فري بع""د عي""د رأس الس""نة الجدي""دة .وﻣ""ن المع""روف أن ب""راغ تحتف""ل بھ""ذا
العيد بشكل ﻣتميز ويصلھا الكثير ﻣن السياح ﻣن خارج البل"د وك"ذلك ﻣ"ن المحافظ"ات
لالحتفال فيھا بھذه المناسبة .وتتحول جميع ﻣط"اعم ب"راغ دون اس"تثناء إل"ى ص"االت
لعروض فنية ﻣسلية وﻣدھشة وإلى ع"زف ﻣوس"يقي لك"ل أن"واع الموس"يقى الراقص"ة
ﻣ""ن الت""انكو إل""ى الف""الس ﻣ""روراً بالس""اﻣبا والروﻣب""ا والتويس""ت وال""روك ان""د رول.
فينجذب جميع الرواد إلى ال"رقص والتمت"ع بتل"ك الس"اعات البھيج"ة .وكثي"راً ﻣ"ا تطف"أ
األنوار لفترات قصيرة لفسح المجال للعشاق والمحبين للتعبير عن أش"واقھم وح"بھم
بعيداً عن تطفل المتطفلين .وھناك صالة كبيرة تقع في أطراف المدين"ة تتس"ع لبض"عة
آالف يحتف""ل فيھ""ا الش""ابات والش""باب  .ل""م نتف""ق نح""ن الرف""اق الثالث "ة عل""ى طريق""ة
االحتفال بالعيد ،فخطط كل ﻣنا لنفسه كيفية االحتفال بھذه المناسبة.
قررت أن احتفل بما يليق بتوديع براغ والعودة للوطن بكل ﻣا تعني"ه ھ"ذه الع"ودة ﻣ"ن
ش""وق لل""وطن وللعائل""ة ،الت""ي أفارقھ""ا ألول ﻣ""رة ح""والي الس""نتين ،وقب""ل ھ""ذا وذاك
االطمئنان على سالﻣتھا وسالﻣة أخوتي بشكل خاص بعد أن انقطع"ت أخب"ارھم عن"ي
ﻣنذ انقالب شباط الفاشي .ھذا إلى جانب الشوق للقاء بالرفاق والمساھمة ف"ي العم"ل
الحزبي والسياسي في إعادة بناء الحزب .وحجزت في المطعم ال"ذي أرت"اده ع"ادة و
دفعت نصف ﻣدخراتي ﻣن النقود.
وصلت إلى المطعم في الوقت المحدد ،في الساعة العاشرة ﻣن ﻣساء يوم  31ك"انون
األول ،فلم أجد أحداً .وعرفت بأن الناس س"يبدأون ب"المجيء بع"د نص"ف س"اعة .عن"د
ع""ودتي إل""ى المطع""م ثاني""ة ،لمح""ت بض""عة أزواج كھ""ول عل""ى بع""ض الموائ""د .جلس""ت
حول المائدة لبعض الوقت .لم تعجبني األجواء خاصة بعد أن ج"اء ﻣ"ن يش"اركني ف"ي
المائدة وھم ثالثة ،رجالن واﻣرأة ﻣن الكھ"ول! ق"ررت البح"ث ع"ن ﻣك"ان آخ"ر أحتف"ل
فيه حتى لو أدى ذلك إلى إنفاق البقية الباقية ﻣم"ا أﻣلك"ه ﻣ"ن نق"ود .ذھب"ت إل"ى ص"الة
الش""بيبة الت""ي تق""ع غ""رب العاص""مة ،كان""ت األج""واء بھيج""ة عل""ى ﻣ""ا يب""دو ﻣ""ن خ""الل
التجمع الذي في المدخل .ولكن الدخول كان ﻣقتص"راً عل"ى ﻣ"ن حج"ز ﻣس"بقا .وب"اءت
بالفشل ﻣحاوالتي للدخول إلى القاعة.
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عدت أدراجي قاصداً أحد المطاعم الغالية .ففي ھذا المطع"م يج"ري ع"رض جمي"ل ف"ي
األيام العادية والبد إنه أجمل في ھذه المناسبة .ھنا أيضا ً لم أج"د ﻣكان"ا بع"د أن بحث"ت
عن""ه س""وى عن""د الب""ار ال""ذي ك""ان ھ""و اآلخ""ر ﻣزدحم"ا ً .كان""ت أج""واء الص""الة بھيج""ة،
والس""اعة ق""د تج""اوزت الثاني""ة عش""رة .أعلن "ت اس""تراحة وتوق""ف ع""زف الموس""يقى
واحت"""ل الن"""اس أﻣ"""اكنھم لي"""أكلوا ويش"""ربوا وھ"""م ﻣس"""تمتعون .كن"""ت واقف"""ا ً والج"""وع
والعطش قد غلبني والتعب أعياني ،وأنا ال أتمنى أكثر ﻣن كرسي عل"ى الب"ار ألجل"س
وأولي ظھري للصالة ووجھي نحو البار والب"ارﻣن الكئيب"ين .ق"ررت وض"ع ح"د لھ"ذه
الورط""ة ،أو ب""األحرى المھزل""ة ،والع""ودة إل""ى ﻣك""اني المحج""وز والم""دفوع ال""ثمن ف""ي
المطعم األول .وﻣن حسن الحظ لم يكن المكان بعيداً.
دخلت "ﻣطعمي" ولم أصدق عيني ﻣا تشاھده ﻣ"ن ج"و ص"اخب و َﻣ"رح وبھ"يج حي"ث
تتساقط األوراق الملونة والالﻣعة على ﻣالبس الناس وھم في ﻣزاج أكث"ر ﻣ"ن رائ"ق.
أخذت ﻣكاني حول المائدة ووجدت أﻣ"اﻣي حص"تي ﻣ"ن األطب"اق والمش"روبات .طلب"ت
قنينة نبيذ وشرعت أشرب وأتناول الطعام والعن في سري تس"رعي ف"ي اتخ"اذ ق"رار
الخ""روج ﻣ""ن ھ""ذا المك""ان وتع""ريض نفس""ي إل""ى البھدل""ة .ش""رعت الفرق""ة الموس""يقية
ب"""العزف وس"""ارع الن"""اس لل"""رقص وأن"""ا ﻣش"""غول بالطع"""ام وﻣراقب"""ة األوض"""اع ،وإذا
بسلسلة ورقية تقع علي كتفي .التفت ،وإذا بأربع نساء جالسات على ﻣائ"دة ف"ي أح"د
األرك"ان يض"حكن باس"تحياء نس""ائي ج"ذاب .أوﻣ"أت لھ""ن برأس"ي ﻣبتس"ما ً راداً التحي""ة
بأحسن ﻣنھا .إن ﻣداعبة النساء للرجال ل"يس ب"األﻣر الع"ادي ف"ي حف"ل ع"ام باس"تثناء
حفل رأس السنة .بعد عودة المحتفلين ﻣن حلبة الرقص ،انتصب أﻣ"اﻣي رج"ل أس"مر
اللون ،وسيم ،ذو لحي"ة ﻣدبب"ة عل"ى الحن"ك .ك"ان يض"ع عل"ى عيني"ه نظ"ارات بيض"اء.
تكلم ﻣعي باالنكليزية ﻣطعمة ببضعة كلمات عربية وجلس على الكرسي الفارغ ح"ول
ﻣائدتي .عرف نفسه بأنه تركي وخبير اقتصادي يعمل ف"ي أح"د المش"اريع ف"ي ب"راغ،
وأنه نصير للقضية الفلس"طينية ويح"ب الع"رب .وعرف"ت نفس"ي وك"أني ت"اجر لبن"اني.
وأعلمت"ه ب""اني ال أجي""د االنكليزي""ة وأتكل""م البلغاري""ة والفارس""ية ولغت""ي العربي""ة طبع""ا.
وق""د نھ""ض ﻣ""ن عل""ى الكرس""ي ﻣ""ا أن ش""اھد ص""احب الكرس""ي ﻣق""بال عل""ى ﻣائ""دتي
وغادرني بلطف..
ل""م تك""ن ﻣائ""دة الترك""ي بعي""دة عن""ي ،حي""ث تفص""لنا ح""والي أرب""ع ﻣوائ""د .جلس"ت ح"ول
ﻣائدت""ه اﻣرأت""ان ال تتج""اوز أعمارھم""ا الثالث""ين وحظھ""ن ﻣ""ن الجم""ال ﻣقب""ول .وﻣ""ا أن
ع""اود الع""زف الموس""يقي ﻣج""دداً حت""ى نھ""ض الترك""ي برفق""ة الفت""اتين .عن""د ﻣ""روره
بمائ"دتي دع""اني للمش""اركة ف""ي ال""رقص ول""م أخي""ب ظن""ه .وھك""ذا تعرف""ت عل""ى تم""ارا،
وعرفت إنھا سالفية ،واللھجة السالفية أقرب للبلغاري"ة ﻣ"ن الجيكي"ة ،وأنھ"ا ﻣدرس"ة
وھي في ب"راغ ض"يفة عل"ى ص"ديقتھا .انتقل"ت إل"ى ﻣائ"دتھم .ولغ"رض تعزي"ز ﻣك"انتي
أخذ التركي يبالغ في إﻣكانياتي .وﻣما ادعاه ھو" :إنني أجيد العديد ﻣ"ن اللغ"ات ﻣنھ"ا
التركي""ة والبلغاري""ة والفارس""ية فض"الً ع""ن اللغ""ة العربي""ة أﻣ""ا اإلنكليزي""ة فأتح""دث بھ"ا
كالبلبل!!".
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وھك"ذا ع""دد اللغ"ات الت""ي ال تعرفھ"ا الفتات""ان .تم"ارا ت""تكلم الفرنس"ية وص""ديقتھا اللغ""ة
األلماني""ة .ل""م تك""ن تم""ارا س""طحية لك""ي تص""دق ك""ل ﻣ""ا يقول""ه الترك""ي وكان""ت تس""اير
الوضع تھذبا .وعرفت ذلك ﻣنھا خالل ال"رقص .ع"ززت تم"ارا عن"دي االنطب"اع الجي"د
عن الس"الفيين فھ"م ،إض"افة إل"ى ﻣ"ا يجمعھ"م ﻣ"ع الجي"ك ﻣ"ن تھ"ذيب ،ف"إنھم ودودون
وﻣتواضعون وطيبون جداً .وھكذا قضيت سھرة ﻣمتعة في رأس السنة في براغ.

في ﻣطار بغداد
بعد بضعة أيام ﻣن رأس السنة دعيت إلى لقاء توديعي حضره حسين سلطان وس"الم
الناصري ،العضو المرشح للمكتب السياسي والناطق الرس"مي باس"م الح"زب .خمن"ت
في اللقاء بأني أول كادر حزبي يع"ود إل"ى ال"وطن ويعول"ون عل"ى وص"ولي ف"ي إيج"اد
ص""لة ﻣنظم""ة ﻣ""ع ال""داخل .وق""د س""لمني حس""ين س""لطان قداح""ة فيھ""ا رس""الة للمرك""ز
القيادي ودفتر ،يبدو ﻣن ﻣظھره عاديا ً الستخداﻣه في المراسالت السرية بين الداخل
والخ""ارج ،كن""ت ق""د تعلم""ت عل""ى اس""تخداﻣه ف""ي ال""دورة التعليمي""ة .وأعط""اني 300
دوالر ،ﻣ""ا يع""ادل أق""ل ﻣ""ن  100دين""ار عراق""ي وقتئ""ذ ،لمواجھ""ة أي ط""ارئ أو لش""راء
ھدايا لعائلتي بعد وصولي إلى بغداد ولكي أتجنب حم"ل س"لع جيكوس"لوفاكية ق"د تثي"ر
االنتباه والشكوك في ﻣطار بغداد.
في يوم  9كانون الثاني  1964توجھنا ،آرا وأنا ،إلى المطار .وقد أخبرن"ي آرا ب"أنھم
استفسروا ﻣن السفارة العراقية في براغ عن الفيزا وأخبرتھم الس"فارة ب"أن اللبن"اني
ال يحتاج إلى فيزا .وﻣا أن وصلنا إلى ﻣطار براغ حتى علمنا ب"أن الط"ائرة ق"د أقلع"ت.
لم يدقق آرا وقت اإلقالع في التذكرة جيداً .اشتطت غيظا ً ،فالتقصير واضح ويتحمل"ه
آرا.بس""بب ع""دم دقت""ه وإھمال""ه .وﻣم""ا خف""ف ﻣ""ن غيظ "ي ھ""و اعت""راف آرا بالتقص""ير
والندم .تأجل السفر إلى اليوم الت"الي ،حي"ث ج"رت األﻣ"ور بش"كل طبيع"ي ف"ي المط"ار.
طرت إلى بغ"داد عب"ر فين"ا ـ عاص"مة النمس"ا وكان"ت الط"ائرة قادﻣ"ة ﻣ"ن لن"دن .كان"ت
ھيأتي تتناسب ﻣع ﻣھنتي المدونة في الجواز كتاجر ﻣع قبعة أنيقة على الرأس.
وص""لت ﻣط""ار بغ""داد ﻣبك""راً ف""ي ص""باح ي""وم  11ك""انون الث""اني  .1964كن""ت ﻣس""يطراً
عل"ى قلق"ي ال"داخلي وأن"ا أدخ"ل المط""ار ﻣ"ع المس"افرين .بع"د إنج"از إج"راءات المط""ار
الروتيني""ة ،ن""ادوا عل""ى جمي""ع المس""افرين واح""داً بع""د اآلخ""ر ليس""تلم ج""وازه ويغ""ادر
المطار ،إال أنا .استفسرت ﻣن المسؤولين وأجابوا" :انتظر!"
انتظرت بعض الوقت ولك"ن ب"دون ج"دوى .فك"رت ب"التخلص ﻣ"ن القداح"ة .ذھب"ت إل"ى
التواليت ،ﻣسكتھا في يدي ألرﻣيھا في المرحاض ،ولكن لم أفع"ل ذل"ك .أقنع"ت نفس"ي
ب""أني ﻣرتب""ك بع""ض الش""يء .وق""ررت أن أع""رف أس""باب الت""أخير تحدي""دا ،قٌب""ل اإلق""دام
على أية خطوة وقائية .وفعالً عرفت بأن السبب يعود إلى عدم وجود في"زا ف"ي ج"واز
سفري ،فھان األﻣر علي .أخبرتھم )ﻣستخدﻣا ً بضعة كلمات باللھجة اللبنانية تعلمتھا
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في بيروت ،عندﻣا اضطررت للبقاء فيھا لمدة أسبوع وأنا في طريق"ي ﻣ"ن بغ"داد إل"ى
ص""وفيا ،وكن""ت أت "داولھا ﻣ""ع الرف""اق اللبن""انيين ف""ي المدرس""ة الحزبي""ة ف""ي ص""وفيا(،
بأنني استفسرت ﻣن السفارة )لم أذكر لھم الدولة( وأكدوا بأني ت"اجر وال أحت"اج إل"ى
فيزا .بعد قليل ،سمعت ضابطا ً يتحدث في التلف"ون ويق"ول " :نع"م إن"ه ق"ادم ﻣ"ن لن"دن
والسفارة ھناك"...
يظھر أن عدم وجود أي خ"تم جيك"ي عل"ى ج"واز س"فري جعلھ"م يعتق"دون ب"أني ق"ادم
ﻣن لندن .وأخيراً أرسلوا ﻣعي شرطي إلى ﻣديرية السفر والجنسية ليتأكدوا ﻣ"ن أن"ي
لس""ت ﻣمنوع""ا ﻣ""ن ال""دخول إل""ى الع""راق ،ليمنح""وني إقاﻣ""ة ﻣؤقت""ة .اس""تأجرنا تكس""ي
وتوجھنا ،الشرطي وأنا ،إلى المديرية المذكورة.
قبل خروجي ﻣن الع"راق حكم"ت غيابي"ا ً لم"دة ث"الث س"نوات ،وزي"ادة عل"ى ذل"ك ھن"اك
االعتراف""ات الت""ي حص""لت إث""ر انق""الب  8ش""باط .إذن فأن""ا ﻣطل""وب ﻣ""ن قب""ل الس""لطات.
وﻣن الخطورة التواجد في ﻣثل ھذه الدائرة ،إذ باإلﻣكان إلقاء القبض علي فورا ،ف"ي
ح""ال اكتش""اف شخص""يتي بالص""دفة .ل""ذلك ق""ررت أن أھ""رب ف""ي أول فرص""ة وأت""رك
حقيبتي في التاكسي الذي استبقيته لحين انتھ"اء المعاﻣل"ة .وقب"ل اس"تئجار التاكس"ي،
حاولت إرشاء الشرطي ،ولكن دون جدوى فقد كان صائما.
في دائرة الجوازات والجنسية حققوا ﻣعي تحقيقا ً بس"يطا ً واخ"ذوا يفتش"ون الس"جالت
القديمة ليتأكدوا ﻣن عدم وجود ﻣنع على دخولي العراق .وفي أحدى الم"رات س"ألني
الموظ"""ف" :ﻣ"""ن أي"""ن تعلم"""ت اللھج"""ة العراقي"""ة؟"" .ل"""دي كث"""رة ﻣ"""ن األص"""دقاء
العراقيين" .أجبت فوراً.
وخالل انتقالنا ﻣ"ن ﻣكت"ب إل"ى ﻣكت"ب ،افتق"دت الش"رطي ال"ذي ك"ان يرافقن"ي .فغ"ادرت
ال""دائرة بس""رعة ووص""لت إل""ى الش""ارع الع""ام قاص""داً أول ش""ارع فرع""ي لك""ي أل""وذ
بالھرب ،وإذا بالشرطي يھرول ورائي .فتوقف"ت وع"دت ﻣع"ه ﻣب"رراً عمل"ي ب"التفتيش
ع""ن تلف""ون لمخ""ابرة قريب""ي وكي""ل وزي""ر ليت""دخل ف""ي األﻣ""ر .ب""ادرني الش""رطي ق""ائال:
"توجد تلفونات في الدائرة".
التزﻣ""ت الص""مت عن""دﻣا عرف""ت بأن""ه ل""يس بص""دد التوق""ف عن""د الموض""وع .وأخي""را
وص""لنا إل""ى نائ""ب الم""دير ال""ذي استفس""ر ﻣن""ي ،وھ""و يقل""ب األوراق ،ع""ن المش""كلة
فأجبت""ه" :أحت""اج إل""ى إقاﻣ""ة ﻣؤقت""ة" .استفس""ر نائ""ب الم""دير ﻣ""ن الش""رطي" :وإن""ت
شتسوي ھنا؟" )وأنت ﻣا عملك ھنا؟("" .أنا ﻣأﻣور ﻣعه" ،أجاب"ه الش"رطي .ص"رخ
نائ""ب الم""دير ف""ي وج""ه الش""رطي المس""كين ط""ارداً إي""اه ﻣ""ن المكت""ب وﻣك""رراً عب""ارة
الش"رطي بأس"لوب س"اخر .أعط"اني المعاﻣل"ة ،الت"ي أص"بحت اآلن ﻣلف"ا ك"اﻣالً ،وطل"ب
ﻣني تقديمھا إلي المدير.
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ُحر في شوارع بغداد
كانت الساعة تقترب ﻣن الثانية ظھ"راً وال"دوام عل"ى وش"ك االنتھ"اء .وض"عت الج"واز
ف""ي جيب""ي وس""لمت المعاﻣل""ة إل""ى ف""راش الم""دير .انتظ""رت بض""عة دق""ائق ،ل""م أتحم""ل
االنتظار أكثر وأنا حر وجوازي في جيبي وبيني وب"ين الش"ارع الع"ام بض"ع خط"وات.
غادرت الدائرة وأخبرت س"ائق التكس"ي ب"أن يتوج"ه إل"ى ش"ارع الجمھوري"ة .ترجل"ت
ﻣن التاكسي في ﻣنطقة غير ﻣزدحمة .وفي أول خربة صادفتھا في الش"ارع تخلص"ت
ﻣن القبعة وتخلصت ﻣن ربطة العنق لتستقر في جيبي.
عندﻣا أردت تص"ريف  100دوالر ف"ي البن"ك ،ح"دقت الموظف"ة ف"ي وجھ"ي ﻣستفس"رة
ﻣن""ي ھ""ل أن""ي عراق""ي؟ أجبتھ""ا ﻣس""تغربا ً س""ؤالھا" :ل""يش ﻣ""ا ﻣب""ين عل""ي؟"" .ال..
ﻣبين" ،أجابت الموظفة بفتور .وحال اتصالي بأول رفي"ق تح"دثت ل"ه عم"ا ج"رى ل"ي
ﻣع ﻣوظفة البنك فقال " :إنھا ﻣحقة في سؤالھا ،ألنه ال يوجد عراقي يقوم بم"ا قم"ت
به ،إذ يوجد ف"ي ب"اب البن"ك ص"رافو القط"اع الخ"اص ال"ذين يص"رفون ال"دوالر بف"ارق
 %15أكث""ر ﻣ""ن البن""ك وھ""ذا ﻣ""ا يعرف""ه ك""ل الع""راقيين!" .ك""ان العن""وان ﻣص""بغة ف""ي
البت""اوين ،فاتص""لت ب""ه وف""ق اإلش""ارة المتف""ق عليھ""ا .أخبرن""ي ص""احب المح""ل ،ب""أن
الرفي"""ق المعن"""ي س"""يأتي غ"""داً .وق"""د وف"""ر ل"""ي ﻣناﻣ"""ا ف"""ي فن"""دق دون إب"""راز ھ"""ويتي
الشخصية ،بشرط أن أبقى في الغرفة.

ﻣحاولة الرفيق كاظم الصفار
لالستئثار بالقيادة!
ف""ي الي""وم الت""الي اس""تلمني أح""د الرف""اق وأوص""لني إل""ى بي""ت حزب""ي ،حي""ث التقي""ت
ب "الرفيق ك""اظم الص""فار ،ال""ذي س""بق وأن تعرف""ت علي""ه ف""ي المدرس""ة الحزبي""ة ف "ي
بلغاريا .وقد أنھى دراسته وعاد إلى الوطن قب"ل انق"الب ش"باط  .وكان"ت العالق"ة بينن"ا
وديّة .كان أول ﻣا سألني عنه النقود" :ھل جلبت لنا فلوس؟" .أجبته ":ال".
خ"اب ظن""ه بج""وابي وق""ال" :وض""عنا الم""الي ص"عب ج""داً ،ال يوج""د ل""دينا خب""ز نأكل""ه".
أعطيته كل ﻣا لدي ﻣن نقود وقلت ل"ه" :الخب"ز ف"ي البي"وت الحزبي"ة أھ"م ﻣ"ن الھ"دايا
لعائلتي".
ك""ان ك""اظم الص""فار عض""و لجن""ة ﻣحلي""ة ،ول""م يك""ن حت""ى عض""و لجن""ة ﻣنطقي""ة ،الت""ي
عض""ويتھا المقدﻣ""ة الطبيعي"ة لعض""وية اللجن""ة المركزي""ة .ﻣ""ع ذل""ك ك""ان يطم""ح بقي""ادة
الحزب! ويحاول تحقيق طموحه بأساليب غير شرعية .وقد انتقدته ألن"ه كت"ب لقي"ادة
المنظمة في إقليم كردستان ،بأن ترسل ﻣمثالً عن المنظمة للتشاور ﻣعه ح"ول وض"ع
إقليم كردستان ،بدالً ﻣن أن يكتب لھم بان يرسلوا أحداً يتولى قيادة العم"ل ،فق"د ك"ان
في كردستان عزيز ﻣحمد عض"و المكت"ب السياس"ي وك"ريم أحم"د وعم"ر عل"ي الش"يخ
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أعضاء اللجنة المركزية .وقد كتب لھم ب"المعنى ال"ذي أش"رت إلي"ه .عرف"ت الحق"ا ً ﻣ"ن
الرفي""ق ب""اقر إب""راھيم ب""أن الص""فار طل""ب ﻣ""نھم أيض"ا ً إرس""ال رفي""ق للتش""اور ،وكتب""وا
جواب "ا ً للص""فار يس""ألونه" :للتش""اور أم الس""تالم العم""ل القي""ادي؟" .ك""ان ك""اظم ي""دير
التنظ""يم عل""ى ش""كل خيط""ي وأخبرت""ه بض""رورة التح""ول إل""ى التنظ""يم الخلي""وي ،ول""م
يعترض على ذلك.

لقاء قصير ﻣع عائلتي
ف""ي بغ""داد اتص""لت بقري""ب ل""ي ﻣستفس""راً ع""ن ﻣص""ير ع""ائلتي وأقرب""ائي ،ول""م أك""ن ق""د
تزوجت بعد .وعلمت بأن جميع أفراد عائلتي س"المون ،ولك"ن بق"ي ثالث"ة ﻣ"ن أخ"وتي
في السجن بعد أن أطلق سراح أحدھم .وقد عادت العائل"ة إل"ى ك"ربالء ،ويعم"ل اثن"ان
ﻣ""ن أص""غر أش""قائي ف""ي النھ""ار ويدرس""ون ﻣس""اء .بعث""ت ﻣ""ع تحي""اتي وع""داً للعائل""ة
بمالقاتھم في أول فرص"ة ﻣالئم"ة .بع"د بض"عة أش"ھر كن"ت أس"ير ف"ي زق"اق ف"ي ﻣحل"ة
)عك""د النص""ارى( وإذا ب""ي وجھ""ا لوج""ه أﻣ""ام أخ""ي قاس""م ،بع""د العن""اق الح""ار وتب""ادل
األخبار ،عرفت بأنه يقيم حيث التقينا .طلب"ت ﻣن"ه أن يجل"ب العائل"ة إل"ى غرفت"ه وفق"ا ً
لموعد ﻣحدد .وفعال التقيت بالعائلة ،وكان اللقاء حاراً ،ولم يدم طويال .فق"د غ"ادرتھم
بعد أن نفحت الصغار ﻣ"نھم بع"ض النق"ود .وأت"ذكر كي"ف أن أخ"ي س"مير ق"د جم"د ﻣ"ن
المفاجأة عندﻣا شاھدني ،فلم يخبروه باللقاء ﻣسبقا ً.

خطوة إلى األﻣام خطوتان إلى الوراء!
وبع""د فت""رة قص""يرة وص""ل عم""ر عل""ي الش""يخ وﻣ""ن ث""م ب""اقر إب""راھيم إل""ى بغ""داد .وق""د
أنيطت بي سكرتارية اللجنة التي كلفت بإعادة بناء تنظيمات بغداد وكانت تتك"ون ﻣ"ن
الرفاق كاﻣل ك"رم وخض"ر س"لمان وﻣال"ك ﻣنص"ور ون"وري جري"و .وق"د عم"ل الجمي"ع
بھمة ﻣنقطعة النظير .وقطعنا شوطا ً ال بأس به في إنج"از المھم"ة .بع"د بض"عة أش"ھر
سحبت ﻣن بغداد وأنيطت بي ﻣسؤولية )لتم( لجنة التنظيم المركزية ﻣؤقتا ً.
كانت إذاعة "صوت الشعب العراقي" عاﻣالً ﻣس"اعداً ھاﻣ"ا ً ف"ي إع"ادة بن"اء ﻣنظم"ات
الحزب .ول"م تع"د تلع"ب ھ"ذا ال"دور عن"دﻣا اتجھ"ت للتمھي"د لخ"ط سياس"ي جدي"د تبل"ور
الحقا ً في اجتماع كاﻣل للجنة المركزية عقد في براغ في آب  ،1964واص"طلح علي"ه
"خط آب" .وكان ھ"ذا الخ"ط يس"تھدف تماث"ل الع"راق ﻣ"ع جمھوري"ة ﻣص"ر العربي"ة ،
التي اعتبرت ،الحقا ً ﻣن قبل الحركة الش"يوعية العالمي"ة وطليعتھ"ا الح"زب الش"يوعي
في االتحاد الس"وفييتي ،بأنھ"ا تس"ير ف"ي طري"ق التط"ور ال"ال رأس"مالي ،أو كم"ا س"مي
بعدئذ بالتوجه االشتراكي .ولم تستمر ھذه السياسة لفترة طويلة ،فق"د تغي"رت ج"ذريا ً
وذلك ف"ي اجتم"اع للجن"ة المركزي"ة عق"د ف"ي نيس"ان ع"ام  1965بفع"ل ض"غط القاع"دة
الحزبية ولعدم استعداد الس"لطة العراقي"ة ،وكان"ت برئاس"ة عب"د الس"الم ع"ارف ،حت"ى
للتماثل ﻣع ﻣصر بسبب طبيعتھا الرجعية.
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لقد كنت ﻣن ﻣؤيدي خط آب  1964الخ"اطئ ،ول"م أك"ن ف"ي حينھ"ا عض"واً ف"ي اللجن"ة
المركزية ،حيث ترش"حت لعض"وية اللجن"ة المركزي"ة ف"ي االجتم"اع الم"ذكور ال"ذي ل"م
أحضره .بالطبع لم يعفني ذلك ﻣن المسؤولية بوصفي كادراً حزبيا ً ﻣتقدﻣا ً آنذاك.
9

الھروب ﻣن ﻣعتقل خلف السدة
شريكة العمر
ف""ي خري""ف  ،1964وعن""دﻣا كن""ت س""كرتيراً ﻣؤقت "ا ً للجن""ة التنظ""يم المركزي "ة للح""زب
الشيوعي العراقي ،التحق بأجھزتھا الرفي"ق ج"واد عطي"ة ش"ناوة ﻣن"تقالً ،ﻣ"ع أختي"ه،
ﻣن ﻣدينة النجف إلى بغ"داد حي"ث ﻣك"ان إق"اﻣتھم ،قب"ل انتق"الھم إل"ى النج"ف لالختف"اء
فيھ""ا عل""ى أث""ر انق""الب ش""باط الفاش""ي .كان""ت ﻣاج""دة تل""ي ج""واداً ف""ي تسلس""ل إخوت""ه،
وتنشط كمراسلة بين ﻣنظمة النجف وقيادة ﻣنطق"ة الف"رات األوس"ط الت"ي أقاﻣ"ت ف"ي
الري""ف بع""د انق""الب ش""باط .وأدت الحق "ا ً ﻣھم""ة المراس""لة ب""ين قي""ادة ﻣنطق""ة الف""رات
األوس""ط والمرك""ز الحزب""ي ف""ي بغ""داد .كان""ت تق""وم بھ""ذه المھم""ات وھ""ي ل""م تتج""اوز
السابعة عشر ربيعا ً.
تعرفت علي ﻣاج"دة وطلب"ت ي"دھا ﻣ"ن أبيھ"ا وأخيھ"ا وبع"د ﻣوافقتھم"ا عق"د قرانن"ا ف"ي
بيت ج"ابر الحك"يم )أب"و ع"ادل( ف"ي بغ"داد ـ ك"رادة خ"ارج وبحض"ور ع"ائلتي ال"رفيقين
جابر الحكيم )أبو عادل( وباقر إبراھيم وﻣرجعي الحزبي صالح الرازقي .كما حض"ر
"الس""يد" ال""ذي ق""ام بمراس""يم عق""د الق""ران ،وفق""ا لس""نة ﷲ ورس""وله .ذك""رت ھ""ذه
التفاصيل ،ﻣتعمدا ،رداً على الدعايات والتخرصات المعادية للشيوعيين والتي تدعي
زوراً تجاھل الش"يوعيين للع"ادات والق"يم االجتماعي"ة .كان"ت المالحظ"ة الوحي"دة الت"ي
س""معتھا ﻣ""ن"الس""يد" ھ""ي أن ل""بس )الحلق""ة الذھبي""ة( يع""د حراﻣ "ا ً ،فخلع""ت الحلق""ة
ووضعتھا في جيبي .وبعد خروج السيد لبست الحلق"ة ثاني"ة ،لقن"اعتي ب"أن ذل"ك غي"ر
ﻣخالف للقيم االجتماعية .وتزوجنا بإقاﻣ"ة حف"ل بس"يط ل"م يتع"د الض"يوف في"ه أص"ابع
اليد الواحدة ،وكلف زواجنا الحزب ﻣئة دينار.

االعتقال
عندﻣا قلت لزوجتي ﻣاجدة وبثقة تاﻣة،ال تقلقي إنني سأھرب ل"و ألق"ي الق"بض عل"ي،
كان بودي أن ال يتسرب اليأس إلي قلبھ"ا وتبق"ى تتمت"ع ،ف"ي ح"ال اعتق"الي ،بمعنوي"ة
عالية ،وتنتظر عودتي إليھا في أية لحظة .ولكن ﻣاذا لو طال أﻣد اعتقالي؟ وھل ﻣ"ن
الصحيح وھي شابة دون العشرين أن تبقى تنتظر وربما لسنوات طويل"ة؟ أل"يس ف"ي
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ذلك أنانية في ﻣوقفي؟ وقتھا لم تخطر ببالي كل ھذه األس"ئلة .وعن"دﻣا خط"رت بب"الي
الحقا ً وأن في المعتق"ل ،أرض"يت ض"ميري ،ﻣعل"الً األناني"ة بحب"ي لزوجت"ي ،والح"ب ال
يخلو ﻣن األنانية.
في ﻣساء  21تشرين األول  1965عندﻣا كنت قادﻣ"ا ﻣ"ن ﻣدين"ة الث"ورة ﻣتوجھ"ا إل"ى
بيتنا في الكرادة ـ خارج ،ﻣستخدﻣا ً سيارة أجرة )فورد( تسع ل  14راكبا ،ك"ان عل"ي
تبديلھا بأخرى ﻣن نفس النوع في ساحة التحرير .وقد قمت بذلك فعالً وكنت الراك"ب
ﻣا قبل األخير في السيارة .أﻣا الراكب األخير فص"عد ﻣس"رعا ً وھ"و يلھ"ث وجل"س ف"ي
المقعد الفارغ الوحيد أﻣاﻣي ﻣرتبكا ً .شككت في أﻣ"ره ،وفك"رت ب"أن أرش"يه وكن"ت ق"د
استلمت للتو ﻣالية ﻣنظمة ﻣدينة الثورة .تحركت الس"يارة ،وﻣ"ا أن وص"لنا إل"ى ﻣك"ان
ھو األقرب إلى ﻣديرية األﻣن العاﻣة ،حتى طل"ب الراك"ب األخي"ر ﻣ"ن الس"ائق التوق"ف
وطلب ﻣني الترجل قائال" :تفضل أخي إنزل وياي" .ترجلت وسألت" :شتريد ﻣن"ي؟
تعرفني؟"" .إﻣشي وي"اي لألﻣ"ن" أج"ابني بلھج"ة آﻣري"ة .حاول"ت إقناع"ه وقل"ت ل"ه:
"ش"راح إتحص"ل ل""و وديتن"ي لألﻣ"ن؟ أنطي""ك  50دين"ار واتركن"ي ف""ي س"بيلي"".تري""د
ترشيني اﻣشي..إﻣشي وياي") .بصوت عال(
كن""ت أجرج""ر نفس""ي وأجرج""ره ﻣع""ي إل""ى ﻣنعط""ف قري""ب ك""ي أح""اول الھ""رب .فع""رف
قص""دي ،فس""حب ﻣسدس""ه وأطل""ق إطالق""ة واح""دة ف""ي الھ""واء ،فتجم""ع الن""اس وبي""نھم
أفراد أﻣن وراح األخيرين يدفعونني ويحثونني على الذھاب ﻣعه ،وأنا أص"يح ﻣحتج"ا
عل"ى اعتق"الي ﻣس""ببا ً ض"جيجا ً ب""ودي أن يص"ل إل"ى أوس""ع دائ"رة عس""ى أن يص"ل أﻣ""ر
اعتقالي إلى علم الحزب .كان ﻣعي بعض الورقيات ﻣ"ن لجن"ة ﻣنظم"ة الث"ورة رﻣيتھ"ا
بعيداً عني ،عندﻣا يئست ﻣن الھرب .أغل"ق أف"راد األﻣ"ن فم"ي ووض"عوا األص"فاد ف"ي
ي""دي .وبع""د دق""ائق ﻣع""دودة أص""بحت وجھ "ا ً لوج""ه أﻣ""ام ﻣ""دير المكت""ب األول الخ""اص
بالش""يوعيين ،وال""ذي عرف""ت اس""مه الحق "ا ً ﻣحم""د ص""الح ،وش""اھدت الورقي""ات الت""ي
"تخلصت" ﻣنھا أﻣاﻣه على المكتب.
كانت العالقة بين الحزب وسلطة عب"د الس"الم ع"ارف عدائي"ة .فف"ي نيس"ان ﻣ"ن نف"س
الع"""ام ،كن"""ا ق"""د رفعن"""ا ش"""عاراً ي"""دعو إلس"""قاط الس"""لطة ،باعتبارھ"""ا س"""لطة عس"""كرية
ودكتاتوري""ة ورجعي""ة .وذل""ك ف""ي اجتم""اع للجن""ة المركزي""ة ،حض""ره ك""ل ﻣ""ن س""الم
الناصري وعاﻣر عبد ﷲ وآرا خاجادور وحميد الدجيلي وناصر عبود وتوفيق أحم"د
وص"""الح دكل"""ة وحس"""ين س"""لطان وبھ"""اء ال"""دين ن"""وري وأن"""ا .وق"""د أق"""ر ھ"""ذا الش"""عار
باألغلبية ،حيث تحفظ عليه الرفيق بھ"اء ال"دين ن"وري ال"ذي طال"ب باالكتف"اء بط"رح
البديل ،وھو إقاﻣة حكوﻣة ائتالف وطني ديمقراطي.
قبل خمسة أشھر ﻣن إلقاء القبض علي ،وجھت للحزب ضربة قوي"ة بك"بس المطبع"ة
الرئيس"ية وإلق""اء الق"بض عل""ى س"ليم إس""ماعيل والع""اﻣلين ﻣع"ه ف""ي الجھ"از .وﻣ""ن ث""م
ألقي القبض على عضو اللجن"ة المركزي"ة ص"الح الرازق"ي ،ال"ذي انھ"ار ف"ي التحقي"ق
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وأرش""د األﻣ""ن عل""ى بي""ت توفي""ق أحم""د عض""و اللجن""ة المركزي""ة ،حي""ث ألق""ي الق""بض
عليه .ونصب األﻣن كمينا ً في البيت انتبه إليه عض"و اللجن"ة المركزي"ة الش"ھيد حمي"د
الدجيلي ،فالذ بالفرار ،إال أن الشرطة أطلقت عليه النار وأردته قت"يالً ..ل"م ت"ؤثر تل"ك
الض""ربة عل""ى ﻣنظم""ات الح""زب وخاص""ة ﻣنظم""ة بغ""داد الت""ي أعي""د بناؤھ""ا ،وكن""ت
سكرتير لجنتھ"ا القيادي"ة ،عن"د إلق"اء الق"بض عل"ى ص"الح الرازق"ي .وأص"بحت عض"و
ﻣكتبھا عندﻣا نسب سالم الناصري ،عضو المكتب السياسي كسكرتير لھا.

أصعب اﻣتحان في حياتي.
عن""دﻣا أص""بحت ف""ي المكت""ب وجھ "ا ً لوج""ه أﻣ""ام ﻣ""ديرھا ﻣحم""د ص""الح ك""ان ع""دد ﻣ""ن
جالوزة األﻣن يحيطون بي ويش"يعون ج"واً إرھابي"ا ً .وبع"د أن فتش"وني تفتيش"ا دقيق"ا،
وج"دوا عن"دي ح""والي  60دين"ار ،ول""م يعث"روا عن""دي عل"ى أي ﻣستمس""ك ،ق"ال ﻣحم""د
صالح" :إسمع جاسم إحنا نعرف كل شي عنك .ان"ت عض"و لجن"ة ﻣركزي"ة وس"كرتير
ھ"س )اآلن( قب"ل ﻣ"ا ي"روح
لجنة ﻣنطقة بغداد .أحسن إلك إتصير عاق"ل وتعت"رف ﻣ"ن
َ
جلدك للدباغ ،أو تالي ھم تعترف ،ألن أحنا ﻣا ﻣمكن إنجوز ﻣنك".
لم أشك بأن االﻣتحان الذي سأﻣر به سيكون ﻣختلفا ً عن ك"ل االﻣتحان"ات الت"ي ﻣ"ررت
بھا سابقا أﻣام الجالدين .فأنا صيد دسم بالنسبة لھم .ولدي ﻣفاتيح أكبر وأھم ﻣنظمة
للحزب .وكان الطريق الوحيد الجتياز ھذا االﻣتحان األصعب في حياتي ھ"و أن يقتن"ع
ﻣسؤولي األﻣن بأني صلب وغي"ر قاب"ل لالنكس"ار .ق"ررت إتب"اع نف"س األس"لوب ال"ذي
اعتدته أﻣام الجالوزة وذلك باإلجابة على قدر السؤال وعدم استفزاز الجالدين ب"دون
ﻣبرر ،وعدم إظھار أي"ة نقط"ة ض"عف بم"ا ف"ي ذل"ك "أن ال أدعھ"م ي"رون الخ"وف ف"ي
عيني" .أجبت على سؤال ﻣحمد صالح:
ـ ﻣا عندي شيء أعترف عليه.
ـ وين إتقيم؟.
ـ في غرفة عند عائلة ﻣتعھد ﻣا أسبب إلھا إزعاج" .أجبته بلھجة الواثق.
ﻣ"""ا أن أنھي"""ت كالﻣ"""ي ،حت"""ى انھ"""ال عل"""ي الج"""الوزة ش"""تما ً وض"""ربا ً باألي"""دي ورك"""الً
باألرج""ل ،ﻣط""البين أن أرش""دھم إل""ى ﻣك""ان إق""اﻣتي .وعن""دﻣا توق""ف الج""الدون ع""ن
الضرب والشتم ،سأل ﻣحمد صالح:
ـ تعترف لو ال؟.
ـ ﻣا عندي شيء أعترف عليه.
ـ أخذوه خلي يشوف نجوم الضحى!
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أخذني شرطي ،رئيس عرفاء ،ﻣاس"كا ً ﻣعص"مي بق"وة وﻣع"ه ح"والي خمس"ة ج"الوزة
آخرين .قادوني إلى ﻣمر طويل وواسع نسبيا ،انعطفنا فيه ﻣرة أو ﻣرتين إل"ى اليم"ين
وانتھ"""ى إل"""ى فس"""حة ص"""غيرة .دفع"""وني إليھ"""ا وبي"""دھم ھ"""راوات وص"""وندات خاص"""ة
للتعذيب.
قب""ل انق""الب  8ش""باط األس""ود ع""ام  1963كان""ت ل""دينا بع""ض التقالي""د عن""دﻣا يتع""رض
المناض""ل للتع""ذيب نعتبرھ""ا حمي""دة .فعل""ى س""بيل المث""ال ال الحص""ر ع""دم التف""وه بكلم""ة
)آخ( .بعد االنق"الب ل"م تع"د تل"ك االعتب"ارات ذات قيم"ة ت"ذكر ،ف"المھم ھ"و ع"دم كش"ف
أسرار الحزب أو التفوه بما يسيء إليه .ولذلك ﻣا أن انھالت الھ"راوات عل"ى جس"مي
النحي""ل حت""ى ب""دأت بالص""راخ ...ص""راخ ق""وي وص""ل إل""ى آذان ف""ؤاد الرك""ابي وزﻣيل""ه
أحمد الحبوبي اللذين كانا ﻣعتقلين في دائ"رة األﻣ"ن العاﻣ"ة آن"ذاك .وق"د أعلم"ا الح"زب
باعتقالي .كان الصراخ وسيلتي لل"دفاع ع"ن نفس"ي والتخفي"ف ع"ن آالﻣ"ي فض"ال ع"ن
أنه يزودني بطاقة للمقاوﻣة .وعندﻣا اشتد األلم وأص"بح ھ"ائال ،توقف"ت ع"ن الص"راخ
وحاولت أن أﻣسك إحدى الھراوات ألداف"ع بھ"ا ع"ن نفس"ي ،وكان"ت المحاول"ة تص"رفا ً
غريزيا ً ليس إال .وفعالً أفلحت أخيراً حيث أﻣسكت بقبض"تي عل"ى أح"داھن .فقرفص"ت
نفسي عل"ي الھ"راوة بك"ل ق"وة ﻣح"اوالً انتزاعھ"ا ولك"ن ب"دون ج"دوى .ول"م ينتزعوھ"ا
ﻣني إال بعد أن انھارت ﻣقاوﻣتي ووقوعي كجثة ھاﻣدة لنفاد طاقتي .إال أنني ل"م أفق"د
وعيي .توقف الضرب ،وقبل أن يتوقف لم أك"ن أح"س ب"ألم الض"ربات لتخ"دّر جس"مي.
كنت قد س"معت بمقول"ة تش"ير إل"ى إن الجس"م يص"اب بالخ"در عن"د التع"ذيب وال يش"عر
المرء بعده باأللم ،ولم أتأكد ﻣن ذلك إال بعد ھذه التجربة المريرة.
أوقف""وني ،وت""أبطني أح""دھم ليس""اعدني ف""ي الس""ير .وف""ي الطري""ق ق""ال ل""ي رئ""يس
العرف""اء" :إحم""د رب""ك ﻣ""ا وگعت بي""د عقائ""ديين" .ويقص""د بي""د البعثي""ين .وض""عوني
وﻣالبسي ﻣلطخة بالدﻣاء في غرفة بمفردي .وبعد فترة رﻣوا علي كمي"ة ﻣ"ن القط"ن.
وعن""دﻣا كن""ت ﻣش""غوالً بتنظي""ف جروح""ي ،وإذا بش""رطي يُ "دخل ص""الح الرازق "ي إل""ى
الغرف""ة ويغل""ق الب""اب خلف""ه .تظ""اھرت ب""أني ال أع""رف بانھي""اره ،ف""ي الوق""ت ال""ذي
ساورتني الشكوك بأن يكون ھو الذي ساعد األﻣن على إلقاء القبض علي .وق"د تأك"د
لنا الحقا ً ،بأنه كان يخرج يوﻣيا ً ﻣختبئا ً في سيارة األﻣن ويترصد الك"وادر ف"ي س"احة
التحرير .في غرفة التوقيف .قال لي صالح الرازقي أسوء ﻣا يمك"ن أن يق"ال ل"ي وأن"ا
في تلك الحالة" :ﻣا راح يجوزون ﻣنك"" .أدري" .أجبت"ه بح"زم .س"معت أم ش"روق
خب""راً ﻣؤك""داً ع""ن اعتق""الي بع""د أس""بوع ﻣ"ن وقوع""ه ،نقل""ه لھ""ا ش"قيقھا ج""واد عطي""ة.
وانطوى الخبر على الحالة التي كنت عليھ"ا بع"د التع"ذيب .وال ت"زال أم ش"روق تت"ذكر
ن""ص الخب""ر وھ""و" :جايبي""ه ﻣ""دﻣي وش""اﻣريه بغرف""ة وي ص""الح الرازق""ي وش""اﻣرين
عليه حفنة قطن"
في ص"باح الي"وم الت"الي ق"ادتني الش"رطة إل"ى التحقي"ق ثاني"ة .ك"ان المك"ان ھ"و ﻣكت"ب
ﻣعاون المدير .األجواء ھي نف"س األج"واء اإلرھابي"ة حي"ث وق"ف ع"دد ﻣ"ن الج"الوزة
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وھم على أھبة االس"تعداد لالنقض"اض عل"ي .ق"ام ب"التحقيق ﻣع"اون الم"دير ،ودار بنن"ا
الحوار التالي:
ـ إنت عضو بالحزب الشيوعي العراقي؟
ـ نعم.
ـ إحجي لنا شنو ﻣسؤولياتك؟ شنو تنظيماتك؟ ﻣنو يشتغل وياك؟ إذا حجيت وتعاون"ت
بالتحقيق ،راح نساعدك .والعناد ﻣا يفيدك ،ت"أذي روح"ك ب"البالش .ص"ير خ"وش ول"د
وإحجي.
ـ"" آن""ي عض""و ب""الحزب وﻣ""ن واجب""ات العض""و الحزب""ي أن يص""ون أس""رار الح"""زب.
والمعلوﻣات اللي تريدھا أسرار حزبية ،أجبته بدون تردد.
ـ شوف ..شوف ك"ام يتفلس"ف براس"نا إب"ن  ...يب"ين بع"ده ﻣعان"د .اخ"ذوه خل"ي يش"وف
عناده وين يوصله.
ساقوني إلى تحت الدرج ،وأوثقوا يدي ﻣن الخلف بحبل وراحوا يسحبون الحبل إل"ى
األعلى تدريجيا ،كانوا يطلبون بإلحاح أن أعترف )إعترف أحسن لك( .انط"وت ي"داي
إلى الخلف وشعرت بألم شديد في كال الكتفين .واشتد األلم عندﻣا ارتفعت قدﻣاي عن
األرض .ﻣ""ع ﻣ""رور بع""ض الوق""ت أخ""ذت تنت "ابني حال""ة نفس""ية ص""عبة ج""داً ،ازدادت
صعوبة بع"د أن ت"رك الجمي"ع المك"ان وح"ل في"ه س"كون ت"ام .كن"ت أرﻣ"ي بجس"مي إل"ى
األﻣ""ام عس""ى أن تالﻣ""س ق""دﻣاي ول""و للحظ""ة الج""دار المنتص""ب أﻣ""اﻣي ،ولك""ن دون
جدوى .فقد كان الجدار أبعد ﻣن أن تالﻣسه قدﻣاي .وبعد فترة اقترب ﻣني أح"د أف"راد
األﻣن ،نفس الشخص الذي ألق"ى الق"بض عل"ي ،ﻣح"اوالً أن يك"ويني بس"يكارته ،ربم"ا
ليتأكد ﻣن أنني لم أﻣت بعد ،تلقفته برجلي ﻣشبكا إياھ"ا علي"ه بك"ل ق"وة .كن"ت ﻣس"تعداً
أن أفصل روحه عن جسده ،على أن ال أرج"ع إل"ى الوض"ع الس"ابق .اس"تنجد بزﻣالئ"ه
االجالوزة ،فساعدوه وأنقذوه ﻣني ،وابتعدوا ﻣرة أخرى.
في ذلك السكون كنت ﻣستعداً أن أﻣ"وت فع"الً ،ب"دالً ﻣ"ن الوض"ع ال"ذي كن"ت في"ه .فأي"ة
آالم تلك التي عاناھا الشيوعيون ﻣن الذين استشھدوا تح"ت تع"ذيب أش"د قس"وة عل"ى
يد البعثيين الفاشست؟ راودني ھذا السؤال ،وجال في خاطري وجوه الش"ھداء ال"ذين
سبق وأن التقيت بھم وتعرضوا للتعذيب حتى الموت :سالم عادل وﻣحمد حسين أب"و
الع""يس وجم""ال الحي""دري وحس""ن عوين""ة ون""افع ي""ونس ،وﻣحم""د ﻣوس""ى وعب""د اإلل""ه
الرﻣاحي ،ھذه الوجوه ھي التي قوت ﻣن عزيمتي وصمودي.
عن""دﻣا كن""ت ﻣعلق "ا ً اس""تمر الج""الوزة عل""ى تردي""د ﻣطل""بھم ب "أن أرش""دھم إل""ى ﻣك""ان
ﻣواعيدي الحزبية ،لكي ينزلونني إلى األرض .عندﻣا لم يحصلوا على نتيج"ة ،طلب"وا
اسمي الحزب"ي فق"ط ول"م أل"ب طل"بھم ،رغ"م أنن"ي أع"رف ب"أن ذل"ك ل"م يع"د س"راً ،بع"د
اعترافات صالح الرازق"ي .ألنن"ي كن"ت أدرك ب"أنھم س"يحاولون اس"تدراجي .ق"د يعتب"ر
البعض بأن ﻣوقفي ﻣتزﻣتا ً أو ال ينم عن ذكاء .ولك"ن التج"ارب تش"ير كم"ا ذك"رت ذل"ك
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س""ابقا ً ،ب""أن العالق""ة ب""ين األجھ""زة القمعي""ة والق""وى الت""ي تتع""رض للقم""ع ل""م تك""ن وال
يمكن أن تكون لعبة ذكاء وغباء كما يظن بعض أدعياء ال"ذكاء .إن"ه ص"راع ب"ين ق"وة
غاش"""مة بإﻣكاني"""ات غي"""ر ﻣح"""دودة تري"""د أن تكس"""ر ش"""وكة المناض"""ل وتجب"""ره عل"""ى
المساوﻣة بأي شكل ﻣن األشكال ﻣن جھة ،وإرادة إنسان حريص على ﻣصائر رفاق"ه
ويأبى المساوﻣة على أسرار حزبه وﻣعتقداته وقضية شعبه وكراﻣته وش"رفه وعل"ى
حريته كإنسان ﻣن جھة أخرى.
في اللحظة األخيرة ﻣن تعليقي تحت الدرج ،اقت"رب ﻣن"ي أح"د أف"راد األﻣ"ن وق"ال ل"ي:
"اسمك ناھض ﻣو؟ )أليس كذلك(" .في تلك اللحظة لم أك"ن ق"ادراً عل"ى ال"تلفظ بأي"ة
كلمة .كنت ﻣستسلما ً لقدري وأجت"رع ،ب"ال ﻣبالغ"ة ،س"كرات الم"وت .وإذا بال"ذي تلف"ظ
اسمي الحزبي يص"رخ" :اعت"رف..اعت"رف ..يڱول اس"مي ن"اھض" .عن"دﻣا أنزل"وني
شعرت للحظات ب"أنني ب"دون ي"دين ،فق"د ك"ان القس"م العل"وي ﻣ"ن ب"دني ﻣخ"دراً .تلف"ت
يمينا ً وشماالً قبل أن يدير الجالوزة يداي المخدرتين ليعيداھما إلى ﻣحلھما.

في ﻣوقف األﻣن
توقفوا عن تعذيبي ،وزجوا بي في ﻣوقف ﻣديرية األﻣن العاﻣ"ة الت"ي تض"م ﻣجموع"ة
ﻣن الزنزانات التي تفتح أبوابھ"ا نھ"اراً وتغل"ق ل"يالً .ك"ان الش"يوعيون يحتل"ون جھت"ه
اليمنى والبعثيون جھته اليسرى .التقيت ھنا بالرفاق عمر علي الشيخ وتوفيق أحم"د
وسليم إسماعيل وأحمد السنجري وجورج يعقوب .كان الج"و الع"ام أفض"ل بكثي"ر ﻣ"ن
سجن بعقوبة االنفرادي في العھد الملكي .فھنا تدخل الصحف والمجالت بما في ذل"ك
المجالت المصرية كالكاتب والطليع"ة ويس"محون ب"األوراق واألق"الم ول"دينا ش"طرنج
وطاولي .وكان احتكاكنا بالبعثيين ﻣحدوداً.
بعد حوالي أسبوع استدعوني لتسجيل إفادتي .واستغربت في البداي"ة أن يج"ري ذل"ك
يوم الجمعة ،ولكن ظھر أن ذل"ك طبيع"ي ف"ي ھ"ذه ال"دائرة .ك"ان المحق"ق ﻣ"الزم ح"ازم
وحده .اس"تقبلني بش"يء ﻣ"ن االحت"رام وق"دم ل"ي قھ"وة وس"يكارة ،وش"رع يكت"ب بي"ده
إف""ادتي .أنك""رت المب""رزات الت""ي "تخلص""ت" ﻣنھ""ا عن""دﻣا الق""ي الق""بض عل""ي .أنك""رت
سبع رسائل باسمي الحزبي ،يبدو أنھم عثروا عليھا في بيت توفيق أحمد ،الذي كان
ﻣق""راً للجن""ة التنظ""يم المركزي""ة ،وأنك""رت اس""مي الحزب""ي ﻣعھ""ا .واجھن""ي المحق""ق
بمقتطفات ﻣن إفادة صالح الرازقي وكانت في ﻣلف أﻣاﻣه .ك"ذبت ادع"اءات الرازق"ي،
وطلبت ﻣواجھتنا .كنت أتمنى أن يتم ذلك لكي أتمكن ﻣن تأنيبه عل"ى خيانت"ه للح"زب.
أكدت ﻣجدداً بأن واجبي كعض"و ف"ي الح"زب ھ"و أن أص"ون أس"رار الح"زب ،ردا عل"ى
بعض األسئلة .أخيراً قال لي المحقق" :إش"لون أق"دم ﻣث"ل ھاإلف"ادة للح"اكم؟" .أجبت"ه
"بسيطة  ،قدﻣني وياإلفادة لحاكم التحقيق".
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لقد أغراني السلوك المؤدب واإليج"ابي للمحق"ق وخل"و ال"دائرة بس"بب العطل"ة وثقت"ي
بالنفس بعد اجتياز االﻣتحان الصعب ف"ي الي"وﻣين األول"ين ﻣ"ن اعتق"الي ،أغران"ي ك"ل
ذل""ك إل""ى أن أح""اول اس""تمالة المحق""ق للتع""اون ﻣعن""ا .وق""د قطع""ت ش""وطا ً ﻣعين "ا ً ف""ي
التمھيد لذلك .ورداً على رأيه بأن الحكوﻣة قوية والحركة ضعيفة قلت ل"ه " :تص"ور
أن جلستي ھذه ﻣع أح"د ﻣس"ؤولي ھ"ذه ال"دائرة ف"ي ي"وم  13تم"وز  ،1958فھ"ل ك"ان
يقول غير الذي تقوله أنت اآلن؟ ولكن برھن  14تموز أن الحكوﻣة ضعيفة والحركة
قوية" .أدرك المحقق نواياي عن"دﻣا خاطبت"ه ب"أن ﻣ"ن الممك"ن أن يق"دم أي إنس"ان،
ﻣ""ن ﻣوقع "ه ،خدﻣ""ة للحرك""ة .اخشوش""ن المحق""ق وذكرن""ي ب""أني ف""ي جلس""ة تحقي""ق،
وطلب ﻣني عدم التدخين! وﻣن ث"م أنھ"ى اللق"اء ،بع"د أن طل"ب ﻣن"ي أن أوق"ع إف"ادتي.
قرأت اإلفادة ووقعتھا.
كان كبس ﻣطبع"ة الح"زب الرئيس"ية ف"ي ص"يف  ،1965وإلق"اء الق"بض عل"ى الك"وادر
العاﻣلة في ھذا الجھاز وانھيار صالح الرازقي وكبس بيت توفيق أحمد عضو اللجنة
المركزية ،والذي كان ﻣركز عم"ل لجن"ة التنظ"يم المرك"زي )ل"تم( ،حي"ث ألق"ي الق"بض
عل""ى توفي""ق وج""رى اغتي""ال حمي""د ال""دجيلي عض""و اللجن""ة المركزي""ة ،بمثاب""ة أق""وى
ضربة وجھت للحزب بعد إعادة بنائه .فأصبح صمودي في التحقي"ق ،حي"ث ل"م تم"س
ال تنظيمات بغ"داد ،وال ﻣ"ا أعرف"ه ﻣ"ن أس"رار أخ"رى ب"أي س"وء بع"د اعتق"الي ،بلس"ما ً
شافيا ً للحزب .ولذلك أش"اد الح"زب بم"وقفي ف"ي نش"رته الداخلي"ة المعروف"ة "ﻣناض"ل
الح""زب" ﻣب""رزاً ق""ولي ف""ي التحقي""ق" :إن واجب""ي كعض""و ف""ي الح""زب ،ھ""و ص""يانة
أسرار الحزب".
كان توفي"ق أحم"د أكث"ر حماس"ا ً ﻣن"ي للھ"روب ﻣ"ن المعتق"ل .وك"ان يع"رض عل"ي ب"ين
الح""ين واآلخ""ر خطت""ه للھ""رب ﻣ""ن ﻣديري""ة األﻣ""ن العاﻣ""ة .وعل""ى ال""رغم ﻣ""ن خطط""ه
الخيالية ،فقد كنت أستمع إليه وأناقشه بجدية بأﻣ"ل رس"م خط"ة واقعي"ة تنط"وي عل"ى
ق""در ﻣ""ن نص""يبھا ف""ي النج""اح .ك""ان الح""ارس يس""جل أس""ماء ﻣ""ن يروﻣ""ون ﻣراجع""ة
العي""ادة .طلب""ت ﻣن""ه تس""جيل اس""مي ب "اقتراح ﻣ""ن توفي""ق ف""ي القائم""ة لمعالج""ة بع""ض
أصابع يدي التي كانت شبه ﻣشلولة جراء التعليق تحت الدرج .إن ذريعة العالج أتت
ض""من ﻣس""عى للبح""ث ع""ن فرص""ة للھ""رب .رف""ض المس""ؤولون طلب""ي بال""ذھاب إل""ى
العي""ادة ،وأبلغ""وني ب""أن ذل""ك ﻣمن""و ًع عل""ي ب""دعوى إن""ي خط""ر ،ف""ي ح""ين س""محوا
لآلخرين.
عندﻣا كنا في ھذا الموقف جاؤا بشابين يافعبن ﻣن ﻣدينة الثورة وھما نع"يم الناش"يئ
ولطف""ي ح""اتم )أب""و ھن""درين( ﻣ""ن ﻣنظم""ات حزبن""ا ف""ي ﻣدين""ة الث""ورة .وك""ان ﻣوقفھم""ا
جيداً في التحقيق .لم يكن لطف"ي يتج"اوز السادس"ة عش"ر ﻣ"ن عم"ره .وعن"دﻣا ھ"ددوه
في التحقي"ق باالعت"داء الجنس"ي علي"ه ،رد عل"يھم رداً واعي"ا ً وفري"داً ﻣ"ن نوع"ه .ول"م
يك""رروا تھدي""دھم ذاك ﻣ""رة أخ""رى .وأص""بح لطف""ي ﻣوض""ع ثقتن""ا .وعن""دﻣا نقل""وه إل""ى
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ﻣعتقل خل"ف الس"دة ،وض"عوه ف"ي ق"اووش آخ"ر وكن"ت أزوده ،س"راً ،بأدبي"ات الح"زب
وبعض المساعدة المالية.
كان لدينا في الموقف راديو صغير سري ،نسمع ﻣنه األخبار ك"ل ﻣس"اء عن"دﻣا تغل"ق
أب""واب الزنزان""ات .وكن "ا نعم""م النش""رات اإلخباري""ة عل""ى اآلخ""رين ف""ي ص""باح الي""وم
الت""الي .وك""ان ﻣ""ن ب""ين ال""ذين ن""زودھم بھ""ذه األخب""ار ش""اب بعث""ي اس""مه وھ""اب ﻣ""ن
الناصرية .كان ﻣوقفه جيداً في التحقيق عل"ى خ"الف ﻣوق"ف البعثي"ين اآلخ"رين ال"ذين
ك""انوا يب""ررون ﻣ""واقفھم الض""عيفة كتحص""يل حاص""ل لش""دة التع""ذيب .وتح""ول إعج""اب
وھاب بمواقفنا الصلبة في التحقيق إلى صداقة وثقة ﻣتبادلة إلى ح"د ﻣ"ا .ك"ان يس"ألنا
ﻣن أين نحصل على األخبار ،كنا نسمعه إجابات ﻣبھمة .في أحد األي"ام أخبرن"اه ،ب"أن
ﻣصدر أخبارنا ھو رئ"يس العرف"اء ص"يوان ،وإن غ"داً س"يأتي دورك باس"تالم األخب"ار
ﻣن""ه وتزوي""دنا بھ""ا ،وﻣ""ا علي""ك س""وى إخب""اره ب""أن توفي""ق أحم""د أرس""لك إلي""ه .ك""ان
صيوان حارسا ً علينا وھو ف"ض الطب"اع .ذھ"ب وھ"اب إل"ى ص"يوان ف"ي الي"وم الت"الي.
فما أن سمع صيوان طلب وھاب ،حت"ى أعط"اه دفع"ة قوي"ة ليبع"ده عن"ه .وعن"دﻣا ع"اد
وھاب إلينا ،بررنا ﻣوقف صيوان بعدم ثقته ب"البعثيين! أع"دم وھ"اب ض"من ﻣجموع"ة
أخرى ﻣن كوادر البعث ﻣ"ن قب"ل قي"ادة ح"زب البع"ث ف"ي ع"ام  .1974ول"م أتمك"ن ﻣ"ن
ﻣعرفة األسباب ،ولكن الذي أعرفه بأن وھاب كان إنسانا ً صادقا ً.

خطة الھروب
بعد فترة وجيزة تم نقل جميع المعتقلين إلى ﻣعتقل خلف الس"دة .وك"ان ﻣ"دير المعتق"ل
العقيد عباس السالﻣي .كان ھذا المعتقل ﻣعسكراً للجيش باألساس ،وھو غي"ر ﻣح"اط
باألس"""وار ،ب"""ل باألس"""الك الش"""ائكة .وعن"""دﻣا كن"""ا نتج"""ول ف"""ي الس"""احة ف"""ي األوق"""ات
المس""موح بھ""ا لن""ا ،كن""ا نش""اھد حرك""ة الم""رور ف""ي الش""ارع الرئيس""ي .عن""د ذاك تم""ر
لحظ""ات عل""ى الم""رء ينس""ى فيھ""ا كون""ه ﻣع""تقالً ،تماﻣ "ا ً كم""ا ھ""و الح""ال عن""د اس""تغراق
المرء في لعبة الشطرنج في المعتقل .ض"م المعتق"ل العدي"د ﻣ"ن الق"واويش )القاع"ات(
الكبيرة التي يتسع الواحد ﻣنھ"ا لح"والي  60شخص"ا ً .كم"ا يوج"د ف"ي المعتق"ل ح"انوت
صغير وﻣكتبة أيضا ً.
تقوم شرطة القوة السيارة بحراسة المعتقل .وتتبدل كل ثالثة أشھر .وخ"الل التب"ديل،
الذي يأخذ وقتا ً ال بأس به ،يختلط الحابل بالناب"ل لع"دم ﻣعرف"ة أف"راد الس"رية الجدي"دة
بالطاقم القديم .وخالل ھذا التبديل يصبح بإﻣكان أي ﻣعتق"ل ،إذا ك"ان يرت"دي ﻣالب"س
الش"رطة ،أن يحم""ل بض""ع بطاني""ات ﻣلفوف""ة عل""ى كتف""ه )يط""غ( ويخ""رج ﻣ""ن المعتق""ل
بدون سؤال وجواب .تقرر ھروب أربعة وھم كل ﻣن عمر علي الشيخ وتوفيق أحم"د
وسليم إسماعيل وأنا بمالبس الشرطة .وفي أول زي"ارة لزوجت"ي ﻣ"ع ابنتن"ا الص"غيرة
شروق إلى المعتقل ،جلبت ل"ي أم ش"روق ف"راش "دوش"ك" في"ه ب"دلتان كاﻣلت"ان ﻣ"ن
سرب "دوشك" آخر في نف"س المواجھ"ة .وق"ام أخ"ي حمي"د ال"ذي
ﻣالبس الشرطة .و ُ
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كان يعمل ندافا ً بإخفاء ﻣالبس الشرطة ف"ي "الدوش"كين" .ت"وفرت ل"دينا أرب"ع ب"دالت
ش""رطة ولك""ن بع""د ف""وات األوان .فق""د ب""ات تنفي""ذ الخط""ة ﻣس""تحيالً عن""دﻣا ھ""رب عب""د
الحسين ﻣندور ،وھو ﻣن جماع"ة س"ليم الفخ"ري ،ب"نفس خطتن"ا ﻣ"ن أح"د الق"واويش.
واتخ"ذت إدارة المعتق""ل جمل""ة ﻣ""ن اإلج""راءات أدت إل""ى انع""دام أي""ة إﻣكاني""ة الس""تخدام
الخطة المذكورة ﻣرة أخرى.
وتداولنا حول خطة أخرى سبق وأن اس"تبعدناھا ألنھ"ا ال تتس"ع ألكث"ر ﻣ"ن شخص"ين.
وعندﻣا علمنا بأن السلطات تنوي نقلنا إلى سجن نقرة الس"لمان الص"حراوي ،ق"ررت
اللجنة الحزبية المكونة ﻣن عمر علي الشيخ وتوفيق أحم"د وس"ليم إس"ماعيل وأحم"د
الحالق وحسين علوان وأنا ،وضع الخطة ﻣوضع التنفيذ .وتقرر تھريب اثن"ين وھم"ا
عمر علي الشيخ وأن"ا .وتق"رر تنفي"ذھا ف"ي أح"د أي"ام المواجھ"ة ،وذل"ك ب"الھروب ﻣ"ن
أحد الشبابيك ﻣع بعض التغيير في ﻣظھرنا .وﻣن ثم نسعى إلى االختالط ب"المواجھين
ال""ذين يتجمع""ون ع""ادة ،بع""د انتھ""اء المواجھ""ة لفت""رة قص""يرة خ""ارج القاع""ات وراء
الشبابيك ،ريثما يجري تعداد المعتقل"ين ف"ي جمي"ع القاع"ات .و يأخ"ذ الح"راس وط"اقم
إدارة الس""جن ﻣ""واقعھم ف""ي نق""اط التفت""يش العدي""دة الت "ي يم""ر بھ""ا المواجھ""ون عن""د
خ"روجھم ﻣ"ادين أي"ديھم لتتب""ين ص"ورة األخت"ام عليھ"ا .وتعتب""ر النقط"ة األول"ى أخط""ر
ھذه النقاط ،حيث يقف ط"اقم اإلدارة بم"ن ف"يھم الم"دير والض"باط والمرات"ب وجمھ"رة
ﻣ""ن الح""راس ،وبي""نھم بالتأكي""د بع""ض عناص""ر االس""تخبارات العس""كرية ،ف""ي ص""فين
ﻣتقابلين ويركزون على الوجوه فيما تركز النقاط األخرى على رؤية الختمين الل"ذين
يخ""تم بھم""ا المواجھ""ون عن""د دخ""ولھم المعتق""ل ،والختم""ان أح""دھما بيض""اوي واآلخ""ر
ﻣربع.

تنفيذ الخطة
ضم قاووشنا حوالي  60ﻣعتقالً وغالبيتھم ﻣن الش"يوعيين .واحتض"ن الق"اووش إل"ى
جانب الش"يوعيين ﻣعتقل"ين ﻣ"ن جماع"ة س"ليم الفخ"ري وبض"عة عناص"ر ﻣش"كوك ف"ي
أﻣرھا .ولذلك تطلب تنفيذ الخطة التحلي بالسرية التاﻣة واالعتماد على ﻣن نثق بھم.
وك"ان الب"د ﻣ""ن إع"ادة انتخ""اب اللجن"ة االقتص"ادية )اإلداري""ة( لك"ي ن""تمكن ﻣ"ن ال""تحكم
ببعض األﻣور المتعلقة بمشروع الھروب .فالخطة تتطلب التعاون ﻣع ھذه اللجنة ف"ي
حين كانت اللجنة تضم بعض العناص"ر الت"ي ال يمك"ن الرك"ون إليھ"ا .وس"ارت األﻣ"ور
بنج""اح .كان""ت الخط""ة تتطل""ب ق""ص أح""د القض""بان الحديدي""ة ف""ي الش""باك األخي""ر ﻣ""ن
القاووش لكي تتوفر إﻣكانية التسلل ﻣ"ن الفتح"ة .ت"م ت"وفير ﻣنش"ار لق"ص الحدي"د ﻣ"ن
قبل أحد الحراس .وتوجب علينا اتخاذ التدابير ليباش"ر الرفي"ق تحس"ين ف"ائق بالعم"ل.
وﻣن أجل التغطية على عملية الھروب ،قررت اللجنة االقتصادية إجراء تنظي"ف ع"ام
ف""ي القاع""ة واخت""ارت عناص""ر ﻣأﻣون""ة للقي""ام بض""جيج أثن""اء التنظي""ف للتغطي""ة عل""ى
الصوت الصادر عن المنشار عند قص القضيب الحديدي.
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وقفنا ،عمر علي الشيخ وأنا ،خارج القاووش بجانب الشباك ﻣتظ"اھرين بالبح"ث ف"ي
شؤون المنظمة لكي ال يقترب ﻣنا أحد ﻣن المعتقلين ،وبالتالي إلى الش"باك .كم"ا ك"ان
علينا أن نعطي إشارة إلى تحس"ين ك"ي يتوق"ف ع"ن العم"ل ف"ي ح"ال اقت"راب الح"ارس
الذي يتخط"ى عل"ى س"طح البناي"ة المقابل"ة ويراق"ب ﻣ"ا يق"ع تح"ت نظ"ره .عن"دﻣا أنھ"ى
تحسين قص القضيب الحديدي أعاده إلى ﻣحله السابق بطريقة فنية وغطى ﻣا يمك"ن
أن يجلب االنتباه في الوضع الجديد للقضيب بليفتي حم"ام .ك"ان ھ"ذا الش"باك يق"ع ف"ي
آخ""ر القاع""ة قريب""ا ﻣ""ن أح""دى زواياھ""ا الت""ي تس""تخدم كحم""ام .وكان""ت رائح""ة الزاوي""ة
تزكم األنوف ،ولم يكن المكان المجاور لھا ﻣرغوبا فيه ﻣن قبل المعتقلين ،وقد احت"ل
رفاقنا المكان تدريجيا ضمن الخطة المقررة.
كان ضمن الخطة تحضير دﻣيتين كبيرتين ﻣن أجل التمويه لكي يحال ﻣحلنا ،فقد ك"ان
ﻣ""ن المحتم""ل إع""ادة تع""داد المعتقل""ين بع""د خروجن""ا ﻣ""ن الش""باك ،ولع""دم كش""ف واقع""ة
الھروب لبضعة أي"ام .ول"م يك"ن ل"دينا أي ﻣك"ان لص"نع ال"دﻣيتين ف"ي الق"اووش .ولھ"ذا
شيدنا ﻣسرحا ً الحتفاالت عيد ﻣيالد الحزب يوم  31آذار ﻣسا ًء .وقام عمر الش"يخ ف"ي
ص""نع ال""دﻣيتين وحش""اھما بالبيجاﻣ""ات والقمص""ان والمالب""س الرث""ة خل""ف الك""واليس.
ووضعت الدﻣيتين بعد خروجنا ﻣن الشباك وھي ﻣلفوف"ة بالبطاني"ات ف"ي ﻣك"ان نوﻣن"ا
بع""د أن ربط""ت رجليھم""ا بخي""وط يس""ھل تحريكھ""ا للتموي""ه .وھك""ذا أص""بح باإلﻣك""ان
تحريك رجل الدﻣية بواسطة خيط ﻣربوط بھ"ا حي"ث يمس"ك طرف"ه اآلخ"ر أح"د الرف"اق
بجانبھ""ا وال""ذي يق""وم بتحري""ك رج""ل الدﻣي""ة لتض""ليل الح""راس وإبع""اد الش""بھات عن""د
التعداد.

بوادر التردد
ﻣ"ن المع"روف ع""ن عم"ر عل"ي الش""يخ بأن"ه ي"دقق كثي""راً ف"ي األﻣ"ور إل""ى ح"د المبالغ""ة
أحيان "ا ً .وكن""ت أعطي""ه الح""ق ف""ي ذل""ك ،خاص""ة وأن""ه ك""ان ض""من عمليت""ي الھ""روب
الكبيرتين الفاشلتين في سجني الكوت وبعقوبة عاﻣي  1952و ،1955على التوالي.
وكنت أطرد فكرة تردده ،ﻣا أن تخطر ببالي .وقبل الھروب بفترة ،وعندﻣا بادر عم"ر
إلى ترديد شكوك بعض رفاق اللجنة ﻣن الذين يشككون في نجاح خطة الھروب قل"ت
ل""ه" :ﻣ""ن الطبيع""ي أن""ه كلم""ا نقت""رب ﻣ""ن ﻣوع""د الھ""روب ي""زداد الت""ردد ،وأخش""ى أن
يطلب الرفاق إلغاء العملية عشية تنفي"ذھا" .وقب"ل ي"وم واح"د ﻣ"ن ھروبن"ا أث"ار عم"ر
ﻣشكلة عدم وجود ھويات شخصية لدينا نحملھا بع"د ھروبن"ا .فقل"ت ل"ه" :ﻣ"و تأك"دنا
ﻣحد يس"أل ع"ن الھوي"ات"" .إذا س"ئلوا ،ش"راح يص"ير؟" ٍس"أل عم"ر" .تص"ير ث"ورة
ردة!" قلت ﻣنفجراً وأضفت" :ناكل فد كروان ويرجعون"ا لمكان"ا .ش"راح يص"ير أزي"د
ﻣن ھذا؟" .وافترقنا ﻣتكدرين!

يوم المواجھة
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اختارعمر علي الشيخ أن يتقمص ھيئة ح ّمال .وقد ھيأ دشداشة ﻣرقعة برقع"ة كبي"رة
ﻣن الخلف وجاكيت قديم و)جراوية( على غرار ﻣا يلبسه الكردي .أﻣا أنا فقد اخترت
الھ""روب بھيئ""ة طال""ب ج""اﻣعي ،فاس""تعرت بدل""ة جي""دة ﻣ""ع ربط""ة عن""ق .واس""تعرت
نظارات عربي فرحان الخميس"ي )أب"و رغي"د( الطبي"ة .عن"دﻣا نمن"ا ف"ي اللي"ل ي"وم 31
آذار كانت البدلة في فراشي ،وقد لبستھا ولبست البيجاﻣة عليھ"ا وأن"ا تح"ت الف"راش
بعد ﻣنتصف الليل عندﻣا غلب النوم على الجميع .وفي الصباح لبست الروب وبش"كل
أبدو فيه طبيعيا ً .كان عم"ر عل"ي الش"يخ ينس"ق ﻣ"ع قي"ادة الح"زب .وق"د رتب"ت األخت"ام
بطريق""ة كيماوي""ة .فق""د اس""تلمت ورقت""ين بع""د المواجھ""ة .وك""ان عل " ّي أن أبل""ل ب""اطن
الرسغ وأضغط الورقة عليه قليالً لينطبع الختم عليه .كما وجب علين"ا ﻣعرف"ة المك"ان
المناسب لبصم كل ﻣن الختمين البيضاوي والمربع .فھذه العملية ال تحتمل أي خط"أ،
ألن األﻣ""ر يختل""ف ب""ين ﻣواجھ""ة وأخ""رى .ش""اھدت الرس""غ اليس""رى ألم ش""روق ف""ي
المواجھ""ة وعلي""ه الخ""تم المرب""ع وذھب""ت إل""ى التوالي""ت وأنج""زت المھم""ة بك""ل يس""ر
وأتلفت الورقتين.
ت""م الھ""روب ي""وم المواجھ""ة وھ""و الي""وم األول ﻣ""ن نيس""ان ع""ام  .1966وص""ادف ھ""ذا
التاريخ في تلك السنة االحتفال بعيد األض"حى .فحش"د الح"زب للمواجھ"ة وكان"ت أكب"ر
ﻣواجھة يشھدھا ھذا المعتقل .فبلغ ع"دد ﻣ"ن زارون"ي شخص"يا ً تس"عة أش"خاص كب"ار
وعدد ﻣن األطفال .كان يوم المواجھة يوﻣا ً ربيعيا ً بھيجا ً .قال"ت ل"ي أم ش"روق ،وھ"ي
ق ِ◌دراً ﻣتوسط الحجم" :طبخت لك تمن ب"اگله ﻣطب"ك عل"ى ق"وزي ،أدري بي"ك
تحمل ِ
تحبھ"ا" " .ش"كرا .ب"س الي"وم غ"دانا س"وه بالبي"ت".وأخبرتھ"ا بأنھ"ا س"تكون وأختھ"ا
سميرة )وھذا اسمھا الشائع والحقيقي ھ"و ش"كرية( ض"من ﻣجموع"ة ﻣخت"ارة تتجم"ع
حول الشباك خارج القاووش لتغطية خروجنا ﻣن الشباك.
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وب"""دالً ﻣ"""ن أن يعل"""و الف"""رح عل"""ى ﻣحي"""ا أم ش"""روق ،فق"""د خاف"""ت واﻣتق"""ع وجھھ"""ا.
استغربت!! فقد كانت ﻣراسلة جريئة حتى في العھ"د الفاش"ي .س"ألتھا" :ش"بيج ل"يش
خفتي؟" .أجابت" :أخاف يكمشوك ويضربوك گداﻣي .ﻣا أگدر أشوف ھ"يج ﻣنظ"ر".
طمأنتھا ،وسألتھا إن كانت تريد إعفاءھا ﻣ"ن ﻣھم"ة الوق"وف أﻣ"ام الش"باك .فأجاب"ت،
بشكل حاسم ،بالنفي .وﻣع ذلك ل"م ت"تمكن أم ش"روق ﻣ"ن أداء المھم"ة بش"كل طبيع"ي،
فقد أدارت ظھرھا للشباك عند تنفيذ العملية كي ال تشاھد ذلك المش"ھد ال"دراﻣي .ول"م
تلتفت ،إال بعد أن سمعت صوتي وأنا خارج القاووش.
ش""روق كب""رت وأص""بح عمرھ""ا س""تة أش""ھر وھ""ي بحاج""ة إل""ى أب يرعاھ""ا .وكن""ت ق""د
وعدت أم شروق أن ال أتركھ"ا وح"دھا ،ف"إنني أن"ا اآلخ"ر بحاج"ة إليھ"ا .وك"ان الح"زب
وحاجت""ه وقض""يته ،ك""ل ذل""ك ق""د ش""كل طيف "ا ً واس""عا ً ﻣ""ن العواﻣ""ل المحف""زة لخ""وض
المجازفة وبدون تردد .ولكن آه ..على تردد اآلخرين! قبل انتھ"اء المواجھ"ة بح"والي
الس""اعة ج""اءني توفي""ق أحم""د ،وك""ان ﻣمثلن""ا أﻣ""ام اإلدارة ول""ه عالق""ة بممث""ل للبع""ث
اليس"اري ف"ي ق"اووش آخ"ر ،وق"ال ل"ي" :يظھ"ر أن الخط"ة ق"د انكش"فت .فق"د أخبرن"ي
ﻣمث""ل البع""ث اليس""اري ب""أن أح""دھم س""مع ﻣ""دير الس""جن يق""ول ألح""د الض""باط" :ﻣ""ن
يطلع"""ون جيب"""وھم إثني"""نھم يم"""ي" .وأبلغن"""ي توفي"""ق أن رف"""اق اللجن"""ة ي"""رون تأجي"""ل
العملية!!"
ـ وﻣا ھو رأي الرفيق أبو فاروق )عمر علي الشيخ(؟
ـ ينتظر رأيك.
ـ أحنا نعرف المدير شخص جبان .وإذا كان قد عرف بالخطة ،ألعلن نفي"راً عاﻣ"ا ف"ي
الحال .ووقف أﻣام الشباك وبيده القضيب المكسور )فاتني أن أضيف ويأخ"ذ ف"ي ھ"ذا
الوض""ع ص""ورة لنش""رھا ف""ي الص""حف( ل""يعلن اكتش""افه ﻣ""ؤاﻣرة ھ""روب وبي""ده ال""دليل
الحاسم .وال يبقى ﻣدير السجن ﻣتفرجا ً إلى أن نخرج .وبما أن الم"دير ل"م يقت"رب ﻣ"ن
الش""باك ،فالخط""ة غي""ر ﻣكش""وفة .وأرى أن نش""رع بالتنفي""ذ .إن ﻣ""ا س""معه البعث""ي ،إن
ص""ح ﻣ""ا س""معه ،ف""ال عالق""ة ل""ه بن""ا .تركن""ي توفي""ق وق""د ب""دا علي""ه االقتن""اع بتحليل""ي
للموقف ولم يعد ﻣن جديد.
انتھ""ت المواجھ""ة بع""د أن ﻣ""ددت س""اعتين بمناس""بة العي""د .وخ""رج المواجھ""ون ﻣ""ن
القاووش .جرى َع ْد المعتقلين ثالث ﻣرات في ھذه المرة بدالً ﻣ"ن ﻣ"رة!! تحرك"ت أن"ا
صوب الشباك .وكان كل شيء يسير حسب الخط"ة المرس"وﻣة .وق"ف عم"ر ف"ي حال"ة
تأھ"ب وأق""رب إل"ى الش""باك ﻣن""ي .التف"ت إل""ي ﻣتس"ائال بحرك""ة بس""يطة ﻣ"ن رأس""ه ،ھ""ل
نباش""ر؟ أجبت""ه أيض "ا ً بحرك""ة بس""يطة ﻣ""ن رأس""ي باإليج""اب .خ""رج عم""ر ﻣ""ن الش""باك
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وخرجت بعده .وخالل لحظات خلعت ،وبمس"اعدة اآلخ"رين ،البيجاﻣ"ة ولبس"ت الرب"اط
وعدلت قيافتي .أوعزت إلى أخي حمي"د ب"أن يخ"رج ﻣ"ع أم ش"روق ﻣبك"راً ليحج"زا لن"ا
تاكسي.
كانت الخطة تقتضي أن أكون حليق الش"ارب .وخفف"ت الش"ارب ت"دريجيا ً ف"ي المعتق"ل
وأبقيت ﻣنه خيطا رفيعا على أن أحلقه عند خروجي ﻣن الشباك .كان ج"ورج يعق"وب
ﻣكلفا ً بأن يناولني ﻣاكنة الحالقة .أنجزت المھمة ب"دون ﻣ"رآة .وقب"ل أن أعي"د الماكن"ة
له ،أشار لي جورج بإصبعه إلى ﻣكان ﻣحدد على شفته .ففھمت إن ھن"اك بقاي"ا ش"عر
يج""ب إزالت""ه .فحلق""ت المك""ان المطل""وب ثاني""ة ،وإذا بج""ورج يض""رب وجھ""ه بكفي""ه
ﻣتأسيا ألن الجرح البسيط أصبح أعمق .انشغلت بتجفيف الجرح ،وأصبح ذل"ك ھم"ي
األول واألخير ونسيت إلى حد ﻣا ﻣوضوع الھروب! ولحسن الحظ ،فق"د ج"ف الج"رح
عندﻣا باش"رت المواجھ"ة ف"ي الخ"روج فالتحقن"ا بھ"ا .وھك"ذا ل"م أع"ا ِن كثي"راً ﻣ"ن قل"ق
انتظار اللحظة الحاسمة!
رافقتني ﻣادلين يعقوب ﻣتأبط"ة ذراع"ي اليس"رى وكن"ت أحم"ل طفل"ة ص"ديقة ﻣ"ادلين،
س"""ميرة فرنس"""يس ،عل"""ى ذراع"""ي اليمن"""ى .إن ﻣ"""ادلين فت"""اة أنيق"""ة تص"""غرني ببض"""ع
سنوات ،فكن"ا نب"دو وكأنن"ا فع"ال زوج"ين .اجتزن"ا أخط"ر نقط"ة بس"الم .وﻣ"ا أن اجتزن"ا
النقطة الثانية حتى سحبت ﻣادلين يدھا ﻣن تحت أبطي وركض"ت أﻣ"اﻣي ت"دفع الن"اس
بيديھا تشق طريق لي كي أتمكن ﻣن السير بسرعة وبدون عوائق .ولم يكن يعوزھ"ا
سوى الصراخ" :أفسحوا المجال لقد نجح  ...في الھروب!!"
أﻣسكت بيدھا وأعدتھا إلى جانبي وذكرتھا بأننا الزلنا ف"ي المعتق"ل ،وأن ھن"اك بض"ع
نقاط تفتيش أخرى وبعدھا ﻣسافة حوالي نصف كيلو ﻣتر البد ﻣن قطعھا ﻣشيا ً عل"ى
األق""دام .اجتزن""ا ك""ل ذل""ك بس""الم لنص""ل إل""ى س""احة تجم""ع فيھ""ا جمھ""ور غفي""ر ينتظ""ر
وصول تاكسيات فارغة .ولكننا لم نر أي أثر ألم شروق وأخي حمي"د .ابتع"دنا ﻣس"افة
عن الجمھور وصادفنا تاكسي فحجزناه فورا .وﻣا أن تحرك التاكس"ي حت"ى لمحن"ا أم
شروق وأختھا وأخي وركبوا ﻣعنا وذھبنا ﻣباشرة إلى بيت عائلة ﻣادلين.
إن ﻣ""ادلين ھ""ي أخ""ت الش""ھيد أدﻣ"""ون يعق""وب الك""ادر العم""الي ،وأخ""ت المناض"""الت
فكتوريا )باسمة( وﻣاريا ورينا والرفيق جورج ال"ذي ﻣ"ر ذك"ره آنف"ا ً .لق"د ق"دﻣت ھ"ذه
العائل""ة النبيل""ة ،بم""ن ف""يھم وال""دتھم ،خ""دﻣات جليل""ة للح""زب وقض""يته ف""ي أص""عب
الظروف ولسنوات طويلة .كما قدﻣت ھذه العائلة تض"حيات جس"يمة ف"ي الطري"ق ﻣ"ن
أجل حرية العراق وسعادة شعبه فھي تستحق كل التبجيل والثناء.

ُحر خارج المعتقل

119

بع""د اس""تراحة قص""يرة غادرن""ا ،أن""ا وأم ش""روق وأختھ""ا س""ميرة ،بي""ت عائل""ة ﻣ""ادلين
وتوجھنا إلى بيت أخ أم شروق جواد عطية حيث تقيم أم شروق وأختھا .ترجلنا ﻣ"ن
التاكسي بمس"افة ﻣالئم"ة بعي"داً ع"ن البي"ت .وھك"ذا التقين"ا ،أم ش"روق وأن"ا ،ولوح"دنا
ﻣرة أخرى بعد أن أخذت سميرة شروق وتوارت عن"ا .ذك"رت أم ش"روق بوع"دي لھ"ا
بأنني سأھرب إذا ﻣا أعتقلت .أﻣا ھ"ي فق"د كان"ت تتحس"س ذراع"ي ،ب"ين ح"ين وآخ"ر،
لتتأكد ﻣن وجودي .كان جسمانا يالﻣس الواحد اآلخر صدفة أو تعمداً ،فنزداد ش"وقا.
غمرتني السعادة وأنا أسير بجنبھا .ت"داخلت ال"ذكريات واللحظ"ات وتوجھ"ت أبص"ارنا
نح""و األف""ق ﻣت""أﻣلين الك""ون ،فش""عرت بتعل""ق وجاذبي""ة أش""د نح""و الحري""ة والحي""اة
والحزب وأھدافه النبيلة.

المؤلف عام 1966

كلمة البد ﻣنھا
كان ﻣھندس ھذا الھروب الناجح وقائ"ده الرفي"ق عم"ر عل"ي الش"يخ .ول"م تبخ"ل قي"ادة
الحزب بأي ﻣساعدة ﻣمكن"ة .وت"ولى التنفي"ذ توفي"ق أحم"د .وك"ان ﻣ"ن أب"رز ﻣس"اعديه
الرفي""ق عل""ي ع""رﻣش ش""وكت والش""ھيد ع""واد حريج""ة وك""اظم ﻣع""ارج وحمي""د رش""يد
األوسي وأﻣھاتھم الطيبات اللواتي ساھمن في التجمع حول الشباك لحظ"ة الھ"روب.
وانضم إلى ھذا الفريق الشھيد رافع الكبيسي والكسان البير وتحسين ف"ائق وغي"رھم
ﻣ""ن الرف""اق .وفك""رة كس""ر قض""يب الش""باك والھ""روب ﻣ""ع الم""واجھين تع""ود إل""ى عل""ي
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عرﻣش شوكت ،وھي ﻣستوحاة ﻣن ﻣحاول"ة ﻣماثل"ة أجھض"ت قب"ل التنفي"ذ ف"ي س"جن
الحلة ،وقد شارك علي فيھا كما شرحھا ھو في ﻣقال له.
ويعود الفضل لكاتب ھذه السطور في شل التردد في اللحظ"ة الحاس"مة وإنق"اذ الخط"ة
ﻣ""ن الفش""ل .ول""م يك""ن ذل""ك ألنن""ي أكث""ر ذك""اء أو ج""رأة ﻣ""ن ال""ذين ت""رددوا ف""ي اللحظ""ة
الحاسمة ،بل كنت األكثر حماسا ً للھروب .لم ينف عمر علي الش"يخ حماس"ي للخط"ة،
ولكنه أوعزه ،كمأخذ علي ،إلى رغبتي الشديدة في لقاء زوجتي .وال أعرف ھل ك"ان
ج""اداً أم ﻣازح"ا ً ف""ي ذل""ك؟ ولنفت""رض إن""ه ك""ان ج""اداً!! فم""ا الغراب""ة والض""ير ف""ي ذل""ك؟
فالح""ب كم""ا يش""ير ﻣ""اركس" :ق""وة عظيم""ة وثوري""ة يمك""ن أن تحط""م ك""ل الق""وانين
واألصول االجتماعية" ،فما بالك بمعتق"ل ،غي"ر حص"ين ،كمعتق"ل خل"ف الس"دة؟ وف"ي
الواقع ،لم أعد لزوجتي وحسب ،بل ع"دت للح"زب أيض"ا ً .فق"د س"اھمت ﻣباش"رة وبع"د
بضعة أيام ﻣن ھروبي في اجتماع كاﻣل للجنة المركزية .وأنيطت بي ﻣھمة س"كرتير
لجنة المنطقة الجنوبي"ة .ورحل"ت ﻣ"ع ع"ائلتي إل"ى البص"رة لنختف"ي فيھ"ا س"نة واح"دة
زاخرة باألحداث والمفارقات .ولكن لھذه قصة أخرى ليس ھذا ﻣكانھا.

المؤلف وزوجته بعد ھروبه ﻣن ﻣعتقل خلف السدة عام  .1966أخذت الصورة على
الكورنيش في البصرة

ذيول القضية
أبقى الرف"اق ال"دﻣيتين لم"دة ي"وﻣين ﻣض"للين ب"ذلك ح"راس الس"جن ،ورفعوھم"ا أثن"اء
خف""ارة ض""ابط ش""رس عث""ر عل""ى ھ""اتين ال""دﻣيتين .وج""ن جن""ون إدارة الس""جن عن""دﻣا
عرف"ت ب"الھروب .فاعتقل"ت ط""اقم الخف"ر كل"ه ﻣ"ع الض""ابط المش"ار إلي"ه وس"اقتھم إل""ى
121

التحقيق .وأرسلت ﻣجموع"ة ﻣ"ن المعتقل"ين إل"ى األﻣ"ن العاﻣ"ة للتحقي"ق أيض"ا ً ،وك"ان
ﻣن بينھم سليم إسماعيل وتوفيق أحمد وعل"ي ع"رﻣش وتحس"ين ف"ائق وحمي"د رش"يد
االوسي والكسان البير وراف"ع الكبيس"ي .وجھ"ت إل"يھم جميع"ا ً تھم"ة تنظ"يم الھ"روب.
وقد أف"اد بعض"ھم ف"ي التحقي"ق بالمختص"ر المفي"د" :ال أع"رف ش"يئا ً ع"ن الموض"وع،
ولو كنت أعرف لھربت ﻣعھم!".
رفضت ﻣديرية األﻣن العاﻣة االحتفاظ بھم لعدم وجود ﻣبرر لبقائھم لديھا بع"د انتھ"اء
التحقي""ق وال""ذي انتھ""ى بس""رعة .ورفض""ت إدارة ﻣعتق""ل خل""ف الس""دة إع""ادتھم إليھ "ا
بحج""ة أن المعتق""ل ال يص""لح لمعتقل""ين خط""رين وھ""ي غي""ر ﻣس""تعدة لتحم""ل ﻣث""ل ھ""ذه
المسؤولية .ولذا أودع المعتقلون في ﻣعتقل رقم واحد العسكري ﻣؤقتاً◌ً  .بع"د ﻣك"وث
المعتقلين ثالثة أسابيع في ﻣعتقل رقم واحد تقرر نقلھم إلى ﻣعتقل الفضيلية .وتطل"ب
الروتين اإلداري أن يستلمھم األﻣن أوال في وزارة الدفاع.
لم يكن المعتقلون ﻣقيدين عند ترحيلھم إل"ى وزارة ال"دفاع وك"ان ھن"اك جن"دي يراف"ق
كل ﻣعتقل .أﻣا توفيق أحم"د فك"ان ﻣ"أﻣوره عري"ف ،وعن"د ذھ"اب ھ"ذا األخي"ر ،لتس"ليم
األوراق الخاصة بالمعتقلين إلى المسؤولين المعنيين في وزارة الدفاع ،خرج توفي"ق
أحمد ﻣن وزارة الدفاع ﻣن الباب األقرب إلى ﻣدينة الطب ليأخ"ذ تكس"ي ويھ"رب .وق"د
أرس""ل بقي""ة المعتقل""ين إل""ى ﻣعتق""ل الفض""يلية ب""دون ف""تح تحقي""ق ف""ي ھ""روب توفي""ق.
التقيت بتوفيق أحم"د ف"ي بغ"داد بع"د ھروب"ه ،وح"دثني ع"ن ذي"ول قض"ية الھ"روب ﻣ"ن
خلف السدة.
بعد أقل ﻣن عام ھرب الرفيق سليم إسماعيل خالل الطريق ﻣ"ن س"جن نق"رة الس"لمان
إلى بغداد لتقديمه إلى المحاكمة وﻣعه كاظم فرھود وعلي عواد .فقد كسر المعتقل"ون
ب""اب الش""احنة الت""ي كان""ت تقلھ""م وقف""زوا ﻣنھ""ا ب""القرب ﻣ""ن الس""ماوة .وق""د اس""تطاع
الرفيقان سليم وعلي ﻣن الھرب ﻣشيا ً على اإلقدام باتجاه البص"رة .أﻣ"ا الرفي"ق ك"اظم
فرھ""ود فق""د ألق""ي الق""بض علي""ه ألن""ه ظ""ل ف""ي ﻣح""يط الس""ماوة .التقي""ت ب"الرفيق س""ليم
إسماعيل في البص"رة ف"ي الي"وم الت"الي لوص"وله ،فق"د كن"ت س"كرتيراً للجن"ة المنطق"ة
الجنوبي""ة آنئ""ذ .وق""د ح "دثني بتفاص""يل ھ""روبھم .ووص""ف ل""ي ص""وراً دراﻣي""ة ﻣثي""رة
صادفاھا ،ھو وعلي ،عبر المسيرة ﻣن السماوة إلى البصرة وھما يت"نقالن ﻣ"ن قري"ة
إل""ى قري""ة .وق""د س""رد س""ليم إس""ماعيل الح""ادث س""رداً جم""يالً ف""ي ﻣذكرات""ه .وبھ""روب
الرفيق سليم إسماعيل تحقق تنفي"ذ ھ"روب األربع"ة ،ال"ذين ك"ان ﻣ"ن المق"رر ھ"روبھم
بمالبس الشرطة ،وفشلت المحاولة الستخدام األسلوب ذاته ﻣ"ن قب"ل أح"د المعتقل"ين.
ولكن بطرق ﻣختلفة!
10

اإلفالت ﻣن قبضة المجرم ناظم كزار
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ن""اظم ك""زار ج"الد بعث""ي ﻣع""روف ،وھ""و ﻣس""ؤول شخص""يا ً ع""ن قت""ل وتع""ذيب عش""رات
اآلالف ﻣ"ن بن""ات وأبن""اء الش"عب العراق""ي وغ""البيتھم ﻣ"ن الش""يوعيين وأنص""ارھم .ل""م
أقابل""ه يوﻣ "ا ً ،وإنم""ا ﻣ""ررت بمديريت""ه دون أن يمس""ني بس""وء .فق""د ك""ان ﻣرغم "ا ً عل""ى
إطالق سراحي ألسباب سياسية .وعندﻣا توفرت الفرصة له ليلقي القبض علي ،فلتّ
ﻣن قبضته.

أول سفرة إلى ﻣوسكو
في أيلول  ،1969سافرت إل"ى ﻣوس"كو إلج"راء عملي"ة جراحي"ة ألذن"ي اقترحھ"ا عل"ي
أكثر ﻣن طبيب أخصائي عراقي .لم أتمكن ﻣن إجراء العملية في العراق ألنھا تتطل"ب
رقودي في المستشفى ،في ح"ين كن"ت ﻣختفي"ا ً آن"ذاك .كن"ت س"كرتيراً لمنطق"ة الف"رات
األوسط وﻣقيما في ﻣدينة الحلة .وقد سافرت بشكل غير ش"رعي إل"ى القاﻣش"لي عب"ر
الموصل والمثلث العراقي ـ التركي ـ الس"وري وص"والً إل"ى دﻣش"ق فموس"كو .وخ"الل
ھ""ذه الس "فرة اس "تخدﻣت أغل""ب وس""ائط النق""ل المعروف""ة،الحيوان ،التراكت""ور ،س""يارة
جيب ،الباص ،وأخيراً الطائرة .ھذا إضافة إلى المشي على األقدام.
بع""د إج""راء العملي""ة الجراحي""ة ،ش""به الفاش""لة ،ﻣنع""ت ﻣ""ن الس""فر بالط""ائرة لم""دة س""تة
أش""ھر .فك""ان الب""د ﻣ""ن الع""ودة بالقط""ار .لك""ن قس""م العالق""ات الخارجي""ة ف""ي اللجن""ة
المركزية للحزب الشيوعي في االتحاد السوفييتي اعترض على سفري عب"ر ﻣم"ثلھم
الرفي""ق ن""يجكن .فالس""فر بالقط""ار يس""تلزم الم""رور بع""دد ﻣ""ن البل""دان ﻣث""ل روﻣاني""ا
وبلغاريا وتركيا وھذا غير ﻣمكن بجوازي الم ّزور .واقترح علي الحصول على جواز
سفر ﻣن الس"فارة العراقي"ة .ول"م يك"ن المقت"رح بمع"زل ع"ن رغب"ة ﻣوس"كو ف"ي تنمي"ة
العالقة بين الح"زب الش"يوعي العراق"ي وح"زب البع"ث .ل"م يخط"ر المقت"رح بب"الي ول"م
أستس""غه ف""ي ب""ادئ األﻣ""ر ،ولك""ن الموق""ف اإليج""ابي لقي""ادة ﻣنظمتن""ا ف""ي ﻣوس""كو ﻣ""ن
المقترح ،والتأكيد على أن حقي ﻣض"مون ف"ي ع"دم اإلجاب"ة عل"ى أي س"ؤال ال أرغ"ب
اإلجاب""ة علي""ه ف""ي الس""فارة العراقي""ة ،ش""جعني عل""ى الموافق""ة .رافقتن""ي إل""ى الس""فارة
الرفيق""ة أم إيم""ان )ثمين""ة ن""اجي يوس""ف ،زوج""ة الش""ھيد س""الم ع""ادل( كش""اھد عل""ى
عراقيت""ي وھ""و إج""راء روتين""ي .وتم""ت المعاﻣل""ة بالس""فارة بسالس""ة وﻣنح""ت ج""واز
ﻣرور صالح لسفرة واحدة .فرجعت ﻣن ﻣوسكو إلى حلب بالقطار ،وﻣن ثم بالس"يارة
إلى دﻣشق.

اعتقالي في طريق العودة
عندﻣا وصلت دﻣشق التقي"ت ب"الرفيق عزي"ز ﻣحم"د وذل"ك ف"ي تش"رين الث"اني .1969
حاولت إقناعه بعودتي إلى العراق بشكل شرعي ،العتقادي ب"أن الس"لطة ل"م تك"ن ف"ي
وارد إلقاء الق"بض عل"ى أعض"اء اللجن"ة المركزي"ة آن"ذاك ،فق"د أعتق"ل بالص"دفة بھ"اء
الدين نوري عضو اللجن"ة المركزي"ة ف"ي تل"ك الفت"رة بال"ذات ،وأطل"ق س"راحه بع"د أن
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أعادوا له أوراقه وﻣسدسه واعتذروا ﻣنه .وافق الرفيق عزيز بعد أن أكدت ل"ه ب"أني
أتحمل شخصيا ﻣسؤولية ھ"ذا الق"رار .وكن"ت ش"ديد الرغب"ة ف"ي ال"تخلص ﻣ"ن وعث"اء
السفر في الطريق غير الشرعي ،يحفزني في ذلك حيازتي على جواز أصولي.
سافرت عن طريق الرطبة .أوقفتني ش"رطة الح"دود لوج"ود أﻣ"ر بإلق"اء الق"بض عل"ي
عام  1963ضمن قائمة تضم أسماء الكثيرين ،ظل ﻣنھم في ذاكرتي الشھيدين جمال
الحيدري وعبد الجبار وھبي .أخبرتھم بان عفواً ق"د ص"در عن"ي وع"ن ﻣجموع"ة ﻣ"ن
قيادة الحزب نھاية عام  ،1968وأن القائمة الت"ي يتح"دثون عنھ"ا قديم"ة ،وبإﻣك"انھم
االتصال ببغداد والتأكد ﻣن ذلك .لم يعيروا اھتماﻣا لكالﻣي وحجزوني ،وعلى األرجح
بع""د اتص""الھم ببغ""داد .بع""د قض""اء ليل""ة واح""دة ف""ي ﻣوق""ف الرطب""ة رحل""ت إل""ى ﻣرك""ز
ش""رطة الرﻣ""ادي .وﻣ""ن ھن""اك أرس""لت برقي""ة إل""ى ن""وري عب""د ال""رزاق ،وك""ان أح""د
شخصيات حزبنا العلنية ،أخبرته فيھا بنبأ اعتقالي.
بعد ليلتين في الرﻣادي سفرت إلى ﻣديرية أﻣن بغداد .زج بي في ﻣوقف يضم حوالي
 30ﻣعتقال .نادوني ﻣسا ًء وقادوني في دروب شبه ﻣظلمة تثير بعض الف"زع ،الس"يما
وأنا ال أعرف إلى أين يقودونني ،ولكنني أعرف بأن ﻣ"دير ال"دائرة ھ"و المج"رم ن"اظم
ك""زار .وأخي""راً أدخل""وني غرف""ة ص""غيرة أخ""ذوا ل""ي طب""ع أص""ابع وك""ذلك ﻣ""ا يس""مى
بص""حيفة أعم""ال )وھ""ي اس""تمارة تتض""من ﻣعلوﻣ""ات عادي""ة ع""ن الش""خص( وﻣ""ن ث""م
أعادوني إلى الموقف .استنتجت ﻣما جرى بأن األﻣ"ر ل"يس خطي"راً .ف"ي الي"وم الت"الي
نودي علي وأدخلوني على ﻣحمد صالح وھو نفس ﻣ"دير المكت"ب األول ال"ذي أش"رف
على تعذيبي عام  ،1965استقبلني بترحاب وقال:
"بس شفت اسمك عرفتك ،ﻣ"اكو ش"ي ھس"ه تطل"ع ،وقع"ت أوراق"ك وأرس"لتھا للم"دير
العام ناظم كزار ...إي..إي ..ناظم كزار .صايرلي ﻣدير عام ،شايف ھيج دنيا .بشرفك
تقبل سياسي ﻣثل عبد الرحمن البزاز يخلوه يمشي ﻣثل الجلب ويكنس الموقف؟"
أدھش""ني ك""ال ﻣ""ه وحيرن""ي ﻣقص""ده ،ل""ذلك تجنب""ت اإلجاب""ة ب""الكالم وعب""رت بحرك""ة
اس""تغراب ﻣ""ن ش""فتي جواب""ا عل""ى س""ؤاله .رف""ع ﻣ""ن عل""ى ﻣكتب""ه نس""خة ﻣ""ن ص""حيفة
"طريق الشعب" ووجھھا إلي وقال:
ـ ھاي آخر عدد.
ــ قاريھا ،أجبته واثقا ً.
ــ وين قاريھا؟.
ــ بموسكو.
ـ بموسكو ..شوصلھا؟! ) كان استغرابه في ﻣحله ،فبعد خروجي ﻣن الموقف عرف"ت
أن ﻣا قرأته كان العدد ﻣا قبل األخير(.
ــ ﻣا أعرف!
ــ شنو رايك بيھا؟
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ــ آني شنو رأيي ،يو إنت شنو رأيك؟
ــ آني أكول ال شيش و ال كباب.
ــ شتريدھا إنت ،شيش يو كباب؟
ــ يو شيش يو كباب.
إﻣا انحراف الحزب إلى اليس"ار وإﻣ"ا إل"ى اليم"ين ،ھ"ذا ﻣ"ا كان"ت تطم"ح إلي"ه األجھ"زة
األﻣني""ة ف""ي ش""تاء ع""ام  ،1969لتك""ون عل""ى بين""ة ﻣ""ن أﻣرھ""ا ولتنفي""ذ خططھ""ا ف""ي
إضعاف الحزب بسھولة.
ــ ليش سافرت بدون جواز أصولي ،لو ﻣراجعنا جان ﻣنحناك جواز سفر.
ـ إذا ﻣا عدكم ﻣانع ﻣ"ن س"فري ،أرفع"وا المن"ع عن"ي ،حت"ى ﻣديري"ة الس"فر والجنس"ية
تمنحني جواز سفر".
عادت األوراق ﻣن ناظم كزار تحمل ﻣوافقته على إطالق سراحي .خرجت ﻣ"ن ﻣكت"ب
ﻣحم""د ص""الح وھ""و ين""ادي " :راجعن""ا إذا تري""د تس""افر!"" .أراج""ع ﻣديري""ة الس""فر".
أجبته ﻣؤكداً في ذلك ع"دم اس"تعدادي لم"راجعتھم .خرج"ت ﻣ"ن ﻣديري"ة األﻣ"ن بع"د أن
استلمت حقيبتي ،وذھبت إلى بيت أحد أخوتي قب"ل س"فري إل"ى ﻣدين"ة الحل"ة لاللتق"اء
بعائلتي .في الحلة ،شاھدوني الجيران في العربة الت"ي وقف"ت أﻣ"ام الزق"اق ،وقب"ل أن
أترج""ل ﻣنھ""ا س""ارعوا إل""ى إخب""ار أم ش""روق بوص""ولي ،فاس""تقبلتني بالزغاري""د ف""ي
الزقاق .وكان الجيران على علم بسفري إلجراء عملية في لندن وليس في ﻣوسكو.

الحملة اإلرھابية ضد الحزب.
بعد عودتي ﻣ"ن الس"فر أنيط"ت ب"ي ﻣس"ؤولية ﻣنظم"ة بغ"داد ،وذل"ك ف"ي بداي"ة .1970
وكان ﻣكتب لجنة ﻣنطقة بغداد يتكون ﻣن الشھيد ﻣحمد الخضري والفقي"د ﻣاج"د عب"د
الرض""ا وأن""ا .وف""ي نھاي""ة الس""نة اش""تدت الحمل""ة اإلرھابي""ة ض""د الح""زب وت""دھورت
العالقة ﻣع حزب البعث ،والتي كانت ھشة باألساس ،إلى حد القطيعة.
لم تتوقف المضايقات وحمالت اإلرھاب البعثية ضد الحزب الشيوعي العراقي .كان"ت
تض""عف أو تتوق""ف ﻣؤقت"اً ،وتش""تد باالرتب""اط ﻣ""ع أي نج""اح يحقق""ه الح""زب ف""ي تعزي""ز
وتوس"""يع نف"""وذه .فق"""د اش"""تد اإلرھ"""اب بع"""د أي"""ام ﻣ"""ن اتف"""اق الح"""زب ال"""ديمقراطي
الكردستاني والحكوﻣ"ة عل"ى بي"ان  11آذار  ،1970ال"ذي يق"ر ب"الحكم ال"ذاتي للش"عب
الك""ردي ،ألن الجم""اھير الش""عبية اعتب""رت ذل""ك انتص""اراً للحرك""ة الكردي""ة والح""زب
الديمقراطي الكردستاني ولسياسة الحزب الشيوعي العراقي وكفاحه ﻣن أجل تحقيق
أﻣاني الشعب الكردي .وقد عبرت الجماھير الشعبية عن ذلك في ﻣظاھراتھا العفوي"ة
في ﻣساء  11آذار .ولم يتمكن حزب البعث ﻣ"ن تجيي"ر االنتص"ار لحس"ابه .ألن ال"رأي

125

العام ال"داخلي والخ"ارجي ك"ان يع"رف أن ﻣ"ا تحق"ق ل"يس ﻣ"ن ص"لب سياس"ته .وھك"ذا
سنرى كيف اشتدت الحملة اإلرھابية ضد الحزب بعد االتفاقية المذكورة ﻣباشرة.
* اختطف ،في وض"ح النھ"ار ،جھ"از األﻣ"ن الق"وﻣي ال"ذي ي"ديره ن"اظم كزار"ـ ص"دام،
الكادر الحزبي المتقدم ﻣحمد الخضري في يوم  20آذار وھو ف"ي طريق"ه إل"ى ك"ازينو
ص""در القن""اة ببغ""داد لحض""ور الحف""ل ال""ذي أق""يم ﻣ""ن قب""ل ﻣجل""س الس""لم والتض""اﻣن
بمناسبة ص"دور بي"ان  11آذار .وق"د عث"ر علي"ه ف"ي الي"وم الت"الي ﻣقت"والً ف"ي س"يارته
المتروكة في طريق بغداد ـ بلد ،و قد اخترقت جسمه  18رصاصة وعلى جسده آث"ار
التعذيب.
* تجم""ع الش""يوعيون وأنص""ارھم ف""ي س""احة المي""دان ف""ي قل""ب بغ""داد ف""ي ي""وم 21
آذار،عي"""د ن"""وروز ،للمش"""اركة بمس"""يرة دعم"""ا ً لبي"""ان  11آذار ،وتص"""درت المس"""يرة
ﻣجموعة ﻣن قادة الحزب المعروفين ،فما كان ﻣ"ن أزالم النظ"ام إال أن عزل"وا القي"ادة
وفرقوا التجمع بالھراوات يعد أن ﻣزقوا الالفتات وجرحوا العديد ﻣن المتظاھرين..
* طرحت صحيفة "الثورة" في يوم  10تموز شروط حزب البعث للجبھة ،وس"متھا
"طري""ق الش""عب" ف "ي ع""ددھا الص""ادر ف""ي األول ﻣ""ن آب "ش""روط البع""ث التعجيزي""ة
للجبھة" ،وقد فندَت تلك الشروط بعد أن ناقشتھا .واستخلصت ﻣا يلي:
ـ " إنن""ا ال نتجن""ى عل""ى الحقيق""ة والواق""ع إذا قلن""ا :إن الش""روط الت""ي يطرحھ""ا البع""ث
كأساس إلقاﻣة الجبھة ال يمكن أن تحظى بتأييد الحزب أو ﻣنظمة وطني"ة ف"ي الع"راق
بما فيھا الحزب الديمقراطي الكردستاني الذي يتحالف ﻣع البعث على أساس اتفاقي"ة
 11آذار  ،1970ويطمح إلى جعل ھذا التحالف )قاعدة رئيسية للجبھة( ويتطل"ع إل"ى
توسيعھا وتعميقھا كي تضم جميع األح"زاب والھيئ"ات الوطني"ة ف"ي الع"راق" واخت"تم
الحزب ﻣناقشته بالمطالبة بإلغاء تلك الشروط.
* أعتق"""ل الك"""ادر الفالح"""ي المع"""روف ك"""اظم الجاس"""م ،عض"""و لجن"""ة ﻣنطق"""ة الف"""رات
األوسط ،والكادر الحزبي المحترف عزيز حميد ،خريج ﻣعھد كارل ﻣاركس لالقتصاد
في بلغاريا ،في آب .وكان ھناك قلق جدي على حياتھما فق"د كان"ا بي"د الجالدي"ن ن"اظم
كزار ـ صدام حسين.

المؤتمر الوطني الثاني للحزب
عق""د الح""زب ﻣ""ؤتمره ال""وطني الث""اني ف""ي أيل""ول  ،1970ب""الرغم ﻣ""ن ع""دم توق""ف
اإلرھاب وصعوبات ظروف العمل السري القاسية الت"ي ك"ان يعم"ل فيھ"ا الح"زب ،ف"ي
س""فح جب""ل ك""اروخ ف""ي ﻣنطق""ة بال""ك ف""ي كردس""تان الع""راق وحض""ره ) (102ﻣن""دوبا
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وانتخب لجن"ة ﻣركزي"ة جدي"دة وكن"ت ق"ي ع"داد أعض"ائھا ) (* 32وك"ان ﻣج"رد عق"ده
تحديا ً كبيراً للس"لطة وإنج"ازاً كبي"راً للح"زب .أﻣ"ا وجھت"ه السياس"ية والفكري"ة ،وعل"ى
الصعيدين التكتيك"ي واإلس"تراتيجي ،فل"م ت"رق للح"زب الح"اكم ،فق"د رأى فيھم"ا تح"ديا ً
خطيراً على وجوده وﻣستقبله .وقد انعكس ذلك في حمل"ة إرھابي"ة شرس"ة اس"تھدفت
تحطيم ﻣنظمات الحزب .وقد بدأت بمنظمات الحزب في الجنوب في الربع األخير ﻣ"ن
عام  1970واستمرت حتى صيف السنة التالية ،وشملت ﻣعظم ﻣنظمات الحزب .وقد
كتبت صحيفة "طريق الشعب" ف"ي ع"ددھا الص"ادر ف"ي ش"باط  1971ﻣ"ا يل"ي" :لق"د
اختار حزب البعث عمليا ً نھ"ج اإلرھ"اب ال"ذي س"لكه ع"ام  1963ﻣ"ع تع"ديالت ش"كلية
في الوتائر واألساليب .فلقد أعيد بقصد ﻣفھوم ،فتح "قصر النھاي"ة" الرھي"ب ليبق"ى
رﻣ""ز العالق""ة ب""ين الحك""م والمعارض""ة الوطني""ة ،كم""ا اس""تمر التمس""ك ب""ذات األس""اليب
المنكرة في اعتقال المواطنين وتعذيبھم وقتلھم وتشويھھم سياسيا ً أو اغتيالھم.
قررت تغيير ﻣحل إقاﻣتي وذلك للتخلص ﻣ"ن حال"ة االس"ترخاء اس"تعداداً لم"ا ھ"و آت،
باالرتباط ﻣع انتھاء الھدنة ﻣع ح"زب البع"ث و ب"وادر الحمل"ة اإلرھابي"ة ض"د الح"زب.
فقد كان بيتي في ﻣنطقة بغداد الجديدة ﻣعروفا ً لعدد غير قليل ﻣ"ن الرف"اق واألقرب"اء،
فانتقل"ت إل""ى ﻣدين""ة الحري"ة .ول""م يع""د يع"رف بيت""ي س""وى ش"خص واح""د وھ""و توفي""ق
 32ـ ﻣالحظة ھاﻣ"ة :انتخ"ب الم"ؤتمر الث"اني لجن"ة ﻣركزي"ة .ولق"د أش"ار الم"ؤرخ حن"ا بط"اطو
بش"كل خ"اطىء إل""ى قواﻣھ"ا ف""ي ﻣؤلف"ه "الع""راق ـ الش"يوعيون والبعثي""ون والض"باط األح""رار"،
الكتاب الثالث ،الجدول رقم  23ـ  ،5ص  .421فقد ذكر أسماء ستة رفاق ل"م يكون"وا ف"ي قواﻣھ"ا
وھم كل ﻣن1 :ـ عبد األﻣير عباس 2ـ جواد كاظم ) الصحيح كاظم جواد( 3ـ" ن"وري عب"د ال"رزاق
4ـ صفاء الحافظ 5ـ" ﻣحم"د ك"ريم ف"تح ﷲ  6ـ ﻣك"رم الطالب"اني .ف"ي ح"ين ل"م ي"ذكر بط"اطو أس"ماء
تسعة رفاق كانوا في قواﻣھا وھم كل ﻣن1 :ـ شاكر ﻣحمود 2ـ" توفي"ق أحم"د 3ـ" س"ليمان يوس"ف
بوكا  4ـ جاسم الحلوائي 5ـ علي حسين البرزنجي  6ـ" أحم"د ب"انيخيالني 7ـ" عب"د الوھ"اب ط"اھر
)ﻣرشح(  8ـ سليم إسماعيل )ﻣرشح(  9ـ عدنان عباس )ﻣرشح(.
وق""د ارتك""ب بط""اطو خط""أ ﻣش""ابھا ف""ي الج""دول الم""رقم 21ـ "  ،1ص ،354 ،والمعن""ون "أعض""اء
اللجان المركزية للحزب الش"يوعي ﻣ"ن آب )أغس"طس(  1964وحت"ى أيل"ول )س"بتمبر( "1967
فقد ذكر عشرة أسماء لم يكونوا يوﻣا ً ﻣا في قوام اللجنة المركزية خ"الل الفت"رة الم"ذكورة ،وھ"م
كل ﻣن1 :ـ عبد األﻣير عباس 2ـ حسين جواد الكمر 3ـ جاسم ﻣحمد الحالوي )لم يكن عضوا ف"ي
الحزب الشيوعي في ھذه الفترة!(  4ـ بيتر يوسف 5ـ خضير سلمان  6ـ سليم إسماعيل 7ـ سليم
الميرزا 8ـ زكية خليفة 9ـ عبد الرزاق الصافي 10ـ عدنان عباس .في حين لم يذكر س"تة أس"ماء
كانوا في قواﻣھا ،وھم كل ﻣن 1ـ س"تار خض"ير 2ـ" حمي"د ال"دجيلي 3ـ" نزيھ"ة ال"دليمي 4ـ" حس"ين
س""لطان 5ـ" عزي""ز ش""ريف  6ـ جاس""م الحل""وائي .وبن""اء عل""ى ذل""ك ف""إن الج""دول ،الم""رقم  21ـ 1
والمعنون "إجمالي المعلوﻣات الحياتية المتعلقة باللجان المركزية للحزب الشيوعي العراقي ﻣن
تشرين األول )اكنوبر(  1965إلى أيلول )سبتمبر( ،1967غير دقيق .ج"دير باإلش"ارة ،إن كت"اب
سمير عبد الكريم "أضواء عل"ى الحرك"ة الش"يوعية ف"ي الع"راق" الج"زء الراب"ع ،وال"ذي يتن"اول
الفترة إياھا والمكرس للدعاية ضد الحزب الشيوعي ،يذكر األس"ماء بش"كل ص"حيح بم"ا ف"ي ذل"ك
األسماء الحزبية .وال غرو في ذلك فوراء صدور ھذا الكتاب تقف أجھزة البعث األﻣنية.
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أحمد عضو اللجنة المركزية ،ﻣساعدي في قي"ادة ﻣنظم"ة بغ"داد الت"ي كن"ت ﻣس"ؤولھا
آنذاك.

اإلفالت
ﻣدينة الحرية قريبة إل"ى ﻣدين"ة الكاظمي"ة وتابع"ة لھ"ا إداري"ا ،وھ"ي ﻣبني"ة عل"ى ش"كل
بلوكات ﻣربعة تتخللھا ش"وارع ض"يقة ج"داً أش"به ﻣ"ا تك"ون بأزق"ة ،س"كنتھا ك"ادحون.
في بداية آذار  1971ترجلت عصراً ﻣن سيارة الفورد المتجھ"ة إل"ى الكاظمي"ة ،الت"ي
تسع ) (14راكبا ً ،في الشارع العام الذي يؤدي إل"ى ﻣ"دخل ﻣدين"ة الحري"ة .ك"ان ھن"اك
شخص يقف بجانب ﻣحل البقالية الذي يقع في بداي"ة الش"ارع ،نظ"ر إل"ي تل"ك النظ"رة
التي ال يخطئھا المناضل ،نظرة حيوان ﻣفترس وجد فريسته .كان شابا ً أس"مر ،ﻣت"ين
البني""ة ،يل""بس بدل""ة زيت""وني وربط""ة عن""ق .ك""ان الب""د ﻣ""ن ﻣن""اورة ك""ي أحس""م الش""ك
باليقين .لم أدخل في المنعطف األقرب إلى بيتنا بل المنعطف األبعد ،عند دخ"ولي إي"اه
شاھدت الشخص يتبعني فأس"رعت الخط"ى ألنعط"ف ف"ي أول ش"ارع ي"وازي الش"ارع
الذي انطلقنا ﻣنه ،وھو بمثابة عودة إلى الوراء ،والسير فيه إلى آخ"ره يعن"ي دوران
غير ﻣبرر ،فإذا واصل الشخص الس"ير ،فل"م يع"د ھن"اك ش"ك ب"أنني ﻣت"ابع .وفع"الً فق"د
واصل الشخص سيره ورائي؟
حللت الوضع .كان واضحا ً بأن واجبه ھو ﻣعرفة البي"ت ال"ذي أقص"ده ،أﻣ"ا لمراقبت"ه،
أو إلخبار ﻣرجعه إللقاء القبض علي وربم"ا عل"ى آخ"رين غي"ري ف"ي البي"ت واحتم"ال
الحص""ول عل""ى ﻣستمس""كات .ﻣالعم""ل وأن""ا ال أبع""د أكث""ر ﻣ""ن  150ﻣت "راً ع""ن بيت""ي؟
استبعدت فكرة خروجي ﻣ"ن المنطق"ة واإلف"الت ﻣ"ن الم"أزق تح"ت بص"ر ﻣت"ابعي .فق"د
رجحت احتمال اعتقالي إن حاولت ذلك ،باالرتباط ﻣع الحمل"ة اإلرھابي"ة الت"ي حاول"ت
وص"فھا ف"ي أع"اله ،وألن ﻣت""ابعي ل"م يك"ن ﻣ"اھراً ف""ي ﻣتابعت"ه ،وتص"رفه يش"ير وك""أن
لسان حاله يقول" :وﷲ ﻣ"ا تفل"ت ﻣ"ن إي"دي" ،أو ھك"ذا أن"ا أحسس"ت بالوض"ع وك"ان
إحساسي صادقا ،كما سنرى.
ولكي ال يشك بأني عدلت عن ال"ذھاب إل"ى البي"ت ،فق"د كن"ت ﻣض"طراً للع"ودة أدراج"ي
ﻣما يضعني ﻣعه وجھا لوجه .عندﻣا أصبحنا وجھا لوجه ش"اھدت ﻣسدس"ه ﻣثبت"ا ً ف"ي
حزاﻣه تحت س"ترته المفتوح"ة األزرار .عن"دﻣا ش"اھدني دخ"ل الش"ارع الج"انبي ال"ذي
بيننا ،والذي يجب أن أدخله إن كنت ال أريد الخروج ﻣن المنطقة .دخلت الشارع إي"اه
ألشاھده ﻣتواريا في ركن زقاق على اليمين وخطف رأسه بسرعة إلى الخل"ف ﻣ"ا أن
شاھدني .كان يروم االطمئنان على سيري في الطريق "الصحيح" لكي يتبعن"ي ﻣ"رة
أخرى .وكان ھناك شارع على اليس"ار يق"ع قب"ل ذل"ك الزق"اق ببض"عة أﻣت"ار وال"دخول
في""ه واجتي"از ح""والي  100ـ  150ﻣت""راً ي""وفر إﻣكاني""ة االنعط""اف إل""ى اليم""ين أو إل""ى
اليسار ،وھذه فرصة حقيقية لإلفالت .إنھا ﻣجازفة قد تعرض حياتي للخطر ،ألن ﻣن
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يتعقبني ﻣسلح .ولكن ھل أتمكن ﻣن أن أسلم على حياتي ل"و وقع"ت بي"د الج"زار ن"اظم
كزار؟ لذلك قررت خوض المجازفة بصرف النظر عن النتيجة.
عند وصولي إلى الش"ارع ال"ذي يق"ع عل"ى اليس"ار وجدت"ه ،ولحس"ن الح"ظ ،خالي"ا ً ﻣ"ن
المارة .ركضت فيه بأقصى سرعة ،ولم أشاھد أحداً خلفي عندﻣا انعطفت ﻣنه .أخذت
أتنقل ﻣن بلوك إلى آخر ﻣبتعداً ع"ن نقط"ة االنط"الق ،أﻣش"ي س"ريعا ً عن"د وج"ود ﻣ"ارة
وأرك"ض عن"د ع"دم وج"ودھم .بع"د أن تأك""دت ب"أني غي"ر ﻣت"ابع انعطف"ت نح"و الش""ارع
الرئيسي .لم يطل االنتظار بي طويالً ،كان لبضعة دقائق ،ولكني ش"عرت وكأن"ه دھ"ر.
حص""لت عل""ى تكس""ي أخ""ذني إل""ى المي""دان وﻣ""ن ھن""اك تكس""ي ث""ان إل""ى ش""ارع الرش""يد
وﻣنه ﻣشيا ً في األزقة زيادة في الحيطة .بعد التأكد تماﻣا ً ﻣن أنن"ي غي"ر ﻣت"ابع ذھب"ت
إل""ى بي""ت أخ""ي جلي""ل ف""ي كم""ب س""ارة ،وك""ان ق""د اس"تأجره ح""ديثا .أخبرت""ه بم""ا حص""ل
وطلبت ﻣنه ،بعد أن زودت"ه ب"العنوان ،أن يخب"ر زوجت"ي أم ش"روق ب"األﻣر لك"ي تأخ"ذ
حذرھا فقد تخضع المنطقة إلى رقابة ﻣشددة.
كانت أم ش"روق ﻣض"طرة للخ"روج ﻣ"ن البي"ت لش"راء الخب"ز بع"د أن الحظ"ت ت"أخري،
فحملت أصغر أطفالنا الثالثة صفاء ،تاركة ش"روق وس"فانة وح"دھما ف"ي البي"ت ،ول"م
تكن شروق قد تجاوزت السادس"ة ﻣ"ن عمرھ"ا .عن"دﻣا ع"ادت أم ش"روق وج"دت أخ"ي
جليل غارقا ً ف"ي الض"حك ،فاندھش"ت لض"حكه ألن وج"وده بع"د ت"أخري ال ينب"ئ بخي"ر.
وظھر أن شروق سألت عمھا عندﻣا فتحت له الباب )ھ"ا عم"و ش"جابك ؟( .ﻣس"تغربة
ﻣجيئه وھو الذي ال يعرف البيت .أﻣا جليل فقد أخذ ﻣن الحادث ،على ﻣ"ا يب"دو ،حج"ة
للضحك ليوحي بأنه ال يحمل أخباراً غير سارة .وقد أخذ جليل العائلة ﻣعه إلى بيته.

في كردستان
في اليوم التالي ذھبت إلى بي"ت ﻣرجع"ي الحزب"ي الرفي"ق ب"اقر إب"راھيم ال"ذي ان"دھش
واھتم باألﻣر ،ألنھا كانت المحاولة األولى إللق"اء الق"بض عل"ى عض"و لجن"ة ﻣركزي"ة.
وطلب ﻣني اإلبكار بالس"فر إل"ى كردس"تان حي"ث ك"ان ﻣ"ن المق"رر عق"د اجتم"اع للجن"ة
المركزية ھناك .على أن يتولى توفيق أحمد ﻣسؤولية ﻣنظمة بغداد ﻣؤقتا ً .وفعالً فق"د
رتبت األﻣور وسافرت ،دون إبطاء ،إلى كردستان.
ف""ي اجتم""اع اللجن""ة المركزي""ة وال""ذي انعق""د ف""ي ﻣنطق""ة بال""ك ،أربي""ل ،وباالرتب""اط ﻣ""ع
تناول االجتماع الحملة اإلرھابية تقرر ،كتدبير احترازي ،إبقاء ك"ل ﻣ"ن الرف"اق ك"ريم
أحم""د ال""داود وبھ""اء ال""دين ن""وري وأن""ا ف""ي كردس""تان ،ف""ي األراض""ي المح""ررة ،غي""ر
الخاض"عة لس"يطرة الس"لطة .ولتح""ق بن"ا الحق"ا ً االرفيق"ان ﻣھ""دي عب"د الك"ريم و ش""اكر
ﻣحمود .وقد أقمنا في قرية "برسرين" الواقعة على سفح جبل ھندرين ،حيث كان"ت
ل""دينا قاع""دة عس""كرية ص""غيرة يقودھ""ا الرفي""ق ﻣ""الزم خض""ر )نعم""ان التميم""ي( .وق""د
أنيطت بي المسؤولية الحزبية لتنظيم الرفاق الذين لجأوا إلى كردس"تان ﻣ"ن المنطق"ة
129

العربية ،ولم يكن عددھم يتجاوز الخمسين رفيقا ً وجلھم ﻣ"ن الك"وادر الوس"طية .وق"د
وزعوا على عدد ﻣن ﻣقراتنا المنتشرة ف"ي س"فوح الجب"ال المحيط"ة بن"ا وھ"ي :زي"وة
وﻣيرجان وحافيز .وكان ﻣسؤولوھا عل"ى الت"والي ط"ه العلك"اوي )أب"و ناص"ر( وأن"ور
ط""ه )أب""و ع""ادل( وحمي""د بخ""ش )أب""و زك""ي( ،وعن""د س""فر األخي""ر ح""ل ﻣحل""ه ﻣحس""ن
عليوي )أبو عليوي(.
بع""د بض""عة أس""ابيع ﻣ""ن وج""ودي ف""ي كردس""تان أقاﻣ""ت قي""ادة األنص""ار بالتع""اون ﻣ""ع
التنظيم المحلي لحزبنا ،ﻣھرجانا ً بمناسبة عيد نوروز حضرته عدة آالف ﻣ"ن النس"اء
والرجال ﻣ"ع أطف"الھم بمالبس"ھم القوﻣي"ة الزاھي"ة ،افت"رش الجمي"ع الم"روج ف"ي ذل"ك
الجو الربيعي األخاذ وأكلوا ﻣا لذ لھم وطاب وتبادلوا ذل"ك ﻣ"ع جي"رانھم .ول"م تتوق"ف
الدبكات والموسيقى الشعبية طوال الوقت ،وكانت الدبكات ﻣش"تركة )نس"اء ورج"ال(.
وق""د ت""أثرت بھ""ذا المھرج""ان وازداد إعج""ابي وثقت""ي بالش""عب الك "ردي لحب""ه العمي""ق
للحياة.
بعد شھر ﻣن وجودي في كردستان وصلت عائلتي لإلقاﻣة ﻣعي .لم تكن ھن"اك غرف"ة
لإلقاﻣة فيھا ،سوى حجرة كانت فيما ﻣضى زريب"ة حيوان"ات .كان"ت الحج"رة ﻣظلم"ة،
تنعدم فيھا الرؤية لفترة ﻣعينة عند الدخول إليھا في النھار ،تتناسب عكسيا ﻣع ﻣدى
سطوع الضوء في الخارج .بعد حوالي ثالثة أش"ھر انتقلن"ا إل"ى غرف"ة عادي"ة ولكنھ"ا
ص"""غيرة ج"""داً ) .(3 × 3وكن"""ا نس"""تخدﻣھا كغرف"""ة اس"""تقبال وطع"""ام وﻣن"""ام ،وحم"""ام
لألطفال.

اشتداد الحملة اإلرھابية
تواصلت الحملة اإلرھابية ووصلت إلى كردستان ،حيث أختط"ف ف"ي كرك"وك الرفي"ق
علي حسين البرزنجي عضو اللجنة المركزية و 40رفيقا ً وﻣطبعة الحزب ونقلوا إلى
قصر النھاية .وخالل الحملة استولت الس"لطة عل"ى جمي"ع أجھ"زة الطباع"ة المركزي"ة
واعتقلت ثابت حبيب العاني العضو المرشح للمكتب السياسي .واعتقلت ك"ذلك عاﻣ"ل
ال""نفط توفي""ق أحم""د عض""و اللجن""ة المركزي""ة ال""ذي ل""م يس""تطع الص""مود أﻣ""ام التع""ذيب
فأسقط سياسيا .وحطمت ﻣنظمة ﻣدينة بغداد تحطيما ً تاﻣا ً.
لق""د اعتق""ل وع""ذب ف""ي ھ""ذه الحمل""ة اإلرھابي""ة وح""دھا ،الت""ي ب""دأت ف""ي ربي""ع 1970
وتوقف""ت ف""ي خري""ف  ،1971آالف الش""يوعيين تع""ذيبا ً وحش""يا ً واستش""ھد الكثي""رون
ﻣنھم تحت التعذيب أو االغتيال ﻣن بينھم ﻣحم"د الخض"ري وعل"ي البرزنج"ي وﻣاج"د
العبايجي وﻣشكور ﻣطرود وحسين نادر وأحمد رجب وعبد ﷲ صالح وﻣحمد حسين
الدجيلي وعبد األﻣير رشاد وجواد عطية واألخير نسيبي )شقيق زوجتي( .وقبل ھذه
الحملة جرى اغتيال الش"ھيد س"تار خض"ير عض"و اللجن"ة المركزي"ة ،واستش"ھد تح"ت
التعذيب الك"ادر العم"الي عب"د األﻣي"ر س"عيد .ول"م يك"ن نھ"ج الح"زب السياس"ي المعتم"د
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س""وى المعارض""ة غي""ر المطلق""ة وبالوس""ائل الس""لمية ،والت""ي كان""ت ﻣقتص""رة عل""ى
ﻣطبوعات الحزب السرية وصالته المباشرة .وقد أدينت الحمل"ة اإلرھابي"ة بش"دة ﻣ"ن
قبل قوى اليسار العالمي فحفلت الصحف الش"يوعية ف"ي البل"دان الرأس"مالية وخاص"ة
"المورنن"""غ س"""تار" و"اللوﻣانيتي"""ه" و"اونيت"""ا" بالمق"""االت االحتجاجي"""ة ،وكان"""ت
ضعيفة جداً في البلدان االشتراكية .ولم ت"تمكن الس"لطة ﻣ"ن تبري"ر حملتھ"ا اإلرھابي"ة
أﻣام الرأي العام الداخلي والخارجي.

الرفيق جواد عطية شناوة

الالجئون ﻣن المنطقة العربية
كان الالجئون إلى كردستان ﻣن المنطقة العربية قسمين ،األول :رف"اق ﻣرس"لون ﻣ"ن
قب""ل الح""زب للص""يانة والث""اني ،ﻣعتقل""ون وأطل""ق س""راحھم لتأيي""دھم االعتراف""ات أو
العت""رافھم جزئي""ا ،ويخش""ون اعتق""الھم ﻣ""رة أخ""رى .وك""ان ﻣ""ن واجب""ي التحقي""ق ﻣ""ع
القس""م الث""اني لمعرف""ة حقيق""ة وض""عھم قب""ل تنس""يبھم إل""ى أح""دى القواع""د ولتجن""ب
االندساس .كان تعاون الالجئين ﻣع األنص"ار ف"ي قواع"دھم جي"داً ج"داً وك"انوا ي"ؤدون
واجباتھم في الحراسات والخفارات دون كلل ،ونشأت بعض الصداقات ب"ين األنص"ار
والالجئين ظلت خالدة.
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ولعب الالجئون دوراً أساسيا ً في بناء المدرسة الحزبية في دركله في ص"يف .1971
ورغم بس"اطة المدرس"ة وﻣس"تلزﻣاتھا ،فق"د تخ ّرج"ت ع"دة دورات كان"ت تض"م ك"وادر
وس""طية ﻣ""ن جمي""ع ﻣحافظ""ات الع""راق وﻣ""ن جمي""ع الفئ""ات االجتماعي""ة وﻣ""ن ﻣختل""ف
القوﻣي""ات .وك""ان يحاض""ر فيھ""ا ،إل""ى جان""ب بع""ض الك""وادر الحزبي""ة ﻣث""ل ﻣاج""د عب""د
الرضا ويوسف حنا وعمر الياس وأحمد دلزار ،أساتذة ﻣحترفون ﻣثل د.ك"اظم حبي"ب
ود.نمي""ر الع""اني ود.عزي""ز وطب""ان ،وك""ان ﻣ""ديرھا يوس""ف حن""ا .وك""ان ال""دوام فيھ""ا
ﻣنتظم"""ا ً وط"""وال أي"""ام األس"""بوع ع"""دا ي"""وم الجمع"""ة .والدراس"""ة فيھ"""ا جدي"""ة وتت"""وج
باﻣتحان""ات ش""فھية وتحريري""ة .وتخرج""ت آخ""ر دورة ﻣ""ن المدرس""ة ف""ي آب 1973
وكانت األكبر ،إذ كان عددھا  75رفيقا ً.
كنت أحقق ﻣع الرفاق ونحن نتمشى في الھواء الطل"ق عل"ى س"فح الجب"ل .وك"ان أح"د
ھؤالء الذين حقق"ت ﻣعھ"م ھ"و الرفي"ق س"عيد إب"راھيم رش"يد الك"ادر العم"الي والعض"و
المرش"ح للجن""ة ﻣنطق"ة بغ""داد ونس""يب الرفي""ق عزي""ز ﻣحم""د )ش""قيق زوجت""ه( .كن""ا ق""د
انتھين""ا ﻣ""ن ص""لب الموض""وع عن""دﻣا جلس""نا ف""ي غرفتن""ا لنش""رب الش""اي .ظ""ل س""عيد
يتحدث عن لقطات على ھاﻣش الموضوع ،ولم يكن ھناك بد ﻣن أن تسمع أم ش"روق
الح"ديث لص"غر الغرف""ة .وكان"ت ھن"اك لقط""ة ل"م أنس"ھا ولك""ن أم ش"روق ذكرتن"ي بدق""ة
ﻣتناھية بتفاصيلھا ،قال ل"ي س"عيد" :لق"د أطلعن"ي ن"اظم ك"زار عل"ى ص"ورتك وس"ألني
ھ""ل تعرف""ه؟ فنفي""ت ﻣعرفت""ي بص""احبھا ،فق""ال ل""ي ن""اظم ك""زار :ش""لون ﻣتعرف""ه؟ ھ""ذا
ﻣسؤول بغداد ،وﻣن ثم التفت إلى الجالوزة الواقفين غير بعيد عن"ه وق"ال لھ"م ،وھ"و
يريھم الصورة :ﻣا كلتلكم جيبوه الھاذا .أجابه أحدھم :سيدي وﷲ تابعناه وفل"ت ﻣ"ن
عدنا".
ﻣا ھي االستنتاجات الت"ي يمك"ن استخالص"ھا ﻣ"ن تج"اربي ال"ثالث والتج"ارب األخ"رى
الناجح""ة ف""ي الھ""روب ﻣ""ن قبض""ة الع""دو؟ باعتق""ادي ،ھ""ي1 :ـ " دراس""ة الموق""ف ف""ي
اللحظة الحرجة برأس ب"ارد2 .ـ" الس"رعة ف"ي اتخ"اذ الق"رار المالئ"م3 .ـ" تنفي"ذ الق"رار
بدون تردد .ھذا فضالً ع"ن التخط"يط والتنفي"ذ الجي"دين عن"دﻣا يتعل"ق األﻣ"ر ب"الھروب
ﻣن ﻣعتقل ،والبقية على حسن الصدف.
11

التثقيف الحزبي
االھتم""ام برف""ع ﻣس""توى ال""وعي السياس""ي والثق""افي نھ""ج ب""ارز وثاب""ت ف""ي نش""اط
األح""زاب الش""يوعية والعمالي""ة ،كم""ا ھ""و الح""ال بالنس""بة لجمي""ع الق""وى التقدﻣي""ة ف""ي
العالم .وقد اقترن ذلك في ال"دول االش"تراكية المبك"رة ـ الش"مولية ،وانطالق"ا ﻣ"ن ﻣب"دأ
المس""اواة ،بمح""و األﻣي""ة ونش""ر التعل""يم عل""ى ﻣختل""ف المس""تويات واعتب""اره إلزاﻣي "ا ً
للسنوات التسع األولى ﻣنذ ﻣنتص"ف الق"رن الماض"ي .وھ"ذا االھتم"ام ظ"اھرة إيجابي"ة
بص""رف النظ""ر عم""ا اعتراھ""ا ﻣ""ن تحك""م أي""ديولوجي وجم""ود عقائ""دي .وباعتق""ادي أن
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ذلك المستوى ﻣن الوعي والثقافة لعب دوراً ھاﻣ"ا ً ،إل"ى جان"ب عواﻣ"ل ھاﻣ"ة أخ"رى،
في تحول أكثرية األنظم"ة الش"مولية إل"ى أنظم"ة ديمقراطي"ة بطريق"ة س"لمية .وحيثم"ا
أستخدم العنف فقد كان ذلك ﻣحدوداً .واھتمام الحزب الشيوعي العراقي بارز في ھذا
الميدان .وقد وضعت تقاليد ذل"ك قي"ادة الرفي"ق فھ"د الت"ي حول"ت الس"جن إل"ى ﻣدرس"ة
للتثقيف .ورافق العملية والزﻣھا الحق"ا ً ،حت"ى بداي"ة التس"عينات ﻣ"ن الق"رن الماض"ي،
النواقص ذاتھا التي شابتھا في الحركة الشيوعية العالمية.
وتكتس""ب قض""ية رف""ع ال""وعي ونش""ر الثقاف""ة العلمي""ين ف""ي الوق""ت الحاض""ر أھمي""ة
اس""تثنائية وخطي""رة لتتح""ول إل""ى قض""ية وطني""ة ينبغ""ي التص""دي لھ""ا ﻣ""ن قب""ل جمي""ع
القوى الديمقراطية والتقدﻣية ،ألن قوى اإلسالم السياسي المتعصبة ،المھيمن"ة عل"ى
الساحة السياسية ،تستھدف تجھيل الشعب ونش"ر الخراف"ات والخ"زعبالت واس"تغالل
ﻣقدس""ات الن""اس البس""طاء أبش""ع اس"تغالل ب""دفعھا إل""ى ﻣمارس""ات ﻣتطرف""ة ،فف""ي ذل""ك
ﻣصدر حياة تلك الق"وى وديموﻣتھ"ا .ف"ال غ"رو أن ال نج"د كلم"ة )الثقاف"ة( ف"ي ﻣس"ودة
الدستور التي كتبوھا ،فھم يجدون في رفع الوعي والتثقي"ف ع"دوھم الل"دود .ولك"نھم
يسبحون ضد التيار وضد قوانين الحياة .فالناس تبقى تحب الحياة وتحب أن تعيش"ھا
"دجالون ،ال""ذين س""ينعزلون ال ﻣحال "ة ﻣ""ع تط""ور
دج""ل ال" ّ
بأﻣ""ان ورف "اه وس""عادة ﻣھم""ا ّ
الحياة االقتصادية واالجتماعية ورفع الوعي ونشر الثقافة العلمية واإلنسانية.

أساليب التثقيف
في حياة الحزب أس"لوبان للتثقي"ف أح"دھما ذات"ي واآلخ"ر جم"اعي .ال"ذاتي ھ"و ق"راءة
الكت""ب ذاتي""ا ،تبادلھ""ا ب""ين أف""راد الخلي""ة وأص""دقائھا ،وذك""ر ﻣ""ا أنج""ز ف""ي التق""ارير
الشھرية التي يقدﻣھا الرفيق أو الخلي"ة والھيئ"ات الحزبي"ة األخ"رى .وإنش"اء ﻣكتب"ات
صغيرة لدى وحدات تنظيمية ﻣعينة .واتبعت بعض المنظمات المستقرة أس"لوبا ً أرق"ى
في ھذا المجال ،وھو أن يقوم أحد أعضاء الھيئة دوريا ً بتق"ديم خالص"ة للكت"اب ال"ذي
قرأه ﻣع استفساراته أو آرائه وتن"اقش ﻣ"ن قب"ل الھيئ"ة .وكان"ت ت"نظم قائم"ة ﻣركزي"ة
بالكتب التي ينبغي االختيار ﻣنھا للتثقيف.
أﻣا التثقيف الجماعي فأشكاله ﻣتنوعة جداً ،وأبسطھا ھو تخص"يص وق"ت ﻣح"دد ﻣ"ن
اجتم""اع الخلي""ة أو اللجن""ة للتثقي""ف ،أو تخص""يص بع""ض اجتماع""ات الھيئ""ات لھ""ذا
الغرض .تشكيل حلقات ﻣن ھيئات ﻣختلفة لمادة ﻣحددة .دورات تخصصية ،ال"دورات
الصحفية ﻣثالً .دورات التثقيف الطويلة األﻣد في المحافظات .وأعلى أش"كال التثقي"ف
الجم""اعي ھ""و المدرس""ة الحزبي""ة الت""ي يتف""رغ فيھ""ا الطال""ب لھ""ذه المھم""ة عل""ى ﻣ""دى
أشھر ﻣعينة ،ويكون لديھا قسم داخلي .وكان للحزب ﻣثل ھذه المدرس"ة ث"الث ﻣ"رات
في تاريخه .األولى ،في كردستان ـ درگله ف"ي األع"وام  1971ـ  ،1973وق"د تطرق"ت
لذلك في الموضوع المعنون "اإلفالت ﻣن قبضة المجرم ناظم ك"زار" .الثاني"ة ،أيض"ا ً
في كردستان ـ بشت آشان ﻣماثلة لألول"ى داﻣ"ت ح"والي ع"ام وذل"ك ﻣ"ن ربي"ع 1982
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حتى ربيع  1983تقريب"ا ً .وك"ان ﻣ"ديرھا ،لفت"رة ﻣعين"ة ،د .ك"اظم حبي"ب .والثالث"ة ف"ي
بغداد استمرت حوالي خمس سنوات في أواسط سبعينيات القرن الماضي.
الدراس""ة ف""ي المدرس""ة الحزبي""ة ف""ي بغ""داد كان""ت ﻣنتظم""ة ،وﻣختلط""ة بطبيع""ة الح""ال،
وكانت دوراتھا تضم باستمرار طلبة عرب ﻣ"ن دول الخل"يج وﻣ"ن الجنس"ين ،بم"ا ف"ي
ذل""ك ﻣ""ن العربي""ة الس""عودية .ودورات التثقي""ف ف""ي البص""رة ض""مت أيض "ا ً خليجي""ين.
وباإلضافة إلى الكالسيك الماركسي كانت تلقى في المدرس"ة ﻣحاض"رات ﻣتنوع"ة ف"ي
ﻣختلف الميادين ﻣن قبل كوادر الح"زب أو الرف"اق المتخصص"ين .وأذك"ر أنن"ي ألقي"ت
فيھا ﻣحاضرة حول الحرك"ة الفالحي"ة والمس"ألة الزراعي"ة .ت"ولى إدارة المدرس"ة ف"ي
الب"دء الرفي""ق أحم"د ك""ريم )ن"وري( وﻣ""ن ث"م الرفي""ق خض"ير عب""اس الس"ماوي .وك""ان
المحاضرون فيھا الرفيقة د.سعاد خيري والرفاق د.نمير العاني و بھاء ال"دين ن"وري
و علي الحاج حسن وأحمد حبيب.

الدراسة الحزبية في الخارج
قب""ل ث""ورة  14تم""وز ل""م ي""درس ف""ي الخ""ارج دراس""ة حزبي""ة  /دراس""ة الماركس""ية ـ "
اللينينية سوى الرفيق فھد .خالل الثورة كان الشھيد ﻣحمد صالح العبل"ي ي"درس ف"ي
ﻣوس""كو .وبع""د الث""ورة بس""نة واح""دة وحت""ى انھي""ار االش""تراكية المبك""رة ـ الش""مولية
درس في تقديري ،أكثر ﻣن ألفي ك"ادر حزب"ي ﻣ"ن ك"وادر الح"زب الش"يوعي العراق"ي
ف""ي ھ""ذه الم""دارس .وھ""ي باألس""اس ﻣدرس""تان األول""ى ف""ي ﻣوس""كو ـ ﻣعھ""د العل""وم
االجتماعية ،ﻣعھد لين"ين .والثاني"ة ف"ي ص"وفيا ـ المدرس"ة الحزبي"ة العلي"ا .وق"د درس
ال"""بعض ف"""ي الجمھوري"""ات الس"""وفيتية أو دول أخ"""رى كالماني"""ا الش"""رقية وروﻣاني"""ا
وجيكوسلوفاكيا.
كانت الدراسة في كلتا المدرستين )ﻣوس"كو وص"وفيا( ف"ي الب"دء ث"الث س"نوات .س"نة
واح""دة للغ""ة وس""نتان للمنھ""اج ،ال""ذي ك""ان عب""ارة ع""ن االقتص""اد السياس""ي والفلس""فة
المادي""ة الديالكتيكي""ة والمادي""ة التاريخي""ة وت""اريخ الحرك""ة العمالي""ة وت""اريخ الح""زب
الشيوعي في االتحاد الس"وفييتي .ويض"اف لھ"ا ف"ي ص"وفيا ت"اريخ الح"زب الش"يوعي
البلغ""اري .بع""د ت""وفر المت""رجمين وك""ذلك أس""اتذة يجي""دون اللغ""ة العربي""ة ،ألغي""ت س""نة
اللغ"ة ف""ي ﻣوس""كو وبات""ت ت""درس كم""ادة ثانوي""ة وبس""اعات ﻣح""ددة .واس""تحدثت دورة
لم""دة س""نة واح""دة ت""درس نف""س المنھ""اج بش""كل ﻣكث""ف .وس""اعات قليل""ة ج""داً للغ""ة
الروسية .وبدون تقديم البح"ث )ح"والي عش"رين ص"فحة( ال"ذي يتف"رغ ل"ه الدارس"ون
في األشھر الستة األخيرة في الدورة الطويلة .وقد أضيفت إلى الم"نھج الدراس"ي ف"ي
ﻣوسكو ﻣادة جديدة ،شيقة وﻣفي"دة ،ﻣن"ذ بداي"ة س"بعينيات الق"رن الماض"ي وھ"ي عل"م
النفس االجتماعي .وكانت ھناك دورات طوعية ﻣختلف"ة قص"يرة األﻣ"د ﻣث"ل الص"حافة
والتصوير و...الخ وقد دخلت الدورتين المذكورتين عند دراستي في ﻣوسكو.
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درست في الخارج ﻣرتين ،المرة األولى في صوفيا ولم أكملھا ،والثانية ف"ي ﻣوس"كو
أكملتھ""ا تقريب""ا .وس""فرتي األول""ى للدراس""ة ،وھ""ي األول""ى ف""ي حي""اتي خ""ارج ال""وطن،
كانت دراﻣاتيكية لذلك بقيت عالقة في ذاكرتي.
ف""ي نھاي""ة  1962بلغ""ت بق""رار س""فري للدراس""ة ف""ي الخ""ارج لم""دة ث""الث س""نوات ف""ي
بلغاريا .لقد فوجئت بالقرار ألنن"ي ل"م أك"ن ق"د س"معت بالدراس"ة الحزبي"ة ف"ي الخ"ارج
أصال .كنت ﻣحكوﻣا ً غيابيا ً لم"دة ث"الث س"نوات .وحص"لت عل"ى ج"واز س"فر بمس"اعدة
أحد المحاﻣين ،وكان بمعيت"ي الرفي"ق أك"رم حس"ين ودفعن"ا للمح"اﻣي ﻣبل"غ  30دين"اراً
بعد إجراء تغيير في لقبي في الوثيقة الوحيدة التي كانت ﻣطلوبة وھ"ي دفت"ر الخدﻣ"ة
العسكرية .كان ھ"ذا المح"اﻣي يستحص"ل توقي"ع نائ"ب ﻣ"دير التحقيق"ات الجنائي"ة عل"ى
القوائم بمبلغ ﻣقطوع عن كل جواز.

أول سفرة خارج الوطن
ﻣنحت ﻣبلغا ً ﻣن المال ﻣن قبل الحزب لشراء بع"ض المالب"س ولتغطي"ة أج"ور س"فري
إلى صوفيا عب"ر بي"روت .فق"د ك"ان الس"فر ﻣ"ن الع"راق إل"ى البل"دان االش"تراكية ب"دون
وثائق تبرر القصد ﻣ"ن الس"فر أﻣ"راً ﻣتع"ذراً ،وكان"ت الدراس"ة الحزبي"ة س"رية للغاي"ة.
زودني ﻣسؤولي الحزبي الرفي"ق ب"اقر إب"راھيم ،وال"ذي ل"م يك"ن ق"د س"افر إل"ى خ"ارج
العراق وال ﻣرة واحدة بع"دُ ،برس"الة وق"ال ل"ي" :ھ"ذه الرس"الة أﻣان"ة الح"زب عن"دك،
إتضمھا أوﻣا تطلعھا إال ﻣن توصل صوفيا وتسلمھا للرفاق البلغار".
عمل لي أخي حميد حفلة توديع ﻣتواض"عة عش"ية الس"فر ،ورافقن"ي ف"ي الي"وم الت"الي
إلى المطار ألطير ألول ﻣرة في حياتي بالطائرة إلى بي"روت .اندھش"ت لجم"ال بي"روت
واستغربت االنحناءات في شوارعھا قبل أن استوعب ﻣا تضفيه تلك االنحن"اءات ﻣ"ن
جمال على بنية المدينة المعمارية.
في ﻣكتب الطيران ف"ي بي"روت طل"ب ﻣن"ي الموظ"ف في"زا ،ل"م أس"مع بھ"ذه الكلم"ة ﻣ"ن
قبل ،وعندﻣا عرف"ت بأنھ"ا تأش"يرة س"ماح ينبغ"ي الحص"ول عليھ"ا ﻣ"ن س"فارة الدول"ة
المقصودة لدخول حاﻣلھا إلى البلد ،أخبرته ال توج"د عن"دي ﻣش"كلة ف"ي دخ"ول البل"د،
لدي أخ يدرس ھناك ووعدني بأنه سيتدبر األﻣر عند وصولي ﻣطار صوفيا .حص"لت
عل""ى ت""ذكرة س""فر ج""راء إلح""احي عل""ى أول ط""ائرة ،وش""كك الموظ""ف بالس""ماح ل""ي
بالخروج ﻣن المطار ،ووعدني باستعادة التذكرة بدون خصم في حالة عدم سفري.
وفعال ،لم يسمحوا لي في ﻣط"ار بي"روت ب"الطيران .ولع"دم وج"ود س"فارة بلغاري"ة ف"ي
لبن""ان اقت""رح ﻣكت "ب الطي""ران إرس""ال ج""وازي إل""ى دﻣش""ق للحص""ول عل""ى في""زا بع""د
الحصول على حجز لمدة ثالثة أيام في فندق بلكان ـ خمس نجوم في ص"وفيا .تريث"ت
في األﻣر وذھبت إلى ﻣكتب صحيفة " النداء" لسان حال الحزب الشيوعي اللبن"اني.
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أرشدوني في المكتب إلى الملحقي"ة التجاري"ة البلغاري"ة ف"ي بي"روت .التقي"ت ب"الملحق
التج""اري البلغ""اري وكش""فت ل""ه ھ""ويتي وﻣھمت""ي ف""ي بلغاري""ا .وأخبرت""ه ب""أني أحم""ل
رسالة إلى حزبھم ﻣن قيادة حزبنا وبإﻣكانه االطالع عليھ"ا ،وﻣ"ددت ي"دي إل"ى جيب"ي
ألخرجھا فرفض االطالع عليھ"ا رفض"ا ً قاطع"ا ً ،وأرش"دني إل"ى نف"س ﻣكت"ب الطي"ران،
الذي سبق وأن تعاﻣلت ﻣعه لمساعدتي.
أخبرني ﻣكتب الطيران بأن إرسال الجواز إلى دﻣشق إلنجاز المعاﻣلة يس"تغرق ثالث"ة
أي"ام وھن"اك ط"ائرة بع"د ي"وﻣين ﻣ"ن ع"ودة الج"واز ،وأخ"ذ ﻣن"ي ﻣبلغ"ا ً ﻣحترﻣ"ا ً إلنج"از
المعاﻣلة .رصيدي ﻣ"ن النق"ود ل"م يع"د يكفين"ي إال ل"ثمن الت"ذكرة ،بع"ت بع"ض ﻣالبس"ي
الجدي""دة ،بع""د أن قلبتھ""ا ﻣ""راراً ب""ين ي""دي ،فق""د كن""ت أحل""م بالوص""ول إل""ى بلغاري""ا
ألرت""ديھا .بع""ت س""روال س""رج وبل""وز وش""ال وانتقل""ت إل""ى أرخ""ص فن""دق ف""ي ﻣرك""ز
المدينة .وأخذت أستغني عن وجبة العشاء.
ھطل""ت أﻣط""ار غزي""رة ﻣن""ذ أن وص""ل ج""وازي إل""ى دﻣش""ق ،فق""د كن""ا ف""ي نھاي""ة ك""انون
األول .انقطع الطريق ب"ين دﻣش"ق وبي"روت ول"م يع"د الج"واز إال بع"د خمس"ة أي"ام ،أي
بعد ﻣغادرة الط"ائرة الت"ي حج"زت عليھ"ا! ح ّمل"ت ﻣكت"ب الس"فريات ﻣس"ؤولية ت"أخري
وأخبرتھم بأن ثمن التذكرة قد تآك"ل .ك"ان ﻣوظ"ف المكت"ب طيب"ا ً ويرغ"ب بمس"اعدتي،
فاقترح علي السفر بع"د بض"عة أي"ام ﻣ"ن بي"روت إل"ى إس"طنبول بالط"ائرة وﻣنھ"ا ،بع"د
ثالث""ة أي""ام ،إل""ى ﻣين""اء فارن""ا بالب""اخرة بس""عر ﻣالئ""م ج""داً ،وافق""ت عل""ى الف""ور .بع""ت
القفازات الجلدية وث"اني س"روال جدي"د ،واش"تريت بع"ض اللي"رات التركي"ة ،وس"افرت
إلى إسطنبول .عند وصولي إلى إسطنبول لم أجد حقيبتي ﻣع حقائب المسافرين .بع"د
التح"""ري ظھ"""ر بأنھ"""ا ذھب"""ت إل"""ى الق"""دس! وأخبرون"""ي بأنھ"""ا س"""تعاد إل"""ى إس"""طنبول
وأستلمھا بعد يوﻣين ولم أستلمھا إال قبل ساعتين ﻣن ﻣوعد توجھي للميناء.
تحركت الباخرة في الموعد المحدد .كان على ﻣتن الباخرة ،بين خليط ﻣ"ن األجن"اس،
ﻣجموع""ة ﻣ""ن الطلب""ة الع""راقيين العائ""دين إل""ى ﻣوس""كو عب""ر ﻣين""اء فارن""ا بع""د قض""اء
العطل""ة الش""توية ف""ي الع""راق .تعرف""ت عل""ى أح""دھم وك""ان ش""يوعيا ً وأب""دى اس""تعداده
لمساعدتي بالترجمة عند وصولنا إلى ﻣيناء فارنا.

الوصول إلى بلغاريا
كنت العب الشطرنج ﻣع رجل يوغس"الفي عن"دﻣا أص"بت ب"دوار البح"ر .أعط"وني حب"ة
تناولتھ"""ا ونم"""ت ،ول"""م أف"""ق إال بع"""د وص"""ولنا ﻣين"""اء فارن"""ا .ق"""دﻣت ج"""وازي لض"""باط
الجوازات ،وكانوا ﻣجموع"ة يجلس"ون عل"ى ش"كل نص"ف دائ"رة ف"ي قاع"ة عل"ى ظھ"ر
الباخرة ،وقدﻣت لھم رسالة قي"ادة الح"زب الموجھ"ة إل"ى ح"زبھم .وش"رحت لھ"م عب"ر
المترجم العراقي باختصار ،أسباب وصولي إلى الميناء وليس إلي المطار .كنت أظن
بأنھم ﻣا أن يقرأوا رسالة قيادة الحزب سينجلي لھم الوض"ع ويرحب"ون ب"ي ،وإذا ب"ي
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أج""دھم ف""ي حي""رة ﻣ""ن أﻣ""رھم يقلب""ون الج""واز والرس""الة ف""ي أي""ديھم .استفس""رت ع""ن
أسباب حي"رتھم ق"ائالً" :أل"يس ك"ل ش"يء واض"حا ً ف"ي الرس"الة؟ أج"ابوا ﻣستفس"رين:
"أي""ة رس""الة؟" أش""رت إل""ى الرس""الة الت""ي س""لمني إياھ""ا ﻣس""ؤولي وق""ال ل""ي" :ھ""ذه
أﻣانة الحزب ﻣا اتسلمھا إال للرفاق البلغار ﻣن توصل".
نظ""ر الض""باط جم""يعھم دفع""ة واح""دة إل""ي وق""ال ل""ي كبي""رھم" :ھ""ذه في""زا وليس""ت
رسالة ...فيزا ﻣنفصلة"! لم تعد قدﻣاي تحملني وج"دت كرس"يا ً فارغ"ا ً وجلس"ت علي"ه
ورﻣيت رأسي بين كفي وتس"اءلت ﻣ"ع نفس"ي أحق"ا ً ك"ان ﻣ"ن الممك"ن تج"اوز ك"ل ھ"ذه
المتاعب لو كان قد قيل لي" :ھذه فيزا بلغارية اخفيھا في بغداد وإبريزھ"ا ف"ي ﻣط"ار
بيروت".
بعد فت"رة ليس"ت بالقص"يرة أخبرون"ي ب"أن ص"وفيا أعلم"تھم ب"أن ھن"اك ش"خص ب"نفس
االس""م ك""ان يج""ب أن يص""ل قب""ل ح""والي عش""رين يوﻣ""ا إل""ى ﻣط""ار ص""وفيا ول""يس إل""ى
ﻣيناء فارنا .وتركوني على ظھر الباخرة .ق"ال ل"ي المت"رجم" :ال تس"تبعد ب"أن البلغ"ار
ق""د يش""كون ف""ي أﻣ""رك .ق""د ي""ذھب تفكي""رھم إل""ى أن إح""دى ﻣخ""ابرات دول""ة ع""دوة ق""د
اختطفتك واستبدلتك بآخر وأنت الشبيه المدرب"!
ــ ﻣعقولة؟ ،أجبته ﻣستغربا ً.
ــ ليش ﻣا ﻣعقولة ...ﻣا ساﻣع بالستار الحديدي".
ـ " طي""ب ،إذا انطل""ت ﻣث""ل ھ""ذه الحيل""ة عل""يھم فكي""ف تنطل""ي عل""ى الرف""اق الع""راقيين،
فبإﻣكان البلغار التأكد ﻣن ذلك بسھولة عن طريقھم.
ــ طبعا ً طبعا ً ،عود لما توصل إلى صوفيا.
توقفت الباخرة خمس ساعات في ﻣيناء فارنا وأنا على ظھرھ"ا .ن"زل جمي"ع الرك"اب
وبق""ى عل""ى ظھرھ""ا المس""افرون إل""ى ﻣين""اء أوديس""ا ف""ي االتح""اد الس""وفييتي .اش""تغلت
ﻣحركات الباخرة وال أثر للرفاق! وقبل إبح"ار الب"اخرة ببض"ع دق"ائق غادرتھ"ا ألك"ون
ضيفا ً عزيزاً ولكن...؟
رافقن""ي خ""الل الي""وﻣين الل""ذين قض""يتھما ف""ي فارن""ا رفيق""ان .أح""دھما يب""دو ﻣ""ن ش""كله
وطريقة تعاﻣله بأنه ضابط أﻣن ،أﻣا الثاني فيبدو ﻣن ﻣرات"ب األﻣ"ن .ال أس"تبعد ب"أنني
كنت تحت رقابة شفافة ،وﻣن أدلتي على ذلك ھي سرقة ورقة ﻣني كنت أكت"ب عليھ"ا
لفظ بعض الكلمات البلغارية .كن"ت ﻣس"روراً لوج"ودي ف"ي بل"د اش"تراكي ،وكن"ا نرت"اد
ﻣطاعم جيدة ولم تكن تشغلني شكوكھم إطالقا ً .عند وصولي إلى صوفيا أنزلوني ف"ي
فندق وأبلغوني بأن ال أخرج ﻣنه .في اليوم التالي زارني رفيق بلغاري يتكلم العربي"ة
وبمعيته رفيق عراقي أعرف"ه واس"مه حم"د ﷲ ﻣرتض"ى )عرف"ت الحق"ا ً بأن"ه ﻣس"ؤول
المنظم""ة الطالبي""ة ف""ي بلغاري""ا( تص""افحنا وتبادلن""ا كلم""ات الترحي""ب .استفس""ر الرفي""ق
البلغاري ﻣن حمد ﷲ :ھل تعرفه؟ أجاب حمد ﷲ " :نعم كنا في ھيئة حزبية واح"دة،
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وك""ان يت""ردد عل""ى البي""ت الحزب""ي ف""ي الحل""ة" .انتھ""ت المقابل""ة بس""رعة وأخبرن""ي
البلغ""اري ب""أنني ح""ر وأتمك""ن ﻣ""ن التج""ول ف""ي المدين""ة وس""أنقل قريب "ا ً إل""ى المدرس""ة
الحزبي""ة ،ﻣ""ع ابتس""اﻣة عريض""ة وكأنھ""ا تق""ول" :ع""ذراً للمض""ايقة ،الحيط""ة والح""ذر
ضروريان ،أليس كذلك؟"
عصر نفس ذلك اليوم ،زارني الرفيق ناصر عبود عضو اللجن"ة المركزي"ة وﻣس"ؤول
فريقنا الدراسي في المدرسة الحزبية .نقل"ت ف"ي الي"وم الت"الي إل"ى المدرس"ة الحزبي"ة
وﻣباش""رة إل""ى الحج""ز الص""حي ف""ي غرف""ة ﻣعزول""ة ألكث""ر ﻣ""ن عش""رة أي""ام ،ك""إجراء
روتين""ي يش""مل جمي""ع الج""دد ،حي""ث يخض""ع الم""رء لفحوص""ات ﻣتنوع""ة وللمراقب""ة
الصحية .تعرفت على ثالثة رفاق ﻣم"ن زارون"ي ﻣ"ن وراء الش"باك وھ"م عب"د ال"رزاق
الصافي وسليم المرزا وحمي"د بخ"ش .زودت بكت"اب ﻣدرس"ي وباش"رت بدراس"ة اللغ"ة
البلغارية ذاتيا ً.

في المدرسة الحزبية العليا في بلغاريا
لم يكن وقت وصولي للدراسة ﻣالئما ً ،فقد كان في ﻣنتصف السنة الدراسية .فلم يك"ن
ص""حيحا ً قض""اء س""نة ونص""ف ف""ي دراس""ة اللغ""ة ،و ف""ي الوق""ت نفس""ه ل""م أك""ن ﻣ""ؤھالً
الختص""ار ﻣ""دة الدراس""ة إل""ى نص""ف س""نة ،ب""دالً ﻣ""ن س""نة دراس""ية واح""دة ك""اآلخرين،
الذين بينھم خريجو الجاﻣعات .فباإلض"افة إل"ى ﻣس"توى تعليم"ي المت"دني كن"ت أع"اني
ﻣ"ن ص""مم ف""ي س""معي .ك"ان ذل""ك ص""عبا ً ج""دا ،ﻣ"ع ذل"ك اس""تجبت لتش""جيع المش""جعين،
وق""ررت الس""عي لدراس""ة اللغ""ة ف""ي نص""ف الس""نة الدراس""ية المتبقي""ة! خصص""ت ل""ي
ﻣعلمة خاصة ،لعدم وجود صف جدي"د .وكل"ف الرفي"ق عب"د ال"رزاق الص"افي ﻣ"ن قب"ل
س"ھل
المنظمة لمساعدتي وكان ﻣضطراً لتعليمي غير قليل ﻣن قواعد اللغة العربية لي ّ
علي فھم قواعد اللغة البلغارية.
والص""افي ﻣ""ن ال""ذين يحفظ""ون النك""ات ولدي""ه ﻣخ""زون كبي""ر ﻣنھ""ا .وﻣ""ن نك""ات تل""ك
المرحلة التي اكتشفتھا في خزينه ،بعد سنين طويلة ،ھي :كلم"ة ) په پل نِ"ك( وتعن"ي
ﻣنفضة .لفظھا أكثر ﻣن ﻣرة ،عن"دﻣا ك"ان يدرس"ني ،ل"م أك"ن أس"معه جي"داً فل"م أتمك"ن
ﻣن تلفظھا فقد كنا ﻣتقابلين على ﻣنضدة عريضة وﻣتباع"دين ف"ي جلس"تنا ،ال أع"رف
ﻣا لذي دفعني للتمادي بالظھور في ع"دم ﻣق"درتي عل"ى تلفظھ"ا فأخ"ذ يرددھ"ا إل"ى أن
ب"ح ص""وته .قل""ت ل""ه أتركھ""ا ،ھ""ذه كلم""ة ص""عبة .تجاوزناھ""ا ،وواص""لنا ال""درس ...بع""د
فت"""رة أش"""علت س"""يكارة وكان"""ت المنفض"""ة ب"""القرب ﻣن"""ه فقل"""ت ل"""ه " :ب"""روح أب"""وك
ﻣتناوشني ھاي ال ) په پل نِك( نسيت شيسموھا عدكم بالعربي!" .ففغر الص"افي ف"اه
ﻣندھشا ً وبحلق في وجھي وانا صاﻣت أﻣاﻣه  ..وﻣن ثم انفجرنا سوية ضاحكين.
كانت المدرسة الحزبي"ة ف"ي بلغاري"ا ،والت"ي تق"ع ف"ي ض"واحي ص"وفيا ،أش"به بالثكن"ة
العس""كرية ،إذا ﻣ""ا قورن""ت بالمدرس""ة الحزبي""ة ف""ي ﻣوس""كو .فم""ثالً ،بع""د اس""تراحة
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الظھيرة يجب على الدارس أن يك"ون ف"ي غرفت"ه ويق"رأ وھن"اك رقاب"ة عل"ى ذل"ك ﻣ"ن
قبل اإلدارة .ويتكرر األﻣر بع"د العش"اء .عص"ر ي"وم األربع"اء فق"ط يمك"ن الن"زول إل"ى
ص""وفيا وبإج "ازة ﻣ""ن ﻣس""ؤول المجموع""ة .أﻣ""ا المبي""ت خ""ارج المدرس""ة ،فق""د ك""ان
ﻣمنوع"ا ً ،ﻣ""ا ع"دا ف"ي عطل"ة نھاي""ة األس"بوع .األك""ل ﻣش"ترك وھ""و ن"وع واح""د لجمي""ع
طلبة المدرسة .الحمام أس"بوعي وأيض"ا ً ﻣش"ترك ،قب"ل الظھ"ر للرفيق"ات وبع"د الظھ"ر
للرف"""اق .الرات"""ب الش"""ھري يس"""اوي  %44ﻣ"""ن الرات"""ب ال"""ذي يقبض"""ه ال"""دارس ف"""ي
ﻣوس"كو .ك""ان ف""ي المدرس""ة بض"ع ف""رق دراس""ية عربي""ة وأجنبي"ة ص""غيرة ،وھ""ي ﻣ""ن
سوريا ولبنان واألردن وأﻣريكا الالتينية وقبرص.
لم أتمكن ﻣن تعلم اللغة بمستوى يؤھلني للمباشرة بدراس"ة البرن"اﻣج ف"ي ب"دء الس"نة
الدراسية في ع"ام  ،1962فواص"لت دراس"ة اللغ"ة لم"دة س"تة أش"ھر أخ"رى ،وأكمل"ت
الس""نة الدراس""ية بدراس""ة الفلس""فة المادي""ة الديالكتيكي""ة وﻣرحل""ة ﻣ""ن ﻣراح""ل ت""اريخ
الحزب الشيوعي السوفيتي .وﻣن ثم تقرر أن أقطع دراستي وأعود لل"وطن عل"ى أث"ر
انق""الب  8ش""باط األس""ود ع""ام  .1963وبقي""ة الحكاي""ة وردت ف""ي ﻣوض""وع "الع""ودة
للوطن".

ﻣحاولة تجميدي
في ﻣوضوع "اإلف"الت ﻣ"ن قبض"ة المج"رم ن"اظم ك"زار" تح"دثت ح"ول الظ"روف الت"ي
دعت الحزب إلى االحتفاظ بعدد ﻣن أعضاء اللجن"ة المركزي"ة ف"ي األراض"ي المح"ررة
ﻣ""ن الدكتاتوري""ة الداﻣي""ة ف""ي كردس""تان .وبع""د توق""ف الحمل""ة اإلرھابي""ة ف""ي خري""ف
 ،1971أعي""د الرف""اق ال""ذين ك""انوا الجئ""ين ف""ي كردس""تان إل""ى ﻣن""اطقھم .وع""دت أن""ا
وعائلتي إلى بغداد .اتصل بي الرفيق بھاء الدين ن"وري وأخبرن"ي ب"أني س"أجلس ف"ي
البيت ألن وجھي أصبح ﻣعروفا ً وﻣكشوفا ً لدى الكثيرين ،وإن ظ"روف العم"ل الس"ري
ال تتحمل ﻣشكلة سمعي الثقيل .قلت له:
"وجھي ليس ﻣكشوفا ً أكثر ﻣنك وﻣن آخرين ،وإن ثق"ل س"معي ل"يس ب"األﻣر الجدي"د،
وإنني اعتبر ھذا القرار بمثابة تجميد ،وأطلب إعادة النظر فيه .على أث"ر ذل"ك نس"بت
إلى لجنة التنظ"يم المركزي"ة )ل"تم( وك"ان س"كرتيرھا الرفي"ق عم"ر عل"ي الش"يخ وﻣع"ه
الرفيق""ان ﻣھ""دي عب""د الك""ريم وعب""د الوھ""اب ط""اھر أعض""اء فيھ""ا .كن""ت ش""به ﻣجم""د،
ﻣھمتي الوحيدة ھي حضور اجتماعات الھيئة الحزبية والتي كانت تعقد في بيتنا.
كان يقلقني احتمال تدھور سمعي الذي قد يحولني إلى عض"و غي"ر ن"افع ف"ي الح"زب.
ولكن ﻣاذا لو تمكنت أن أكتب في ﻣطبوعات الحزب؟ بالتأكيد سأكون ﻣفيداً وسأتمكن
ﻣ""ن الحف""اظ عل""ى ﻣرك""زي الحزب""ي ال""ذي أعت""ز ب""ه .وال""ذي تع ّم""د ب""أكثر ﻣ""ن انتخ""اب
حزبي ،كان آخرھا المؤتمر الوطني الثاني للحزب .وكنت على قناعة بأن انتخابي ل"م
يأت لمجرد ورود اسمي في قائمة المرشحين ﻣن قبل قيادة الحزب ،بل لثق"ة الك"وادر
139

الحزبية بإخالص"ي وتف"انيي لقض"ية الح"زب والش"عب وال"وطن .وال"دليل عل"ى ذل"ك أن
اس""مي ل""م يك""ن ف""ي القائم""ة ف""ي الك""ونفرنس الثال""ث للح""زب ال""ذي عق""د ف""ي ،1967
فرشحت ﻣن قبل ﻣمثلي المناطق العربي"ة األرب"ع ،الت"ي عمل"ت فيھ"ا جميع"ا ً كس"كرتير
للجانھا .رشحني الرفيق كاﻣل كرم ﻣن بغداد والفقيد ﻣحمد حس"ن ﻣب"ارك ﻣ"ن الف"رات
األوسط و الرفيق سليم إس"ماعيل ﻣ"ن الجنوبي"ة والفقي"د ﻣحس"ن علي"وي ﻣ"ن الك"وت
وھي أكبر ﻣنظمة في المنطقة الوسطى )لم تكن لجنة المنطقة قائمة آنذاك( .طبع"ا ً ل"م
تعترض قيادة الحزب ،وقد فزت بعض"وية اللجن"ة المركزي"ة عل"ى حس"اب بھ"اء ال"دين
نوري الذي أصبح ﻣرشحا لعضويتھا.
اس""تحوذت عل""ي فك""رة الكتاب""ة رغ""م ع""دم واقعيتھ""ا بس""بب ض""عف ﻣ""ؤھالتي .اتص""لت
بصديقي صاحب باقر ﻣدرس اللغة العربي"ة وطلب"ت ﻣن"ه تزوي"دي بكت"ب قواع"د اللغ"ة
العربية التي تدرس في اإلعدادي"ة ،وزودن"ي بھ"ا وبكت"اب "كي"ف تكت"ب بحث"ا " ألح"د
األساتذة المصريين ،وكان كتابا ﻣفقودا ﻣن األسواق في ذلك الوقت ).(* 33

لقاء ﻣع المكتب السياسي
في أحد األي"ام درس"نا ف"ي )ل"تم( طلب"ا ً للرفي"ق ج"الل دب"اغ يطل"ب في"ه إرس"اله للخ"ارج
للدراس""ة الحزبي""ة ،ألن""ه ل""م يكم""ل دراس""ته بس""بب انق""الب  8ش""باط األس""ود .الحظ""ت
تعاطف )لتم( ﻣع الطلب وﻣوافقتھا عليه .تلقفت الفكرة ،فإذا كان ج"الل ل"م يكم"ل فأن"ا
بالكاد بدأت .قدﻣت طلبا ً للمكتب السياسي وطلبت دراس"ة لم"دة س"نتين بع"د أن أقنع"ت
أم شروق بضرورة وأھمية ذلك بالنسبة لي.
كان الفقيد زكي خيري المسؤول األول آنذاك لوجود الرفيق عزيز ﻣحمد في الخارج.
وك""ان الرفي""ق ب""اقر إب""راھيم ق""د ع""اد للت""و ﻣ""ن س""فرة طويل""ة ف""ي الخ""ارج .ذھب""ت ﻣ""ع
العائل""ة لزيارت""ه وناقش""نا ﻣوض""وع الدراس""ة وأب""دى تفھم""ا لھ"ا ً ،ولك""ن ل""م يفھ""م لم""اذا
سنتين وليس سنة واحدة .وأخيراً أبدى االستجابة أﻣام رغبتي الجاﻣحة ،وكان ع"ادة
ﻣا يحترم قناعاتي.
تمت ﻣوافقة المكتب السياسي على الدراسة ولمدة سنتين ،واستدعيت للحض"ور إل"ى
اجتم""اع للمكت"""ب السياس""ي ف"""ي بي"""ت الرفي""ق ك"""ريم أحم"""د وبحض""ور الرفي"""ق ب"""اقر
 33ـ " * ف""ي إح""دى فت""رات االنتظ""ار ف""ي الش""ام ف""ي الثمانين""ات ق""رأت كتاب "ا ً لقواع""د اللغ""ة العربي""ة
بمجلدين ،في ﻣكتبة بالقرب ﻣن إقاﻣتي في ﻣنطقة ﻣساكن برزة ،يدرس في الجاﻣعات ﻣع ھاﻣش
خاص لألساتذة .كم ك"ان ب"ودي أن أحش"ي تل"ك المعلوﻣ"ات ف"ي رأس"ي ولك"ن ل"م يك"ن ھن"اك س"بيل
لذلك ،فاكتفيت باالطالع على الكتاب وشرائه الحقا ً ،ب"الرغم ﻣ"ن أن"ه كل"ف ﻣيزانيت"ي الكثي"ر .وق"د
استعاره ﻣني أحد األصدقاء في بلغاريا ليستعين به في تدريس اللغ"ة العربي"ة ف"ي جاﻣع"ة ص"وفيا
ولم يرجعه!
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إبراھيم ،ال أتذكر إن كان الرفيق عم"ر عل"ي الش"يخ حاض"راً أم ال ،وك"ان الفقي"د زك"ي
خيري يترأس االجتماع ،وقد وجه كالﻣه لي قائال" :إن فريقن"ا للدراس"ة ف"ي ﻣوس"كو
سيكون كبيراً وستكون ﻣسئول الفريق وﻣشرفا ً على لجنة االتحاد السوفييتي )الھيئة
المس""ؤولة ع""ن تنظ""يم الطلب""ة( وعلي""ك ،وأن""ت تق""ود ﻣث""ل ھ""ذا الفري""ق ،أن تك""ون ق""د
استفدت ﻣن تجربتك في كردستان.
استغربت ﻣن األﻣر ألنني لم أحاسب على خطأ ﻣا ارتكبته ف"ي كردس"تان لك"ي أس"تفيد
ﻣن تجربته .لقد كنت ﻣسؤوالً عن "ﻣنظم"ة الالجئ"ين" وانص"رف تفكي"ري لھ"ا فقل"ت
ل""ه" :ف""ي كردس""تان كن""ت ﻣس""ؤوالً ع""ن تنظ""يم "الالجئ""ين" وس""ارت أﻣورھ""ا عل""ى
أحسن ﻣا يرام والرفيق أبو سليم )كريم أحمد( كان ﻣشرفا ً وھو شاھد على ذل"ك )ھ"ز
أبو سليم رأسه ﻣؤيداً("" .ال ..ال ،الكالم ليس على المنظم"ة ،ب"ل عل"ى عالقت"ك ب"أبي
سالم )بھاء الدين نوري( في كردستان" ،عقب الرفيق زكي.
" طبعا ً طبعا"ً .قل"ت ذل"ك بع"د أن ت"ذكرت بع"ض األﻣ"ور الشخص"ية البحت"ة ،وبعض"ھا
تافه ،حصلت بيني وبين أبي سالم أدت إلى سوء تفاھم بيننا وتحول ذل"ك إل"ى قطيع"ة
ﻣؤقت"ة .وعن""دﻣا قل""ت" :طبع"ا ً ..طبع"ا ً" كن""ت أرغ"ب ف""ي غل""ق ھ"ذا الموض""وع ،ألنن""ي
كنت واثقا ً ﻣن عدم تكرار ذلك .كنت قد نسيت ﻣا حص"ل بين"ي وب"ين أب"ي س"الم وكن"ت
أتصور بأننا تجاوزنا ذلك ،فل"م أرب"ط ﻣحاول"ة تجمي"دي ث"م إبق"ائي ش"به ﻣجم"د ،لم"دة
ثمانية أشھر ،بما حص"ل ،خاص"ة وأنن"ي ل"م أحاس"ب علي"ه ،إذا ك"ان ذل"ك يتطل"ب فع"الً
المحاسبة ،بل ولم يوجه إلي سؤال واحد حول الموض"وع .ولك"ن ظھ"ر ب"أن تص"وري
لم يكن صحيحا ً .وﻣع األسف كان"ت تحص"ل أحيان"ا ً "عقوب"ات" ﻣ"ن خ"الل اإلج"راءات
التنظيمية ،وھي أشبه بضرب تحت الحزام.
فاج""أني أب""و يحي""ى ب""أن طل""ب ﻣن""ي تس""ليم الرفي""ق عب""د ال""رزاق الص""افي ص""ورتين
والمعلوﻣات الضرورية لحصولي عل"ى ج"واز س"فر طبيع"ي .وعرف"ت الحق"ا ً ب"أن ھ"ذه
الجوازات تصدر بموافقة قيادة البعث ألعضاء اللجنة المركزية فقط .ھيأ لي الص"افي
الجواز والفيزا السوفيتية ورافقني ھ"و وأخ"ي حمي"د إل"ى المط"ار ألطي"ر ﻣباش"رة إل"ى
ﻣوسكو .عند وصولي إلى ﻣوسكو ُحجزت خارجھا لمدة يوﻣين ،وھو إج"راء تقلي"دي
إلجراء الفحوصات الضرورية علي ،للتأك"د ﻣ"ن س"الﻣتي ﻣ"ن األﻣ"راض المعدي"ة قب"ل
نقلي إلى المعھد.

في ﻣعھد العلوم االجتماعية في ﻣوسكو
في الي"وم الت"الي لوص"ولي أرس"ل جيرنيك"وف ﻣ"دير ﻣعھ"د العل"وم االجتماعي"ة )ﻣعھ"د
لين""ين( ف""ي طلب""ي .ك""ان اللق""اء دافئ"ا ً ج""داً .طل""ب ﻣن""ي اإلس""راع بوص""ول فريقن""ا ألنھ""م
بصدد تحديد ﻣوعد حفل االفتتاح الرسمي للسنة الدراسية الجديدة قريبا .أخبرته ب"أن
حوالي  45رفيقا ً ينتظرون ﻣن"ذ ﻣ"دة ليس"ت بالقص"يرة ف"ي دﻣش"ق لع"دم وج"ود أﻣ"اكن
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شاغرة على ﻣتن الطائرات القادﻣة إلى ﻣوسكو ،ورجوت ﻣس"اعدته ،فوع"دني خي"راً.
وبالفعل بعد بضعة أيام وصل الجميع إلى ﻣوسكو!
كان جيرنيكوف ،عض"و اللجن"ة المركزي"ة للح"زب الش"يوعي ف"ي االتح"اد الس"وفييتي،
شخص"ية قوي"ة وﻣحترﻣ""ة ﻣ"ن الجمي""ع وﻣتنف"ذة وعالقت"ه ﻣباش""رة بالمكت"ب السياس""ي
للح""زب الم""ذكور ،وتحدي""دا بالعض "و المرش""ح للمكت""ب السياس""ي بنم""اريوف ﻣس""ئول
العالقات الخارجية في اللجنة المركزية ،والمشرف على المعھد .ك"ان جيرنيك"وف ق"د
تجاوز الستين ﻣن عمره ,شعره رﻣادي اللون ،وجھه أحمر وﻣدور الشكل وبشوش،
ويبدو ضخما نسبيا .كان يحترم حزبن"ا كثي"را لكفاحيت"ه العالي"ة وتض"حياته الجس"يمة،
وقد حضر في إحدى ﻣناسبات عي"د ﻣ"يالد حزبن"ا ،رغ"م إن"ه ك"ان ﻣ"ن الن"ادر حض"وره
لمثل ھذه الحفالت ،ورفع نخبا بالمناسبة ﻣضاعفا عمر الحزب أﻣام ﻣمثل"ي أكث"ر ﻣ"ن
أربعين حزبا شيوعيا ،نافيا أن يكون كالﻣه ﻣجاﻣلة ،وفسر قول"ه ب"ان تجرب"ة الح"زب
الشيوعي العراقي غنية وتساوي ضعف عمره.
ك""ان الم""دير يعق""د لن""ا ،نح""ن ﻣمثل""ي الف""رق ف""ي المعھ""د ،اجتماع""ات دوري""ة .ل""م يك""ن
يتس""اھل ف""ي خ""رق المواعي""د إطالق "ا ً ،وك""ان يعتب""ر ﻣ""ن يت""أخر ع""ن ﻣوع""د ﻣ""ا بأن""ه ال
يحترم نفس"ه ألن"ه ال يحت"رم اآلخ"رين ،ف"احترام اآلخ"رين ووق"تھم ھ"و احت"رام لل"نفس
أيضا ً .نقلت ھذه المقولة لقيادة ﻣنظمتنا الطالبية ف"ي ﻣوس"كو ،وكن"ت ﻣش"رفا ً عليھ"ا،
إذ كان""ت تعتب""ر الت""أخر نص""ف س""اعة ع""ن ﻣوع""د ﻣ""ا أﻣ""راً طبيعي"ا ً ف""ي ﻣوس"كو لتباع""د
المس""افات ويس""مون ذل""ك "ھ""اي ﻣواعي""د ﻣوس""كو" .عالج""ت قي""ادة المنظم""ة ھ""ذه
الظاھرة السلبية في نشرة داخلية ووضعت ﻣقولة المدير عنوانا ً لھا.

شيء عن المعھد
يعتبر ﻣعھد العلوم االجتماعية اﻣتداداً لجاﻣعة كادحي الشرق التي درس فيھا الرفي"ق
فھد وقادة آخرون ﻣن حيث ﻣحتواه وأھدافه .وھو ﻣخصص لتعريف كوادر األح"زاب
الشيوعية بالنظرية الماركسية ـ اللينينية .ويفترض بالدارس في"ه أن يك"ون ق"د أكم"ل
اإلعدادية .وﻣن حق قيادات األحزاب عدم االلتزام بالشرط المذكور إذا ﻣ"ا ق"درت ب"أن
الرفيق آھل للدراسة .كان الفريق الذي أقوده يضم رفاقا ً ذوي ﻣستوى تعليم ﻣتف"اوت
ج""داً ،فبي""نھم ﻣ""ن أكم""ل أو ل""م يكم""ل الس""ادس االبت""دائي ،وبي""نھم خريج""و الجاﻣع""ة.
وبنفس ھذا التركيب تكونت فرقنا دوﻣ"ا ً ﻣن"ذ  .1964وك"ان المعھ"د يم"نح دبلوﻣ"ا ً بع"د
التخرج لمن يشاء ﻣن خريجي الدورة الطويلة األﻣد .وقد استلمت في حينه دبلوﻣ"ات
الرفاق وأطلعتھم عليھا وﻣن ثم أتلفتھا ،ألنھا ﻣن الممكن أن تتحول إلى دليل جرﻣ"ي
ضدھم في بلدنا.
ك""ان ﻣع""دل الدارس""ين ف""ي المعھ""د ح""والي  300دارس ﻣ""ن  40بل""داً أو أكث""ر ،وكان""ت
غالبيتھم ﻣ"ن البل"دان الناﻣي"ة ف"ي آس"يا وأفريقي"ا وأﻣريك"ا الالتيني"ة .وتتلق"ى الدراس"ة
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ﻣجاﻣيع أوروبية ﻣن البرتغال وأسبانيا واليونان وفنلندا وأفراد ﻣن دول أخ"رى ،ول"م
يكن ھناك أحد ﻣ"ن البل"دان الرأس"مالية األكث"ر تط"وراً ﻣث"ل الوالي"ات المتح"دة وفرنس"ا
وبريطانيا والمانيا الغربي"ة وايطالي"ا .ك"ان ج"و المعھ"د أﻣمي"ا ً وحميمي"ا ً ،وھن"اك حري"ة
ﻣعين""ة ف""ي المناقش""ات داخ""ل الص""فوف ،ول""يس ھن""اك أي ﻣظھ""ر ﻣ""ن ﻣظ""اھر الثكن""ة
العسكرية التي أشرت إليھا في ﻣدرسة صوفيا .ففي ﻣوس"كو ل"يس ھن"اك رقاب"ة عل"ى
التحضير الشخصي أو المبيت خارج المعھ"د ،ولك"ن اص"طحاب أح"د إل"ى المعھ"د ك"ان
ﻣمنوعا ً ،ودخول ق"ادة األح"زاب ي"تم بع"د ﻣوافق"ة إدارة المعھ"د ﻣس"بقا ً .وھ"ذا ﻣفھ"وم،
فكثي""ر ﻣ""ن ك""وادر األح""زاب الش""يوعية ف""ي المعھ""د تعم""ل بش""كل س""ري .ولك""ن ھن""اك
ص""راﻣة ف""ي تطبي""ق النظ""ام ،فم""ثالً ال يس""مح لل""دارس ال""دخول إل""ى الص""ف ل""و وص""ل
ﻣتأخراً ،أي بع"د المباش"رة بالدراس"ة ،وك"ان علي"ه أن يستحص"ل ﻣوافق"ة رئ"يس قس"م
التعليم لكي يدخل الص"ف .وباعتق"ادي أن"ه ل"وال تل"ك الص"راﻣة لخرب"ت ع"ادات عالمن"ا
الثالث المتخلفة أسس النظام الدراسي في المعھد.
يوج"د ﻣطع"م كبي""ر ف"ي المعھ"د ويتمي""ز األك"ل في"ه ب""الجودة والتن"وع وال"رخص .وك""ان
راتب الدارس يغط"ي جمي"ع ﻣص"روفاته ويزي"د .ويمت"از القس"م ال"داخلي بكون"ه ﻣ"ريح
وھو ﻣجاور للمعھد .ھناك قاعة كبيرة تتسع لجميع الدارس"ين والع"اﻣلين ف"ي المعھ"د
وھ""ي ﻣجھ""زة تقني"ا ً للترجم""ة المباش""رة بع""دد ﻣ""ن اللغ""ات .تع""رض ف""ي القاع""ة األف""الم
وتق""ام فيھ""ا الحف""الت العاﻣ""ة ،وتلق""ى فيھ""ا ص""باح ك""ل ي""وم اثن""ين ﻣحاض""رة لجمي""ع
الدارسين في المعھد ،ﻣن قبل أحد قادة األح"زاب الش"يوعية ،أو دراس"ات جدي"دة ذات
عالقة باھتماﻣات المعھد تلقيھا شخصيات سياسية وعلمية ﻣن خارج المعھد.
تبدأ الدراسة في الصف بقراءة نشرة أخبار عالمية ،ويخصص بع"ض األس"اتذة وقت"ا ً
ﻣحدداً للتعليق عليھا ،وتكون لكل ص"ف أو ص"فين ﻣتش"ابھين عالق"ة بمنظم"ة حزبي"ة
ف"""ي أح"""د المص"""انع للت"""زود بالمع"""ارف التطبيقي"""ة .كم"""ا يحض"""ر المس"""تمعون بع"""ض
االجتماع""ات الحزبي""ة أو اإلنتاجي""ة .وت""نظم س""نويا ً س""فرة لجمي""ع طلب""ة المعھ""د إل""ى
لينينغ"راد ،وتت""وج الدراس""ة بع""د االﻣتحان""ات بس"فرة دراس""ية تطبيقي""ة أﻣ""دھا أس""بوعا ً
واحداً إلى إحدى المدن الكبيرة أو إلى إحدى الجمھوريات السوفيتية .كم"ا ك"ان ھن"اك
استوديو للبث المباشر خالل فرص"ة الظھي"رة ،وأت"ذكر ب"أنني ألقي"ت ﻣ"ن خالل"ه كلم"ة
بمناسبة العيد التاسع والثالثين لميالد حزبنا.

فريقنا
تك""ون فريقن""ا ﻣ""ن  50رفيق""ة ورفيق"ا ً ،وش""كلت للفري""ق ھيئ""ة قيادي""ة ك""ان ف""ي قواﻣھ""ا
الرف"اق عائ"دة ياس""ين وق"ادر رش""يد وﻣ"ال عل"ي .وت""وزع فريقن"ا عل""ى أربع"ة ص""فوف.
زاﻣلني في الصف أح"د عش"ر رفيق"ا ً ،ﻣ"ن بي"نھم الرفيقت"ان عائ"دة ياس"ين ولين"ا )اس"م
ﻣدرس""ي( وھم""ا الفتات""ان الوحي""دتان ف "ي الفري""ق العراق""ي كل""ه ،اللت""ان س""اھمتا ف""ي
الدراسة وألول ﻣ"رة بع"د اس"تئناف اإلرس"ال إل"ى المعھ"د ف"ي النص"ف الث"اني ﻣ"ن ع"ام
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 .1964أﻣ""ا الب""اقون فھ""م ك""ل ﻣ""ن س""اﻣي عب""د ال""رزاق وﻣحم""د عب""د الزھ""رة حم""وزي
وآخرون أتذكر أسماءھم المدرسية فقط وھم سردار وسمير وص"ادق وع"ادل وراف"د
وﻣحجوب وﻣجيد .كنا ندرس أربع ساعات قبل الغداء إحدى ﻣواد البرناﻣج ال"ذي ﻣ"ر
ذكره آنفا ً .وبعد الغداء ﻣباشرة ،أي في وقت القيلولة ،ل"دينا س"اعتان للغ"ة الروس"ية.
وف""ي بع""ض األي""ام ھن""اك س""اعتان إض""افيتان وع""ادة ﻣ""ا تك""ون ﻣحاض""رة ع""ن حرك""ات
التحرر الوطني .كان ﻣعظمنا يغفو ﻣراراً في ھ"اتين الس"اعتين .وننج"ز تم"ارين اللغ"ة
في المساء ونحضر لليوم التالي .كان األسلوب المتب"ع ف"ي دراس"ة العدي"د ﻣ"ن الم"واد
ھ""و األس""لوب النش""ط ،أي أن الدارس""ين ھ""م ال""ذين يحاض""رون والمحاض""ر يكم""ل أو
يصحح.
كان""ت ﻣارين""ا ،الش""ابة الجميل""ة ،المتمكن""ة ﻣ""ن اللغ""ة العربي""ة ،أس""تاذتنا ف""ي الفلس""فة
ض"ر أطروح"ة ف"ي ھ"ذا المي"دان .وق"د درس"تنا س"نة
وﻣتخصصة بتاريخ الفلس"فة ،وتح ّ
كاﻣلة تاريخ الفلسفة وباألسلوب الكالسيكي وبدون ﻣالزم أو ﻣصادر .وأكثر ﻣن ﻣ"رة
طالبناھ"""ا وطالبن"""ا المس"""ؤولين باالكتف"""اء ب"""ذلك والتح"""ول إل"""ى المادي"""ة الديالكتيكي"""ة
والمادي""ة التاريخي""ة ،فك""ان ج""واب األس""تاذة وك""ذلك المش""رفين ھ""و ت""ذكيرنا بمقول""ة
انجلس وھي" :إن دراسة تاريخ الفلسفة ينمي لدى الم"رء ﻣلك"ة التأﻣ"ل الفلس"في".
وكان بعض الرفاق يعلقون على ذلك باإلشارة إلى رفيق ،أسمر وس"يم ش"عره ﻣجع"د،
ب""القول بأن""ه الوحي""د ال""ذي اكتس""ب ﻣلك""ة التأﻣ""ل الفلس""في ،ألن األس""تاذة ﻣارين""ا كان""ت
تمدح""ه عل""ى اس""تيعابه الجي""د أﻣ""ام المش""رف ،ف""ي ح""ين ك""ان اآلخ""رون يعتق""دون ب "أن
للمدح دوافع روﻣانطيقية.

ﻣشكلة ﻣع أستاذ
كان أستاذنا في االقتصاد السياسي دانتسوف ش"اب ف"ي الخاﻣس"ة والثالث"ين ﻣتوس"ط
القاﻣة ،قصير الشعر ،وجھه ﻣثلث وصارم .وھناك انتفاخ ﻣبكر تحت جفني"ه ويمش"ي
ﻣنحني "ا ً قل""يالً بحقيبت""ه اليدوي""ة .ك""ان ﻣتمكن "ا ً ﻣ""ن اللغ""ة العربي""ة وي""تكلم اإلنكليزي""ة،
وﻣتفتحا ً فكريا ً .وﻣنه سمعت ألول ﻣرة ﻣا يلي" :إنن"ا ل"م ن"ر اإلﻣكاني"ات الكبي"رة الت"ي
تتمت""ع بھ""ا الرأس""مالية ف""ي تجدي""د نفس""ھا ذاتي""ا" .ك""ان ﻣث""ل ھ""ذا الك""الم ف""ي بداي""ة
السبعينيات كالﻣا ً ﻣثيراً ،ألن الوث"ائق الرس"مية للحرك"ة الش"يوعية كان"ت تتح"دث ع"ن
األزﻣة المستعصية وغير القابلة للحل التي يعاني ﻣنھا النظام الرأسمالي العالمي.
كان دانتسوف يبالغ ف"ي حزﻣ"ه إل"ى ح"د التج"اوز ويؤن"ب المقص"ر تأنيب"ا ً الذع"ا ً ،وكن"ا
نتحم""ل ذل""ك .وف""ي أح""د األي""ام أخط""أ أح""د الرف""اق ف""ي اإلجاب""ة عل""ى س""ؤال فمس""ك
دانتسوف الرفيق ﻣن ظھره وظل يدفع به ﻣن بداي"ة الص"ف إل"ى نھايت"ه حي"ث يجل"س
الرفيق ،استغربنا تصرفه وتمنينا أن ال يتكرر.
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تطل"ب وض""عي كمس""ؤول فري""ق أن أك""ون ق""دوة لآلخ""رين ف""ي الدراس""ة ،وھ""ي ﻣھمتن""ا
األساس""ية ﻣ""ن وجودن""ا خ""ارج ال""وطن .ول""م أك""ن أقص""ر ف""ي ذل""ك .وف""ي أح""د األي""ام ل""م
أتمك""ن أن أحض"""ر جي""داً لالقتص"""اد السياس""ي ،لس"""بب ط""ارئ وخ"""ارج ع""ن إرادت"""ي،
فجلس""ت ﻣبك""راً وتمكن "ت أن أق""رأ ثالث""ة أس""ئلة ﻣ""ن أربع""ة .س""ألني دانتس""وف الس""ؤال
الرابع ،أجبت"ه بن"اء عل"ى ﻣعلوﻣ"اتي القديم"ة ول"م يك"ن الج"واب ك"اﻣالً ،وانط"وى عل"ى
خطأ ﻣا ،فصحح الخطأ .بعد فترة أخذ يتحدث عن القيمة االستعمالية للسلعة ،فقد كن"ا
في بداية المنھج الدراسي ،فقال" :ھذا الكرسي الذي بيدي ﻣثالً ،في"ه ق"يم اس"تعمالية
كثيرة ،فإنني أتمكن أن أجل"س علي"ه وأتمك"ن أن اس"تخدﻣه كحط"ب للم"دفأة ،وﻣ"ن ث"م
رفع الكرسي إلى األعلى وقال :أتمكن أن أھوي به على رأس واحد ال يعرف اقتص"اد
سياسي".
كان واضحا ً بأنه يقصدني أيض"ا ً ،فق"ررت أن أتح"رك لوض"ع ح"د لھ"ذا الوض"ع الش"اذ،
فاتص""لت باألس""تاذة األق""دم ،ﻣس""ؤولة ص""فنا اوليانوف""ا ،الح""ائزة عل""ى ﻣيدالي "ة لين""ين.
عن""دﻣا عرف""ت اوليانوف""ا بالوض""ع طلب""ت ﻣن""ي أن أخ""ذ ساش""ا رئ""يس قس""م المت""رجمين
)ول""يس ﻣترجمن""ا ألن""ه ص""ديق دانتس""وف( وأش""تكي علي""ه عن""د جيرفينك""وف ،ﻣس""اعد
المدير لشؤون التعل"يم ،وﻣرجع"ي اإلداري بص"فتي ﻣس"ؤول فري"ق .وأش"ارت ل"ي ب"أن
دانتسوف ﻣغرور ،وذلك برفع أنفھا بسبابتھا إلى األعلى .وﻣ"ن حس"ن الح"ظ ،ل"م أج"د
ساشا وبالتالي لم أتمكن القيام بأي عمل في ذلك اليوم.

شكوى لدى المدير
كان الرفيق عزيز ﻣحمد يرقد في المستشفى ،فاتصلت ب"ه تلفوني"ا ً وأخبرت"ه بتفاص"يل
س""لوك األس""تاذ ،وأخبرت""ه ب "أن ﻣت""رجم ص""فنا ص""ديقه .وجيرفينك""وف ص""ديقه أيض "ا ً.
فطلب ﻣني الرفيق عزيز أن أذھب إلى ﻣدير المدرسة وأشتكي علي"ه .ل"م أخ"ذ ﻣت"رجم
ص""فنا آرتين""وف ،وأخ""ذت المترجم""ة تم""ارا )ص""ديقة الع""راقيين( ،والتقي""ت بمرجع""ي
اإلداري جيرفينكوف وطلبت ﻣنه ﻣواجھة ﻣع المدير .عن"دﻣا ع"رف الس"بب أل"ح عل"ي
أن أتحدث ﻣعه في الموضوع فرفض"ت ذل"ك .فم"ا ك"ان ﻣن"ه إال االس"تجابة لطلب"ي .ف"ي
طريقن""ا إل""ى الم""دير قال""ت ل""ي تم""ارا " :زي""ن س""ويت ﻣ""ا اتكلم""ت وي""اه ألن دانتس""وف
وجيرفينكوف "ط ..فد لباس" أي انھما ﻣتطابقان.
قيم""ت إيجاب "ا ً ﻣس""توى دانتس""وف وطريق""ة تدريس""ه النش""طة ،ف""ي لق""ائي ﻣ""ع الم""دير،
وانتقدت أسلوب تعاﻣله ﻣعن"ا وقل"ت ل"ه ،فح"وى ﻣ"ا أوص"اني ب"ه الرفي"ق عزي"ز ﻣحم"د
وھو" :إنه يتعاﻣل ﻣعنا وكأننا تالﻣيذ ﻣدرسة في حين إنن"ا ك"وادر حزبي"ة نناض"ل ف"ي
ظ""روف ص""عبة وخطي""رة ﻣ""ن أج""ل حري""ة وطنن""ا وش""عبنا ولرف""ع راي""ة الش""يوعية ف""ي
بلدنا .وعرضت على المدير تفاصيل تصرف األستاذ وأضفت" :نح"ن ﻣوج"ودون ف"ي
ھذا المعھد للتعلم ،ولو كن"ا نع"رف ﻣ"ا ندرس"ه لم"ا أتين"ا إل"ى ھن"ا ،فلم"اذا يتعاﻣ"ل ﻣعن"ا
بھ""ذه الطريق""ة .كان""ت المترجم""ة تم""ارا تت""رجم بحم""اس أﻣ""ا جيرفينك""وف فق""د ش""حب
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وجھه .قال لي المدير ووجھ"ه ﻣحم"راً" :اس"مع س"اﻣر )اس"مي ف"ي المعھ"د( أعطن"ي
ﻣھلة شھر واحد ،إذا ﻣا عجبك األستاذ تعال إلى ھن"ا وأخبرن"ي وس"وف ل"ن يبق"ى ف"ي
المعھد.
توقعت ﻣوقفا ً ﻣتعاطفا ً ﻣن المدير ﻣعنا ،ولكن لم أتوق"ع أن يص"بح ﻣص"ير األس"تاذ ف"ي
المعھد ﻣتعلقا ً بقرار ﻣنا .تمارا ركزت نظرھ"ا عل"ي تري"د رص"د رد فعل"ي ،ول"م ت"تمكن
أن تكتم الفرحة في عيونھا .اھتز كياني فرحا ً لشعوري بإزال"ة ﻣ"ا لح"ق ب"ي وبرف"اقي
ﻣن حيف وحاولت أن أكتم ذلك بكل ﻣ"ا أوتي"ت ﻣ"ن ق"وة ،لك"ي ال أب"دو ش"اﻣتا ً و أج"رح
ﻣش""اعر جيرفينك""وف ،ص""ديق دانتس""وف ،ألنن""ي كن""ت ﻣعجب "ا ً ب""ه وبتعاون""ه وكان""ت
عالقتنا دافئة .شكرت المدير على ﻣوقفه وودعته.
ذھبت إلى الص"ف وأخب"رت األس"تاذ ب"أن ت"أخري ج"رى بمعرف"ة الرفي"ق جيرفينك"وف.
بعد فترة وجيزة جاء رسول على دانتسوف وسلمه رس"الة فغ"ادر دانتس"وف الص"ف.
أخب""رت الرف""اق ف""ي الص""ف بمحت""وى لق""ائي ﻣ""ع الم""دير وق""د اندھش""وا للنت""ائج .وكن""ا
ننتظر بلھفة عودة األستاذ.

ﻣوقف األستاذ
لم يتأخر األستاذ .وقد جلس ﻣتضائالً أﻣام الصف واعترف بأنه ارتك"ب بحقن"ا أخط"اء
كبيرة وخاصة تجاه أبو ش"روق )ك"ان األس"اتذة ال"ذين يتكلم"ون اللغ"ة العربي"ة وك"ذلك
المترجمون ينادونني بكنيتي( ،وأضاف" :إن أبا شروق أحسن ﻣني في كل شيء ﻣا
عدا أنن"ي أع"رف االقتص"اد السياس"ي أحس"ن ﻣن"ه" .واعت"ذر وطل"ب الص"فح ،ﻣتعھ"داً
بعدم تكرار ﻣثل ھذه األخطاء .عندﻣا كان يشيد بي خطر بب"الي ب"أن األس"تاذ ال ب"د أن"ه
قد سمع بالمثل القائل "شيّم المعيدي وأخذ عباته" عندﻣا أنھ"ى كالﻣ"ه ،توج"ه نظ"ره
وكذلك أنظار جميع الرفاق في الص"ف نح"وي .فقل"ت" :يس"رنا إن"ك أدرك"ت أخط"اءك
وس""نرى األﻣ""ور ف""ي التطبي""ق العمل""ي" .ان""دھش الرف""اق ف""ي الص""ف لم""وقفي ألنھ""م
توقعوا أن أصفح عنه .وشرحت لھ"م دوافع"ي وھ"ي أوال :ليب"ق رھ"ين تعھدات"ه وذل"ك
أكبر ضمان لمواصلته ﻣعنا بدون ﻣش"اكل ،فھ"و أس"تاذ اقتص"اد سياس"ي جي"د .وثاني"ا:
لكي ال يعتبرنا "ﻣعدان".

ذيول القضية
لق""د أنھ""ى األس""تاذ ﻣعن""ا البرن""اﻣج ب""دون ﻣش""كلة واتس""مت عالقت""ه ﻣعن""ا ب""االحترام
المتبادل ،أﻣا ﻣترجم صفنا فلم يغفر ل"ي تج"اوزه وذل"ك باص"طحاب غي"ره عن"د ذھ"ابي
إل""ى ﻣواجھ""ة الم""دير وظل""ت عالقتن""ا ب""اردة .ك""ان ھن""اك أيض "ا ً أس""تاذ آخ""ر لالقتص "اد
السياس"ي اس""مه بب""وف وھ""و ص""ديق الع""راقيين ،ألن""ه د ّرس بع""ض ق""ادة حزبن""ا ،لكن""ه
قاطعني ولم يكن يسلم عل"ي .وعن"دﻣا انتھ"ت الدراس"ة وكن"ت عل"ى وش"ك الع"ودة إل"ى
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الوطن ،أﻣسك ببوف بمعص"مي وس"حبني إل"ى إح"دى زواي"ا ﻣقھ"ى المعھ"د وق"ال ل"ي:
"ھل تعرف لماذا قاطعتك؟
ـ أجل بسبب األستاذ دانتسوف؟
ـ صحيح ،إنه تلميذي وأنا علمته الحزم وقد تأسفت ألنك اعترضت على ذلك.
ـ ل"م أعت"رض عل"ى حزﻣ"ه وھ"ذا الجان"ب يعجبن"ي في"ه ،ولك"ن اعتراض"ي عل"ى ش"يء
آخر .وشرحت له تصرفات دانتسوف الخاطئة.
ـ ھذه أول ﻣرة أسمع االﻣر بھذه الصورة.
ـ طبعا  ،ألنك سمعت دانتسوف ولم تس"معني) .ث"م أض"فت( ،أن"ت ع"الم وخبرت"ك غي"ر
قليلة في الحياة ،ألم يكن األجدر بك أن ال تكتفي بس"ماع ط"رف واح"د وتص"در حكم"ك
وتتخذ ﻣوقفا ً خاطئا ً ﻣني وتقاطعني أكثر ﻣن سنة؟
ـ خجل وقال لي" :ص"حيح ص"حيح ،الح"ق ﻣع"ك" .افترقن"ا بش"كل ع"ادي ،دون رغب"ة
في اإلطالة ﻣن قبل الطرفين.
يلتقي المدير عادة بكل صف عند انتھاء ﻣھمته ويسمع رأي الدارسين وﻣالحظ"اتھم.
وعند اجتماع المدير بن"ا ﻣ"دحت األس"تاذ دانتس"وف وأك"دت بأن"ه اس"تفاد ﻣ"ن التجرب"ة
ولم يك"رر خط"أه .علم"ت ﻣ"ن الرفيق"ة عاي"دة ياس"ين أن الم"دير خ"رج ﻣ"ن غرفت"ه بع"د
لقائنا ليفتش عن األستاذ دانتسوف ،وعندﻣا التقاه ھن"أه عل"ى التقي"يم اإليج"ابي ال"ذي
سمعه باسم صفنا .وكنا قد سمعنا في حين"ه ب"أن األس"تاذ ك"ان ﻣرش"حا ً لمنص"ب ﻣع"ين
وق"د توق""ف ذل"ك ج""راء ش""كوانا علي"ه .وق""د التق"ى ب""ي األس""تاذ وش"كرني عل""ى تقييمن""ا
اإليجابي له .وعند زيارة األستاذ لبغداد بع"د ح"والي خم"س س"نوات إللق"اء ﻣحاض"رة
ف"ي إح"دى المؤسس"ات الرس"ميةُ ،دع"ي إل"ى عش"اء ف"ي بي"ت الرفيق"ة س"ھيلة الب"راك،
حض""رھا الرفي""ق عزي""ز ﻣحم""د وحض""رتھا بن""اء عل""ى رغب""ة األس""تاذ دانتس""وف نفس""ه
وقضى ج ّل األﻣسية في التحدث ﻣعي وكان ذلك ﻣؤشراً على تجاوزه لما حصل بينن"ا،
وقد سرني ذلك.
وبمناسبة لقاءات المدير ب"الفرق الدراس"ية عن"د انتھ"اء الدراس"ة ،ھن"اك نكت"ة ش"ائعة
ف""ي المدرس""ة يقولھ""ا فري""ق ﻣ""ا عل""ى فري""ق آخ""ر ال يعجب""ه .ي""روى أن فري""ق  Xأخب""ر
المدير بأنھم فھموا واستوعبوا بش"كل جي"د ﻣ"واد الب"راﻣج األساس"ية األربع"ة ﻣ"ا ع"دا
بضع نقاط وھي ،في الفلسفة لم يستوعبوا المفھ"وم الفلس"في للم"ادة .وف"ي االقتص"اد
السياس""ي ل""م يفھم""وا ق""انون ف""ائض القيم""ة .وف""ي ت""اريخ الحرك""ة العمالي""ة ل""م يفھم""وا
رسالة الطبقة العاﻣلة .أﻣا في ت"اريخ الح"زب الش"يوعي فل"م يفھم"وا عالﻣ"ات الوض"ع
الثوري اللينينية .وأكد الفريق على استيعابھم للماركسية ـ اللينيني"ة باس"تثناء النق"اط
األربعة .فعلق المدير بالقول" :لم تفھموا شيئا ً في الماركسيةـ اللنينية"!

كونفرنس المعھد
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عق""د الك""ونفرنس التقلي""دي الس""نوي للمعھ""د ف""ي ربي""ع  .1973وك""ان عل""ى ك""ل فري""ق
وطني المساھمة فيه باختيار ﻣوضوع ﻣن قائم"ة عن"اوين طويل"ة لمداخل"ة ال تتج"اوز
ال"ـ  15دقيق""ة بض""منھا الترجم"ة الفوري""ة .كلفن""ا أكث"ر ﻣ""ن رفي""ق ف"ي الفري""ق العراق""ي
ولكن الجميع اعتذروا واعتبروا ھ"ذه المھم"ة ھ"ي ﻣھمت"ي ب"ال نق"اش ،لك"وني عض"واً
في اللجنة المركزية .لم أكن أرغب ب"ذلك ألن"ي كن"ت ﻣرھق"ا ً ،فباإلض"افة إل"ى الدراس"ة
وﻣسؤولية المنظم"ة ف"ي المعھ"د كن"ت أش"رف عل"ى لجن"ة اإلتح"اد الس"وفييتي )الھيئ"ة
المس""ؤولة ع""ن تنظ""يم الطلب""ة( .وكان""ت اللجن""ة تع""اني ﻣ""ن ﻣش""اكل ص""عبة وخاص""ة
الخالف بين سكرتير اللجنة الرفيق خليل الجزائري آنذاك وأب"رز عض"و فيھ"ا الرفي"ق
عبد األﻣير الموسوي ،بحيث اقترحت في أح"د اجتماع"ات اللجن"ة ﻣعاقب"ة االثن"ين ﻣع"ا ً
بس""بب المش""اكل الت""ي يس""ببونھا للمنظم""ة .ولك""ن اللجن""ة تفاج""أت ب""المقترح ،فالع""ادة
الجارية أﻣا تحيز المشرف إلى ھ"ذا الجان"ب أو ذاك وأﻣ"ا التوفي"ق ب"ين الط"رفين .ول"م
ترت""ق اللجن""ة ف""ي نظ""ري إل""ى ﻣس""توى ﻣعالج""ة المش""كلة وتغاض""ت ع""ن المقت""رح.
وباإلض""افة إل""ى المھ""ام الم""ذكورة ،كن""ت عل""ى عالق""ة بمس""ؤول فريقن""ا ف""ي ﻣدرس""ة
الشبيبة.
نعود إلى الكونفرنس .قرأت الدراسات والمواد المطروحة للمناقش"ة وك"ان ﻣ"ن بينھ"ا
دراس"""ة بعن"""وان "آف"""اق رحب"""ة للجبھ"""ات الوطني"""ة ف"""ي المش"""رق العرب"""ي" بقل"""م
البروفس""ور اوليانوفس""كي ،الباح""ث المع""روف ف""ي ال""دائرة األيديولوجي""ة ف""ي الح""زب
الشيوعي في االتحاد السوفييتي ونائب رئ"يس قس"م العالق"ات الخارجي"ة ف"ي الح"زب.
يتح""دث الكات""ب ف""ي إح""دى فق""رات دراس""ته ع""ن إﻣكاني""ة ان""دﻣاج األح""زاب الش""يوعية
ب""األحزاب الديمقراطي""ة الثوري""ة ،ك""أفق ﻣنظ""ور ف""ي البل""دان الت""ي تتع""اون فيھ""ا ھ""ذه
األحزاب والمقصود العراق وسوريا .لقد استفزتني الموضوعة وكتبت ﻣداخل"ة تح"ت
عنوان "تقوية وتعزيز األحزاب الشيوعية في حركة التحرر الوطني واجب أﻣمي"،
أشرت في المداخلة إلى وجود نزعة في الحركة الشيوعية العالمي"ة ال ت"رى ض"رورة
لوجود أحزاب ش"يوعية قوي"ة وﻣس"تقلة ف"ي البل"دان الناﻣي"ة .وأن ھ"ذه النزع"ة تع"ول
على األحزاب الديمقراطية الثورية )البرجوازية الصغيرة( في إنجاز المھ"ام الوطني"ة
الديمقراطي""ة والتح""ول إل""ى االش""تراكية وأن الح""ديث ع""ن إﻣكاني""ة ان""دﻣاج األح""زاب
الشيوعية باألحزاب الحاكمة ھو بمثابة تصفية لألح"زاب غي"ر الحاكم"ة .واستش"ھدت
بفقرة ضافية ﻣن دراس"ة اوليانوفس"كي ،دون ذك"ر اس"مه إنم"ا قل"ت" :أح"د الكت"اب".
ودعمت وجھة نظري بأقوال لينين حول ضرورة أن ينظم العمال أنفس"ھم ف"ي بل"دان
حركة التحرر الوطنية ،ﻣھما قل عددھم في تنظ"يم سياس"ي ﻣس"تقل .وانتق"دت جري"دة
"البراف""دا" عل""ى نش""رھا خب""راً ع""ن ح""ل الح""زب الش""يوعي المص""ري نفس""ه وك""ذلك
الح"زب الردي"ف الحرك"ة الديمقراطي"ة للتح"رر ال"وطني )ح"دتو( ،واعتب"رت ذل"ك دل"يالً
على وجود تلك النزعة.

ﻣداخلة ﻣثيرة
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كنت أعرف بأن المداخلة سيكون لھا وقع الحجر في بركة ﻣاء راكدة ،ولكن ﻣ"ن أول
لقاء ﻣع األستاذة سوخانوفا التي كانت تشرف على ﻣ"داخلتي ،أدرك"ت أن األﻣ"ر أكب"ر
ﻣما تص"ورته .كان"ت األس"تاذة تدرس"نا ت"اريخ الحرك"ة العمالي"ة .وھ"ي ال تع"رف اللغ"ة
العربية وقد جاءتنا ﻣؤقتا ً ،أعجبنا أسلوبھا فتمسكنا بھ"ا واس"تجابت اإلدارة لرغبتن"ا.
كان""ت س""وخانوفا ش""قراء ،طويل""ة ورش""يقة عمرھ""ا ح""والي خمس""ة وخمس""ين عاﻣ""ا،
وقورة جداً وذكية ﻣتمكنة ﻣن اللغة االنكليزية .أتذكر أعطتن"ا ﻣ"رة ص"فحتين فق"ط ﻣ"ن
البيان الشيوعي وطلبت ﻣنا أن نجد العب"ارة األكث"ر جوھري"ة فيھ"ا ،فل"م نفل"ح .وظھ"ر
أن العبارة تتعلق برس"الة الطبق"ة العاﻣل"ة ،وفحواھ"ا أن الطبق"ة العاﻣل"ة عن"دﻣا تح"رر
نفسھا تحرر بقية الطبقات ﻣعھ"ا ،أي الفالح"ين وس"ائر الك"ادحين ﻣ"ن االس"تغالل .ف"ي
حين ذھب تفكيرنا إلى عبارة فحواھا :عندﻣا تتحول الطبقة العاﻣلة ﻣ"ن العم"ل ب"ذاتھا
إلى العمل لذاتھا ،أي التحول ﻣن النضال المطلبي إلى النضال السياسي.
نعود إلى األستاذة ،فقد عرفت ﻣنھا بأنھا تخلت ع"ن ع"دد ﻣ"ن الم"داخالت ك"ان ينبغ"ي
أن تشرف عليھا كي تتفرغ لموضوعي .كنا ن"دقق كلم"ة بع"د كلم"ة وجمل"ة بع"د جمل"ة
ونحن نقارن الترجمة الروسية بمساعدة المترجم .ولشدة توترھ"ا ت"رددت ف"ي لحظ"ة
ﻣعين""ة فأخبرتھ""ا ،إذا كان""ت المداخل""ة ﻣض""رة أو تس""بب ﻣش""كلة للح""زب الش""قيق ف""إني
ﻣستعد لس"حبھا .وكن"ت أث"ق بنزاھتھ"ا وﻣص"داقيتھا ،فأج"ابتني" :ال ،المش"كلة ليس"ت
ھنا إنما في ﻣكان آخر ستعرفه الحقا ً".
واجھتني ﻣش"كلة ض"يق الوق"ت المخص"ص للمداخل"ة فتب"ين إذا ﻣ"ا واف"ق المس"تمعون
على المواصلة فسأﻣنح خمس دق"ائق إض"افية .ك"ان العراقي"ون يش"كلون رب"ع القاع"ة
تقريب"ا ً فاتفقن""ا عل""ى الموض""وع .وفع "الً عن""دﻣا أوقف""ت ول""م أك""ن ق""د أكمل""ت المداخل""ة،
طلبت أخ"ذ رأي الجمھ"ور ،فواف"ق الجمھ"ور! فأكمل"ت ق"راءة المداخل"ة .وج"اء س"ؤال
عراقي ﻣبيت ألكمل ﻣا أن"وي توض"يحه .والغري"ب ف"ي األﻣ"ر أنن"ا كن"ا نتف"ق عل"ى ﻣث"ل
ھ""ذا التحاي""ل )اس""تغالل الثغ""رات ف""ي التعليم""ات( دون أن يخط""ر بب""ال أح""د ﻣن""ا ،ول "و
للحظة واحدة ،عدم صواب التحايل على التعليمات.

غبن
انعقدت الجلسة الختاﻣية للكونفرنس ف"ي الي"وم الثال"ث وكن"ت عل"ى المنص"ة ﻣ"ع ع"دد
آخر ﻣن ﻣمثلي الفرق الكبيرة وبعض ﻣسؤولي المعھد وشخصيتين ﻣن طرف اللجنة
المركزي"""ة .وك"""ان لك"""ل ﻣنھم"""ا دراس"""ة تتب"""اين بع"""ض الش"""يء ف"""ي الموق"""ف ﻣ"""ن
الديمقراطيين الثوريين وآفاق تطورھم في حركة التح"رر ال"وطني ب"ين ﻣتفائ"ل وآخ"ر
أق""ل تف""اؤالً .وك""ان اوليانوفس""كي أح""دھما وھ""و المتفائ""ل وكان""ت الكلم""ة األخي""رة ل""ه
باعتب""اره ﻣش""رفا ً عل""ى الك""ونفرنس ﻣ""ن قب""ل اللجن""ة المركزي""ة .تح""دث اوليانوفس""كي
كثي""راً وع""رض أھ""م األفك""ار ف""ي دراس""ته وﻣ""ن ث""م ق""ال" :س""أتحدث اآلن ع""ن ش""يء
يخص""ني .لق""د انتق""د أح""د المس""اھمين ف""ي الك""ونفرنس فق""رة ف""ي دراس""تي ،ولك""ن ﻣ""ع
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األس""ف أن ھ""ذا المس""اھم ل""م يف""رق ب""ين نقط""ة الكات""ب وزر الجاكي""ت ،وألن""ه ل""م يض""ع
النقطة في ﻣكانھا فقد غير ﻣعنى كالﻣي".
وب""دالً ﻣ""ن أن يوض""ح ﻣ""ا ال""ذي ك""ان يقص""ده وﻣ""ا ال""ذي تغي""ر ،راح يؤك""د إخالص""ه
للماركسية ـ اللينينية ولألﻣمية البروليتارية ولحركة التحرر الوطني ،بش"كل حماس"ي
وديماكوكي وينتزع بذلك التصفيق الحماسي واألكثر فأكثر حماس"ا ً ،ليس"جل انتص"اراً
ساحقا ً على "خصمه" .وﻣع انتھاء كلمته وقف الجميع لينشد النشيد األﻣمي "ھب"وا
ض""حايا االض""طھاد" ،ليعم""ق ش""عوري باالض""طھاد ويس""بب ل""ي خيب""ة أﻣ""ل .فل""م أك""ن
أتصور بأن تزييف الحقيقة بھذا الشكل ﻣمكن أن يحصل ھنا أيضا ً!
خرجت ﻣن القاع"ة وذھب"ت إل"ى ﻣقھ"ى المعھ"د بع"د لحظ"ة وص"لت األس"تاذة المش"رفة
وسألتھا فوراً:
ـ ھل حقا ً ھناك تالعب في ﻣوقع نقطة ﻣا في المقتطف؟
ـ بالتأكيد ال.
ـ لماذا يزيف اوليانوفسكي الحقيقة إذاً؟ أھذه ھي المشكلة التي قل"ت ب"أنني س"أعرفھا
الحقا ً؟
ـ اھدأ  ...اھدأ سيتصلح كل شيء.
ـ سأقابل المدير وأعرض عليه األﻣر.
ـ المدير ﻣجاز.
ـ أترك الموضوع لي وسأتدبر األﻣر.
ـ طيب ،اتفقنا.
أخبرت بالتھيؤ لموعد ﻣع أوليانوفس"كي ف"ي الي"وم الت"الي للمحاض"رة .وص"لت إح"دى
سيارات اللجنة المركزية السوداء إلى المعھد في الموعد المقرر ونقلتني إلى اللجن"ة
المركزية .وإلى ﻣكتب اوليانوفسكي الفخم ،بعد المرور بمكتب الس"كرتيرة .اس"تقبلني
اوليانوفسكي بحفاوة ،بدت لي ﻣبالغا ً بھا .جلسنا وجھا ً لوج"ه .ق"ال ب"أن المك"ان ال"ذي
أجلس فيه قد جلس فيه قبلي عزيز ﻣحمد وعاﻣر عب"د ﷲ .وأخبرن"ي ب"أن الموض"وع
الذي أثير ف"ي الك"ونفرنس يمكنن"ا ﻣناقش"ته ف"ي الص"ف .وإن"ه يري"د أن يلتق"ي بفريقن"ا
الوطني تنفيذاً اللتزام ﻣسبق )كان في برناﻣج فريقنا الوطني لقاء برفي"ق ﻣ"ن اللجن"ة
المركزية( ،وإنه يريد أن يعرف ﻣا الذي يشغل بال الرفاق .طرحت عليه جملة أس"ئلة
تتعلق بالوضع الدولي والعربي والداخلي .وافترقنا بسالم.
حضر لقاء فريقنا الوطني ﻣع اوليانوفس"كي جمي"ع أس"اتذة الفري"ق بص"فوفه األربع"ة.
وكان ﻣدير الجلسة المترجم العربي األقدم ساش"ا ،ال"ذي أخبرن"ا ب"أن الح"ديث س"يكون
الوليانوفسكي وبعد حديثه يمكن طرح األسئلة .وإن وق"ت االجتم"اع ﻣح"دد وس"ينتھي
في  ...تحدث اوليانوفسكي كثيراً وكرر جميع أفك"اره الت"ي عرض"ھا ف"ي الك"ونفرنس،
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بھذا الش"كل أو ذاك ،واس"تغرق حديث"ه الوق"ت المخص"ص ول"م يب"ق ﻣن"ه س"وى عش"ر
دقائق .ﻣع ذلك طلبت الكالم وقلت " :لم أكن أريد التحدث في ھذا اللقاء ولكن ح"ديث
الرفيق اوليانوفسكي حول الموضوع ،الذي ط"رح ف"ي الك"ونفرنس ،ھ"و ال"ذي دفعن"ي
لذلك .وبعد أن كررت ﻣا ورد في ﻣداخلتي في الك"ونفرنس وناقش"ت بع"ض اإلض"افات
الضرورية في ح"االت كھ"ذه ،أعلن"ت ب"أن ھ"ذه ھ"ي سياس"ة حزبن"ا حس"ب فھم"ي لھ"ا،
وﻣن واجبي الدفاع عنھا .انتھى الوقت وانص"رف المجتمع"ون .ك"ان الفري"ق ال"وطني
ﻣتفقا ً ﻣعي جملة وتفصيالً ولم يكن ھناك وال رفيق واحد ﻣعارضا ً أو ﻣتحفظا ً على ﻣ"ا
طرحته.
أرس""لنا تقري""راً ع""ن الموض""وع إل""ى قي""ادة حزبن""ا ﻣرفق "ا ً بم""داخلتي .وق""د وص""لنا رأي
المكتب السياسي وھو ،إن المكتب السياسي ﻣتف"ق ﻣ"ع اآلراء ال"واردة ف"ي ﻣ"داخلتي،
ولكن يخش"ى أن يك"ون طرحھ"ا ف"ي ﻣث"ل ھ"ذا المحف"ل ينط"وي عل"ى إس"اءة لشخص"ية
بارزة في الحزب الشقيق.

رفع الغبن
يحتف""ل االتح""اد الس""وفييتي س""نويا ف""ي  9ﻣ""ايس بي""وم التحري""ر وس""قوط النازي""ة ع""ام
 .1945وتقام ف"ي المعھ"د ع"ادة حفل"ة بھ"ذه المناس"بة .عن"دﻣا دخل"ت قاع"ة االحتف"ال،
عص""ر ذل""ك الي""وم ﻣ""ن ع""ام  ،1973جل""ب انتب""اھي وج""ود كب""ار المس""ؤولين وجمي""ع
األس""اتذة جالس""ين ف""ي القاع""ة .وھن""اك ﻣيكرف""ون يتوس""ط المس""رح .وف""ي ﻣوع""د ب""دء
الحف"ل ظھ"ر ﻣ""دير المدرس"ة عل"ى المس""رح بوق"اره المعھ"ود وبي""ده ﻣل"ف .ألق"ى كلم""ة
تتضمن رداً على أفكار اولياونوفسكي وتناغما ً ﻣع أفكاري دون ذكر األسماء .شككت
بس"""معي ب"""ادئ ذي ب"""دء ،ولك"""ن حدس"""ي تح"""ول إل"""ى حقيق"""ة عن"""دﻣا ش"""اھدت أنظ"""ار
المسؤولين واألساتذة تتجه نحوي ،وأنا بھذه الحالة وإذا بالمدير يتوقف ليخرج ع"ن
السياق ويقول" :اعتقد إنكم عرفتم بأن الح"ديث يتعل"ق ب"الكونفرنس" .تص"فيق ح"اد
في القاعة.
وعن""دﻣا أراد االستش""ھاد بلين""ين ف""تح المل""ف )ال يحب""ذ ف""ي المعھ""د االستش""ھاد بلين""ين
ب"دون ن""ص ﻣكت"وب( وق""رأ نص"ا ً ،ھ"ذا فح""واه" :إن دع""م وتعزي"ز اس""تقاللية األح""زاب
الشيوعية في حركة التحرر الوطني واجب أﻣمي" .وعندﻣا أنھى كلمته قال" :وھ"ذا
رأي المكتب السياسي".
ضجت القاعة بالتصفيق .اختطف"وني الرف"اق الس"وريون والس"ودانيون وأق"اﻣوا عل"ى
الف""ور حفل""ة أنخ""اب وتعليق""ات اس""تمرت إل""ى ﻣنتص""ف اللي""ل .وخس""رتني ھ""ذه الحفل""ة
ﻣشھداً رائعا ً تمنيت لو كنت في"ه .عرف"ت بع"د انتھ"اء الحف"ل ف"ي القاع"ة الكبي"رة ،ب"أن
الرف"""اق الع"""راقيين وقف"""وا خ"""ارج القاع"""ة ﻣص"""طفين يس"""تقبلون المھنئ"""ين أس"""اتذة
ودارسين فضالً عن ﻣدير المدرسة ال"ذي ص"افحھم جميع"ا ً .ش"اھدت ف"ي الي"وم الت"الي
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األستاذة المش"رفة ،فتح"ت ي"ديھا ﻣ"ا أن لمحتن"ي وفعل"ت الش"يء نفس"ه وتعانقن"ا عل"ى
الطريقة الروسية ،وﻣن ثم سألتني" :ھ"ل أن"ت راض بالنتيج"ة؟" .أجبتھ"ا" :ل"م أك"ن
أحل""م بھ""ا" .وعلم""ت ﻣنھ""ا بأنھ""ا كان""ت تت""ابع الموض""وع ،بمث""ابرة ﻣ""ع الم""دير .ف""ي
االﻣتح""ان النھ""ائي للص""ف أب""ت األس""تاذة أن تمتحنن""ي ،فل""م ت""دعني أن أس""حب أس""ئلة
االﻣتحان ،وقالت" :دعنا نتحدث في السياسة قليالً بدالً ﻣن االﻣتح"ان .ل"م تك"ن ح"رب
تشرين  ،1973قد انتھت بع ُد ،فتحدثنا حولھا.
زارنا الرفيق عزيز ﻣحمد في المعھ"د بع"د ح"والي الش"ھرين ﻣ"ن انتھ"اء الك"ونفرنس.
كنا على ﻣوعد ﻣع المدير .بعد أن تسلقنا بض"ع درج"ات ونح"ن ﻣتجھ"ون إل"ى الط"ابق
األول حيث يقع ﻣكتب المدير ،توقفت واقترح"ت عل"ى الرفي"ق عزي"ز أن يقاب"ل الم"دير
بمفرده ،أي بدوني ،كي يسأله عما حصل في الكونفرنس .بعد اللقاء أخبرني الرفي"ق
عزيز بأنه قال للمدير" :إننا ﻣتفقون ﻣع جاس"م فيم"ا طرح"ه ف"ي الك"ونفرنس ،ولكنن"ا
خشينا أن يسيء ذل"ك للرفي"ق اوليانوفس"كي" فأج"اب الم"دير" :لق"د أس"اءوا لجاس"م،
أﻣا ھو فلم يسئ ألحد".
لم أكن أتوق"ع جواب"ا ً بھ"ذه الق"وة ،وق"د ﻣنعتن"ي قوت"ه وﻣس"توى وعي"ي آن"ذاك ﻣ"ن أي
تعلي""ق .ف""ي ح""ين ل""م يك""ن ﻣ""ن الص""حيح الس""كوت عل""ى قض""ايا تتعل""ق بمص""ير الح""زب
وال""وطن تجنب""ا لإلس""اءة لھ""ذا أو ذاك ،ب""ل ب""العكس ف""إن الس""كوت عل""ى الخط""أ ھ""و
اإلساءة الحقيقية ألطراف لم نكن نحب اإلساءة إليھا .وھذه العبرة تحافظ عل"ى كاﻣ"ل
حيويتھا اليوم أيضا ً .فالحزب الش"يوعي العراق"ي يتع"رض الي"وم لض"غوط ش"ديدة ﻣ"ن
اليس"""ار العرب"""ي والع"""المي تطالب"""ه بسياس"""ة ال يجمعھ"""ا ج"""اﻣع ﻣ"""ع ﻣص"""لحة الح"""زب
والوطن .ولكن سيأتي ذل"ك الي"وم ال"ذي ي"رى في"ه أي ﻣنص"ف ب"أن الح"زب ف"ي نھج"ه
السياسي العام كان صائبا ً.

لقاء أم شروق في ﻣوسكو
تبادل""ت أجم""ل الرس""ائل ﻣ""ع أم ش""روق ف""ي فت""رة الدراس""ة ف""ي ﻣوس""كو .وق""د أرس""لھا
الحزب إلى االتحاد السوفييتي في ص"يف  1973للع"الج .وقض"ينا فت"رة اس"تجمام ف"ي
ﻣص""حات اللجن""ة المركزي""ة ف""ي يالط""ا عل""ى البح""ر األس""ود .كان""ت بمثاب""ة ش""ھر عس""ل
حقيقي ،حرﻣنا ﻣنه عند زواجنا ألننا كنا ﻣختفين.
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صورة ﻣن ﻣوسكو

العودة ﻣن الدراسة
ك "ان ف""ي ال""دورة الطويل""ة األﻣ""د ص""ف آخ""ر إض""افة لص""فنا ،وﻣجم""وع الدارس""ين ف""ي
الص""فين  24رفيق""ا ً ،وك""ان ﻣ""ن المف""روض أن يتفرغ""وا ،لم""دة س""تة أش""ھر ،لكتاب""ة
البح"ث .ك""ان رأي األس""اتذة ب""أن ع""دداً قل""يالً ﻣ""نھم س""وف ي""تمكن ﻣ""ن إنج""از ﻣث""ل ھ""ذه
المھمة .ولم يكن ﻣن الممكن إبقاء البعض وإعادة البعض اآلخ"ر .وبع"د التش"اور ﻣ"ع
األطراف المعنية وفي ﻣقدﻣتھا حزبنا تقرر عودة الجميع ،بدون كتابة البحث.

ﻣھمات ﻣھمة وﻣتنوعة
عدت إلى العراق في نھاية كانون الثاني  .1974وف"ي أول اجتم"اع للجن"ة المركزي"ة،
ف""ي ربي""ع الس""نة الم""ذكورة ،انتخب""ت عض""واً ف""ي س""كرتارية اللجن""ة المركزي""ة وأعي""د
انتخابي إليھا بعد المؤتمر الثالث أيضا ً .وأص"بحت س"كرتيراً للجن"ة التنظ"يم المركزي"ة
وعض"واً ف""ي لجن"ة العم""ل األي""ديولوجي )لع"د( ،وك""ان س""كرتيرھا الفقي"د زك""ي خي""ري.
وكنت ﻣشرفا ً على لجنة التوجيه الفالحي .وﻣشرفا ً على المدرسة الحزبية في بغ"داد.
وبع""د ع""ودتي ﻣ""ن ﻣوس""كو ببض""عة أش""ھر باش""رت ف""ي كتاب""ة المق""االت ف""ي الثقاف""ة
الجدي""دة وﻣ""ن ث""م ف""ي طري""ق الش""عب والفك""ر الجدي""د .وعن""دﻣا اطلع""ت س""وخانوفا،
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األس"تاذة ف""ي ﻣعھ"د ﻣوس""كو ،عل"ى أح""دى ﻣق""االتي ف"ي ﻣجل""ة "الثقاف"ة الجدي""دة" ف""ي
أيلول  ،1974وكانت بعنوان "حول أھمية وإﻣكانية تحقي"ق حل"ف العم"ال والفالح"ين
ف""ي البل""دان الناﻣي""ة" ،حمل""ت المعھ""د عل""ى ترجمت""ه وتبني""ه كمرج""ع .وف""ي زي""ارتي
للمعھ"د بع"د ح"والي الس"نة اقترح"ت عل""ي توس"يع الموض"وع وتحويل"ه إل"ى أطروح""ة.
أخبرتھ""ا ب""أني س""أحاول التوس""ع ف""ي ھ""ذا الموض""وع إذا س""محت ل""ي ظ""روف عمل""ي،
ولكن ليس كأطروحة .وفعالً سنحت لي فرصة للتوس"ع ف"ي الموض"وع ،عن"دﻣا كلف"ت
بحضور ﻣؤتمر ع"المي نظمت"ه ﻣجل"ة "قض"ايا الس"لم واالش"تراكية" ف"ي أوالن ب"اتور
عاصمة ﻣنغوليا ﻣخص"ص للحرك"ة الفالحي"ة والمس"ألة الزراعي"ة .فكتب"ت دراس"ة ف"ي
حوالي  50صفحة ضمت إلى ﻣجلد يحوي دراسات الم"ؤتمر الم"ذكور ﻣترجم"ا ً للغ"ات
األربع الحية .وقد استخلص"ت ﻣ"ن الدراس"ة ﻣق"االً نش"ر ف"ي ﻣجل"ة الحرك"ة الش"يوعية
العالمية "قضايا السلم واالشتراكية".

عقوبة
عندﻣا كنت عضواً في لجنة العمل األيديولوجي )لع"د( وك"ان س"كرتيرھا الرفي"ق زك"ي
خيري ،ارتكبت خطأ ،لتجاوز صالحياتي ،استحققت عليه عقوبة التنبيه ،وھي أخ"ف
عقوبة في سلم العقوبات الحزبية .وھذه ھي العقوبة الوحيدة التي اتخ"ذت بحق"ي ف"ي
تاريخي الحزبي الذي اﻣتد أكثر ﻣن نص"ف ق"رن .وس"بب العقوب"ة ھ"و ك"راس بعن"وان
"الدول""ة الوطني""ة والتط""ور ال""ال رأس""مالي" ﻣؤلف""ه كات""ب س""وفيتي اس""مه نيكيت""ين.
وردتنا كمية كبيرة ﻣن الك"راس الم"ذكور ﻣ"ن الس"فارة الس"وفيتية ع"ام  .1975ق"رأت
الك""""راس ووج""""دت في""""ه ترويج""""ا ً لفك""""رة ان""""دﻣاج األح""""زاب الش""""يوعية ب""""األحزاب
الديمقراطي""ة الثوري""ة .وكن""ت أعتق""د ب""أن ﻣج""رد ﻣناقش""ة ھ""ذه الفك""رة ف""ي المنظم""ات
الحزبية ﻣن شأنھا أن تضعف الحزب ،لما تنطوي عليه ﻣن إيحاء ب"أن المقص"ود ھ"و
االن""دﻣاج بح""زب البع""ث .فطرح""ت الموض""وع ف""ي لجن""ة العم""ل األي""ديولوجي ،أو ربم""ا
على الرفيق زكي خيري وحده ،واتفقنا على عدم صالحية الكراس للتثقيف.
كانت اللجنة المذكورة تجتمع في المدرسة الحزبية والتي ھي في نف"س الوق"ت ﻣق"ر
لمنظمة بغداد والكراس المذكور ك"ان ﻣوج"ود في"ه .أخب"رت الرفي"ق كاﻣ"ل ك"رم عض"و
ﻣكتب ﻣنظمة بغداد بالتري"ث ف"ي توزي"ع الك"راس .بع"د فت"رة استفس"ر كاﻣ"ل ﻣن"ي عم"ا
تقرر بشأن الكراس ،.فاستفسرت ﻣن الفقيد زكي خيري سكرتير )لعد( عن رأي"ه ف"ي
إتالف المطبوع فأيد ذلك ليس تصريحا ً ،بل "على لسان الطير" .أبلغت كاﻣل بإتالف
المطبوع ،فأتلفه .وكنت أتصور بأن قيادة الحزب ال ﻣانع ل"ديھا ف"ي ذل"ك ﻣس"تنداً إل"ى
دعمھا لموقفي في كونفرنس ﻣوسكو.
اعت""رض المكت""ب السياس""ي عل""ى إت""الف الك""راس .وأف""اد الرفي""ق زك""ي خي""ري بأن""ه
كس"كرتير للجن"ة العم"ل األي"ديولوجي )لع""د( ل"يس لدي"ه وال للجنت"ه ص"الحيات تنفيذي""ة
باعتب""ار )لع""د( لجن""ة اختص""اص ل""يس إال ،وثب""ت ذل""ك ف""ي ﻣحض""ر المكت""ب السياس""ي.
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فحملت وحدي ﻣسؤولية إتالف الكراس .وق"د ذك"رت آنف"ا ً ب"أن التص"رف ك"ان تج"اوزاً
ُ
لصالحياتي ،ولم يكن ﻣن الصحيح بناء ﻣوقفي على تصور ﻣوقف قي"ادة الح"زب قب"ل
أكثر ﻣن عاﻣين .في حين كنت على احتكاك ﻣباشر ويوﻣي بھا .إن س"كرتارية اللجن"ة
المركزية )سلم( ،والتي أنا عضو فيھا ،تجتمع أسبوعيا ً وھو المكان الصحيح لط"رح
الموضوع فيھا .ل َم ل ْم أقم بذلك؟ ھل كنت أخش"ى أن ت"رفض )س"لم( ﻣقترح"ي القاض"ي
بإتالف الكراس؟ ربما.

نقد ذاتي
وبالمناسبة ،أرجو أن ال يفھم ﻣن رأيي ھذا ب"أني كن"ت ﻣعارض"ا ً لألخط"اء الت"ي ع"انى
ﻣنھ""ا نھ""ج الح""زب السياس""ي والفك""ري ف""ي تل""ك الفت""رة ،ب""ل ب""العكس فق""د كن""ت أح""د
المساھمين في رسم ذل"ك ال"نھج .فق"د كن"ت عض"واً ف"ي لجن"ة إع"داد ﻣش"روع برن"اﻣج
الحزب الذي أقره المؤتمر الثالث للحزب عام  .1976وكان"ت اللجن"ة برئاس"ة الرفي"ق
زكي خيري وعضوية الرفاق عمر علي الشيخ وعبد الرزاق الصافي ورح"يم عجين"ة
وكاظم حبيب وأنا .وق"د عمل"ت اللجن"ة لش"ھور عدي"دة وقرأن"ا ودرس"نا ﻣص"ادر كثي"رة
ووثائق ﻣختلفة وناقشنا طويالً .وھذه اللجن"ة نفس"ھا س"افرت إل"ى ﻣوس"كو )باس"تثناء
كاظم حبيب اللتزاﻣاته الوظيفية( واستمعت إل"ى رأي وف"د ﻣ"ن الح"زب الش"يوعي ف"ي
االتح"""اد الس"""وفييتي ،ال"""ذي ك"""ان برئاس"""ة ال"""دكتور بلي"""اييف وال"""رفيقين ريزينك"""وف
ون "يجكن ،بالمش""روع وناقش""تھم طيل""ة أربع""ة أي""ام وس""جلت ب""ذلك ﻣحاض""ر جلس""ات
ﻣفصلة اطلع عليھا جميع أعضاء اللجنة المركزية .وكان النقاش ديمقراطيا ً وش"فافا ً.
وجرى التأكيد باستمرار ﻣن قبل الرفاق الس"وفيت بأنن"ا غي"ر ﻣجب"رين عل"ى تبن"ي أي
رأي غي""ر ﻣقتنع""ين ب""ه وإنن""ا ﻣس""ؤولون ع""ن سياس""تنا أوال وأخي""راً .ولك""ن ال أعتق""د
بأنھم كانوا غافلين عن ﻣدى الضغط المعنوي الذي تشكله آراؤھم عل"ى الوف"د وعل"ى
اللجنة المركزية.
بعد ع"ودة الوف"د تبن"ت قي"ادة الح"زب ﻣوض"وعة طري"ق التط"ور ال"ال رأس"مالي وال"ذي
تحول الحق"ا ً إل"ى طري"ق التوج"ه االش"تراكي .وش"كل المكت"ب السياس"ي ھيئ"ة ﻣص"غرة
لدعم الموضوعة ﻣن الرفاق نزيھ"ة ال"دليمي وﻣھ"دي الح"افظ وأن"ا .واجتمع"ت الھيئ"ة
ووزع""ت العم""ل وك""ان نص""يبي الجان""ب النظ""ري الع""ام .وھك""ذا ظھ""ر أول ﻣق""ال ف""ي
صحيفة "طريق الشعب" حول الموضوع باسمي )وقد أبلغتنا قيادة البع"ث اس"تياءھا
ﻣن المقال( ،والثاني باسم الدكتورة نزيھة الدليمي ،والثالث كتبه الرفيق ك"ريم أحم"د
عضو المكتب السياسي ﻣتطوعا ً .واكتفت الھيئة بذلك ،وانتھت ﻣھمتھا.
كان ھناك اتجاھان بين أنصار طريق التطور الال رأسمالي أو التوجه االش"تراكي ف"ي
الحركة الشيوعية العالمية ،األول :يرى اشتراك الشيوعيين في قيادته شرط لنجاح"ه
)وكنت ﻣع ھذا االتجاه( .والثاني :ي"رى ب"أن دور الش"يوعيين ﻣمك"ن أن يقتص"ر عل"ى
دعم وتأييد قيادة "الديمقراطيين الثوريين" .وك"ان االتجاھ"ان الم"ذكوران ﻣوج"ودين
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في الح"زب الش"يوعي العراق"ي أيض"ا ً االتج"اه األول ﻣثب"ت ف"ي وث"ائق الم"ؤتمر الث"اني
واالتجاه الثاني ضعيف وج"د تعبي"ره ف"ي ﻣواق"ف ﻣعين"ة ،والموق"ف المع"ارض لح"رق
كراس نيكتين ل"م تك"ن أس"بابه تنظيمي"ة بالدرج"ة األول"ى ب"ل فكري"ة .عل"ى أي ح"ال ل"م
تزك الحياة كال االتجاھين!
وھكذا فإن ﻣسؤوليتي ال تقل عن ﻣسؤولية إي ﻣ"ن المس"اھمين الرئيس"يين ف"ي رس"م
تلك السياسة ،والتي أقرت بموافقة جميع أعض"اء المكت"ب السياس"ي وجمي"ع أعض"اء
اللجنة المركزية تقريبا ً ،وأقرھ"ا الم"ؤتمر ال"وطني الثال"ث ال"ذي حض"ره  300ﻣن"دوب
ﻣنتخب ﻣن قبل المنظمات ،وتحفظ  33ﻣنھم عل"ى ﻣوض"وعة التط"ور ال"ال رأس"مالي،
وثالثة تحفظ"وا عل"ى ال"نھج الع"ام لسياس"ة الح"زب ،وھ"م الرف"اق ن"زار ن"اجي يوس"ف
وبھاء الدين نوري وحاجي سليمان )أبو سيروان( .وإذ أشير إل"ى س"عة تأيي"د الك"ادر
لتلك السياسة فإنني ال أبغي التقليل ﻣن ﻣسؤولية المساھمين الرئيسيين في رس"مھا،
ولكن ال أريد إعفاء اآلخرين ﻣن ﻣسؤولياتھم ،ألن ذلك ال ينمي الش"عور بالمس"ؤولية
واالس""تقاللية الفكري""ة ل""دى الك""ادر الحزب""ي وك""ل أعض""اء الح""زب .علم "ا ً ب""أنني عل""ى
قناعة تاﻣة بأن أصوب سياسة للحزب ل"م يك"ن بمق"دورھا الت"أثير عل"ى ﻣج"رى تط"ور
الوض"""ع السياس"""ي ف"""ي الع"""راق باتج"""اه ﻣن"""ع أو عرقل"""ة ترك"""ز وتمرك"""ز الدكتاتوري"""ة
الصداﻣية ،ولكن كان باإلﻣكان ،في حالة انتھاج الحزب سياسة صائبة ،أن يكون ف"ي
وضع أفضل نسبيا ً لمقاوﻣة النظام ،وھذا بحد ذاته أﻣر ال يستھان به ﻣأخوذاً بعواقبه
المستقبلية.

الدروس المستخلصة
تشير تجربتنا في العراق والتجربة العالمية إلى ع"دم وج"ود طري"ق ﻣض"مون للتط"ور
االجتماعي سوى طريق النظام الديمقرطي المؤسساتي ،بما يعنيه ﻣ"ن إقاﻣ"ة ﻣجتم"ع
ﻣ""دني وﻣجل""س ن""واب ودس""تور دائ""م والفص""ل ب""ين الس""لطات ،وإق""رار ح""ق تقري""ر
المص""ير للقوﻣي""ات ،وفص""ل ال""دين ع""ن الدول""ة ،وض""مان حق""وق اإلنس""ان ،وﻣس""اواة
الم""رأة بالرج""ل ب""الحقوق والواجب""ات  ...وإن الكف""اح ﻣ""ن أج""ل المزي""د والمزي""د ﻣ""ن
العدال""ة االجتماعي""ة يم""ر عب""ر تحقي""ق وترس""يخ النظ""ام ال""ديمقراطي وﻣ""ن ث""م تط""وير
الديمقراطية في ﻣختلف ن"واحي الحي"اة االقتص"ادية والسياس"ية واالجتماعي"ة وص"وال
إل"ى االش""تراكية .ولك"ن ل""م يك"ن ھ""ذا ھ"و ﻣس""توى وعين"ا ،وال ﻣس""توى وع"ي اليس""ار
العالمي الذي كنا جزءاً ﻣنه.
12

القمع الوحشي
تع""رض الح""زب الش""يوعي العراق""ي إل""ى حمل""ة قم""ع وحش""ية اس""تھدفت تص""فيته ع""ام
 .1978وأدت الحمل""ة عملي"اً◌ً إل""ى س""حق ﻣنظمات""ه ف""ي ط""ول ال""بالد وعرض""ھا خ""الل
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العام الم"ذكور .وتواص"لت الحمل"ة بعدئ"ذ ﻣس"تھدفة إحب"اط أي"ة ﻣحاول"ة للملم"ة البقي"ة
الباقية والمبعثرة ﻣن ﻣنظماته ھنا وھناك .وقد عايشت تلك الحملة ﻣن"ذ ب"دايتھا حت"ى
نھاية عام  .1979ولي الش"رف ب"أني كن"ت آخ"ر رفي"ق ﻣ"ن أعض"اء اللجن"ة المركزي"ة
بق""ي ف""ي المق""ر الع""ام ﻣ""ن ب""ين  12رفيق""ة ورفيق"ا ً ﻣركزي"ا ً ك""انوا ي""داوﻣون يوﻣي"ا ً ف""ي
المق""ر .ول""ي الش""رف أيض "ا ً ب""أني كن""ت آخ""ر عض""و لجن""ة ﻣركزي""ة غ""ادر الع""راق ﻣ""ن
ﻣجموع خمسة وعشرين عضواً أصيالً ،اثنان ﻣنھم كانا في األراضي غي"ر الخاض"عة
للسلطة في كردستان وأﻣا اآلخرون فقد غ"ادروا الع"راق بق"رارات حزبي"ة .أذك"ر ذل"ك
ﻣضطراً ألن بعض كتاب المذكرات نسوا أو تناس"وا ذك"ر اس"مي ف"ي ﻣواق"ع وفعالي"ات
ھاﻣة كثيرة ولم أھتم لذلك ولكن ساءني أن تناسوا ھذين الموقعين بالذات.
كنا ﻣستھدفين ،الرفيق باقر إبراھيم وأنا ،باالسم في المرحلة األخي"رة ﻣ"ن بقائن"ا ف"ي
العراق .وكانت تھديدات جھاز األﻣن تصلنا عبر العناصر التي يطلق س"راحھا .وك"ان
ﻣما يغيظ السلطات ھي النشرات الداخلية واإلخبارية التي كنا نعممھا والت"ي تتض"من
أخب""ار حمل""ة التض""اﻣن ﻣ""ع حزبن "ا ،وأخب""ار االعتق""االت الت""ي كن""ا ن""دينھا ونن""دد بھ""ا
وبالقائمين بھا بشدة في تعليقاتن"ا عليھ"ا .وقب"ل ھ"ذا وذاك ،فال"ذي ك"ان يغ"يظھم أكث"ر
ھ"و ﻣواص""لتنا العم""ل رغ""م ش""دة اإلرھ""اب الوحش""ي .واعتب""روا ذل""ك تح""ديا ً كبي""راً لھ""م
وإلرھابھم الفاشي.
وواص""ل ذل""ك التح""دي ﻣ""ن بع""دنا ش""يوعيات وش""يوعيون آخ""رون ف""ي ﻣ""دن وأري""اف
الع""راق ف""ي المنطق""ة العربي""ة وف""ي كردس""تان  -األنص""ار الش""يوعيون ،وكثي""ر ﻣم""ن
خرجوا ﻣن الباب ،ﻣا خرجوا إال لكي يعودوا ﻣ"ن الش"باك ،بم"ن ف"يھم غالبي"ة أعض"اء
اللجنة المركزي"ة .وض"حى المئ"ات ﻣ"ن الش"يوعيين بحي"اتھم ف"ي س"بيل حري"ة الع"راق
وسعادة شعبه .ويواصل الشيوعيون الي"وم أيض"ا ً كف"احھم وتض"حياتھم ﻣ"ن أج"ل تل"ك
األھ""داف النبيل""ة ،ﻣتح " ّدين أن""واع المخ""اطر والص""عوبات ﻣس""تھدين بمص""الح ش""عبھم
ووط""نھم ،أوالً وقب""ل ك""ل ش""يء .وذل""ك بتك""ريس جھ""ودھم ﻣ""ن أج""ل تط""وير العملي""ة
السياسية الجارية في وطننا الحبيب ،والتي تستھدف إقاﻣة نظ"ام ديمقراط"ي اتح"ادي
ﻣستقل.

غداة المؤتمر الثالث
ذكرت في ﻣوضوع س"ابق ب"أن االنتھاك"ات وحم"الت اإلرھ"اب البعثي"ة ل"م تتوق"ف ض"د
الح""زب الش""يوعي وأعض""ائه وأنص""اره ،كان""ت تض""عف أو تتوق""ف لفت""رات قص""يرة،
وكانت تشتد باالرتباط ﻣع أي نج"اح يحقق"ه الح"زب ف"ي تعزي"ز وتوس"يع نف"وذه .فبع"د
فت""رة قص""يرة ﻣ""ن الم""ؤتمر الثال""ث للح""زب ،المنعق""د ف""ي أي""ار  ،1976وال""ذي أض""فى
زخم"""ا ً قوي"""ا ً عل"""ى نش"""اط الح"""زب وﻣكانت"""ه وع"""زز نف"""وذه ،تص"""اعدت المض"""ايقات
واالنتھاكات ضد الحزب وأعضائه .وأخذت الخالفات السياسية والفكرية تثار بوتيرة
أشد في سكرتارية الجبھة .وقد تعرض الح"زب لض"غوط كبي"رة ﻣ"ن قب"ل البع"ث لتبن"ي
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أو تأيي""د ﻣواق""ف أو سياس""ات تتع""ارض ﻣ""ع نھج""ه السياس""ي ،ورف""ض الح""زب ذل""ك
ورف""ض إص""دار أي بي""ان باس""م الجبھ""ة يتع""رض لمبادئ""ه وعالقات""ه بحرك""ة التح""رر
الوطني العربية أو بعالقات الحزب األﻣمية .فعلى سبيل المثال ،رفض طلبھم بوص"ف
النظ"ام الس"وري بالعمي"ل .ورف""ض طل"بھم ب"التھجم عل""ى ﻣنظم"ة التحري"ر الفلس""طينية
وياسر عرفات عندﻣا اختلف البعث ﻣعھم"ا .وق"اوم الح"زب ض"غوطھم ﻣ"ن أج"ل تغيي"ر
ﻣوق"""ف الح"""زب ﻣ"""ن القض"""ية الفلس"""طينية .ورف"""ض طل"""بھم بع"""دم ذك"""ر اس"""م الح"""زب
الشيوعي اإلسرائيلي في صحافة الحزب.

رد فعل البعث على تقرير اللجنة
المركزية في آذار 1978
كان على اللجنة المركزية أن تدرس تدھور األوض"اع وق"د قاﻣ"ت ب"ذلك ،ول"و أن ذل"ك
جاء ﻣتأخراً ،ففي اجتماعھا الكاﻣل المنعقد في آذار  .1978وضعت اللجنة المركزي"ة
النقاط على الحروف في أھم القضايا الملتھبة ،واقترحـت المعالج"ات الض"رورية بم"ا
ف""ي ذل""ك المطالب""ة بإنھ""اء فت""رة االنتق""ال وإج""راء انتخاب "ات لجمعي""ة تأسيس""ية تض""ع
دستوراً دائما ً للبالد.
كان رد فعل البعث عنيفا ً على تقرير اللجنة المركزية ،بالرغم ﻣن أن ﻣعالجات"ه كان"ت
في إطار ﻣا سمي خطأ بالحلقة المركزية ـ الجبھة الوطنية والقوﻣي"ة التقدﻣي"ة .وجن"د
حزب البعث صحيفة "الراص"د" لل"تھجم عل"ى التقري"ر سياس"يا ً وفكري"ا ً .وظ"ل يطال"ب
الحزب بسحبه والتراجع عنه .إال أن طلب حزب البعث جوبه بالرفض المطلق .وھ"ذا
دلي"ل ق""اطع عل""ى خط""أ االدع""اء القائ""ل ب""أن الح""زب الش""يوعي العراق""ي ك""ان يمك""ن أن
يسير ﻣئة سنة وراء النظام البعثي لو ت"رك النظ"ام الش"يوعيين عل"ى ﻣ"ا ك"انوا علي"ه،
بل ويمكن اعتبار ﻣثل ھذه اإلدعاءات ﻣجرد تخرصات حاقدة على الحزب .34
وجاء وصول الشيوعيين األفغان إلى الس"لطة ف"ي نيس"ان ،ﻣ"دعوﻣين ﻣ"ن الس"وفيت،
ليثير الھلع في قلوب البعثيين .فدعوا في صحيفة "الثورة" إلى الحيطة والح"ذر ﻣ"ن
تكرار ذلك في أﻣاكن أخرى ،ويقصدون بذلك العراق.
***
كانت سياسة البع"ث ،قب"ل قي"ام الجبھ"ة وبع"دھا ،قائم"ة عل"ى إبق"اء الح"زب الش"يوعي
العراقي في دائرة ﻣحددة والسعي إلى إعادته إلى ھذه ال"دائرة كلم"ا خ"رج ﻣنھ"ا .وق"د
رسم طه الجزراوي بيده دائرة على ورقة ليوضح ﻣقص"دھم لل"رفيقين ع"اﻣر عب"د ﷲ
ورح""يم عجين""ة وذل""ك ف""ي وق""ت ﻣبك""ر ،وتحدي""داً عق""ب الھج""وم عل""ى عم""ال الزي""وت
النباتية والتجمع الجماھيري في ساحة الس"باع ف"ي بغ"داد ف"ي تش"رين الث"اني .1968
 34ـ ﻣذكرات بھاء الدين نوري ،ص .466
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أﻣ""ا بع""د عش""ر س""نوات ﻣ""ن الت""اريخ الم""ذكور ،فق""د تحول""ت تل""ك السياس""ة إل""ى نھ""ج
التخلص ﻣن الحزب الشيوعي ،أﻣ"ا بإخراج"ه ﻣ"ن الس"احة كلي"ا ً أو تحويل"ه إل"ى ح"زب
ك""ارتوني ال ح""ول ل""ه وال ق""وة ينف""ذ ﻣ""ا تطلب""ه ﻣن""ه س""لطة البع""ث إرض""اء للرجعي""ة
العربي""ة ،وخاص""ة العربي""ة الس""عودية وإرض""اء للغ""رب ،وخاص""ة أﻣريك""ا .وق""د أش""ار
المخل""وع ص""دام حس""ين ع""ن الوجھ""ة السياس""ية الجدي""دة ف""ي أح""د اجتماع""ات اللجن""ة
العليا للجبھة آنذاك بقوله " :إن تحالفھم ﻣع الحزب الشيوعي العراقي ال يش"كل ق"وة
لھم وإنما يشكل عبئ"ا ً عل"يھم ،ف"دول المنطق"ة وال"دول الغربي"ة غي"ر ﻣرتاح"ة ﻣ"ن ھ"ذا
التح""الف"  .35ف""ال غ""رو ﻣ""ن أن يحم""ل ع""زة ال""دوري ﻣع""ه  500نس""خة ﻣ""ن ص""حيفة
"الراصد" ،أخذھا ﻣ"ن المطبع"ة بنفس"ه ،عن"د س"فره إل"ى الس"عودية عربون"ا ً للحلف"اء
الج""دد .وق""د وص""لتنا ف""ي حينھ""ا رس""الة تتض""من الخب""ر الم""ذكور ﻣ""ن عاﻣ""ل يعم""ل ف""ي
المطبعة التي طبعت الصحيفة المذكورة.
نع""ود إل""ى رد فع""ل البع""ث عل""ى تقري""ر اللجن""ة المركزي""ة ف""ي آذار وعل""ى االنق""الب ف""ي
أفغانس"تان .فق"د اعتقل""ت س"لطة البع"ث المجرﻣ""ة وق"دﻣت للمحاكم"ة ع""دداً ﻣ"ن الرف""اق
وأصدقاء الحزب العسكريين والعاﻣلين في القوات المسلحة بتھمة الت"آﻣر عل"ى نظ"ام
الحك""م وحكم""تھم باإلع""دام ،ونف""ذ حك""م اإلع""دام بواح""د وعش""رين ﻣ""نھم ف""ي  18و 19
أي""ار  ،1958بي""نھم س""ھيل ش""رھان وبش""ار رش""يد .وبع""د وص""ول برقي""ات المطالب""ة
بإيقاف اإلعداﻣات ﻣن برجنيف وغي"ره ﻣ"ن رؤس"اء ال"دول االش"تراكية ،أع"دم عش"رة
رفاق آخرين في  27و  28و  29أيار!
عقد اجتماع ط"ارئ للجن"ة المركزي"ة ف"ي  28أي"ار  ،1978وت"رأس االجتم"اع الرفي"ق
زكي خيري لغياب الرفيق عزيز ﻣحمد خارج البلد .لم يك"ن ت"دھور الوض"ع السياس"ي
والجھة التي تتحمل ﻣس"ؤوليته وھ"و ح"زب البع"ث ﻣح"ل نق"اش ،ﻣاع"دا ص"وت خاف"ت
يحمل الحزب قسطا ً ﻣن المسؤولية جراء ﻣحتويات تقرير اللجن"ة المركزي"ة ف"ي آذار.
ول"م يك""ن ھن""اك خ"الف عل""ى ض""رورة اتخ"اذ ت""دابير الص""يانة .وك"ان ھن""اك رأي غال""ب
يدعو إلى السعي إليقاف التدھور في الوضع بخلفيتين ﻣختلفتين ،واح"دة ت"دعو ل"ذلك
لكس""ب الوق""ت وللتغطي""ة عل""ى ت""دابير الص""يانة ،واألخ""رى تأﻣ""ل بع""ودة المي""اه إل""ى
ﻣجاريھا ﻣع البع"ث .ول"م أك"ن ﻣ"ع القس"م األخي"ر .ول"م يص"در ﻣ"ن االجتم"اع أي بي"ان.
وفي حزي"ران عق"د ث"اني اجتم"اع ط"ارئ للجن"ة المركزي"ة ل"م يختل"ف ف"ي نتائج"ه ع"ن
األول ،سوى أن صوت المطالبة باإلسراع في اتخاذ تدابير الصيانة والرد على حمل"ة
البعث اإلعالﻣية كان أقوى.

ﻣن القضم التدريجي إلى االنقضاض العام

35

ـ أنظر د .رحيم عجينة ،االختيار المتجدد ،ص  97و .134

159

تولى المكتب السياس"ي وض"ع خط"ة لت"دابير الص"يانةَ .عرف"ت الحق"ا ً أن أھ"م ﻣ"ا فيھ"ا
تش""كيل قي""ادة ظ""ل ﻣ""ن الرف""اق عم""ر عل""ى الش""يخ عض""و المكت""ب السياس""ي ﻣس""ؤوالً
وعض""وية الرفي""ق س""ليمان يوس""ف عض""و اللجن""ة المركزي""ة و عائ""دة ياس""ين العض""و
المرشح للجنة المركزية .وربطت بھم ﻣنظم"ات وك"وادر وھُيئ"ت لھ"م أجھ"زة طباع"ة.
وتق""رر ف""رز التنظيم""ات والرف""اق المكش""وفين وربطھ""م بالرف""اق العلني""ين ،واعتم""اد
الالﻣركزية في العالقات التنظيمية .وتقرر كذلك انتقال ثلث أعض"اء اللجن"ة المركزي"ة
إلى الخارج .ووزعت س"كرتارية اللجن"ة المركزي"ة )س"لم( ب"اقتراح ﻣ"ن لجن"ة التنظ"يم
المركزية )لتم( ﻣبالغ ﻣن المال عل"ى ش"بكة واس"عة ﻣ"ن الك"ادر وإخف"اء ﻣب"الغ أخ"رى
في أﻣاكن ﻣختلفة ظلت تحت سيطرة المكتب السياسي حتى بعد خروجنا ﻣن العراق.
وبغياب سكرتير اللجنة المركزية الرفيق عزيز ﻣحمد ،وبغياب ﻣس"اعده الرفي"ق ب"اقر
إب""راھيم ،عق""د الق""ائم بأعمالھم""ا ف""ي س""كرتارية اللجن""ة المركزي""ة الرفي""ق عم""ر عل""ي
الشيخ اجتماعا ً لھا  ،ولم يكن قد بقي أحد ﻣن أعضائھا سوى ﻣاجد عبد الرضا وأن"ا،
لدراسة ت"دابير الص"يانة .فق"دﻣنا قائم"ة طويل"ة ﻣ"ن المقترح"ات ،عرفن"ا فيم"ا بع"د ب"أن
المكتب السياسي شطب حوالي  %40ﻣنھا بدعوى أنھا تخلق تطيراً في المنظمات.

تراجع غير ﻣنظم
بعد فترة اكتشف البعث بأن الحزب يعتزم التحول إلى العمل السري .فقد كان"ت بع"ض
الت""دابير ،ﻣث""ل نق""ل أجھ""زة الطباع""ة ،ت""تم ف""ي المق""رات العلني""ة الت""ي تخض""ع لمراقب""ة
ﻣتنوع"""ة ﻣث"""ل اإلنص"""ات والك"""اﻣيرات الخفي"""ة .فغي"""رت الس"""لطة خطتھ"""ا ﻣ"""ن القض"""م
التدريجي بالحواشي واألطراف وبالمنظم"ات األبع"د كالبص"رة والمحافظ"ات الجنوبي"ة
إلى االنقضاض على جميع المقرات وقيادات المنظمات .وش"ملت االعتق"االت أعض"اء
وأعض""اء ﻣرش""حين للجن""ة المركزي""ة ﻣث""ل ع""ادل حب "ه وك""اظم حبي""ب وفخ""ري ك""ريم
وﻣحمد جواد طعمة )أبو زيت"ون( وتع"رض بعض"ھم لالعت"داء .واعتق"ل الحق"ا ً الرفي"ق
ﻣاجد عبد الرضا عضو سكرتارية اللجنة المركزية.
واتب"ع نظ"ام البع"ث ﻣختل"ف األس"اليب الدنيئ"ة والوحش"ية لتغيي"ر ﻣعتق"دات المناض""لين
السياسية والفكرية وانتزعت في تلك األجواء اإلرھابية الفظيع"ة تواقي"ع األل"وف ﻣ"ن
المناضلين على تعھد ال ﻣثيل له في التاريخ ،يؤدي بموقعه إل"ى اإلع"دام إذا ﻣ"ا ع"اود
نشاطه السياسي السابق .وھكذا فقد تجاوزت األحداث خطة المكتب السياسي لتدابير
الصيانة وصرنا أﻣام واقع جديد ،أال وھو التراج"ع غي"ر الم"نظم ف"ي إط"ار رؤي"ة غي"ر
واضحة سياسيا ً ،وتبع"ا ً ل"ذلك غي"ر واض"حة تنظيمي"ا ً .وأص"بحت المھم"ة ھ"ي ﻣحاول"ة
إض"""فاء بع"""ض التنظ"""يم عل"""ى التراج"""ع .واعتم"""دت تنفي"""ذ ھ"""ذه المھم"""ة عل"""ى الك"""ادر
المتطوع لھا .وكنت أحدھم فتقرر بقائي في المقر العام كآخر رفيق ﻣركزي.
***
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في بداية تشرين األول أخبرتني ابنتي ش"روق ،وكان"ت ف"ي الص"ف الث"اني المتوس"ط،
ب""أن رئيس""ة االتح""اد ال""وطني لطلب""ة الع""راق ف""ي ﻣدرس""تھم ق""د اس""تدعتھا وقال""ت لھ""ا:
"إنك الوحيدة التي لم تنتم لالتحاد  ،ويجب أن تنتمي"!
ـ"أنا ال أنتمي لالتحاد ،إن والدي عضو اللجنة المركزية للحزب الش"يوعي العراق"ي،
وخالي استشھد تحت التعذيب بيد حزب البع"ث" .أجاب"ت ش"روق ،ﻣ"ا لقنت"ه أﻣھ"ا لھ"ا
لمثل ھذه الحالة ،وھي ترتجف ﻣن الخوف.
ـ "احنا نعرف  ...نعرف كل شيء عن أبوك ،سأعطيك فرصة أسبوعين للتفكير".
ذھب""ت ،قب""ل انتھ""اء المھل""ة ،إل""ى المدرس""ة والتقي""ت برئيس""ة االتح""اد وبع""د ﻣناقش""ة
قصيرة أخبرتھا بأني ولي أﻣر شروق وال أوافق على انتمائھا لمنظمتھم .نظرت إل"ي
نظ""رة وعي""د ،وانتھ""ى اللق""اء .ل""م تع""د رئيس""ة االتح""اد تض""ايق ش""روق ،ولك""ن ش""روق
كان""ت تش""كو ل""ي ﻣ""ن عزلتھ""ا ف""ي المدرس""ة فخف""ت عليھ""ا أن تتعق""د .استفس""رت ﻣ""ن
الرفيق حميد بخش )أبو زكي( ،الذي كان قد أرسل زوجته البلغارية وطفليه ت"واً إل"ى
بلغاريا ،وكان عضواً في لجن"ة التنظ"يم المركزي"ة وأن"ا ﻣس"ؤولھا ،ع"ن ﻣ"دى إﻣكاني"ة
الدراسة ألعمار ﻣثل سن شروق في بلغاريا ،فأجابني:
ـ أبو شروق الحجي بيناتنا ،ألن أخاف يس"معوني ويعتبرون"ي ﻣتطي"ر ،البع"ث ﻣ"ا راح
يخل""ي ال ش""روق وال أم ش""روق وال أخ""و ش""روق وال عائل""ة أي ك""ادر حزب""ي ،يج""ب
التھيؤ إلخراج الجميع إلى خارج البالد".
ـ ھيجي تشوف؟.
ـ بالضبط.
وكم""ا أش""رت آنف "ا ً فق""د رفض""ت ،بع""ض ﻣقترح""ات )س""لم( واعتب""رت تطي""راً ،ﻣ""ن قب""ل
المكتب السياسي وكانت أخف بكثير ﻣن ﻣقترح أبو زكي.
وعندﻣا أستحضر اآلن أجواء بداية تشرين األول  ،1978أرى بان تعميم ﻣقترح أب"و
زك"""ي ك"""ان ﻣ"""ن ش"""أنه أن يخل"""ق الرع"""ب ف"""ي أوس"""اط البقي"""ة الباقي"""ة ﻣ"""ن الك"""وادر
والتنظيمات .وال يساعد على إضفاء بعض التنظ"يم عل"ى التراج"ع غي"ر الم"نظم .وف"ي
نفس الوقت كان رأي أبو زكي صحيحا ً وبالتالي يج"ب اتخ"اذ الت"دابير الض"رورية ل"ه.
كنا في ﻣأزق حقيقي .وھذا ﻣثل واحد على المأزق الذي كنا فيه عند تصدينا لمعالج"ة
تدابير الصيانة في تلك الفترة .ھذا على صعيد الموقف العام .أﻣا على صعيد الموقف
الشخص""ي فق""د كن""ت ﻣقتنع "ا ً ب""رأي أب""و زك""ي فطلب""ت ﻣ""ن أم ش""روق أن تج""دد ج""واز
سفرھا وجوازات األبن"اء ف"ي أول فرص"ة .وكان"ت الج"وازات تج"دد ف"ي بداي"ة الس"نة،
فجددتھا في اليوم الثاني ﻣن سنة  ،1979وأﻣنتھا خارج البيت في ﻣك"ان ال يمك"ن أن
تطالھا يد.
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***
ربط""ت ب""ي بض""عة خط""وط تنظيمي""ة وبع""ض الك""وادر ش""به المكش""وفة ،عزل""ت ﻣ""ن
تنظيمات بغداد .كنت أتابعھا خارج المق"ر .وارت"بط ب"ي ﻣحس"ن علي"وي )أب"و علي"وي(
عض""و لجن""ة المنطق""ة الوس""طى وكان""ت ت""رتبط ب""ه جمھ""رة ﻣ""ن الك""وادر والرف""اق ﻣ""ن
البص""رة والناص""رية ودي""إلى .وارت""بط ب""ي ك""ذلك الرفي""ق إدري""س عب""د ﷲ ،العض""و
المرشح للجنة المنطقة الجنوبية ،وكانت ﻣعه جمھ"رة ﻣ"ن الك"وادر واألعض"اء وك"ان
الجميع يدبرون أﻣور سكناھم بأنفسھم.
***
ف""ي تش""رين الث""اني  ،1978أي ف""ي ذروة الحمل""ة الوحش""ية ك""ان ل""دى الرفي""ق ﻣھ""دي
الحافظ ﻣوعداً ﻣع نعيم حداد .التقيته ،قادﻣا ً ﻣن اللقاء ،في حديقة المقر .وقد أخبرني
بأنه كان بصدد تق"ديم ﻣناش"دة لقي"ادة البع"ث إليق"اف الحمل"ة .إال أن نع"يم أخب"ره أن ال
فائدة ﻣن ذلك فكل شيء ﻣنتھي وﻣق"رر ،أي ال تراج"ع ع"ن تص"فية الح"زب .ﻣن"ذ ذل"ك
التاريخ تحكمت ھذه الحقيقة في تص"رفاتي فكن"ت ﻣ"ع خ"روج ﻣ"ن يري"د الس"فر خ"ارج
ال""بالد أو ﻣ""ن ھ""و غي""ر ﻣالئ""م لس""بب ﻣ""ن األس""باب للعم""ل الس""ري ،وﻣ""ع بق""اء الرف"اق
المتحمسين للبقاء والمالئمين للعمل السري بھ"دف تأس"يس ﻣنظم"ات وبي"وت س"رية.
وكانت ھناك شكوى ﻣن الھجرة الجماعية وﻣحاولة إيقافھا أو الح"د ﻣنھ"ا ولك"ن دون
جدوى ،لعدم توفر ﻣا يسند تلك المحاوالت .ول"م يك"ن ھن"اك خ"الف عل"ى إخ"راج أكب"ر
عدد ﻣن الصحفيين واألدباء والفنانين والك"وادر العلمي"ة ،خاص"ة وأنھ"م ال يحت"اجون
إلى ﻣساعدة في سفرھم ،وبإﻣكان العديد ﻣنھم تدبير أﻣوره المعاشية في الخارج.

لقطات ﻣن نھاية عام 1978
* كانت إحدى الخطوط التي تتصل بي يقودھا الرفيق الدكتور أب"و ن"وال ،خبي"ر بيئ"ي
وﻣوظف في الدولة ،وﻣعه ﻣجموعة بينھم كوادر علمية وفنانون على اتص"ال ف"ردي
ﻣعه .عرفت أن بإﻣكانه السفر ﻣوف"داً بمھم"ة خ"ارج ال"بالد .طلب"ت ﻣن"ه أن يس"افر وال
يعود إن أﻣكنه ذلك ،سألني:
ـ وجماعتي إشلون ،بيمن يرتبطون؟
ـ أتركھم وأطلب ﻣنھم ﻣا يتصلون بأحد.
ـ زين وإذا تأخرت شنو ﻣصيرھم؟ استفسر ﻣندھشا ً.
ـ شوف رفيق أبو ن"وال إذا توقف"ت الحمل"ة ترج"ع وتتص"ل ب"يھم ،وإذا ﻣ"ا توقف"ت الب"د
وأنھم سيتعرضون لالعتقال .فاألفضل أن نجنبھم ھذا المصير .وبإﻣكانھم أن يت"ابعوا
بھذا الشكل أو ذاك أخبار الحزب .وإذا أعيد بناء التنظيمات فسيجدون طريقھم إليھا.
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لم يقتنع الرفيق تماﻣا ً ولكنه نفذ التوجيه .التقيته بعد حوالي تسع سنوات في ص"وفيا
وأخبرني بأنه على صلة بجماعته ويتراسل ﻣعھم .وثم"ن عالي"ا ً اإلج"راء ال"ذي اتفقن"ا
عليه والذي كان خرقا ً لتقاليد العمل الحزبى ف"ي ك"ل الظ"روف واألح"وال ،إال ف"ي تل"ك
الظروف الشاذة بالذات .وقد سلمھم في بداية التسعينيات إلى قيادة الحزب.
* أعتقل المحاﻣي حسيب الساقي )أبو حمدان( ال"ذي ك"ان يت"ابع األﻣ"ور الت"ي تتطل"ب
ﻣراجعة الدوائر الرسمية والسفارات في تلك الفترة .وأجبره المجرﻣون على إعط"اء
تعھد .ذات ليلة  ،كنت جالس"ا ً ﻣ"ع ع"ائلتي كالع"ادة ف"ي ص"الون البي"ت ،س"معت نق"رات
خفيف""ة عل""ى زج""اج الناف""ذة فاس""تدرت وإذا ب""ي أش""اھد الرفي""ق أب""و حم""دان .اس""تقبلته
ب)يف""داك ﻣ""ن راع""ك( ،واختلي""ت ب""ه ف""ي غرف""ة الض""يوف .اعت""ذرالرفيق لع""دم تحمل""ه
التعذيب وأكد بأن التعذيب ال يمك"ن أن يغي"ر أفك"اره وﻣعتقدات"ه الفلس"فية والسياس"ية.
وكان""ت عي""ون الرج""ل ﻣغرورق""ة بال""دﻣوع  .ك""ان أب""و حم""دان ﻣتوس""ط القاﻣ""ة ض""ئيل
الحجم ،عمره يناھز الخمسين عاﻣا ً .كان ينجز أعماله المتنوعة بدقة وھدوء وب"دون
أي تبجح .دﻣث األخالق ،نزيه ،الجميع يحترﻣونه.
تأثرت بموقفه .كان بودي أن أقول له :إننا ال زلنا نعتب"رك عض"واً ف"ي الح"زب .ولك"ن
لم يكن ﻣن الصحيح قول ذلك ،ألننا كنا نعتبر ﻣ"ن يعط"ي تعھ"داً ﻣس"تقيالً ﻣ"ن الح"زب.
فقل""ت ل""ه " :أب""و حم""دان نح""ن نعتب""رك عل""ى ﻣالكن""ا ،وبإﻣكان""ك أن تتص""رف ﻣ""ن ھ""ذا
المنطلق ،ولكن بشكل ﻣالئم وبدون أن تعرض نفسك إلى أي"ة ﻣض"ايقة .وأرج"و أن ال
تتص""ل بأح""د" .وش""اع تطبي""ق عب""ارة "نعتب""رك عل""ى ﻣالكن""ا" آن""ذاك عل""ى الح""االت
المماثلة.
* سبق وأن جاءنا الفقيد ﻣعن جواد ،عضو ﻣنطقة الفرات األوسط وﻣمثلنا ف"ي لجن"ة
الجبھة في ﻣحافظة بابل ،إلى المق"ر الع"ام وأخبرن"ي ب"أن ﻣ"دير األﻣ"ن ف"ي المحافظ"ة،
والذي ھو في نفس الوق"ت ﻣمث"ل البع"ث ف"ي لجن"ة الجبھ"ة ،طل"ب ﻣن"ه التع"اون ﻣعھ"م
كمندس في حزبنا )خط ﻣاي"ل( ،وف"ي ھ"ذه الحال"ة س"يحافظ عل"ى وض"عه ال"وظيفي وال
يمسه أحد بس"وء ،أو أن يوق"ع التعھ"د س"يء الص"يت .لق"د طلبن"ا ﻣن"ه ت"رك المحافظ"ة
واالختفاء في بغداد .عاد في كانون الثاني  ،1979ليخبرن"ي بأن"ه الق"ي الق"بض علي"ه
ش"وال )كوني"ة( وأخ"ذوه إل"ى ﻣك"ان يجھل"ه.
في بغداد ،وعصبوا عيني"ه ووض"عوه ف"ي ِ
وعندﻣا أزالوا العصابة ﻣن على عينيه وجد نفسه وجھا ً لوجه أﻣام "زﻣيل"ه" عض"و
لجن""ة الجبھ""ة ﻣ""دير أﻣ""ن ﻣحافظ""ة باب""ل نفس""ه .فوض""ع األخي""ر الخي""ار الس""ابق أﻣاﻣ""ه
وطلب ﻣن"ه االختي"ار ف"وراً ،وس"وف ل"ن يعطي"ه فرص"ة أخ"رى للھ"رب .فطل"ب الرفي"ق
ﻣعن ﻣنه ﻣھلة لثالثة أي"ام للتفكي"ر ب"األﻣر ،وﻣ"نح ذل"ك بش"رط أن ال يخ"رج ﻣ"ن البي"ت
ويك""ون بيت""ه ف""ي المحاوي""ل تح""ت المراقب""ة .فاس""تغفلھم وتس""لل ﻣ""ن البي""ت ف""ي ج""نح
الظالم وجاء وعرض األﻣر علي  .فسألته:
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ـ ھل أنت ﻣستعد للسفر غداً؟.
ـ اندھش وأجاب :طبعا ً  ...طبعا ً.
ـ السفرة بيه ﻣشي ھوايه ،بيك حيل؟
ـ "وال يھمك شكد ﻣا جان بس أخلص ﻣن ھالورطة".
أخبرته بأن السفرة ستكون إلي الكويت ولدينا ھناك ﻣحطة تس"اعده لالنتق"ال إل"ى بل"د
آخ""ر .وال يمك""ن أن يحم""ل ﻣع""ه أكث""ر ﻣ""ن ك""يس ن""ايلون لقلي""ل ﻣ""ن المالب""س الداخلي""ة
...ال""خ .ألحقت""ه بوجب""ة كان""ت ﻣھي""أة للس""فر .كان""ت عن""اوين الخ""ارج ﻣحص""ورة عن""دي
عندﻣا كنا في المقر العام وكن"ت أزود المھ"اجرين برس"الة لتل"ك العن"اوين وﻣ"ن خ"الل
ذل""ك تعرف""ت عل""ى إﻣكاني""ة تھري""ب بع""ض المناض""لين إل""ي الكوي""ت .وكن""ت أس""تخدﻣه
للضرورات.
وقد وصل ﻣعن سالما ً إل"ى الكوي"ت وﻣنھ"ا إل"ى لبن"ان .ل"م أع"رف ب"أن عمل"ي ذاك ك"ان
بمثاب""ة ض""ربة ﻣوجع""ة للبع""ث ،إلخراج""ي لقم""ة دس""مة ﻣ""ن فمھ""م ك""انوا بص""دد بلعھ""ا
حسب تصوراتھم الشريرة ،إال بعد أن اطلعت في الشام عام  1980على كتيب صادر
ﻣن أجھزة البعث األﻣنية يشير إل"ى تھريب"ي ﻣع"ن ج"واد ،وي"تھجم عل"ي تھجم"ا ً عنيف"ا ً
ويلف""ق تھم "ا ً دنيئ""ة ض""دي ال تلي""ق إال بكات""ب الكت""اب وحزب""ه ،ح""زب البع""ث المج""رم.
وعندﻣا الحظ الرفيق ب"اقر إب"راھيم انزع"اجي الش"ديد ﻣ"ن ذل"ك ،لف"ت انتب"اھي إل"ى أن
الھدف ﻣن كتابة ﻣثل ھ"ذه التلفيق"ات ھ"و تحدي"داً إلض"عاف ﻣعنوي"ات المناض"لين ،ول"م
واع ،ب"أنھم يس"تھدفون
يفتني ذلك ،ولكني تأثرت ﻣؤقتا ً ،ألنن"ي أع"رف ،ك"أي ﻣناض"ل ٍ
إضعاف ﻣعنوي"اتي بتل"ك ال"تھم الدنيئ"ة ،ل"ذلك دس"ت عليھ"ا بح"ذائي وواص"لت المس"ير
بمعنويات أعلى.

األيام األخيرة للمقر العام
بقي الرفيق حمي"د بخ"ش )أب"و زك"ي( ﻣع"ي عن"دﻣا بقي"ت وح"دي ،كرفي"ق ﻣرك"زي ف"ي
المقر .وكانت إحدى المھم"ات الملق"اة عل"ى عاتقن"ا ھ"ي إخ"راج بقاي"ا أرش"يف الح"زب
ﻣن المقر وإرساله إل"ى خ"ارج البل"د .وق"د تمك"ن أب"و زك"ي إنج"از ھ"ذه المھم"ة بنج"اح
رغم الظروف الصعبة التي كانت تحيط بالمقر .كان عليه أن يخرج المواد ﻣ"ن المق"ر
الخاض""ع للرقاب""ة ويس""لمھا إل""ى ﻣوظ""ف يعم""ل ف""ي الس""فارة البلغاري""ة .وبع""د أن أنھ""ى
ﻣھمته توادعنا وسافر ليلتحق بعائلته ويواصل دراسته .لقد كان أبو زكي باس"الً كم"ا
ھي عادته وخاصة في المحن والظروف الصعبة.
في بداية شباط  1979كنت خارجا ً ﻣن المق"ر ﻣتجھ"ا ً إل"ى البي"ت بس"يارة المق"ر وك"ان
يسوقھا الرفيق عقيل الذي الحظ سيارة أﻣن تتابعنا .طلبت ﻣنه ﻣراوغتھ"ا وال"تخلص
ﻣن ﻣتابعتھا قب"ل إيص"الي إل"ى البي"ت .وض"يعناھا فع"الً ولك"ن بع"د أن ترجل"ت وانطل"ق
عقي""ل وس""ار ﻣس""افة ال ب""أس بھ""ا ،تمكن""ت س""يارة األﻣ""ن ﻣ""ن العث""ور علي""ه ،وض""اعت
164

علين""ا أخب""اره وأخب""ار س""يارة المق""ر أيض"ا ً .عل""ى أث""ر ھ""ذا الح""ادث ق""ررت اإلقاﻣ""ة ف""ي
المق""ر لبض""عة أي""ام إلنج""از بع""ض األعم""ال قب""ل نق""ل ﻣك""ان عمل""ي إل""ى ﻣق""ر ص""حيفة
"طريق الشعب" أبقيت في المقر الرفيق أبو س"مرة )استش"ھد ف"ي كردس"تان( وﻣع"ه
رفي""ق آخ""ر .وطلب""ت ﻣ""ن الرفي""ق بوت""ان ك""ريم أحم""د )استش""ھد ف""ي كردس""تان أيض "ا ً(
االنتقال ﻣعي إلى ﻣقر الجريدة.
أبواب المقر في أياﻣه األخيرة كانت ﻣغلقة ،وكان الرفيق الوحيد ال"ذي يخ"رج لش"راء
بعض الحاجيات ھو كواش خدر )أبو سمرة( الذي أبدى استعداده للبقاء ك"آخر رفي"ق
في المقر وكان له ذلك .أبو س"مرة رفي"ق باس"ل بك"ل ﻣعن"ى الكلم"ة وﻣحب"وب ﻣ"ن قب"ل
الجميع ،ينجز ﻣھاﻣه بدقة وھدوء .كان يعمل حارسا في المقر ،وف"ي الفت"رة األخي"رة
أص""بح المس""ؤول األول ع""ن إدارة ش""ؤون المق""ر .بق"ي عل""ى اتص""ال ب""ي ف""ي الجري""دة
لبض""عة أي""ام لح""ين اس""تالم الس""لطات األس""لحة الناري""ة الخفيف""ة المع""ارة لن""ا لحراس""ة
المق""ر ،وبحض""ور الرفي""ق عب""د ال""رزاق الص""افي .أغل""ق أب""و س""مرة المق""ر وس""لمني
المفتاح وسافر ﻣع رفيق له إلى كردستان .استشھد الرفيق في قرية سماقولي ،وھو
في طريقه لاللتحاق بقاعدتنا في بھدنان ،جراء ھجوم طائرتي ھليكوبتر على القري"ة
المذكورة.
بوتان كريم أحمد التحق للعمل في المقر في الظ"روف الص"عبة .وباالرتب"اط ﻣ"ع خط"ة
سحب العاﻣلين المجربين في جھاز المقر للطباعة إلى االختفاء ،تعلم بوت"ان الض"رب
على آلة الطابعة وكذلك استخدام الرونيو وبسرعة .وصمم على البقاء ﻣعنا إلى آخ"ر
أي"""ام المق"""ر .ول"""م يكت"""ف ب"""ذلك ،ب"""ل وأب"""دى اس"""تعداده لالنتق"""ال ﻣع"""ي إل"""ى الجري"""دة
لمساعدتي في أﻣور الطباعة ،وكان له ذلك .كان بوتان شجاعا ً ،وج"ديا ،يعم"ل ب"دون
كلل وبال ضجيج ،وكان دقيقا ً في عمله .وقد بقي ﻣعي في الجريدة إلى أن أوعزت ل"ه
بالسفر إلى كردستان.
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الرفيق بوتان كريم أحمد

لم ينقطع الرفيق الصافي عن المقر فقد كان يزورن"ا ب"وتيرة ﻣتقارب"ة .وذات ي"وم ف"ي
بداي""ة ش""باط خرج""ت ﻣع""ه إل""ى ﻣق""ر الجري""دة وبع""د ال""دوام أوص""لتني س""يارة الجري""دة
للبيت.

في الجريدة
أصبح دواﻣي في الجري"دة بع"د خروج"ي ﻣ"ن المق"ر .كن"ت ﻣرجع"ا ً للش"ؤون التنظيمي"ة
وعض""واً ف""ي ھيئ""ة تحري""ر الجري""دة أس""اھم ف""ي ﻣناقش""ة المق""االت السياس""ية الھاﻣ""ة
وأطلع على المقاالت االفتتاحية ،وقد شاركت الصافي ﻣكتبه.
كانت لدي توصية حزبية ﻣنذ أن كنت في المقر بأن أختفي ،ﻣجرد ش"عوري بخط"ورة
ﻣباش""رة .وذات ي""وم ذھبن""ا ،ﻣاج""د عب""د الرض""ا والص""افي وأن""ا ،لحض""ور تعزي""ة .بع""د
خروجنا تابعتنا سيارة أﻣن حتى وصولي إلى البيت .في اليوم التالي قرأت ف"ي نش"رة
ﻣحدودة التوزيع )توزع على الوزراء وكبار المسؤولين ف"ي الدول"ة( خب"راً يفي"د ب"أن
جاسم الحلوائي نشر ﻣقاالً في جريدة "االتحاد" اإلسرائيلية حول المس"ألة الزراعي"ة
والحركة الفالحية .وحقيق"ة األﻣ"ر ھ"و إن ﻣجل"ة الحرك"ة الش"يوعية العالمي"ة "قض"ايا
السلم واالشتراكية" قد نشرت لي المقال الم"ذكور ونش"رته جري"دة "االتح"اد" لس"ان
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حال الحزب الشيوعي اإلس"رائيلي ،دون اإلش"ارة إل"ى المص"در .اعتب"رت نش"ر الخب"ر
إنذاراً فقررت االختفاء تحوطا ً.
كنت أتصور بأن الذين اختفوا قبلي قد أسسوا بيوت"ا حزبي"ة وس"أجد ﻣكان"ا ً ج"اھزاً ل"ي
ﻣا أن أختفي .فق"د كان"ت ﻣب"الغ ﻣحترﻣ"ة تح"ت تص"رفھم ،وھن"اك عوائ"ل كثي"رة يعتم"د
عليھا وفي ﻣتناول الي"د ﻣھ"اجرة ﻣ"ن المحافظ"ات الجنوبي"ة إل"ى بغ"داد .لكن"ي فوجئ"ت
بأن تصوراتي لم تكن في ﻣحلھا ،فمرجعي الحزبي الرفيق باقر إبراھيم ل"م يك"ن لدي"ه
ﻣكان ثابت فھو يتنقل بين بضعة بيوت عادية ويعتقد أن ال جدوى ﻣن تأس"يس بي"وت
حزبية .وربما كان يعتبر بأن ذلك ﻣ"ن ﻣھ"ام قي"ادة الظ"ل الت"ي عُزلن"ا ،ھ"و وأن"ا عنھ"ا.
وأخبرني بأنھما ،ھو وخضير عباس ،سيغادران الع"راق وس"أكون ﻣعھم"ا .كتب"ت ف"ي
اليوم التالي رسالة ألم شروق أخبرھا باألﻣر .وقب"ل إرس"ال الرس"الة ص"در عف"و ع"ام
عن المعتقلين فتوقفت الحملة اإلرھابية نسبيا ً وتأجلت السفرة إلى أجل غي"ر ﻣس"مى.
وتق""رر أن أزاوج ب""ين االختف""اء والعل""ن فكن""ت أداوم ف""ي الجري""دة لبض""عة أي""ام ف""ي
األسبوع وأختفي بضعة أيام أخرى.

بعد خراب البصرة!
ف""ي ھ""ذه الفت""رة ،أي ف""ي ش""باط  ،1979وبع""د خ""راب البص""رة ،ف""وتح الح""زب بإع""ادة
التحالف .كان"ت الخط"وة ﻣن"اورة بعثي"ة تس"تھدف الح"ط ﻣ"ن س"معة الح"زب السياس"ية
وتحويل""ه إل""ى ح""زب ك""ارتوني أو ح""زب ض""ئيل الحج""م والق""وة والنف""وذ .ل""ذلك ف""إن
االعتق""اد بإﻣكاني""ة إع""ادة التح""الف ك""ان يعن""ي القب""ول بالمص""ير الم""ذكور .أﻣ""ا فك""رة
االس""تفادة ﻣ""ن ع""رض البع "ث لتخفي""ف الض""غط علين""ا فق""د رفض""ت باعتبارھ""ا غط""اء
لتمرير سياسة إعادة التحالف .وإذا لم تك"ن ك"ذلك وكان"ت ﻣج"رد ﻣن"اورة ف"إن عمرھ"ا
قصير ،والرابح فيھا ،في المحصلة النھائية ،السلطة البعثية ،النع"دام ت"وازن الق"وى.
ك"""ان رأي"""ي ھ"""و أن نش"""ترط  ،أوال وقب"""ل ك"""ل ش"""يء ،إلغ"""اء التعھ"""دات الت"""ي أجب"""ر
المواطنون على التوقيع عليھا وإلغ"اء الم"ادة  200الت"ي بموجبھ"ا س"يعدﻣون ،إذا ﻣ"ا
ع""اودوا نش""اطھم السياس""ي الس""ابق .ك""ان يُنظ""ر إل""ى ھ""ذا الش""رط باعتب""اره ش""رطا ً
تعجيزيا ً ،وكنت أعرف ذلك ،ولكن"ه ك"ان أيض"ا ً ﻣنطقي"ا ً ،وإال فكي"ف نعم"ل ﻣ"ع ش"خص
ﻣھدد باإلعدام؟ ويبدو لي بأن المتتبعين لتاريخ الحزب الشيوعي العراقي ال يعرف"ون
الكثير عما جرى في التاريخ المذكور ،لذلك سأتوقف عنده.
في شباط المذكور أرسل صدام حسين بطلب الرفيق ﻣكرم الطالباني العض"و المرش"ح
للجنة المركزي"ة وأھ"م ﻣ"ا قال"ه ل"ه " :ناقش"نا ف"ي القي"ادة ع"ودة التح"الف ﻣ"ع الح"زب
الش"يوعي وإن الرف"اق ف""ي القي"ادة يعتق""دون بع"دم إﻣكاني""ة تحقي"ق ذل""ك ،وق"د اختلف""ت
ﻣعھم ألني أعتقد خالف ذلك  "...وطلب صدام عرض الموضوع على قي"ادة الح"زب.
وقد وعده ﻣكرم بذلك.
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عق""د اجتماع""ان للرف""اق المرك""زيين ف""ي ال""داخل حض""رھما ك""ل ﻣ""ن ﻣك""رم الطالب""اني
وس""الم الناص""ري وﻣاج""د عب""د الرض""ا وعب""د ال""رزاق الص""افي وب""اقر إب""راھيم وك""ان
األخير ھو المسؤول األول في الداخل ،وأستثنيت ألس"باب الص"يانة! وألن ﻣرك"ز ثق"ل
القيادة كان في الخارج ،فقد تق"رر إرس"ال عب"د ال"رزاق الص"افي إل"ى الخ"ارج لع"رض
الطلب على قيادة الحزب .وقد عاد الصافي بمذكرة تتضمن شروطا ً ،كانت ﻣن وجھ"ة
نظر حزب البعث تعجيزية .فقد جاء في ﻣذكرة القيادة القطرية الجوابية المؤرخة في
 8آذار ﻣ""ا يل""ي" :أنك""م رح""تم تس""طرون )ش""روطا ً( تعرف""ون ح""ق المعرف""ة ب""أنكم ال
36
تملكون أي أساس ﻣادي وعضوي لفرضھا على أرض الواقع"
كنت آنئذ أداوم ف"ي ﻣق"ر الجري"دة .وق"د ناقش"ت الرفي"ق ﻣك"رم ال"ذي ك"ان ﻣتجاوب"ا ً ﻣ"ع
ع""رض البع""ث ،والحظ""ت ب""أن الرفي""ق ال يع""رف أو ال يري""د أن يع""رف ﻣ""ا ح""ل حقيق""ة
بالحزب وخاصة ﻣنظمات الحزب التي تعرضت للتحطيم في طول ال"بالد وعرض"ھا .و
ق""د ب""رر تجاوب""ه بوع""ود وأق""وال ص""دام فق""ط .وش"عرت ب""أن ﻣك""رم ل""م يك""ن ي""رى ب""ديالً
ﻣجديا ً آخر آنذاك.
كن""ت أزاوج ف""ي تل""ك الفت""رة ب""ين العم""ل ف""ي الخف "اء والعل""ن .كان""ت فت""رة ص""عبة ج""داً
بالنسبة لي شخص"يا ً .فالقس"م العلن"ي ھ"و ﻣؤسس"ة إعالﻣي"ة تعم"ل تح"ت بص"ر وس"مع
ح""زب البع""ث وجھ""از أﻣن""ه ،والقس""م اآلخ""ر ھ""و المرك""ز القي""ادي الوحي""د الب""اقي ف""ي
ال""داخل .كن""ت حريص "ا ً ج""داً عل""ى أن ال أك""ون س""ببا ً ف""ي حص""ول كارث""ة .كن""ت أن""اور
وأعاني كثيراً لكي أطمئن بأني غير ﻣتابع كي أختفي .وفي ھذه الفترة بال"ذات أص"بت
بداء الذبحة الص"درية ،وكان"ت تل"ك ﻣقدﻣ"ة للجلط"ة القلبي"ة الت"ي أص"بت بھ"ا وأن"ا ف"ي
إيران بعد سبع سنوات.

لقطات في الجريدة
رغم المدة القص"يرة الت"ي قض"يتھا ف"ي الجري"دة ،فھ"ي ال تتج"اوز الش"ھر ،فق"د علق"ت
بذاكرتي بعض اللقطات وھي:
* أم س""ليم ،رب""ة بي""ت ،زوج""ة الرفي""ق ك""ريم أحم""د ال""داود عض""و المكت""ب السياس""ي،
عمرھا حوالي الخمسين عاﻣا ،ﻣتوسطة القاﻣ"ة ،ﻣتين"ة البني"ة ،بيض"اء الل"ون .ﻣ"ا أن
تبدأ بالكالم حتى يحمر وجھھا .لديھا خمسة أبناء ،بنتان وثالث"ة أوالد ،ث"اني أوالدھ"ا
بوت""ان ال""ذي انتق""ل ﻣ""ن المق"ر إل""ى الجري""دة ﻣع""ي ،كم""ا ﻣ""ر ذك""ره آنف"ا ً .أم س""ليم كان""ت
الشخص الوحيد الذي يزورنا في المقر العام ،عندﻣا كن"ا "ﻣحاص"رين" في"ه لتطم"ئن
على بوتان .وقد جلبت لنا في أحدى المرات )دولمة( .طلبت ﻣنھ"ا ع"دم المج"يء إل"ى
المقر حرصا ً على سالﻣتھا وقد رفضت طلبي بحسم ،تراجعت أﻣ"ام رفض"ھا ول"م أك"ن
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أتراجع أﻣام غيرھا فتلك كانت ﻣسؤوليتي وقراري .ولك"ن وج"دت أن ل"يس ﻣ"ن حق"ي
ﻣنعھا فھي أم.
جاءتني أم سليم ذات يوم إلى الجريدة .جلست أﻣاﻣي .كانت ﻣت"وترة وﻣح ّم"رة الوج"ه
سألتني بعصبية وبنبرة وكأن لديھا دين بذﻣتي:
ـ إنت ليش ﻣتنطيني شغل؟ آني شنو ھيج كاعدة بالبيت كلشي ﻣا أسوي؟.
ـ أم سليم ،شنو الشغلة اللي تكدرين إتسويھا؟.
ـ آني كلشي أكدر أسوي ،آني ﻣا أخاف )وبتوتر أعلى وبعصبية أشد( .إنطين"ي رف"اق
وآني أوصلھم إلى كردستان.
أم سليم لم تعد تطيق توديع ابنھا بوتان عند خروجه ﻣ"ن البي"ت ص"باحا ً وبقاءھ"ا ف"ي
البيت غير ﻣتأكدة ﻣ"ن عودت"ه .إنھ"ا تري"د القي"ام بعم"ل ﻣ"ا يخ"دم قض"ية ابنھ"ا وال يق"ل
خطورة على حياتھا ﻣن الخطورة الت"ي يمك"ن أن تتع"رض ل"ه حيات"ه .تص"ورت وھ"ي
ت""تكلم ،ب""أن ھن""اك أم ت""رى ابنھ""ا ﻣحاط"ا ً بالن"ار ف""ال طاق""ة لھ""ا لمش""اھدة المنظ""ر ب""دون
تقديم يد المساعدة ،وحتى إذا تطلب ﻣنھا ذلك أن تقتحم النار بنفسھا.
ـ زين ...كلش زين أم سليم ،بس نحتاجج أخبرج.
صورة أم سليم وكالﻣھ"ا ،بمص"داقيتھما وعنفوانھ"ا ظ"ال ع"القين ف"ي ذاكرت"ي كإح"دى
تجليات عاطفة األﻣوﻣة المقدس"ة .ل"م أك"ن أش"ك بإﻣكاني"ة أم س"ليم عل"ى إيص"ال رف"اق
إل""ى كردس""تان فھ""ي ل""ديھا عالق""ات جي""دة ب""األحزاب الكردي""ة .ويمك"ن أن تس""تفيد ﻣ""ن
ذلك .وقد فاتحت ثالثة رفاق ،ثالثتھم رفض"وا الس"فر إل"ى كردس"تان ﻣب"دئيا ً ،وقب"ل أن
يعرفوا أية تفاصيل .وھم ك"ل ﻣ"ن س"الم الناص"ري وﻣحم"د ك"ريم ف"تح ﷲ وﻣاج"د عب"د
الرضا.
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أم سليم زوجة الرفيق كريم أحمد
* ذات يوم وجدت أبو حمدان في ﻣكاتب صحيفة "طري"ق الش"عب" فوجئ"ت بوج"وده
واستفسرت ﻣنه:
ـ ھا أبو حمدان شتسوي ھنا؟.
ـ أدقق بعض األوراق.
ـ ﻣو كتلك ال تتصل بأحد؟.
ـ ﻣو أبو ﻣخلص كلفني!.
ـ" أرج""وك ھس"ه تطل""ع ،وأرج""وك ﻣتقب"ل أي تكلي""ف بالمس""تقبل ﻣ"ن أي أح""د .آن""ي راح
أوضح الموضوع للرفيق أبو ﻣخلص.
ـ كيفك رفيق! قال ذلك وخرج.
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عرفت ﻣن أبي ﻣخلص بأنه فھم ﻣن حديثي ل"ه ح"ول لق"ائي ب"أبي حم"دان ،وال"ذي ﻣ"ر
ذكره ،بأني أريد إخباره بأن الرجل ﻣزكى ،فاستند إلى ذلك لتكليفه بمھمة تق"ع ض"من
اختصاصاته ،في أجواء العفو العام.
* في ﻣقر الجريدة بالتأكيد ،ولكن قبل أم بعد العفو الع"ام ،ھ"ذا ﻣ"ا ال أت"ذكره ،الحظ"ت
أح"د الرف"اق ﻣ"ن ك"وادر الح""زب ي"روي لع"دد ﻣ"ن الرف""اق المس"ؤولين ف"ي أح"د ﻣكات""ب
الجريدة حكاية واآلخرون يصغون له باھتم"ام .ش"اھدت ذل"ك وأن"ا ﻣ"ار ﻣ"ن أﻣ"ام ب"اب
المكتب المذكور ،فسلمت عليھم .كان المفترض ف"ي ھ"ذه الحال"ة أن ي"دعوني ال"راوي
للجل""وس لس""ماع الحكاي""ة ،إال أن ش""يئا ً ﻣ""ن ھ""ذا القبي""ل ل""م يحص""ل .فتوجس""ت خيف""ة.
عندﻣا خرج الرفاق عرف"ت ب"أن الك"ادر الم"ذكور ك"ان ق"د أس"تدعي لألﻣ"ن الع"ام .وألن
ﻣ""ن واجب""ي أن أع""رف ﻣواق""ف الرف""اق ،دخل""ت عل""ى الرفي""ق وقل""ت ل""ه" :يف""داك ﻣ""ن
راعك" .فروى ل"ي قص"ة اس"تدعائه ﻣ"ن قب"ل الجالدي"ن ف"ي األﻣ"ن  ...وكي"ف أن"ه ق"ال
لھم" :إنني رجل علم وھاي رگبتي ﻣثل الشعرة گداﻣكم إذا جنت أكذب عليكم .وحن"ي
كتفه وﻣد عنقه إلى األﻣام ﻣمثالً الحركة التي قام بھا في األﻣن .وأنھم طلب"وا ﻣن"ه أن
يكتب لھم بحوثا ً في ﻣجال اختصاصه يحتاجونھا .فوقع لھم تعھداً بذلك .بعد أن أنھ"ى
كالﻣ""ه قل""ت ل""ه" :رفيق""ي العزي""ز أب""و  ...كي""ف تب""يح لنفس""ك وأن""ت رج""ل عل""م ورفي""ق
ﻣتقدم في الحزب الشيوعي العراقي ولديك تجربة كبيرة في المعتقالت والس"جون أن
تتحدث بھذا األسلوب أﻣام الجالدي"ن؟ لم"اذا تحن"ي رقبت"ك أﻣ"اﻣھم؟ ﻣ"ن ال"ذي ق"ال ل"ك
بأننا يجب أن نقول الصدق أﻣام ھؤالء؟ وكي"ف توق"ع تعھ"داً لألﻣ"ن بمس"اعدتھم حت"ى
ولو كان ذلك في اختصاصك؟"
ـ ولكن ألم يلق الرفيق د .كاظم حبيب ﻣحاضرات في األﻣن في ﻣيدان اختصاصه؟
ـ صحيح ،لقد جرى ذلك ،ولكن بموافقة المكتب السياس"ي ،وف"ي ظ"روف أخ"رى غي"ر
ھ""ذه الظ""روف  ،الت""ي حطم""وا لن""ا فيھ""ا جمي""ع تنظيم""ات الح""زب .وتعھ""دك س""يكون
الخط"""وة األول"""ى ،ول"""ن يترك"""وك وف"""ي آخ"""ر المط"""اف س"""يطلبون ﻣن"""ك تنفي"""ذ ك"""ل ﻣ"""ا
يرغبون..
ـ وﻣا العمل؟.
ـ تڱدر تسافر للخارج؟
ـ " ل""و أري""د أس""افر ب""اچر أگدر أس""افر ،عن""دي قري""ب بالكوي""ت أگدر أكلف""ه يس""وي ل""ي
دعوة ،وفوراً راح يسويھا.
ـ سافر بأسرع وقت .واألفضل تسافر وعائلت"ك وي"اك حت"ى لتتع"رض للمض"ايقات ﻣ"ن
بعدك.
ك""ان الرفي""ق حريص "ا ً أن ال ينزل""ق المنزل""ق ال""ذي حذرت""ه ﻣن""ه ،فض""حى ب""الكثير ﻣ""ن
االﻣتيازات وسافر ھ"و وعائلت"ه وابتع"د ع"ن العس"ف .ك"ان لقم"ة أخ"رى دس"مة يخط"ط
الجالدون البتالعھا وساھمت بإحباط ﻣخططھم.
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* في ﻣقر الجريدة ،وفي نف"س تل"ك الفت"رة القص"يرة ،قابل"ت ع"دداً ﻣ"ن الرف"اق ال"ذين
أطل""ق س""راحھم ب""العفو الع""ام .أح""دھم الرفي""ق ھن""دال ج""ادر ح""اجم الحم""ال والك""ادر
الحزبي )عضو عمالية البصرة( والنقابي المشھور ،الذي تظ"اھر عم"ال المس"فن ف"ي
البص""رة ع""ام  ،1959ﻣط""البين ب""إطالق س""راحه باألھزوج""ة المش""ھورة )ح""ي ﻣي""ت،
ھندال إنريده( وقد أطلق سراحه بعد ساعتين ﻣن اعتقاله .وص"مد ف"ي التع"ذيب ال"ذي
تعرض له على أثر انقالب شباط األسود عام  .1963وھ"و ال"ذي كس"ر ش"وكة الج"الد
عبود الكرخي ﻣدير أﻣن البصرة عام  ،1967وخرج ﻣن التوقيف بعد أكثر ﻣ"ن ش"ھر
ﻣن التعذيب ،دون أن يعطي براءة) .وقد كنت آنئذ سكرتيراً للجن"ة المنطق"ة الجنوبي"ة
وﻣقيما ً في البصرة(.
كان ھندال ﻣثاالً للمناضل الصلب .وقد شاھدت بأم عيني آثار التعذيب الوحش"ي عل"ى
جسده الط"اھر عن"د ﻣق"ابلتي ل"ه ف"ي الجري"دة .لق"د استش"ھد ھن"دال تح"ت التع"ذيب ف"ي
بداية الثمانينات عن عمر يناھز السبعين عاﻣا ً .وقد اطلعت عل"ى وثيق"ة  37المص"ادقة
على تنفيذ حكم إعداﻣه ﻣوقعة ﻣن قبل المخلوع ص"دام حس"ين وﻣؤرخ"ة ف"ي  8أيل"ول
 ،1983ض""من عش""رين ك""ادراً حزبي "ا ً جم""يعھم ﻣ""ن البص""رة .بي""نھم العض""و المرش""ح
للجنة المركزية الرفيق ﻣحمد جواد طعمة )أبو زيت"ون( والرفيق"ة فري"ال أحم"د حس"ن
األسدي وزوجھا ﻣحمد قريشي وھاشم ح"اتم عب"د ﷲ .لق"د ك"انوا أبط"االً حقيقي"ين ف"ي
ﻣقاوﻣتھم أعتا دكتاتورية على األرض .وال ب"د أن ي"أتي ذل"ك الي"وم ال"ذي سيش"يد في"ه
أبناء البصرة التقدﻣيون نصبا ً تذكاريا ً لھؤالء األبطال الخالدين في ﻣدينتھم ،طال أﻣ"د
ذلك أم قصر.
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الرفيق ھندال جادر الحمال
* لقد زارنا في الجريدة أيض"ا ً الرفي"ق ھاش"م ح"اتم ،عض"و عمالي"ة البص"رة وﻣ"درس
الفلسفة في المدرس"ة الحزبي"ة ف"ي المحافظ"ة ،وبمعيت"ه الرفي"ق ول"يم ش"معون عض"و
عمالية البصرة أيضا ً .كنت قد تعرف"ت عل"ى الرفي"ق ھاش"م ف"ي المدرس"ة الحزبي"ة ف"ي
ﻣوسكو .لقد غادرت ﻣوسكو بعد وصوله ببضعة أشھر ،وكان يدرس في فريق آخ"ر.
وﻣ""ع ذل""ك ،فق""د س""نحت ل""ي الفرص""ة للتح""دث ﻣع""ه بحك""م إقاﻣت""ه س""وية ﻣ""ع ص""ديقي
الرفي""ق أن""ور ط""ه .ك""ان ھاش""م ال يتج""اوز الخاﻣس""ة والعش""رين ﻣ""ن عم""ره ،ﻣتوس""ط
القاﻣة ،اسمر ووسيم .شعره بني وسرح وطوي"ل ،وعين"اه خض"راوان .ذك"ي ورزي"ن،
وﻣثق""ف .خ""ريج ثانوي""ة التج""ارة ﻣوظ""ف حك""وﻣي ص""غير .ت""رك وظيفت""ه ل""دى التحاق""ه
بالدراسة في ﻣوسكو .كن"ت أتوس"م في"ه س"مات قيادي"ة واض"حة وتوقع"ت ل"ه ﻣس"تقبالً
واعداً .وقد التقيته ثانية في البص"رة ف"ي أح"د إش"رافاتي عل"ى المنطق"ة الجنوبي"ة بع"د
لقائي به في ﻣوسكو بأربع سنوات.
جلسنا ھاش"م وول"يم وأن"ا ف"ي غرف"ة ص"غيرة وش"به ﻣھج"ورة وﻣنزوي"ة ف"ي الجري"دة.
جلس االثنان ﻣتقابلين وأنا بينھما على شكل ﻣثلث .كان ھاشم جالس"ا ً ﻣنحن"ي ال"رأس
واضعا ً كفيه ف"ي حض"نه يعص"رھما ويعص"ر جس"مه بس"اعديه .رف"ع رأس"ه ونظ"ر إل"ى
وليم وعاد كالسابق دون أن ينظر إلي .رفع رأسه ثانية ،دون أن يف"تح عيني"ه تماﻣ"ا ً،
وقال ﻣا فحواه" :رفيق أب"و ش"روق ،ﻣ"ع األس"ف الش"ديد ل"م أتمك"ن أن أق"ف الموق"ف
المرج""و ﻣن "ي .لق""د انت""زع الوح""وش ﻣن""ي تعھ""داً بع""دم ﻣع""اودة أي نش""اط ش""يوعي،
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ولكنھم لم يتمكنوا أن ينتزعوا ضميري الشيوعي ،وسأبقى أحيا وأعم"ل وأﻣ"وت بم"ا
يمليه علي ھذا الضمير ﻣن التزاﻣات تجاه حرية وطن"ي وس"عادة ش"عبي ،وف"ي الحي"ز
والشكل الذي ترتأونه".
كان الرفيق وليم ،وھو خياط ،يعمل في ﻣدينة البص"رة ل"م أتع"رف علي"ه س"ابقا ً ،يثن"ي
على كالم ھاشم ،ﻣستثمراً التوقفات والفرص التي ك"ان يمنحھ"ا ھاش"م ل"ه ليعب"ر ع"ن
ﻣكنونات نفسه .عندﻣا أنھى ھاشم الكالم فتح عينيه على سعتھما ،ألول ﻣ"رة ،ونظ"ر
ﻣباشرة في عيني نظرة ﻣتسائلة :ھل تصدقني؟ وقبل أن أقولھا بلس"اني اختط"ف ﻣ"ن
ص "دقك" فاغرورق""ت عي""ون ھاش""م بال""دﻣوع ،وﻣ""ن خ""الل دﻣ""وعي ،أن""ا،
عين""ي" :أ ُ ﱠ
الحظت وليم يكفكف ،ھو اآلخر ،دﻣوعه!!
رأي"""ت أن كليش"""ة "أحن"""ا نعتب"""ركم عل"""ى ﻣالكن"""ا" ليس"""ت عل"""ى ق"""در المق"""ام فقل"""ت
لھم""ا":نح""ن نعتبركم""ا ج""زءاً ال يتج""زأ ﻣن""ا وبإﻣكانكم""ا التص""رف عل""ى ھ""ذا األس""اس،
ولك""ن بح""ذر ش""ديد ..إن ھ""ذه التعھ""دات الت""ي تنتزعھ""ا س""لطة البع""ث الغاش""مة ﻣنافي""ة
ل""يس لش""رعة حق""وق اإلنس""ان ،الت""ي تحم""ل توقي""ع الع""راق فحس""ب ،وإنم""ا ﻣنافي""ة
لنصوص الدستور المؤقت أيضا ً .واألفضل إعطاء انطباع ع"ام بأنكم"ا تركتم"ا العم"ل.
وﻣن الض"روري تجن"ب االتص"ال بالمنظم"ة ،ألن ھن"اك اختراق"ا ً أﻣني"ا ً ق"د حص"ل فيھ"ا،
ونحن بصدد ﻣعالجة ذلك.
أرادا إعادة المبلغ المودع لديھما ألحوال الطوارئ وقدره  200دين"ار ل"دى ك"ل واح"د
ﻣنھم""ا .رفض""ت اس""تعادته .وأخبرتھم "ا بأنھم""ا يتمكن""ان ﻣ""ن التص""رف ب""ه باعتب""اره
ﻣلكھم""ا عس""ى أن يس""اعدھما عل""ى الع""ودة للحي""اة الطبيعي""ة والعم""ل .عرف""ت الحق""ا ً
باستشھاد االثنين ببطولة وقد ورد أسم ھاشم في الوثيقة التي ورد ذكرھا في أعاله.
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الرفيق ھاشم حاتم

االختفاء نھائيا ً
ﻣساء  11آذار  ،1979كان لدي ﻣوع"داً ﻣ"ع الرفي"ق ﻣحم"د حس"ن عي"دان )أب"و ث"ائر(
ال""ذي يعم""ل س""ائقا ف""ي الجري""دة ،ك""ان علي""ه أن يوص""لني إل""ى ش""ارع ع""ام ،كش""ارع
الجمھوري""ة ﻣ""ثالً وينص""رف .وكن""ت أس""تأجر تكس""ي بع""د التأك""د ﻣ""ن أنن""ي غي""ر ﻣت""ابع
وأذھب إلى ﻣنطقة لق"اءاتي الس"رية ،وال أذھ"ب إل"ى البي"ت المح"دد إال بع"د التأك"د ﻣ"ن
سالﻣة الوضع .عصر اليوم المذكور ،عادت شروق ﻣن المدرسة وأخبرتنا بأن ھن"اك
عناصر أﻣن يقفون ﻣقابل بيتنا .خرجت أم ش"روق لتس"تطلع الوض"ع ﻣتحجج"ة بإلق"اء
القماﻣ""ة ف""ي الحاوي""ة ،وتأك""دت ﻣ""ن األﻣ""ر .ق""ررت االختف""اء نھائي "ا ً ألن التولي""ف ب""ين
العلنية واالختفاء ال يتحمل إطالقا ً أن أكون تحت ﻣراقبة دائمية و ﻣباشرة.
خرجت ﻣع العائلة عند ﻣجيء الرفيق ﻣحمد حسن وتوجھن"ا إل"ي س"احة النھض"ة ف"ي
بادئ األﻣر الستجالء الوضع ،الحظنا دراجت"ين ن"اريتين تتابعانن"ا .طلب"ت ﻣ"ن الرفي"ق
أبو ثائر التوجه إلى ﻣطبع"ة الجري"دة .واص"لت ال"دراجتان ﻣتابعتھم"ا ع"ن ق"رب وس"ط
دھشة األطفال وصياحھم لرؤية ﻣثل ھذا المشھد في الواقع أيضا ً ،ول"يس ف"ي األف"الم
فقط .بعد تأكد المتابعين بأننا ﻣتوجھون للمطبعة ،التي تقع بالقرب ﻣن ﻣديرية األﻣ"ن
العاﻣ""ة ،توقف""ا ع""ن المتابع""ة .ترجل""ت ف""ي ب""اب المطبع""ة ورج""وت ﻣ""ن الرفي""ق ﻣحم""د
حسن إيصال العائلة إلى البيت.
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التقيت في المطبعة بالرفيق الصافي وأخبرته بق"راري ،واتفقن"ا عل"ى ترتيب"ات جدي"دة
إلداﻣ""ة الص""لة ب""ين الجري""دة والتنظ""يم الس""ري .ق""ررت الخ""روج ﻣ""ن المطبع""ة بأس""رع
وقت .تعھد الرفيق ﻣحمد حسن عيدان بإخراجي ﻣنھ"ا وإيص"الي بس"الم حيثم"ا أش"اء.
اس""تخدم الرفي""ق ﻣحم""د س""يارة جي""ب وس""اقھا وأن"ا بمعيت""ه ف""ي طري""ق خل""ف المطبع""ة
وغير سالك وﻣليء بالحفر والحجارة .وكان يسوق دون إش"عال ﻣص"ابيح الس"يارة ال
الخلفية وال األﻣاﻣية .وظل على ھذه الحالة حتى وصل إلى شارع رئيسي .ث"م تجولن"ا
ف""ي ش""وارع بغ""داد حت""ى تأك""دنا بأنن""ا غي""ر ﻣت""ابعين .ترجل""ت ف""ي ش""ارع الجمھوري""ة
وأخذت تكسى وذھبت لموعدي السري.
لقد أعتقل الرفيق ﻣحم"د حس"ن عي"دان ف"ي ع"ام  1979وﻣع"ه ف"ي الس"يارة الت"ي ك"ان
يسوقھا كل ﻣن الرفيقين ﻣحمد كريم فتح ﷲ وسالم الناصري ،وتعرض لتعذيب بشع
ﻣن قبل جالوزة األﻣن .وواجھوه أيضا بتھمة تھريبي ولم يصدقوا بأنه أوصلني إل"ى
ش""ارع الجمھوري""ة .ك""انوا يري""دون ﻣن""ه ﻣكان""ا ً ﻣح""دداً ،فاض""طر إل""ى االدع""اء بأن""ه
أوصلني إلى ﻣدينة الحلة .وفي ﻣدينة الحلة دلھم على ﻣكان بالقرب ﻣ"ن أح"د البي"وت
الذي ظھر بأنه بيت أحد البعثيين الموثوق ب"ه ،فتع"رض ﻣحم"د حس"ن لتع"ذيب أبش"ع.
وق""د أطل""ق س""راحه ف""ي العف""و الع""ام ال""ذي ص""در ف""ي ص""يف  .1979وك""ان ف""ي وض""ع
صحي سيئ جدا ،وقد توفى بعد فترة وجيزة جراء تسميمه بمادة الثاليوم.

اإلقاﻣة ﻣع الناصريين
)نسبة إلى لواء الناصرية ،ﻣحافظة ذي قار اآلن(
قررت أخذ تدبير أﻣر إقاﻣتي على ع"اتقي بع"د تجرب"ة اختف"ائي الس"ابقة حي"ث الحظ"ت
أزﻣة اإلقاﻣة .وأنا في الجريدة تعرفت على بعض اإلﻣكاني"ات ،وق"د اس"تقر ب"ي المق"ام
عندﻣا اختفيت نھائيا ً في بيت حزبي في البياع ،يقيم فيه ك"ل ﻣ"ن الرفي"ق ﻣزھ"ر ھ"ول
الراش""د )أب""و ك""ريم( والرفيق""ة ﻣون""اليزا أﻣ"ين ﻣنش""د )أنس""ام( وأختھ""ا الص""غيرة ك""وثر
والرفيق ﻣحسن خزعل نايف )أبو فكرت( .كن"ا نس"مي البي"ت دائ"رة الس"فر ،فم"ن ھ"ذا
البي""ت ت""م التخط""يط وت""وفير ﻣس""تلزﻣات تس""فير عش""رات ،إن ل""م يك""ن ﻣئ""ات ،الك""وادر
بمختل""ف الط""رق غي""ر الش""رعية للخ""ارج ،وأنق""ذوا ﻣ""ن الوق""وع بي""د الع""دو .وف""ي ھ""ذا
البيت كنا نصدر نشرة أخبار تساعدني الرفيقة أنسام في تحريرھا وتكثيرھا.
الرفي""ق أب""و ك""ريم ف""الح ﻣ""ن قض""اء الش""طرة الت""ابع لمحافظ""ة الناص""رية .ك""ان عم""ره
ح""والي األربع""ين عاﻣ"ا ً ،ﻣت""زوج ولدي""ه خمس""ة أبن""اء .ﻣتوس""ط القاﻣ""ة ،أس""مر الل""ون.
س""كرتير ﻣحلي""ة الناص""رية وعض""و ﻣرش""ح للمنطق""ة الجنوبي""ة )تق""دم لھ""ذا المرك""ز
الحزبي قبل استشھاده بحوالي الشھرين( .ك"ان وال"ده ش"يوعيا ً وك"ان أب"و ك"ريم يق"رأ
أدبيات الحزب ونشراته في خلية والده ﻣنذ ص"غر س"نه .خ"الل حمل"ة القم"ع الوحش"ي
وھجرة الكثير ﻣن شيوعيي الناصرية إلى بغداد ،ساھم أبو ك"ريم ﻣس"اھمة فعال"ة ف"ي
جمعھ"م وتنظ"يمھم ف"ي بغ"داد .وتس"فير الكثي"رين ﻣ"نھم خ"ارج ال"وطن .ك"ان أب"و ك"ريم
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ﻣخلصا ً وﻣقداﻣا ً وﻣوضع ثقة رفاقه ،ولديه ق"در كبي"ر ﻣ"ن ﻣلك"ة الفراس"ة واس"تقاللية
التفكير ،ويھتم بتطوير ﻣعارفه.
الرفيقة أنسام ﻣعلمة ،عضو ﻣحلية الناصرية ،عمرھا  28عاﻣا .سعة وجمال عينيھ"ا
تجلب انتباه المرء ،ﻣا أن يقع نظره عليھا ،وجھھا ﻣشرق ويزيده إش"راقا ً ابتس"اﻣتھا
الودودة .إنھا ذكية ،ﻣثقف"ة ،الكت"اب أتيس"ھا ،ﻣتواض"عة .تع"اني ﻣ"ن تش"وه والدي ف"ي
عمودھا الفقري .ولكن ذلك لم يسبب لھا عقدة أو يؤثر على توازن شخصيتھا.
جمي""ع المقيم""ين ف""ي البي""ت ﻣ""ن الناص""رية .وف""ي ھ""ذا البي""ت ش""عرت ب "أن ش""يوعيي
الناصرية لديھم ﻣش"اعر ح"ب خاص"ة تج"اه الح"زب الش"يوعي العراق"ي .ف"ألن الرفي"ق
فھ""د ﻣ""ن الناص""رية وألن أول خلي""ة ش""يوعية ول""دت ف""ي الناص""رية ،ف""إن الناص""ريين
يشعرون بأنھم أم الحزب الشيوعي العراقي وأبوه ﻣعا ً .وعندﻣا واجھت أنسام برأي"ي
ھذا ،ﻣتصوراً بأنھا ستنفي ذلك ،وإذا بھا تؤكده ،فقلت لھا:
ـ ولكن ذلك يحملكم ﻣسؤولية إضافية.
ـ " ونح""ن ج""ديرون بھ""ا .قال""ت ذل""ك وص""در بري""ق خ""اطف ﻣ""ن عينيھ""ا يتح""دى الم""وت
ويشعرك بمصداقية التحدي.
ـ " "وال "نِعم" .قالھ""ا الرفي""ق أب""و ك""ريم ال""ذي ك""ان يت""ابع ح""ديثنا ﻣوجھ "ا ً نظ""رة ثاقب""ة
نحوي ...لم تزوغ إال بعد أن قلت" :وثلث تنعام".
واستش""ھد االثن""ان وھم""ا يقاوﻣ""ان نظ""ام البع""ث ال""دكتاتوري .الرفي""ق أب""و ك""ريم تح""ت
التعذيب ،وﻣوناليزا في حركة األنصار في أيلول .1986
أنس""ام ﻣ""ن عائل""ة ش""يوعية ﻣناض""لة التزﻣ""ت طري""ق الكف""اح ﻣ""ن أج""ل حري""ة الع""راق
وسعادة شعبه وقدﻣت في سبيل ذل"ك تض"حيات غالي"ة ،الس"يما ف"ي ﻣقارعتھ"ا الت"ي ال
تل""ين لدكتاتوري""ة ص""دام ونظ""ام قمع""ه الوحش""ي .وق""دﻣت تض""حيات جس""يمة ف""ي ھ""ذا
الطريق .فتعرض جمي"ع أف"راد العائل"ة للتش"ريد .وباإلض"افة إل"ى استش"ھاد أنس"ام فق"د
أعدم المجرﻣون شقيقتھا الرفيق"ة س"حر أﻣ"ين وھ"ي ف"ي التاس"عة عش"رة ﻣ"ن عمرھ"ا
ص""رع زوجھ"""ا الرفي"""ق ص"""باح ط"""ارش أﻣ""ام عينيھ"""ا وھ"""و يق"""اوم وح"""وش البع"""ث
و ُ
بشجاعة نادرة.
ول""م تك""ن أنس""ام وح""دھا ﻣ""ن العائل""ة نص""يرة ف""ي كردس""تان ،ب""ل ك""ان ﻣعھ""ا أش""قاؤھا:
الش""اعر والص""حفي المع""روف داود أﻣ""ين )أب""و نھ""ران( ،وس""مير وزوجت""ه ،وأﻣي""ر.
وسار في طريقھم بقية أشقائھم وھم كل ﻣ"ن :انتص"ار وك"وثر وجم"ال .وكان"ت أﻣھ"م
خي"ر ﻣع""ين لھ""م وق""د عان""ت الكثي""ر ﻣ""ن التش""رد والحرﻣ""ان ﻣ""ن أج""ل أن يبق""ى أبناؤھ""ا
ﻣرفوعي الرأس والھاﻣة فألف تحية لھذه األم ولعائلتھا ونتمن"ى لھ"ا الص"حة والعم"ر
المديد.
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الرفيقة سحر أﻣين ﻣنشد
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الرفيق ﻣزھر ھول راشد

الرفيقة ﻣوناليزا أﻣين ﻣنشد ـ أنسام
وقائمة الشھداء في ﻣقاوﻣة اإلرھاب الوحش"ي الص"داﻣي ف"ي الناص"رية تض"م إض"افة
إل""ى ال""ذين ﻣ""ر ذك""رھم العش""رات ﻣ""ن الك""وادر .بي""نھم ع""دد كبي""ر ﻣ""ن الرفيق""ات وعل""ى
سبيل المثال ال الحصر :الرفيقة نجية الركابي وزوجھا فيصل ﻣاضي وھدية الرك"ابي
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وزوجھا حسن ﻣرج"ان والطي"ار لطي"ف ﻣطش"ر وعب"د الع"ال ﻣوس"ى الش"رباجي وابن"ه
ﻣناضل والرفيقة زھرة ذياب والرفيقة حرية افعيل.

ﻣوقف جدير بالتوضيح
ك""ان البري""د المرس""ل ﻣ""ن الص""افي يم""ر عب""ري إل""ى الرفي""ق ب""اقر إب""راھيم ،فأس""تبقي
األخبار العاﻣة لتنظيم نشرة أخبار داخلية ،وألعلق على ﻣا يتطل"ب التعلي"ق ،وﻣ"ن ث"م
أرس""له للرفي""ق ب""اقر إب""راھيم .وبع""د ح""والي أس""بوعين ﻣ""ن اختف""ائي ،أي ف""ي النص""ف
الثاني ﻣن شھر آذار  ،1979اطلعت على رسالة للصافي يقترح فيھا سفره والرفي"ق
ﻣك""رم الطالب""اني للخ""ارج إليص""ال ج""واب البع""ث لقي""ادة الح""زب .فاقترح""ت ب""دالً ﻣ""ن
الص""افي ﻣاج""د عب""د الرض""ا ،عل""ى أن ال يع""ود األخي""ر ألن""ه ق""د تح""ول إل""ى ع""بء عل""ى
الحزب جراء ﻣوقفه الضعيف في األﻣن العام .وھكذا كان ،فق"د س"افر ﻣاج"د ول"م يع"د.
وھذه لقمة أخرى ساھمت في إخراجھا ﻣن فم البعث ،ولكن ،ﻣع األسف ،إلى حين.
وﻣوق""ف ﻣاج""د ج""دير بالتوض""يح .لق""د باش""رنا القي""ام بحمل""ة عالمي""ة بع""د اعتقال""ه ف""ي
المطار ،ﻣن قبل جالوزة األﻣن ،عن"دﻣا ك"ان يھ"م بمغ"ادرة الع"راق ف"ي أواس"ط ك"انون
األول  ،1978تحت شعار "أنقذوا حياة ﻣاجد عبد الرضا" ،وإذا بي أراه ص"باح أح"د
األيام في ﻣكتبه في المقر الع"ام للح"زب بع"د أربع"ة أي"ام ﻣ"ن اعتقال"ه ،يوظ"ب الملف"ات
كعادته وكأن شيئا ً لم يكن .لقد دُھشت ،إنه يح"اول أن يب"دو اعتيادي"ا ً ،ولكن"ه يتحاش"ى
النظر في عيني ،في حين كان ذلك ﻣا يھمني بالضبط فوراء األكمة ﻣا وراءھ"ا ،وإال
فكيف يطلق سراحه؟ عرفت ﻣنه بأنھم سحبوا جواز سفره ولم يطلبوا ﻣنه ﻣعلوﻣ"ات
وإنما ناقشوه وعرض"وا علي"ه ﻣنص"با ً وزاري"ا ً .وك"ان ي"رى ض"رورة دراس"ة المقت"رح
بجدية! استغربت ﻣقترحه وأشعرته بذلك صراحة بقولي له "بكل عقلك تحج"ي" .ﻣ"ا
أن بدأت الحملة العالمية بالمطالبة بإطالق سراحه حتى أعتقل ثانية ،وفي ھذه المرة
أدخل المجرﻣون ،بأساليبھم الوحش"ية ،الرع"ب ف"ي قل"ب الرج"ل .وﻣ"ن تل"ك األس"اليب
وضعه في غرفة ﻣظلمة وإس"ماعه أن"ين وص"ياح أش"خاص يتعرض"ون للتع"ذيب ،وﻣ"ا
شابه ذلك ﻣن أساليب التعذيب النفسي.
طلبوا ﻣن ﻣاجد إيقاف الحملة العالمية ضد الحكوﻣة لك"ي يطل"ق س"راحه .ول"م يكتف"وا
بوعوده لھم ،إنما طلبوا ﻣنه كتابة ﻣقال في "طريق الشعب" باسمه الصريح .ك"انوا
يس""تھدفون الطع""ن بمص""داقية حمل""ة الح""زب ض""د القم""ع الوحش""ي .ك""ان رأي""ي ھ""و أن
نعم""ل عل""ى إيق""اف الحمل""ة إلنق""اذ حيات""ه أوالً ،ويمك""ن بع""دھا نش""ر المق""ال .والحظ""ت
تفھما ً ﻣن ﻣاجد والصافي لرأيي .فوجئت في اليوم التالي بمقال على صفحات جري"دة
"طريق الشعب" بتوقيع ﻣاجد عبد الرضا وبتاريخ يوحي بأن"ه غي"ر ﻣعتق"ل .كن"ت ق"د
اطلعت للتو على المقال عندﻣا وصل الصافي إلى المقر .برر الص"افي تمري"ر المق"ال،
باعتباره رئ"يس تحري"ر الص"حيفة ،بإلح"اح ﻣ"ن ﻣاج"د .انتق"دت الص"افي بق"وة )وربم"ا
بعصبية بسبب ﻣيانتي ﻣعه( على رضوخه إللحاح ﻣاجد.
180

نشأت لماجد عالقة باألﻣن بسبب جواز سفره المحجوز لديھم .أكثر ﻣن تلفون وأكثر
ﻣن لقاء حول الموضوع .لم يختلف ﻣاجد ﻣعي بأن في األﻣ"ر ابت"زازاً .اقترح"ت علي"ه
السفر إلى كردستان وتدبير أﻣ"ر س"فره ﻣ"ن ھن"اك إل"ى خ"ارج ال"وطن ،ولكن"ه رف"ض.
استغربت ﻣوقفه أشد االستغراب عندﻣا رفض إعطائي صورة له لكي أنظ"م ل"ه ھوي"ة
ﻣ""زورة ق""د يحتاجھ""ا إذا ﻣ""ا اض""طر لالختف""اء .ول""م يكت""ف ب""الرفض ،إنم""ا ح""ذرني ﻣ""ن
تدبير ذلك ألي أحد باعتبار أن ذلك عمل خطير! في حين لبى اآلخرون طلبي بسرعة
ﻣث"ل س"الم الناص"ري والص"افي وﻣحم"د ك""ريم ف"تح ﷲ .وھك"ذا ف"إن إخ"راج ﻣاج"د إل""ى
خارج العراق كان ضروريا ً.
ف""ي االجتم""اع الكاﻣ""ل للجن""ة المركزي""ة ف""ي ﻣوس""كو ص""يف  ،1980حوس""ب ﻣاج""د
وعوق""ب بتخفيض""ه ﻣ""ن عض""و لجن""ة ﻣركزي""ة إل""ى عض""و ﻣرش""ح عل""ى ﻣوقف""ه غي""ر
الص""حيح ف""ي األﻣ""ن ،وعل""ى نش""ر المق""ال .طرح""ت ﻣوق""ف الص""افي الخ""اطئ عل"""ى
االجتم""اع واقترح""ت توجي""ه عقوب""ة الت""وبيخ ل""ه ،أال أن االجتم""اع اكتف""ى باإليض""اح
والنقد الذاتي الذي قدﻣه الصافي.

تسفير الصافي
في  5نيسان  ،1979وجھت السلطة إنذاراً للجري"دة ﻣدت"ه ش"ھر .وقب"ل انتھ"اء الم"دة
طلب الصافي ﻣكانا ً لإلقاﻣة .جاء جواب الرفيق باقر إبراھيم ،بأن نخبر الصافي بع"دم
وجود إﻣكانية لدينا وليتدبر أﻣر اختفائه بنفسه .اعترضت على ذلك ،ورأيت ﻣن غير
الصحيح عدم ﻣس"اعدة الص"افي ،وھ"و عض"و ف"ي المكت"ب السياس"ي ،حت"ى إذا تطل"ب
األﻣ"ر إقاﻣت""ه ﻣعن""ا .فك""ان ج""واب أب""و خول""ة ،ھ""و أن أق""وم أن""ا ب""ذلك إن رغب""ت .وفع""ال
اس""تلمت الص""افي ﻣس""اء أح""د األي""ام ﻣ""ن الرفي""ق ناص""ر الس""عودي ،واختف""ى ﻣع""ي ف""ي
نفس البيت.
كان الرفيق ناصر جاسم السعودي )أب"و نش"وان( يس"اعدنا باستص"دار ج"وازات س"فر
اعتيادية ﻣستندة إلى وثائق ﻣزورة ،بالتعاون ﻣ"ع الرفي"ق ﻣحس"ن خزع"ل ن"ايف )أب"و
فكرت( .وقد تمكن الحزب ﻣن إخ"راج ع"دد كبي"ر ﻣ"ن الرف"اق ع"ن ھ"ذا الطري"ق .وﻣ"ن
الطرائ""ف الت""ي نقلھ""ا لن""ا أب""و فك""رت ف""ي ھ""ذا المج""ال ،ھ""ي أن ض "ابط الج""وازات ق""ال
لناصر في إحدى المرات" :ھذا االسم عليه ﻣنع!"
ـ ﻣا ﻣعقولة ،رجاء إتأكد زين .أجابه ناصر.
ـ يگلي إتأكد ،ﻣو ھاي القائمة كداﻣي.
ـ "بس آني ﻣتأك"د ھ"ذا ﻣ"و االس"م المقص"ود") .ك"ان ناص"ر ﻣ"ع أب"ي فك"رت يخت"ارون
األسماء بشكل عشوائي ويھتمون أكثر باألوصاف(
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قال ناصر ذلك وطلب السماح له بمساعدة الضابط للتثبت ﻣن ذلك .وق"د أثب"ت ناص"ر
للضابط ﻣن خالل السجل بأنه ليس االسم المقصود .وحصل على الجواز.
أص"بحت دائ""رة الن""اس الت""ي تع"رف ﻣ""ا يق""وم ب""ه ناص"ر واس""عة .وإلبع""اده ع""ن الخط""ر
تق"رر إنھ""اء ﻣھمت"ه وتس""فيره للخ"ارج .واتفقن""ا ﻣع"ه عل""ى أن ج"واز الص""افي س""يكون
األخير .وقد سارت األﻣور وفق الخطة المقررة وسافر الصافي بمعي"ة الرفي"ق ناص"ر
بالقطار .واستلمنا برقية بخروجھم ﻣن الحدود العراقية بسالم ،عبر أم نشوان.

األﻣن يتحرون بيتي
كانت المراسلة بين"ي وب"ين الرفي"ق أب"و خول"ة تج"ري بواس"طة الرفي"ق أب"و ك"ريم ﻣ"ن
جانبي وخضير عباس السماوي )أبو سھيل( ﻣن جانب أبو خولة ف"ي ش"وارع بغ"داد.
في بداية ﻣايس لم يحضر أبو سھيل للموع"د .تب"ين أن"ه ق"د اعتق"ل .بع"د فت"رة قص"يرة
أطلق سراحه .وعلمت بأنه أعطى تعھداً ولم يلحق ضرراً بأحد ،على حد تعبيره أﻣ"ام
أحدى العوائل )أم ھديل وأبو ھديل( التي كنت أتردد عليھا أحيانا ً .وق"د استفس"ر أب"و
ھديل ﻣني عن رأي في قول أبو سھيل ب"أن ﻣوقف"ه "ل"م يلح"ق ض"رراً بأح"د" فأجبن"ه
"ب"أن س""معة الك""ادر الحزب""ي ج""زء ﻣ""ن س""معة الح""زب" وأت""ذكر جي""داً كي""ف نظ""ر أب""و
ھديل نحو أم ھديل وقال لھا "ھ"ذا الص"حيح" .وب"دا ل"ي بأن"ه س"مع رأي آخ"ر ﻣخالف"ا ً
لرأي""ي ﻣ""ن ك""ادر قي""ادي ك""ان يت""ردد عل""يھم .التقي""ت ب""أبي س""ھيل واطلع""ت ﻣن""ه عل""ى
أجواء األﻣن ،في تلك الفترة التي كان القمع الوحشي في ذروته ،وخالصة ذل"ك ،ف"ي
الدقيقة األولى لدخول المناضل دائرة األﻣن يطلبون ﻣنه ﻣوعده وﻣسؤوله ،إذا ﻣاطل
أو ل""م يس""تجب ،تحيط""ه ﻣجموع""ة ﻣ""ن الج""الوزة ،ال يتركون""ه إال أن يعت""رف أو يوق""ع
وھ""و ين""ازع ب""ين الحي""اة والم""وت .وق""ال أب""و س""ھيل "إن األﻣ""ن ﻣتحاﻣ""ل إل""ى أقص""ى
الحدود عليك وعلى أبي خولة ويھددون ويعدون بأنھم سيقطعونكم إربا ً إرب"ا ،عن"دﻣا
تقعون بأيديھم ،وإني أنصحكم بأن تسافروا بأسرع وقت إلى الخارج".
ـ وكيف أطلق سراحك دون االعتراف على ﻣوعد أو ﻣسؤول؟
ـ لقد خدعتھم وأنقذت نفسي بإعطائي تعھد دون أن أؤذي أحداً.
بعد لقائي بأم شروق ،التي قطعت أي اتصال بھ"ا ﻣن"ذ اختف"ائي ،أخبرتن"ي بأن"ه ج"رى
تحري دارنا في بداية ﻣايس )نفس تاريخ إلقاء القبض على الرفيق أب"و س"ھيل( وإن
ض""ابط األﻣ""ن ق""ال" :إن ھن""اك اعت""راف عل""ى جاس""م" .جواب "ا ً عل""ى استفس""ارھا ع""ن
أسباب التحري.
كنت ﻣسؤول أبي سھيل ،قبل اختفاء الرفيق أبي خول"ة .وكن"ا نلتق"ي ف"ي بيتن"ا .وعن"د
اعتقاله كان ﻣتأكداً ﻣن أنني ال أقيم في البيت .وكانت لدى أبي سھيل صالت حساس"ة
أخرى ،غير صلته بأبي كريم ،ﻣ"ن بينھ"ا عالقت"ه ب"الرفيق ﻣحم"د جاس"م اللب"ان عض"و
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المكتب السياسي للحزب الشيوعي العراقي حاليا ،وكان األخير حلقة وصل بالسفارة
السوفيتية .لقد أعتبر ﻣوقف أبي سھيل ضعيفا ً عند دراسته ﻣن قبل الجھات الحزبي"ة
المسؤولة في الخارج ،كما علمت.

بيت حزبي جديد
في األيام األولى الختفائي طرحت فك"رة تأس"يس بي"ت حزب"ي جدي"د عل"ى الرفي"ق أب"ي
كريم ،الذي تحمس لھ"ا .وق"د تمكن"ا ﻣ"ن تأس"يس بي"ت ف"ي العاﻣري"ة وأق"يم في"ه عائل"ة
الرفيق عبد الزھرة الزم .وكنت قد انتقلت لإلقاﻣة فيه ﻣنذ نھاية شھر أيار.

جمع شمل العائلة ﻣؤقتا ً
كن"ت ق"د اتفق"ت ﻣ"ع أم ش"روق عل"ى ﻣوع"د لق"اء ف"ي بي"ت أح"د األص"دقاء لك"ي تختف"ي
العائلة تمھيداً لسفرھا خارج البالد ،على أن تت"رك البي"ت بم"ا في"ه وأن تض"يّع نفس"ھا
صر أم شروق فقد قاﻣ"ت ﻣ"ع أبنائن"ا بجول"ة
واألطفال قبل المجيء إلى الموعد .ولم تق ّ
زارت فيھا أختھا في الص"ويرة وأخ"ذت ﻣ"ن ھن"اك ج"وازات الس"فر الت"ي كان"ت ﻣخب"أة
عند صديقة ألختھا .وﻣن ث"م زارت ك"ربالء وبقي"ت ف"ي النج"ف ي"وﻣين عن"د أقربائھ"ا.
وأخيراً عادت إلى بغداد وإلى ﻣكان اللقاء.
كان قد ﻣر عل"ى افتراق"ي ع"ن العائل"ة ح"والي ثالث"ة أش"ھر .وخ"الل ھ"ذه الفت"رة ج"رى
تغير ھام على ھيأتي ،فشاربي طال كثيراً وشعري بات ﻣصبوغا ً باللون األسود ،ول"م
يتعرف علي ابني صفاء في بادئ األﻣر.
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المؤلف خالل اختفائه في بغداد عام 1979
كان اللق"اء ح"اراً وﻣش"وبا ً بالدھش"ة والقل"ق .ك"ان الوق"ت ف"ي ع"ز ظھي"رة ص"يفية ف"ي
األسبوع األول ﻣن حزيران .لم أتأخر كثيراً في بي"ت الص"ديق ،أخ"ذت العائل"ة بتكس"ي
إلى بيت الناصريين .اس"تقبلتنا أنس"ام بوج"ه ش"احب ،وقب"ل أن أف"تح فم"ي ألس"ألھا ﻣ"ا
الخب""ر ،أخبرتن""ي ب""أن أب""ا فك""رت ل""م يع""د البارح""ة ﻣس""اء ،وإن أب""ا ك""ريم أخ""ذ الوث""ائق
الموجودة في البيت وقال" :أنا ذاھب إلى أبي شروق" .طلب"ت ﻣنھ"ا أن تت"رك البي"ت
فوراً .أﻣا نحن فقد تركنا البيت وسط ذھول أطفالنا الذين لم يفھم"وا ﻣ"ن األﻣ"ر ش"يئا،
إال بع""د ش""رحه لھ""م الحق"ا ً .ل""م يك""ن ل""دي س""وى البي""ت الجدي""د فاس""تقرت العائل""ة في""ه.
وانتقل أبو كريم أيضا ً ليقيم ﻣعنا.

جبار عگار
لم يعترف أبو فكرت على البيت ولم يلحق أي ضرر بما يعرفه ﻣن أسرار .وقد أطل"ق
سراحه .وكتب رسالة ذكر فيھا ﻣا جرى له بالتفص"يل ،وق"رع نفس"ه ألن"ه خ"ذلنا لع"دم
تمكنه ﻣن الصمود واالﻣتناع عن إعطائه تعھد .ولثقتي بص"دقيته حاول"ت االلتق"اء ب"ه
ولكنه رفض ذلك بإصرار .ورفض كذلك لقاء الرفيق أبي كريم .كان يص"عب علي"ه أن
يلتقين""ا ولدي""ه ﻣوق""ف ض""عف .فق""د نش""أت بينن""ا فض"الً ع""ن العالق""ات الرفاقي""ة عالق""ات
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ص""داقة .ك""ان أب""و فك""رت عاش""قا ً حقيقي"ا ً وكان""ت حبيبت""ه ف""ي الناص""رية ،وق""د تزوجھ""ا
الحقا ً .وكان لديه كاسيت للمطرب جبار عگار وھو يغن"ي ويع"زف عل"ى الرباب"ة .وﻣ"ا
دام أبو فكرت في البيت ،كان علينا أن نس"مع المط"رب الم"ذكور ويس"معه ﻣعن"ا س"ابع
جار! قلت ألبي فكرت ذات يوم" :أبو فك"رت ،أس"تاھد )أعتق"د( أك"و غي"ر جب"ار عگار
ﻣغنين ،شتڱول نسمع غيره ،دورات .ﻣثل عبد الوھاب ،فري"د األط"رش ،أم كلث"وم؟"
أجاب أبو فكرت":إي صحيح اكو ،بس ﻣو ﻣثل ھذا ،ھذا يفتت الصخر!".
وھذه "األستاھد" ﻣستعارة ﻣن نكتة بدوية .يقال إن بدويا ً وزوجته كان"ا ف"ي الس"نين
األول""ى ﻣ""ن زواجھم""ا ،فكان""ت البدوي""ة تتكح""ل يوﻣي "ا ً وتق""ول لزوجھ""ا" :اب""ن عم""ي،
ھالليلة يمعة )جمعة(!" فيجيبھا البدوي"على بركة ﷲ!" وھكذا استمر الح"ال حت"ى
تع"ب ص""احبنا الب""دوي ،فجاءت""ه زوجت""ه ﻣس""اء أح""د األي""ام كالع""ادة ﻣكحل""ة وقال""ت ل""ه:
"ابن عمي ھالليلة يمعة!"
"ب""ت عم""ي ،أس""تاھد ب""ين الجمعت""ين س""بيت )س""بت( ،ﻣ""ا تڱليل""ي وي""ن ص""ار؟ أجابھ""ا
البدوي .ﻣتسائالً.

الذبحة الصدرية
كنا في ھذا البي"ت ،كم"ا ھ"و الح"ال ف"ي بي"ت الناص"ريين ،نق"رأ الكت"ب ونس"مع األخب"ار
ونناقش ونقضي سھرات سمر لطيفة ،وھنا كنا نحاول أيض"ا ً تس"لية الص"غار ،خاص"ة
وأنھم ﻣمنوعون ﻣن الخروج حتى إلى حديقة البيت .ولك"ن يبق"ى القل"ق يش"وب حال"ة
االختف""اء ﻣھم""ا ح""اول الم""رء نس""يانه أو تجاھل""ه .وق""د حص""لت ل""دي ،بوج""ود ع""ائلتي
ﻣع""ي ،نوب""ة ﻣ""ن نوب""ات الذبح""ة الص""درية الت""ي كن""ت أب""دو فيھ""ا وك""أنني عل""ى وش""ك
الموت .فظلت ھذه الصورة عالق"ة ف"ي ذاك"رة أم ش"روق تؤرقھ"ا خ"الل فراقن"ا ،ف"وق
قلقھ"ا عل"ي ﻣ"ن االعتق"ال .ل"م تب"ق العائل"ة ﻣع"ي س"وى ثالث"ة أس"ابيع ،بع"د التأك"د ع""ن
طريق إﻣكانياتنا الخاصة ،ﻣن عدم وجود ﻣنع سفر عليھا ،سافرت إلى براغ بسالم.

أبو كريم أھال بالثقة
اشتدت الحملة قساوة بع"د أن يئس"ت الس"لطة ﻣ"ن ت"رويض الح"زب سياس"يا ً .فوجھ"ت
ض""ربات جدي""دة إل""ى بقاي""ا العق""د التنظيمي""ة ف""ي بغ""داد والبص""رة .ووص""لت إل""ى بيتن""ا
الحزبي .ففي  30تموز كان الرفيق أبو كريم ينوي السفر إل"ى الش"طرة للق"اء عائلت"ه
ض"ب
بطريقة س"رية .وك"ان ق"د اش"ترى بع"ض الھ"دايا البس"يطة ألطفال"ه وزوجت"ه ،وو ّ
حقيبت""ه الص""غيرة قب""ل أن يخ""رج ﻣ""ن البي""ت ،لينف""ذ ﻣوع""داً ،قب""ل س""فره ،ﻣ""ع رفي""ق
ﻣسؤول عن الصلة بإحدى العقد في البصرة اسمه جاسم الجميلي.
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تأخر الرفي"ق أب"و ك"ريم ،وك"ان الت"أخر حت"ى لم"دة س"اعة ﻣقب"والً بس"بب االزدح"ام ف"ي
الم""رور .ولك""ن أب""و ك""ريم ت""أخر كثي""راً .وفق"ا ً لقواع""د العم""ل الس""ري ك""ان يج""ب علين""ا
الخروج ﻣن البيت .ولكن لم يكن لدي بيت احتياط ج"اھز أدق باب"ه دون س"ابق إن"ذار
وفي وقت ﻣتأخر ﻣن الليل .ﻣع ذلك عندﻣا ھممت بالخروج طلبت ربة البي"ت ﻣن"ي أن
أص""طحبھم ﻣع""ي! وﻣ""ع أنﱠ الرفي""ق عب""د الزھ""رة الزم )أب""و ظ""افر( ق""ام بإقن""اع زوجت""ه
بالعدول عن رأيھ"ا ،ولك"ن ﻣوق"ف الزوج"ة س"بب ل"ي إحراج"ا ً وتماھل"ت ف"ي الخ"روج.
ولكن أكثر ﻣا ﱠ
أخرني عن الخروج ﻣن البيت ،ھو ثقتي بأبي كريم ،لو ل"م أث"ق ب"ه ثق"ة
عالية جداً لخرجت فوراً ،حتى لو أدى بي الحال للمبيت في ركن حديقة عاﻣ"ة .أتلفن"ا
ﻣا لدينا ﻣن ﻣستمسكات .ال أعرف إن كنت نمت س"اعة أو س"اعتين ،ﻣليئ"ة بك"وابيس
التعذيب .خرجت ﻣن البيت قبل بزوغ الشمس ،وخرجت العائل"ة ف"ي نف"س الي"وم .لق"د
استشھد البطل أبو كريم .قتله الوحوش ،ج"الوزة نظ"ام القم"ع الوحش"ي ،نظ"ام ح"زب
البعث المقبور.
بعد بض"عة أي"ام ك"بس البي"ت ﻣ"ن قب"ل األﻣ"ن ب"اعتراف ﻣ"ن جاس"م الجميل"ي ال"ذي ع"ن
طريقه كنا قد عرفنا بأن البيت ﻣعروض لإليجار .وقد علمن"ا الحق"ا ً ب"أن المراس"ل ﻣ"ن
البص""رة ھ""و ال""ذي اعت""رف عل""ى جاس""م وإن ص""احب العن""وان ف""ي البص""رة ھ""و ال""ذي
اعترف على المراسل .وھكذا فإن ضربة ﻣعينة وقع"ت ف"ي ﻣدين"ة البص"رة أدت إل"ى
الوصول إلى بيت ﻣركزي جراء التعذيب الوحشي .ولو ال استشھاد الرفيق أبي ك"ريم
لكانت الخسارة أفدح.
لفت انتباھي ﻣوقف الرفيق أبي ظافر في تلك الليلة .فقد كان يتص"رف برباط"ة ج"أش
عالي""ة وال يظھ""ر علي""ه أي خ""وف .وك""ان يش""جع خروج""ي ﻣنف""رداً ﻣ""ن البي""ت خالف "ا ً
لزوجته التي كانت تروم أن أصطحب العائلة ﻣعي ،كم"ا أس"لفت .الرفي"ق عب"د الزھ"رة
ﻣن ﻣواليد العمارة ،ﻣتوسط القاﻣة  ،وجھه ﻣدور ،وشاربه اس"ود وك"ث ،رأس"ه كبي"ر
وأص""لع قل""يالً .ﻣ""درس لغ""ة إنكليزي""ة .ك""ان حارس"ا ً قوﻣي"ا ً ف""ي ع""ام  ،1963ل""يس ع""ن
قناع""ة وإنم""ا انجراف "ا ً ﻣؤقت "ا ً ﻣ""ع التي""ار .بع""د س""قوط البع""ث ف""ي تش""رين الث""اني ع""ام
 ،1963أخ""ذ عب""د الزھ""رة يبتع""د ع""ن الفك""ر الق""وﻣي ويتوج""ه ت""دريجيا ً نح""و الفك""ر
الماركس"ي ﻣ"ن خ""الل ﻣطالعات"ه الواس""عة فق"د ك"ان ﻣثقف"ا ً .وأص"بح ش""يوعيا ً ف"ي بداي""ة
السبعينيات .وكان آنذاك قد انتقل إل"ى البص"رة .ك"ان الرفي"ق ﻣتواض"عا ً وﻣنس"جما ً ﻣ"ع
نفس"""ه ،فق"""د كان"""ت لدي"""ه ﻣالحظ"""ات انتقادي"""ه عل"""ى سياس"""ة الح"""زب ح"""ول القض"""ية
الفلس""طينية ،ﻣ""ن ﻣنطل""ق ق""وﻣي .وبص""رف النظ""ر ع""ن ﻣ""دى ص""واب ﻣالحظات""ه ،فق""د
أعجبني تصريحه بذلك دون خوف ﻣن اتھاﻣه أو ت"ذكيره بج"ذره الق"وﻣي ،ﻣم"ا يش"ير
إل"ى ثقت"ه العالي""ة بنفس"ه .كان"ت زوجت""ه ﻣنھ"ارة ﻣعنوي"ا ً .وعن"د لق"ائي الوحي""د ب"ه بع""د
خروجنا ﻣ"ن البي"ت ،أخبرن"ي ب"أن زوجت"ه ﻣص"رة عل"ى تس"ليم نفس"ھا إلعط"اء التعھ"د
والعودة لوظيفتھا .أخبرته أنه ﻣا داﻣت ُﻣص ﱢرة على ذلك ،رت"ب ﻣعھ"ا إفادتھ"ا وبش"كل
ال يلحق الضرر بأحد.
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رد فعل!
أخبرني الرفيق باقر في ﻣنتصف آب  1979عن عزﻣه عل"ى الس"فر ،عل"ى أن ألتح"ق
به بعد إتمام ﻣستلزﻣات سفري .فوجئت ب"األﻣر ألنن"ي ل"م أك"ن أتص"ور ذل"ك ،حي"ث أن
ص""حتي كان""ت تت""دھور وح""اجتي إل""ى الع""الج ف""ي الخ""ارج ،لتع""ذر الع""الج ف""ي ال""داخل
ألسباب أﻣنية ،ﻣعروفة لديه ولدى قيادة الحزب .ھذا فضالً عن أنني لم أكن ﻣحس"وبا ً
على قيادة الظل .أضف إلى ذلك أنني لم أكن ﻣقتنعا ً بخلو بغداد حتى ﻣ"ن عض"و لجن"ة
ﻣركزية واحد ،ول"م أك"ن أع"رف حت"ى تل"ك اللحظ"ة بوج"ود الرفيق"ة عاي"دة ياس"ين )أم
علي( ،المرشحة لعضوية اللجنة المركزي"ة ،ف"ي بغ"داد .وك"ان رد فعل"ي قوي"ا ً وﻣعب"راً
عن ﻣشاعري وعن رأيي في الموق"ف ﻣ"ن ﻣص"لحة الح"زب فقل"ت للرفي"ق أب"ي خول"ة
نصا ً" :أرج"و أن تخب"ر قي"ادة الح"زب ب"أني غي"ر ﻣس"تعد لمغ"ادرة الع"راق إذا ل"م يح"ل
ﻣحلي عضو في اللجنة المركزية".
حاول الرفيق أبو خولة أن يخفي دھشته ﻣن ﻣوقفي ،ولم يعل"ق لحراج"ة ﻣوقف"ه .بع"د
ذل""ك عرف""ت بوج""ود أم عل""ي ف""ي بغ""داد ،ونظم""ت ل""ي عالق""ة بھ""ا .وس""لمني أب""و خول""ة
الرفيق ھيثم الصكر ال"ذي كان"ت لدي"ه إﻣكاني"ات ،كن"ت ب"أﻣس الحاج"ة إليھ"ا .وعرفن"ي
أبو خولة بالجھة المسؤولة عن تسفيري وطريقة ذلك .وسافر في  19آب .1979

األﻣانة التاريخية
لم يسبقني الرفيق أب"و خول"ة بالس"فر إل"ى الخ"ارج ببض"عة أس"ابيع كم"ا ج"اء ذل"ك ف"ي
ﻣذكراته ،فعائلته بالذات سافرت بعد حوالي شھرين ﻣن س"فره وأثن"اء وج"ودي ،كم"ا
سيأتي بي"ان ذل"ك .ول"م تك"ن ع"دم الدق"ة ھ"ذه ،فيم"ا يتعل"ق األﻣ"ر بشخص"ي ،ھ"ي الت"ي
أزعجتن""ي ف""ي ﻣذكرات""ه ،ب""ل "نس""يانه" اس""مي ف""ي ﻣواق""ع ھاﻣ""ة تش""رف المناض""ل
الش""يوعي وأي ﻣناض""ل ق""ارع الدكتاتوري""ة واألنظم""ة الرجعي""ة ،وھ""ي ج""زء ھ""ام ﻣ""ن
تاريخي السياسي الذي أعتز به .وأجد ﻣن واجب"ي اإلش"ارة إليھ"ا ،عل"ى س"بيل المث"ال
ال الحصر .فقد جاء في ﻣذكرات باقر إبراھيم الصفحة  171ﻣا يلي:
"وكنت قد خطط"ت ألك"ون آخ"ر أعض"اء القي"ادة ال"ذين يس"افرون بع"د أن أحك"م ط"وق
المالحق""ات حولن""ا .ولك""ن ت""أخر وص""ول وث""ائق س""فر أح""د أعض""اء اللجن""ة المركزي""ة
العاﻣلين ﻣعي في بغداد ،اض"طرني الس"تباقه ببض"عة أس"ابيع.المقص"ود بأح"د أعض"اء
اللجنة المركزية ،ھو كاتب ھذه الس"طور .أﻣ"ا لم"اذا ل"م ي"ذكر كات"ب الم"ذكرات اس"مه؟
يبدو أنھا ﻣحاولة لتغييب دوره المشرف.
وفي الصفحة  155ﻣا يلي" :ظل أحد أعضاء سكرتارية اللجنة المركزية )س"لم( ف"ي
المقر العام ويرتبط ب"بعض التنظيم"ات الحزبي"ة الس"رية" .ﻣ"ن الج"دير بالمالحظ"ة أن
سكرتارية اللجنة المركزية تتكون ﻣن خمسة رفاق فقط يرأسھا الرفيق عزي"ز ﻣحم"د
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ويساعده الرفيق باقر إبراھيم والب"اقون ثالث"ة رف"اق فق"ط ،ھ"م ك"ل ﻣ"ن الرفي"ق ع"ادل
حبه ،الذي نسب اليھا في النصف الثاني ﻣ"ن ع"ام  1977ب"ديال ع"ن ال"دكتورة نزيھ"ة
الدليمي التي أصبحت ﻣمثال للحزب في ﻣجلة "قضايا السلم واالش"تراكية" ف"ي ب"راغ
بديال عن حبه ،وﻣاجد عبد الرضا وأنا ،ﻣع ذلك "نسى" باقر إبراھيم ﻣن ﻣ"نھم بق"ي
في المقر!
وفي الصفحة  71ﻣا يلي" :حض"ر الك"ونفرنس نح"و عش"رين ﻣ"ن ك"وادر الح"زب ف"ي
المنطق""ة .وك""ان بي""نھم كات""ب ھ""ذه الس""طور )ب""اقر( وحس""ين س""لطان وفرح""ان طعم""ة
وص""الح رازق""ي وك""اظم الجاس""م وس""تار ﻣع""روف و  ...ال""خ" .المقص""ود الك""ونفرنس
الحزب""ي ال""ذي انعق""د ف""ي الكوف""ة لمنظم""ات الف""رات األوس""ط ع""ام  ،1956وبإش""راف
س""كرتير اللجن""ة المركزي""ة حس""ين أحم""د الرض""ي )س""الم ع "ادل( .وق""د "نس""ى" ب""اقر
إبراھيم بأنه جاء إلى ﻣدينة ك"ربالء خصيص"ا ً الص"طحابي إل"ى الك"ونفرنس الم"ذكور،
قاطعا ً أكثر ﻣن  200كيلو ﻣتر بسيارات األجرة العموﻣية ذھابا ً وإيابا ً.
وبديھي ،أن األحداث التاريخية ليست ﻣلكا ً شخصيا ً ألحد لكي يتصرف بھا المرء كما
يحلو له ،بل ھي ﻣلك للناس ،وﻣودعة كأﻣانة ليس ف"ي ذاك"رة الكات"ب فحس"ب ،وإنم"ا
في وجدانه أيضا ً.

إقاﻣتي الجديدة
كانت إقاﻣتي الجديدة في بيت جمال الحجاج )أب"و س"عدون( ﻣ"ع زوجت"ه أخ"ت الش"ھيد
أسعد لعييبي وأخيه ﻣھدي لعيبي ،في ﻣنطقة شعبية خاضعة باستمرار للجرد ،فكان"ت
حركتي ﻣحدودة .وقد ُحلت ھذه المشكلة باستالﻣي الرفيق ھيثم الصكر .ل"م يك"ن بي"ت
ھي""ثم يص""لح لإلقاﻣ""ة الدائم""ة ولكن""ه ك""ان يص""لح إلدارة أش""غالي فھي""ثم لدي""ه س""يارة
وھناك تلفون في البيت ،والحركة ﻣن وإلى البيت طبيعية .فكنت أق"يم يوﻣ"ا ً أو ي"وﻣين
عن""د ھي""ثم أنج""ز أعم""الي الت""ي تتطل""ب الحرك""ة وأع""ود إل""ى قاع""دتي ،ف""ي بي""ت أب""ي
سعدون ،سالما ً.

ﻣصير الرفيق أبو ھشام
حاولت االستفادة ﻣن العفو العام الذي صدر ف"ي آب ،فوس"عت دائ"رة حركت"ي .وج"دت
طريقا ً إليصال رس"الة إل"ى العض"و المرش"ح للجن"ة المركزي"ة س"كرتير ﻣنطق"ة الف"رات
األوسط الفقي"د ﻣحم"د حس"ن ﻣب"ارك )أب"و ھش"ام( ،ال"ذي ض"اعت علين"ا أخب"اره وأث"ره
ألكثر ﻣن ع"ام .أخبرت"ه فيھ"ا بأنن"ا نح"اول االس"تفادة ﻣ"ن الظ"رف للتح"رك بح"ذر نح"و
بعض العقد المھمة والمفيدة ...استلمت ﻣنه جوابا ً يفيد بأنه ﻣقط"وع تماﻣ"ا ً وال توج"د
لديه أية صلة بأحد وإنه سيتحرك إليجاد بعض الصالت .ھذه كانت آخر صلة للرفي"ق
المذكور بالحزب .وباءت كل ﻣحاوالتنا إليجاد أثر له بعد تلك المحاولة بالفشل.
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بعد سقوط النظام الدكتاتوري ،وبعد حوالي ربع قرن ﻣ"ن انقط"اع أخب"ار الرفي"ق أب"ي
ھش""ام عن""ا ،التق""ت عائلت""ه ب""الرفيق س""اﻣي عب""د ال""رزاق وذل""ك ف""ي آب  .2003وعل""م
ﻣنھا بأن الرفيق أصيب بفايروس الكبد القاتل ،فحفر قبراً ل"ه ف"ي بيت"ه ك"ي ي"دفن في"ه
بعد ﻣوته .ولكن ابنه لم يدفنه في البيت ،بل دفنه سراً بمساعدة ص"ديق ل"ه ف"ي وادي
السالم وذلك عام  .2001ولم يكن الفقي"د يخ"رج ﻣ"ن البي"ت وك"ان ش"غله الش"اغل ھ"و
س""ماع الرادي""و .وﻣش""كلة العائل""ة اآلن ھ""ي أن جمي""ع وث""ائق العائل""ة ليس""ت بأس""مائھم
الحقيقية .وقد تخرج ابنه ھشام باسم آخر ﻣن الجاﻣعة .وإنھم بص"دد تغيي"ر وث"ائقھم.
وبصرف النظر عن ﻣ"دى ص"واب تص"رف الرفي"ق أب"ي ھش"ام ف"ي االختف"اء بالطريق"ة
المذكورة ،فإن تص"رفه دلي"ل عل"ى حرص"ه عل"ى كراﻣت"ه وش"رفه السياس"ي ،لق"د ك"ان
الفقيد ﻣتنوع اإلﻣكانيات وطاقة ال تنضب وقارئا ً جيداً.

إحراج!
في نھاية أيلول ،وعندﻣا كنت ﻣع الرفيق ھيثم ف"ي س"يارته ﻣتجھ"ا ً إل"ى ﻣوع"د حزب"ي
في أحد البيوت ،الح"ظ ھي"ثم س"يارة ﻣدني"ة تتابعن"ا ،فالتف"ت وإذا بس"يارة أح"د ﻣعارفن"ا
وﻣس"""ؤول تس"""فيرنا )ع( .طلب"""ت ﻣ"""ن ھي"""ثم أن ينص"""رف بس"""رعة ح"""ال نزول"""ي ﻣ"""ن
الس""يارة .ترجل""ت وتوجھ""ت إل""ى س""يارة )ع( ﻣتص""وراً ب""أن ھن""اك خط""راً عل""ى ﻣك""ان
ﻣوعدي ،وإذا به يطلب ﻣني بطريقة جافة أن أخذ عائلة أبي خولة ،المقيمة ف"ي بي"ت
أقربائه في "انتظار التسفير" حاالً وبدون توضيح األسباب .فوجئت ب"األﻣر فل"م أك"ن
أعرف شيئا ً عن الموضوع .فاالتفاق كان بينه وبين أبي خولة ،وبمعزل عني .طلب"ت
ﻣن""ه ﻣھل""ة لي "وم واح""د لتھيئ""ة ﻣك""ان لھ""م رغ""م ص""عوبة ذل""ك ،إال أن""ه رف""ض طلب""ي
بإص""رار ،ك""ان ﻣت""وتراً وي""رفض المناقش""ة .وق""د وع""دني باس""تالم العائل""ة بع""د أس""بوع
واحد لتسفيرھا.
كنت ﻣحرجا ً إلى درجة كبيرة ج"داً .فالعائل"ة كبي"رة )خمس"ة أش"خاص( وعائل"ة عض"و
ﻣكتب سياسي يخشاھا الناس والوق"ت ل"يالً .خط"ر ف"ي ب"الي بي"ت حس"ن خزع"ل ن"ايف
)أبو عبير( شقيق أب"ي فك"رت ال"ذي زرت"ه ﻣ"رة واح"دة ،وھ"و ال حزب"ي ولكن"ه إنس"ان
شھم .أخذت العائلة ورجوته أن يبقيھا عنده لمدة أسبوع .وأصبح األسبوع أكث"ر ﻣ"ن
أربعة أسابيع! كن"ت ﻣحرج"ا ً الس"تغاللي ،ﻣرغم"ا ً ،طيب"ة إنس"ان .عل"ى أي ح"ال ،أل"ف
تحية وش"كر ألب"ي عبي"ر ولزوجت"ه الجزائري"ة الفاض"لة أم عبي"ر عل"ى ص"برھما علين"ا
وﻣساعدتھما لنا .وقد علمت بعدئذ ﻣن أم خولة بأن سبب عدم تمكنھم ﻣن البق"اء ف"ي
البيت السابق ،ھو إنھم كانوا ﻣقيمين بصفة ضيوف وأص"بح وج"ودھم ﻣلفت"ا ً لالنتب"اه
ﻣع انتھاء العطلة الصيفية وبدء السنة الدراسية الجديدة.
لق""د س""افرت عائل""ة أب""ي خول""ة ف""ي ﻣنتص""ف تش""رين األول أي بع""د ح""والي الش""ھرين
تقريب""ا ً ﻣ""ن س""فره .وق""د ودعتھ""ا ف""ي بي""ت العزي""زين أم ھ""ديل وأب""ي ھ""ديل .وبھ""ذه
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المناسبة ،ب"ودي أن أحي"ي بح"رارة ھ"اتين الشخص"يتين ال"رائعتين وأق"دم لھم"ا جزي"ل
الشكر والعرفان على ﻣا قدﻣوه لنا ﻣن حماية وﻣأوى في أخطر الظروف.

الرفيق أبو عاﻣل
أطل""ق س"""راح الرفي""ق س"""ليمان يوس""ف بوك"""ا )أب"""و عاﻣ""ل( ف"""ي تل""ك الفت"""رة وكان"""ت
المعلوﻣات التي لدينا عنه تشير إلى صالبة ﻣوقفه ف"ي األﻣ"ن .وج"دت الرفيق"ة عائ"دة
ياسين طريقا ً لالتص"ال ب"ه .ت"داولت ﻣ"ع الرفيق"ة أم عل"ي ف"ي وض"عه واتفقن"ا عل"ى أن
نقترح عليه الس"فر إل"ى الخ"ارج .آخ"ذين بنظ"ر االعتب"ار حاجت"ه إل"ى فحوص"ات طبي"ة
للتأكد ﻣن عدم إعطائه ﻣوا َد قاتلة ببطء ،وقد أشيع استخداﻣھا ﻣ"ن قب"ل س"لطة البع"ث
ض""د خص""وﻣھا .وألن األص""ول تقتض""ي إط""الع المكت""ب السياس""ي ،وال""ذي ھ""و ف""ي
الخارج آنذاك ،ﻣباشرة على ﻣوقفه في األﻣن .كتبت رسالة بمقترح سفر إل"ى الرفي"ق
أبي عاﻣل ،فطلب اللقاء بي.
رتبت الرفيقة أم علي ﻣوعداً وﻣكانا ً للقاء .والتقينا ب"ه س"وية .فوجئ"ت بھيئ"ة الرفي"ق
أبي عاﻣل ،لقد كان ش"بحا ً ،عرف"ت ب"أن وزن"ه نق"ص عش"رين أو ثالث"ين )ال أت"ذكر أي
الرقمين( كيلو غراﻣا ً .تحدث الرفيق بالتفصيل عن سير التحقي"ق ﻣع"ه .س"ألته س"ؤاالً
واحدا لم يجبني عليه ،كان بمثابة صدﻣة للرفيقة أم علي ،فتولت ھي اإلجاب"ة ب"النفي
ﻣرتبكة وﻣستغربة السؤال .وكان ﻣوقفھا دليالً عل"ى قل"ة خبرتھ"ا ،وال يقل"ل ذل"ك أب"داً
ﻣن بسالة الرفيقة وإخالصھا غير المحدود للحزب وقضيته.
أب""دى الرفي""ق أب""و عاﻣ""ل اس""تعداداً ج""ديا ً للبق""اء ف""ي ال""داخل وأن ي""دبر أﻣ""ر اختفائ""ه
بنفسه ،وإن لديه وسائل طباعة ج"اھزة لالس"تخدام .وال غراب"ة ف"ي وج"ود ﻣث"ل ھ"ذه
اإلﻣكانيات لدى أبي عاﻣل ،فإنه أح"د أعض"اء قي"ادة الظ"ل الت"ي س"بقت اإلش"ارة إليھ"ا.
أكدت رأيي بضرورة سفره ،وقد وافق على ذلك على ﻣض"ض .وعن"د استفس"اره ع"ن
ﻣصير أفراد عائلته اقترحت عليه خروجھم جميعا .وال بد ﻣ"ن االنتھ"اء ﻣ"ن "قص"ة"
الرفيق أبي عاﻣل ،ولو أن ذلك يؤدي بنا إلى استباق األحداث قليالً.
عن""د خ""روج الرفي""ق أب""ي عاﻣ""ل ووص""وله بي""روت ص""درت "طري""ق الش""عب" وعل""ى
صدرھا ھذا المانشيت "بطل ﻣن ھذا الحزب" اﻣتدحت في"ه بطول"ة الرفي"ق ،ال"ذي ل"م
يكن راضيا ً عن نشر ذلك ،كما أخبرني .كان الرفيق أبو عاﻣل قد ص" ّوت ض"د التوقي"ع
على ﻣيثاق الجبھة بالصيغة التي أقرت بھا .وﻣع أن"ه تراج"ع كبقي"ة المعارض"ين عن"د
إقرار وثائق أساسية في ﻣؤتمر الحزب الثالث كبرناﻣج الح"زب ونظاﻣ"ه ال"داخلي ،إال
أنه بقي ﻣتحفظا ً على ھذا الجانب أو ذاك ﻣن سياسة الحزب .وھكذا ص"عد ولم"ع نج"م
الرفيق أبي عاﻣل عشية االجتماع الكاﻣل للجنة المركزية ال"ذي عق"د ف"ي ﻣوس"كو ف"ي
نھاي""ة  .1981وألن األج""واء كان""ت ﻣش""حونة ض""د قي""ادة الح""زب لمس""ؤوليتھا ع""ن
األخط""اء الت""ي ارتكب""ت ف""ي الفت""رة الماض""ية ،وألن االجتم""اع يعي""د انتخ""اب المكت""ب
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السياس"ي ،ف"إن القي"ادة ل"م تتص"رف تص""رفا ً ص"حيحا ً ،فل"م تج"رؤ عل"ى التوق"ف بش""كل
جدي على ﻣا وقع"ه الرفي"ق كش"رط إلط"الق س"راحه ،وحس"م الموض"وع ،ب"ل تغاض"ت
ع"ن ذل"ك .وق"د انتخ"ب االجتم"اع نف"س أعض"اء المكت"ب السياس"ي الس"ابقين باس""تثناء
الرفيق ثابت حبيب العاني )أبو حسان( الذي حل ﻣحله الرفي"ق أب"و عاﻣ"ل عض"واً ف"ي
المكتب السياسي الجديد.
ف""ي االجتم""اع الكاﻣ""ل للجن""ة المركزي""ة ف""ي ع""ام  ،1984ف""ي كردس""تان ،وھ""و أيض "ا ً
اجتم""اع انتخ""ابي .كان""ت ھن""اك نقط""ة ف""ي ج""دول عم""ل االجتم""اع ،ال""ذي يع""ده المكت""ب
السياسي عادة ،وھي ﻣوقف أبي عاﻣ"ل ف"ي التحقي"ق! عن"د تن"اول النقط"ة الم"ذكورة،
أفاد الرفيق أب"و عاﻣ"ل ف"ي االجتم"اع الم"ذكور بم"ا فح"واه" :لق"د تح"دثت ع"ن ﻣ"وقفي
للرفيق عزيز ﻣحمد ولرفاق آخ"رين ف"ي المكت"ب السياس"ي بع"د إط"الق س"راحي ،ول"م
أسمع أي"ة ﻣالحظ"ة أو س"ؤال ﻣ"ن أح"د .الرفي"ق الوحي"د ال"ذي س"ألني ھ"و الرفي"ق أب"و
شروق وذلك في بغداد .وبإﻣكانه أن يخبركم بالسؤال إياه .وقد أفدت بما فحواه:
"أخبرني الرفيق أبو عاﻣل بأنھم عرضوا عليه أكثر ﻣن صيغة تعھد ورفض التوقيع
عليھا .وكانت تعرض عليه ﻣع خيارين ،إﻣا التوقي"ع وإط"الق س"راحه وإﻣ"ا اإلع"دام.
وكان آخرھا ص"يغة ﻣ"ادة قانوني"ة تفي"د ب"أن ال"ذي يق"وم بنش"اط سياس"ي )غي"ر بعث"ي(
داخل القوات المسلحة يحكم باإلعدام .وتعھ"د الرفي"ق أب"و عاﻣ"ل باطالع"ه عل"ى ذل"ك،
ألنه لم يجد ضيراً ﻣن التوقيع على ھذا التعھد ﻣن وجھة نظر قانوني"ة ) ك"ان الرفي"ق
أب""و عاﻣ""ل ض""ابطا ً قانوني"ا ً ف""ي الج""يش العراق""ي( وك""ان س""ؤالي :أال يعن""ي ذل""ك تعھ""داً
سياسيا ً؟ ولم يجب الرفيق على سؤالي .بل أجاب"ت الرفيق"ة أم عل"ي كم"ا أس"لفت .وق"د
أخب""رت ال""رفيقين عم""ر عل""ي الش""يخ وب""اقر إب""راھيم بس""ؤالي ف""ي حين""ه ،وﻣوق""ف أب""و
عاﻣل ﻣنه .وأضفت في اجتماع اللجنة المركزية المذكور ،بأن الرفيق أب"ا عاﻣ"ل ك"ان
عل""ى اس""تعداد ج""دي للبق""اء والعم""ل ف""ي تل""ك الظ""روف العص""يبة .بع""د ح""ديثي أُس""دل
الستار على الموضوع .فقد أخذت اللجنة المركزية علما ً ب"ه .ول"م يُرش"ح الرفي"ق أب"و
عاﻣل للمكتب السياسي.

لقطات ﻣن االختفاء.
*في أحد األي"ام نظم"ت ل"ي الرفيق"ة أم عل"ي ﻣوع"داً ﻣ"ع الرفيق"ة بثين"ة ش"ريف ،وھ"ي
واحدة ﻣن قادة الحركة النسوية في العراق .وقد التقينا بھا وأبدت تحفظا ً عل"ى طلبن"ا
ﻣنھا السف َر إلى خارج العراق .فاسترجعت بثينة الذكريات المرة لتغربھ"ا بع"د انق"الب
شباط األسود  .1963و قبلت أخيراً بالسفر على ﻣضض .ل"م يك"ن البي"ت يص"لح لمث"ل
ھذه اللقاءات لكثرة عدد الذين تواجدوا فيه ،ولمعرفتھم المسبقة بأن ﻣس"ؤوالً حزبي"ا ً
سيحضر اللقاء .رجوتُ الرفيقة أم عل"ي أن تتجن"ب وتجنبن"ي ﻣث"ل ھ"ذه األﻣ"اكن ،وق"د
تفھمت ﻣالحظتي ،ووعدتني أن تأخذ ذلك بنظر االعتبار.
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*الرفي""ق ھي""ثم ص""كر ل""م يك""ن يعرفن""ي ،فعن""دﻣا طلب""ت ﻣن""ه يوﻣ "ا ً أن يجل""ب بطاري""ات
وشاحنة لسماعتي وأعطيته ﻣواصفات ذل"ك ،وج"د ف"ي األﻣ"ر تعقي"داً .وتس"ھيالً لألﻣ"ر
طلب ﻣني أن اصطحبه إلى ﻣحل في الكرادة الشرقية ،وفي وقت الدوام حيث ال يوجد
ازدحام ،وأن أختار ﻣا أشاء فيه .لقد تمنعت ،فلم أك"ن أرغ"ب ف"ي الخ"روج ﻣ"ن البي"ت
إلى السوق ألسباب شخصية بحتة .إن ﻣجرد ﻣعرفة ھيأتي الجديدة ﻣن المع"ارف ،إن
لم تك"ن ﻣب"ررة ،فھ"ي غي"ر ص"حيحة .ولكن"ي ش"عرت ب"أن الرفي"ق ھي"ثم اعتب"ر تمنع"ي
ﻣبالغة في الحذر إن لم يكن خوفا ً ،حيث تعھد بتحمل ﻣسؤولية أي نتيجة س"لبية .ول"م
أك""ن أتحم""ل ﻣث""ل ھ""ذا االنطب""اع الس""يئ عن""ي ل""يس ألس""باب شخص""ية فحس""ب ،وإنم""ا
للحف""اظ عل""ى عالق""ات س""ليمة ب""ين المس""ؤول ورفاق""ه والت""ي ال يمك""ن أن تك""ون ك""ذلك
ول""دى اآلخ""رين انطب""اع ب""أن ﻣس""ؤولھم غي""ر ج""ريء ،ل""ذلك وافق""ت عل""ى ﻣقترح""ه،
وخرجنا ﻣن البيت سوية.

الرفيق ھيثم الصكر
لم يكن ھن"اك ازدح"ام ف"ي الش"ارع أﻣ"ا المح"ل فل"م يك"ن في"ه وال زب"ون واح"د ،وﻣ"ا أن
دخلناه حتى قال لي الرفيق ھيثم " :شوف وال نفر ،ﻣا كتلك".
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ابتعتُ ﻣا أحتاج اليه وھممنا ب"الخروج ،وﻣ"ا أن وض"عنا خط"وتين باتج"اه ب"اب المح"ل
بھدف الخروج للشارع ،حتى دخ"ل المح"ل ص"ديقي الرفي"ق عل"ي الن"وري .ل"م يص"دق
علي عينيه ،بادئ ذي بدء ،فخل"ع نظارات"ه ليمس"حھا وقب"ل أن يعي"دھا كن"ا ق"د اقتربن"ا
جداً فعرفني حتى بدون نظارات ،فف"تح ذراعي"ه وص"اح ج"ا  ..وأغل"ق فم"ه ول"م يكم"ل
اسمي .وكنا قد تعودنا،الرفيق عل"ي الن"ور وأن"ا ،عل"ى أن ين"ادي أح"دنا أآلخ"ر باس"مه
األول ،كما كان الحال ف"ي ش"بابنا .ابتع"د عن"ي الرفي"ق ھي"ثم ليغيّ"ب وجھ"ه .ع"اد عل"ي
يتكلم بصوت عا ٍل فقال":وﷲ آني گلت ھسه إنت ھنا" )يقصد في العراق(
ــ علي نصي صوتك أحنا بمحل عام  ...ليش باقي لي ھسه ،ﻣو گتلك سافر؟
ــ ھا إتخاف علي أنھار بالتعذيب؟  ...آني ﻣدبر حالي ھسه.
ــ ﻣو ھذا قصدي  ...أصالً حراﻣات توگع بيد ھذوله المج"رﻣين الك"الب .ت"ره ھ"المرة
ﻣو ﻣثل ذيج المرة ،وافترقنا.
في الحملة اإلرھابية في زﻣن ناظم كزار ،خدع الرفي"ق عل"ي الن"وري البع"ث وتظ"اھر
بأنه قد ترك العمل السياسي  ...وبعلم قي"ادة المنظم"ة المس"بق .يب"دو أن"ه أراد تطبي"ق
تل""ك التجرب""ة الناجح""ة عل""ى ظ""رف ﻣختل""ف .وق""د زرن""ا ،أم ش""روق وأن""ا زوج""ة عل""ي
الفاضلة وأبناءه في خراسان عام  ،1984وكانت بمعنويات عالية .وقد خصص لھ"ا
صديقنا المشترك العزيز كاظم الصايغ ﻣرتبا ً شھريا ً كمساعدة .ولم تكن ھي أصالً في
ض"""ائقة ﻣالي"""ة فق"""د كان"""ت تعم"""ل كمعلم"""ة .وق"""د ع"""ادت للع"""راق بع"""د س"""قوط النظ"""ام
واس""ترجعت بيتھ""ا وع""ادت إل""ى وظيفتھ""ا .ش""وھد الرفي""ق عل""ي آخ""ر ﻣ""رة ف""ي  31آب
ص"في
 1981ﻣن قبل أخي ﻣجيد في ﻣعتقل كربالء االنفرادي بلحي"ة طويل"ة ج"داً وق"د ُ
الحم"ر الت"ي ل"م
أخيراً ألن ھاﻣش ﻣناوراته ﻣع العدو قد تقل"ص ووص"ل إل"ى الخط"وط ُ
يكن ﻣستعداً لتجاوزھا.
أع""ود للرفي""ق ھي""ثم فق""د التقيت""ه بع""د خروج""ي ﻣ""ن المح""ل فقل""ت ل""ه" :ھ""ا  ...ھ""اي
التريدھا؟" قلت له ذلك ألنه كشف غير ﻣبرر ،في عرف العمل السري ،فوجودي في
العراق وھيأتي الجديدة المتخف"ي بھ"ا ،يج"ب الح"رص عل"ى إبقائھم"ا ﻣحص"ورين ف"ي
ضر لك الج"واب ،ھ"اي أول ﻣ"رة وآخ"ر ﻣ"رة
أضيق نطاق " .توقعت ھذا السؤال وﻣح ّ
تطلع للسوق ...التوبة!" أجاب ھيثم.
عرفت الحقا ً بأن الرفيق علي النور جلب أحدى الرفيق"ات ﻣ"ن ك"ربالء إل"ى ب"اب ﻣح"ل
أشقائي في الكاظمية طالبا ً ﻣنھم إيص"الھا ل"ي ،لحراج"ة وض"ع الرفيق"ة األﻣن"ي .وك"ان
يؤكد لھم وجودي أﻣام نفيھم لذلك .ولم يستلموھا.
* أصبت في أحدى الليالي في بي"ت الرفي"ق ھي"ثم بذبح"ة ص"درية ،أخبرن"ي ھي"ثم ب"أن
العائلة قلقة وإن أخته )ربة البيت( تستفسر إلى َﻣن يتوجھون لو وافاني األجل ،فھ"م
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ال يعرفون أي عنوان أو طري"ق يوص"ل ألھل"ي .فوجئ"ت بالطل"ب ول"م يخط"ر بب"الي أن
أﻣوت بھذه الطريقة في األربعينيات ﻣن عمري .أعطي"تھم الح"ق ف"ي قلقھ"م وطل"بھم،
و لكن لم أتخذ أي إجراء ،وﻣن ثم نسيت األﻣر.

المغادرة
وصلتني رسالة وكانت بخط الفقيد ثابت حبيب العاني )أبو حسان( تطلب ﻣني الس"فر
للخارج وقد غادرت العراق ف"ي العش"رة األخي"رة ﻣ"ن تش"رين الث"اني  ،1979أي بع"د
ثالثة أشھر ﻣن سفر باقر إبراھيم وليس بعد بضعة أس"ابيع ،كم"ا ج"اء ف"ي ﻣذكرات"ه.
وقد سلمت كل ﻣا لدي ﻣن إﻣكانيات بما فيھ"ا المالي"ة والرفي"ق ھي"ثم ص"كر بإﻣكانيات"ه
المتنوعة للرفيقة عائدة ياسين.

الخالصة
لق""د تع""رض عش""رات األل""وف ﻣ""ن الش""يوعيات والش""يوعيين وأص""دقائھم لالعتق""ال
والتع""ذيب ،ف""ي حمل""ة القم""ع الوحش""ية األخي""رة والت""ي اس""تمرت حت""ى س""قوط س""لطة
البع""ث .واستش""ھد المئ""ات والمئ""ات ﻣ""ن خي""رة ك""وادر الح""زب وأعض""ائه ،ﻣ""ن بي""نھم
الدكتور صفاء الحافظ والدكتور صباح ال"درة ،وك"ذلك الكثي"ر ﻣ"ن نش"طائه ف"ي حرك"ة
األنصار .ولم يقتصر القمع الوحشي على الش"يوعيين وأص"دقائھم فحس"ب ،ب"ل ش"مل
ذل""ك جمي""ع الق""وى الديمقراطي""ة ،بم""ا ف""ي ذل""ك األح""زاب الكردي""ة ،والقوﻣي""ة المعتدل""ة
وحزب الدعوة وغيرھا ﻣن القوى والشخصيات المعارضة للنظام.
واس""تمر القم""ع حت""ى س""قوط النظ""ام ال""دكتاتوري ﻣحم "الً ب""أوزار المق""ابر الجماعي""ة
وحم""الت األنف""ال س""يئة الص""يت واس""تخدام األس""لحة الكيمياوي""ة ف""ي حلبج""ة وغيرھ""ا.
انھ""ار النظ""ام ﻣخلف "ا ً وراءه ﻣئ""ات األل""وف ﻣ""ن المع""وقين واألراﻣ""ل واأليت""ام ،ج""راء
حروبه العبثية .ھذا إضافة إلى الجھل والفقر والفساد اإلداري والوالء الطائفي ب"ديالً
عن الوالء لل"وطن .وعم"ت ثقاف"ة العن"ف واإلج"رام والس"لوك الوحش"ي أليتاﻣ"ه ال"ذين
تح""الفوا ﻣ""ع ق""وى اإلرھ""اب الع""المي ،ﻣ""ن أيت""ام ونس""ل نظ""ام طالب""ان المقب""ور ،للقي""ام
بالقت""ل الجم""اعي ألبن""اء الش""عب العراق""ي بم""ن ف""ي ذل""ك النس""اء واألطف""ال والش""يوخ
األبرياء ،وتدﻣير البنية التحتي"ة للبل"د ،بحج"ة ﻣقاوﻣ"ة المحت"ل .إنھ"م يس"تھدفون ،ف"ي
حقيق"""ة األﻣ"""ر ،العملي"""ة السياس"""ية الت"""ي قض"""ت عل"""ى س"""لطتھم وﻣص"""الحھم غي"""ر
المشروعة وإلى األبد.
وﻣ""ن تح""ت ھ""ذه األنق""اض وﻣ""ا خلفت""ه عواق""ب الح""رب التدﻣيري""ة ﻣ""ن خ""راب ف""ي
ﻣؤسس""ات الدول""ة ،ت""نھض روح الع""راق المتمثل""ة بك""ل الق""وى الديمقراطي""ة المكافح""ة
والتواق"ة إلقاﻣ"ة نظ"ام ديمقراط"ي اتح"ادي ﻣس"تقل يحق"ق طم"وح الش"عب الك"ردي ف""ي
تقرير ﻣصيره ،ويقيم ﻣجتمعا ً ﻣدنيا ً ودولة قانون قائم"ة عل"ى فص"ل الس"لطات وفص"ل
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ال""دين ع""ن الدول""ة .وض""مان حق""وق اإلنس""ان وﻣس""اواة الم""رأة بالرج""ل ف""ي الحق""وق
والواجبات ،نظاﻣا يضمن حقوق ﻣختلف القوﻣيات كالتركمان والكلدان واآلش"وريين
واألقلي""ات الديني""ة .وب""ذلك ال ي""تخلص الش""عب العراق""ي ﻣ""ن دواﻣ""ة القم""ع الوحش""ي
حسب ،بل وﻣن كل أشكال العنف السياسي والطائفي.
ﻣن شھداء القمع الوحشي

الرفيقة عائدة ياسين )أم علي(
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الرفيق ستار خضير

الرفيق ﻣحمد الخضري
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13

سنوات بين دﻣشق وطھران
في دﻣشق
ذكرت ف"ي ﻣسلس"ل القم"ع الوحش"ي ب"أني غ"ادرت الع"راق ف"ي نھاي"ة  .1979س"افرت
بجواز سفر أردني ﻣز ًور إلى الكويت برفقة عائلة كريم"ة وﻣ"ن ث"م إل"ى ﻣوس"كو عب"ر
براغ .لم تطل فترة بقائي ف"ي ﻣوس"كو .التقي"ت ال"رفيقين عزي"ز ﻣحم"د وب"اقر إب"راھيم
وقدﻣت لھما تقريرا شفويا عن الوضع في الداخل وعن اإلجراءات التي اتخذتھا قب"ل
ﻣغ""ادرتي .والتقي""ت ألول ﻣ""رة ،بع""د افتراقن""ا ف""ي بغ""داد ،ب""أم ش""روق الت""ي كان""ت ق "د
باشرت الدراسة في ﻣعھد العلوم االجتماعية في ﻣوسكو .وﻣن ثم التقين"ا بأبنائن"ا ف"ي
المدرسة األﻣمية الداخلية ستاسوڤا في ﻣدينة إڤانوڤا الواقع"ة عل"ى بع"د  300ك"م ف"ي
الشمال الشرقي ﻣن ﻣوسكو .غادرت ﻣوسكو ﻣتوجھا إلى دﻣشق ،بجواز س"فر يمن"ي
صادر ﻣ"ن الس"فارة اليمني"ة ف"ي ﻣوس"كو ،ف"ي الي"وم الث"اني ﻣ"ن ك"انون الث"اني 1980
تنفيذا لقرار حزبي بلغت به ﻣن قبل الرفيق عزيز ﻣحمد .والتحقت بي أم ش"روق بع"د
شھر واحد.
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أم شروق ـ دﻣشق عام 1980
أقمنا في دﻣشق في شقة كبيرة نسبيا ،ﻣنحھا الحزب الشيوعي السوري لحزبنا لمدة
س"نة واح""دة ،والتح""ق لإلقاﻣ""ة فيھ""ا ﻣعن""ا الرفي"ق ب""اقر إب""راھيم وزوجت""ه .وأق""ام فيھ""ا
بشكل ﻣؤقت العديد ﻣن الرفاق على سبيل المث"ال :عب"د ال"رزاق الص"افي وع"اﻣر عب"د
ﷲ وﻣاج""د عب""د الرض""ا وثاب""ت حبي""ب الع""اني وزك""ي خي""ري وس""واھم .وكان""ت الش""قة
بمثاب""ة ﻣق""ر لعم""ل قي""ادة الح""زب ،ففيھ""ا تعق""د اجتماع""ات أعض""اء اللجن""ة المركزي""ة
المتواجدين في سوريا ولبنان ،وفي ھ"ذه الش"قة ن"وقش وأق"ر بي"ان اللجن"ة المركزي"ة
الذي أدان عدوان الحكوﻣة العراقية على إيران في  22أيلول  .1980كما كانت تعق"د
في الشقة أحيانا اجتماعات المكتب السياسي.
ش""كلت ف""ي دﻣش""ق ھيئ""ة حزبي""ة ص""غيرة س""ميت )ن""اظم( ﻣ""ن الرفي""ق ب""اقر إب""راھيم
سكرتيرا وعضوية الرفيق ﻣھدي عبد الكريم وأن"ا .كان"ت )ن"اظم( بمثاب"ة لجن"ة تنظ"يم
ﻣركزي "ة ت""رتبط بھ""ا جمي""ع المنظم""ات خ""ارج ال""وطن والعق""د التنظيمي""ة ف""ي ال""داخل
باس""تثناء كردس""تان ،الت""ي كان""ت تح""ت إش""راف المكت""ب السياس""ي ض""من االس""تعداد
للتھيئة للكفاح المسلح .وقد قررت اللجنة المركزي"ة ح"ل لجن"ة )ن"اظم( ف"ي اجتماعھ"ا
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المنعق""د ف""ي ﻣوس""كو ف""ي حزي""ران ع""ام  .1980كان""ت ھن""اك لجن""ة لتنظ""يم الرف""اق
الموج""ودين ف""ي س""ورية وتنس""ق ﻣ""ع ﻣنظم""ة لبن""ان ف""ي بع""ض الش""ؤون اليوﻣي""ة و
تتك""ون ﻣ""ن الرف""اق ص""احب الحك""يم وجمي""ل الي""اس وﻣحم""د النھ""ر وكن""ت س""كرتيرھا.
وكانت ترتبط بي بعض العقد التنظيمية في داخل الوطن.
قضينا أم ش"روق وأن"ا أكث"ر ﻣ"ن ع"ام واح"د ف"ي الش"ام زارن"ا فيھ"ا أخ"ي حمي"د ،ﻣ"ا أن
استلم ﻣني خبرا وعنوانا ً للصلة ب"ي ف"ي دﻣش"ق .وﻣ"ن ث"م زارن"ا أخ"ي خلي"ل وعائلت"ه
وحميد وعائلته أثناء وجود أبنائنا .ولم تكن ت"دابير الص"يانة تس"مح باستض"افتھم ف"ي
شقتنا فأقاﻣوا ف"ي فن"دق .وكان"ت أح"وال أخ"وتي المالي"ة جي"دة فقض"ينا أوقات"ا ً ﻣمتع"ة.
وقد جاء خليل بسيارته الخاص"ة فتجولن"ا بھ"ا لمش"اھدة الكثي"ر ﻣ"ن المن"اطق األثري"ة
والس"ياحية ﻣ"ن بينھ""ا ت"دﻣر وﻣعلول""ة وبل"ودان وع""ين خض"رة وع""ين فيج"ة وس""واھا.
وقضينا بضعة أيام في الالذقية على س"احل البح"ر .وزودان"ي األخ"وان ب"بعض النق"ود
لمواجھة ﻣتطلبات أبنائنا .وزارتن"ا ك"ذلك أم نغ"م أخ"ت أم ش"روق وأقاﻣ"ت ف"ي الش"قة
ﻣعن""ا .وقم""ت ﻣ""ع العائل""ة بس""فرة إل""ى لبن""ان لم""دة أس""بوع قض""يناھا ق""ي المدرس""ة
الحزبي""ة ،الواقع""ة ف""ي جب""ل لبن""ان الرائ""ع ،والتابع""ة للجبھ""ة الديمقراطي""ة لتحري""ر
فلس""طين والت""ي ك""ان ي""ديرھا وي""درس فيھ""ا رفاقن""ا .كان""ت إقاﻣتن""ا ف""ي دﻣش""ق بمثاب""ة
س"""فرة س"""ياحية .ل"""م نش"""عر ف"""ي س"""وريا بالغرب"""ة لوج"""ود العدي"""د ﻣ"""ن عوائ"""ل رفاقن"""ا
وأصدقائنا ولتماثل البيئة ولمشاعر السوريين الطيبة تجاه العراقيين.

المؤلف ﻣع الرفيقة نزيھة الدليمي والرفيق عبد الرزاق الصافي ـ دﻣشق في نھاية
عام 1980

199

إلى طھران
في نھاية عام  ،1980وعندﻣا كان الرفيق عزيز ﻣحمد يھم بالخروج ﻣن ب"اب ش"قتنا
سلمني رسالة وقال لي" :الرسالة ﻣن المكتب السياسي وھي لك".
قال ذلك وغادر بسرعة قاطعا علي الطريق بأي سؤال .كانت الرسالة تتضمن ق"رارا
يقضي بانتقالي إل"ى إي"ران الس"تالم ﻣس"ؤولية المنظم"ة وتمثي"ل الح"زب أﻣ"ام الجھ"ات
السياسية التي لنا عالقة بھا .ل"م أج"د تفس"يرا لع"دم التش"اور ﻣع"ي قب"ل اتخ"اذ الق"رار،
خاص"ة وإن اثن"ين ﻣ"ن أعض"اء المكت"ب السياس""ي كان"ا يقيم"ان ﻣع"ي ف"ي نف"س الش""قة
آنذاك وھما الرفيقان زكي خيري وثابت حبيب العاني .خمن"ت ب"أن تس"ليمي الرس"الة،
بالطريق""ة الت""ي ﻣ""ر ذكرھ""ا ،ل""م تك""ن س""وى ﻣحاول""ة لتحاش""ي ﻣناقش""تي .وق""د وافق""ت
ﻣباش""رة عل""ى تنفي""ذ الق""رار ال لتجن""ب ال""دخول ف""ي إي""راد وﻣص""رف ،كم""ا يق""ول المث""ل
العراق""ي ،ﻣ""ع المكت""ب السياس""ي ،وإنم""ا لقن""اعتي ب""أن الموق""ع ھ""و المك""ان المالئ""م
بالنس""بة ل""ي ف""ي ذل""ك الوق""ت .فق""د كان""ت وجھ""ة الح""زب ھ""ي الع""ودة ﻣ""ن الخ""ارج إل""ى
كردس""تان الع""راق لخ""وض الكف""اح المس""لح ض""د النظ""ام ال""دكتاتوري ،واالنط""الق ﻣ""ن
ھناك إليجاد تنظيمات في المنطقة العربية ﻣن العراق .وكانت طبيعة إﻣكانياتي ككادر
ﻣيداني تنسجم ﻣع وجودي في وسط ھ"ذه المعمع"ة .ولك"ن اس"تخداﻣي لس"ماعة األذن
كانت تح"ول دون تحقي"ق ذل"ك ،فبطاري"ات الس"ماعة يج"ب ش"حنھا وھ"ذا يتطل"ب ت"وفر
الكھرباء ،والسماعة بحاجة إلى صيانة وتص"ليحات وك"ل ذل"ك غي"ر ﻣت"وفر ف"ي جب"ال
كردستان بالطبع ،وتتوفر ف"ي الم"دن الكبي"رة فق"ط .وإل"ى جان"ب ذل"ك ف"إن ﻣوقعن"ا ف"ي
إي""ران أخ""ذ يتح""ول إل""ى أح""د القواع""د الخلفي""ة األكث""ر أھمي""ة لقواع""د ق""وات األنص""ار.
وإيران ال تعتبر ﻣوقعا حزبيا آﻣنا فمنظمتن"ا تعم"ل بش"كل س"ري ،خاص"ة بع"د أن ألق"ي
القبض على الرفيق عادل حبه عضو اللجنة المركزية ﻣس"ؤول المنظم"ة ف"ي طھ"ران
في ربيع ع"ام  .1980ول"م يك"ن ﻣ"ن تقالي"دنا الحزبي"ة التھ"رب ﻣ"ن المس"ؤوليات الت"ي
تح""يط بھ""ا المخ""اطر .ك""ل ھ""ذه العواﻣ""ل دفعتن""ي إل""ى الموافق""ة عل""ى ق""رار المكت""ب
السياس""ي حت""ى دون االستفس""ار ع""ن حيثيات""ه وال ع""ن أس""باب الطريق""ة غي""ر العادي""ة
إلبالغي به.

عملية جراحية فاشلة
استقبلت أم شروق خبر ﻣوقعنا الجديد بترحاب وشجعتني عليه .كان تحفظ"ي الوحي"د
وال""ذي بح""ت ب""ه ألم ش""روق ،ھ""و إن ﻣ""وقعي الجدي""د س""يبعدني ع""ن ﻣرك""ز ثق""ل نش""اط
الحزب ألن ﻣوقع قيادة الح"زب س"يكون ف"ي كردس"تان ،وھ"ذا ﻣ"ا ال أرغ"ب ب"ه .وبق"ي
أﻣل االلتحاق بكردستان ﻣتوقفا على إجراء عملية جراحية ثالثة ل"ألذن ،وھ"ذه الم"رة
ل""يس ف""ي ﻣوس""كو وإنم""ا ل""دى أش""ھر طبي""ب ج""راح ف""ي الماني""ا .وأج""رى ل""ي الطبي""ب
المشھور العملية في بداية عام  1982في برلين الشرقية .وفشلت العملية الجراحي"ة
فش"الً ذريع"ا ً ،وفق""دت الس""مع نھائي""ا ف""ي أذن""ي اليس""رى ،حي""ث أتل""ف الج""راح عص""بھا
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السمعي خالل العملي"ة .وكان"ت الطبيب"ة الت"ي تق"رر إج"راء العملي"ة ق"د نص"حتني بع"دم
إجرائھ""ا وس""ألتني " :لم""اذا تري""د إج""راء عملي""ة ألذن""ك وأن""ت تس""مع جي""دا بواس""طة
السماعة؟".
ـ أريد أن أتحرر ﻣن السماعة فھي تعيق حركتي وتلزﻣني باإلقاﻣة في أﻣاكن ﻣحددة.
ـ ولكن العملية فيھا ﻣجازفة فقد تفقد سمعك.
ـ ولكن نجاحھا له أھمية فائقة بالنسبة لي.
ـ أنا أنصحك بعدم المجازفة واألﻣر ﻣتروك لك.
ـ ﻣادام األﻣر ﻣتروك لي ،فأنا قررت إجراءھا.
عند خروجي ﻣن المستشفى وتوديع الطبيبة إياھا استفسرت ﻣنھا ﻣازحا :
ـ أال تعطيني ﻣوعداً إلجراء عملية ألذني اليمنى؟!
ـ ال يوجد طبيب يجري عملية جراحية ألذن لمن فقد السمع بأحد أذني"ه .أجاب"ت بھ"ذه
الجدي""ة والحس""م األلم""انيين ولك""ن بلھج""ة ودي""ة حي""ث كان""ت تع""رف ب""أني أﻣ""زح ﻣعھ""ا
وأروم تأكيد عدم ﻣسؤوليتھا عن فشل العملية.

ﻣحمد أﻣين
لنعد إلى قرار الحزب ،فبعد حديثي ﻣع أم شروق وفي نفس ذلك الي"وم ال"ذي اس"تلمت
في""ه الرس""الة ،وقب""ل ع""ودة ال""رفيقين زك""ي خي""ري والع""اني إل""ى الش""قة ،ذھب""ت إل""ى
ﻣكتبات دﻣشق واشتريت كتابين لتعلم اللغة الفارسية ،وعند عودتھما وج"داني ﻣنكب"ا
على دراسة اللغة الفارسية! درس"ت اللغ"ة بجدي"ة تاﻣ"ة .كن"ت أع"رف بع"ض األولي"ات
الت""ي تعلمتھ""ا وأن""ا ف""ي ﻣس""قط رأس""ي ك""ربالء .كن""ت أفھ""م الح""ديث الي""وﻣي باللغ""ة
الفارسية وأتمكن ﻣن اإلجابة باختصار .فقد كان بيتنا الذي نشأت في"ه يق"ع ف"ي ﻣحل"ة
العباس""ية الش""رقية )المگل""ع( الت""ي ن""ادرا ﻣ""ا تس""كنھا أو تزورھ""ا عوائ""ل إيراني""ة وال
تُسمع فيھا اللغة الفارسية ،ولكن في خان أبو الدھن  ،حيث يقع ﻣحل عملن"ا ،يتف"اھم
أكثر ﻣن خمسين عاﻣل وحرفي باللغتين العربية والفارسية.
وأت""ذكر ب""أن الرفي""ق عب""د ال""رزاق الص""افي فاج""أني خ""الل وجودن""ا ف""ي ص""وفيا عن""دﻣا
أخبرني بأن علي أن أقوم بالترجمة ف"ي اللق"اء المق"رر عق"ده ب"ين وف"دنا ووف"د ح"زب
توده إيران  ،على ھاﻣش ﻣؤتمر الحزب الشيوعي البلغاري الذي انعق"د ع"ام ،1976
فقد اعتذر البلغار عن توفير ﻣترجم وكان ﻣ"ن المتع"ذر تأجي"ل اللق"اء .فاعت"ذرت لع"دم
إحاطتي باللغة السياسية واألدبية الفارسية ،فطلب الصافي ﻣني أن أج"رب وإذا تع"ذر
التف""اھم فس""نتحول إل""ى اللغ""ة الروس""ية .وك""ان وف""دنا برئاس""ة الرفي""ق عزي""ز ﻣحم""د
وعض"وية الرف"اق الص"افي وآرا خاج"دور وأن"ا ،أﻣ"ا الوف"د اإليران"ي فق"د ك"ان برئاس"ة
الرفي""ق أي""رج إس""كندري س""كرتير اللجن""ة المركزي""ة ولك""ن نورال""دين كي""انوري عض""و
الوفد ھو الذي تحدث ف"ي اللق"اء! وفع"ال ل"م أتمك"ن ﻣ"ن أداء ﻣھم"ة الترجم"ة وتحولن"ا
إلى اللغة الروسية ،وكنا أربعتنا ضعيفين بھا.
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تأخر س"فرنا إل"ى طھ"ران لبض"عة أش"ھر ألس"باب فني"ة تتعل"ق بت"وفير ج"وازات الس"فر
المالئم"""ة ل"""ي وألم ش"""روق .وخ"""الل ھ"""ذه الفت"""رة تعلم"""ت الق"""راءة باللغ"""ة الفارس"""ية
وواص""لت تعلمھ""ا ذاتي""ا ف""ي إي""ران وأخ""ذت أت""رجم الم""واد السياس""ية الت""ي تنش""ر ف""ي
الصحف وأدبيات المعارض"ة الت"ي نق"در ب"أن ﻣ"ن المفي"د اط"الع قي"ادة الح"زب وجھ"از
إعالﻣن""ا عليھ""ا .وترجم""ت كراس""ا ﻣھم""ا لقائ""د ﻣنظم""ة ف""دائيي خل""ق ـ األكثري""ة ف""روخ
نڱھدار ،طبعه الحزب ف"ي ك"راس ونش"ر ف"ي ﻣجل"ة ال"نھج أيض"ا ً .كن"ت أتف"اھم باللغ"ة
الفارسية بدون أي ﻣشكلة وأفھم أي حديث سياسي أو أدبي ولكن ل"م أتح"دث بطالق"ة
في ھذا المجال ،ولم أتعلم الكتابة لعدم حاجتي لھا ضمن ﻣھمتي المكلف بھا .إن تعل"م
اللغة ساعدني على ﻣتابعة الوضع السياسي بش"كل جي"د فكتب"ت بض" ُع ﻣق"االت نش"رت
في الثقافة الجديدة تعالج بعض جوان"ب الوض"ع السياس"ي ،وھ"ي اآلن غي"ر ﻣوج"ودة
في ﻣتناول اليد .أتذكر عنوان أحدى المقاالت وكان "إلى أين تس"ير الث"ورة اإليراني"ة
؟" وكتبت""ه بع""د الض""ربة الت""ي وجھ""ت إل""ى ح""زب ت""وده إي""ران  .وكن""ت أنش""ر ،خ""الل
وجودي في إيران ،باسم ﻣستعار وھو ﻣحمد أﻣين.

في طھران ألول ﻣرة
ف""ي آذار ع""ام  1981س""افرنا أم ش""روق وأن""ا وﻣعن""ا الفقي""د ﻣھ""دي عب""د الك""ريم إل""ى
طھ""ران .ف""ي ﻣط""ار طھ""ران ك""ان التفت""يش دقيق""ا وص""ادروا رادي""و الفقي""د ﻣھ""دي عب""د
الكريم ألنه يحوي ﻣوجة ! F M
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المؤلف وعائلته ،صفاء بين أﻣه وأبيه وشروق وسفانة .أخذت الصورة في دﻣشق
عام  1981عشية فراق طويل نسبيا بين الوالدين واألبناء

استقر بنا المقام ،أم شروق وأنا ،في بيت الرفيق فالح ،ﻣس"ؤول المنظم"ة ال"ذي ك"ان
يق""يم ﻣ""ع عائلت"""ه المھج""رة ف""ي جن"""وب طھ""ران .والعائل""ة ﻣ"""ن ﻣعارفن""ا ف""ي بغ"""داد.
وﻣعرفتي وصداقتي الشخصية ﻣ"ع ف"الح تع"ود إل"ى ع"ام  1964حي"ث باش"رنا بإع"ادة
بناء ﻣنظمة بغداد وكان عضوا ف"ي ﻣكت"ب لجن"ة المنطق"ة وكن"ت س"كرتيرھا .وﻣ"ن ث"م
التقينا في المنطق"ة الجنوبي"ة وك"ان أيض"ا ف"ي ﻣكت"ب لجن"ة المنطق"ة وس"كرتيرا للجن"ة
ﻣحلي""ة البص""رة وكن""ت س""كرتيراً للجن""ة المنطق""ة .كن""ا ﻣنس""جمين وﻣتف""اھمين وكان""ت
عالقتنا ودية ،لذلك فقد فرحنا للقائنا ﻣ"رة أخ"رى .وتوقعن"ا نت"ائج ﻣثم"رة ونجاح"ا ف"ي
ﻣھمتنا.
التأشيرة في جوازاتنا تسمح لنا بالبقاء لمدة شھر واحد قابلة للتمديد لفت"رة قص"يرة.
وﻣن المتعذر الحص"ول عل"ى إقاﻣ"ة باالعتم"اد عل"ى جوازاتن"ا ،فكان"ت المھم"ة الملح"ة
أﻣاﻣنا ھي إيجاد وثائق شخصية تسمح لنا باإلقاﻣة في إيران بش"كل ش"رعي ،وق"د ت"م
إنجازھا بيسر .كنت أحمل ھوية المھجرين العراقيين الخضراء األص"ولية والص"ادرة
ﻣن دائرة رسمية باسمي الص"ريح ،ب"دون لق"ب .كان"ت أولي"ات المعاﻣل"ة نص"ف ورق"ة
ﻣكتوب عليھا بضعة كلمات فقط وھ"ي" :إل"ى ﻣ"ن يھم"ه األﻣ"ر ...حاﻣ"ل الورق"ة ك"ان
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الجئا في ﻣعسكرنا" .ﻣع ختم وتوقيع وتاريخ واسم ﻣعسكر ﻣن المعس"كرات الملغي"ة.
فب"دلنا االس"م فق"ط  .رافقن"ي إل"ى ال""دائرة رفي"ق طي"ب وبس"يط كمت"رجم .استفس"ر ﻣن""ي
المسؤول في الدائرة" :ھل أنت عراقي؟"
ـ باله ،أجبته بالفارسية  ،نعم.
ـ ﻣا ھي ﻣھنتك؟.
ـ تاجر.
فجأة قاطعنا ﻣرافقي وانبرى قائال:
ـ " أس""تاذ ال تھ""تم لمنظ""ره )الفقي""ر( فھ""و ل""يس ك""ذلك  ،فلدي""ه حقيب""ة دبلوﻣاس""ية ول""م
يجلبھا خوفا ﻣن سرقتھا ﻣن راكبي الدراجات النارية!
ل""م يط""رح المس""ؤول أي س""ؤال إض""افي عل""ي بع""د س""ماع ﻣ""ا قال""ه ﻣرافق""ي .فمنحن""ي
الھوية دون إطالة .وكان ﻣن حقي تسجيل أس"ماء أف"راد ع"ائلتي ف"ي الھوي"ة فس"جلت
اس""م أم ش""روق الص""ريح .وظل""ت "الحقيب""ة الدبلوﻣاس""ية" ﻣوض""ع تن""درنا لفت""رة ﻣ""ن
الوقت بيني وبين الرفيق فالح.

طھران
العاص"مة طھ"ران ﻣدين"ة كبي"رة ج"داً .إنھ"ا ﻣدين"ة عمالق"ة بحجمھ"ا وعمرانھ"ا وكثاف"ة
س""كانھا )ح""والي  14ﻣلي""ون نس""مة اآلن( وجميل""ة بش""وارعھا العريض""ة والمش""جرة
وبساحاتھا وﻣتنزھاتھا الواسعة .تقع المدينة في ش"مال إي"ران عل"ى الس"فح الجن"وبي
لجب""ال الب""رز ،وعل""ى ارتف""اع  1200ﻣت""ر ف""وق س""طح البح""ر ،وف""ي ش""مال الس""ھل
المركزي إليران .و ﻣما يزيد طھران جماال ھو وجودھا بمحاذاة جبل دﻣاوند المغطى
بالثلوج ط"وال أش"ھر الس"نة وال"ذي يمك"ن ﻣش"اھدته ﻣ"ن جمي"ع أنح"اء طھ"ران ،وھ"و
جب""ل ﻣخروط""ي الش""كل وبرك""ان خاﻣ""د ﻣن""ذ ﻣالي""ين الس""نين .ويتمت""ع أھ""الي طھ "ران
بالتزلج عليه خاصة في فترات الشتاء.
كانت طھران عبارة ع"ن قري"ة ﻣلحق"ة بالعاص"مة التقليدي"ة الس"ابقة ﻣدين"ة َري ،الت"ي
دﻣرھا المغول في عام  ،1220وتحولت إلى عاصمة ف"ي نھاي"ة الق"رن الث"اﻣن عش"ر.
وبنيت بشكل حديث في عھد رضا خان ﻣؤسس الدولة البھلوي"ة ف"ي الرب"ع األول ﻣ"ن
القرن العشرين .وﻣن أعالي جبل البرز تنح"در الش"وارع وعل"ى جانبيھ"ا قن"وات ﻣي"اه
األﻣطار وﻣي"اه الثل"وج المذاب"ة حت"ى جن"وب المدين"ة  .وأجم"ل وأط"ول وأش"ھر ش"ارع
فيھا ھو شارع ﻣصدّق )) (* 38خيابان ﻣصدّق( والذي تح"ول الحق"ا إل"ى ش"ارع ول"ي
العص""ر ) خياب""ان ول""ي عص""ر( وھ""و يخت""رق المدين""ة ﻣ"ن أقص""ى ش""مالھا إل""ى أقص""ى
 38ـ * ﻣصدّق رئيس وزراء إيران األسبق والذي أﻣمت حكوﻣته شركة ال"نفط البريطاني"ة وذل"ك
في عام  1951وألغي قرار التأﻣيم بعد إسقاط حكوﻣته ف"ي ع"ام  1952ب"انقالب الجن"رال زاھ"دي
وھو االنقالب الذي خططت له وأشرفت على تنفيذه وكالة المخابرات المركزية األﻣريكية.
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ﻣش""جر بكثاف""ة وع""اﻣر ب"""المحالت
جنوبھ""ا وطول""ه أكث""ر ﻣ""ن  10ك""م .وھ"""و ش""ارع
ّ
التجارية والفنادق والمطاعم والكثير ﻣن العمارات الشاھقة وتقع فيه العديد ﻣن دور
السينما.
يتقاطع شارع ول"ي عص"ر وك"ذلك الش"وارع األخ"رى المنح"درة ﻣ"ن الش"مال بش"وارع
عمودية تمتد ﻣن الش"رق إل"ى الغ"رب بحي"ث يتح"ول الكثي"ر ﻣ"ن أحيائھ"ا الس"كنية إل"ى
ﻣربعات ھندسية  .وﻣن أھم ھذه الش"وارع ھ"و الش"ارع ال"ذي يمت"د ﻣ"ن س"احة اإلﻣ"ام
الحس""ين )ﻣي""دان إﻣ""ام حس""ين( ش""رقا حت""ى س""احة الحري""ة )ﻣي""دان آزادي( غرب""ا،
ﻣرورا بساحة فردوسي ) ﻣيدان فردوس"ي( وس"احة الث"ورة )ﻣي"دان انق"الب( ويحم"ل
الشارع اسمين األول :ش"ارع الث"ورة )خياب"ان انق"الب( وھ"و ال"ذي يق"ع ش"رق س"احة
الثورة والثاني :شارع الحرية )خيابان آزادي( وھو ال"ذي يق"ع غربھ"ا .وتع"د س"احة
الحرية أكبر ساحة في طھران ويتوس"طھا ﻣعل"م ب"ارز وھ"و نص"ب الجن"دي المجھ"ول
الذي يشاھد على شاشة التلفاز برفقة أخبار إيران .وتتسع الساحة لمليوني إنسان.

نصب الجندي المجھول في نھاية شارع آزادي )الحرية( في طھران
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وھناك ساحات واسعة وﻣھمة تجاريا ولكن ال يعتبر أي ﻣنھا ﻣركزا)سنتر( للمدين"ة.
وﻣن الساحات الكبيرة جدا والھاﻣة ھ"ي س"احة الث"ورة )ﻣي"دان انق"الب( وتق"ع غ"رب
تقاطع شارع ﻣصدق وغير بعيد عنه .وساحة خراسان )ﻣيدان خراس"ان( والت"ي تق"ع
ف""ي جن"""وب طھ""ران وس"""احة خمين""ي )ط"""وب خان""ة س"""ابقا ً( والت""ي تق"""ع فيھ""ا بناي"""ة
التلفون""ات المركزي""ة ،و عل""ى ﻣس""افة غي""ر بعي""دة ﻣ""ن الس""احة يمت""د ب""ازار طھ""ران
الشھير وھو أكبر سوق تجاري في إيران وكان له دور ووزن كبير في السياسة قب"ل
سيطرة رجال الدين على السلطة وبعده .أﻣا جاﻣعة طھران ،والت"ي تق"ام فيھ"ا ص"الة
الجمع""ة ،فتق""ع ف""ي ش""ارع الث""ورة ب""القرب ﻣ""ن س""احة الث""ورة .وتوج""د أكب""ر وأش""ھر
ﻣحالت بيع الكتب في الجھة المقابلة للجاﻣعة.
وھناك العدي"د ﻣ"ن المتنزھ"ات الجميل"ة المنتش"رة ف"ي المدين"ة وﻣ"ن أكبرھ"ا وأوس"عھا
ﻣتنزه األﻣة ) بارك ﻣلت( ويقع في شمال المدينة .وعلى أعالي سفح جبل الب"رز تق"ع
ﻣصايف طھران سربند ودربن"د ف"ي ش"مرانات والت"ي يلج"أ إليھ"ا الطھراني"ون لتف"ادي
ح"ر الص"يف الج"اف .وكن"ا نص"طحب الرف"اق المت"وجھين إل"ى كردس"تان إل"ى ﻣش"اھدة
ھذه المص"ايف الت"ي ش"وه روحھ"ا النظ"ام الجمھ"وري اإلس"الﻣي بتحريم"ه الموس"يقى
والغناء والسفور وتنوع المشروبات ووسائل اللھو البريئة ،بما في ذلك الشطرنج.
إيران واسعة جدا ﻣساحتھا حوالي  1,6ﻣلي"ون كيل"و ﻣت"ر ﻣرب"ع .والف"رق ب"ين درج"ة
الحرارة بين ﻣحافظ"ة أذربايج"ان الغربي"ة ف"ي غ"رب إي"ران وﻣحافظ"ة بلوجس"تان ف"ي
ش""رقھا تص""ل أحيان""ا إل""ى  35درج""ة وأكث""ر! ف""ال غ""رو أن يج""د الم""رء بع""ض أن""واع
الخضر والفواكه الطازجة ،في غير ﻣوس"مھا ،ف"ي أس"واق طھ"ران .ف"البطيخ األحم"ر
)رقي( على سبيل المثال ال الحصر ،ﻣوجود على ﻣ"دار الس"نة ف"ي أس"واق العاص"مة.
ھواء طھران شديد التل"وث ج"راء كثاف"ة وس"ائط النق"ل ف"ي المدين"ة والس"تخدام ال"نفط
في الصناعة والتدفئة .ولم يتمكن النظام ﻣن ﻣعالجة ھذه المشكلة البيئية التي ورثھا
ﻣن نظام الشاه بل فاقمھا.
إن االنقس""ام الطبق""ي الح""اد ب""ارز للعي""ان لم""ن ي""زور ش""مال طھ""ران وجنوبھ""ا .وكان""ت
ﻣھمت""ي تتطل""ب زي""ارة أح""د التج""ار ف""ي ش""مال المدين""ة وﻣ""ن ث""م زي""ارة الرفي""ق ف""الح
ﻣباشرة ف"ي جن"وب المدين"ة فكن"ت أالح"ظ التن"اقض واالخ"تالف ف"ي ك"ل ش"يء .فھن"اك
الغنى والرفاھية في شمال المدينة ﻣن جھة ،والفقر والبؤس ف"ي جن"وب المدين"ة ﻣ"ن
جھة أخرى .ويالحظ ھناك اختالف كبير حتى في العادات والتقاليد .كان ذلك ي"ذكرني
دائما بكلمة واحدة قالھا فردريك انجلز عندﻣا تجول بعربة لمش"اھدة األحي"اء الفقي"رة
في لن"دن نھاي"ة الق"رن التاس"ع عش"ر وھ"ي" :أﻣت"ان" ) ﻣثن"ى أﻣ"ة( .لق"د اس"تمر ھ"ذا
االنقسام الطبقي بل وتعمق أكثر في ظل سلطة رجال الدين.
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تطلب األﻣر بعد حصولنا على الھوية ،العثور على ﻣسكن لنا في طھران .وق"د عثرن"ا
على شقة صغيرة في الطابق الثالث في بيت ﻣن ثالثة طوابق يقع بالقرب ﻣ"ن س"احة
الثورة .صاحب البيت وعائلته كانت تقيم في الطابق األول ،وف"ي الط"ابق الث"اني ك"ان
يقيم ابن صاحب البيت وزوجته .ل"م نك"ن نحت"اج إل"ى الكثي"ر ﻣ"ن األث"اث ،إذ أن ﻣعظ"م
اإليرانيين يجلسون ويأكلون ويستقبلون ضيوفھم على األرض .تبرع لنا أح"د التج"ار
ﻣ""ن أص""دقائنا بتلفزي""ون ص""غير ،أس""ود وأب""يض ،وثالج""ة ص""غيرة .واكتفين""ا بش""راء
الفراش ودوالب ﻣالبس وأدوات ﻣطبخ .وحصلت على البطاقة التموينية ﻣن الجاﻣع.
وأراد المسؤول أن يمارس دوره في "النھي عن المنكر" فنبھني إل"ى خ"اتم ال"زواج
الذھبي في إصبعي ولم أفوتھا له لمقتي األش"خاص ال"ذين يت"دخلون ف"ي خصوص"يات
اآلخ""رين ،وقل""ت ل""ه" :أن""ا اب""ن ك""ربالء وأع""رف ﻣ""ا ھ""و الح""الل وﻣ""ا ھ""و الح""رام".
فصمت وھز رأسه ﻣعبرا عن عدم قناعته.

ﻣالﻣح الوضع السياسي في إيران عند وصولنا
عندﻣا وصلنا إل"ى طھ"ران عاص"مة إي"ران ف"ي ربي"ع ع"ام 1981ل"م يك"ن رج"ال ال"دين
المتش""ددون والمتھ""الكون عل""ى الس""لطة والج""اه ق""د أحكم""وا س""يطرتھم عل""ى الوض""ع،
رغم ﻣرور سنتين على ان"دالع الث"ورة .ك"ان الوض"ع السياس"ي ﻣتأزﻣ"ا بس"بب احت"دام
الص""راع ب""ين الليب""راليين ﻣ""ن جھ""ة ورج""ال ال""دين المتش""ددين ﻣ""ن جھ""ة أخ""رى .ك""ان
تاريخ إيران يكت"ب بس"رعة فائق"ة ف"ي تل"ك األي"ام ،فل"م ينت"ه ص"يف ذل"ك الع"ام إال وق"د
أحكم رجال الدين ،الموالون لوالية الفقيه قبضتھم على السلطة بانقالب "شرعي".
ك"ان الليبرالي""ون ﻣمثل"ين بالس""يد أب"و الحس""ن بن"ي ص""در بوص"فه رئيس""ا للجمھوري""ة
وقائدا عاﻣا للقوات المسلحة وحليف"ه المھن"دس ﻣھ"دي بزرك"ان زع"يم حرك"ة الحري"ة
)نھض""ت آزادي( وفريق""ه ف""ي ﻣجل""س الش""ورى اإلس""الﻣي ) البرلم""ان( المتح""الف ﻣ""ع
نواب الجبھة القوﻣية )جبھه ﻣل"ى(  .وك"ان الليبرالي"ون ﻣ"دعوﻣين ،عملي"اً ،ﻣ"ن أكب"ر
ق""وة سياس""ية جماھيري""ة ﻣنظم""ة وﻣعارض""ة للنظ""ام ف""ي الش""ارع ،أال وھ""ي ﻣنظم""ة
ﻣجاھ""""دي الش""""عب اإليران""""ي )ﻣجاھ""""دى خل""""ق إي""""ران( بزعاﻣ""""ة ﻣس""""عود رج""""وي.
وﻣ""دعوﻣين أيض""ا ﻣ""ن الح""زب ال""ديمقراطي الكردس""تاني اإليران""ي وﻣنظم""ة ف""دائيي
الشعب اإليراني ـ األقلية )فدائى خل"ق إي"ران ـ أقلي"ت( وﻣنظم"ات يس"ارية أخ"رى ﻣث"ل
الكفاح والكادحين وكوﻣلة و...الخ
لقد ساھمت جميع تلك القوى السياسية وسواھا في الث"ورة اإليراني"ة .إن أول خ"الف
ھ"""ام ش"""ق ص"""فوفھا ھ"""و الموق"""ف ﻣ"""ن طبيع"""ة النظ"""ام كون"""ه الجمھوري"""ة اإلس"""الﻣية
)جمھ"ورى إس"الﻣى( ف"ي ﻣس"ودة الدس"تور .وعارض"ت ھ"ذه الص"يغه جمي"ع األح"زاب
والق"""وي السياس"""ية الليبرالي"""ة وحلفائھ"""ا ،وك"""ذلك ح"""زب ت"""وده )الح"""زب الش"""يوعي
اإليران""ي( وف""دائيي الش""عب اإليران""ي ـ األكثري""ة )ف""دائى خل""ق إي""ران ـ أكثري""ت( ،
وطرح""ت ھ""ذه الق""وى ب""دال عنھ""ا جمھوري""ة ديمقراطي""ة إس""الﻣية .وخ""الل المناقش""ة
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صرح الخميني تصريحه االس"تبدادي المع"روف" :جمھوري"ة إس"الﻣية ،ب"دون ح"رف
زي""ادة أو نقص""ان" .أﻣ""ا التع""ارض الث""اني فك""ان ح""ول تك""ريس ﻣوض""وعة "والي""ة
الفقي""ه" ف""ي ﻣس""ودة الدس""تور ،خ""الل ﻣناقش""تھا ف""ي البرلم""ان ،وق""د عارض""ته نف""س
القوى التي عارضت صيغة ھوية النظام.
لقد اكتفى الليبراليون وح"زب ت"وده بتحفظ"اتھم الت"ي أب"دوھا ف"ي المجل"س التأسيس"ي
وصوتوا ب)نعم( في االستفتاء على ﻣسودة الدستور .وصوت ب)ال( كل ﻣ"ن ﻣجاھ"دي
الش"""عب والح"""زب ال"""ديمقراطي الكردس"""تاني وﻣنظم"""ة ف"""دائيي الش"""عب ـ األقلي"""ة،
وﻣنظم"ات يس"ارية أخ""رى ﻣث"ل الكف""اح والك"ادحين و...ال"خ وك""ذلك ﻣنظم"ة جماھيري""ة
كبيرة وھي ﻣنظمة ف"دائيي الش"عب ـ األكثري"ة .ولك"ن المنظم"ة األخي"رة أخ"ذت تقت"رب
سياسيا وأيديولوجيا ﻣن حزب توده .ولم تعد ﻣعارضة للنظام في ربيع عام .1981
وھن"""اك ح"""دثان سياس"""يان ھاﻣ"""ان ص"""دّعا العالق"""ة ب"""ين الليب"""راليين ورج"""ال ال"""دين
المتش"""ددين ،األول ھ"""و اس"""تيالء الطلب"""ة المؤي"""دين ل"""نھج الخمين"""ي عل"""ى الس"""فارة
األﻣريكية وحجز جمي"ع الع"اﻣلين فيھ"ا كرھ"ائن وذل"ك ف"ي  4تش"رين الث"اني . 1979
والثاني ھ"و الح"رب العراقي"ة ـ اإليراني"ة الت"ي ان"دلعت ف"ي  22أيل"ول  ،1980ووج"ه
التصدع ھنا ليس ف"ي الموق"ف ﻣ"ن الغ"زو األجنب"ي عل"ى بالدھ"م ،فق"د ك"انوا ﻣوح"دين
عل""ى ض""رورة إلح""اق الھزيم""ة بالمعت""دي ،وإنم""ا َﻣ""ن ال""ذي يق""ود االنتص""ار ،ھ""ل ھ""و
الج""يش ﻣ"""دعوﻣا ﻣ""ن الليب"""راليين ،أم الح"""رس الث""وري الم"""دعوم ﻣ""ن رج"""ال ال"""دين
المتش"""ددين؟ عل"""ى ھ"""ذا األﻣ"""ر ج"""رى ص"""راع ﻣري"""ر س"""نتلمس عواقب"""ه ف"""ي س"""ياق
الموضوع.
الطرف الثاني في الصراع ﻣثله ھاشمي رفسنجاني رئيس البرلمان وآي"ة ﷲ بھش"تي
رئ"يس ﻣجل"س القض""اء األعل"ى واألﻣ""ين الع"ام للح"زب الجمھ""وري اإلس"الﻣي وﻣحم""د
علي رجائي رئ"يس ال"وزراء وعل"ي خ"اﻣنئي ﻣمث"ل اإلﻣ"ام ف"ي ﻣجل"س ال"دفاع األعل"ى
وخطي""ب ص""الة الجمع""ة ف""ي طھ""ران ،وت""دعمھم غالبي""ة برلماني""ة إض""افة إل""ى الح""زب
الجمھ"""وري اإلس"""الﻣي والح"""رس الث"""وري )الباس"""دار( وح"""زب ﷲ وﻣنظم"""ة التعبئ"""ة
)البس""يج( المس""لحة وس""واھا ﻣ""ن المنظم""ات الت""ي كان""ت تح""ت س""يطرة رج""ال ال""دين.
ويتلقى ھذا التيار الدعم ﻣن غالبية رجال الدين وليس جميعھم .فقد نأى غالبية آي"ات
ﷲ العظمى بأنفسھم عن السلطة ونھج الخميني وخاص"ة ش"ريعتمداري األكث"ر نف"وذاً
ف""ي آذربايج""ان وال""ذي أتھ""م بمس""اھمته ف""ي ﻣ""ؤاﻣرة لقل""ب نظ""ام الحك""م .وف""د ش""اھدته
على شاشة التلفاز يدلي باعترافاته!
وف""ي الوق""ت ال""ذي ك""ان في""ه نف""وذ الليب""راليين أق""وي ب""ين ق""ادة الج""يش ،ف""إن الح""رس
الث""وري ك""ان تح""ت س""يطرة رج""ال ال""دين ب""المطلق .وق""د لع""ب الص""راع ب""ين الح""رس
والج""يش دورا ﻣض""را وخطي""را ف""ي الح""رب لص""الح اس""تمرار اح""تالل ص""دام ألراض""ي
خم"س ﻣحافظ"ات إيراني"ة وإفش"ال الكثي"ر ﻣ"ن الخط"ط العس"كرية بس"بب التج"اذب ب""ين
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الحرس والجيش .فقد كان رجال الدين و قادة الحرس الثوري يضغطون لتنفيذ خطط
عسكرية لم تنضج ﻣستلزﻣاتھا ﻣعتبرين نداء ﷲ أكبر أثناء الھجوم بديال أكثر فعالي"ة
ﻣن تلك المستلزﻣات ،وﻣستجيبين لض"غط جم"اھير الباس"دار المتلھف"ين لمالق"اة ح"ور
العين .وعندﻣا آلت األﻣ"ور إل"ى رج"ال ال"دين ،خاض"وا العدي"د ﻣ"ن المع"ارك العس"كرية
الفاش"""لة وق"""دﻣوا تض"""حيات بش"""رية جس"""يمة غي"""ر ﻣب"""ررة ،ﻣع""" ّزين أنفس"""ھم وذوي
الضحايا بالجنّة.
وكان ﻣوقف الخميني في البدء ﻣحايداً ب"ين اللب"راليين وب"ين رج"ال ال"دين المتھ"الكين
على السلطة التنفيذية وف"ي ﻣق"دﻣتھم ھاش"مي رفس"نجاني وبھش"تي وخ"اﻣنئي .وك"ان
الخميني لم ي"زل ﻣص"راً عل"ى فت"واه بع"دم تب"وء رج"ال ال"دين ﻣس"ؤوليات ف"ي الس"لطة
التنفيذية .ولكن لم يرق لھؤالء ﻣوقف الخمين"ي المحاي"د وكتب"وا رس"الة للخمين"ي ف"ي
بداي""ة ع""ام  1980ﻣوقع""ة ﻣ""ن قب""ل بھش""تي وأردبيل""ي وخ""اﻣنئي وب""اھنر ورفس""نجاني
يطالبون فيھا بدعمھم في الصراع الدائر بين الجبھتين ،ولك"نھم ت"رددوا ف"ي تق"ديمھا
إلى الخميني وقدﻣت بعد ﻣرور سنة كاﻣلة ﻣرفقة برسالة ﻣن رفسنجاني ﻣؤرخ"ة ف"ي
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انقالب!
ل""م يط"""ع الموقع"""ون وأنص"""ارھم فت"""وى إﻣ""اﻣھم لع"""دم قناع"""ة غ"""البيتھم بھ"""ا .فق"""اﻣوا
بااللتفاف عليھا بتقليص صالحيات رئيس الجمھوري"ة المنتخ"ب ﻣ"ن خ"الل تش"ريعات
البرلمان أو الضغط على الخميني للقيام بذلك ﻣباشرة أوﻣن خالل العمل كمستش"ارين
ف""ي ال""وزارات .وت""ابعوا زحفھ""م وفرض""وه ك""أﻣر واق""ع .فبع""د إزاح""ة بن""ي ص""در ﻣ""ن
ﻣنص""ب القائ""د الع""ام للق""وات المس""لحة ب""أﻣر ﻣ "ن الخمين""ي ف""ي  11حزي""ران 1981
وإغ""الق ص""حف المعارض""ة الليبرالي""ة ،خرج""ت ﻣظ""اھرات ف""ي طھ""ران وف""ي أنح""اء
أخ""رى ﻣ""ن إي""ران ﻣ""ع أو ض""د بن""ي ص""در وك""ان ح""راس البرلم""ان يس""تقبلون الن""واب
الليب""راليين عن""د دخ""ولھم ﻣبن""ى البرلم""ان بش""عارات ﻣعادي""ة .وف""ي تل""ك األي""ام حص""ل
انفجار كبير في ساحة قصر بني صدر ولم يس"فر ع"ن خس"ائر بش"رية .وج"اء البي"ان
األول النقالب رجال الدين ،على ش"كل ق"انون أق"ره ﻣجل"س الن"واب ،ﻣ"ن فق"رة واح"دة
وھي " :لمجلس الشورى اإلسالﻣي الح"ق ف"ي إعط"اء رأي"ه بع"دم الكف"اءة السياس"ية
ل""رئيس الجمھوري""ة ،ويص""در المرش""د بمقتض""ى ذل""ك أﻣ""را اس""تنادا للم""ادة  110ﻣ""ن
الدستور".
وق"""د ص"""در الق"""انون بالتش"""اور المس"""بق ﻣ"""ع الخمين"""ي .وص"""ادق ﻣجل"""س الش"""ورى
اإلس""الﻣي باألغلبي""ة الس""احقة عل""ى ع""دم الكف""اءة السياس""ية ل""رئيس جمھوري""ة وھ""و
 39ـ ھاش"مي رفس"نجاني ،ﻣ"ذكرات وخ"واطر ،كت"اب بعن"وان "تج"اوز األزﻣ"ة" .إص"دار دار النش"ر
للمع""ارف الثوري""ة ـ طھ""ران ش""تاء ع""ام  ،1998باللغ""ة الفارس""ية .ن""ص الرس""التين ف""ي ﻣقدﻣ""ة
الكتاب.
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المنتخ""ب ﻣباش""رة ﻣ""ن الش""عب وفق""ا للدس""تور! وص""ادق ﻣجل""س الخب""راء ف""ورا عل""ى
رأي البرلم""ان واص""در الخمين""ي أﻣ""راً بعزل""ه ،وبل""غ بن "ي ص""در ب""ه ف""ي  17حزي""ران
 .1981وعلى أثر ذلك شُكل ﻣجلس رئاسة ﻣؤقت ﻣن رؤس"اء الس"لطات ال"ثالث طبق"ا
للدس"""تور يض"""م ك"""ل ﻣ"""ن رفس"""نجاني وأردبيل"""ي ورج"""ائي .وھك"""ذا نج"""ح االنق"""الب
"الشرعي".
اختف"ى بن"ي ص"در ،اعتقل""ت زوجت"ه وﻣ"ن ث""م وض"عت تح"ت الرقاب""ة ف"ي ﻣنزلھ"ا .ك""ان
الخميني ضد السماح لبني صدر بالھروب إلى خارج إيران ،وأرسل له خب"را يطمئن"ه
فيه على حياته بعد أن طرق سمعه بأن"ه يخ"اف ﻣ"ن اإلع"دام ،إال أن الخب"ر ل"م يص"له،
فق""د ض""اع أث""ره عل""ى ﻣتابعي""ه ،حي""ث تكفل""ت بحمايت""ه ﻣنظم""ة ﻣجاھ""دي خل""ق ،ذات
الخب""رة الواس""عة ف""ي العم""ل الس""ري .و وص""ل بن""ي ص""در إل""ى ب""اريس برفق""ة ﻣس""عود
رجوي في  29تموز .1981

ردود الفعل على االنقالب
أعلن""ت ﻣنظم""ة ﻣجاھ""دي خل""ق ،و ﻣعھ""ا ع""دد ﻣ""ن المنظم""ات الص""غيرة نس""بيا وھ""ي
الكفاح والكادحون وفدائيو خلق إيران ـ األقلية و...ال"خ ،الكف"اح المس"لح ونزل"وا إل"ى
الش"""وارع ف"""ي الس"""اعة الرابع"""ة ﻣ"""ن بع"""د ظھ"""ر ي"""وم  20حزي"""ران ليفج"""روا الث"""ورة
المسلحة! وھاجموا بعض المراكز الحكوﻣية ف"ي طھ"ران وﻣ"دن أخ"رى .وق"د تص"دى
لھم الحرس الثوري وحزب ﷲ واللجان الثورية )الكميت"ة( وتغلب"وا عل"يھم وفرق"وھم
في طھران والمدن األخرى قبل حلول المساء .وكان"ت النتيج"ة ف"ي طھ"ران  16قت"يالً
و 154جريحا ً وإحراق وتخريب بع"ض الس"يارات.أﻣ"ا ف"ي كردس"تان إي"ران الت"ي ك"ان
الحزب الديمقراطي الكردستاني اإليراني ﻣسيطرا على ﻣناطق واسعة فيھ"ا وﻣش"تبكا
بالسالح ﻣع السلطات ،فقد وقف ﻣع بني صدر وأخذ يوسع ﻣن دائرة نفوذه.
وفي أواخر شھر حزيران ﻣن نفس العام تعرض علي خاﻣنئي لمحاولة اغتيال ك"ادت
تودي بحياته بانفجار قنبلة ﻣوقوتة كانت ﻣوضوعة تحت ﻣنضدة الخطابة في ﻣس"جد
أب "ي ذر .وق""د رق""د ف""ي المستش""فى ﻣ""دة طويل""ة وخ""رج ﻣ""ن المحاول""ة وي""ده اليمن""ى
ﻣش""لولة تماﻣ""ا .وف""ي الي""وم الت""الي لمحاول""ة اغتي""ال خ""اﻣنئي؛ أي ف""ي  28حزي""ران،
انفجر ﻣقر الحزب الجمھوري اإلسالﻣي في الصالة التي ك"ان بھش"تي يحاض"ر فيھ"ا،
بحض""ور ﻣجموع""ة ﻣ""ن أعض""اء الح""زب ف""ي ﻣجل""س الن""واب وف""ي الجھ""از القض""ائي
والحزب""ي .و ك""ان ع""دد ض""حايا االنفج""ار " "72شخص""ا ً بي""نھم بھش""تي و 27نائب""ا
وأربعة وزراء وع"دد ﻣ"ن وكالئھ"م وعش"رين جريح"ا ً .وحص"ل الح"ادث ج"راء انفج"ار
قنبلة ﻣوقوت"ة كان"ت ﻣوض"وعة ف"ي س"لة ﻣھم"الت داخ"ل القاع"ة .وق"د وض"عھا عض"و
ﻣنظمة ﻣجاھدي خل"ق الم"دعو ﻣحم"د رض"ا كالھ"ى ،المن"دس ف"ي الح"زب الجمھ"وري
اإلسالﻣي .كان كالھي طالب في المرحلة األولى ﻣن كلي"ة العل"وم والص"ناعة ،وغ"ادر
البناية قبيل االنفجار بعشر دقائق بحجة شراء آيس ك"ريم!! وق"د انتش"رت ف"ي حينھ"ا
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ش""ائعة تفي""د ب""أن الض""حايا أكث""ر ﻣ""ن الع""دد المعل""ن ،وإن ال""رقم  72ھ""و ﻣج""رد تش""بيه
لشھداء واقعة الطف في كربالء التي استشھد فيھا اإلﻣام الحسين )ع( وصحبه .وﻣا
ھذا التشبيه إال كذبة الغرض ﻣنھا إعط"اء قيم"ة ديني"ة للض"حايا والح"دث ،وذل"ك ﻣ"ن
شأنه أن يخفف ﻣن شماتة األعداء وﻣالﻣة األصدقاء لقادة إيران الجدد على إھمالھم
لتدابير الصيانة وإيمانھم الساذج بالقضاء والقدر .وبعد ح"والي عش"رين س"نة يظھ"ر
رفسنجاني ليؤكد في ﻣذكراته بأن الع"دد ك"ان أكث"ر ﻣ"ن  72وق"د س"مع ذل"ك ف"ي الي"وم
الثاني للحدث أثناء حضوره الفاتحة ويعت"رف بأن"ه "...تق"رر ع"دم تغيي"ر ال"رقم نظ"راً
لقيمته وﻣغزاه وﻣكانته لتشابھه ﻣع عدد شھداء كربالء"!! .40
ل""م يتوق""ف ﻣسلس""ل التفجي""رات واغتي""ال المس""ؤولين الكب""ار وتفجي""ر الباص""ات بع""د
إقصاء بني صدر في حزيران ع"ام  ،1981ولس"ت بص"دد التوق"ف عن"دھا ،فق"د كان"ت
يوﻣية تقريب"ا .ول"م يك"ن ق"د ﻣ"ر عل"ى انتخ"اب ﻣحم"د عل"ي رج"ائي رئيس"ا ً للجمھوري"ة
وتشكيل الوزارة برئاسة باھنر سوى  37يوﻣا حتى انفجر ﻣقر رئاسة الوزراء وقتل
االثن""ان وج""رح ﻣعھ""م ﻣجموع""ة ﻣ""ن ق""ادة الش""رطة والج""يش ،ت""وفى بعض""ھم الحق""ا.
اقتصر تشكيل ﻣجلس الرئاسة ھذه المرة على رئاسة السلطة التشريعية والقض"ائية؛
أي رفسنجاني وارديبلي ،وق"د أفت"ى ﻣجل"س الخب"راء بج"واز ذل"ك باعتب"ارھم أكثري"ة.
وقد كلف آية ﷲ ﻣھدوي كني برئاسة الوزارة بديأل عن باھنر.

فتاوي روح ﷲ الموسوي الخميني
و خالل البحث عن ﻣرشح جدي"د لرئاس"ة الجمھوري"ة ،بع"د إزاح"ة بن"ي ص"در ،اقت"رح
رفسنجاني اسم السيد علي خاﻣنئي ،ولكن الخميني رفض ذلك ولم يج"د ﻣ"ن الص"الح
أن يتب "وأ ھ""ذا المنص""ب رج""ل دي""ن .وك""ان الخمين""ي آن""ذاك ،اث""ر انفج""ار ﻣق""ر الح""زب
الجمھوري اإلسالﻣي ،قد تراجع كثيرا عن فتواه القاض"ية بع"دم زج رج"ال ال"دين ف"ي
السلطة التنفيذية .فقد أصبح باھنر رئيسا للوزراء وبع"ده ﻣھ"دوي كن"ي واالثن"ان ﻣ"ن
رجال الدين .وفي ھذه المرة وعندﻣا طرح اسم خاﻣنئي كمرشح لرئاسة الجمھورية،
بعد ﻣقتل رجائي ف"ي االنفج"ار ،وبض"غط ش"ديد ﻣ"ن رج"ال ال"دين ،ال"ذين ذاق"وا ح"الوة
السلطة ولم يعد ھناك ﻣ"ن ھ"و ق"ادر عل"ى ك"بح جم"احھم ،تراج"ع الخمين"ي ع"ن فت"واه
فوافق على ترشيح رجل ﻣعوق وعليل ألكبر ﻣنصب في دولة كبي"رة ﻣث"ل إي"ران تع"ج
بالكف"اءات والمواھ""ب .وت""نفس رفس"نجاني الص""عداء فل""م يع""د ھن"اك ع""ائق أﻣاﻣ""ه ك""ي
يتبوأ أعلى ﻣنصب في الدولة وتحق"ق ل"ه ذل"ك فع"ال ،فق"د أعق"ب خ"اﻣنئي ﻣباش"رة ف"ي
رئاسة الجمھورية .
وھنا ال بد ﻣن التوقف عند ﻣوق"ف الخمين"ي ﻣ"ن فتاوي"ه  .فم"ن المع"روف ع"دم ج"واز
إلغاء الفتوى أو التراجع عنھا بعد صدورھا ،وفقا للفقه اإلسالﻣي ،حسب ﻣعلوﻣاتي.
ف"""الفتوى تبق"""ى س"""ارية المفع"""ول أو تض"""محل باض"""محالل أس"""بابھا الموجب"""ة .ولك"""ن
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الخميني تراجع تدريجيا عن أھم وأخطر فتاويه .وھذا الخرق الذي ﻣن ش"انه التقلي"ل
ﻣ""ن قيم""ة رج""ال ال""دين وال""دين نفس""ه ،ھ""و ال""ذي ي""دفع رج""ال ال""دين الحريص""ين عل""ى
الدين فعال أن يدعوا إلى فصل الدين عن السياس"ة ،فالش"ؤون السياس"ية اليوﻣي"ة ال
تقبل فتاوي دينية أو عدم تراجع عن أي ﻣوقف عند الضرورة .فعلى سبيل المثال ال
الحصر ،تراجع الخميني عن فتواه بعدم زج رجال ال"دين ف"ي الس"لطة التنفيذي"ة ،كم"ا
الحظن""ا ذل""ك ت""واً .كم""ا تراج""ع ع""ن فت""واه بع""دم دخ""ول الج""يش اإليران""ي لألراض""ي
العراقية أو ﻣھاجمة ﻣدن العراق .وبالنظر لكثرة تراجع"ه ع"ن فتاوي"ه راح ﻣعارض"وه
يتن""درون علي""ه ب""القول ب""أن الخمين""ي يفت""ي ص""باحأ ويتراج""ع ﻣس""ا ًء  .وعن""د قراءت""ي
لمذكرات رفسنجاني الحظت حصول ذلك فعالً .ففي صباح يوم  14أيار  1981اتص"ل
أحم""د الخمين "ي برفس""نجاني وأخب""ره بص""دور فت""وى ﻣ""ن اإلﻣ""ام الخمين""ي يمن""ع فيھ""ا
إذاعة أي شكل ﻣن أشكال الموسيقى ،حتى تلك التي تصاحب األناش"يد ) ول"م يك"ن ق"د
بقي ﻣنھ"ا آن"ذاك س"وى الش"كل األخي"ر( وس"تذاع الفت"وى ف"ي نش"رة أخب"ار الظھي"رة،
طالبا ﻣنه ﻣراجعة اإلﻣام برفقة بھشتي لتدارك األﻣر و إيقاف تلك الفتوى .ل"م ي"ذھب
رفسنجاني وأحد أسباب ذل"ك ھ"و اإلش"كال الش"رعي ف"ي األﻣ"ر حي"ث يق"ول" :إذا ھ"ي
فتوى فيجب إطاعتھا" .ذھب بھشتي وحم"ل اإلﻣ"ام عل"ى التراج"ع ع"ن فت"واه  .41فم"ا
ھ""ي عواق""ب س""يطرة رج""ال ال""دين عل""ى الس""لطة وتطبي""ق والي""ة الفقي""ه عل""ى إي""ران
واإليرانيين ؟ سأشير إلى بعض أھم جوانب ذلك.

استبداد رجال الدين المتشددين
إذا كان رجال ال"دين المتنف"ذون ف"ي الدول"ة والحي"اة السياس"ية ف"ي إي"ران ل"م يتحمل"وا
اإلس""الﻣيين الليب""راليين  ،خالف""ا ل""دعوات الخمين""ي ،ال""ذي ك""ان ي""دعوھم إل""ى التع""اون
ﻣعھم وﻣع رئيس الجمھورية بني صدر حت"ى ربي"ع ع"ام  ،1981ف"إنھم ﻣ"ع الخمين"ي
ل""م يتمكن""وا أن يتحمل""وا ﻣعارض""ة س""لمية وش""رعية حقيقي""ة ،ول""ذا اس""تخدﻣوا جمي""ع
الوس""ائل لعزلھ""ا وتھميش""ھا وتص""فيتھا ،ألنھ""م ض""د التعددي""ة وض""د الت""داول الس""لمي
الحقيق""ي للس""طة .لق""د ﻣن""ع الخمين""ي ﻣس""عود رج""وي ﻣ""ن الترش""ح النتخاب""ات رئاس""ة
الجمھوري""ة ف""ي ك""انون الث""اني  1980عن""دﻣا أص""در رس""الته االس""تبدادية والمنافي""ة
للق""انون والقاض""ية بإلغ""اء ترش "يح َﻣ""ن ل""م يك""ن ق""د ص""وت ب""نعم ف""ي االس""تفتاء عل""ى
الدس""تور .كم""ا ﻣن""ع الخمين""ي رج "وي ﻣ""ن ال""دخول إل""ى ﻣجل""س الش""ورى اإلس""الﻣي
)البرلم""ان( بع""د ف""وزه ف""ي االنتخاب""ات البرلماني""ة والت""ي حص""ل فيھ""ا عل""ى  550أل""ف
صوت ،في ربيع نفس العام.
وكانت اجتماعات ﻣجاھدي خلق الجماھيرية المجازة وسواھم تفرق بھ"راوات ح"زب
ﷲ .ولم يقتصر ھذا األﻣر عل"ى المعارض"ة ب"ل ش"مل جمي"ع الق"وى السياس"ية بم"ا ف"ي
ذل"ك المس""اندة ل""نھج اإلﻣ""ام .وق"د ش""اھدت ذل""ك ب""أم عين"ي عن""د حض""وري وأم ش""روق
اجتماعا جماھيريا نظمته ﻣنظمة فدائيي خلق ـ األكثرية ،في ساحة الحرية ف"ي األول
 41ـ المصدر السابق ،ص  107و108
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ﻣن أيار عام  ،1981الذي حضره حوالي  200آلف شخص ،غ"البيتھم ﻣ"ن الش"بيبة،
بمالبس""ھم النظيف""ة والزاھي""ة ووج""وھھم الجميل""ة يس""تمعون إل""ى الخط""ب وينش""دون
األناشيد الوطنية والتضاﻣنية .وأثناء استمتاعنا بھذا الجو البھيج والحماس"ي س"معنا
صيحات تردد "ﷲ اكبر ..خميني رھبر" .وأخذت الحج"ارة تتس"اقط عل"ى المجتمع"ين
ﻣ""ن قب""ل ﻣج""اﻣيع تھ""رول بجان""ب االجتم""اع ،وت""دل أش""كالھم وﻣالبس""ھم ولح""اھم عل""ى
أنھ"م ﻣ""ن حثال"ة المجتم""ع .وس"رعان ﻣ""ا ش"اھدنا دﻣ""اء ال"بعض ﻣم""ن ھ"م قريب""ون ﻣن"ا
تسيل على وجوھھم وﻣالبس"ھم .وانتھ"ى االجتم"اع والوج"وه واجم"ة حزين"ة ،بع"د أن
كانت االبتساﻣة تزين شفاه الجميع.
وعندﻣا توصد أبواب البرلمان ،المكان الصحيح الوحيد لتنظيم الص"راعات السياس"ية
واالجتماعي""ة س"""لميا ،أﻣ"""ام المعارض"""ة الحقيقي""ة ألي نظ"""ام ،تف"""تح أب"""واب الس"""جون
ويمارس التعذيب الوحشي ﻣع المعتقلين وتصادر حرية الرأي .وعندﻣا يكون النظ"ام
دينيا ﻣستبداً ،كما ھو حال نظام والية الفقيه ،فعندئ"ذ ت"داس حق"وق اإلنس"ان وحق"وق
القوﻣيات بأبشع الصور ويدخل المجتمع في دورة عنف النھاية لھا .وھ"ذا ﻣ"ا حص"ل
في إيران .فقد دفع النظام ﻣجاھدي خلق والقوى السياسية التي تمثل القوﻣي"ات غي"ر
الفارس"""ية واألقلي"""ات الديني"""ة والمذھبي"""ة وس"""واھا ﻣ"""ن ق"""وى المعارض"""ة قس"""راً إل"""ى
اس""تخدام العن""ف المقاب""ل وال""ذي ل""م يتوق""ف حت""ى الي""وم .ويتحم""ل النظ""ام المس""ؤولية
األول""ى ع""ن ذل""ك .وال يغي""ر ﻣ""ن طبيع""ة الحك""م اإليران""ي ش""يئا عن""د إدانتن""ا ألس""اليب
ﻣجاھدي خلق اإلرھابية وسياساتھا الخاطئة و ﻣصيرھا المؤسف فھ"ي أيض"ا تتحم"ل
المسؤولية في ھذا المآل.
بع""د أن نج""ح ق""ادة نظ""ام والي""ة الفقي""ه بتھم""يش المعارض""ة توجھ""وا نح""و األح""زاب
والقوى السياسية السائرة على نھج اإلﻣام السياسي ولكن غير المتطابقة ﻣع"ه ،ﻣث"ل
حزب توده إي"ران وﻣنظم"ة ف"دائي خل"ق ـ األكثري"ة ،الل"ذان طالب"ا بإيق"اف الح"رب بع"د
خروج القوات العراقية ﻣن األراضي اإليرانية .فوجه النظ"ام ض"ربة واس"عة وعميق"ة
لح""زب ت""وده إي""ران ف""ي بداي""ة ش""باط  1983بھ""دف إزاحت""ه ﻣ""ن الس""احة السياس""ية
بذريع""ة وج""ود " ني""ة " ل""دى الح""زب للقي""ام ب""انقالب عس""كري ولتجسس""ه لص""الح
االتح""اد الس""وفييتي .وتع""رض ق""ادة الح""زب والمئ""ات ﻣ""ن أعض""ائه إل""ى أبش""ع أن""واع
التعذيب واستشھد  11ﻣنھم تح"ت التع"ذيب أو نتيج"ة ل"ه ولس"وء الظ"روف الس"جنية.
في ح"ين تع"رض ع"دد كبي"ر ﻣ"نھم لإلب"ادة الجماعي"ة .واجب"ر العدي"د ﻣ"ن ق"ادة الح"زب
وأعضائه على توقيع اعترافات كاذبة وعرضھا على التلفاز لتضليل الرأي الع"ام .إن
انتزاع االعترافات الكاذبة ھو أسلوب قديم قدم االستبداد عل"ى وج"ه األرض وﻣراف"ق
لألنظمة االستبدادية والدكتاتورية والفاشية.
لقد فضحت بعض الصحف اإلصالحية ،ف"ي عھ"د خ"اتمي تل"ك الممارس"ات المأس"اوية
البشعة حيث نشرت صحيفة "ھمشھري" الش"ھرية ف"ي طھ"ران ﻣقال"ة ﻣثي"رة تح"ت
عن""وان " عق""دان ﻣ""ن االعتراف""ات التلفزيوني""ة " ألق""ت الجري""دة فيھ""ا الض""وء عل""ى
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ﻣھزلة االعترافات الملفقة ض"د ح"زب ت"وده وض"د ﻣختل"ف التي"ارات السياس"ية بحي"ث
شملت بعض كبار رجال الدين في إيران ﻣثل آية ﷲ العظمى شريعت ﻣ"داري وال"ذي
تعتبر ﻣنزلته الفقھيه أقدم وأرفع ﻣن الخميني  .ونشرت المجل"ة ﻣ"ذكرة ن"وري ال"دين
كيانوري األﻣين الع"ام األس"بق للجن"ة المركزي"ة لح"زب ت"وده والموجھ"ة إل"ى المرش"د
األعل"ى عل"ي خ"اﻣنئي والمؤرخ""ة ف"ي ش"باط ع"ام  ، 1989وق""د س"لم كي"انوري نس""خة
ﻣنھ""ا إل77ى لجن77ة حق77وق اإلنس77ان التابع77ة لھيئ77ة األم77م المتح77دة عن77د زيارتھ77ا لس77جن
أيفين ،وﻣما جاء فيھا(* 42) :
ليس لدي علم دقيق بعدد أولئك ال"ذين أع"دﻣوا بالرص"اص ) ص"يف ع"ام  (1988إل"ى
جانب  11شخصا َ قيل أنھم فقدوا ولكنھم فارقوا الحياة في السجن .ولكن لدي أسماء
 50ﻣن الذين ت"م إع"داﻣھم .وب"دون أدن"ى ش"ك ف"إن ﻣ"ن ت"م إع"داﻣھم يف"وق ھ"ذا الع"دد
بكثير )يذكر في ﻣكان آخر ﻣن المذكرة بأنھم بالمئات( .ﻣن المثي"ر أن"ه ف"ي ھ"ذا القت"ل
الجماعي لم يتم إعدام العدد المحدد ﻣمن كان ﻣحكوﻣا َ باإلعدام فقط ،بل طال اإلعدام
حت""ى أولئ""ك المحك""وﻣين بالس""جن المؤب""د أو لم""دة عش""رين س""نة أو  15س""نة أو 6-5
سنوات بدون وجود ﻣستجدات تبرر إعداﻣھم".

ﻣا ھي عالقة رفسنجاني بتعذيب المعتقلين؟
ول""دى كات""ب ھ""ذه الس""طور ﻣ""ا يش""ير ب""أن التع""ذيب ك""ان يج""ري بتوجي""ه ﻣ""ن ھاش""مي
رفس"""نجاني رئ"""يس ﻣجل"""س الش"""ورى اإلس"""الﻣي آن"""ذاك .فق"""د التق"""ى األخي"""ر ،حس"""ب
ﻣذكراته ،خالل فت"رة التحقي"ق ﻣ"ع المحقق"ين المس"ؤولين ﻣباش"رة عن"ه ثم"ان ﻣ"رات،
خالل ش"ھرين ﻣ"ن  3آذار إل"ى  3أي"ار ،حي"ث بث"ت االعتراف"ات المفبرك"ة عل"ى التلف"از
)كما أراد الخميني في الي"وم األول ﻣ"ن أي"ار!( .وبح"ث رفس"نجاني ﻣ"ع المحقق"ين ﻣن"ذ
اللق"""اء األول "كيفي"""ة التعاﻣ"""ل ﻣ"""ع ق"""ادة ح"""زب ت"""وده المعتقل"""ين وال"""ذين يرفض"""ون
االعتراف وإن اثنين ﻣنھم قد انتحرا" . 43كان لق"اء رفس"نجاني األول ﻣ"ع المحقق"ين
بعد  24يوﻣا ﻣن بدء االعتقاالت والتعذيب .وفي ثاني لق"اء تحدي"داً ب"دأت االعتراف"ات
الملفق""ة .فم""ا ھ""ي الط""رق واألس""اليب الت""ي أﻣ""ر بھ""ا رفس""نجاني الجالدي""ن ،ف""ي لقائ""ه
األول ،بحيث أدت إلى اعتراف المعتقل"ين بج"رائم ل"م يرتكبوھ"ا؟ وھ"ل يشّ"رف رئ"يس
السلطة التش"ريعية ورج"ل دي"ن أن يش"رف ويوج"ه تع"ذيب الخص"وم السياس"يين حت"ى
الم""وت أو إل""ى الح""د ال""ذي يفض""ل في""ه المعتق""ل االنتح""ار؟ أج""اب عل""ى ھ""ذا الس""ؤال
الطھرانيون ،الذين يسمون رفسنجاني بالثعلب ،عندﻣا لم ينتخب"وه كنائ"ب ع"نھم ف"ي
 42ـ * ترجم الم"ذكرة وعل"ق عليھ"ا الكات"ب السياس"ي والخبي"ر بالش"ؤون اإليراني"ة األس"تاذ ع"ادل
حب"""ه ونش"""رت ف"""ي جري"""دة الزﻣ"""ان .ونظ"""را ألھمي"""ة الم"""ذكرة فق"""د أعي"""د نش"""رھا ف"""ي الص"""حف
االليكترونية وﻣوجودة اآلن على "ﻣوقع الناس" وغيرھا ﻣن المواقع.
 43ـ ھاشمي رفسنجاني ،ﻣذكرات وخواطر ،الكتاب المعنون "بعد األزﻣة" ،ص  419و.424
والكتاب المعنون "االستقرار والجدال" ،ص  16و 37و 42و 56و 60و .52دار النشر
للمعارف الثورية ـ طھران .ربيع  2001و شتاء  ،2002على التوالي .باللغة الفارسية
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االنتخابات البرلمانية بعد الدورة التي ك"ان يت"رأس فيھ"ا ﻣجل"س الش"ورى اإلس"الﻣي.
ويش""ير الخب""راء ف""ي الش""أن اإليران""ي ب""أن اإلي""رانيين ل""م يفض""لوا أحم""دي نج""اد ،ف""ي
انتخابات رئاسة الجمھورية األخيرة ،على رفسنجاني حبا باألول وإنما كرھا بالثاني
ل""م يكت""ف ق""ادة الجمھوري""ة اإلس""الﻣية بمحاول""ة ت""دﻣير وإقص""اء المعارض""ين أو ﻣ""ن
يعترض على ھذا الجانب أو ذاك ﻣن سياستھم ع"ن طري"ق تص"فية اآلالف واالحتف"اظ
باآلالف في السجون وتشريد ﻣئات اآلالف ﻣن بن"ات وأبن"اء الش"عب اإليران"ي وبي"نھم
الكثير ﻣن الكوادر العلمية واألدبية في شتى بقاع األرض ،وإنما عمل"وا عل"ى إقص"اء
أولئك اإلسالﻣيين الذين أخذوا يتخلون أو يشككون بمبدأ والية الفقيه وحرﻣ"انھم ﻣ"ن
المشاركة ف"ي االنتخاب"ات عل"ى ﻣختل"ف المس"تويات .وﻣنع"ت الغالبي"ة ﻣ"ن ھ"ؤالء ﻣ"ن
الترش""ح النتخاب""ات رئاس""ة الجمھوري""ة األخي""رة بق""رار ﻣ""ن ﻣجل""س حراس""ة الدس""تور
"شوراي نكھبان" وعددھم  997ﻣواطنا إيرانيا .ولذا أدرجت إيران في صدر قائمة
الدول التي ال تحترم حقوق اإلنس7ان ،والت7ي ت7دنى احترامھ7ا لتل7ك الحق7وق ف7ي ع7ام
 2005حسب تقارير المنظمات الدولية  .44وف7ي ھ7ذا الص7دد ف"إن آي"ة ﷲ ﻣنتظ"ري،
ال"""ذي ك"""ان وريث"""ا ً للخمين"""ي وج"""رى إبع"""اده الحق"""ا ً ووض"""ع تح"""ت اإلقاﻣ"""ة الجبري"""ة
العتراض""ه عل""ى السياس""ة االس""تبدادية لق""ادة الدول""ة ،ھ""ذه السياس""ة الت""ي أعل""ن ع""ن
ندﻣه على المساھمة في وضع أسسھا في الدستور ،يقول " :تصيبني صدﻣة عن"دﻣا
يقول السادة )قادة النظام( بأن حقوق اإلنسان ﻣحترﻣة بالكاﻣل في ھذا البلد .45

إيران تتحمل ﻣسؤولية استمرار الحرب
في سنواتھا الستة األخيرة
ومن العواقب الوخيمة لسيطرة رجال الدين في إيران على السلطة ھي سياستھم
الفاشلة في الحرب مع العراق والتي كبدت الشعبين اإليراني والعراقي مئات اآلالف
من أبنائھما بين قتيل ومعوق وأسير .كما ألحقت بالبلدين خسائر مادية تقدر بمئات
المليارات من الدوالرات نتيجة إلصرارھم على استمرار الحرب بدون مبررات
مشروعة .فبعد ھزيمة الجيش العراقي في معارك خرمشھر )المحمرة( ومن ثم
خروجه من األراضي اإليرانية في صيف عام  ،1982لجأ النظام العراقي إلى
مجلس األمن مطالبا بإيقاف القتال .وصدر قرار من المجلس في تموز يقضي
بذلك .إال أن إيران رفضته ،مطالبة بإدانة النظام العراقي ومحاكمته لعدوانه على
إيران ،إضافة إلى مطالبتھا بتعويضات عن خسائرھا في الحرب .وكانت ھذه
المطالب التعجيزية ستارا تخفي وراءه إيران أھدافھا التوسعية و حلمھا في إقامة
نظام إسالمي في العراق تابع إليران ،تحت شعار "الطريق إلى القدس يمر عبر
كربالء" ،وھو شعار مشابه من حيث ديماغوغيته لشعار الدكتاتور صدام "الطريق
إلى فلسطين يمر عبر عبادان" ،ورداً عليه .وكان ھناك شعار مكتوب على جدار
 44ـ صحيفة "ﻣيھن" االليكترونية اإليرانية العدد  94كانون الثاني 2006
 45ـ المصدر السابق العدد  .95نفس التاريخ.
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بالقرب من بيتنا وھو "إلى األمام باتجاه كربالء" ،ولم أستطع تجنب النظر اليه
للحجم الكبير الذي كتب به ،في حين كان مزاجي يتعكر كلما ألقيت عليه نظرة حين
خروجي من المنزل في طھران.
لم تھدف تلك الشعارات إلى رفع المعنويات .ولم تكن تعرضات الجيش اإليراني
تستھدف تعزيز المواقع الحدودية ،كما كانوا يتظاھرون بذلك ،بل إن أكثر من 25
تعرضا كبيرا ،بعد تحرير األرض اإليرانية ،استھدف أكثرھا احتالل البصرة من
اجل إقامة حكومة إسالمية عراقية .إن مذكرات رفسنجاني شاھد على ذلك ،حيث
طالب بعض المتسرعين بإقامة مثل ھذه الحكومة في محافظة ميسان عند احتالل
جزر مجنون وذلك في تشرين الثاني عام  .46 1982وفي النھاية لم تؤد
طموحاتھم التوسعية سوى إلى أن يتجرع الخميني السم ليبتلع عناده ،ولم تحصل
إيران في عام  1988أكثر مما كانت ستحصل عليه في عام  .1982إن إيران
تتحمل مسؤولية استمرار الحرب طيلة السنوات الست األخيرة منھا .فإذا كان
صدام مسؤوال عن خسائر إيران خالل السنتين األوليتين من الحرب ،فإن النظام
اإليراني ھو اآلخر مسؤول عن الخسائر التي لحقت بالعراق خالل السنوات الست
األخيرة منھا ،التي رفض خاللھا حكام إيران قرار مجلس األمن وجميع الوساطات
والمقترحات إليقاف الحرب.

عواقب اقتصادية واجتماعية وأخالقية
إن العواقب االقتصادية واالجتماعية واألخالقية لس7يطرة رج7ال ال7دين عل7ى الس7لطة
في إيران كثيرة ،وسأشير إلى بعض المعطيات ذات الداللة الھامة وھي مستقاة م7ن
دراس77ة لل77دكتور أم77ان [ قراب77ي ،الخبي77ر االجتم77اعي واألس77تاذ الج77امعي ،تتن77اول
معالجة ظاھرة البغاء التي تشمل  300آلف من بنات الشوارع ف7ي طھ7ران وح7دھا،
وتتراوح أعمارھن بين  11إلى  18عاما ً .وفي الوق7ت ال7ذي يؤك7د في7ه الباح7ث ب7أن
الظاھرة تشير إلى ضعف القيم الدينية في المجتم7ع ) ف"ي اس"تطالع أجرت"ه الص"حف
الرس""مية اإليراني""ة تب""ين أن  %85ﻣم""ن ول""دوا بع""د الث""ورة ال يمارس""ون الش""عائر
الديني""ة  ،( 47إال أن77ه يؤك77د ب77أن أس77باب الظ77اھرة اقتص77ادية باألس77اس .فھن77اك أربع77ة
ماليين عاطل عن العمل .والبلد بحاجة إل7ى ملي7ون فرص7ة عم7ل جدي7دة س7نويا ،ف7ي
حين إن ما يتحقق ھ7و م7ن  400إل7ى  500آل7ف فرص7ة .وتبل7غ البطال7ة م7ن % 20
إلى  %27في أوساط الخريجين .وھناك تس7عة مالي7ين ع7ازب وعازب7ة ،بي7نھم 5،5
ماليين من العازبات .ويوجد خمسة ماليين مدمن على المخدرات ،ويعيش مليون7ان
م77ن س77كان طھ77ران ف77ي ض77واحيھا حي77اة بائس77ة  .48والعدال""ة الت""ي ين""ادي بھ""ا رج""ال
 46ـ ھاشمي رفسنجاني .ﻣذكرات وخواطر ،كتاب "بعد األزﻣة" ،ص  ،302باللغة الفارسية.
 47ـ عادل حبه .ﻣقال بعنوان "ھل ھو تمھيد لفرض والية الفقيه على العراقيين؟ نش7ر ف7ي 30
أيار  2005في الصحف الكترونية ،وھو موجود في "موقع الناس" والمواقع األخرى.
 48ـ "ﻣيھن" صحيفة الكترونية إيرانية العدد  96آذار .2006
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الدين ليأل ونھارا كانت نتيجتھا ،وھم ف"ي قي"ادة الس"لطة ألكث"ر ﻣ"ن رب"ع ق"رن ،زي"ادة
األغنياء غنى والفقراء فقراّ  ،حي"ث "يع"يش أكث"ر ﻣ"ن نص"ف الش"عب اإليران"ي تح"ت
خ""ط الفق""ر العرب""ي  -اإلس""الﻣي ،وتفت""ك البطال""ة ب""أكثر ﻣ""ن عش""رين بالمائ""ة ﻣن "ه ،
ويتع"اطى ثم"انون بالمائ""ة ﻣ"ن الش"عب اإليران""ي المخ"درات ،حس"ب آخ""ر تقري"ر دول""ي
نش""ر"  .49ھ""ذا ف""ي الوق""ت ال""ذي ي""ذھب نص""ف ال""دخل الق""وﻣي اإليران""ي إل""ى جي""وب
 %10ﻣن الطبقة الغنية في إيران ،حسب أحدث تقرير للبنك الدولي .50
ھذه بعض العواقب السلبية لسيطرة رجال الدين على الدولة .إن نظام والية الفقيه
يعيش أزمة اقتصادية ،سياسية ،اجتماعية وأخالقية عميقة منذ سيطرة رجال
الدين على السلطة ،وإن الطبقة العاملة وبقية الكادحين متذمرون من األوضاع
المعيشية .وتتوق الشبيبة )يتخرج  100آلف شابة وشاب سنويا من الجامعات ال
يجد معظمھم فرصة عمل أمامھم( إلى تجديد حياتھا وتطوير النظام القائم ليواكب
إيقاع القرن الواحد والعشرين في تطوره العلمي التكنولوجي والسياسي .وتشعر
ھذه الفئة وجميع الفئات الواعية في المجتمع بأنھا ليست أقل جدارة من شبيبة
تعيش في دول جارة حيث تتمتع بالديمقراطية وبحرية الفكر والتعددية والتداول
السلمي الحقيقي للسلطة .ولكن النظام الشمولي  ،نظام والية الفقيه يقف عائقا
أمام كل ھذه الطموحات ،ويحاول تصريف األزمة من خالل فتحه معركة مع
المجتمع الدولي حول الطاقة النووية وذلك باللعب على مشاعر االعتزاز الوطني
والقومي لإليرانيين.

السفور والحجاب
ذكرت سابقا أن السلطة كانت ﻣنقسمة بين نفوذ الليبراليين ﻣ"ن جھ"ة ونف"وذ رج"ال
الدين المتشددين ورجعيتھم ﻣن الجھة األخرى .وكان الصراع ﻣحتدﻣا ً بينھم"ا عن"دﻣا
وصلنا إيران في ربيع عام  .1981كانت طھران ھي األخ"رى ﻣنقس"مة إل"ى قس"مين
ﻣن حيث درجة تمتعھا بالحرية ،أي شمالھا وجنوبھا .ك"ان ش"ارعا الحري"ة والث"ورة
 ،يقسمان طھران إلى قسمين ،وھما الحد الفاصل بين شمالھا وجنوبھا .في الشمال
كن"ا نس""مع ﻣختل"ف األغ""اني والموس""يقى ف"ي الش""ارع الع""ام ون"رى الس""افرات ونش""ھد
المناقشات الحرة ،ف"ي ح"ين ال يوج"د أي أث"ر لك"ل ذل"ك ف"ي الجن"وب .كان"ت أم ش"روق
تحمل في حقيبتھا اليدوية شاال تغطي به رأسھا عندﻣا نجتاز شارع الحري"ة ﻣتجھ"ين
نحو الجنوب وتخلعه في ش"مال المدين"ة .ول"م ي"دم ھ"ذا األﻣ"ر ط"ويال  ،فم"ا أن انتھ"ى
"زواج المتعة" بين الليبراليين ورج"ال ال"دين المتش"ددين حت"ى تس"اوى الش"مال ﻣ"ع
الجنوب في نھاية العام المذكور .فلم تعد ھناك في الش"مال ﻣوس"يقى وال س"افرات وال
وسائل لھو بريئة وال سينمات ،بعد إحراق بعضھا ،وال ﻣناقشات حرة.
 49ـ د .شاكر النابلسي .صحيفة إيالف االليكترونية ،العدد  1842األربعاء  7يونيو .2006
 50ـ د .كاظم علمداري .الحلقة  14ﻣن سلسلة ﻣقاالت تحت عنوان " لماذا ھزﻣت اإلص"الحات".
صحيفة "إيران اﻣروز" اإليرانية االليكترونية 20 ،حزيران .2006
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إن المناقشة الحرة )بحث آزادى( ھ"ي أول ظ"اھرة غريب"ة علين"ا وجلب"ت انتباھن"ا ف"ي
الشارع عند وصولنا طھران .كنا نرى ﻣجموعة ﻣ"ن الن"اس ﻣتجمھ"رة ح"ول ب"ائع ـ"ـ
وعل""ى األغل""ب بائع""ة ش""ابة ـ""ـ ص""حف ﻣنظم""ة سياس""ية ﻣعين""ة أو حاﻣ""ل ألدبياتھ""ا
وتجري ﻣناقشات سياسية حول شتى األﻣور وبحري"ة تاﻣ"ة .وكثي"را ﻣ"ا ي"دير النق"اش
البائع ،ولك"ن ل"يس بالض"رورة ،إذ ك"ان ﻣ"ن الممك"ن أن يت"ولى ذل"ك ﻣراف"ق ل"ه أو أي
أحد ﻣ"ن المس"اھمين الع"اديين .وب"الرغم ﻣ"ن ع"دم اس"تيعابنا لك"ل ﻣ"ا يق"ال لمحدودي"ة
إلماﻣن""ا باللغ""ة الفارس""ية ،إال أنن""ا كن""ا نق""ف ونص""غي ونس""تمتع ﻣبھ""ورين ب""ذلك ،نح""ن
المحروﻣين ﻣن أية ﻣناقشة سياسية حرة ،فما بالك بمناقش"ة ف"ي الش"ارع الع"ام وف"ي
الھواء الطلق .ولم تحدث أﻣاﻣنا ﻣشاجرة بالرغم ﻣن حدة المناقشات وتقاطعھا.
ولم""ا قض""ي عل""ى الس""فور نھائي""ا وتحجب""ت جمي""ع النس""اء ،ب""دأت حم""الت الميلش""يات
المرتبطة بأعلى ھرم السلطة تط"ارد النس"اء ف"ي ش"وارع طھ"ران وخاص"ة الش"مالية.
ك""ان ﻣنظ""راً يثي""ر الس""خط واالس""تنكار واالش""مئزاز حق "ا ً  ،ش""باب ﻣ""ن حثال""ة المجتم""ع
ﻣلتح""ين ووس""خين يتراكض""ون وراء الفتي""ات والنس""اء ،بحج""ة الحج""اب الس""يئ )ب""د
حجاب( .كانت ھذه الحثاالت تدفع النساء وتتھجم عليھن بألفاظ نابية وتحشرھن ف"ي
س"يارة ،ث""م تنس""حب وكأنھ""ا أح""رزت النص""ر ف""ي س""احة ال""وغى .كان""ت بع""ض الفتي""ات
يتركن بضعة خصالت أو ﻣقدﻣ"ة ش"عرھن ﻣكش"وفا  ،العتق"ادھن ب"أن وج"وھھن تب"دو
كوجه البوﻣة ب"دون ذل"ك ،وھ"ذا ﻣ"ا يعرض"ھن للمالحق"ة .لق"د اس"تمرت ھ"ذه الحم"الت
لس""نوات عدي "دة دون ج""دوى .فن""زوع أإلنس""ان نح""و الجم""ال ﻣ""ن الغرائ""ز الطبيعي""ة.
ولذلك نشاھد فشل النظام الجمھوري اإلس"الﻣي ف"ي القض"اء عل"ى ھ"ذه الظ"اھرة ،ب"ل
وأكث"ر ﻣ"ن ذل"ك فق"د توس"ع ت"أنق الفتي""ات ليش"مل تح"وير ال"زي اإلس"الﻣي ليب"دو الئق"ا ً
بالمرأة .وأكب"ر دلي"ل عل"ى فش"ل النظ"ام ھ"و إحي"اء تل"ك الحم"الت المخزي"ة ،والمنافي"ة
ألبسط حقوق اإلنسان ،في عھد الرئيس المتعصب والرجعي أحمدي نجاد.
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أم شروق وأبو شروق في طھران 1983
***

آخر اجتماع للجنة المركزية في المھجر
انعقد آخر اجتماع للجنة المركزية خارج الوطن في كانون األول  1981في ﻣوسكو.
وك""ان اجتماع""ا ك""اﻣال ،يحض""ره ع""ادة المرش""حون لعض""وية اللجن""ة المركزي""ة أيض""ا.
تقرر في ھذا االجتماع تبني أسلوب الكفاح المس"لح باعتب"اره األس"لوب الرئيس"ي ف"ي
الكفاح ﻣن أجل إسقاط النظام الدكتاتوري وإقاﻣة البديل الديمقراطي .وتبنى االجتماع
كذلك شعار تعريق الكفاح المسلح.
حسم تشخيص الكفاح المسلح ،على أنه األسلوب الرئيسي في الكفاح ،النق"اش ح"ول
ھ""ذا الموض""وع ف""ي قي""ادة الح""زب ،وق""د بوش""ر بتنفي""ذه عل""ى ش""كل حرك""ة أنص""ار ف""ي
كردستان العراق ،وكانت المس"تلزﻣات المادي"ة والبش"رية األولي"ة ق"د ش"رع بتراكمھ"ا
تدريجيا ،وفي ظروف صعبة ،ﻣنذ نھاية عام " 1979وظل التخط"يط لتعري"ق الكف"اح
المسلح ضعيفا ً وأثار تفسيرات ﻣتباينة ،وقد اخفق الحزب في تحقيقه ،ألنه كان فوق
طاقت"ه ،فتنفي"ذه ك""ان يتطل"ب تنظيم""ات حزبي"ة ﻣتين""ة غي"ر جريح""ة ،خ"ارج كردس""تان،
واستعدادات ﻣدروسة وظروفا ً ﻣالئمة نسبيا ً .ھذا إلى جانب اندالع الح"رب العراقي"ة ـ
اإليرانية التي شملت عملياتھا ﻣناطق واسعة في الوسط والجن"وب خصوص"ا ً ﻣن"اطق
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األھوار ،فضالً ع"ن ض"رورة فھ"م أن الكف"اح المس"لح كأس"لوب عنف"ي ھ"و اش"مل ﻣ"ن
حركة األنصار التي تجسد أحد أشكاله" .51
جرى في ھذا االجتماع انتخ"اب المكت"ب السياس"ي والتغيي"ر الوحي"د ال"ذي حص"ل ،ھ"و
انتخ""اب الرفي""ق س""ليمان يوس""ف بوك""ا )أب "و عاﻣ""ل( ب""ديال ع""ن الرفي""ق ثاب""ت حبي""ب
العاني ،كما ذكرت ذلك آنفا ً .وتقرر في ھذا االجتماع عقد الم"ؤتمر ال"وطني بع"د س"نة
واح""دة .ن""اقش االجتم""اع قض""ية تثبي""ت عض""وية ع""دد ﻣ""ن الرف""اق المرش""حين للجن""ة
المركزية ﻣنذ المؤتمر الثالث الذي انعقد عام  1976وكان بينھم كل ﻣ"ن حمي"د ﻣجي"د
ﻣوسى وفخري كريم وحاجي سليمان )أبو سيروان( وحس"ين س"لطان .وق"د تق"رر أن
يتم تقديم الكادر باالرتباط ﻣع الموقف ﻣن العمل في الداخل استلھاﻣا لتجرب"ة الح"زب
بع""د انق""الب ش""باط الفاش""ى ،ولق""رب انعق""اد الم""ؤتمر الراب""ع .وبس""بب ت""أخر انعق""اد
الم""ؤتمر الم""ذكور فق""د درس""ت وثبت""ت عض""وية الرف""اق الم""ذكورين ،باس""تثناء الفقي""د
حسين سلطان ،في اجتماعات اللجنة المركزية قبل انعقاد المؤتمر.
تأخرت عودتي إلى طھران حتى شباط عام  1982لسفري إلى برلين إلجراء العملي"ة
ألذني والتي تطرقت اليھا سابقا .وقب"ل ﻣغادرتن"ا ،أم ش"روق وأن"ا ،دمشق علمن"ا ب"أن
عائل"ة أخ"ي ﻣجي"د ،زوجت"ه )أم دني"ا( وأربع"ة أطف"ال ،ﻣرﻣي"ة عل"ى الح"دود العراقي"ة ـ
الس""ورية المغلق""ة ويحمل""ون ج""وازات ﻣ""رور غي""ر قابل""ة للع""ودة! وتطل""ب الس""لطات
السورية تزكية لھم إلدخالھم  ...عن"د وص"ول العائل"ة إل"ى دﻣش"ق تب"رع الرفي"ق )أب"و
سعيد بھرز( ﻣشكوراً بإسكانھم ﻣع عائلته في شقتھم بالرغم ﻣن صغرھا .علمن"ا ﻣ"ن
أم دنيا أن السلطات األﻣنية اعتقلت أشقائي الستة وزوجاتھم وأطفالھم وجدتي ،التي
ين"""اھز عمرھ"""ا الثم"""انين عاﻣ"""ا ،ف"""ي  6ك"""انون الث"""اني  .1982وص"""ادرت وث"""ائقھم
وصورھم وزج"ت بھ"م ،وع"ددھم  27شخص"اً ،كرھ"ائن ف"ي ﻣعتق"ل الفض"يلية .وكان"ت
السلطات األﻣنية تطالب بعودتي .وعند تسفيرھم قال لھم احد ضباط األﻣن" :روح"وا
ناﻣوا على گلب )قلب( جاسم".
قبل سفرنا بيوﻣين إلى طھران وصلت عائلة أخي قاسم أيضا إلى الحدود وقد أدخل"ت
إل""ى س""وريا بع""د تزكيتھ""ا .ولتع""ذر تأخرن""ا ع""ن الس""فر فق""د كتب""ت قائم""ة بأس""ماء بقي""ة
العوائ""ل وأودعتھ""ا ف""ي ﻣق""ر حزبن""ا .وبالفع""ل وص "لت بقي""ة العوائ""ل تباع "اً ،باس""تثناء
عائل"ة أخ"ي خلي"ل وج"دتي اللت"ين أعي"دتا ﻣ"ن الح"دود بس"بب غل"ق الح"دود العراقي"ة ـ
السورية تماﻣاً ،وأعادتھما السلطات العراقية إلى المعتقل ثانية.

السلطات اإليرانية تتربص بنا

***

 51ـ تقييم حركة األنصار التابعة للحزب الشيوعي العراقي في الفترة ﻣا بين 1979ـ 1988ال"ذي
أقره المؤتمر السادس المنعقد في عام .1997
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ﻣع تطور حركة األنصار التابعة للحزب الشيوعي العراقي في بداي"ة ثمانين"ات الق"رن
الماضي ،أصبحت ﻣنظمتنا في إيران تكتسب أھمية أكب"ر وتحول"ت إل"ى قاع"دة خلفي"ة
حيوية للحرك"ة ،وحلق"ة وص"ل ھاﻣ"ة ب"ين ال"داخل والخ"ارج .وك"ان تحركن"ا ف"ي إي"ران
سريا يتم بأوراق ﻣن األحزاب الكردية بقدر ﻣا يتعلق األﻣر بحرك"ة رفاقن"ا األنص"ار،
ﻣ""ن قواع""دھم وانتق""الھم إل""ى طھ""ران واروﻣي""ة وب""العكس ،ولمراجع""ة دوائ""ر اإلقاﻣ""ة
والسفر وسواھا .وفي لقاءات نادرة جمعت ﻣمثلي قي"ادة حزبن"ا ،الرفي"ق يوس"ف حن"ا
في بداي"ة الثمانين"ات ،والحق"ا ھ"و والفقي"د ال"دكتور رح"يم عجين"ة  ،ﻣ"ع ق"ادة الح"رس
الثوري )الباسدار( بحضور ﻣمثلي أحزاب كردية على الحدود ب"ين كردس"تان الع"راق
وإي""ران ،اخب""ر رفاقن""ا الجان""ب اإليران""ي بأنن""ا ال نطل""ب أي""ة ﻣس""اعدة ﻣ""نھم أكث""ر ﻣ""ن
السماح لنا بمعالجة ﻣرضانا وجرحان"ا ف"ي المستش"فيات اإليراني"ة وغ"ض النظ"ر ع"ن
ﻣ""رور ﻣنتس""بينا عب""ر إي""ران إل""ى كردس""تان الع""راق .وك""ان ﻣ""وقفھم دائم""ا ھ""و الوع""د
بدراس""ة الطل""ب األول ،وال""ذي بق""ي ﻣج""رد وع""د ،ورف""ض الطل""ب الث""اني بذريع""ة أن
سوريا تسمح لنا بالعبور.
كنا حذرين في تحركنا وفي سلوكنا السياس"ي .ل"م ن"دع حص"ول أي ن"وع ﻣ"ن التش"ابك
التنظيم""ي أو السياس""ي ﻣ""ع ح""زب ت""وده إي""ران ،ﻣكتف""ين ب""العال ق""ة الرس""مية ﻣعھ""م.
وعن"دﻣا تعرض"وا للض"ربة الواس"عة الت"ي أش"رت اليھ"ا ق"دﻣنا لھ"م المس"اعدة الممكن""ة
دون أن نق""وم ب""دورھم النض""الي .فق""د احتض""ن الح""زب العش""رات ﻣ""نھم ،وك""ذلك ﻣ""ن
ﻣنظمة ف"دائيي خل"ق ـ األكثري"ة ،كض"يوف ف"ي قواع"د أنص"ارنا ف"ي كردس"تان الع"راق
لحم""ايتھم وتقاس""م لقم""ة الع""يش ﻣعھ""م .ك""ان الرف""اق ف""ي ﻣنظم""ة طھ""ران ،وھ""م بض""ع
عشرات ﻣن المھجرين العراقيين وغالبيتھم ﻣن األكراد الفيلية ،يق"رأون المطبوع"ات
السرية لحزب توده وسواھا ﻣن المنظمات المحظورة ،ولكن ﻣن غير المس"موح لھ"م
إيص""الھا لإلي""رانيين وفق""ا لق""رار ﻣنظمتن""ا .وعن""دﻣا كلفن""ا ﻣ""ن قب""ل ق""اطع الس""ليمانية
بإيص"ال ﻣطب"وع ورس""الة ﻣرس"لة ﻣ"ن الت""ودويين إل"ى عن"وان ف""ي طھ"ران ،ـ"ـ كان""ت
قيادة القاطع المذكور تتصل بنا ﻣباش"رة لتمش"ية األﻣ"ور الروتيني"ة ،لس"ھولة ص"لتھم
بنا ــ اعت"ذرنا ع"ن القي"ام ب"ذلك .وأك"دنا لقي"ادة الح"زب اس"تعدادنا لتق"ديم أي"ة ﻣس"اعدة
ﻣمكن"""ة للت"""ودويين عل"""ى أن ال نأخ"""ذ دورھ"""م النض"""الي وأن ال يحص"""ل تش"""ابك ﻣ"""ع
قاعدتھم ،ودعمت قي"ادة الح"زب ﻣوقفن"ا ھ"ذا .وفع"ال ،كن"ا نوص"ل ،عب"ر قي"ادة حزبن"ا،
جريدة "ﻣردم" ،التي تصلنا إلى طھران ﻣطبوعة في الخارج ،بكمي"ات ﻣحترﻣ"ة إل"ى
قيادة ﻣنظمتھم في قواعد األنصار.
والى جان"ب الح"ذر السياس"ي ،كن"ا ح"ذرين أﻣني"ا ،فالنظ"ام اإلس"الﻣي أع"اد ﻣس"ؤولين
كبار ﻣن جھاز األﻣ"ن الس"ابق ) الس"افاك( للجھ"از الجدي"د .ل"م يك"ن ل"دينا تلفون"ات وال
س""يارات خاص""ة ،وك""ان باإلﻣك""ان أن يك""ون ل""دينا ذل""ك فطبيع""ة عملن""ا تتطلب""ه ،وربم""ا
كانت تفيدنا بعض الشيء .ولم يكن لدى قيادة الحزب تحفظ على حيازتنا لھا ،خاصة
بعد أن سمعت ﻣن ﻣمثل أح"د األح"زاب الحليف"ة لن"ا ع"ن حاجتن"ا للس"يارة .ﻣ"ع ذل"ك ل"م
تغ "ـﱡرنا ﻣمي""زات الس""يارة والتلفون""ات وفض""لنا الص""يانة عليھ""ا .لق""د تعم""دت ذك""ر ھ""ذه
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التفاصيل ألن ال"بعض يتص"ور ب"أن ع"دم توجي"ه ض"ربة لتص"فية وجودن"ا ف"ي طھ"ران
ض"يع دروس التجرب"ة.
يعود إلى غض نظر إيراني عنا ،وﻣن ش"أن ھ"ذا التص"ور أن ي ّ
ففي حقيقة األﻣر إن األجھزة األﻣنية اإليرانية ل"م تغ"ض النظ"ر ع"ن أي ش"يء يمك"ن
أن يوصلھا إلى المنظمة وأسرارھا  .فعلى سبيل المث"ال ال الحص"ر ،اعتقل"ت ﻣراس"لنا
الرئيسي ﻣع قيادة الحزب الرفيق رح"يم الش"يخ عل"ي )حي"در فيل"ي(  ،عض"و المكت"ب
السياس""ي للح""زب الش""يوعي الكردس""تاني ووزي""ر االتص""االت ف""ي حكوﻣ""ة كردس""تان
الع "راق ف""ي الوق""ت الحاض""ر ،وتع""رض لتع""ذيب بش""ع وبق""ي ﻣع""تقال أكث""ر ﻣ""ن خم""س
سنوات ،ولوال صموده البطولي لتعرضت المنظم"ة إل"ى كارث"ة .واعتق"ل ﻣراس"ل آخ"ر
وھو الرفيق أبو زكي الذي تعوق عقليا جراء ﻣا تعرض ل"ه ﻣ"ن تع"ذيب ف"ي المعتق"ل.
واعتق""ل ﻣراس""ل ثال""ث ب""ين الرض""ائية والقاع""دة .وألق""ي الق""بض عل""ى الرفي""ق رح""يم
عجين""ة وتع""رض إل""ى ﻣعاﻣل""ة ﻣنافي""ة ألبس""ط الحق""وق الت""ي ت""نص عليھ""ا الق""وانين
الدولي"""ة ،وبق"""ي س"""بعة ش"""ھور ف"""ي المعتق"""ل  ،قض"""ى  185يوﻣ"""ا ﻣنھ"""ا ف"""ي زنزان"""ة
انفرادية .وأعتقل كذلك الرفيق أسعد خض"ر)أب"و نج"اح( وزوجت"ه أم نج"اح ف"ي ﻣط"ار
طھران وأحتجزا شھورا عديدة وعوﻣال ﻣعاﻣلة ال إنسانية .وأعتقل الرفيق أن"ور ط"ه
سفر خارج إيران .وط"ورد الرفي"ق
)أبو عادل ( وھ ّربه الرفاق ﻣن المعسكر وﻣن ثم ُ
عاﻣر عبد ﷲ في طھران ﻣن قبل س"لطات األﻣ"ن ،وس"اعدته ظ"روف ﻣعين"ة لل"تخلص
ﻣنھم .وعندﻣا علمت بأن الباسدار استفسروا عني في الفندق الذي كنت أقيم فيه ف"ي
الرضائية ،غادرت المدينة فورا ولم أع"د أتوق"ف ف"ي المدين"ة الم"ذكورة ف"ي س"فراتي
ﻣن طھران إلى قاعدتنا في كردستان.
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المؤلف وعلى يساره الرفيق عاﻣر عبد ﷲ وعلى يمينه أم شروق والرفيق علي
الجبوري ـ أبو أثير ،في بيت صديق في إيران عام 1982
وكان حزب البعث ،بأسلوبه الخاص ،يحرض علين"ا .فق"د وزع ﻣنش"ورا يحم"ل توقي"ع
الحزب الشيوعي العراق"ي ،يح"تج في"ه عل"ى االض"طھاد ال"ذي يعاني"ه الش"يوعيون ف"ي
إيران ويستنكر اعتقال الرفيق عادل حبه وﻣطاردة الرف"اق جاس"م الحل"وائي وآخ"رين
ف""ي ك""رج .يوج""د ف""ي ك""رج ﻣق""ر الح""زب ال""ديمقراطي الكردس""تاني ،وكن""ت ﻣ""ع آخ""رين
نتردد عليه ول"م نط"ارد ف"ي ي"وم ﻣ"ا ھن"اك إطالق"ا ً .وكان"ت ﻣعلوﻣاتن"ا تش"ير ب"أن ھن"اك
قوى إسالﻣية عراقية ﻣتشددة ھي األخرى تح"رض علين"ا ،واس"تفحلت ھ"ذه الظ"اھرة
األخيرة في النصف الثاني ﻣن عقد الثمانينات ،ولم أكن ﻣوجوداً في إيران.
في شتاء ع"ام  1982حاول"ت الس"لطات األﻣني"ة اإليراني"ة إلق"اء الق"بض عل"ى الرفي"ق
عزي""ز ﻣحم""د األﻣ""ين الع""ام للجن""ة المركزي""ة لحزبن""ا .ك""ان خ""الو ح""اجي ﻣمث""ل الح""زب
االشتراكي الكردستاني )حس"ك( يت"ابع ﻣعاﻣل"ة ج"واز الرفي"ق عزي"ز ف"ي دائ"رة الس"فر
واإلقاﻣ""ة عن""دﻣا تعرف""ت المخ""ابرات عل""ى ص""ورة الرفي""ق عزي""ز وطلب""وا ﻣ""ن خ""الو
حاجي ،الذي أنكر ﻣعرفته بمكانه ،إحضاره فورا تح"ت تھدي"د ووعي"د ش"ديدين  .ك"ان
الرفي"ق عزي""ز يق""يم ف""ي ش""قتنا ف""ي طھ"ران عن""دﻣا زارن""ا الرفي""ق ف""الح ،وھ""و الرفي""ق
الوحيد الذي يعرف بيتي ﻣن بين رفاق ﻣنظمة طھران ،وأخبرنا بالموضوع وأض"اف
ب"أن خ"الو ح"اجي خ"ائف ج"داً وينتظ"ر رأين"ا .اتفقن"ا أن نأخ"ذ ﻣن"ه الج"واز ونعفي"ه ﻣ"ن
المھمة .في عصر نفس ذلك اليوم وكنا نتجول ،الرفي"ق عزي"ز وأم ش"روق وأن"ا ،ف"ي
شوارع ھادئة قريبة لبيتنا ،اتصلت بخ"الو ح"اجي ﻣ"ن تلف"ون عم"وﻣي وبع"د التحي"ات
ناولت سماعة التلفون للرفيق عزيز ال"ذي ش"كره ورف"ع ﻣعنويات"ه وطمأن"ه وق"ال ل"ه:
"لقد أديت ﻣھمتك ولست ﻣسؤوال عن عدم إنجازھا و أرجو أن تع"ود إل"ى عائلت"ك"،
وذلك ردا على أسف خالو حاجي لعدم إنجازه المھمة.

خالو حاجي
خالو ح"اجي شخص"ية فري"دة ﻣ"ن نوعھ"ا .ك"ان ﻣس"ؤوال ع"ن جھ"از ﻣخ"ابرات الح"زب
الديمقراطي الكردستاني )باراستن( في السليمانية في سبعينيات القرن الماض"ي قب"ل
أن يص""بح عض""وا ف""ي اللجن""ة المركزي""ة ل )حس""ك( وﻣم""ثلھم ل""دى الس""لطات اإليراني""ة
وبعض أطراف القوى السياسية العراقي"ة .ك"ان يھ"تم بكس"ب ثق"ة الباس"دار لالس"تفادة
ﻣن ذلك في تمشية ﻣختل"ف األﻣ"ور لح"زبھم وحلف"ائھم ف"ي إي"ران .خ"الو ح"اجي رج"ل
ﻣتوسط القاﻣة في األربعينيات ﻣن عمره ،له لحي"ة كث"ة س"وداء ،بش"وش الوج"ه وذو
طب""ع ﻣ""رح .ول""م تك""ن لحيت""ه وح""دھا دلي""ل عل""ى "إس""الﻣيته" أﻣ""ام الباس""دار وإنم""ا
لزواجه باﻣرأتين  ،واألﻣر األخي"ر ك"ان يش"ھره دائم"ا أﻣ"ام الباس"دار بمج"رد التش"كيك
بإسالﻣيته باعتباره اش"تراكيا .ك"ان كريم"ا ﻣعن"ا و بيت"ه ف"ي أروﻣي"ة ﻣحط"ة لن"ا ،وف"ي
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نفس الوقت لم تكن قيادة حزبنا تبخل عليه وعلى حزبه ب"أي ﻣس"اعدة ﻣمكن"ة .خ"الو
يكيل المديح والثناء لنا ويميزنا عن اآلخرين ويبدي االستعداد لمساعدتنا بأقص"ى ﻣ"ا
يس""تطيع .وال أع""رف إن ك""ان ﻣص""در ذل""ك خبرت""ه أم بت""أثير زوجت""ه الثاني""ة المنح""ازة
فكريا وسياسيا لحزبنا ،أو لربما إلى العاﻣلين ﻣعا .إنه ال يع"رف ش"يئا اس"مه ﻣش"كلة،
فھو "حالل المشاكل" .وعن"دﻣا تواجھ"ه ﻣش"كلة أﻣني"ة يس"تلھم خب"رة عمل"ه الس"ابقة
بالباراستن ويقوم ،حسب تصريحه لنا ،بالتفكير في ﻣا يدور في خلد الخص"م لمعرف"ة
خططه ،لكي يضع الخطة المالئمة .عندﻣا فاتحته بنيتنا إيصال إذاعة ﻣن طھران إل"ى
رفاقنا في كردستان ،ل"م يت"ردد ف"ي الموافق"ة عل"ى ﻣس"اعدتنا بش"رط اس"تالﻣھا خ"ارج
المكان الموجودة فيه .أخبرته بأنه سيستلمھا ﻣن الرفيق فالح .وبالفعل فق"د وص"لت
اإلذاعة سالمة إلى الرفاق في كردستان ،بع"د بض"عة أس"ابيع ﻣ"ن أح"داث بش"ت آش"ان
الت""ي تكب""دنا فيھ""ا خس""ائر جس""يمة ب""األرواح والممتلك""ات ،وﻣ""ن ب""ين تل""ك الخس""ائر
اإلذاع""ة .وكان""ت الجدي""دة أفض""ل ﻣ""ن القديم""ة .وعن""دﻣا كن""ت أق""ول لخ""الو ح""اجي ﻣ""ن
الض""روري التح""وط واالنتب""اه ف""ي تعاﻣل""ه ﻣ""ع الباس""دار ،ك""ان يجي""ب" :ال تخ""اف أن""ا
ﻣشتغل بالباراستن".
ولكن خوفي كان في ﻣحله .فقد أخبر الباسدار ،بعد اعتقال حيدر فيلي ،عندﻣا س"ألوه
بھذه الصيغة الخدًاعة " :إن ﻣھمة حي"در فيل"ي ﻣراس"ل ف"ي الح"زب ،أل"يس ك"ذلك؟".
"نعم" .أجابھم خالو حاجي ،ظنا ﻣنه ب"ان حي"در ق"د اعت"رف ب"ذلك .ول"م ي"تمكن خ"الو
حاجي ﻣن االستمرار بذلك الوضع ،ففي ليلة ظلماء ھاجر ھو وعائلت"ه إل"ى لن"دن ف"ي
أوائ""ل التس""عينات.اغتي""ل خ""الو ح""اجي ف""ي آذار ع""ام  1994ف""ي الس""ليمانية ،أثن""اء
االقتت""ال ب""ين األخ""وة ،واتھ""م الحزب""ان ال""ديمقرطي الكردس""تاني واالتح""اد ال""وطني،
أحدھما اآلخر ،ببيانات عاﻣة بالحادث .وإذا صح ادعاء الطرفين ،فإن ذلك يعن"ي ب"أن
خالو حاجي ربما لم يخطأ في قراءة عقلية الحزبين ،بل أخطأ في قراءة عقلية ثالث"ة
أو تجاھلھا غفلة .تحية لروحه وعزاؤنا لعائلته.
نعود إلى الرفيق عزيز ﻣحمد الذي تعرق"ل س"فره وفق"ا للخط"ة المرس"وﻣة ،وبق"ي ف"ي
طھران حوالي الشھرين  .وعندﻣا زار وفد ﻣن جمھورية اليمن الديمقراطية برئاس"ة
عب""د الق""ادر باجم""ال وزي"""ر الص""ناعة آن""ذاك ورئ"""يس ال""وزراء الح""الي للجمھوري"""ة
اليمنية ،طھران في أواخر ش"ھر ك"انون الث"اني ع"ام  ،1983طل"ب ﻣ"ن عل"ي خ"اﻣنئي
رئيس الجمھورية اإلسالﻣية اإليرانية آنذاك اصطحاب عزيز ﻣحمد ﻣعه عن"د ﻣغ"ادرة
طھران .ولم يعترض خاﻣنئي عل"ى ذل"ك .وف"ي ليل"ة الس"فر س"لمت الرفي"ق عزي"ز إل"ى
القنص""ل اليمن""ي ال""ذي كان""ت تربطن""ي ب""ه عالق""ة ﻣنتظم""ة .وتنفس""نا الص""عداء عن""دﻣا
علمنا ،في اليوم التالي ،بأن السفر قد تم بسالم.
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الرفيق عزيز ﻣحمد وبجانبه ھناء صادق ابنة خال المؤلف وابنھا ﻣازن والمؤلف
وزوجته.أخذت الصورة في شقة المؤلف في طھران نھاية عام 1982

طبيعة ﻣھاﻣنا في إيران
كانت ھناك في طھران ھيئة حزبية يقودھا الرفيق فالح وفي عضويتھا الرفاق س"يد
ھاشم وأب"و فاطم"ة وحي"در فيل"ي ،و ثالث"تھم ﻣتفرغ"ون وي"رتبط بھ"م ع"دد ص"غير ﻣ"ن
الرفاق المتفرغين أيضا .وكان ھناك ﻣراسالن بيننا وبين الشام ال عالقة لھم بالھيئ"ة
المذكورة .كانت إحدى المھ"ام الب"ارزة الت"ي تق"وم بھ"ا المنظم"ة تق"ديم المس"اعدة إل"ى
الرفاق الذين يصلون ﻣن كردستان للعالج في طھ"ران وذل"ك بم"رافقتھم وﻣس"اعدتھم
ف""ي الترجم""ة و ت""دبير إق""اﻣتھم ف""ي الفن""ادق .واس""تفاد الرف""اق ﻣ""ن فن""دق بعين""ه حي""ث
تمكنوا ﻣن بناء عالقات جيدة ﻣ"ع ص"احبه .أﻣ"ا بالنس"بة للك"وادر الحزبي"ة ،فق"د ك"انوا
يقيمون في بيوت الرفاق أو ف"ي غرف"ة ﻣ"ؤجرة لھ"ذا الغ"رض .ك"ان الباس"دار يتح"رى
الفنادق أحيانا ويكتفي بالتأكد ﻣن حي"ازة الش"خص عل"ى ورق"ة الس"ماح الص"ادرة ﻣ"ن
األحزاب الكردية وﻣن صالحيتھا .وفي وقت ﻣن األوقات كان"ت ل"دينا أوراق ﻣختوﻣ"ة
وﻣوقعة سلفا ،نمألھا ونستخدﻣھا عند الضرورة .ويتحرى الباسدار أحيانا الحاجيات
الشخصية .فعثروا في إحدى الم"رات عل"ى ص"ورة ك"ارل ﻣ"اركس ل"دى أح"د الرف"اق،
واكتف""وا بتمزي""ق الص""ورة وال""تھجم عل""ى الرفي""ق .وف""ي أح""د األي""ام بل""غ ع""دد الرف""اق
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ال""ذين يقيم""ون بش""كل ﻣؤق""ت ف""ي طھ""ران ألس""باب ﻣختلف""ة ح""والي خمس""ين رفيق "ا ً
وغالبيتھم للعالج.
يمك""ن أن يستش""ف الم""رء ﻣ""ن ح""ادث تمزي""ق ص""ورة ﻣ""اركس ب""أن اإلي""رانيين ك""انوا
يعرفون بأن ھناك شيوعيين ي"أتون إل"ى طھ"ران للع"الج و لك"ن ك"انوا يغض"ون النظ"ر
ع""ن ذل""ك .أﻣ""ا األﻣ""ور األخ""رى فل""م يك""ن يعرف""ون بھ""ا ،فھ""ي بطبيعتھ""ا خطي""رة وغي""ر
قانوني""ة وكن""ا ﻣض""طرين للقي""ام بھ""ا .كان""ت تح""ول ﻣب""الغ ﻣ""ن الخ""ارج إل""ى كردس""تان
وعلينا إيصالھا سرا بعشرات الرحالت الخطرة سنويا وكان يقوم بذلك رف"اق بواس"ل
وأﻣناء وھم حيدر فيلي وأبو زكي ونوري وعادل ﻣيران.
وكان"ت ھن""اك آلي"ة للتعاﻣ""ل ﻣ""ع ھ"ذا الموض""وع ال ت""دع ﻣج"اال ألي تالع""ب .فف""ي أول
زي""ارة قم""ت بھ""ا إل""ى قي""ادة الح""زب ف""ي كردس "تان ،وكن""ا ،للت""و ،ق""د أتممن""ا ص""فقة.
استفس""ر ﻣن""ي أح""د رف""اق اللجن""ة المركزي""ة ع""ن جان""ب ﻣنھ""ا فأجبت""ه ...وإذا ب""الرفيق
يشكك بقضية ﻣعينة .لقد كان ذلك بمثابة صدﻣة لي ،أنا أقول ل"ه ب"أن ھ"ذا ھ"و أحس"ن
سعر ﻣوجود في السوق لھذه البضاعة ،وھ"و ي"ذكر ل"ي س"عراً آخ"راً .فك"رت ﻣلي"ا ف"ي
األﻣر ووجدت ﻣن الضروري اتخاذ تدابير ﻣن ش"أنھا أن تقين"ي ﻣ"ن أي ش"ك .أخب"رت
الرفي""ق عم""ر عل""ي الش""يخ )أب""و ف""اروق( عض""و المكت""ب السياس""ي ،وك""ان ﻣرجع""ي
الحزبي ،بما سمعته وأضفت:
"إن أي ص""فقة ال ت""تم إال بق""رار نتخ""ذه س""وية الرفي""ق ف""الح وأن""ا ،وإن أي تالع""ب
يتطلب تواطؤاً ﻣع التاجر وﻣع الرفيق سيد ھاشم الذي يعمل ﻣعنا ويس"اعدنا ف"ي ھ"ذه
األﻣ""ور .فھ""ل يعق""ل أن يحص""ل ذل""ك؟" "ال" ،أج""اب عم""ر وأض""اف :ال تھ""تم لك""الم
الرفيق فھو قد يمزح ﻣع"ك .فقل"ت ل"ه" :أن"ا ال يعجبن"ي ھ"ذا الم"زاح وأقت"رح ﻣ"ا يل"ي:
ﻣاداﻣ"""ت ھن"""اك ثق"""ة باآللي"""ة الت"""ي اتفقن"""ا عليھ"""ا ،ف"""إنني أرى أن ال نجي"""ب عل"""ى أي
استفسار يتعلق بھذا الموضوع .إال للجھة الحزبية المسؤولة .وﻣن جانبن"ا س"وف ال
نسمح بتدخل أحد في ھذا الشأن".
وفعال ،لم يتدخل أحد في ھذا الموضوع إطالقا ،ﻣ"ا ع"دا الرفي"ق عزي"ز ﻣحم"د عن"دﻣا
كان ﻣقيما في طھران وأراد اإلحاطة ببعض المعلوﻣات في ھذا المجال ،وحصل على
ذل""ك ﻣ""ن الرفي""ق ف""الح .ونح""ن ﻣ""ن جانبن""ا كن""ا ﻣلت""زﻣين بش""كل ص""ارم باآللي""ة .وك""ان
الرفيق فالح ينظم تقري"را ش"ھريا بالحس"ابات المالي"ة ،أطل"ع علي"ه وأرس"له إل"ى أب"ي
فاروق .ولم يقع أي خطأ أو صدفة سيئة في ھذا المجال طيلة سنوات عملن"ا ف"ي ھ"ذا
المي""دان .وق""د توثق""ت اآللي""ة الم""ذكورة بع""د تع""رف العدي""د ﻣ""ن الرف""اق القي""اديين عل""ى
الجھات التي نتعاﻣل ﻣعھا.

عالقات عاﻣة
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كان لدينا عدد ﻣن العالقات العاﻣة ف"ي طھ"ران .ص"لتنا بح"زب ت"وده كان"ت بالمناض"ل
المعروف الشاعر والكاتب حسن قزلج"ي عض"و اللجن"ة المركزي"ة ال"ذي استش"ھد ف"ي
المعتقل في الضربة األخيرة لحزب توده عن عمر يناھز الثمانين عاﻣ"ا .ك"ان قزلج"ي
ي"تكلم العربي"ة بلكن"ة كردي"ة فق""د ع"اش ف"ي الع"راق ح""والي عش"رين عاﻣ"ا ھارب"ا ً ﻣ""ن
نظام الشاه .واش"تغل ع"اﻣال زراعي"ا ف"ي الري"ف وعاﻣ"ل بن"اء ف"ي الم"دن بم"ا ف"ي ذل"ك
بغ""داد .واس""تقبلني ف""ي أول لق""اء المناض""ل المع""روف رض""ا ش""لتوكي عض""و المكت""ب
السياس"ي ،وھ""و ﻣ""ن ض""باط ح""زب ت""وده وال""ذي قض""ى  25عاﻣ""ا ف""ي س""جون الش""اه،
ووجدت""ه رفيق""ا ﻣتواض""عا .وق""د ﻣ""ات ھ""ذا المناض""ل أيض""ا ف""ي المعتق""ل ف""ي الض""ربة
األخيرة لحزب توده .وكانت عال قتنا بفدائيي خل"ق ـ األكثري"ة أيض"ا ﻣنتظم"ة و أغل"ب
اللقاءات تجري في ش"وارع طھ"ران ﻣ"ع أح"د ك"وادرھم الش"ابة ،واس"تقبلني ف"ي أول
لق""اء المس""ؤول األول ف""ي المنظم""ة فَ""روخ نڱھ""دار ،وھ""و ش""اب غاي""ة ف""ي التواض""ع
والھدوء ،وكنت أسائل نفسي وھ"و ج"الس أﻣ"اﻣي أل"يس ھ"دوؤه ظاھري"ا؟ فاألس"لوب
األساس""ي لكف""اح ﻣنظم""تھم ف""ي زﻣ""ن الش""اه ھ""و االغتي""االت ،وھ""ي أول ﻣنظم""ة دع""ت
الجماھير إلى الھجوم على الثكنات واالستيالء عل"ى األس"لحة .وعن"د لق"ائي ك"انوا ق"د
اس"تكملوا تحوي"ل ﻣنظم""تھم ﻣ"ن ﻣنظم""ة "ﻣس"لحة" إل"ى ﻣنظم""ة سياس"ية جماھيري""ة.
وأخبرون""ا ف""ي اللق""اء ب""أنھم يق""رون جمي""ع بيان""ات األح""زاب الش""يوعية الص""ادرة ﻣ""ن
ﻣؤتمراتھا العالمية .وكانت لدي عالقة ﻣنتظمة ووطي"دة ﻣ"ع قنص"ل جمھوري"ة ال"يمن
الديمقراطية ،وھ"ذه القن"اة كان"ت حيوي"ة بالنس"بة لن"ا ،فع"ن طريقھ"ا كن"ا نس"تلم الكت"ب
والمطبوعات والبريد الحزبي أحيانا .أﻣا العالقة بحدك فكان"ت ت"تم ﻣ"ع عثم"ان قاض"ي
وشوكت عقراوي في كرج .وقد التقيت ﻣرة واحدة بالسيد ﻣس"عود الب"ارزاني .ولھ"ذا
اللقاء دواعي تستحق التوضيح ،بالرغم ﻣن أننا سنستبق األحداث.
وص""ل إل""ى طھ""ران ﻣ""ن وكردس""تان الرفي""ق ب""اقر إب""راھيم وزوجت""ه ف""ي نھاي""ة ع""ام
 ،1984وكان""ا يحم""الن رس""الة ﻣ""ن المكت""ب السياس""ي تش""ير إل""ى أن ﻣجيئھم""ا إل""ى
طھ""ران للع""الج ولتس""فيرھما إل""ى س""وريا إذا ﻣ""ا ت""وفرت إﻣكاني""ة ذل""ك .كان""ت إﻣكاني""ة
تسفيرھما ﻣعدوﻣة تقريبا .الطيران اإليراني كان ﻣتوقفا بين طھ"ران ودﻣش"ق تماﻣ"ا،
وكان الحصول على تذكرة لرحلة قريب"ة عل"ى الط"ائرة الس"ورية غي"ر ﻣمك"ن إال ع"ن
طري""ق الس""فارة الس""ورية الت""ي ال عالق""ة لن""ا بھ""ا ،ھ""ذا فض""ال ع""ن ع""دم حي""ازة ب""اقر
وزوجت""ه عل""ى ج""وازات س""فر .وص""ل طھ""ران ف""ي حين""ه خمس""ة رف""اق ﻣ""ن س""وريا
وغادرونا إلى كردستان .طرحت فكرة االستفادة ﻣن ج"وازاتھم والت"ي تحم"ل تأش"يرة
لم""دة ش""ھر لتس""فير بع""ض الرف""اق ال""ذين ينتظ""رون ف""ي طھ""ران ،إذا ﻣ""ا أفلحن""ا ف""ي
تزويرھا .ھناك إذا بصيص أﻣل في تسفير ب"اقر وزوجن"ه ،فتحرك"ت شخص"يا لتح"ري
اإلﻣكانيات .كان ھناك رفيق ﻣوجوداً في طھران لديه إلم"ام بتزوي"ر الوث"ائق فاتص"لت
ب"ه وأب""دى اس"تعداده لت""دبير األﻣ"ر .أرس""لنا ﻣراس"ال جل""ب لن"ا ج""وازات الرف"اق ال""ذين
غادرونا ،وز ّورناھا .كانت ھناك فرص"ة واح"دة للس"فر ف"ي ﻣ"دة التأش"يرة وھ"ي عل"ى
الرحل""""ة القادﻣ""""ة عل""""ى الط""""ائرة الس""""ورية .فكرن""""ا بتوس""""يط الح""""زب ال""""ديمقراطي
الكردس""تاني )ح""دك( ،لت""أﻣين ت""ذكرتين ﻣ""ن الس""فارة الس""ورية .س""افرت إل""ى ك""رج
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والتقي""ت بالس""يد عثم""ان قاض""ي ال""ذي ق""ال ل""ي" :إن ھ""ذا األﻣ""ر ل""يس ﻣ""ن ص""الحياتنا
وربما يتمكن )أبو ﻣسرور( ﻣسعود البارزاني ﻣن ﻣس"اعدتكم ،وھ"و ل"يس ف"ي المق"ر
اآلن وذھب إلى البيت".
طلبت ﻣنه أن يخبر السيد ﻣسعود برغبتي ف"ي اللق"اء ب"ه .وق"د لب"ى الطل"ب ﻣش"كوراً.
عرضت الموضوع على السيد ﻣسعود وأخبرته بان عدم سفر المعني"ين عل"ى الرحل"ة
القادﻣة يعني فشل المشروع .طرح البارزاني علي س"ؤاال واح"د وھ"و":ھ"ل بإﻣك"اني
ﻣعرف""ة اس""م الرفي""ق المس""افر؟" زودت""ه باالس""م .وكل""ف ھ""و ب""دوره الس""يدين عثم""ان
قاض""ي وش""وكت عق""راوي بت "دبير األﻣ""ر .وعن""دﻣا ودع""ت البرزان""ي ق""ال ل""ي" :بل""غ
تحياتي ألبي سعود ) عزيز ﻣحمد( وقل له نحن على العھ"د ب"اقون" .كب"ر الرج"ل ف"ي
عينيّ ،
فتذكر العھ"ود والوف"اء بھ"ا ھ"ي ﻣ"ن أھ"م خص"ال الزعم"اء الحقيقي"ين والن"اس
المحترﻣين.
عند عودتي ذھبت إلى شارع سلس"بيل ،وھ"و ش"ارع جمي"ل غي"ر بعي"د ع"ن بيتن"ا ،كن"ا
نتمش""ى في""ه عص""ر ك""ل ي""وم .وكن""ت أتوق""ع أن أج""د أب"ا خول""ة وأم خول""ة ،الل""ذين كان""ا
يتابعان جھودنا خطوة فخطوة ،برفقة أم شروق .وعثرت عليھم فعأل .كان أبو خول"ة
يائسا ً ﻣن الحصول على ﻣساعدة )حدك( لذلك فقد تفاجأ بموقفه اإليجابي .سافر ب"اقر
إبراھيم وزوجته وكنا قلقين عليھم بع"ض الش"يء ألن اس"م زوجت"ه ف"ي الج"واز ك"ان
اسما ﻣذكرأ .ولم يجر تغييره ألنه لم يكن ﻣن األسماء الذكورية الشائعة.

إطالق سراح الرھائن

***

كتبت رسالة إلى المكتب السياسي في حزيران  1982أطلب فيھ"ا إج"ازة لم"دة ش"ھر
لاللتقاء بأبنائنا في شھر تموز عل"ى حس"ابنا الخ"اص .وقبي"ل اس"تالﻣي الج"واب وف"ي
اتصال ھاتفي ﻣع الشام أخبرني الرفيق عبد الرزاق الصافي بنبأ إطالق سراح جمي"ع
أخ""وتي المعتقل""ين ووص""ولھم إل""ى دﻣش""ق ،ودع""اني للتوج""ه إل""ى الش""ام وأك""د عل""ى
ض"""رورة ذل"""ك .وك"""ان الرفيق"""ان الص"""افي وزك"""ي خي"""ري فق"""ط ﻣ"""ن أعض"""اء المكت"""ب
السياسي ﻣوجودين في الشام آن"ذاك .فتص"ورت ب"أن ھن"اك ض"رورة عاجل"ة لس"فري،
فق""ررت الس""فر ﻣ""ع أم ش""روق .وكن""ت عل""ى قناع""ة ب""أن ﻣغ""ادرة ﻣ""وقعي قبي""ل ﻣوع""د
اإلجازة التي ل"م أش"ك ب"أن المكت"ب السياس"ي س"يوافق عليھ"ا  ،ل"ن تت"رك أي"ة عواق"ب
سلبية على سير عمل المنظمة .وزي"ادة ف"ي الحيط"ة ،نظم"ت ص"لة تلفوني"ة أس"بوعية
بيني وبين الرفيق فالح للتشاور والمتابعة .وصل الرفيق الص"افي إل"ى طھ"ران وھ"و
ف""ي طريق""ه إل""ى كردس""تان عش""ية س""فرنا .وعن""د استفس""اري ع""ن ﻣب""ررات وض""رورة
س""فري ،أوض""ح بأن""ه ك""ان ي""روم ﻣعرف""ة كيفي""ة الس""فر وﻣس""الك الطري""ق وال توج""د
ض""رورة للس""فر اآلن .أخبرت""ه ب""أنني ل""م أفھ""م األﻣ""ر عل""ى ھ""ذه الص""ورة وإنن""ا أنجزن""ا
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ﻣعاﻣلة الج"واز ويُلزﻣن"ا ذل"ك بمغ"ادرة األراض"ي اإليراني"ة ،وأرج"و توض"يح االلتب"اس
لرفاق المكتب السياسي.
اس""تأجر الح""زب بيت""ا بس""يطا ً ولكن""ه كبي""راً◌ٌ ف""ي ﻣنطق""ة د ّﻣ""ر ،الواقع""ة ف""ي ض""واحي
دﻣشق ،وجم َع فيه عوائ"ل إخ"وتي ،وص"رف لھ"م ﻣخصص"ات ش"ھرية ،توقف"ت بطل"ب
ﻣن إخوتي حال وصولھم.علمت ﻣن إخوتي بأنه قد أطلق سراح جميع المعتقل"ين ﻣ"ن
عوائ"ل الش"يوعيين ال"ذين ك"انوا ﻣوج"ودين ف""ي ﻣعتق"ل الفض"يلية كرھ"ائن ،بن"اء عل""ى
قرار عفو صدر ﻣن رأس النظام .وجاء ھذا القرار عل"ى أث"ر ﻣحاول"ة النظ"ام الفاش"لة
إلع""ادة العالق""ات ﻣج""دداً ﻣ""ع الح""زب الش""يوعي .كم "ا ج""اءت اإلش""ارة إل""ى ذل""ك ف""ي
الموض"""وع المعن"""ون "حقيق"""ة عالق"""ة القي"""ادة الس"""وفيتية بقي"""ادة الح"""زب الش"""يوعي
العراقي في عقودھا األخيرة" .وجرت ﻣحاولة فاشلة لع"رض عملي"ة إط"الق الس"راح
في التلفزيون العراقي ألغراض دعائي"ة .فق"د نظ"م ﻣ"ا س"مي باالحتف"ال للمعتقل"ين ف"ي
قاعة ﻣجھزة بالكاﻣيرات بعد إحضار ﻣجموعة ﻣن س"جن نق"رة الس"لمان وأخ"رى ﻣ"ن
سجن الحلة .كان عدد المعتقل"ين أكث"ر ﻣ"ن  100ش"خص بي"نھم نس"اء وأطف"ال ،وب"ين
المعتقل""ين نس""بة غي""ر قليل""ة ﻣ""ن األك""راد ..وحض""ر "الحف""ل" ع""دد كبي""ر ﻣ""ن ك""وادر
أجھ"زة األﻣ"ن يق"در ع"ددھم ب"أكثر ﻣ"ن  20ﻣوظف"ا جلھ"م ﻣ"دراء ﻣكات"ب .وطل"ب ﻣ""دير
األﻣ"ن الع"ام فاض""ل الب"راك ﻣ""ن بض"عة ﻣعتقل""ين التح"دث ،ك""ان أخ"ي حمي""د ﻣ"ن بي""نھم.
وسأتركه يتحدث بنفسه وبآرائه:
"ش""كرت الس""يد ال""رئيس عل""ى ق""رار العف""و ،وتمني""ت أن يتوس""ع ليش""مل اآلخ""رين.
فقاطعني البراك بالقول:
ـ ال شأن لك باآلخرين ،تحدث لنا عن خيانة الشيوعيين وتعاونھم ﻣع إيران.
ـ " أش""ك بتع""اون الح""زب الش""يوعي ﻣ""ع الحكوﻣ""ة اإليراني""ة لوج""ود خالف""ات سياس""ية
وفكرية واسعة بينھما.
ـ الم تشاھد التلفزيون عندكم في المعتقل؟ البراك ﻣقاطعا ً.
ـ التلفزيون يعكس وجھة نظر واحدة.
استھجن البراك رأي"ي وطل"ب ﻣن"ي التح"دث ع"ن خيان"ة جاس"م )المزعوﻣ"ة( لوطن"ه.
تح""دثت ع""ن الص""راعات الدﻣوي""ة الت""ي ﻣ""رت بھ""ا األح""زاب والت""ي ل""م تجل""ب أي خي""ر
لل""وطن ،وكي""ف أن تعاونھ""ا ك""ان وراء ث""ورة  14تم""وز ...ل""م ي""رق الح""ديث للب""راك
فقاطعني بعصبية طالبا ﻣن"ي اإلجاب"ة عل"ى الس"ؤال وال"دخول ف"ي الموض"وع وﻣض"يفا
باستھجان:
ـ يريد يلقي علينا ﻣحاضرة.
فرددت عليه بأني أريد توضيح الخلفية التاريخية .وواص"لت الح"ديث ،فتطرق"ت إل"ى
ت""أﻣيم ال""نفط ،وكي""ف اغرورق""ت عيونن""ا ،جاس""م وأن""ا ،بال""دﻣوع عن""دﻣا س""معنا بق""رار
الت""أﻣيم .وھن""اك الكثي""ر ﻣ""ن اإلنج""ازات الوطني""ة واالجتماعي""ة الت""ي تحقق""ت ف""ي ظ""ل
التعاون وفي عھد الجبھة ...فق"د الب"راك أعص"ابه ف"أوقفني ع"ن الك"الم و راح ي"تھجم
علي وعلى العائلة".

229

ـ استفسر أخي ﻣجيد عن ﻣصير العوائل المسفرة فرد البراك:
ـ " ال توج""د ﻣش""كلة ي""ذھب واح""د ﻣ""نكم ويجلبھ""ا أو ) ﻣس""تدركا وآﻣ""را ﻣ""دير المكت""ب
األول( زودوا الحل"وائيين أخ"وة جاس"م كلھ""م بالوث"اق الض"رورية ليس"افروا ولي""ذھبوا
حيثما يشاؤون ...
وأنھى البراك االجتماع الذي تردد في"ه اس"م رأس النظ"ام أكث"ر ﻣ"ن ﻣ"رة ول"م يص"فق
المعتقلون ،ولم يبث اللقاء بالطبع" .انتھى حديث أخي حمبد.
استدعت إدارة المعتقل جميع المعتقلين المعني"ين ب"األﻣر ت"دريجيا وأطلق"ت س"راحھم.
بق""ي أخ""وتي وعائل""ة حس""ين س""لطان ،الت""ي تربطن""ا بھ""ا عالق"ة نس""ب ،بض""ع س""اعات
إضافية .وقبل إطالق سراحھم أعادت الس"لطات األﻣني"ة وث"ائقھم وص"ورھم وﻣكن"تھم
ﻣن السفر ،بالرغم ﻣن أن السفر كان ﻣحضوراً على العراقيين بسبب الحرب.

عدد ﻣن أشقائي وعائالتھم .أخذت الصورة بعد إطالق سراحھم في حزيران عام
 1982على أثر العفو العام حيث كانوا ﻣحجوزين كرھائن
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أشقاء المؤلف الستة على يمينه حميد خليل ﻣجيد وعلى يساره سمير جليل قاسم
أخذت الصورة في دﻣشق بعد إطالق سراحھم في عام 1982
وصل أبناؤنا أيضا ﻣن االتحاد السوفييتي ،فقضينا وقتا ً ﻣمتع"ا ً ﻣ"ع أخ"وتي وع"وائلھم
في ﻣصايف سوريا .وعلى البحر في الالذقية .وعن"دﻣا اس"تمزج أخ"وتي رأي الح"زب
في ﻣوض"وع بق"ائھم أو ع"ودتھم ،ت"رك الح"زب األﻣ"ر لھ"م ليق"رروا ﻣ"ا يرتأون"ه .بق"ي
ﻣنھم اثنان ﻣع عوائلھم وعاد الباقون  .وق"د أودع األخ"وين حمي"د وخلي"ل ل"دينا ﻣبلغ"ا
ﻣ""ن الم""ال كأﻣان""ة ،ﻣ""ع ص""الحية الص""رف ﻣنھ""ا لتغطي""ة نفق""ات أبنائن""ا .و ص""رفنا ُج""ل
المبل""غ لط""ول فراقن""ا ال""ذي اس""تمر س""نوات طويل""ة بس""بب ﻣن""ع الس""فر عل""ى جمي""ع
العراقيين ،باس"تثناء لق"اء واح"د ﻣ"ع أخ"ي حمي"د ف"ي كردس"تان الع"راق ،ولھ"ذا اللق"اء
قصة ،جديرة بأن تروى ،كما أعتقد.
كنت عائدا للتو إلى طھران ﻣن اجتماع اللجنة المركزية الذي عقد ف"ي كردس"تان ف"ي
تم""وز ع""ام ،1984عن""دﻣا اس""تدعيت ﻣ""ن المكت""ب السياس""ي لك""ي ألتق""ي ب""أخي حمي""د
الموج""ود ف""ي كردس""تان ،ف""ي ﻣوق""ع غي""ر بعي""د ع""ن ﻣوق""ع قي""ادة الح""زب .عرف""ت ﻣ""ن
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المكت""ب السياس""ي ب""أن حمي""د ﻣرس""ل ﻣ""ن قب""ل س""لطات البع""ث ،والمطل""وب ﻣعرف""ة ﻣ""ا
عنده .التقيت بأخي حميد ،وكان لقاء حارا ...و شكا لي ﻣن جروح وآالم ف"ي رجلي"ه
جراء السير لمسافات طويلة .وسأعطي الكالم له ليروي ﻣا حدث بنفسه.
"أرس""ل ﻣ""دير المكت""ب األول ف""ي ﻣديري""ة األﻣ""ن العاﻣ""ة ،المتخص""ص بالش""يوعيين،
رسوال وطلب ﻣني السفر إلى كردستان لالتص"ال بب"اقر إب"راھيم وثاب"ت حبي"ب الع"اني
لكي أقول لھما:
ـ" ﻣ""ا ﻣعن""ى فاش""ية ودكتاتوري"ة وإس""قاط س""لطة  ...وﻣ""ا اليھ"ا ،ونح""ن نخ""وض ح""رب
وطنية ضد غزاة...
وعندﻣا استفسرت ﻣنه عن أسباب اختياري أجاب الرسول:
ـ نحن نثق بأنك ستنقل ﻣانريده بأﻣانة وستكون رسول سالم بيننا .سنوصلك ب"القرب
ﻣ""ن المنطق""ة الت""ي يوج""د فيھ""ا المتم""ردون ،وس""تذھب إل""يھم .إنھ""م ل""ن ي""ؤذوك إذا ﻣ""ا
تعرفوا على شخصيتك ،وطلبت ﻣنھم اللقاء بأخيك جاسم .فأجبت"ه ب"أنني غي"ر ﻣس"تعد
لالتصال بأشخاص ،أﻣا إذا تريدون االتصال بالحزب فال ﻣانع لدي.
ذھ""ب الرس""ول وع""اد بع""د أس""بوع ليخبرن""ي بم""وافقتھم عل""ى االتص""ال بقي""ادة الح""زب
واستعدادھم للقاء بين الطرفين في أي ﻣكان تقرره قيادة الحزب .وذكرت كل ذلك في
الرسالة التي أرسلتھا إلى قيادة الحزب عند وصولي أول قاع"دة أنص"ار تابع"ة لك"م".
انتھى كالم أخي حميد
أخبرت الرفاق في المكت"ب السياس"ي ،وك"انوا إض"افة إل"ى عزي"ز ﻣحم"د ك"ل ﻣ"ن عم"ر
علي الشيخ وكريم أحمد ،بنص الح"ديث .وبرغب"ة حمي"د بالبق"اء ف"ي كردس"تان وع"دم
العودة .بعد التداول بينھم حدثني الرفيق عزيز قائالً" :ﻣثلما تعرف فإننا خرجنا للت"و
ﻣ""ن اجتم""اع اللجن""ة المركزي""ة وال""ذي تناولن""ا في""ه الوض""ع السياس""ي وال جدي""د ل""دينا
بالنس""بة لم""ا يطرحون"ه ﻣ""ن أس""ئلة .و ك""ان ب""ودي أن ألتق""ي بحمي""د ،ولك""ن الرف""اق ل""م
يحبذوا ذلك .فما رأيك أنت" :أنا اآلخر ال أحبذ اللقاء ،خاص"ة وھ"و ﻣرس"ل ﻣ"ن جھ"ة
أﻣنية ،ول"يس سياس"ية" .أخب"رت أخ"ي حمي"د ب"أن يخب"ر الجھ"ة الت"ي أرس"لته ب"أن ال
جديد لدينا .وبإﻣكانه أن يوصل لھ"م نس"خ ﻣ"ن األدبي"ات الت"ي اطل"ع عليھ"ا ف"ي المق"ر.
وكان رأي الرفاق ﻣطابق لرأيي في عدم تحبيذھم بقاءه وينصحون بعودته ،وإال فق"د
يعرض عائلته لالنتقام.
علمت ﻣ"ن حمي"د بع"د س"نوات طويل"ة ﻣ"ن االنقط"اع بأن"ه س"لم األدبي"ات لرس"ول ﻣ"دير
المكت"ب األول بع""د عودت""ه ﻣ"ن كردس""تان ،وبع""د فت""رة أس"تدعي لألﻣ""ن العاﻣ""ة والتق""ى
بمدير المكتب األول .كان المدير غاضبا ً واعتب"ر جل"ب حمي"د لألدبي"ات وتس"ليمھا لھ"م
بمثابة تعاطف ﻣع ﻣحتواھا ،وإال لما حملھا لھم .وطلب حميد عدم تحميل األﻣ"ور بم"ا
ال تحتمل ،فھو رسول وﻣا على الرسول إال البالغ المبين .بعد ذلك طلب ﻣن حميد أن
يتح""دث عم""ا رآه وس""معه .فق""ال ل""ه حمي""د" :ھ""ذا الطل""ب خ""ارج االتف""اق ،لق""د ذھب""ت
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بمھم""ة سياس""ية وليس""ت أﻣني""ة وإن""ي أعتب""ر ﻣھمت""ي انتھ""ت .فغي""ر المس""ؤول األﻣن""ي
الموضوع .وسرعان ﻣا أنھى اللقاء.
إن ﻣثل ھ"ذا الموق"ف المت"زن ﻣ"ن حمي"د ،وھ"و ف"ي دائ"رة أﻣني"ة بعثي"ة ،ل"يس بغري"ب
علي""ه ،وق""د تطرق""ت ف""ي ذكري""اتي إل""ى العدي""د ﻣ""ن ھ""ذه المواق""ف المحس""وبة سياس""يا.
وھناك ﻣوقف ال بد ﻣن ذكره قبل إنھاء ھذا الموضوع .فقد أعتقلت الس"لطات األﻣني"ة
حميد في عام 1965؛ أي في عھد عبد السالم ع"ارف ،وطلب"ت ﻣن"ه أن يرش"دھم إل"ى
بيتي ،وأﻣ"ام إص"رارھم عل"ى ﻣعرفت"ه بالبي"ت ونكران"ه ل"ذلك ،تع"رض للتع"ذيب .وك"ان
يعرف بيتي فعال .وﻣن أجل التخلص ﻣ"ن ھ"ذا الم"أزق الح"رج ك"اد أن يض"حي بحيات"ه
عندﻣا أقدم على االنتحار وقطع شرايين يده اليسرى ف"ي ﻣوق"ف األﻣ"ن العاﻣ"ة .ونج"ا
بأعجوبة ﻣن الموت ألنه ن"زف كثي"را ﻣ"ن دﻣ"ه قب"ل عالج"ه .وأطلق"وا س"راحه بع"د أن
قالوا ل"ه" :نح"ن س"نطلق س"راحك ألنن"ا تأك"دنا ﻣ"ن ع"دم ﻣعرفت"ك بي"ت جاس"م ،ول"يس
لمحاولتك االنتحار"!
باعتقادي ﻣن غير الصحيح إنھاء ھذا الموض"وع وإبق"اء طل"ب الس"لطات األﻣني"ة ﻣ"ن
أخ""ي حمي""د االتص""ال بب""اقر إب""راھيم وثاب""ت حبي""ب الع""اني ،دون س""واھم ،عائم""ا .ك""ان
تقديري لألﻣر ف"ي حين"ه ھ"و أن البع"ث يتوس"م فيھم"ا ﻣرون"ة سياس"ية .أو إن"ه يح"اول
اللعب على التركي"ب الق"وﻣي داخ"ل الح"زب بھ"دف ش"ق وحدت"ه .وأض"يف اآلن ،ربم"ا
ك""ان البع""ث يع""ول عل""ى الرف""اق الع""رب ف""ي قي""ادة الح""زب ،ف""ي تغيي""ر سياس""ة الح""زب
لصالحه في الحرب العراقية اإليرانية العتقاده الخاطئ بذيلية ﻣواقف الرفاق األك"راد
لألحزاب الكردية .وعند استفساري ﻣن الرفيق عمر عل"ي الش"يخ ،باعتب"اره ﻣرجع"ي
الحزبي ،كما سبق وأن ذكرت  ،ع"ن ﻣغ"زى طل"ب األﻣ"ن ،ف"ي بداي"ة األﻣ"ر ،ﻣ"ن أخ"ي
حميد االتصال بالرفيقين المذكورين تحديدا ،أفاد بأنه ال يعرف.

ﻣحاسبة

***

لنعد إلى الش"ام ،كن"ت آﻣ"ل ف"ي ك"ل ﻣخ"ابرة تلفوني"ة ﻣ"ع الرفي"ق ف"الح ف"ي طھ"ران أن
يخبرني بوصول رد إيجابي ﻣن المكتب السياسي على طلب"ي اإلج"ازة لتك"ون س"فرتي
شرعية .وأخيراً ،وقبل أن تنتھي إجازة أبنائي ،أخبرني الرفيق فالح بوصول رس"الة
ﻣن المكت"ب السياس"ي يس"تغربون فيھ"ا ﻣغ"ادرة ﻣ"وقعي .فقطع"ت الس"فرة وع"دت إل"ى
طھران في أول طائرة ،وبقت أم شروق الستكمال المشوار ﻣع أبنائنا لح"ين ع"ودتھم
إلى االتح"اد الس"وفييتي .س"افرت إل"ى كردس"تان ح"ال وص"ولي إل"ى طھ"ران .حاس"بني
الرفيق عزيز ﻣحمد بحضور الرفي"ق الص"افي واعترف"ت ب"ان ﻣغ"ادرة ﻣ"وقعي ،والت"ي
حص""لت باس""تدعاء ﻣ""ن قب""ل عض""و ﻣكت""ب سياس""ي ،كان""ت تتطل""ب ﻣوافق""ة ﻣرجع""ي
الحزب""ي وال""ذي ھ""و ف""ي كردس""تان ول""يس الش""ام .وك""ان الرفي""ق عزي""ز ﻣھتم""ا أكث""ر
بالجانب العملي ،وأفاد بأنه كان ﻣن الممكن االستفادة ﻣن سفرتي إليصال أﻣر ﻣا ﻣن
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كردستان للشام لو كان لديھم علم بس"فري .وعلم"ت الحق"ا ب"أن األﻣ"ر ك"ان استفس"ارأ
ﻣن قيادة الحزب ﻣوجھ"ا للرف"اق ھن"اك ح"ول رأي الس"وفيت ف"ي ع"رض ح"زب البع"ث
لعودة حزبنا للجبھة ،وقد تمكن المكتب السياسي ﻣن إرسال االستفس"ار للش"ام خ"الل
وجودي فيھا ،وحملت جوابه ﻣعي عن"د ع"ودتي ﻣنھ"ا .وق"د أش"رت إل"ى تفاص"يل ذل"ك
ووثقت""ه ف""ي ﻣسلس""ل " حقيق""ة عالق""ة القي""ادة الس""وفيتية بقي""ادة الح""زب الش""يوعي
العراق""ي ف""ي عقودھ""ا األخي""رة" .لق""د ض""منت توض""يحاتي ﻣ""ع نق""د ذات""ي ف""ي رس""الة
ﻣوجھ""ة إل""ى المكت""ب السياس""ي  .وأش""رت ف""ي ھ""ذه الرس""الة إل""ى أنن""ي أتحم "ل أج""ور
السفرة ﻣن جيبي الشخصي .واكتفى المكتب السياسي بالنقد الذاتي الذي قدﻣته.
وخالل وجودي ب"القرب ﻣ"ن ﻣق"ر المكت"ب السياس"ي عرف"ت الس"بب المباش"ر الحتج"از
إخوتي وعوائلھم .فقد علمت باعتقال ﻣراسل في بغداد ك"ان ي"رتبط ب"ي ،عن"دﻣا كن"ت
ﻣقيم""ا ف""ي دﻣش""ق ،ج""راء اعت""راف علي""ه .واعت""رف ھ "ذا المراس""ل عل""ي تح""ت وط""أة
التعذيب الوحشي الذي تعرض له .وتزاﻣن الحادث ﻣع اعتقال ع"ائلتي الكبي"رة .وﻣم"ا
رجح قناعتي بذلك ھو قول السلطات األﻣني"ة إلخ"وتي" :ھ"ا  ..جاس"م گاع"د )ج"الس(
بسوريا ويخرب علينا".
وأتذكر حادثا طريفا ﻣع المراسل المذكور .فعندﻣا سلمته الحقيبة ،التي أخفينا الم"واد
فيھا ،طلبت ﻣنه أن يحزر ف"ي أي ﻣك"ان ﻣ"ن الحقيب"ة أخفين"ا الم"واد ،فل"م يح"زر ذل"ك.
فقد أشار إلى قعرھا وس"قفھا ،ولم"ا نفي"ت ذل"ك وق"ف المراس"ل وعل"ى ش"فته ابتس"اﻣة
ﻣطمئنة لشعوره بأن البريد ﻣخبأ بش"كل جي"د ول"يس ھن"اك خط"ورة كبي"رة ف"ي األﻣ"ر،
وھذا ﻣا كنت أستھدفه ﻣن ھذا االختبار .ث"م أخبرت"ه بالمك"ان وبطبيع"ة الم"واد وكان"ت
كمي""ة ﻣحترﻣ""ة ﻣ""ن جري""دة "طري""ق الش""عب" وﻣق""االت ﻣخت""ارة ﻣ""ن ﻣجل""ة الثقاف""ة
الجديدة ،ﻣطبوعة على ورق شفاف وبحجم صغير جدا ،ﻣخبأة في حفرة ف"ي المح"يط
الخش""بي للحقيب""ة وبش""كل فن""ي يص""عب اكتش""افه .وكن""ا نجل""ب ﻣث""ل ھ""ذه الحقائ""ب ﻣ""ن
طھران لعدم توفرھا في سورية .وكان الصديق العزيز ك"اظم الص"ايغ ھ"و ال"ذي يق"وم
بترتيب الحقيبة ،وﻣنظمة بيروت ھي التي تطبع المواد .وق"د وص"لت الحقيب"ة س"المة
إلى بغداد ووزعت المواد ،أﻣا االعترافات فقد جاءت الحقا.
***

ھل بقت الحرب تحررية وعادلة ﻣن
جانب إيران في صيف عام 1982؟
كنت أنام وأصحو في إيران على شعارات رجال الدين المتشددين الت"ي كان"ت تعك"س
طموحاتھم وأھدافھم في اح"تالل الع"راق وإقاﻣ"ة النظ"ام الجمھ"وري اإلس"الﻣي الت"ابع
لھم .وك"ان ذل"ك يقلقن"ي سياس"يا .و تحول"ت تل"ك الش"عارات إل"ى التطبي"ق العمل"ي ف"ي
ص"يف ع"ام  1982بع""د تح"رر األراض""ي اإليراني"ة ولج""وء الع"راق إل""ى ﻣجل"س األﻣ""ن
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ﻣطالب""ا بإيق""اف القت""ال والقب""ول بمب""دأ المفاوض""ات ب""ين الط""رفين المتح""اربين إلنھ""اء
النزاع .وقد صدر ق"رار ﻣ"ن ﻣجل"س األﻣ"ن بھ"ذا الص"دد ،رفض"ته الحكوﻣ"ة اإليراني"ة
وواصلت حربھا وقاﻣت بتعرض عسكري خطير اس"تھدف اقتط"اع البص"رة ،ول"م يع"د
لدي أدنى شك بضرورة إجراء تغيير في ﻣوقفنا السياسي .فالحرب لم تعد ﻣ"ن جان"ب
إيران ال تحررية وال عادلة .فعندﻣا اس"تدعيت لحض"ور اجتم"اع اللجن"ة المركزي"ة ف"ي
أيلول ﻣن العام المذكور ،طلب"ت لق"ا ًء بقي"ادة ح"زب ت"وده وال"ذي غي"ر ﻣوقف"ه ﻣعتب"را
أھ""داف الحكوﻣ""ة اإليراني""ة ﻣ""ن ﻣواص""لة الح""رب ھ""ي أھ""داف توس""عية ،وأخ""ذ يطال""ب
بإيقاقھا .التقى بي الرفيق رضا شلتوكي عضو المكت"ب السياس"ي وأبلغن"ي ب"أن ن"ور
الدين كيا نوري األﻣ"ين الع"ام للجن"ة المركزي"ة ك"ان ي"روم المج"يء إل"ى اللق"اء وتع"ذر
عليه ذل"ك وبلغن"ي تحيات"ه وأس"فه لع"دم لق"ائي .ش"رح ل"ي ش"لتوكي الوض"ع السياس"ي
وبين حيثيات ﻣوقفھم الجديد ﻣن الحرب ،وبدوري أخبرت"ه ب"أن ﻣوقفن"ا ل"م يتب"دل ﻣ"ن
الح""رب لح""د تل""ك اللحظ""ة وس""يدرس الموض""وع ق""ي اجتم""اع اللجن""ة المركزي""ة ال""ذي
يوشك على االنعقاد.
سافرت إلى كردستان وتحديداً إلى وادي ناوزنك ،حيث ﻣقر قيادة الح"زب ،ورافقتن"ي
أم شروق في ھذه الرحل"ة .التقي"ت ب"الرفيق عزي"ز وس"لمته تقري"را باللق"اء ﻣ"ع ح"زب
تودة وأخبرته برأيي القاضي بإعادة النظر في ﻣوقفنا ﻣن الح"رب ،وأخبرن"ي بوج"ود
رسالة ﻣن الرفيق زكي خيري تطالب بذلك أيضا ،وصرح ل"ي بأن"ه ھ"و اآلخ"ر يش"عر
بضرورة تحريك ﻣوقفنا.
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المؤلف في كردستان
بادرت بطرح رأي"ي ف"ي اجتم"اع اللجن"ة المركزي"ة واقترح"ت تغيي"ر ش"عارنا السياس"ي
المرك""زي ﻣ""ن "إس""قاط الدكتاتوري""ة وإيق""اف الح""رب" إل""ى "إيق""اف الح""رب وإس""قاط
الدكتاتوري""ة" .وك""ان ع""دد ﻣ""ن الرف""اق يتع""اطفون ﻣ""ع إج""راء تغيي""ر عل""ى سياس""ة
الحزب ،وأتذكر بأن الرفيق ك"ريم أحم"د تط"رق إل"ى ذل"ك أيض"ا .وس"رعان ﻣ"ا تع"رض
ھذا الموقف ﻣن قبل الرفاق المتش"ددين إل"ى ھج"وم ﻣتط"رف ص"اعق ﻣحم"ال الموق"ف
ال"""داعي للتغيي"""ر ،ت"""داعيات خاطئ"""ة ،ﻣ"""ن قبي"""ل ،إن التغيي"""ر ف"""ي الش"""عار المرك"""زي
يستھدف ،الحقا ،التخلي عن شعار إسقاط السلطة تمھيدا للمصالحة والتح"الف ﻣعھ"ا
تحت شعار الدفاع ع"ن ال"وطن .وباعتق"ادي إن أح"د أس"باب تل"ك الت"داعيات الخاطئ"ة،
ھ""و رد فع""ل خ""اطئ عل""ى األخط""اء الت""ي أرتكب""ت ف""ي فت""رة تح""الف حزبن""ا ﻣ""ع ح""زب
البعث.
بع""د ﻣ""رور س""نتين ،وب""دون تغيي""ر ف""ي ﻣواق""ف الط""رفين المتح""اربين ،ولك""ن بع""د أن
أص""بحت األھ""داف اإليراني""ة تفق""أ الع""ين عل""ى األرض ،اس""توعبت اللجن""ة المركزي""ة
التغيي""ر ال""ذي ج""رى عل""ى طبيع""ة الح""رب ،س""ائرة ف""ي ذي""ل األح""داث باﻣتي""از ،ﻣ""زودة
السلطة الدكتاتورية بأوراق إضافية تخ"دم دعايتھ"ا المض"ادة للح"زب ،فغي"رت اللجن"ة
المركزي"""ة الش"""عار السياس"""ي المرك"""زي للح"""زب ﻣ"""ن "إس"""قاط الدكتاتوري"""ة وإيق"""اف
الح""رب" إل""ى "إيق""اف الح""رب وإس""قاط الدكتاتوري""ة" ،وذل""ك ف""ي اجتم""اع اللجن""ة
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المركزي""ة المنعق""د ف""ي تم""وز ع""ام  .1984أﻣ""ا الت""داعيات الت""ي كان""ت تخش""اھا اللجن""ة
المركزية ﻣن تغيير الشعار المذكور ،الذي غير أولويات الحزب السياسية ،فل"م تؤك"د
الحياة صوابھا ،فمن المعروف أنھا لم تحصل بعد تغيير الشعار المرك"زي ،ف"الموقف
ﻣ""ن الس""لطة الدكتاتوري""ة ل""م يتغي""ر .ووج""ود رفي""ق واح""د ف""ي قي""ادة الح""زب ،وأقص""د
الرفي"ق زك"ي خي"ري ،تبل"ورت آراؤه ت""دريجيا لتط"ابق تل"ك الت"داعيات ال يش"فع للجن""ة
المركزي"""ة خطأھ"""ا ف"""ي ع"""ام  ،1982ألن خي"""ري ظ"""ل يغ"""رد خ"""ارج الس"""رب البتع"""اد
أطروحات""ه ع""ن الواق""ع .ووص""ل ب""ه األﻣ""ر ع""ام  1986أن ي""دعو إل""ى  ... " :إقاﻣ""ة
حكوﻣة دفاع وطن"ي يش"ارك فيھ"ا الح"زب الش"يوعي العراق"ي واألح"زاب الراغب"ة ف"ي
الدفاع عن الوطن وحزب البعث" .52
كان رد العراق عل"ى الھجم"ات اإليراني"ة ف"ي الجبھ"ة بص"واريخ أرض ـ أرض ﻣ"ؤثرا
ج""داً ،حي""ث تعرض""ت الكثي""ر ﻣ""ن الم""دن اإليراني""ة القريب""ة ﻣ""ن الح""دود إل""ى قص""ف
صاروخي ﻣستمر كمسجد سليمان ،بھبھ"ان ،دزف"ول ،ﻣھ"ران ،انديمش"ك ،خ"رم آب"اد،
بختران وايالم .وكانت خسائر اإليرانيين جس"يمة ب"األرواح والممتلك"ات ،وأحرج"ت،
نداءات السكان المطالبة بالحماية ﻣن الصواريخ  ،السلطات اإليرانية ،وكان"ت ھج"رة
س""كان تل""ك الم""دن إل""ى أﻣ""اكن أخ""رى تض""اعف ﻣ""ن ﻣش""اكل البل""د .أﻣ""ا قص""ف طھ""ران
بواسطة الطائرات فلم يكن ذو جدوى ﻣاديا ،ولكن ﻣنظر ﻣضادات الطائرات اإليراني"ة
البائسة ،والتي تبدو كلعب أطفال ،كان يثير الس"خرية .وكن"ا ،أم ش"روق وأن"ا ،نجل"س
عل""ى س""طح ال""دار ونتف""رج لع""دم وج""ود قب""و ف""ي البي""ت أو ﻣلج""أ نحتم""ي ب""ه .ول""م تق""ع
إص""ابة ب""القرب ﻣن""ا ،وإنم""ا حص""ل انفج""ار ش""ديد قري""ب ﻣ""ن بيتن""ا ،ﻣ""ن أعم""ال الق""وى
المعادية للحكوﻣة ،ھشم زجاج نوافذ شقتنا ولم نص"ب ب"أذى ،وق"د أص"لحت الحكوﻣ"ة
ھذه األضرار بسرعة.

قراءاتي في طھران
ل""م يك""ن ل""دي عم""ل ي""وﻣي أتابع""ه عن""د إق""اﻣتي ف""ي طھ""ران ،وأقص""د ب""ه عم""ل ي""وﻣي
روتيني ،إال إذا اعتبرنا ﻣطالع"ة الص"حف والمج"الت اإليراني"ة ص"باح ك"ل ي"وم عم"ال!
أﻣا الترجمة أو كتابة ﻣقال ،التي كنت أقوم بھا أحيانأ ،فإنھا ال تستغرق ﻣدة طويل"ة.
أﻣا ﻣھاﻣي األخرى فلم تكن يوﻣية وال كثيرة .كان العمل الروتيني الي"وﻣي للمنظم"ة
كال ﻣوحدا وتنھض به لجنة ﻣسؤولة وسكرتيرھا الرفيق فالح ،وھو رفيق دين"اﻣيكي
وكفوء سياسيا وتنظيميا .وك"ان بإﻣكان"ه أن يق"وم بم"ا أق"وم ب"ه ﻣ"ن ﻣھ"ام إض"افة إل"ى
ﻣھاﻣ""ه .وعن""دﻣا ﻣ""ر علين""ا الرفي""ق الص""افي ف""ي طھ""ران ق""ال ل""ي وبحض""ور الرفي""ق
ف""الح":خ""وش ﻣس""اعد عن""دك" ،ويقص""د ب""ذلك الرفي""ق ف""الح .أجبت""ه " :ل""يش ھ""و
المساعد يو )أم( أنا؟"
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ك""ان ذل""ك الوض""ع يول""د ل""دي ش""عورأ ب""أن طاق""اتي ﻣجم""دة وال ض""رورة لوج""ودي ف""ي
طھران ،ﻣما يستدعي ﻣصارحة الحزب بذلك .ولم يك"ن أﻣ"اﻣي ﻣ"ن ح"ل وقتئ"ذ س"وى
طلب نقلي ﻣ"ن طھ"ران إل"ى ﻣك"ان آخ"ر .وبم"ا أنن"ي ال أس"تطيع اإلقاﻣ"ة ف"ي كردس"تان
بسبب سماعة األذن ،فذلك يعني نقلي إلى دول المھجر،حيث كانت اإلقاﻣة فيھا أش"به
بالسياحة .ولم أكن أرتضي لنفس"ي بتق"ديم ﻣث"ل ھ"ذا المقت"رح .كن"ت ﻣستس"لما للق"در،
ﻣكتفيا بقناعة اآلخرين بضرورة وجودي بمن فيھم الرفيق فالح ،الذي كان وال يزال
) ،(* 53يعتقد بأن إشرافي على المنظمة كان ﻣفيداً وضروريا ً.
كنت أقضي أوقات فراغي بالقراءة ،وكانت قيادة ﻣنظمة حزبنا في ال"يمن ترس"ل ع"ن
طريقنا إلى قيادة الحزب ف"ي كردس"تان ﻣ"ا يص"در ﻣ"ن كت"ب سياس"ية ونظري"ة جدي"دة.
كنت أقرأھا وﻣن ثم أرسلھا .وﻣن األدب الكالسيكي الذي قرأت"ه آن"ذاك ھ"ي ﻣجموع"ة
رسائل لكارل ﻣاركس وفردريك إنجلز .وھناك فكرة ﻣھم"ة وردت ،عل"ى األرج"ح .ف"ي
آخر رسالة النجلس ،الحظت بعض أصدقائي غير ﻣطلعين عليھ"ا ،يق"ول فيھ"ا" :لق"د
أولينا اھتماﻣا كبيرا لتأثير المادة عل"ى الفك"ر وقص"رنا ف"ي توض"يح ت"أثير الفك"ر عل"ى
المادة".
وقرأت للمفك"ر الكبي"ر حس"ين ﻣ"روة كتاب"ه الموس"وم "النزع"ات المادي"ة ف"ي الفلس"فة
العربي""ة اإلس""الﻣية" .وھ""و كت""اب تراث""ي وفلس""في غزي""ر فكري""ا وج""ذاب ج""داً .ق""رأه
الرفيق عزيز ﻣحمد أيضا في ش"قتنا ف"ي طھ"ران .وص"حح الكت"اب ل"دينا فك"رة خاطئ"ة
وھ""ي أن الش""يعة يس""اريون ف""ي اإلس""الم .ف""ي ح""ين إنھ""م ﻣعت""دلون وأس""اس اعت""دالھم
يكمن في التقية .والطريف ف"ي األﻣ"ر إن ﻣص"در الفك"رة الخاطئ"ة ك"ان نفس"ه بالنس"بة
لكلينا ،وھو ﻣقاالت السيد أحمد عباس صالح في ﻣجل"ة "الطليع"ة" المص"رية والت"ي
نشرت في ستينيات القرن الماضي تحت عنوان "اليمين واليسار في اإلسالم"
و قرأت في طھران كتبا باللغة الفارسية ،وﻣم"ا قرأت"ه الش"اھناﻣة للحك"يم أب"و القاس"م
الفردوسي ،وھي الملحمة الفارسية التي تعتبر ﻣص"دراً أساس"يا ف"ي الت"راث الق"وﻣي
الفارسي ،يعتز بھا اإليراني"ون أيم"ا اعت"زاز .وتمت"از لغ"ة الش"اھناﻣة بخلوھ"ا ﻣ"ن أي"ة
كلمة أو جذر لكلمة عربية .وقرأت بعض الروايات لكت"اب إي"رانيين ﻣعاص"رين .وأھ"م
ﻣا قرأته بالفارسية ھو تاريخ العالم ﻣنذ نشوء المجتمع البشري حتى انتصار الثورة
الفرنسية العظمى في عام  ،1789وكانت ﻣجموعة ﻣجلدات ضخمة ،اس"تأجرتھا ﻣ"ن
ﻣكتبة غير بعيدة عن بيتنا بمبلغ ﻣتواض"ع .و س"اعدتني أم ش"روق ف"ي جلبھ"ا للبي"ت
وإعادتھا للمكتبة.

تجوالنا في إيران
 53ـ * اطلع الرفيق فالح على ﻣسودة ھذا الموضوع )سنوات بين دﻣشق وطھران( ألغراض
التوثيق ،وأبدى عليه ،ﻣشكورا ،ﻣالحظات ﻣفيدة.
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لم نتجول في إيران كثيرا ،زرن"ا س"احل بح"ر ق"زوين وﻣ"دينتي ق"م وﻣش"ھد فق"ط ،ك"ان
يقيم ف"ي المدين"ة األول"ى ول"دا خ"التي ،أﻣ"ا ف"ي الثاني"ة فق"د كان"ت تق"يم زوج"ة وأطف"ال
صديقي الرفيق علي النوري ،وقد تحدثت عنه وعن عائلته في ﻣوضوع سابق.
سافرنا ،أم شروق وأنا ،ﻣع أخي ﻣجيد وعائلته ،ال"ذين ك"انوا ف"ي س"فرة س"ياحية ف"ي
إي"ران ،إل""ى س"احل بح""ر ق""زوين ب"القرب ﻣ""ن ﻣدين"ة )باب""ل س""ر( الواقع"ة ف""ي ﻣحافظ""ة
ﻣازندران .وھذا البحر ھو نفسه بحر الخزر الذي يُعد أكبر ﻣس"طح ﻣ"ائي ﻣغل"ق عل"ى
سطح األرض ،إذ تبلغ ﻣس"احته ح"والي  371أل"ف ك"م ﻣرب"ع ،ويبل"غ أقص"ى عم"ق ل"ه
 980م .ول""ذا فھ""و يتص""ف بخص""ائص البح""ار والبحي""رات ف""ي آن واح""د .وتط""ل عل""ى
البحر خمس دول ھي كل ﻣن روسيا وأذربيجان وإيران وتركمانستان وكازاخستان .
لقد حولت الجمھورية اإلسالﻣية ھذا الساحل ،الذي ك"ان يع"ج بالس"ياح والحي"اة ،إل"ى
ﻣك""ان ب""ائس ،ال يؤﻣ""ه س""وى ع""دد قلي""ل ﻣ""ن الن""اس .فق""د نص""بت الس""لطات اإليراني""ة
ح""واجز تحج""ب الرؤي""ا ع""ن القس""م ال""ذي ترت""اده النس""اء .كم""ا ف""رض عل""ى النس""اء
السباحة بمالبسھن العادية وحجابھن! أﻣا المك"ان المخص"ص للرج"ال فھ"و بعي"د ع"ن
ﻣكان النساء ،وب"الرغم ﻣ"ن ذل"ك فعل"ى الرج"ل أن ال يبتع"د ف"ي البح"ر أكث"ر ﻣ"ن 200
ﻣتر عن الساحل .وھذه المسافة ھي طول حاجز داخل البحر يفصل قس"م النس"اء ع"ن
الرجال .ويق"وم الح"رس عل"ى الس"احل بمالحق"ة المخ"الفين  .وك"ل ذل"ك لك"ي ال يس"مح
للرج""ال رؤي""ة اﻣ""رأة تس""بح ،ول""و ع""ن بع""د! إن أوق""ات الس""باحة ﻣح""ددة ،حي""ث تمن""ع
الس""باحة خ""الل س""ويعات الظھي""رة .ھ""ذه الظ""روف البائس""ة كان""ت ع""اﻣال ھاﻣ""ا ف""ي
اختصار ﻣدة بقائنا وﻣغادرة الساحل إلى حيث ال رجعة.
تق""ع ﻣدين""ة ق""م ف""ي القس""م المرك""زي ﻣ""ن إي""ران وعل""ى الح""دود الجنوبي""ة لمحافظ""ة
طھران ،وھي أصغر ﻣحافظة ﻣ"ن المحافظ"ات اإليراني"ة الثم"ان والعش"رين .ويتوس"ط
المدينة ﻣرق"د الس"يﱢدة فاطم"ة المعص"وﻣة بن"ت اإلﻣ"ام ﻣوس"ى ب"ن جعف"ر وأخ"ت اإلﻣ"ام
الرضا )ع( .وھي ﻣدينة دينية وقاعدة أساسية ﻣ"ن قواع"د الطائف"ة الش"يعية .المدين"ة
تبدو فقيرة وكئيبة.
أﻣا ﻣدينة ﻣشھد فتعتبر ﻣن كبريات ﻣدن إيران وﻣن أعظم ﻣ"دن خراس"ان ويق"ع فيھ"ا
ﻣرقد اإلﻣام علي بن ﻣوس"ى الرض"ا ) ع (  .المدين"ة فس"يحة ،وخالف"ا للم"دن الش"يعية
األخرى فھي بھيجة ،وفيھا الكثير ﻣن الحدائق بل وحت"ى الس"ينمات .وﻣ"ن المع"روف
أن اإلﻣام الرض"ا ك"ان أﻣي"را ف"ي المدين"ة وك"ان يخ"رج لص"الة المغ"رب والعش"اء عل"ى
ع""زف ﻣوس""يقي خ""اص .وھ""ذا التقلي""د ال ي""زال س""اريا لح""د اآلن ،وق""د ش""اھدنا الفرق""ة
الموس"يقية ،وھ""ي عل"ى ش""كل تماثي"ل تع""زف وتتح"رك آلي""ا ،واس"تمعنا لعزفھ""ا .وغي""ر
بعيد عن ﻣدينة ﻣشھد تقع ﻣدينة طوس التاريخية .و زرنا فيھا قبر الش"اعر والحك"يم
أب""و القاس"م الفردوس""ي ﻣؤل""ف الش""اھناﻣة .و ش""اھدنا النس""خة األص""لية ﻣكتوب""ة عل""ى
الجلود وبحجم كبير جداً.
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ﻣا الذي يراه اإلنسان في اللحظات األخيرة ﻣن حياته؟!
في عام  1985علمن"ا أن الس"لطات اإليراني"ة ت"روم اس"تبدال الك"ارت األخض"ر )ھوي"ة
الع""راقيين المھج""رين( ب""آخر ،بع""د التحقي""ق ال""دقيق ﻣعھ""م .وق""د حص""لنا عل""ى نم""وذج
لالستمارتين اللتين يجب ﻣألھما .الحظنا أن ﻣن الصعوبة بمكان إدراج أية ﻣعلوﻣ"ات
غير صحيحة فيھما .فالمعلوﻣة غي"ر الدقيق"ة ف"ي إح"داھن تكش"فھا األخ"رى .وإض"افة
إلى ذلك سيجري تحقيق على انفراد ﻣع ك"ل ف"رد ﻣ"ن العائل"ة الكتش"اف الك"ذب .وك"ان
كارتن""ا األخض""ر الم""زور وس""يلتنا الوحي""دة ،أم ش""روق وأن""ا ،لإلقاﻣ""ة ف""ي إي""ران ،كم""ا
أشرت إلى ذلك سابقا .وعند التداول في األﻣر ﻣع الرفيق فالح توص"لنا إل"ى خط"ورة
اﻣتثالي وأم شروق أﻣام تحقيق ﻣنفرد ع"ن كيفي"ة "تس"فيرنا" تفص"يال .فق"د ك"ان ﻣ"ن
الضروري أن نتجنب ﻣثل ھذا التحقيق .وبع"د جھ"د جھي"د تمكن"ت ﻣ"ن الحص"ول عل"ى
وثيق""ة إيراني""ة ﻣ""زورة ت""ؤھلني لإلقاﻣ""ة ف""ي إي""ران ،وأبطل""وا اس""مي عل""ى الك""ارت
األخض""ر ،فتح""ررت ﻣ""ن ﻣتطلب""ات التب""ديل ،وبق""ي اس""م أم ش""روق عل""ى الك""ارت .وق""د
علمنا أنه ﻣن الممكن أن تحصل أم شروق بسھولة عل"ى ك"ارت أخض"ر جدي"د ﻣس"تقل
باالستناد إلى القديم الذي يحمل اسمھا فقط  ،على أن تقدم طلبا بذلك ل"دائرة النف"وس
وأن أرافقھا ﻣع وثيقتي الجديدة .وبھ"ذه الطريق"ة ن"تخلص ﻣ"ن الوثيق"ة القديم"ة الت"ي
تحم""ل اس""مي .فكن""ا نخط""ط ل""ذھاب أم ش""روق للتحقي""ق الس""تبدال ھويتھ""ا الخض""راء
لصعوبة تدبير ھوية إيرانية ﻣزورة لھا.
كان"ت أم ش""روق ت""روم ال"ذھاب إل""ى الس""وق لش"راء بع""ض الھ""دايا ألبنائن"ا ،فق""د كان""ت
تن""وي الس""فر إل""ى دﻣش""ق بع""د ثالث""ة أي""ام ،عن""دﻣا رجوتھ""ا ﻣرافقت""ي إلنج""از ﻣعاﻣل""ة
الھوية أوال والذھاب إلى السوق الحق"اً ،وذل"ك ف"ي ي"وم  .24آب  .1985توجھن"ا إل"ى
دائ"""رة النف"""وس وق"""دﻣنا الطل"""ب ،فتعرض"""نا إل"""ى تحقي"""ق دقي"""ق واتس"""مت إجاباتن"""ا
باالرتجالية  .فعندﻣا سؤلنا عن أسباب طلب ھوية جدي"دة ف"ي الوق"ت ال"ذي ت"تمكن أم
ش""روق اس""تخدام القديم""ة .أجب""ت ب""أن ھن""اك ﻣش""اكل بينن""ا ونفك""ر ب""الطالق .وعن""د
االستفسار ﻣن أم شروق أين تقيم ،أجابت بأنھا تقيم لدى ﻣعارف عراقيين واسم رب
العائلة ﻣحمد جاسم! وأعط"ت عنوان"ا وھمي"ا .وكن"ت ﻣترجم"ا لھ"ا خ"الل وجودن"ا ف"ي
ھذه الدائرة .دارت المعاﻣلة ﻣن الطابق األرض"ي إل"ى الط"ابق الثال"ث دورة ﻣكوكي"ة ،
وأن""ا أص""عد وأن""زل ال""درجات بس""رعة وأداري قلق""ي .وأخي""را اس""تقرت المعاﻣل""ة ل""دى
المدير في الطابق الثالث .تص"فح الم"دير المعاﻣل"ة وأع"اد ذل"ك أكث"ر ﻣ"ن ﻣ"رة ،ونح"ن
نش""اھده ﻣ""ن خ""الل ب""اب ﻣكتب""ه المفت""وح ،فھمس""ت ب "أذن أم ش""روق" :يب""دو بأن""ه ل""م
يصدق ادعاءاتنا ،وﻣن الضروري أن نظھر أﻣاﻣه كزوجين على وشك الطالق".
وأخيراً طلبنا المدير الذي أع"اد التحقي"ق ﻣعن"ا وأعطين"ا نف"س األجوب"ة الس"ابقة .وق"ع
المعاﻣل""ة وحولھ""ا إل""ى الط""ابق األرض""ي ،فتنفس""نا الص""عداء .ص""رفوا ،ف""ي الط""ابق
األرضي ،ھوي"ة جدي"دة ألم ش"روق وحول"ت المعاﻣل"ة للم"دير ف"ي الط"ابق الثال"ث لك"ي
يوقعھا .شعرت ببعض األلم في صدري وضيق في تنفس"ي .أخب"رت أم ش"روق ب"أنني
240

تعبان ولم أتمكن ﻣن أن أتسلق الساللم حتى الطابق الثالث ﻣرة أخرى ،وطلب"ت ﻣنھ"ا
ال""ذھاب وح""دھا خاص""ة وإن األﻣ""ر ال يحت""اج إل""ى ك""الم ،وإن""ه ﻣج""رد توقي""ع .أنج""زت
المعاﻣلة وحصلت أم شروق على الھوية .وعندﻣا أصبحنا في الشارع العام قالت ل"ي
أم ش"روق" :وأخي"را ص""ارت عن"دي ھوي""ة"" .أخش"ى أن يك"ون ثمنھ""ا غالي"ا" .قل""ت
ذلك ﻣن شدة األلم الذي كنت أعانيه في صدري ،ليس إال.
أخذ األلم يشتد في صدري ،وصرت أنحني ونحن نسير نحو الش"ارع الع"ام الس"تئجار
تكسي يوصلنا إلى البيت .عند وصولنا الشارع الع"ام ل"م أتمك"ن ﻣ"ن الوق"وف فطلب"ت
االستراحة قليال ،وجلست عل"ى الرص"يف .أخ"ذ األل"م ي"زداد وأص"بح س"احقا ف"ي عظ"م
القص .لم نحصل على تكسي .اقترح"ت عل"ى أم ش"روق ال"ذھاب إل"ى بي"ت قري"ب إلين"ا
يعود لصديق عراقي لالستراحة أوال ،وﻣن ثم الذھاب إل"ى البي"ت .وافق"ت أم ش"روق
عل"""ى ﻣض"""ض ب"""دافع تجني"""ب اآلخ"""رين المض"""ايقة .عن"""دﻣا وص"""لت بي"""ت الص"""ديق،
استقبلتنا ،زوجته الص"ديق ،الفاض"لة أم وص"ال .تناول"ت ق"رص اس"برين واض"طجعت
عل""ى ف""راش ﻣف""روش عل""ى األرض .أم وص""ال ل""ديھا ھواي""ة ﻣتابع""ة الش""ؤون الطبي""ة
واألﻣراض في المجالت والصحف ،ويبدو أنھا كانت قلقة ،لذلك عادت إل"ي بع"د فت"رة
وجي"زة واستفس"رت ع""ن ح"التي فأخبرتھ""ا ب"أن األل"م أخ""ذ ينتش"ر ف""ي كتف"ي وعض""دي
األيسر أيضا .فاقترحت علينا الذھاب إلى المستشفى فلم نؤيد ذلك .تجاھلت أم وص"ال
رفض"""نا وطلب"""ت تكس"""ي ب"""التلفون .ن ّوين"""ا أن ن"""ذھب بالتكس"""ي إل"""ى البي"""ت ب"""دال ﻣ"""ن
المستشفى لجھلنا وع"دم ﻣعرفتن"ا بمخ"اطر ﻣ"ا أع"اني ﻣن"ه .عن"دﻣا حاول"ت أن أنھ"ض
وأتوجه إلى التكسي تع"ذر عل"ي ذل"ك ب"دون ﻣس"اعدة أم ش"روق وأم وص"ال .عن"د ذاك
فق""ط اقتنعن""ا بال""ذھاب إل""ى المستش""فى  .وﻣ""ا أن فحص""وني ف""ي المستش""فى ) تھ""ران
كلينك( حتى شخصوا السبب وھو القلب .بعد فت"رة وجي"زة ج"اء ﻣ"ن يبش"رني بوج"ود
سرير لي في العناية الفائقة ،وك"ان الس"رير ﻣؤقت"ا ) (* 54وق"د وض"عوه ف"ي الص"الة
الصغيرة أﻣام الباب وأتاح ذلك الوضع إﻣكانية ﻣشاھدتي ﻣ"ن وراء الب"اب ،وكان"ت أم
شروق ھناك.
كن""ت فاق""داً ل""وعيي تقريب""ا .ش""عرت ب""أن حي""اتي ق""د انتھ""ت ب""دون أدن""ى ري""ب .وﻣ""ا أن
خط""رت ھ""ذه الفك""رة بب""الي حت""ى ﻣ""رت ف""ي ذاكرت""ي س""نوات حي""اتي كش""ريط س""ريع
وﻣتسلسل .وعندﻣا انتھى الش"ريط كن"ت ﻣتراض"يا ﻣ"ع روح"ي وﻣ"ت!! ك"م ﻣ"ن الوق"ت
استغرق سير الشريط  ،ھذا ﻣا يصعب علي تحدي"ده ولك"ن ش"عرت ب"أن األﻣ"ر ل"م يك"ن
يع"دو أكث"ر ﻣ"ن لحظ"ات أو ربم""ا ث"واني ول"يس أكث"ر ﻣ"ن ذل""ك .ل"م أش"اھد أي ن"ور ف""ي

 54ـ * المستشفيات الخاصة في إيران ال تدخل ﻣريضا إلى المستش"فى ﻣھم"ا كان"ت حالت"ه خط"رة
إذا ل""م يك""ن ل""ديھا س""ريرا ل""ه ف""ي العناي""ة الفائق""ة .وال تتحم""ل ﻣس""ؤولية تص""رف كھ""ذا ل""و ﻣ""ات
المريض على عتبة باب المستشفى .ولكنھا تتحمل ﻣسؤولية ،إذا أدخلت ﻣريضا إل"ى المستش"فى
يتطلب وضعه سريرا في العناية الفائقة ولم ت"وفره ل"ه .وق"د أدخل"وني لوج"ود س"رير عل"ى وش"ك
اإلخالء ،وھذا ھو سبب البشارة التي استغربتھا في حينه.
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نھاي"ة نف"ق ف""ي اللحظ"ات األخي"رة ﻣ""ن حي"اتي ول""م الت"ق بوال"دي أو ب""أي ﻣ"ن أقرب""ائي
الموتى أو بعزرائيل أو األولياء الصالحين كما يروي البعض ﻣمن ﻣر بنفس الحالة.
ويب""دو ب "أن ھن""اك ن""وع ﻣ""ن التن""اقض ب""ين ع""دم التأس""ف لمفارق""ة الحي""اة وب""ين ح""ب
اإلنسان لھ"ا ﻣ"ن خ"الل عنايت"ه الكبي"رة بص"حته وتجنب"ه المخ"اطر غي"ر المب"ررة الت"ي
تحيق ب"ه  ...ولك"ن يب"دو أن ھ"ذا التن"اقض ظ"اھري ،فال"ذي يعتق"د ب"أن اإلنس"ان ،ك"أي
ظ""اھرة بيولوجي""ة أخ""رى ،ھ""و اآلخ""ر يول""د وينم""و ويم""وت ،س""وف ل""ن يأس""ف ف""ي
اللحظات األخيرة على ﻣفارقته الحياة ،عندﻣا يصبح الموت أﻣرا واقع"ا .ف"ال غ"رو أن
نجد الرئيس الفرنسي الراحل فرانسوا ﻣيتران ،الذي عرف ﻣ"ن أطبائ"ه ﻣوع"د وفات"ه
تحديدا ،يقطف الزھور التي تزين نعشه عشية وفاته ﻣن حديقة قصر اإلليزية الغني"ة
بأجود أنواع الزھور.
وال أجدني بحاجة لسرد كل ﻣا ورد في الشريط الذي ذكرته فق"د س"جلت ُج"ل ذل"ك ف"ي
الكتاب .كان الشريط يسير بوتيرة واحدة وعندﻣا وص"ل ف"ي لحظات"ه األخي"رة ،توق"ف
ھنيھ""ة عن""د العائل""ة الص""غيرة المتكون""ة ﻣ""ن خمس""ة أش""خاص .فك""رت بمص""ير أبن""ائي
الثالث"ة وش""عرت باالطمئن"ان عل""يھم ،فھ"م يدرس""ون وبإﻣك"انھم أن يكمل""وا ﻣش""وارھم.
وفكرت بمصير أم شروق وشعرت ببعض القلق ألني لم أوفر لھا شخصيا ﻣ"ا يض"من
ﻣس""تقبلھا .وس""رعان ﻣ""ا طمأن""ت نفس""ي بمس""اعدة الح""زب لھ""ا ،وثقت""ي بھ""ا بأنھ""ا
س""تتجاوز الص""عاب الت""ي س""تواجھھا بص""برھا وحس""ن ت""دبيرھا وخص""الھا الحمي""دة
األخرى .وتوقفت عند نفسي فوجدتھا راضية ،فانا أﻣوت في ﻣك"ان جئ"ت الي"ه بق"رار
ﻣن الح"زب ال"ذي يجس"د أﻣ"انيي الوطني"ة واإلنس"انية ،فم"ت قري"ر الع"ين بھ"دوء غي"ر
نادم على أي شيء وغير آسف على ﻣف"ارقتي الحي"اة وال"ى األب"د!! وس"أعطي الك"الم
ألم شروق لتروي ﻣا شاھدته.
" كنا عدداً ﻣن النساء نقف خلف الباب وننظر ﻣن خالل زجاج غرفة العناي"ة الفائق"ة
وكنا نشاھدك ونش"اھد تخط"يط قلب"ك عل"ى الشاش"ة ،فج"أة نفخ"ت نفخ"ة قوي"ة ورﻣي"ت
يديك إلى الوراء وأخذ تخط"يط القل"ب يرتج"ف وتح"ول إل"ى ﻣ"ا يش"به الخ"ط المس"تقيم.
في ھذه اللحظ"ة ص"احت إح"دى النس"وة ف"ي داخ"ل الص"الة )ﻣ"رد( أي ﻣ"ات ،فجلس"ت
على األرض وضربت األرض ولطمت وجھي وقلت" :ﻣاذا سأقول ألبنائه الثالثة؟"
وإذا بإحداھن تقول لي" :انھضي ...انھضي قلبه يعمل".
"وعندﻣا نھضت شاھدت رئيسة الممرضات في القسم تضغط عل"ى ص"درك ،ث"م ع"اد
تخطيط القل"ب ،بع"د قلي"ل ،إل"ى االرتج"اف والس"ير باس"تقاﻣة تقريب"ا .فجلس"ت ول"م أق"م
ھذه المرة ،عندﻣا نبھوني بأن القلب أخذ يعم"ل .ش"عرت ب"دخول ع"دد ﻣ"ن األش"خاص
إلى غرفة اإلنعاش .بعد حوالي عش"رة دق"ائق خ"رج أح"د األطب"اء فس"ألته ع"ن حالت"ك
فقال" :برگشت" أي رجع .وبعد حوالي الساعة سمحوا لي بالدخول عليك .ف"أزاحوا
شيئا يشبه الغليون ﻣن فمك .تكلمت ﻣعي ولكن بصعوبة واستفسرت ﻣني عم"ا ج"رى
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لك ،فھونت عليك األﻣر ...فقلت لي" :كنت أشعر وكأنما أغمى علي" .انتھى ح"ديث
أم شروق.
فحصني في صباح اليوم التالي أح"د األطب"اء واستفس"رت ﻣن"ه عم"ا أص"ابني فأج"اب:
"سكتة قلبية" .بعد ذھاب الطبي"ب ،وكن"ت غافي"ا عن"دﻣا أحسس"ت ب"أن أح"د ﻣ"ا ي ًمس"د
بيده على ذراعي ،وحين فتحت عيني وجدت فت"اتين جميلت"ين عل"ى رأس"ي وابتس"اﻣة
حل""وة عل""ى ش""فاھھن ،وابتع""دتا عن""ي بس""رعة ﻣ""ا أن نظ""رت إل""يھن بع""د أن س""معتھن
تقوالن" :ﷲ يحبك" .ظھر إن الفتاتين كن ﻣمن شاھد السكتة القلبي"ة الت"ي تعرض"ت
لھ""ا ،ول""ديھن ﻣريض""ة ف""ي نف""س الص""الة .وعرف""ت الحق""ا ب""أن اإلي""رانيين يتبرك""ون
باألشخاص الذين ينجون ﻣن السكتة القلبية ،ويعتبرون الناجي ﻣوض"ع رعاي"ة إلھي"ة
خاصة .وصادفت الفت"اتين بع"د ذل"ك ﻣ"رتين عل"ى األق"ل تنظ"ران ﻣ"ن بعي"د إل"ى الغرف"ة
التي كنت أرقد فيھ"ا ،بع"د خروج"ي ﻣ"ن غرف"ة اإلنع"اش ،وتبتع"دان حالم"ا تش"اھداني.
وفي إطار ﻣباركة اإليرانيين ھناك حادث طريف يستحق أن نستبق به األحداث قليال.
أرسلني طبيبي إلى التخطيط في أول وآخر ﻣراجعة ل"ي بع"د خروج"ي ﻣ"ن المستش"فى
ببضعة أسابيع .وكان يرافقني الرفي"ق أب"و فاطم"ة .عن"د دخولن"ا غرف"ة تخط"يط القل"ب
استقبلتنا ﻣمرضة شابة ،رشيقة ،ﻣتوسطة الجمال .وﻣا أن استلمت رس"الة اإلحال"ة ،
حتى استفسرت ﻣن أبي فاطمة:
ـ وأنت ﻣاذا تريد؟
ـ أنا ﻣترجم.
ـ تفضل أخرج ﻣن الغرفة ،فإنه ال يحتاج إلى ﻣترجم.
ـ أنا صديقه وﻣرافقه أيضا.
ـ تخطيط القلب ال يحتاج إلى ﻣرافق .تفضل انتظره في الخارج.
استغربنا أشد االستغراب ﻣن طلبھا .رجوت أبا فاطمة أن ينتظرني خارج الصالة .ل"م
يخطر ببالي في حينھا سوى إنھا تريد أن تتب"رك ب"ي بطريق"ة ﻣ"ا .توجھ"ت الممرض"ة
إل""ى إح"""دى زواي"""ا الص"""الة لتكت""ب اس"""مي ف"""ي الس"""جل وتوجھ""ت أن"""ا إل"""ى ﻣص"""طبة
التخطيط ،وكلي شوق لمعرفة ﻣا تبغيه .بعد برھة وقفت أﻣاﻣي وقالت:
ـ أنا واحدة ﻣن الذين كانوا في صالة اإلنعاش.
ـ يعني إنك واحدة ﻣن الذين أنقذوا حياتي ،أليس كذلك؟
ـ " ال ...ال ...ھ""ذا كثي""ر ..أن""ا واح""دة ﻣ""ن الل""واتي س""اھمن .كن""ا أرب""ع نمس""ك ب""ك وأن""ت
تن""تفض وترﻣين""ا أربعتن""ا بعي""دا عن""ك .لق""د أعط""وك ث""الث ص""دﻣات كھربائي""ة .ل""م يك""ن
الجھ""از عن""دنا فجلب""وه ﻣ""ن ص""الة إنع""اش تق""ع ف""ي ط""ابق آخ""ر .ك""ان يكف""ي أن يتوق""ف
المصعد لبضعة دقائق حتى ينتھي كل ش"يء .إن"ك ﻣحظ"وظ ج"دا إلحض"ار الجھ"از ف"ي
الوقت المناسب.
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ش""كرتھا وتمني""ت لھ""ا أجم""ل األﻣني""ات .قل""ت ألب""ي فاطم""ة بع""د خروج""ي ﻣ""ن غرف""ة
التخطيط" :يظھر ليس كل اإليرانيين يتبركون بالن"اجي ﻣ"ن الس"كتة القلبي"ة ،إن ھ"ذه
الممرضة تثق بجھاز الصدﻣة الكھربائية أكثر ﻣن أي شيء آخر".
)تھ""ران كلين""ك( واح""دة ﻣ""ن أحس""ن المستش""فيات الخاص""ة ف""ي إي""ران وفيھ""ا جمي""ع
االختصاص""ات وأطباؤھ""ا ﻣ""ن خريج""ي البل""دان الغربي""ة .ورغ""م ﻣ""رور أكث""ر ﻣ""ن س""ت
س""نوات عل""ى قي""ام الجمھوري""ة اإلس""الﻣية ف""إن التط""رف اإلس""الﻣي المع""ادي لحق""وق
اإلنس""ان ل""م يمس""ھا كثي""راً .فاألطب""اء وجمي""ع الم""وظفين يش""دون األربط""ة .وغالبي""ة
المض"""مدات يرت"""دين الحج"""اب بطريق"""ة يض"""في جم"""اال عل"""ى جم"""الھن وينس"""جم ﻣ"""ع
ﻣكياجھن .النظافة والدقة والنظ"ام ت"ذكرك بمستش"فيات البل"دان المتحض"رة .ول"م تك"ن
المستشفى ﻣكلفة بالنسبة لنا فال"دفع بالعمل"ة المحلي"ة .وكن"ا نع"الج فيھ"ا األنص"ار ف"ي
الحاالت التي تتطلب ذلك.
لم أوافق على ﻣقترح أم شروق القاضي بتأجيل سفرتھا إل"ى الش"ام لص"عوبة التأجي"ل
ولعدم وجود حاجة ﻣاسة لوجودھا وأنا راقد في المستشفى  ،فسافرت بعد ثالثة أي"ام
ﻣن إصابتي .طال رقادي ف"ي المستش"فى ح"والي األس"بوعين .كن"ت ف"ي فت"رة النقاھ"ة
عندﻣا بلغت بقرار انتقال إقاﻣتي ﻣن طھران إلى الشام .باشرت بمعاﻣلة الجواز .ك"ان
سفرنا خارج إيران يتطل"ب إج"راءات عل"ى جوازن"ا الص"ادر ﻣ"ن أح"د البل"دان العربي"ة
لبقائن""ا ف""ي إي""ران ﻣ""دة أط""ول ﻣم""ا ھ""و ﻣس""موح ب""ه والت""ي ھ""ي ش""ھر واح""د .وھ""ذه
المعاﻣلة تمر ب"دائرة األجان"ب )بيكاناك"ان( ،الوثيق"ة االرتب"اط بالمخ"ابرات ،للتأك"د ﻣ"ن
حاﻣل الجواز أﻣنيا ً .ويتم ذلك بتزكية خطية ﻣن أحد األحزاب الكردية التي ت"دعي ب"أن
الموﻣ""ا الي""ه ﻣ""ن أنص""ارھا أو ك""ان ض""يفا عن""دھا .وع""ادة ﻣ""ا يراف""ق ﻣمث""ل ع""ن تل""ك
األح"زاب ص"احب الج"واز ،ال"ذي يمث"ل أﻣ"ام أح"د المس"ؤولين ،ويك"ون ﻣترجم"ا أيض""ا.
وكانت ﻣثل ھذه اإلجراءات تنجز بسھولة أكثر األحيان .وتتعرقل أحيان"ا .وكن"ت اقل"ق
في كل ﻣرة أضطر فيھا للمرور بھذه الدائرة ،بعد أن كشف حزب البعث عن وجودي
ف""ي طھ""ران ،وك""ان الوض""ع يتطل""ب التظ""اھر بع""دم إلم""اﻣي باللغ""ة الفارس""ية .ف""ي ھ""ذه
المرة ،وجه المسؤول اإليراني فجأة سؤاال ﻣباشراً إلي بدالً ﻣن توجيھه إلى المرافق
المت""رجم ،فل""م أجب""ه وبالت""الي ل""م أق""ع ف""ي الف""خ .وأخي""را انتھ""ت اإلج""راءات ،وس""لمنا
الجواز للرفيق سيد ھاشم لكي يؤﻣن تذكرة سفر إلى دﻣشق.
ج""اء نس""يبي عب""د ﷲ عطي""ة ش""ناوة ،ش""قيق أم ش""روق ،بإج""ازة ﻣ""ن ﻣوق""ع إعالﻣن""ا
األنصاري في كردستان،لمرافقتي واالعتناء ن"ي خ"الل فت"رة النقاھ"ة .وكن"ا نق"يم ف"ي
بيت الرفيق أبي فاطمة ،عندﻣا زارني الرفيق فالح ليخبرني ،بأن ج"وازي ق"د ض"اع،
وال يعرف سيد ھاشم كيف حصل ذل"ك ،فق"د ك"ان الج"واز ﻣع"ه عن"د ﻣجيئ"ه للبي"ت ول"م
يجده صباح اليوم التالي وقد فتش"وا غرفت"ه جي"دا ول"م يج"دوه .أزعجن"ي الخب"ر وك"ان
ﻣ""ن الممك""ن أن تك""ون وطأت""ه أثق""ل ل""و ال تمھي""دات الرفي""ق ف""الح وتھيئت""ه ل""ي قب""ل
إخباري.
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عبد ﷲ عطية شناوة
ساعدنا حزب كردي حليف على تدبير جواز ﻣرور )ليسه ب"اس( ،وزرت ﻣ"رة أخ"رى
دائرة اإلقاﻣة والسفر وتمت األﻣور بدون عراقيل ،ووصلت ﻣطار دﻣش"ق ف"ي أواخ"ر
تش"""رين الث"""اني ع"""ام  .1985ل"""م تس"""مح ل"""ي س"""لطات المط"""ار ب"""الخروج  .ول"""م تج"""د
ﻣح""اوالت وجھ""ود رفاقن""ا لح""ل المش""كلة  ،ب""ل ول""م تج""د برقي""ة وزارة الداخلي""ة الت""ي
جلبھا ﻣوظف ﻣنھ"ا إل"ى المط"ار .بع"د انقض"اء بض"ع س"اعات عل"ى بق"ائي ف"ي المط"ار
جاءني أحد العناصر وأخرجني ﻣن كم"رك المط"ار وﻣ"ن ھن"اك إل"ى قب"وه  ،حي"ث ك"ان
اثنان آخران ينتظران .فعصبوا عيني وأصعدوني إلى سيارة جيب عس"كرية .وعن"دﻣا
استفسرت عن السبب أجابوني بخشونة" :بعدين تعرف"!
أزال""وا العص""ابة ع""ن عين""ي عن""دﻣا وص""لنا ﻣرك""زا  ،جمي""ع الم""وظفين في "ه يرت""دون
المالبس المدنية ،عرفت الحقا بأنه أﻣ"ن المط"ار .أج"رى ﻣع"ي أح"د المحقق"ين تحقيق"ا
عن أسباب استخداﻣي ج"واز ﻣ"رور وكي"ف ض"اع ج"واز س"فري .أجب"ت عل"ى األس"ئلة
بع""د أن أخبرت""ه ب""أني عض""و ف""ي اللجن""ة المركزي""ة للح""زب الش""يوعي العراق""ي .ك""ان
المحقق روتينيا وﻣؤدبا .أدخلت التوقيف .كان ھناك حوالي خمسة أشخاص ﻣعي في
الغرفة .بع"د فت"رة ف"تح أح"د العناص"ر الب"اب  ،وس"رعان ﻣ"ا ق"ام اآلخ"رون واس"تداروا
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نحو الح"ائط ،بقي"ت جالس"ا ف"ي ﻣك"اني ،وتھي"أت لخ"وض ﻣعرك"ة ﻣعين"ة ،وإذا بعنص"ر
األﻣن يتجاھل عدم وقوفي ك"اآلخرين ،ويب"ادر ب"القول" :ال ..ال ..ال ض"رورة لقياﻣ"ك،
أنت ﻣريض" .ث"م ن"ادى عل"ى أح"د الموق"وفين باس"مه وق"اده إل"ى خ"ارج الغرف"ة .ول"م
يستدر اآلخرون إال بعد أن سمعوا صفقة الباب .بعد ي"وﻣين ج"رى ﻣع"ي تحقي"ق ث"ان،
وكان واضحا بأن المحقق ﻣن جھاز آخر،ألنه أجاب على استغرابي ﻣ"ن تك"رار نف"س
األسئلة في التحقيق األول بأن "ھذا التحقيق ال عالقة له بالتحقيق األول".
كنت ﻣطمئناً◌ً بأن الرفاق سيتابعون قضيتي وسيطلق سراحي .في الي"وم الراب"ع ﻣ"ن
توقيفي نقلوني إل"ى ﻣك"ان آخ"ر وزج"وا ن"ي ف"ي ﻣوق"ف ،ل"م أر ش"بيھا ل"ه ف"ي حي"اتي.
غرف""ة  7 ×3أو  8أﻣت""ار ول""يس أكب""ر ﻣ""ن ذل""ك أب""دا ،فيھ""ا ح""والي س""تين ﻣوقوف""ا ً.
يضطجع قسم ﻣنھم على األرض وتت"داخل أرجلھ"م ﻣ"ع ال"ذين يض"طجعون ف"ي الجھ"ة
المقابل"ة لھ"م ،وقس"م يق"ف بال"دور ،ش""ققت طريق"ي بالك"اد وجلس"ت ف"ي نھاي"ة الغرف""ة
شبه المظلمة .القمل يدب في كل ﻣكان وتراه عل"ى أرج"ل الموق"وفين أو عل"ى األرض
والبطاني""ات ،وج""و الغرف""ة خ""انق ج""داً .استفس""رت ﻣ""ن المحيط""ين ن""ي ع""ن أس""باب
اعتقالھم واعتقال اآلخرين ،فاتضح لي بأن غالبيتھم ﻣوقوفون بس"بب عب"ور الح"دود
ﻣن لبنان أو األردن إلى سوريا أو بالعكس ،بشكل غير شرعي .وقض"ى الكثي"ر ﻣ"نھم
شھورا عديدة في الموقف .كنت أفك"ر بقيم"ة اإلنس"ان وحقوق"ه ف"ي عالمن"ا العرب"ي...
وفك""رت ف""ي نفس""ي وكي""ف س""أعيش ف""ي ھ""ذه الغرف""ة  ...وإذا ب""الحرس ين""ادي عل""ي.
عندﻣا خرجت ﻣن الغرفة وجدت نفس"ي أﻣ"ام ض"ابط ش"رطة كبي"ر بمالبس"ه الرس"مية.
ق"دم نفس""ه وﻣ""د ي"ده وص""افحني واعت""ذر للمض"ايقة الت""ي تعرض""ت لھ"ا ...والي""وم فق""ط
عرف"وا أي""ن أن"ا؟ وس""يطلق س"راحي .ث""م ق""ادني إل"ى ﻣكتب""ه ،وجل"س ف""ي كرس""يه وراء
المكتب .تحدثنا ع"ن الوض"ع ف"ي إي"ران ...وأب"دى االس"تعداد لمس"اعدتي ف"ي أي وق"ت
أشاء .شكرته وقلت ل"ه" :عن"دنا ﻣمث"ل يتص"ل بك"م وع"ن طريق"ه س"أقدم طلب"اتي ،إن
وجدت" .بعد فترة وصلت س"يارة ﻣ"ن ﻣكتبن"ا ف"ي دﻣش"ق وغ"ادرت دائ"رة المخ"ابرات
السورية.
بعد أن حصلت على جواز جديد  ،أخبرن"ا الرف"اق ف"ي طھ"ران ب"أنھم وج"دوا ج"وازي
الضائع .وتبين أن الرفيق سيد ھاشم كان ﻣتعبا ً ج"دا ودائ"خ عن"دﻣا أخف"ى الج"واز ف"ي
ﻣكان غير اعتيادي حرصا ﻣنه عليه .لذلك ل"م يت"ذ ّكر المك"ان ف"ي حين"ه .وعث"ر علي"ه،
صدفة ،بعد فوات األوان.

خروجي ﻣن اللجنة المركزية

***

لم أتمكن ﻣن حضور المؤتمر ال"وطني الراب"ع للح"زب ال"ذي انعق"د ف"ي تش"رين الث"اني
 ،1985فق""د كن""ت ف""ي دور النقاھ""ة ال "ذي يتطل""ب  ،حس""ب توص""يات الطبي""ب ،أن ال
أﻣشي بدون ﻣرافق ،ويجب أن أرتاح إذا ﻣا ﻣش"يت كيل"و ﻣت"راً واح"داً ،ف"ي ح"ين ك"ان
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الوصول إلى ﻣكان المؤتمر في كردستان يتطلب بضع ساعات ﻣشيا على األق"دام ف"ي
طريق جبلي.
كان اس"مي ف"ي قائم"ة المرش"حين للجن"ة المركزي"ة "أب"و س"مير" .ول"م يعرفن"ي بھ"ذا
االسم ،الذي استخدﻣته في إيران فقط ،سوى عدد ﻣحدود ﻣن المؤتمرين ول"م أنتخ"ب
للجن""ة المركزي""ة .ال أس""تبعد ب""ان ترش""يحي بھ""ذا االس""م ك""ان ل""ه دور س""لبي ف""ي ع""دم
انتخابي ،وال"يكم دليل"ي :ف"ي ص"يف الع"ام الماض"ي ) (2005ج"رى ح"وار بين"ي وب"ين
الرفيقين داود أﻣين )أبو نھران( والرفي"ق عب"د المطل"ب البلج"اني )أب"و قص"ي( وك"ان
االثن"""ان ﻣن"""دوبين ف"""ي الم"""ؤتمر الراب"""ع ،وبحض"""ور الرفي"""ق ي"""ونس ب"""ولص ﻣت"""ي
)أبوسيفان( ،واليكم نص الحوار:
ـ " أب""و نھ""ران :أب""و ش""روق كتابات""ك تعك""س حيوي""ة وذاك""رة جي""دة  ..لم""اذا ل""م ترش""ح
لعضوية اللجنة المركزية في المؤتمر الرابع؟.
ـ أبو قصي :صحيح وﷲ ،أنا اآلخر عندي نفس السؤال؟.
ـ أبو شروق :كنت ﻣرشحا وأنتم لم تنتخبوني!.
نفى أبو نھران وأبو قصي علمھما بالترشيح وتساءال:
ـ كيف وﻣتى حصل ذلك؟
ـ أبو شروق :كنت ﻣرشحا باسم أبو سمير.
ـ أبو نھران وأبو قصي :ولماذا أبو سمير ،وﻣن يعرف أبو سمير؟
ـ أبو شروق :علمت بأن الرفيق عزيز ﻣحم"د ق"ام ف"ي الم"ؤتمر وأوض"ح ﻣ"ن ھ"و أب"و
سمير.
ـ أبو نھران :أنا لم أسمع ذلك.
ـ أبو قصي :أنا كنت ﻣرھقا في العمل اليوﻣي  ،ولم أكن في القاعة دائم"ا وربم"ا كن"ت
خارجھا ،عند توضيحات الرفيق عزيز ﻣحمد.
ـ أبو شروق :ال قيم"ة كبي"رة لمث"ل ھ"ذه التوض"يحات ف"ي لحظ"ة االنتخاب"ات .ويض"يف
"ﻣازحا ً" فالدعاية االنتخابية تكون قد انتھت.
عل"ى أي ح"ال ،لق"د بات"ت ﻣث"ل ھ"ذه األس"اليب المنافي"ة للديمقراطي"ة ،وإفرازاتھ"ا غي"ر
السليمة في حياة الحزب الداخلي"ة ،ف"ي ط"ي الماض"ي بع"د الم"ؤتمر الخ"اﻣس ،ﻣ"ؤتمر
الديمقراطية والتجديد.
14

أسئلة وأجوبة
وجه لي السيد يوھان فرانزين الطالب في كلية الدراسات الشرقية ف"ي لن"دن ،بع"د أن
وافقت أن أكون أحد ﻣصادر بحثه ،عدداً ﻣن األسئلة تتعلق بتاريخ الح"زب الش"يوعي
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العراق""ي ،ﻣس""تھدفا ﻣنھ""ا ﻣعرف""ة ﻣ""واقفي وتجربت""ي الشخص""ية .ف""ي أدن""اه الرس""التان
المتبادلتان بيننا.
األستاذ الفاضل جاسم الحلوائي المحترم
تحية واحترام
ﻣع خالص التقدير لمساعدتكم ،سأكون سعيداً وﻣمتنا ً إلجابتكم على ھ"ذه التس"اؤالت،
وعلى ﻣوافقتكم على أن تكونوا أحد ﻣصادر دراستي:
 .1أي ﻣوقف اتخذته ﻣ"ن خ"ط أب؟ ھ"ل تعتق"د بأن"ه ك"ان ﻣ"ن الص"واب أن يتخ"ذ ھك"ذا
قرار ﻣھم ﻣن قبل أعضاء اللجن"ة المركزي"ة ال"ذين ك"انوا يعيش"ون خ"ارج الع"راق ف"ي
حينھا؟ أي بديل أو بدائل كان يمكن أن تتبع حسب رأيكم؟
 .2لم""اذا اتخ""ذت اللجن""ة المركزي""ة ﻣوقف "ا ً إيجابي "ا ً تج""اه البع""ث بع""د انق""الب  17ـ 30
تموز  .1968أي بعد خمسة أعوام ﻣن ﻣجازر شباط 1963؟ ھل كنتم على وفاق ﻣع
الحزب في ھذه المسألة؟
 .3ھ""ل ت""رك اتف""اق ح""زب البع""ث ﻣ""ع الب""ارزاني ف""ي آذار  1970ت""أثيراً عل""ى القض""ية
الكردي""ة ف""ي اللجن""ة المركزي""ة؟ بأي""ة ص""يغ نوقش""ت ھ""ذه المس""ألة؟ ھ""ل كان""ت ھن""اك
انقس""اﻣات ب""ين األعض""اء الع""رب واألعض""اء الك""رد ف""ي اللجن""ة المركزي""ة بص""دد ھ""ذه
المسألة؟
 .4حول الضغوط السوفييتية :ھل كان ﻣھما ً اعتماد رأي السوفيت حين ت"تم ﻣناقش"ة
المسائل المختلفة في اللجنة المركزية؟
 .5ھ"""ل كان""""ت المس"""ائل المختلف""""ة تن""""اقش ،ع"""ادة ،بص""""يغ ﻣبدأي"""ة )عل""""ى أس""""اس
أيديولوجي( أم بصيغ براغماتية )على ضوء ﻣ"ا يفرض"ه الواق"ع(؟ أيھم"ا ك"ان األكث"ر
اعتماداً عند اتخاذ القرارات المھمة في اللجنة المركزية؟
 .6ھل تعتقد اآلن بأن الديمقراطية الحزبية كان"ت ﻣف ّعل"ة؟ ھ"ل ك"ان ل"ديك دور واض"ح
في اتخاذ القرارات المھمة ،كعضو قيادي ،ھل ھناك قرارات اتخذت ﻣن وراء ظھرك
في المكتب السياسي؟
ﻣع التقدير
يوھان فرانزين
 12كانون الثاني 2006
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لندن
***
كوبنھاكن .5شباط 2006
السيد يوھان فرانزين
تحية طيبة
اس"تلمت رس""التكم الكريم""ة واألس"ئلة المتعلق""ة بجوان""ب ﻣ"ن ت""اريخ الح""زب الش""يوعي
العراق""ي .ويس""عدني ب""أنكم اخترتم""وني ك""ي أك""ون أح""د ﻣص""ادر دراس""تكم .وأﻣل""ي أن
تكون ثقتكم ھذه في ﻣحلھا .وأود اإلشارة إلى أن بعض أسئلتكم قد وفرت ل"ي فرص"ة
التوق""ف ل""دى قض""ايا ل""م أتوق""ف عن""دھا س""ابقا ً لتمحيص""ھا جي""داً وﻣ""ن جمي""ع الوج""وه،
فشكراً لكم على ذلك .ھذا وأرسل لكم ﻣخطوطة كتاب انوي إصداره يح"وي ذكري"اتي،
آﻣل أن تفيدكم.
ف""ي أدن""اه ج""واب أس""ئلتكم ،وإنن""ي عل""ى اس""تعداد لإلجاب""ة عل""ى أي س""ؤال إض""افي،
يحفزن""ي ف""ي ذل""ك حرص""ي عل""ى س""الﻣة ت""اريخ الح""زب الش""يوعي العراق""ي وخدﻣ""ة
الحقيقة.
أتمنى لكم الموفقية في بحثكم.
جاسم الحلوائي
***
لق""د نش""رت الغالبي""ة العظم""ى ﻣ""ن أس""ئلته وإج""ابتي عليھ""ا تح""ت عن""اوين ﻣالئم""ة ف""ي
المواقع االليكترونية ،وألنھا ھي األخرى جزء ﻣن ذكري"اتي ،فق"د وج"دت ﻣكانھ"ا ف"ي
ھذا الكتاب.
15

حقيقة عالقة القيادة السوفيتية بقيادة الحزب الشيوعي العراقي
في عقودھا األخيرة
السؤال :حول الضغوط الس"وفييتية :ھ"ل ك"ان ﻣھم"ا ً اعتم"اد رأي الس"وفيت ح"ين ت"تم
ﻣناقشة المسائل المختلفة في اللجنة المركزية؟
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الجواب :باعتقادي أن طبيع"ة العالق"ة ب"ين الح"زب الش"يوعي ف"ي االتح"اد الس"وفييتي
والحزب الشيوعي العراقي يكتنفھا الكثي"ر ﻣ"ن التعقي"د ،وال يج"وز تبس"يطھا باإلجاب"ة
على السؤال :ھ"ل ك"ان ﻣھم"ا ً أم غي"ر ﻣھ"م رأي الس"وفيت ح"ين ت"تم ﻣناقش"ة المس"ائل
المختلفة في اللجنة المركزية؟
وبادئ ذي بدء ،أود اإلشارة إلى أنه لم يطرح يوﻣ"ا ً ﻣ"ا رأي الس"وفيت بش"كل رس"مي
للمناقشة ،ولك"ن ال"رأي ك"ان حاض"راً ف"ي أذھ"ان أعض"اء اللجن"ة المركزي"ة ﻣ"ن خ"الل
السياسة المعلنة في وسائل اإلعالم وﻣن قراءاتھم الشخصية وﻣن ﻣحاضر اللق"اءات
الرس""مية ب""ين ﻣمثل""ي الح""زبين وﻣ""ن النص""ائح المباش""رة وغي""ر المباش""رة .واألخي""رة
كانت كثيراً ﻣا تحصر في المكتب السياسي ،حرص"ا ً عل"ى ع"دم ثل"م اس"تقاللية الق"رار.
س""أذكر العدي""د ﻣ""ن األﻣثل""ة المتناقض""ة الت""ي عايش""تھا ،بأﻣ""ل الخ""روج باس""تنتاجات
ﻣوضوعية.
* لع"""ب رأي الس"""وفيت دوراً ھاﻣ"""ا ً ف"""ي تبن"""ي الح"""زب الش"""يوعي العراق"""ي لخ"""ط آب
الخاطئ .كان رأي السوفيت ،باختصار شديد ،ھو :أن أنظمة ﻣثل أنظمة عبد الناص"ر
في ﻣصر أو بن بال في الجزائ"ر وﻣ"ا يش"ابھھما يمك"ن أن تتح"ول ،تح"ت ت"أثير النظ"ام
االشتراكي العالمي إلى أنظمة اش"تراكية .وأعتب"ر نظ"ام عب"د الس"الم ع"ارف أح"د تل"ك
األنظمة التي يمكن أن تتماثل ﻣع ﻣصر.
* بع"""د ثماني"""ة أش"""ھر ﻣ"""ن إق"""رار خ"""ط آب أي ف"""ي نيس"""ان  ،1965اجتمع"""ت اللجن"""ة
المركزي""ة )األعض""اء واألعض""اء المرش""حون المتواج""دون ف""ي داخ""ل ال""وطن ،وكان""ت
ل""ديھم ص""الحية ﻣمارس""ة ﻣھ""ام اللجن""ة المركزي""ة( ورفع""ت ش""عار إس""قاط س""لطة عب""د
السالم عارف ،وذل"ك خالف"ا لسياس"ة الس"وفيت .وق"د تحف"ظ عل"ى الق"رار رفي"ق واح"د
والذي كان المسؤول األول بالوكالة في الداخل ،نظراً لوج"ود س"كرتير الح"زب خ"ارج
ال""وطن ،وھ""و الرفي""ق بھ""اء ال""دين ن""وري .ول""م يك""ن خالف""ه ح""ول طبيع""ة الس""لطة
باعتبارھ""ا دكتاتوري""ة عس""كرية وﻣ""ن الض""روري فض""ح جرائمھ""ا وتب""ديلھا ،ب""ل ك""ان
ي"""روم االكتف"""اء بط"""رح الب"""ديل المطل"""وب وھ"""و ش"""عار حكوﻣ"""ة االئ"""تالف ال"""وطني
الديمقراطي.
وھناك داللة في طبيع"ة الحض"ور ،فق"د حض"ر االجتم"اع الم"ذكور الرف"اق بھ"اء ال"دين
نوري وسالم الناصري وعاﻣر عبد ﷲ وحسين سلطان وناصر عبود وآرا خاج"دور
وص""الح الرازق""ي وحمي""د ال""دجيلي وتوفي""ق أحم""د وأن""ا .وج""دير بالمالحظ""ة أن الس""تة
األوائ""ل س""بق وأن حض""روا اجتم""اع ب""راغ وأق""روا )ك""ان الس""ادس ﻣت""ردداً( خ""ط آب.
والثالث""ة األخي""رون ج""دد يحض""رون ألول ﻣ""رة اجتماع""ا للجن""ة المركزي""ة .وھك""ذا فق""د
تبدل الموقف ﻣن السلطة  180درجة دون تغير الس"لطة أو طبيعتھ"ا .وق"د حم"ل ع"دم
استجابة حكوﻣة عبد السالم عارف ،بأي قدر كان ،لخط آب الجديد عالﻣات فشل ھذا
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الخط في التطبيق العملي ،وقد لعب ھذا العاﻣل فضالً عن اعتراض القاع"دة الحزبي"ة
القوي على خط آب الدور األكبر في تغيير الموقف.
* تبن"""ى الس"""وفيت ﻣوض"""وعة التط"""ور ال"""ال رأس"""مالي وال"""ذي س"""مي أيض"""ا ً التوج"""ه
االش"تراكي ،وش""اع اس""تخدام الموض""وعة ف""ي الحرك""ة الش""يوعية العالمي""ة وذل""ك ﻣن""ذ
س""تينيات الق""رن الماض""ي .وق""د تجاھ""ل الح""زب الش""يوعي العراق""ي الموض""وعة ،ﻣن""ذ
نيسان  ،1965لدواع أيديولوجية )لتعارضھا ﻣع ﻣب"دأ دكتاتوري"ة البروليتاري"ة ال"ذي
كان الحزب ﻣتمسكا ب"ه وأك"ده ف"ي برناﻣج"ه ال"ذي أق"ره الم"ؤتمر الث"اني المنعق"د ف"ي
أيلول عام  (1970ولم يفتح نقاشا ً حولھا ،ال ف"ي كونفرنس"ه الثال"ث ع"ام  ،1967وال
في ﻣؤتمره الثاني(  .ودخل الحزب ف"ي تح"الف ﻣ"ع ح"زب البع"ث ع"ام  1973وتح"ول
الحزب إلى العمل العلني ﻣع إعالم علني ولم يناقش الموض"وعة عل"ى أي ص"عيد ،إال
عند اإلعداد لوضع ﻣسودة برن"اﻣج الح"زب الجدي"د ال"ذي ط"رح عل"ى الم"ؤتمر الثال"ث
عام .1976
فُ""تح النق""اش ف""ي اللجن""ة التحض""يرية وك""ان س""كرتيرھا الرفي""ق زك""ي خي""ري نائ""ب
الس""كرتير األول للجن""ة المركزي""ة وﻣع""ه عض""وان ﻣ""ن المكت""ب السياس""ي وھم""ا عب""د
الرزاق الصافي رئيس تحرير الصحيفة اليوﻣية للحزب "طريق الشعب" والمھندس
عمر علي الشيخ س"كرتير لجن"ة إقل"يم كردس"تان ،وثالث"ة رف"اق ﻣ"ن اللجن"ة المركزي"ة
وھم الدكتور ك"اظم حبي"ب الخبي"ر االقتص"ادي وعض"و المجل"س الزراع"ي األعل"ى ف"ي
الع""راق وال""دكتور رح""يم عجين""ة عض""و لجن""ة العالق""ات الوطني""ة وعض""و س""كرتارية
الجبھة الوطنية والقوﻣية التقدﻣية ،وأنا عضو سكرتارية اللجنة المركزية وس"كرتير
لجنة التنظيم المركزية.
لق""د عمل""ت اللجن""ة لش""ھور عدي""دة وق""رأت ودرس""ت ﻣص""ادر كثي""رة ووث""ائق ﻣختلف""ة
وناقشت طويالً ،وأخذت ﻣوضوعة التطور ال"ال رأس"مالي حي"زاً ھاﻣ"ا ً ﻣ"ن وقتھ"ا دون
التوصل إلى نتيجة ﻣحددة .وھذه اللجنة نفسھا سافرت إل"ى ﻣوس"كو )باس"تثناء ك"اظم
حبيب اللتزاﻣاته الوظيفية( واستمعت إلى رأي وفد ﻣن الحزب الشيوعي ف"ي االتح"اد
الس""وفييتي ،برئاس""ة ال""دكتور بلي""اييف وال""رفيقين ريزينك""وف ون""يجكن ،بالمش""روع
وناقشتھم طيلة أربعة أيام ،وطرحت عليھم أسئلة كثيرة حول التطور ال"ال رأس"مالي،
خاصة ﻣن الفقي"د رح"يم عجين"ة وق"د عل"ق عليھ"ا ال"دكتور بلي"اييف ب"القول" :إن ﻣ"ن
يتمكن ﻣن اإلجاب"ة عل"ى ك"ل ھ"ذه األس"ئلة يُم"نح ش"ھادة أكاديمي"ة العل"وم الس"وفيتية،
وھي أعلى شھادة علمية في البلد".
س""جلت باللق""اء ﻣ""ع العلم""اء الس""وفيت ﻣحاض""ر جلس""ات ﻣفص""لة اطل""ع عليھ""ا جمي""ع
ُ
أعضاء اللجنة المركزية .وكان النقاش ديمقراطيا ً وش"فافا ً .وج"رى التأكي"د باس"تمرار
ﻣن قب"ل الرف"اق الس"وفيت بأنن"ا غي"ر ﻣجب"رين عل"ى تبن"ي أي رأي غي"ر ﻣقتنع"ين ب"ه،
وإننا ﻣسؤولون ع"ن سياس"تنا أوالً وأخي"راً .ولك"ن ال أعتق"د ب"أنھم ك"انوا غ"افلين ع"ن
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ﻣدى الضغط المعنوي الذي تش"كله آراؤھ"م عل"ى الوف"د وعل"ى اللجن"ة المركزي"ة .بع"د
عودة الوفد تبنى الحزب ﻣوضوعة طريق التطور الال رأسمالي  /التوجه االشتراكي.
كان ھناك اتجاھان بين أنصار طريق التطور الال رأسمالي أو التوجه االش"تراكي ف"ي
الحركة الشيوعية العالمية ،األول :يرى اشتراك الشيوعيين في قيادته شرط لنجاح"ه
)وكنت ﻣع ھذا االتجاه( .والثاني :ي"رى ب"أن دور الش"يوعيين ﻣمك"ن أن يقتص"ر عل"ى
دعم وتأييد قيادة "الديمقراطيين الثوريين" .وك"ان االتجاھ"ان الم"ذكوران ﻣوج"ودين
في الح"زب الش"يوعي العراق"ي أيض"ا ً االتج"اه األول ﻣثب"ت ف"ي وث"ائق الم"ؤتمر الث"اني
واالتجاه الثاني ضعيف وجد تعبيره في ﻣواقف ﻣعينة .وقد تناولت كل ذل"ك بالتفص"يل
في الموضوع المعنون " التثقيف الحزبي"
* يع""د ﻣج"""يء ح"""زب البع"""ث للس"""لطة ع"""ام  ،1968واتخ"""اذه جمل"""ة ﻣ"""ن اإلج"""راءات
التقدﻣية عل"ى جمي"ع األص"عدة وف"ي ﻣختل"ف المج"االت ،بم"ا ف"ي ذل"ك تط"وير عالقات"ه
باالتح""اد الس""وفييتي وال""دول االش""تراكية األخ""رى  ،ولك""ن دون التخل""ي ع""ن سياس""ة
ح""بس الحري""ات الديمقراطي""ة وقم""ع المخ""الفين ل""ه ،رغ""ب الس""وفيت بتع""اون الح""زب
الشيوعي ﻣع حزب البعث.
ف""ي ربي""ع  ،1971وك""ان الح""زب يتع""رض إل""ى حمل""ة إرھابي""ة واس""عة ش""ملت اعتق""ال
وتعذيب آالف الشيوعيين تعذيبا ً وحشيا ً واستشھد الكثيرون ﻣ"نھم تح"ت التع"ذيب ،أو
االغتيال ،في ھذا الوقت بالذات استفسر السوفيت ﻣن الق"ائم بأعم"ال الس"كرتير األول
للجنة المركزية الرفي"ق زك"ي خي"ري ع"ن ش"روط الح"زب للتح"الف ﻣ"ع ح"زب البع"ث،
فأجابه زكي خيري" :إن شرطنا ھو أن يدلنا حزب البعث على قبور شھدائنا!"
ذك""ر الرفي""ق زك""ي خي""ري ذل""ك ف""ي الرس""الة الموجھ""ة إل""ى الرف""اق الموج""ودين ف""ي
كردستان ،كتدبير صياني ،وھم كل ﻣ"ن ك"ريم أحم"د ال"داود عض"و المكت"ب السياس"ي،
وشاكر ﻣحمود وﻣھدي عبد الكريم وبھاء الدين نوري وأنا أعضاء اللجنة المركزية.
وواضح ﻣن ج"واب زك"ي ھ"و رف"ض التح"دث بالموض"وع ،إن ل"م يك"ن احتجاج"ا عل"ى
الوساطة.
* ل""م يك""ن ﻣوق""ف الح""زب المع""ادي لس""لطة البع""ث ،بع""د حمل""ة القم""ع الوحش""ي الت""ي
تع""رض لھ""ا ع""ام  ،1978وق""راره بخ""وض الكف""اح المس""لح إلس "قاطه ،ﻣح""ل قناع""ة
السوفيت .علما ً ب"أن ش"عار إس"قاط الس"لطة تق"رر ف"ي اجتم"اع اللجن"ة المركزي"ة ال"ذي
عق""د ف""ي ﻣوس""كو ع""ام  .1980وق""رار خ""وض الكف""اح المس""لح ھ""و اآلخ""ر تق""رر ف""ي
اجتماع اللجنة المركزية في ﻣوسكو عام  ،1981في البيت الصيفي ليوسف ستالين.
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* في صيف عام  ،1982وعلى أثر انسحاب الجيش العراقي ﻣ"ن األراض"ي اإليراني"ة
الت"ي ك""ان ق"د احتلھ""ا ف"ي بداي""ة الح"رب العدواني""ة عل"ى الج""ارة إي"ران ،وص""ل الح""زب
عرض ﻣن صدام حسين عبر الرفاق الس"وفيت وق"د س"لموه للرفي"ق زك"ي خي"ري ف"ي
دﻣشق والذي أرسله بدوره إل"ى قي"ادة الح"زب الت"ي كان"ت ق"د تجمع"ت ف"ي كردس"تان.
وك""ان الع "رض يتض""من نق""داً ذاتي "ا ً ألخطائ""ه ف""ي الس""نوات األخي""رة تجاھن""ا ،وي""درك
ص""عوبة اس""تعادة الثق""ة ب""ين الط""رفين ،وإن""ه يعف""و عف""واً عاﻣ "ا ً ،وي""دعو للع""ودة إل""ى
الجبھة الوطنية والقوﻣية التقدﻣية والعودة لل"دفاع ع"ن ال"وطن ،وھ"و ف"ي ك"ل ذل"ك ال
ينطلق ﻣن ﻣوقف الضعف.
كنت في دﻣشق وﻣتوجھا ً إلى كردستان فحملني زكي خيري رسالة إضافية تفي"د ب"أن
السوفيت ﻣتجاوبون ﻣع العرض .ودارت ﻣناقشة ب"ين رف"اق اللجن"ة المركزي"ة انتھ"ت
بإرسال جواب قاطع ب"رفض التف"اوض أو الح"وار  .55ول"م يحص"ل بع"د ذل"ك ش"يء ذو
بال ،في ﻣضمار سؤالك ،حتى انھيار االتحاد السوفييتي.
ﻣن جملة األﻣثلة أعاله يجد المرء نفسه أﻣام ظ"اھرة تنط"وي عل"ى عالق"ات ﻣعق"دة ال
يجوز تبسيطھا ،كم"ا أس"لفت ،باإلجاب"ة ،ك"ان ﻣھم"ا ً أم غي"ر ﻣھ"م رأي الس"وفيت ح"ين
تتم ﻣناقشة المسائل المختلفة في اللجنة المركزية؟
باعتق77ادي ل77م ُيعتم77د رأي الس77وفيت ف77ي مناقش77ات المس77ائل المختلف77ة ب77دون قناع77ة
اللجن77ة المركزي77ة ،ول77يس ن77ادراً أن ال ت77تم مث77ل ھ77ذه القناع77ة ويك77ون موق77ف اللجن77ة
المركزية مغايراً لرأي السوفيت .وكانت الحال7ة الفكري7ة والس7يكولوجية ف7ي الح7زب
واللجن77ة المركزي77ة ومس77توى وعيھ77ا ف77ي ھ77ذه المرحل77ة أو تل77ك ھ77ي المق77ررة ف77ي
التحلي77ل األخي77ر .ولك77ن ھ77ذه الحال77ة ذاتھ77ا ل77م تك77ن ،ف77ي ظ77روف معين77ة ،بمع77زل ع77ن
الت77أثير المعن77وي الكبي77ر ل77رأي الس77وفيت باعتب77اره رأي طليع77ة الحرك77ة الش77يوعية
العالمي77ة وال بمع77زل ع77ن منطلق77ات التض77امن األمم77ي البروليتاري77ة األيديولوجي77ة،
وانعدام ھذا التأثير في ظروف أخرى رغم كل االعتبارات!!!
ويغطي مضمون ھذا االستنتاج ،في نظري ،الفترة التي امتدت م7ن ع7ام  ،1954إذ
أعيدت عالقات الحزب بالحركة الش7يوعية العالمي7ة مج7دداً ف7ي م7ؤتمر الكومونول7ث
المنعق77د ف77ي لن77دن وحض77ره الرفي77ق حس77ين أحم77د الرض77ي )س77الم ع77ادل( مم77ثالً ع77ن
الحزب ،حتى انھيار االتحاد السوفييتي .وھذه بعض األمثلة للتدليل على ذلك.
في أيلول  ،1956عقد الكونفرنس الحزبي الثاني .وشخص في الوثيقة الصادرة ﻣنه
والموسوﻣة "خطتنا السياسية في سبيل التحرر الوطني والق"وﻣي" طبيع"ة المعرك"ة
ﻣع نظام نوري السعيد "باعتبارھا ﻣعركة ذات ط"ابع س"لمي غال"ب" .وق"د ج"اء ھ"ذا
التشخيص غير الصحيح ﻣتأثراً بما توصل إليه المؤتمر العش"رون للح"زب الش"يوعي
55ـ للمزيد أنظر باقر إبراھيم ،ﻣذكرات .ص 208
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في االتحاد السوفييتي بخصوص إﻣكانية االنتقال الس"لمي لالش"تراكية .وق"د ص"ححت
اللجن""ة المركزي""ة ھ""ذا الخط""أ عل""ى أث""ر انتفاض""ة تش""رين الث""اني  1956الت""ي جوبھ""ت
بالرصاص ﻣن قبل السلطات ،وذلك ف"ي بيانھ"ا الص"ادر ف"ي  11ك"انون األول ،1956
لتقرر بأن األسلوب العنفي ھو األسلوب الغالب.
بعد ث"ورة  14تم"وز ك"ان المكت"ب السياس"ي يطل"ب رأي القي"ادة الس"وفيتية ف"ي بع"ض
األﻣور ،وال يلتزم إال بما يقتنع به .ولي في ھذا الخصوص ﻣثاالن:
األول :اختلف أعض"اء المكت"ب السياس"ي فيم"ا بي"نھم ح"ول ح"ل تنظيم"ات الح"زب ف"ي
الجيش .فريق يريد حلھا حرصا ً على عالقة حسنة ﻣع الزعيم عبد الك"ريم قاس"م قائ"د
الثورة والجمھورية ،والفريق الثاني يرى إبقاءھا حرصا ً على ﻣستقبل الث"ورة ،فعب"د
الك"""ريم قاس"""م إنس"""ان ﻣع"""رض للم"""وت أو االغتي"""ال .وب"""اقتراح ﻣ"""ن عض"""و المكت"""ب
السياس"ي ج"ورج تل""و ع"رض الموض"وع عل""ى القي"ادة الس"وفيتية ،وحم""ل ع"اﻣر عب""د
ﷲ ،الذي كان في ﻣوسكو ،جوابا تحريري"ا ً بخ"ط سوس"لوف عض"و المكت"ب السياس"ي
وﻣس""ؤول لجن""ة العم""ل األي""ديولوجي ف""ي اللجن""ة المركزي""ة ج""اء في""ه" :إن احتف""اظكم
بتنظيمكم الحزبي في الجيش يدل على ج"ديتكم وحرص"كم عل"ى ض"مان انتص"ار ث"ورة
الشعب"  .56وأخذ المكتب السياسي بالجواب.
الثاني ،أنقله نصا ً ﻣن كتاب للرفيق زكي خيري وھ"و" :ف"ي بداي"ة  ،1960ق"ام قاس"م
بإجازة جميع األحزاب الت"ي طلب"ت اإلج"ازة باس"تثناء حزبن"ا ،إذ أج"از ب"دالً ﻣن"ه حزب"ا ً
وھمي "ا ً ب""نفس االس""م ل""داود الص""ايغ ال""ذي ك""ان ﻣ""ن زﻣ""ن ﻣض""ى عض""واً ف""ي اللجن""ة
المركزي"""ة لحزبن"""ا وتواط"""أ ﻣ"""ع قاس"""م لت"""رويض حزبن"""ا ع"""ن طري"""ق ھ"""ذه المن"""اورة
الخسيسة ...وجاءتنا فت"وى ﻣ"ن سوس"لوف ب"أن نقت"دي بمث"ل البالش"فة ال"ذين وافق"وا
عل"""ى الوح"""دة ﻣ"""ع المنش"""فيك ف"""ي الم"""ؤتمر الراب"""ع للح"""زب ف"""ي اس"""تكھولم )ﻣ"""ؤتمر
الوحدة( .فرفضنا ھذه الفتوى .وشتان بين المنشفيك الذين ك"انوا آن"ذاك األكثري"ة ف"ي
الحزب الروسي وبين داود الصايغ الفرد الصنيعة! الذي ل"م يس"تطع حت"ى جم"ع الح"د
األدن""ى ﻣ""ن المؤسس""ين) (60توقيع"ا ً .فأوعزن""ا ل""بعض رفاقن""ا غي""ر المع""روفين آن""ذاك
بالتوقيع ﻣعه .57 ...
فمن غير الصحيح تعلي"ق أخط"اء الح"زب الش"يوعي العراق"ي عل"ى ش"ماعة الس"وفيت
فالحزب وخاصة قيادته ھي المسؤولة األولى عن إنجازات الح"زب وإخفاقات"ه ،وھ"ذا
ال يبرئ ساحة السوفيت ﻣن أي نصيحة أو ﻣواق"ف أو اتجاھ"ات خاطئ"ة ترت"ب عليھ"ا
أي إخفاق .أﻣا الخطأ األعظم وأقص"د الطبيع"ة غي"ر الديمقراطي"ة لألح"زاب الش"يوعية

 56ـ زكي خيري  ،صدى السنين في ذاكرة شيوعي ﻣخضرم .ص .228
 57ـ المصدر السابق231 .
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السابقة فتتحمل جميع األحزاب الشيوعية ﻣسؤوليته وفي ﻣقدﻣتھا الحزب الش"يوعي
في االتحاد السوفييتي ،لكونه طليعة تلك األحزاب.
وج""دير باإلش""ارة إن االختالف""ات ف""ي المواق""ف ل""م ت""ؤثر عل""ى المس""اعدات الت""ي ك""ان
يق"دﻣھا الس""وفيت للح""زب ،الزﻣ""االت الدراس"ية والحزبي""ة وﻣقاع""د المعالج""ة والراح""ة
واالس""تجمام وغيرھ""ا ﻣ""ن المس""اعدات المادي""ة المباش""رة وغي""ر المباش""رة .وس""أكتفي
ھنا بمثل واحد على المساعدة غير المباشرة.
في حملة القمع الوحشي عام  ،1978استوعبت جمھورية اليمن الديمقراطية أعداداً
كبي""رة ﻣ""ن الش""يوعيين ال""ذين أفلت""وا ﻣ""ن الحمل""ة للعم""ل ھن""اك .فعاق""ب ص""دام حس""ين
اليمن على ﻣوقفھا التض"اﻣني ﻣ"ع الش"يوعيين الع"راقيين ب"أن ألغ"ى اتفاق"ا ب"ين ال"يمن
س"ئل ال"رئيس
والعراق كان"ت تحص"ل ال"يمن بموجب"ه نفط"ا ً بأس"عار ﻣخفض"ة .وعن"دﻣا ُ
السابق علي ناصر ﻣحمد عن ﻣبلغ خس"ارتھم ج"راء ق"رار ص"دام أج"اب عل"ي ناص"ر:
"عوضنا السوفيت ضعف خسارتنا لموقفنا المش"رف ﻣ"ن الش"يوعيين الع"راقيين ف"ي
ﻣحنتھم".
ھل حصل يوﻣا ً ﻣا ضغط ﻣن السوفيت لتبني رأيا ً ﻣحدداً؟ أجل حصل ذلك ﻣ"رة واح"دة
ويتيمة ،على حد علمي .ول"م يك"ن ذل"ك اتجاھ"ا ً ب"أي ح"ال ﻣ"ن األح"وال .فف"ي الم"ؤتمر
الح""ادي والعش""رين للح""زب الش""يوعي ف""ي االتح""اد الس""وفييتي ال""ذي عق""د ف""ي ش""باط
 ،1959طلب الرفاق السوفيت ﻣن الرفيق حسين أحمد الرضي )سالم ع"ادل( إض"افة
عب"ارة "اب"ن الش"عب الب""ار" إل"ى ألق"اب عب""د الك"ريم قاس"م ف"ي كلمت""ه الت"ي ك"ان يري""د
إلقاءھا أﻣام المؤتمر باسم الحزب الشيوعي العراقي ،ولم يك"ن ل"ديھم اعت"راض آخ"ر
على نصھا ،فرفض س"الم ع"ادل ذل"ك وج"ادل الس"وفيت ط"ويالً بحض"ور الرفي"ق خال"د
بك""داش ال""ذي ت""دخل ف""ي النق""اش وخاط""ب الرض""ي" :لم""اذا ھ""ذا اإلص""رار ﻣن""ك عل""ى
االﻣتناع؟ لعل الرفاق السوفيت يعرفون عن قاسم ﻣا ال تعرفون"! وفي آخر المط"اف
تجاوب الرضي وأضاف العبارة .58
وأحسن خاتم"ة أراھ"ا كج"واب لس"ؤالكم ھ"ذا ،ھ"ي ش"ھادة الرفي"ق زك"ي خي"ري ،فھ"ي
تلخص حقيقة تلك العالقة ،ويمكن للمرء أن ي"ركن إل"ى ص"دقيتھا ،ألنھ"ا ص"ادرة ع"ن
ث""اني )األول الرفي""ق عزي""ز ﻣحم""د( أكث""ر ق""ادة الح""زب ﻣعرف""ة بطبيع""ة عالق""ة القي""ادة
السوفيتية بقيادة الحزب الشيوعي العراقي في عقودھا األخيرة أوالً ،وألنھ"ا ص"ادرة
بعد انھيار االتحاد السوفييتي ،لذلك فھي ﻣنزھة ﻣن المجاﻣلة .وھذا نصھا:
"ك""ان الرف""اق الس""وفيت ي""ردون عل""ى ك""ل استفس""ار نوجھ""ه إل "يھم ف""ي المنعطف""ات
السياسية الحادة ويقدﻣون لنا النصح الخالص .ولم يكن رد الفع"ل ﻣ"ن جانبن"ا إيجابي"ا ً
58
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دائما ً .ولم يقاطعوننا بسبب توترنا بل يواصلون الحوار بروح رفاقي"ة ونف"س طوي"ل.
وكنا نحن الذين نعرض عل"يھم خالفاتن"ا وعل"ى أش"قائنا الش"يوعيين األجان"ب لنتس"لح
بفتاويھم في جدالنا ﻣع بعضنا .59
16

األيديولوجيا والبراغماتية في سياسات
الحزب الشيوعي العراقي السابقة
الس""ؤال :ھ""ل كان""ت المس""ائل المختلف""ة تن""اقش ع""ادة بص""يغ ﻣبدئي""ة )عل""ى أس""اس
أيديولوجي( أم بصيغ براغماتية )على ضوء ﻣ"ا يفرض"ه الواق"ع(؟ أيھم"ا ك"ان األكث"ر
اعتماداً عند اتخاذ القرارات المھمة في اللجنة المركزية؟
الجواب :كان الحزب الشيوعي العراقي يسترش"د باأليديولوجي"ة الماركس"ية اللينيني"ة
في اتخاذ قراراته الھاﻣة .وألن ھذه األيديولوجية ليست وصفة جاھزة ،وإنم"ا ﻣرش"د
للعم""ل ،كم""ا يؤك""د عل""ى ذل""ك ﻣؤسس""وھا ،وينبغ""ي تطبيقھ""ا بإب""داع عل""ى الظ""روف
الملموسة ،فلم تكن تلك األيديولوجي"ة تح" ﱢرم عملي"ا ً ،اللج"وء إل"ى البراغماتي"ة  ،60ب"ل
تحب""ذھا ﻣسترش""دة بمق""والت ﻣش""ھورة بات""ت ﻣ""ن ص""لب الماركس""ية ،وعل77ى س77بيل
المثال:
ـ النظرية ليست عقيدة جاﻣدة بل ﻣرشد للعمل.
ـ النظرية رﻣادية اللون ولكن شجرة الحياة خضراء.
ـ الممارسة ﻣعيار الحقيقة.
ـ إن دفع الحركة خطوة إلى األﻣام خير ﻣن دزينة براﻣج.
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 60ـ ﻣالحظة :يبدو لي بأن ھناك سوء فھم حصل ويحصل لدينا في ﻣفھوم البراغماتية .فقد كنا
نعتبرھا ضربا ﻣن ضروب االنتھازية في كل الظروف واألحوال ،في حين إنھا حاجة ﻣاسة ألي
حزب سياسي  ،فھي أسلوب تفكير /أو التعاﻣل ﻣع المشاكل بأسلوب  /عملي يحقق الفائدة.
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كارل ﻣاركس
تكافح الماركسية ضد الجمود العقائدي ،وتحبذ أقصى المرون"ة ف"ي التكتي"ك ﻣاداﻣ"ت
ال تتعارض ﻣع اإلستراتيج .وكانت تميّز بشكل صارم بين برناﻣج الحد األدنى وال"ذي
يغل""ب علي""ه الط""ابع البراغم""اتي وبرن""اﻣج الح""د األقص""ى ال""ذي يغل""ب علي""ه الط""ابع
األي""ديولوجي  .61وسأس""تعرض ﻣحط""ات ھاﻣ""ة عايش""تھا وﻣناقش""ات جديّ""ة خض""تھا
عسى أن توصلنا إلى جواب على سؤالكم.
* ك""ان أول اجتم""اع أحض""ره للجن""ة المركزي""ة ف""ي نيس""ان  ،1965وكان""ت ﻣھمت""ه
تص""حيح خ""ط آب ،ال""ذي ك""ان خط""أ ً سياس""يا ً ح " ّرف الح""زب ع""ن أيديولوجيت""ه .وقب""ل
ال""دخول ف""ي تص""حيح الخ""ط ،س""أجيب عل""ى س""ؤالك األول والمتعل""ق ب""ه" :أي ﻣوق""ف
اتخذته ﻣن خط أب؟ ھل تعتقد بأنه كان ﻣن الصواب أن يتخذ ھكذا قرار ﻣھم ﻣ"ن قب"ل
أعضاء اللجنة المركزية الذين كانوا يعيش"ون خ"ارج الع"راق ف"ي حينھ"ا؟ أي ب"ديل أو
بدائل كان يمكن أن تتبع حسب رأيكم؟"
اجتماع اللجنة المركزية في آب والذي عق"د ف"ي ب"راغ ل"م يقتص"ر عل"ى الرف"اق ال"ذين
كانوا في الخ"ارج ب"ل س"اھم في"ه رف"اق ﻣ"ن ال"داخل أيض"ا ً وھ"م ك"ل ﻣ"ن الرف"اق عزي"ز
ﻣحم""د عض""و المكت""ب السياس""ي وب""اقر إب""راھيم العض""و المرش""ح للمكت""ب السياس""ي.
وصالح دكلة عضو اللجنة المركزية الذي كان ق"د ھ"رب للت"و ﻣ"ن الس"جن ف"ي بغ"داد.
وس""افر ھ""ؤالء بط""رق ووس""ائل غي""ر ش""رعية .وك""ان ﻣ""ن الممك""ن عق""د االجتم""اع ف""ي
 61ـ راجع وثائق المؤتمر الثاني للحزب.
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ال"داخل ولك"ن ك"ان ذل"ك يتطل"ب وقت"ا ً ط"ويالً لع"دم قط"ع ش"وط ﻣناس"ب ف"ي إع"ادة بن"اء
الحزب ،يسمح بعودة كل قيادة الحزب إل"ى ال"داخل .ف"ي ح"ين ل"م يك"ن اجتم"اع اللجن"ة
المركزي""ة يقب""ل التأجي""ل ،فاللجن""ة المركزي""ة ب""دون س""كرتير ،وھن""اك حاج""ة لمكت""ب
سياسي جديد ولتقديم رفاق جدد إلى اللجنة المركزية ،ھذا فضالً عن ضرورة وج"ود
خط سياسي جديد ﻣقر ﻣن قبلھا.
وكان بين رفاق الداخل ﻣن ھو ﻣتحمس للخط المذكور ليس بأقل ﻣن المتحمسين ف"ي
الخارج ﻣثل الرفي"ق ب"اقر إب"راھيم .وك"ان ب"ين رف"اق الخ"ارج ﻣ"ن ھ"و ﻣع"ارض للخ"ط
السياسي والفكري المذكور ﻣثل عزيز الح"اج ،وك"ان آرا خاج"دور ﻣتذب"ذبا ً ب"ين ﻣؤي"د
وﻣعارض .62لقد كنت ﻣن ﻣؤيدي خط آب  1964الخاطئ ،ولم أكن في حينھ"ا عض"واً
في اللجنة المركزية ،فقد ترشحت لعضويتھا في االجتم"اع ال"ذي أق"ر الخ"ط السياس"ي
المذكور .وطبيعي لم يعفن ذلك ﻣن المسؤولية بوصفي كادراً حزبيا ً ﻣتقدﻣا ً آنذاك.
فخط آب لم يقرره رفاق اللجنة المركزية ال"ذين ك"انوا ف"ي الخ"ارج فق"ط و"فرض"وه"
على الداخل كما يستشف ذلك ﻣن سؤالك .ولك"ن ينبغ"ي ع"دم غ"ض النظ"ر ع"ن ال"دور
الكبي""ر ال""ذي لعب""ه الرف""اق ف""ي الخ""ارج ف""ي التمھي""د سياس""يا ً ونظري "ا ً للخ""ط الم""ذكور.
فإذاعة "صوت الشعب العراقي" والتي كانت تبث براﻣجھا ﻣن ص"وفيا وتعم"ل تح"ت
إش""راف قي""ادة الح""زب ف""ي الخ""ارج ،كان""ت تبش""ر ب""الخط الم""ذكور ،و تس""مع ف""ي ك""ل
العراق بوضوح .وكنا في الداخل ننشر ﻣا يذاع ﻣنھا بانتظام وبدون الرج"وع للمرك"ز
الحزبي ،باعتبارھا توجيھات ﻣن الھيئات األعلى .وكنت ﻣشرفا ً على جھاز اإلنص"ات
والتكثير ف"ي حين"ه .علم"ا ً ب"أن المرك"ز الحزب"ي ف"ي ال"داخل ذات"ه ك"ان ﻣتعاطف"ا ً ﻣ"ع ﻣ"ا
يذاع .إن لم يكن قد دخل في ﻣنافسة ﻣع الخارج.
ووجھة اإلذاعة وقيادة الخارج لم تكن عفوية .ففي حزيران  ،1964عقد اجتماع في
ﻣوس""كو ض"" ّم ،إض""افة إل""ى أعض""اء اللجن""ة المركزي""ة ،ع""دداً ﻣ""ن الك""وادر الحزبي""ة
المتقدﻣة ﻣث"ل :ن"وري عب"د ال"رزاق وﻣاج"د عب"د الرض"ا وﻣھ"دي الح"افظ وھ"ؤالء ﻣ"ن
الشخص""يات القيادي""ة ف""ي المنظم""ات الديمقراطي""ة العالمي""ة .وثمين""ة ن""اجي يوس""ف
وع""اﻣر عب""د ﷲ وبھ""اء ال""دين ن""وري ،واالثن""ان األخي""ران كان""ا أعض""اء ف""ي المكت""ب
السياس""ي وﻣع "اقبين بتجري""دھما ﻣ""ن أي ﻣرك""ز حزب""ي .ق""اد االجتم""اع الرفي""ق س""الم
الناص"""ري العض"""و المرش"""ح للمكت"""ب السياس"""ي ،وك"""ان الناص"""ري ﻣتحمس"""ا ً لل"""نھج
السياسي الجديد ﻣتجاوبا ً في ذلك ﻣع توجه السوفيت في ھذا المجال .وجرت ﻣناقشة
حيوية ف"ي االجتم"اع ،والق"ى االتج"اه السياس"ي الجدي"د ﻣعارض"ة جدي"ة ،وك"ان جمي"ع
الرف""اق القي""اديين ف""ي المنظم""ات الديمقراطي""ة ﻣ""ن المعارض""ين ،ولك""ن ج""رى إق""راره
باألغلبية في آخ"ر المط"اف .وك"ان ع"اﻣر عب"د ﷲ وبھ"اء ال"دين ن"وري ﻣ"ن المؤي"دين
للخ""ط الجدي""د ،وق""د أنتخب""ا للمكت""ب السياس""ي ف""ي اجتم""اع آب ،بع""د أن أعي""د االعتب""ار
لعضويتھما في اللجنة المركزية.
 62ـ للمزيد أنظر بھاء الدين نوري .ﻣذكرات ،ص .314
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أﻣا البديل لسياسة آب ،فكان يمكن طرح النظام الديمقراطي كبديل للنظام الدكتاتوري
العسكري .وإلقاﻣة ﻣثل ھذا النظام كان ﻣن الممكن الدعوة إلى حكوﻣة ائتالف وطن"ي
ديمقراطي ﻣؤقتة لفترة انتقالية )يتفق على ﻣدتھا ﻣ"ع اآلخ"رين عل"ى أن ال تزي"د ع"ن
السنتين( ﻣھمتھا إجراء انتخ"اب لمجل"س تأسيس"ي يض"ع ﻣس"ودة دس"تور دائ"م لل"بالد
يس""تفتى الش""عب علي""ه ،وتج""ري انتخاب""ات عاﻣ""ة لبرلم""ان دائ""م ،وﻣ""ن ث""م حكوﻣ""ة
دس"تورية دائم""ة .وھ"ذا الب""ديل ط"رح ف"ي السياس"ة البديل""ة ﻣ"ن حي""ث الج"وھر ،ال ﻣ""ن
حيث الصياغة والتفاصيل المتأثرة بوعينا الحالي.
وخالص""ة خ""ط آب ھ""و ،أن أنظم""ة تقودھ""ا الق""وى الديمقراطي""ة الثوري""ة )البرجوازي""ة
الص"""غيرة( يمك"""ن أن تتح"""ول إل"""ى أنظم"""ة اش"""تراكية تح"""ت ت"""أثير النظ"""ام االش"""تراكي
العالمي ،ﻣستندة في ذلك على إشارة ﻣاركس إل"ى إﻣكاني"ة انتق"ال المش"اعة الروس"ية
إلى االشتراكية دون الم"رور بالمرحل"ة الرأس"مالية بمس"اعدة ﻣرك"ز ﻣتط"ور .وأعتب"ر
نظام عبد السالم ع"ارف يمك"ن أن يتماث"ل ﻣ"ع تل"ك األنظم"ة .إن فرض"ية إﻣكاني"ة بن"اء
االش""تراكية ﻣ""ن قب""ل البرجوازي""ة الص""غيرة ،أث""ارت عالﻣ""ة اس""تفھام خطي""رة عل""ى
ﻣستقبل الحزب وقلقا ً على وجوده .ول"م تك"ن ص"دفة أن ثبتن"ا ف"ي البي"ان الص"ادر ع"ن
االجتماع المذكور جملة لم أنس"اھا حت"ى اآلن وھ"ي" :إن الح"زب الش"يوعي العراق"ي
"رب ھ""ذه الجمل""ة ج""ذورھا عميق "ا ً ف""ي االي""دولوجيا ...ف""ي رس""الة
ُوج""د ليبق""ى" .وتض" ُ
الطبقة العاﻣل"ة والحتمي"ة التاريخي"ة ...وق"د وردت ھ"ذه الفك"رة الت"ي تبناھ"ا االجتم"اع
في فقرة اقترحھا الفقيد ع"اﻣر عب"د ﷲ ،وال"ذي يش"ار ل"ه بالبن"ان باعتب"اره أح"د أب"رز
قادة الحزب الشيوعي العراقي بركماتية إن لم يكن أبرزھم!!
كان""ت المناقش""ات ف""ي ھ""ذا االجتم""اع ،ال""ذي دام أربع""ة أي""ام ،سياس""ية وأيديولوجي""ة.
وص"رف الكثي""ر ﻣ"ن الوق""ت عل"ى ص""ياغة البي""ان ،فق"د أرت""ؤي المص"ادقة عل""ى البي""ان
الصادر ع"ن االجتم"اع بص"يغته النھائي"ة ،وع"دم ت"رك ھ"ذه المھم"ة للمكت"ب السياس"ي
كم""ا ك""ان األﻣ""ر س""ابقا ً .واحت""دم النق "اش األي""ديولوجي ح""ولَ ،ﻣ""ن يبن""ي االش""تراكية؟
وتوتر الجو بين الرفيقين آرا خاجدور وحسين سلطان اللذين كانا قد وصال للت"و ﻣ"ن
براغ .فكان األول يؤكد بأن ذلك يتطل"ب قي"ادة الطبق"ة العاﻣل"ة للس"لطة ،ف"ي ح"ين ي"رد
عليه حسين سلطان ،بان ذلك ليس شرطا ً وﻣن الممك"ن أن تض"طلع بھ"ذا ال"دور ،ف"ي
الظروف الدولية المعاصرة ،فئات أخرى .وتحول التوتر بين الرفيقين إل"ى ﻣناوش"ات
كالﻣية.
كان الرفيقان ﻣتقابلين في جلوسھما على ﻣنضدة عريضة نسبيا ً ونھ"ض االثن"ان ﻣ"ن
فرط غضبھما ﻣن ﻣقعديھما ﻣل"وحين باألي"دي وھم"ا يتب"ادالن "ش"تائما ً أيديولوجي"ة"
على وزن ..الجذور الفكرية اليمينية ...والتصفوية  ...دكتاتوري"ة البروليتاري"ة  ...أو
اليس""ارية ...والجم""ود العقائ""دي ...وذل""ك بص""وت ع""ال أﻣ""ام دھش""ة الجمي""ع ،وخاص""ة
دھشتنا نحن الجدد الذين نحضر ألول ﻣرة اجتماعا ً للجنة المركزية .وك"ل ذل"ك ج"رى
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في بيت سري يضم كل قيادة الحزب في الداخل .اُوقف االجتماع وعاد ليواصل عمله
بعد فت"رة قص"يرة ،وبع"د أن تص"الح المتش"اجران .وھ"ذه ھ"ي الم"رة األول"ى واألخي"رة
الت""ي أش""اھد فيھ""ا ﻣش""اجرة ف""ي اجتم""اع حزب""ي طيل""ة حي""اتي الحزبي""ة الت""ي تج""اوزت
النصف قرن!
* في ھ"ذه الفت"رة انفج"ر الوض"ع الفك"ري داخ"ل الح"زب وج"رت نقاش"ات أيديولوجي"ة
واس"""عة ،وق"""د اس"""تبعدت ﻣوض"""وعة التط"""ور ال"""ال رأس"""مالي ﻣ"""ن النق"""اش ل"""دواع
أيديولوجي""ة ،لتعارض""ھا ﻣ""ع ﻣب""دأ دكتاتوري""ة البروليتاري""ة ،كم""ا أش""رت إل""ى ذل""ك ف""ي
الموضوع السابق .و" ُحسمت" بعض المناقشات في الكونفرنس الثالث للح"زب ع"ام
 ،1967و" ُحسمت" البقية في المؤتمر الثاني للحزب ع"ام  .1970وف"ي ھ"ذه الفت"رة
بالذات واجه الحزب انق"الب  17ـ  30تم"وز  .1968واتخ"ذ ﻣوقف"ا ً براغماتي"ا ً تجاھ"ه.
وسأحاول إعطاء فكرة ﻣركزة عن كل ذلك.

المحاور األيديولوجية األساسية التي
دار حولھا النقاش كانت ثالثة وھي:
أوال :تقييم سياسة الحزب في عھد عبد الكريم قاسم
ج""رت ﻣناقش""ات واس""عة داخ""ل الح""زب ،عل""ى ﻣس""توى الك""وادر الوس""طية ،لسياس""ة
الحزب في عھد عبد الكريم قاسم ،استناداً إلى وثيقة ﻣن اللجنة المركزية .وقد أق"رت
الوثيقة ،بعد إعادة صياغتھا على ضوء المناقش"ات ،ف"ي الك"ونفرنس الحزب"ي الثال"ث
المنعقد في كانون األول  ،1967ﻣب"دئيا ً .عل"ى أن تبق"ى وثيق"ة داخلي"ة لح"ين إقرارھ"ا
في المؤتمر الثاني للحزب .وقد أقرت الوثيقة ف"ي الم"ؤتمر الث"اني المنعق"د ف"ي أيل"ول
 ،1970و نش""ر ﻣلخص""ھا ف""ي ﻣقدﻣ""ة البرن""اﻣج ال""ذي أق""ره الم""ؤتمر تح""ت عن""وان
"الدروس المستخلصة" وقد جاء فيھا ﻣ"ا يل"ي " :لق"د ك"ان عل"ى حزبن"ا ف"ي الوض"ع
الث""وري ال""ذي ب""دأ ف""ي  14تم""وز  ،1958أن يواص""ل النض""ال عل""ى رأس الجم""اھير
الثوري""ة لتغيي""ر الحكوﻣ""ة وإقاﻣ""ة حكوﻣ""ة ديمقراطي""ة ثوري""ة تمث""ل األح""زاب والق""وى
الوطنية التي يعنيھا إنج"از الث"ورة الوطني"ة الديمقراطي"ة دون أي تس"اھل ف"ي تحقي"ق
ھذا الشعار المركزي .63
وكان الفقيد زكي خيري ،الذي ساھم ﻣس"اھمة أساس"ية ف"ي الدراس"ة ،ﻣتحمس"ا ً لھ"ذه
الموض""وعة فأوض""ح ،ﻣس""تنداً إل""ى الوثيق""ة الت""ي أقرھ""ا الم""ؤتمر ،كيفي""ة تحقي""ق ذل""ك
وعل""ى الوج""ه الت""الي" :والس""بيل الث""وري الوحي""د ال""ذي ك""ان عل""ى الح""زب الش""يوعي
انتھاج""ه ھ""و أن يط""رح برناﻣج "ا ً ثوري "ا ً إلزاح""ة قاس""م وإقاﻣ""ة الحكوﻣ""ة الديمقراطي""ة
الثورية التي تحق"ق اإلص"الح الزراع"ي الج"ذري وتلب"ي ﻣطل"ب الحك"م ال"ذاتي للش"عب
 63ـ وثائق المؤتمر الوطني الثاني للحزب الشيوعي العراقي .أيلول  ،1970ص .81
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الك""ردي وتس""حق الق""وى الرجعي""ة وتض""من المص""الح المش""روعة للجم""اھير .ورغ""م
تعذر قيام الجبھة ﻣع األح"زاب البرجوازي"ة فم"ن ش"أن ھ"ذا البرن"اﻣج أن يعب"ئ الق"وى
الجماھيري""ة األساس""ية المدني""ة والعس""كرية عل""ى أس""اس الحل""ف المت""ين ب""ين العم""ال
والفالح""ين وبالتع""اون الوثي""ق ﻣ""ع الث""ورة الكردي""ة ﻣ""ن أج""ل االس""تيالء عل""ى الس""لطة
السياسية وقيادة الثورة الديمقراطية حتى نھايتھا .64
وكان ﻣنطلق الدراسة أيديولوجي ونص"ي يس"تند باألس"اس عل"ى كت"اب لين"ين "خطت"ا
االش""تراكية الديمقراطي""ة ف""ي الث""ورة الروس""ية" وعل""ى ش""عار الث""ورة الروس""ية ف""ي
ﻣرحلتھ""ا الديمقراطي""ة وھ""و"دكتاتوري""ة العم""ال والفالح""ين الديمقراطي""ة الثوري""ة".
وعل"ى فھ"م خ"اطئ للمقول"ة الماركس"ية ـ اللينيني"ة ح"ول الث"ورة المس"تمرة .وك"ل ذل"ك
يضرب جذوره عميقا ً ف"ي الجم"ود العقائ"دي فق"د تجاھل"ت الدراس"ة اخ"تالف الظ"روف
السياسية واالقتصادية واالجتماعي"ة ب"ين روس"يا بع"د الث"ورة الديمقراطي"ة ف"ي ش"باط
 ،1917في ظل حكوﻣة كيرنسكي ،والعراق في عھد عبد الكريم قاسم قائ"د ث"ورة 14
تموز .1958
ص"ية وبع"د انھي"ار االتح"اد الس"وفييتي كت"ب الرفي"ق
وبعيداً عن الجمود العقائ"دي والن ّ
زك""ي خي""ري ذات""ه ﻣ""ا يفي""د ب""أن الطري""ق ك""ان ﻣس""دوداً أﻣ""ام اإلطاح""ة بقاس""م فق""د كت""ب
يق""ول" :وف""ي ك""ل ﻣعس""كر ﻣ""ن ﻣعس""كرات الج""يش ك""ان ض""باط ﻣ""ن ﻣختل""ف المي""ول
واالتجاھ""ات يس""ھرون اللي""الي يترص""د بعض""ھم بعض "ا ً .كم""ا ك""ان الس""نتو يترص""دنا.
واألھم ﻣن كل ذلك أن الجماھير ل"م تك"ن ﻣس"تعدة إلس"ناد أي ﻣحاول"ة لإلطاح"ة بقاس"م
ﻣباشرة وحتى التنظيم الشيوعي في الجيش لم يكن ﻣض"مونا ً تحرك"ه ض"د قاس"م دون
أن يلمس إسناداً جماھيريا ً واسعا ً ﻣباشراً ﻣستعداً لدعمه" .65
وقد تلمس الفقيد زكي خيري ،ﻣالﻣ"ح الموق"ف الص"حيح ال"ذي ك"ان يج"ب إتباع"ه ف"ي
عھد قاسم والذي ينطوي على عبرة تاريخية ھاﻣة لحاضرنا وﻣستقبلنا ،فكت"ب أيض"ا ً
ﻣا يل"ي ... ":ك"ان األح"رى بن"ا أن نطال"ب بإنھ"اء الفت"رة االنتقالي"ة وإج"راء انتخاب"ات
عاﻣ"ة ح"رة تتن""افس فيھ"ا األح"زاب النتخ""اب ﻣجل"س وطن"ي تأسيس""ي يتمت"ع بالس""يادة
التاﻣة ،أﻣا ﻣحاولة القيام بانقالب عسكري فلم تكن ت"ؤدي ف"ي تل"ك الظ"روف ف"ي ظ"ل
نسبة القوى القائمة آنذاك سوى إلى تأليب جميع القوى ضدنا.66
إن أھمي"""ة ھ"""ذا التق"""ديرات الجدي"""دة تت"""أتى ﻣ"""ن ك"""ون الفقي"""د زك"""ي ك"""ان أح"""د أكث"""ر
المتحمس"""ين للمنطلق"""ات الجاﻣ"""دة أي"""ديولوجيا ،وألن"""ه ك"""ان نائب"""ا ً لس"""كرتير اللجن"""ة
المركزية وسكرتيرھا الفعلي عند بقاء سالم عادل في ﻣوسكو حوالي عش"رة أش"ھر،
ﻣن نھاية آب  1961حتى أواس"ط حزي"ران  .1962وھ"ذه التق"ديرات تفن"د االدع"اءات
 64ـ زكي خيري وسعاد خيري .دراسات في تاريخ الحزب الشيوعي العراق ،ص .354
 65ـ زكي خيري ،صدى السنين في ذاكرة شيوعي ﻣخضرم .ص .230
 66ـ زكي خيري .المصدر السابق ،ص .230
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االعتباطي"""ة القائل"""ة ب"""أن الح"""زب الش"""يوعي العراق"""ي ض"""يع فرص"""ة للس"""يطرة عل"""ى
الس"""لطة ،أو إن الس"""وفيت ﻣنع"""وه ﻣ"""ن القي"""ام ب"""ذلك ،ف"""ي ﻣحاول"""ة زائف"""ة إلظھ"""ار
الشيوعيين العراقيين وكأنھم كانوا بيادق ش"طرنج بي"د الس"وفيت وھ"ذا ﻣ"ا فندت"ه ف"ي
جوابي على سؤال سابق.

ثانيا :وضع برناﻣج جديد للحزب
كانت المنطلقات األيديولوجية الجاﻣدة ،التي عولجت بھا ﻣسألة تقييم سياسة الحزب
في عھد قاسم ،في أساس ﻣسودة البرناﻣج الت"ي نوقش"ت ف"ي الكونفرنس"ات المحلي"ة
تحض""يراً للم""ؤتمر الث""اني للح""زب والت""ي ح""ددت الش""عار اإلس""تراتيجي للح""زب بإقاﻣ""ة
سلطة ديمقراطية ثورية بقيادة الطبق"ة العاﻣل"ة .وك"ان الفقي"د زك"ي خي"ري يعتب"ر ھ"ذا
الشعار قانونا ً أو بديھية ﻣن البديھيات التي يجب أن تتبناه جميع األحزاب الش"يوعية
الت""ي تناض""ل ض""من المرحل""ة الوطني""ة الديمقراطي""ة كم""ا ج""اء ف""ي ﻣقدﻣ""ة كتاب""ه ﻣ""ع
الرفيقة سعاد خي"ري والمعن"ون" :دراس"ات ف"ي ت"اريخ الح"زب الش"يوعي العراق"ي".
ع
ويلفت ھذا الكتاب انتباه القارئ إلى إغفال ذلك ﻣن قبل الرفيق فھد فيقول " :لم ي"د ُ
فھ""د ص""راحة إل""ى إس""قاط النظ""ام الق""ائم وإقاﻣ""ة الس""لطة الديمقراطي""ة الثوري""ة بقي""ادة
الطبقة العاﻣلة ،وإنما ق"ال ف"ي الم"ادة الثاني"ة ﻣ"ن "ﻣيثاقن"ا ال"وطني" :نناض"ل إليج"اد
حكوﻣة تعمل لمصلحة الشعب وجھاز حكوﻣي ديمقراطي صحيح في نظام حكوﻣتن"ا"
.67
لم أؤيد صيغة الشعار اإلستراتيجي واعتبرته يعادل دكتاتورية البروليتاريا ﻣ"ن حي"ث
الجوھر ،والتي ھي ضرورية لمرحلة الث"ورة االش"تراكية حس"ب التع"اليم الماركسية"ـ
اللينيني"ة ،ف"ي ح""ين إنن"ا نناض""ل ف"ي المرحل""ة الديمقراطي"ة وأن ﻣس""توى تط"ور البل""د
السياس""ي واالقتص""ادي واالجتم""اعي ال يس""تلزم ط""رح قي""ادة الطبق""ة العاﻣل""ة وح""دھا
للسلطة .واقترحت بدالً عن ذلك أن تلعب الطبقة العاﻣلة دوراً قياديا ً فع"االً ف"ي الث"ورة
والسلطة ،ألن ھناك طبقات وفئات اجتماعية لديھا ﻣصلحة في نجاح الثورة الوطني"ة
الديمقراطية.
نوقش""ت ﻣس""ودة البرن""اﻣج ﻣ""رتين ف""ي اللجن""ة المركزي""ة ف""ي ع""اﻣي  1967و،1968
وص ّوتُ ضد ھذه الصيغة وحدي .ك"ان ھن"اك ع"دد ﻣ"ن الرف"اق ﻣتحفظ"ين ولك"ن ك"انوا
يتجنبون التصويت العلني ،ربم"ا لتجن"ب المواجھ"ة ﻣ"ع أكثري"ة س"احقة! أو لحس"ابات
أخرى ال أعرف كنھھا .وصوتُ ضدھا في المؤتمر الثاني أيض"اً ،ألن التع"ديالت الت"ي
ض عدداً آخر )أقلية( ف"ي الم"ؤتمر ،ص"وت قس"م ﻣ"نھم
جرت عليھا لم ترضني ولم تر ِ
ضدھا .أتذكر ﻣنھم الرفاق باقر إبراھيم وعدنان عب"اس وجلي"ل حس"ون ،ول"م يص"وت
قس""م آخ""ر .وق""د أق""ر بالص "يغة التالي""ة ف""ي برن""اﻣج الح""زب " :جمھوري""ة ديمقراطي""ة
ثورية تمث"ل إرادة الش"عب وتلع"ب ف"ي س"لطتھا الطبق"ة العاﻣل"ة وعل"ى رأس"ھا الح"زب
67
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الشيوعي العراقي الدور الطليعي والقيادي" ،وكان يغلب على ﻣناقشاتنا تل"ك الط"ابع
األي"""ديولوجي الجاﻣ"""د .وق"""د وض"""ع الش"""عار بع"""د إق"""راره ف"""ي األرش"""يف ،ول"""يس ف"""ي
التطبيق ،لبعده الشديد ع"ن الواق"ع .ولك"ن أعط"ى ذريع"ة إض"افية لتش"ديد حمل"ة ن"اظم
كزار اإلرھابية .وإذا أردت المزي"د ع"ن ھ"ذه الفت"رة ،فأحيل"ك إل"ى ﻣوض"وع "اإلف"الت
ﻣن قبضة المجرم ناظم كزار".

ثالثا :أساليب الكفاح
جرت ﻣناقشات داخلية واسعة في نھاي"ة  ،1966ح"ول أس"اليب الكف"اح ،اش"ترك فيھ"ا
ح""والي  150ك""ادراً ،اس""تنادا ◌ً إل""ى وثيقت""ين ،واح""دة ت""دعو إل""ى ﻣ""ا يس""مى بالعم""ل
الحاسم )انقالب عسكري( حررھا الفقيد عاﻣر عب"د ﷲ والثاني"ة ت"دعو إل"ى انتفاض"ة
ش""عبية ﻣس""لحة ،وكن""ت طرف"ا ً ف""ي األخي""رة ﻣ""ع رفيق""ين آخ""رين ف""ي اللجن""ة المركزي""ة
وھم""ا ك""اظم الص""فار وب""اقر إب""راھيم) .ك""ان األخي""ر خ""ارج المكت""ب السياس""ي آن""ذاك(
وكان""ت الوثيق""ة األول""ى براكماتي""ة ش""كالً وغي""ر واقعي""ة ﻣض""مونا ً .أﻣ""ا الثاني""ة فكان""ت
أيديولوجية تستند إل"ى التع"اليم الماركسية"ـ اللينيني"ة ،ولك"ن ھ"ي األخ"رى ل"م تك"ن ق"د
نض"جت ظروفھ""ا .وﻣيزتھ""ا أنھ"ا كان""ت تتطل""ب العم""ل النش"يط ب""ين الجم""اھير لتعبئتھ""ا
وتدعو إلى السعي الحثيث لتشكيل جبھة ﻣن القوى التي يھمھ"ا التغيي"ر ،دون إھم"ال
دور القوات المسلحة .وأقرت اللجنة المركزية وثيق"ة وس"طية .وص"وت أربع"ة رف"اق
ضد عبارة االنقالب العسكري في الوثيقة ،وھم كل ﻣن عزيز ﻣحمد وسالم الناص"ري
وبھاء الدين نوري وأن"ا .وص"وتُ وح"دي ض"د الوثيق"ة كاﻣل"ة لطابعھ"ا االنعزال"ي فق"د
اعتب""رت الوثيق""ة الجم""اھير الش""عبية ق""وة احتياطي""ة للث""ورة ،وب""الرغم ﻣ""ن إلغ"اء ھ""ذه
العب""ارة ﻣ""ن الوثيق""ة ،بع""د انتق""ادي لھ""ا ،إال أن ھ""ذه الفك"رة بقي""ت ت""ربط الس""طر األول
باألخير ﻣن الوثيقة ،كما صرحت بذلك في االجتماع .وك"ان الص"فار ﻣع"تقالً عن"د عق"د
االجتماع ،أﻣا باقر إبراھيم فقد كان ﻣستثنى ﻣن االجتماع ،كتدبير صياني.

رابعا ً :ﻣوقف براغماتي
وھذا الموقف يوضحه جوابي على سؤالكم الثاني والذي ھو " :لماذا اتخ"ذت اللجن"ة
المركزية ﻣوقفا ً إيجابيا ً تجاه البعث بعد انقالب 17ـ  30تموز ،أي بع"د خمس"ة أع"وام
ﻣن ﻣجازر شباط 1963؟ ھل كنتم على وفاق ﻣع الحزب في ھذه المسألة؟"
جاء الموقف اإليجابي للجنة المركزي7ة تج"اه البع"ث بع"د انق"الب 17ـ"  30تم"وز بن7اء
على الوجه الجديد الذي ج7اء ب7ه ح7زب البع7ث ،ال7ذي وع7د الش7عب ،ف7ي بيان7ه األول
بالسير على سياسة مكافحة االستعمار والتمسك بالتضامن العربي .وأن حكمه ج7اء
رداً على نكسة الخامس من حزيران  .1967وأنه عازم عل7ى ح7ل القض7ية الكردي7ة
س77لميا ً واالس77تجابة لمطال77ب األك77راد القومي77ة .وبش77ر بسياس77ة االنفت77اح عل77ى الق77وى
الوطنية والتقدمية وطي صفحات الماضي السلبية .وأك7د ذل7ك م7رة أخ7رى ف7ي بي7ان
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رئيس الجمھوري7ة ف7ي 30تم7وز  ،1968بع7د نج7اح االنق7الب التكميل7ي وال7ذي دع7ا
فيه القوى الوطنية للمشاركة في مسؤولية الحكم .وللموق"ف خلفي"ات ج"ديرة بال"ذكر
وھي:
اوالً:على أثر ھزيمة  18تش"رين الث"اني  ،1963الت"ي ﻣن"ي بھ"ا ح"زب البع"ث ،س"لطة
وتنظيما ً ،وتشتت شمله ،ساد ف"ي ھ"ذا الح"زب ش"عور ب"اإلثم أدى إل"ى أن ينتق"د نفس"ه
في ﻣؤتمره القوﻣي السادس على تواطئه ﻣع اإلﻣبريالي"ة وإيغال"ه بمع"اداة الش"يوعية
وبتفريطه بالتضاﻣن العربي وتبنى شعار الجبھة الوطنية بديالً عن الحزب القائد.
ثاني "ا ً :ج""رى لق""اء ب""ين الك""ادر المتق""دم ف""ي الح""زب الش""يوعي العراق""ي والشخص""ية
المعروف"""ة المح"""اﻣي ﻣك"""رم الطالب"""اني )أص"""بح وزي"""راً لل"""ري ،كأح"""د ﻣمثل"""ي الح"""زب
الشيوعي في حكوﻣة البعث( وأحمد حسن البكر قب"ل االنق"الب ب"أكثر ﻣ"ن ش"ھر ،بن"اء
على طلب البعث ) .(* 68تحدث البكر في اللقاء عن ضرورة ط"ي الص"فحات الحزين"ة
في ﻣاضي الحزبين .وذكر ب"أن أخ"ذ الس"لطة اآلن ف"ي ﻣتن"اول ح"زب البع"ث ،ولكن"ه ال
يري""د تك""رار الماض""ي والص""راع ب""ين الق""وى الوطني""ة ،وينش""د التع""اون والمش""اركة،
وطلب جوابا ً .لقد ناقشه ﻣكرم ولم يعطه ﻣوقفا ً ﻣحدداً .وق"د اطلع"ت ش"بكة ﻣ"ن الك"ادر
على ﻣضمون اللقاء ودارت ﻣناقشات حوله .وكان الرأي السائد ھ"و رف"ض التع"اون.
وكان ﻣوقف قيادة الحزب ھو أن ال يعطي جوابا ً.
قب""ل اجتم""اع اللجن""ة المركزي""ة التق""ى ﻣك""رم ثاني""ة ب""البكر ،وھ""ذه الم""رة ف""ي القص""ر
الجمھوري .وﻣما قاله البكر" :إنه ك"ان يرغ"ب أن ي"دخل القص"ر وح"زب البع"ث عل"ى
يمينه والحزب الشيوعي على يساره .وأكد على ضرورة التعاون"
وھكذا اتخذت اللجنة المركزية ﻣوقف"ا ً إيجابي"ا ً ،براغماتي"ا ً ،ﻣ"ن الحكوﻣ"ة ع"ن طري"ق
ط""رح المطالي""ب المھم""ة والملتھب""ة ليم""تحن ﻣ""دى ص""دق وعودھ""ا وش""عاراتھا الت""ي
أطلقتھا أﻣام الشعب وفي ﻣقدﻣة تلك المطاليب ﻣا يلي:
ح""ل ﻣش""كلة الديمقراطي""ة والنظ""ام ال""ديمقراطي وإزال""ة آث""ار اإلرھ""اب ع""ن الجم""اھير
واألحزاب الوطني"ة وﻣص"ادرة الحري"ات ،وإنھ"اء الفت"رة االس"تثنائية ونق"ل ال"بالد إل"ى
الحياة الدستورية الديمقراطية ،وإيداع السلطة إلى برلمان ﻣنتخب ﻣن الشعب .وح"ل
 68ـ * ﻣالحظة  :قبل أن يحصل اللقاء المذكور أعاله ،وفي لقاء بيني وبين الرفيق عزب"ز ﻣحم"د
في بيت الكادر المتقدم الرفيق كاﻣل كرم في بغداد ،أخبرني عزيز ﻣحمد بطلب حزب البعث اللقاء
بحزبنا .وقد أيدت إجراء اللقاء للتعرف على ﻣا يدور حولنا .وعندﻣا طلب ﻣني أن أذھ"ب أن"ا إل"ى
اللقاء ،أجبته بأني لست الشخص المناس"ب لمث"ل ھ"ذا اللق"اء ويفض"ل أن يك"ون ﻣمثلن"ا شخص"ية
اجتماعية ﻣعروفة ألن ھذه األوس"اط تعي"ر أھمي"ة ل"ذلك ،ھ"ذا فض"ال ع"ن أن"ي أع"اني ﻣ"ن ثق"ل ف"ي
س""معي .وق""د تفھ""م الرفي""ق عزي""ز ﻣ""وقفي .وق""د كن""ت ﻣقيم""ا آن""ذاك ف""ي ﻣدين""ة النج""ف حي""ث كن""ت
سكرتيرا للجنة ﻣنطقة الفرات األوسط.
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المسألة الكردية حالً ديمقراطيا ً وإقرار حق الشعب الكردي في الحك"م ال"ذاتي  ...وق"د
كنت على وفاق ﻣع الحزب في ﻣوقفه ھذا.
ﻣن الجدير بالمالحظة ،أنه لم يكن ﻣع س"كرتير اللجن"ة المركزي"ة عزي"ز ﻣحم"د س"وى
عض""و واح""د ﻣ""ن أعض""اء المكت""ب السياس""ي ف""ي بغ""داد وقت""ذاك وھ""و الرفي""ق ب""اقر
إبراھيم ،واالثنان كانت تغلب عليھما السمة البراغماتية ،وقد توصال إلى التري"ث ف"ي
اتخاذ ﻣوق"ف ﻣ"ن االنق"الب ،وﻣراقب"ة تط"ورات الوض"ع ،وأي"د ﻣوقفھم"ا الفقي"د ﻣھ"دي
عب""د الك""ريم المنس""ب للمكت""ب السياس""ي و ق""د ﻣ ّھ""د ھ""ذا الموق""ف إل""ى ﻣوق""ف اللجن""ة
المركزية اإليجابي.
كان ھذا الموق"ف البراغم"اتي ص"حيحا ً .وعن"دﻣا ج"رى تقي"يم سياس"ة الح"زب ،الحق"ا ً،
الذي أقر ﻣن قبل المؤتمر الرابع عام  ،1985بعد أن نوقش داخليا ً وأق"ر ف"ي اجتم"اع
اللجن"ة المركزي""ة ،ل"م يك""ن ھن""اك أي اعت"راض عل""ى الموق""ف الم"ذكور .ولك""ن التقي""يم
خطّأ ﻣواقف الحقة للجنة المركزية اتصفت بالتطرف ف"ي ال"نھج البراغم"اتي ألحق"ت،
بھذا القدر أو ذاك ،ضرراً بالحزب والحرك"ة .ولك"ن كم"ا ذك"رت ف"ي أح"د المسلس"الت
بأني عل"ى قناع"ة تاﻣ"ة ،ب"أن أص"وب سياس"ة للح"زب ل"م يك"ن بمق"دورھا الت"أثير عل"ى
ﻣج""رى تط""ور الوض""ع السياس""ي ف""ي الع""راق باتج""اه ﻣن""ع أو عرقل""ة ترك""ز وتمرك""ز
الدكتاتوري""ة الص""داﻣية ،ولك""ن ك""ان يمك""ن أن يك""ون الح""زب ف""ي وض""ع أفض""ل نس""بيا ً
لمقاوﻣة النظام ،وھذا بحد ذاته أﻣر ال يس"تھان ب"ه ﻣ"أخوذاً بعواقب"ه المس"تقبلية .وإذا
أردتم المزيد عن ھذه الفترة ودوري فيھا فأحيلكم إلى ﻣوضوع "التثقيف الحزبي".
***
وللح""زب ﻣواق""ف عدي""دة ،يغل""ب عل""ى طابعھ""ا ،ف""ي نظ""ري ،البراغماتي""ة ف""ي تاريخ""ه،
كانت صحيحة وسأشير إليھا باختصار ،على سبيل المثال ال الحصر:
* الش""عار السياس""ي الرئيس""ي ال""ذي طرح""ه ب""اني الح""زب الش""يوعي العراق""ي يوس""ف
سلمان يوسف )فھد( ف"ي الميث"اق ال"وطني ال"ذي أق"ره الك"ونفرنس األول ع"ام 1944
وھ""و برن""اﻣج الح""د األدن""ى ج""اء بالص""يغة التالي""ة " :نناض""ل إليج""اد حكوﻣ""ة تعم""ل
لمصلحة الشعب وجھاز حكوﻣي ديمقراطي صحيح في نظام حكوﻣتنا".
ك""ان ش""عاراً ﻣالئم "ا ً ،واقعي "ا ً وعملي "ا ً ،يعب""ر ع""ن الحاج""ات الملح""ة الت""ي تواج""ه البل""د
وﻣمكن التحقيق ،وﻣقبول لدى األحزاب الوطنية ،وحتى أنه دستوري .والحظنا كي"ف
تع""رض ھ""ذا الش""عار لالنتق""اد ﻣ""ن قب""ل الرفي""ق زك""ي خي""ري ﻣ""ن ﻣنطل""ق أي""ديولوجي
دوغماتي.
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* دخوله الجبھة الوطنية ف"ي أي"ار  ،1954النتخ"اب برلم"ان جدي"د وق"د وق"ع ﻣيثاقھ"ا
حزب "ا ال""وطني ال""ديمقراطي واالس""تقالل ،واس""تعيض ع""ن توقي""ع الح""زب الش""يوعي
العراقي بتواقيع ﻣمثل"ي العم"ال والفالح"ين والمح"اﻣين والط"الب واألطب"اء والش"باب.
وق""د ف""ازت الجبھ""ة بأح""د عش""ر ﻣقع""داً ف""ي المجل""س الني""ابي رغ""م التزوي""ر الواس""ع،
واعتبر ذلك إنجازاً للحركة الوطنية .ولم يتحمل النظام الملك"ي البائ"د ھ"ذه المعارض"ة
فح""ل المجل""س بمرس""وم ﻣلك""ي بع""د انعق""اد جلس""ته األول""ى .وك""ان عل""ى رأس الح""زب
آنذاك الرفيقان كريم أحمد وحسين الرضي )سالم عادل( ،وكان األخي"ر ﻣس"ؤوالً ع"ن
لجنة العالقات الوطنية في الحزب.
وتعتب""ر ھ""ذه الممارس""ة خاطئ""ة بع""رف الجم""ود العقائ""دي ألن""ه يج""ب أن يك""ون ال""دور
القيادي في أي جبھة للحزب الش"يوعي ) ،(* 69ف"ي ح"ين كان"ت القي"ادة ﻣش"تركة ﻣ"ع
األطراف األخرى .ولم يوقع الحزب باسمه على ﻣيث"اق الجبھ"ة ،وكان"ت حص"ة األس"د
ﻣن ﻣرشحي الجبھة لألحزاب البرجوازية.
* جبھ""ة االتح""اد ال""وطني الت""ي أقيم""ت ف""ي آذار  1957وتنس""يق الح""زب ﻣ""ع ﻣنظم""ة
الضباط األحرار الذين كانوا بص"دد القي"ام ب"انقالب عس"كري .وك"ان س"الم ع"ادل عل"ى
رأس الحزب .والخط السياسي الذي أدى إلى قيام الجبھة كان قد أقر في الك"ونفرنس
الثاني للحزب عام  ،1956وقد تعرض ھذا الخط ال"ذي ك"ان ف"ي ص"لب انتص"ار ث"ورة
 14تم""وز ،إل""ى انتق""اد ش""ديد ﻣ""ن ﻣنطلق""ات أيديولوجي""ة جاﻣ""دة عل""ى ي""د الفقي""د زك""ي
خي"""ري والرفيق"""ة س"""عاد خي"""ري فكتب"""ا ﻣ"""ا يل"""ي " :وج"""اء ف"""ي التقري"""ر ال"""ذي أق"""ره
الك""ونفرنس الث""اني وال""ذي نش""ر ف""ي ك""راس بعن""وان" :خطتن""ا السياس""ية ف""ي س""بيل
التح""رر ال""وطني والق""وﻣي" ف""ي تحدي "د المھم""ة الرئيس""ية للمرحل""ة" :إن ﻣ""ا يواج""ه
بالدنا اآلن وقبل كل شيء ضرورة تحويل السياسة القائم"ة ﻣ"ن سياس"ة التع"اون ﻣ"ع
االستعمار وتواف"ق ﻣ"ع الص"ھيونية وانع"زال ع"ن حرك"ة التح"رر العرب"ي إل"ى سياس"ة
وطنية عربي"ة ﻣس"تقلة .ول"ذلك ف"إن ﻣھم"ة االنتق"ال إل"ى االش"تراكية وتحوي"ل الس"لطة
السياس"ية إل""ى أي""دي العم""ال والفالح""ين وحلف""ائھم ليس""ت ھ""ي المھم""ة الت""ي تواجھھ""ا
حركتنا في الظرف الراھن".
ويعل""ق الكاتب""ان عل""ى ھ""ذه الفق""رة ب""القول" :ھن""ا ع""ودة ثاني""ة إل""ى ال""وراء بالنس""بة
للشعار اإلستراتيجي وخلط واضح بين حكوﻣة العم"ال وفق"راء الفالح"ين ،الت"ي تعن"ي
دكتاتورية البروليتاريا االشتراكية ،وبين حكوﻣة العم"ال والفالح"ين جميع"ا ً بم"ا ف"يھم
 69ـ في ﻣناقشتھما لتقرير الكونفرننس الثاني للحزب يشير الرفيقان زك"ي خي"ري وس"عاد خي"ري
في كتابھما " ،دراسات ف"ي ت"اريخ الح"زب الش"يوعي العراق"ي" ص  ،229إل"ى المفھ"وم الجاﻣ"د
لمبادئ الجبھة على الوجه التالي" :ول"م يش"ر) التقري"ر(إل"ى المب"ادئ األساس"ية لتك"وين الجبھ"ة
الوطنية كما ثبتتھا تجارب الحركة الشيوعية العالمية ولخص"ھا الرفي"ق فھ"د ) أي"ن؟ ( أي إن"ه ل"م
يشر إلى القاعدة األساسية للجبھة وھم العمال والفالح"ون ول"م يش"ر إل"ى دور الح"زب الش"يوعي
القيادي فيھا وھذا الخطأ ﻣنبثق ﻣن الخطأ اإلستراتيجي األساسي في ﻣسألة السلطة".
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األغني""""اء والبرجوازي""""ة الوس""""طية والص""""غيرة ،والت""""ي ھ""""ي دكتاتوري""""ة الش""""عب
الديمقراطية الثورية التي تعني انتصار الثورة الوطنية الديمقراطية الكاﻣل ،ال"ذي ل"م
تحقق""ه ث""ورة  14تم""وز ج""راء احتك""ار البرجوازي""ة الوطني""ة للس""لطة وع""دم تمك""ن
البروليتارية ﻣن قيادة الس"لطة"  .70وﻣ"ع أن الك"اتبين يؤي"دان انعط"اف الح"زب ج"ديا ً
نحو الجيش ،إال أن ذلك لم يسلم ﻣن تحفظات ﻣن ﻣنطلق"ات أيديولوجي"ة جاﻣ"دة أيض"ا ً
فكتب""ا ﻣ""ا يل""ي" :بي""د أن التركي""ز عل""ى س""لك الض""باط ب""دل الجن""ود ينط""وي عل"ى خط""ر
إعطاء القيادة لھم وھم على العموم ﻣن ﻣختلف فص"ائل البرجوازي"ة أي تس"ليم قي"ادة
التنظيم العسكري للقيادة البرجوازية كما جرى فعالً وفي الواقع الملموس يؤدي إل"ى
ضياع التنظيم".71
* عندﻣا رفض الزعيم عبد الكريم قاسم إج"ازة حزبن"ا ف"ي  ،1960بع"د أن أج"از ب"دالً
ﻣن""ه حزب "ا ً وھمي "ا ً ب""نفس االس""م ،بحج""ة "قانوني""ة" وھ""ي ع""دم ج""واز إج""ازة ح""زبين
بنفس االسم .قدم الحزب طلبا ً ثانيا ً ﻣوقعا ﻣن قيل الرفي"ق زك"ي خي"ري وأض"يف اس"م
جري""دة الح""زب "إتح""اد الش""عب" ب""ين ھالل""ين بع""د اس""م الح""زب الش""يوعي العراق""ي.
ويبدو بان الرفيق حسين الرضي )سالم عادل( كان ﻣتحفظ"ا عل"ى تل"ك اإلض"افة ﻣ"ن
ﻣنطلقات أيديولوجية .ويشير الرفيق زكي خيري إلى ﻣوقف الرضي فيقول" :اس"تاء
الرضي أشد االستياء ﻣن ھذا التدبير التساوﻣي .ولدى ﻣحاسبة المعارضة ف"ي أيل"ول
 ،1962اعتبر ذلك دليالً على انتھازيتنا )ھكذا ورد( وإدخالھا النفوذ البرجوازي إل"ى
الحزب" .72
وھكذا رغم المناقش"ات األيديولوجي"ة الواس"عة ف"ي اللجن"ة المركزي"ة ،فم"ن الص"عوبة
الحكم أيھما ،االيدولوجيا أم البراغماتية  ،كان"ت األكث"ر اعتم"اداً عن"د اتخ"اذ الق"رارات
المھمة في اللجنة المركزية .فھ"ي حس"ب ك"ل قض"ية وظروفھ"ا .فف"ي ذروة ﻣناقش"اتنا
األيديولوجية وقع انقالب 17ـ  30تموز  1968وأخذنا نتعاﻣل ﻣع"ه براغماتي"ا ً .والب"د
ﻣن اإلشارة بأن دور األشخاص وطبيعتھم الغالبة ،في ھذه الفترة أو تلك ،براغماتي"ة
أم أيديولوجية ،وﻣدى تأثيرھم في القرار ،كانت تلعب دوراً ھاﻣا ً في طبيعة القرار.
وإن استرش"اد الح"زب بأيدلوجيت""ه ل"م تمنع""ه ﻣ"ن اتخ"اذ ﻣواق""ف وتكتيك"ات براغماتي""ة
كانت في أساس نجاحاته .فنجاح ثورة  14تموز ،والتي كان للحزب دور فع"ا ًل فيھ"ا،
يعود إلى غلبة الطابع البراغماتي في سياس"ته ونش"اطه ،قب"ل وبع"د الث"ورة ﻣباش"رة،
ولك""ن االنح""راف ع""ن أيديولوجيت""ه )خ""ط آب( أث""ارت عالﻣ""ة اس""تفھام عل""ى ض""رورة
70ـ المصدر السابق ،ص 225
 71ـ المصدر السابق ،ص 229
 72ـ زكي خيري .صدى السنين في ذاكرة شيوعي ﻣخضرم ،ص  .232المقص"ود بالمعارض"ة ف"ي
المقتبس ھي ﻣعارضة داخل قي"ادة الح"زب وكان"ت تتك"ون ﻣ"ن أربع"ة رف"اق وھ"م ك"ل ﻣ"ن الرف"اق
زك""ي خي""ري وﻣحم""د حس""ين أب""و الع""يس وع""اﻣر عب""د ﷲ وبھ""اء ال""دين ن""وري  .وق""د أتھم""وا
بالتكتل...الخ وجردوا ﻣن ﻣراكزھم الحزبية ف"ي ع"ام  .1962وق"د أعي"د النظ"ر ف"ي الق"رار وأعي"د
االعتبار لھم في اجتماع آب .1964
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وج""وده ،فل""م يتش""فع ل""ه آن""ذاك س""وى الع""ودة إل""ى أيديولوجيت""ه .وك""ذا الح""ال بالنس""بة
لألخط""اء الت""ي أرتكب""ت خ""الل التح""الف ﻣ""ع البع""ث ،فق""د كان""ت ذات ط""ابع براغم""اتي
خاطئ.
وأن الجم"""ع الص"""حيح ب"""ين االي"""دولوجيا والبراغماتي"""ة ،أو ب"""األحرى االسترش"""اد
باألي""دولوجيا وع""دم تحويلھ""ا إل""ى عقي""دة جاﻣ""دة ،ف""ي سياس""ة الح""زب ونش""اطه ،ك""ان
يحقق ﻣكاسب وإنجازات ل"ه وللش"غيلة ولل"وطن ويكس"ب التض"اﻣن لنض"اله ،ويس"اھم
ف"""ي التض"""اﻣن ﻣ"""ع نض"""ال الش"""عوب العربي""""ة وش"""عوب الع"""الم ﻣ"""ن أج"""ل الحري""""ة
والديمقراطية والسالم العالمي .وكانت اإلخفاقات واالنتكاسات )غير تلك التي يتحم"ل
ﻣسؤوليتھا القمع السلطوي( ترافق عادة أﻣا جموده ايدولوجيا أو انحرافه عنھا.
ھ"""ذا االس"""تنتاج يغط"""ي ﻣراح"""ل ﻣختلف"""ة ﻣ"""ن ت"""اريخ الح"""زب والت"""ي انتھ"""ت بانتھ"""اء
الثمانينات .أﻣا بعد ذلك فھو ،باعتقادي ،لم يعد يحافظ على كاﻣل صوابه ،بع"د انھي"ار
النظام االشتراكي الشمولي ،وانتھاء الحرب الب"اردة ونش"وء القط"ب الواح"د ،وث"ورة
التكنلوجية والمعلوﻣاتية وت"أثيرات العولم"ة الموض"وعية وغي"ر الموض"وعية ،إال إذا
أخذنا بنظر االعتب"ار التجدي"دات الت"ي ج"رت وال ت"زال عل"ى أي"ديولوجيا الح"زب .فمن"ذ
بداية التسعينيات جرت ﻣناقشات واسعة داخل الحزب ،تناولت الكثي"ر ﻣ"ن المس"لّمات
وتت ّوج""ت النتيج""ة ف""ي وث""ائق الم""ؤتمر ال""وطني الخ""اﻣس للح""زب المنعق""د ف""ي تش""رين
األول  ،1993والمس"مى "ﻣ"ؤتمر الديمقراطي"ة والتجدي""د" ،وق"د حض"رته .وك"ان ل""ي
دوراً ﻣش""رفا ً ف""ي المس""اھمة ف""ي التجدي""د .فق""د ش""كلت ھيئ""ة ،خ""الل التھيئ""ة للم""ؤتمر،
لوضع ﻣس ّودة النظام ال"داخلي الجدي"د ﻣ"ن الرف"اق حمي"د ﻣجي"د ﻣوس"ى ،ال"ذي أنتخ"ب
س""كرتيراً للجن""ة المركزي""ة ،ألول ﻣ " ّرة ،عل""ى أث""ر الم""ؤتمر الم""ذكور ،والرفي""ق حمي""د
بخ""ش )أب""و زك""ي( وأن""ا .وﻣ""ن خ""الل ﻣقدﻣ""ة النظ""ام ال""داخلي يمك""نكم اإلط""الع عل""ى
التغيي""رات الت""ي حص""لت عل""ى أي""ديولوجيا الح""زب .وق""د تك""ررت المقدﻣ""ة ذاتھ""ا ف""ي
الطبعات الجديدة للنظام الداخلي في ﻣؤتمري الحزب السادس والسابع المنعقدين في
ع""اﻣي  1997و ،2001عل""ى الت""والي وق""د ش""اخت بع""ض أج""زاء تل""ك المقدﻣ""ة ،ف""ي
نظري ،اآلن.
وقد واصل الحزب تجديد أيديولوجيته الحقا ً وتبنى التعددية والتداولي"ة .وانخ"رط ف"ي
العملي""""ة السياس""""ية الجاري""""ة ف""""ي البل""""د والت""""ي تس""""تھدف تحقي""""ق ش""""عار الح""""زب
اإلستراتيجي الذي تبناه ﻣنذ المؤتمر ال"وطني الخ"اﻣس ،وھ"و إقاﻣ"ة نظ"ام ديمقراط"ي
فيدرالي ﻣوحد .كل ذلك التجديد ساعد ويس"اعد الح"زب عل"ى ﻣواجھ"ة ظ"روف فري"دة
ﻣ""ن نوعھ""ا وغاي""ة ف""ي الص""عوبة والتعقي""د ،وعلي""ه أن يس""جل ،رغم "ا ً عنھ""ا ورغ""م
التحديات الكبيرة ،حضوراً واضحا ً وﻣؤثراً وﻣتناﻣيا ً.
17
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السؤال :ھ"ل تعتق"د اآلن ب"أن الديمقراطي"ة الحزبي"ة كان"ت ﻣف ّعل"ة؟ ھ"ل ك"ان ل"ديك دور
واضح في اتخاذ القرارات المھمة ،كعضو قيادي ،ھل ھناك قرارات أتخذت ﻣن وراء
ظھرك في المكتب السياسي؟
الجواب :لم تكن الديمقراطية ﻣف ّعلة ،ولكنھا لم تكن ﻣعدوﻣة داخ"ل الح"زب الش"يوعي
العراق"ي .وس"أتناول الموض""وع ﻣ"ن خ""الل ث"الث آلي"ات وھ""ي االنتخاب"ات والمناقش""ات
ونظام إدارة الجلسات.
 .1االنتخابات :لم تج"ر انتخاب"ات للجن"ة المركزي"ة كھيئ"ة ،بع"د إع"دام الرفي"ق يوس"ف
س""لمان يوس""ف )فھ""د( ورفيقي""ه زك""ي بس""يم )ح""ازم( وحس""ين الش""بيبي )ص""ارم( ع""ام
 ،1949واعتق"""ال أعض"""اء اللجن"""ة المركزي"""ة وس"""حق ﻣنظم"""ات الح"""زب ف"""ي الحمل"""ة
البوليسية في تلك الفترة ،إال في عام  ،1956وذلك ف"ي الك"ونفرنس الحزب"ي الث"اني،
وﻣن ثم في الكونفرنس الحزبي الثال"ث ع"ام  .1967وبع"د ذل"ك ف"ي الم"ؤتمر ال"وطني
الثاني .ليتواصل انتخابھا في المؤتمرات الالحقة .واللجنة المركزية ھي التي تنتخ"ب
المكت""ب السياس""ي والس""كرتير .وك""ان ﻣن""دوبو الم""ؤتمرات يُنتخب""ون ف""ي كونفرنس""ات
ﻣحلية.
في أواسط السبعينيات ،وعندﻣا كان الح"زب علني"ا ً ،كان"ت الخالي"ا تنتخ"ب س"كرتاريھا
تطبيقا ً لمادة في النظام الداخلي ﻣوروثة ﻣن أول نظام داخلي للحزب .واشترك جمي"ع
أعض""اء الح""زب ،بش""كل ﻣباش""ر أو غي""ر ﻣباش""ر) (* 73ف""ي انتخ""اب ﻣن""دوبي الم""ؤتمر
الوطني الثالث ،والذي عقد في ﻣقر الحزب المركزي العلني في بغداد عام .1976
جميع االنتخابات في الحزب حت"ى الم"ؤتمر الراب"ع ال"ذي عق"د ف"ي ع"ام  ،1985كان"ت
غي""ر فعال""ة ،إلجرائھ""ا ب""دون ﻣنافس""ة حقيقي""ة ،تماﻣ "ا ً كم""ا كان""ت تج""ري ف""ي األح""زاب
الش""يوعية األخ""رى ،ألن آلي""ة الترش""يح كان""ت ﻣركزي""ة .وقائم""ة المرش""حين تس""اوي،
على األغلب ،العدد المطلوب انتخابھم .وإن وجد ھاﻣش للمنافس"ة فھ"و ﻣح"دود ج"داً.
فم""ثالً ،كان""ت القائم""ة ف""ي الك""ونفرنس الثال""ث تض77م  16رفيق""ا 13 ،ﻣ""نھم يُنتخب""ون
كأعضاء والثالثة الباقون يكونون أعضاء ﻣرشحين وھم الذين يحص"لون عل"ى أدن"ى
األص""وات .والترش""يح ﻣ""ن خ""ارج القائم""ة ك""ان ن""ادراً .وق""د حص""ل "اختراق""ان" ف""ي
انتخابات اللجنة المركزية أحدھما في الكونفرنس الثالث ،حيث ُرشح أحد الرفاق ﻣن
قب""ل المن""دوبين وف"از بص""فة عض""و .وھ""و كات""ب ھ""ذه الس""طور .والث""اني ف""ي الم""ؤتمر
الثالث حيث فاز الرفيق عمر الياس بصفة عضو ﻣرش"ح للجن"ة المركزي"ة ﻣ"ن خ"ارج
القائمة.

 73ـ * لم يشترك أعضاء الخاليا في انتخاب ﻣندوبي المؤتمر ﻣباشرة بل ساھموا في ذلك ﻣن
خالل سكرتاري الخاليا المنتخبين.
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 .2المناقش"""ات :لق"""د أعي"""د بن"""اء الح"""زب الش"""يوعي العراق"""ي ف"""ي أربعيني"""ات الق"""رن
الماض""ي ،ف""ي ِع""ز الس""تالينية ،وكان""ت ﻣف""اھيم كالض""بط الحدي""دي وﻣفھ""وم الوح""دة
الفكرية المنافي للديمقراطية ،الذي كان ي"نص علي"ه النظ"ام ال"داخلي للح"زب ،يض"يّق
على المناقشات .وإذا ﻣا فرضت الظ"روف ،عل"ى الح"زب ﻣناقش"ات سياس"ية و فكري"ة
حادة ،فلم يكن يتحمله اإلطار المذكور ،فتنشأ أرضية صالحة لالنشقاقات ،كما حص"ل
ذلك في ع"ام  ،1953وأقص"د انش"قاق ﻣنظم"ة "راي"ة الش"غيلة" .أو ف"ي ع"ام ،1967
انش""قاق القي""ادة المركزي""ة ،وق""د كان""ا انش""قاقين خطي""رين ف""ي الح""زب ،الحق""ا أض""راراً
فادحة به .وقد حصل كل ﻣنھما بعد أربع سنوات ﻣ"ن انتكاس"تي  1949و 1963عل"ى
التوالي!
باالرتب""اط ﻣ""ع الش""روع بعق""د كونفرنس""ات وﻣ""ؤتمرات الح""زب ،ابت""داء ﻣ""ن النص""ف
الثاني ﻣن ستينيات القرن الماضي ،وﻣا تطلب"ه ذل"ك ﻣ"ن ﻣناقش"ة لمس"ودات الوث"ائق،
تناﻣ""ت حري""ة المناقش""ة ف""ي الح""زب .وﻣم""ا س""اعد عل""ى ذل""ك ھ""و ارتف""اع المس""توى
الثقافي الع"ام ف"ي ال"بالد وال"وعي داخ"ل الح"زب وع"ودة ﻣجموع"ة ك"وادر درس"ت ف"ي
الخارج في المدارس الحزبية وﻣجاﻣيع أخرى أنھت دراستھا األكاديمي"ة ف"ي ﻣختل"ف
الدول األوربية .وكان للرفيق عزيز ﻣحمد الذي أنتخب سكرتيراً للجنة المركزية ،في
تلك الفترة دور في ذل"ك ،فھ"و بطبيعت"ه ل"يس بيروقراطي"ا ً ،ويمي"ل للقي"ادة الجماعي"ة،
وينأى بنفسه عن الخالفات الفكرية والسياسية الحادة في اللجنة المركزي"ة ،ويح"اول
إيجاد الصيغ التوفيقية.
 .3نظ""ام إدارة الجلس""ات :كان""ت جلس""ات الم""ؤتمرات والكونفرنس""ات المحلي""ة عل""ى
ﻣختل""""ف المس""""تويات ت""""دار س""""ابقا ً ﻣ""""ن قب""""ل قي""""ادة الح""""زب أو المنظم""""ة المعني""""ة
ب"""الكونفرنس ،بم"""ا ف"""ي ذل"""ك إج"""راء االنتخاب"""ات .وﻣن"""ذ نھاي"""ة الثمانين"""ات وبداي"""ة
التسعينيات ﻣن القرن الماضي ،باشرت بعض ﻣنظمات الخارج األخذ ببعض المب"ادئ
الديمقراطية في إدارة الجلسات .وقد تبلورت أخيراً ف"ي نظ"ام ﻣتكاﻣ"ل وﻣكت"وب ب"أدق
التفاص""يل ف""ي "ﻣ""ؤتمر الديمقراطي""ة والتجدي""د" وتح""ول اآلن إل""ى ج""زء ﻣ""ن تقالي""د
العمل .وقواعد ھذا النظام ،ھي نفس القواعد المعم"ول بھ"ا ف"ي المنظم"ات واألح"زاب
الديمقراطية في العالم .وﻣن فقراته ﻣا يلي:
"انتخاب ھيئة رئاس"ة للم"ؤتمر أو الك"ونفرنس المحل"ي ،وب"ذلك تنتھ"ي ﻣھم"ة الھيئ"ة
المنتخبة سابقا"ً.
"انتخاب لجنة اعتماد ،والتي ﻣن ضمن ﻣھاﻣھ"ا إج"راء االنتخاب"ات للھيئ"ات القيادي"ة
الجديدة ،ﻣن البداية وحتى النھاية ،وبدون تدخل أحد في ش"ؤونھا .عل"ى أن ال يك"ون
أحد ﻣن أعضائھا ﻣرشحا ً لتلك الھيئات .وتجري االنتخابات بشكل سري" .ھذا فضالً
عن قواعد التصويت على المقترحات وﻣشاريع القرارات ...الخ.
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***
وفيما يتعلق األﻣر بدوري في اتخاذ القرارات المھمة ،فأعتقد بأن دور أي عضو ف"ي
اللجنة المركزية كان ﻣھما ً ،فقرارات اللجنة المركزية لم تتخ"ذ دائم"ا ً باإلجم"اع وعن"د
ذاك يصبح كل صوت ﻣھما ً ،على سبيل المثال ال الحصر:
* جرت ﻣناقشة حادة في اجتماع اللجنة المركزية الطارئ المنعقد في  6نيس"ان ع"ام
 ،1973والمك""رس لمناقش""ة عق""د التح""الف ﻣ""ع ح""زب البع""ث) .ل""م أحض""ره لوج""ودي
خارج العراق في ﻣعھد العلوم االجتماعية في ﻣوسكو( فانقس"مت عل"ى أثرھ"ا اللجن"ة
المركزية إل"ى قس"مين ،وص"وت لص"الح عق"د الجبھ"ة س"بعة رف"اق وعارض"ھا ثماني"ة
رفاق .أعيد النقاش ثانية في اللجنة ،وعند التصويت تحول الرفيق أحم"د ب"انيخيالني
ﻣن ﻣعارض إلى ﻣؤيد .وفي تموز ﻣن نفس العام أعلنت الجبھة ).(* 74
* في اجتماع اللجنة المركزية المنعقد في نيسان ع"ام  ،1965ل"م يك"ن ش"عار إس"قاط
الس""لطة وارداً ال ف""ي ﻣس""ودة البي""ان ال""ذي ط""رح للمناقش""ة ﻣ""ن قب""ل رف""اق المكت""ب
السياس""ي ،وال بع""د تعديل""ه عل""ى ض""وء المناقش""ات الت""ي ج""رت ف""ي المنظم""ات .وإنم""ا
ط""رح للمناقش""ة ف""ي االجتم""اع ﻣ""ن قب""ل أعض""اء اللجن""ة المركزي"ة .وك""ان ﻣ""ا ورد ف""ي
ﻣط""العتي ف""ي االجتم""اع ،ب "أن ال""رأي الع""ام ف""ي ﻣنظم""ة بغ""داد )أكب""ر وأھ""م ﻣنظم""ات
الح""زب ،وكن""ت س""كرتير لجنتھ""ا( يطال""ب برف""ع الش""عار الم""ذكور ،ق""د لع""ب دوره ف""ي
استمالة أعضاء اللجنة المترددين لتبني الشعار.
وطبيعة ﻣھمتي في اللجنة المركزية في الفترة العلنية ف"ي س"بعينيات الق"رن الماض"ي
كان"""ت تت"""يح ل"""ي أن الع"""ب دوراً ال يس"""تھان ب"""ه .فق"""د كن"""ت س"""كرتيراً للجن"""ة التنظ"""يم
المركزي"ة وعض""و س""كرتارية اللجن""ة المركزي""ة ،واألخي""رة ھيئ""ة ص""غيرة ﻣ""ن خمس""ة
رفاق ،ﻣنتخبة ﻣن اللجنة المركزية يرأس"ھا س"كرتير اللجن"ة المركزي"ة الرفي"ق عزي"ز
ﻣحم""د وھ""ي ﻣس""ؤولة ع""ن إدارة ش""ؤون العم""ل الي""وﻣي للح""زب ،ول""ديھا ص""الحيات
ﻣھم""ة .وكن""ت عض""واً ف""ي لجن""ة العم""ل األي""ديولوجي وك""ان س""كرتيرھا الرفي""ق زك""ي
خيري ،وﻣشرفا ً على لجنة التوجيه الفالحي ،وﻣش"رفا ً ك"ذلك عل"ى المدرس"ة الحزبي"ة
المركزية!؟
***

 74ـ * للمزيد أنظر بھاء الدين نوري .ﻣذكرات ،ص  .424يحتمل أن يكون ھناك التباس في عدد
الحضور ،فمعلوﻣاتي تفيد بأن عددھم ك"ان  13رفيق"ا ً .والع"دد األخي"ر ﻣط"ابق لم"ا ج"اء ف"ي كت"اب
"صدى السنين في كتابات شيوعي عراقي ﻣخضرم" إع"داد الرفيق"ة س"عاد خي"ري .ص .58وق"د
ذكرت الرفيقة اس"مي خط"أ ض"من ال"ذين حض"روا االجتم"اع الم"ذكور ،فق"د كن"ت أدرس ف"ي ﻣعھ"د
العلوم االجتماعية في ﻣوسكو آنذاك.
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أﻣ""ا بخص""وص س""ؤالك :ھ""ل ھن""اك ق""رارات اتخ""ذت ﻣ""ن وراء ظھ""ري ف""ي المكت""ب
السياسي؟ الجواب نعم .كانت تتخذ الكثير ﻣن القرارات الھاﻣة ف"ي المكت"ب السياس"ي
ﻣ""ن وراء ظھ""ري وظھ""ر اللجن""ة المركزي""ة ،ولكنھ""ا كان""ت ض""من ص""الحيات المكت""ب
السياسي الواسعة والمنصوص عليھا في النظام ال"داخلي .فالمكت"ب السياس"ي حس"ب
النظام الداخلي القديم كان يقوم ﻣقام اللجنة المركزي"ة ب"ين اجتماعاتھ"ا .وك"ان ال"نص
كم""ا يل""ي" :المكت""ب السياس""ي ـ ھ""و ﻣكت""ب اللجن""ة المركزي""ة وين""وب عنھ""ا ب""ين
االجتماع""ات وﻣس""ؤول ع""ن نش""اطه تجاھھ""ا وينف""ذ جمي""ع ﻣھاﻣھ""ا ول""ه ص""الحياتھا.
)خطوط التشديد غير ﻣوجودة في األصل(.
وق "د غي""ر"ﻣ""ؤتمر الديمقراطي""ة والتجدي""د" المنعق""د ف""ي ع""ام  ،1993ﻣھ""ام المكت""ب
السياسي جذريا ً ،فقد جاء في النظام الداخلي الذي أقره ﻣا يلي" :المادة  17المكتب
السياسي للجنة المركزية للحزب"1 .ـ المكتب السياسي ھو ﻣكتب اللجنة المركزي"ة،
يسھر على تنفيذ قراراتھا ،وھو ﻣسؤول أﻣاﻣھا) .خطوط التش"ديد غي"ر ﻣوج"ودة ف"ي
األص""ل( 2 .ـ " عل""ى المكت""ب السياس""ي تق""ديم تق""ارير ﻣنتظم""ة إل""ى اجتماع""ات اللجن""ة
المركزي""ة ،تتن""اول تطبي""ق الخ""ط السياس""ي الع""ام للح""زب ،وقض""ايا الح""زب الداخلي""ة
وﻣاليته .وتكرر ھذه النصوص في الطبع"ات الجدي"دة للنظ"ام ال"داخلي ف"ي الم"ؤتمرات
الالحقة.
أﻣا فيما يخصني شخصيا ،على سبيل المث"ال ،فق"د نس"بت للعم"ل كس"كرتير ألكث"ر ﻣ"ن
لجن""ة ﻣحافظ""ة ولجمي""ع اللج""ان المنطقي""ة ف""ي الع""راق والعاص""مة بغ""داد ث""الث ﻣ""رات
وﻣنظمة خارج الوطن ،ول"م يج"ر التش"اور ﻣع"ي قب"ل اتخ"اذ الق"رار ،وال ﻣ"رة واح"دة،
وك""ان ذل""ك ج""زء ﻣ""ن تقالي""د العم""ل الحزب""ي آن "ذاك .والم""رة اليتيم""ة الت""ي ج""رى فيھ""ا
التشاور ﻣعي كانت في عام  ،1985حيث عرض عل" ّي المكت"ب السياس"ي ث"الث ﻣھ"ام
الختيار واحدة ﻣنھا ،وعندﻣا عرفت بأن الحاجة ﻣاس"ة لك"ي أك"ون ﻣم"ثالً للح"زب ف"ي
بلغاريا ولقيادة المنظمة ھناك ،لم أتردد ف"ي الموافق"ة ،وكان"ت إح"دى المھ"ام األخ"رى
ﻣس "ؤولية قي""ادة ﻣنظم""ات الخ""ارج والت""ي ك""ان ﻣقرھ""ا ف""ي ب""راغ .أﻣ""ا الثالث""ة فكان""ت
ﻣسؤولية قيادة ﻣنظمة ﻣوسكو.
***
ﻣن""ذ ع""ام  ،1990وقب""ل ذل""ك بقلي""ل ،ش""رعت المنظم""ات بمناقش""ات واس""عة تس""تھدف
دَﻣقرطة وتجديد أيديولوجيا الحزب وذلك ﻣن خ"الل ﻣناقش"ة وثيق"ة ﻣركزي"ة .وأص"بح
ط""رح وث""ائق الح""زب األساس""ية للمناقش""ة عل""ى قاع""دة الح""زب وجمھ""رة أص""دقائه
والقوى واألحزاب الوطنية وعموم أبناء الشعب ،قبل إقرارھا في ﻣ"ؤتمرات الح"زب،
نھجا ً ثابتا ً ﻣنذ ذل"ك الح"ين .أﻣ"ا قب"ل ذل"ك فك"ان اعتم"اد ھ"ذه اآللي"ة وس"عة اس"تخداﻣھا
خاضعة للظروف السياسية.
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وأخ""ذت المنظم""ات خ""ارج ال""وطن ،وحيثم""ا ال يوج""د ع""ائق أﻣن""ي ،تنتخ""ب ھيئاتھ""ا
القيادي""ة بطريق""ة ديمقراطي""ة ع""ن طري""ق الترش""يح الف""ردي .وف""ي الم""ؤتمر ال""وطني
الخاﻣس )ﻣؤتمر الديمقراطية والتجديد( ،الذي ﻣر ذكره والذي حض"رته ،كم"ا ذك"رت
ذل""ك س""ابقا ً ،ج""رت االنتخاب""ات بطريق""ة ديمقراطي""ة ال تش""وبھا أي""ة ش""ائبة .واس""تمر
الحال ،وال يزال على نف"س المن"وال .وال غ"رو ف"ي ذل"ك فق"د تح"ول الح"زب الش"يوعي
إل""ى ح""زب ديمقراط""ي ،فق""د ج""اء ف""ي ﻣقدﻣ""ة النظ""ام ال""داخلي ال""راھن ،وھ""ي نف""س
المقدﻣة التي أق ًرت في "ﻣؤتمر الديمقراطية والتجديد" ﻣا يلي:
ـ" والح""زب الش""يوعي العراق""ي ح""زب ديمقراط""ي ،ﻣ""ن حي""ث ج""وھره وأھداف""ه وبنيت""ه
وتنظيمه ونشاطه ،وﻣن حيث عالقاته بالقوى االجتماعية والسياس"ية األخ"رى .وھ"و
إذ يرفض كل شكل ﻣن أشكال الحكم االستبدادي والتسلط السياسي وﻣص"ادرة حق"وق
اإلنسان ،يناضل ﻣن أجل إقاﻣة نظام سياسي ديمقراطي ،وتأﻣين العدالة االجتماعية.
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اتفاقية آذار وﻣوقف العرب والكرد في اللجنة المركزية
الس77ؤال :ھ""ل ت""رك اتف""اق ح""زب البع""ث ﻣ""ع الب""ارزاني ف""ي آذار  1970ت""أثيراً عل""ى
القض"ية الكردي""ة ف"ي اللجن""ة المركزي"ة؟ بأي""ة ص""يغ نوقش"ت ھ""ذه المس"ألة؟ ھ""ل كان""ت
ھناك انقس"اﻣات ب"ين األعض"اء الع"رب واألعض"اء الك"رد ف"ي اللجن"ة المركزي"ة بص"دد
ھذه المسألة؟
الج77واب :ل77م تس77بب اتفاقي77ة آذار أي ص77راع داخ77ل اللجن77ة المركزي77ة ح77ول القض77ية
الكردية .ول7م تنقس7م اللجن7ة المركزي7ة يوم7ا ً م7ا إل7ى ف7ريقين أح7دھما ك7ردي واآلخ7ر
عربي حول أية قضية في اللجنة المركزية .ولكن كانت ھن7اك نقاش7ات داخ7ل اللجن7ة
المركزية حول المسألة الكردية ،وكانت ھناك خالفات )ولم تكن إطالق7ا ً ب7ين ف7ريقين
عرب77ي وك77ردي( ح77ول موق77ف ح77زب البع77ث م77ن المس77ألة ،وذل77ك عش77ية اتفاقي77ة آذار
 .1970وق7د كت77ب الرفي77ق بھ7اء ال77دين ن77وري كراس77ة ح7ول الموض77وع اس77تنتج م77ن
دراس777ته م777ا يل777ي" :إن ح777زب البع777ث ل777ن يري777د ول777ن يس777تطيع إيج777اد ح777ل س777لمي
ديمقراطي راسخ للمشكلة الكردية في العراق".
يع77د األخ77ذ وال77رد واف77ق المكت77ب السياس77ي للح77زب عل77ى ھ77ذا التق77دير ،المثب77ت ف77ي
الك7راس وطبع77ه  .75وقب7ل توزي77ع الك77راس عل7ى المنظم77ات ،أعل7ن ع77ن اتفاقي77ة آذار
فتقرر سحبه ،وليس تشككا ً بالتقدير المذكور أعاله ،وإنما لعدم مالءمت7ه والظ7روف
المستجدة سياسيا ً .وأتذكر مجيء الرفيق عزيز محم7د إل7ى بيت7ي ف7ي بغ7داد الجدي7دة
75
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ليخبرن77ي بع77دم توزي77ع الك77راس ال7ذي كان77ت كمي77ة من77ه ق77د وص77لت ت77واً إل77ى المحط77ة
المركزية لتوزيع األدبيات في منطقة بغداد ،وكنت آنذاك سكرتيراً للجنتھا .ولت7دارك
األم77ر بس77رعة فق77د أوص77لني الرفي77ق عزي77ز بس77يارته إل77ى المحط77ة الم77ذكورة ،وق77د
وصلت في الوقت المالئم ولم يوزع الكراس.
19

رسائل ﻣتبادلة ﻣع عدد ﻣن ذوي الشھداء الذين وردت أسماؤھم
في الكتاب
الرسائل المتبادلة ﻣع فالح حسن عوينة

الرفيق حسن عوينة
سيدي الفاضل
تحية طيبة وبعد
قرأت الحلقتين اللتين نشرتھما ح"ول ذكريات"ك ﻣ"ع ﻣنظم"ة "راي"ة الش"غيلة" ،وأحي"ي
فيك الرغبة في تدوين ﻣا يستحضرك ﻣ"ن تل"ك األح"داث .وأش"كرك ش"كراً ج"زيالً عل"ى
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ﻣوض"وع ﻣح"دد اس""توجبني في"ه الش""كر ،ولربم"ا ستس"تغرب ھ""ذا الموض"وع أو لربم""ا
تجده عاديا ً ،وذلك يعود لك ،وﻣا يھمني ھو أني أكتب لك ﻣحبة.
أنا أعرفك باالسم ،نع"م فق"ط باالس"م وال أذك"ر أن"ي التقي"ت ب"ك ،أو ربم"ا ھ"ذا ق"د ح"دث
وأنا طفل صغير ،ولكني أذكر أن"ي س"معت اس"مك ﻣ"راراً وتك"راراً ﻣ"ن خ"التي )علوي"ة
ﻣليح""ة الحك""يم( وﻣ""ن ج""دتي ألﻣ""ي )علوي""ة زكي""ة الحك""يم( ،وربم""ا أك""ون س""معته ﻣ""ن
آخ""رين ﻣ""ن العائل""ة ،ولك""ن ال تخت""زن ذاكرت""ي ف""ي أي ﻣ""ن التفاص""يل ق""د ورد اس""مكم
الكريم.
وعلى أية حال أجدني ﻣعذوراً ف"ي ذل"ك فأن"ا ﻣ"ن عم"ر أبنائ"ك ،أو لنق"ل أن"ت ﻣ"ن عم"ر
والدي! وأنت ﻣم"ن يعرفون"ه بالتأكي"د فق"د أش"رت إل"ى اس"مه ف"ي الحلق"ة الثاني"ة وھ"و
"حسن عوينة" .أشعر باالرتياح ألنھا المرة األولى التي ي"أتي أح"د عل"ى ذك"ر اس"مه
أو ﻣوقف ﻣن ﻣواقفه في المقاالت التي تنش"ر عل"ى ﻣواق"ع االنترني"ت ف"ي ھ"ذا ال"زﻣن
الذي صار الناس يستذكرون فيه ﻣن فقدوا ف"ي رحل"ة الكف"اح المض"نية .وإنھ"ا الم"رة
األولى أيضا ً أن يأتي شخص على ذكر اسم خالي )السيد ص"احب الحك"يم( ﻣقرن"ا إي"اه
بأيام النضال المريرة ﻣنذ خمسينيات القرن الماضي )الحلقة األولى(.
أحييكم ﻣرة ثانية وأنقل لكم ارتياحي ألن ھناك ﻣن ال يزال يذكر تلك األسماء .ال أري"د
اإلطالة عليكم ،ولكن علي أن أعبر لكم عن تشرفي بدوام المراسلة ﻣعكم ﻣستقبالً.
شكراً جزيالً وخالص تحياتي ،ﻣع المحبة
فالح عوينة
 25ﻣايس 2005
***

عزيزي فالح
تحياتي وحبي وتمنياتي لك بالصحة والسعادة والنجاح.
ﻣنذ أن قرأت رسالتك وصورة الوال"د ل"م تف"ارقني .لق"د التقي"ت بوال"دك للم"رة األول"ى
في سجن بعقوبة عام  1955وقد أشرت إلى ذلك في الحلقة الرابعة ﻣ"ن القس"م األول
ﻣن ﻣسلسل "حدث ھذا قبل "...والتقينا ﻣرة أخرى في عام  1957في نفس الس"جن
ولكن ف"ي ظ"روف ﻣختلف"ة .ك"ان الح"زب ﻣوح"داً وك"ان أب"و ف"الح ﻣمثلن"ا أﻣ"ام اإلدارة.
عندﻣا تحررنا بعد ثورة  14تموز  ،1958أنا ﻣن السجن وھو ﻣن اإلبعاد ،كن"ا نلتق"ي
في االجتماعات الحزبية لمنطقة الفرات األوسط حتى ﻣنتصف  .1959انتقلت أنا إلى
ﻣحافظ""ة واس""ط )الك""وت س""ابقا ً( وانتق""ل ھ""و بع""دي بفت""رة إل""ى بغ""داد .ف""ي بغ""داد عم""ل
شقيقي حميد في جھاز المراسلة واستخدﻣت عائلتي كبيت حزبي ﻣرك"زي للمراس"لة.
وكان أبو فالح ﻣسؤوالً عن الجھاز المذكور .وكنت ألتقيه عندﻣا أزور عائلتي .عم"ل
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ش"قيقي حمي""د ﻣ""ع الوال""د ث""الث س""نوات ﻣتواص"لة ولدي""ه ﻣع""ه ذكري""ات لطيف""ة يص""عب
الحصول عليھا اآلن ،ألن حميد في بغداد ،علما ً بأنھما كانا ،قبل ثورة  14تموز ،ف"ي
بدرة ﻣبعدين وصديقين.
ال أظنني سأضيف جديداً لمعلوﻣاتك لو تحدثت ل"ك ع"ن انطباع"اتي ،ألن"ي ﻣتأك"د بأن"ك
سمعت ذلك ﻣن غيري .فإن رقة أب"و ف"الح وش"اعريته وذك"اءه المتق"د وانس"جاﻣه ﻣ"ع
نفسه وصراحته وتواضعه الجم ك"ان واض"حا ً للجمي"ع .لق"د ك"ان حس"ن عوين"ة إنس"انا ً
رائعا ً وعظيما ً.
فرحن""ا كثي""راً ،أم ش""روق وأن""ا ،عن""دﻣا قرأن""ا عنوان""ك وعرفن""ا أن""ك أنھي""ت تعليم""ك
بمستوى دكتور في فرع علمي .فال عجب ،فھذا الش"بل ﻣ"ن ذاك األس"د .وﻣ"ن ح"ق أم
فالح أن تفتخر ب"ك .أم ش"روق كان"ت تت"ردد عل"ى بي"تكم ف"ي النج"ف ع"ام  ،1964قب"ل
زواجي بھا ،وھي أخت الشھيد جواد عطية .وتتذكرك طف"الً وتع"رف الوال"دة والخال"ة
والجدة .وھي تحييك وإياھم بحرارة .نرجو تزويدنا بأخبارھم وأخبار أب"و بش"ائر فق"د
عشنا سوية ﻣعه في سوريا عام  .1980أنا أتذكر ﻣليحة وقد كانت اسم على ﻣسمى.
ﻣع تقديري واعتزازي.
المخلص أبو شروق )جاسم الحلوائي(
كوبنھاكن ـ  26ﻣايس 2005
***
أستاذنا الفاضل )أبو شروق( المحترم
تحية حارة وبعد،
اس""تلمت بب""الغ الغبط""ة رس""التكم الرائع""ة ،الم""وجزة والواس""عة .قرأتھ""ا ﻣ""رة وثاني""ة،
وأول ﻣ""ا قم""ت ب""ه ھ""و البح""ث ع""ن ك""ل ﻣ""ا نش""رته ف""ي ﻣوق""ع الح""وار المتم""دن وع""دت
لقراءة الحلقة الرابعة التي أشرت إليھا ،وﻣن ثم وجدتھا فرصة جي"دة لق"راءة ك"ل ﻣ"ا
وقع تحت طائ"ل ن"اظري ف"ي شاش"ة الحاس"وب ﻣ"ن ﻣق"االتكم المنش"ورة) ،وبالمناس"بة
فقد خط"ف انتب"اھي ﻣق"الكم ح"ول نت"ائج التص"ويت ف"ي االنتخاب"ات العراقي"ة ،وش"عرت
بالقناعة لمعظم ﻣا تناولتموه ،وربما سيكون لي عود على ذلك لمناقشة ﻣا جاء في"ه(
كم""ا ك""ان ل""ي الش""رف برؤي""ة ص""ورتكم الت""ي حتم "ا ً حفظ""ت ك""ل ﻣالﻣحھ""ا ﻣ""ن النظ""رة
األولى.
أتقدم إليكم بالشكر الجزيل للمعلوﻣات الجميلة التي أوردتھا وعن ذكرياتكم ﻣع حسن
عوينة ،وفي حقيقة األﻣر فإن ﻣعلوﻣ"اتي )ش"بحية( وتفتق"ر إل"ى التفاص"يل المطلوب"ة،
وك "ان ﻣص""دري )ش""فھيا ً( ف""ي تل""ك المعلوﻣ""ات ھ""و عم""ي )ﻣس""لم عوين""ة( ،والكتي""ب
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المتواض"ع ال"ذي ص"در بتوقي"ع ب"اقر إب"راھيم ،وك"ان أص"الً ﻣق"االً ﻣنش"وراً ف"ي الثقاف""ة
الجديدة في النص"ف األول ﻣ"ن الس"بعينات ،وللعل"م ف"إن ﻣعظ"م الم"ادة كان"ت ﻣع"دة ﻣ"ن
قب""ل عم""ي ﻣس""لم .وكن""ت ﻣ""ؤخراً ق""د طلب""ت ﻣ""ن عم""ي أن يح""اول ت""دوين ﻣ""ا يعل""ق ف""ي
ذاكرته ﻣن ذكريات تلك السنين السيما النتاج الشعري لحس"ن عوين"ة ،وبالتأكي"د ف"إن
أكثر ﻣن يحفظه ھو عمي ﻣسلم .عندﻣا كنت طالبا ً في الدراس"ة المتوس"طة وبتش"جيع
ﻣن األسرة كنت قد بدأت عملية التدوين الشعري لما كتبه الراحل ،وأذكر أني جمع"ت
بضعة عش"رة قص"يدة كاﻣل"ة ،ولك"ن ﻣ"دوناتي تلف"ت ﻣ"ع ﻣ"ا أتل"ف ﻣ"ن ﻣ"واد ﻣطبوع"ة
تخ""ص ثقاف""ة الح""زب ،كن""ا نح""تفظ بھ""ا ف""ي بيتن""ا عل""ى س""بيل التثقي""ف واالط""الع إب""ان
الھجم""ة الشرس""ة ف""ي نھاي""ة الس""بعينات عل""ى الح""زب وأص""دقائه ،إذ فرض""ت الخش""ية
نفسھا في أن تكون تلك المواد سببا ً ف"ي نكب"ة أس"رية جدي"دة ،وعل"ى أي"ة ح"ال ـ عل"ى
حد علمي ـ ف"إن عم"ي ﻣس"لم بص"دد التص"دي لمھم"ة جم"ع ذل"ك النت"اج والت"دوين ﻣ"ن
جديد.
تعود بي ذاكرتي إلى حدود العام  1964وليس إلى قبل ذل"ك فأن"ا أذك"ر انتق"ال األس"رة
ﻣن النجف إلى بغداد ،وسكنانا المؤقت في بيت غير ﻣكتمل البناء في ﻣنطقة الجوادر
يوم كانت آخر نقطة في بغداد ،وأذكر إننا عندﻣا كنا في ذلك الس"كن ح"دث ﻣ"وت عب"د
السالم عارف والزالت ترن في أذني المقولة التي رددھ"ا الن"اس )ص"عد لح"م  ...ن"زل
فحم( ،ولذلك أعت"ذر أش"د االعت"ذار ألن"ي ال أت"ذكر الس"يدة أم ش"روق ،ولكن"ي أتش"رف
وفي غاية السعادة لتلقي تحياتھا ،وأرد عليھا بالمثل.
أﻣ""ا أخب""ار العائل""ة فباختص""ار إنھ""ا ل""م تع""د ﻣوج""ودة .توفي""ت ج""دتي ف""ي ع""ام ،1989
وتوفيت والدتي حسرة على فراقي في عام  ،1999ولحقت بھا خ"التي حس"رة ويأس"ا ً
في عام  .2000أﻣ"ا خ"الي ص"احب فق"د ع"اش ف"ي س"ورية طيل"ة تل"ك الس"نوات ولح"د
اآلن ،ولكن صحته ليست جيدة ،وكان يفكر في العودة لقضاء ﻣا تبقى ﻣن العم"ر ﻣ"ع
األس""رة الت""ي بقي""ت ﻣش""تتة ط""وال أكث""ر ﻣ""ن  20عاﻣ""ا ،غي""ر أن الوض""ع الق""ائم وحال""ه
الصحية ربما أبطأتا تنفيذ ھذه الرغبة بعض الشيء.
كن""ت ق""د غ""ادرت الع""راق ﻣوف""داً ﻣ""ن وزارة ال""نفط حي""ث كن""ت أعم""ل وذل""ك ف""ي ع""ام
 ،1998إذ لم أعد إلى العراق ﻣع الفريق الموفد وغادرت األردن ھربا ً إلى ليبيا حيث
اعمل وأقيم لغاية اآلن .وتركت بقايا األسرة المحطم"ة لتواج"ه الواق"ع المأس"اوي ف"ي
بغداد وﻣا كان باليد ﻣن حيل"ة .باش"رت بالعم"ل ف"ي جاﻣع"ة الف"اتح -قس"م الجيوفيزي"اء
ف""ي ع""ام  1998واس""تقلت ﻣ""ن العم""ل ل""ديھم ف""ي ع""ام  2000ألعم""ل ﻣ""ع الش""ركات
النفطية ،والدوافع كثي"رة إنم"ا ي"أتي ف"ي ﻣق"دﻣتھا الم"ورد الم"ادي الجي"د ال"ذي تمنح"ه
الش""ركات النفطي""ة ﻣقارن""ة بمرت""ب الجاﻣع""ة المتواض""ع ،وحال""ة التح""دي ال""دائم ف""ي
التعاﻣل ﻣع المجھ"ول تح"ت س"طح األرض واكتش"اف ﻣك"اﻣن نفطي"ة جدي"دة ،والخب"رة
التي تتراكم بالعم"ل المي"داني ﻣ"ع ش"ركات ذات خب"رات ﻣتع"ددة .عمل"ت ف"ي الب"دء ﻣ"ع
شركة إسبانية ،ثم انتقلت إلى شركة بريطانية ،ثم إلى إيطالية ﻣن"ذ ع"ام  2002ولح"د
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اآلن ،ويل""وح ف""ي األف""ق إﻣكاني""ة اس""تقداﻣي للعم""ل ف""ي ﻣكات""ب الش""ركة الرئيس""ة ف""ي
ﻣدينة ﻣيالن في ايطاليا ،ولو تحققت ستكون نقلة نوعية في ﻣسيرتي المھنية.
أﻣا على الصعيد العائلي ،فقد تزوجت ﻣت"أخراً ع"ام  2001ﻣ"ن فت"اة عراقي"ة )بغدادي"ة
ﻣن الكاظمية( ،وھي ﻣبرﻣجة حاسوب وكانت زﻣيلة عم"ل ف"ي وزارة ال"نفط ،وعن"دﻣا
خطبتھا ل"م أك"ن عل"ى عل"م بتفاص"يل عائلتھ"ا وبالص"دفة اكتش"ف عم"ي ﻣس"لم ﻣي"ولھم
اليسارية عندﻣا زارھم خاطبا ً ابن"تھم ل"ي ف"ي ع"ام  ،2000إذ ل"م أك"ن ﻣوج"وداً ھن"اك،
وﻣن ثم ظھر بأنھم يعرفون حسن عوينة ألنھم يسكنون ف"ي الش"ارع ذات"ه ال"ذي ك"ان
يسكنه المرحوم إبراھيم الحكاك ،فكان"ت بداي"ة ﻣوفق"ة إلنش"اء أس"رة جدي"دة .ألنن"ا أن"ا
وزوجت""ي لس""نا ف""ي ﻣقتب""ل العم""ر فق""د س""ارعنا إل""ى إنج""اب األوالد ولن""ا اآلن ثالث""ة،
الكبرى )زھ"راء( عل"ى اس"م وال"دتي )زھ"وري( عمرھ"ا س"نتان وعش"رة أش"ھر وھ"ي
نسخة ﻣصغرة ﻣن ﻣجموع ﻣا يوج"د ف"ي ص"البة وص"لف آل عوين"ة وآل الحك"يم ﻣع"ا،
أﻣا األوسط فھو )أحمد( وأسميته على أسم أعز أصدقائي الذي فارق الحياة ف"ي ع"ام
 1997وعم""ره اآلن س""نة وس""بعة أش""ھر وھ""و ھ""ادئ الطب""اع وي""ذكرني كثي""راً بخ""الي
صاحب ،وأخيرا جاءت )ف"رح( وأس"ميناھا تيمن"ا ً ب"الفرح المؤﻣ"ل ف"ي حي"اة الع"راقيين
وعمرھا اآلن شھران ،وھي نسخة ﻣن أختھا الكبرى.
أجدني ﻣكرھا ً على ختم رسالتي رغم أني أود االس"تزادة ف"ي الح"ديث إل"يكم ،عل"ى أن
رغبت""ي ف""ي االس""تزادة ﻣ""ن الق""راءة لك""م أكب""ر وأكب""ر بكثي""ر ،وأﻣل""ي أن ال يك""ون ذل""ك
ببعيد.
تحياتي وتحيات زوجتي وتمنياتنا لكم بالصحة الدائمة والموفقية.
فالح عوينة

الرسائل المتبادلة ﻣع شه ﻣال عادل سليم
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الرفيق عادل سليم
إلى األستاذ العزيز جاسم الحلوائي المحترم
تحية طيبة ...
أﻣا بعد:
سالﻣي وتحياتي إليك وأتمنى أن تكون بصحة ﻣمتازة وأرجو لك الموفقي"ة والس"عادة
والصحة الدائمة ..
أستاذي العزيز...أعجبتني كثيراً كتاباتك القيمة عن ﻣنظمة "راية الش"غيلة" ...وع"ن
ﻣواض""يع ﻣتنوع""ة أخ""رى  ..ذكري""ات جميل""ة ون""ادرة وعزي""زة عل""ى قلوبن""ا جميع "ا ً...
ونحن نستذكر أحباءن"ا ﻣم"ن فق"دناھم قب"ل األوان… نع"م أولئ"ك األبط"ال ال"ذين دفع"وا
دﻣاءھم الطاھرة ثمن ﻣبادئھم الساﻣية في سبيل الحرية والعدالة االجتماعية...
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لقد كتب ع"ن "راي"ة الش"غيلة" كثي"راً وجمع"ت ﻣعلوﻣ"ات جميل"ة وﻣنص"فة عنھ"ا ﻣ"ن
الرفاق األعزاء أبو فاروق ود كاظم حبيب والمرح"وم أب"و جب"ار وبھ"اء ال"دين ن"وري
والمرحوم صالح الحيدري وآخرين...
كل ﻣا تكتبه ﻣفيد وجميل جداً ونابع ﻣن صلب الحدث وﻣوضوعي ورائع فعالً ...نحن
بحاج""ة إل""ى ﻣعرف""ة ھ""ذه المعلوﻣ""ات واألح""داث التاريخي""ة والتج""ارب الغني""ة ..ي""ا
أستاذي العزيز أرجو ﻣنك المواصلة ننتظر ﻣنك الكثير ...الكثير ثم الكثير…
رفيقي العزيز وأنا أقرأ المقالة عن ﻣنظمة "راية الشغيلة" رأيت اسم والدي العزي"ز
الش""ھيد )ع""ادل س""ليم( ب""ين أس""ماء الرف""اق...فع"الً كان""ت ص""دفة جميل""ة ...جميل""ة ج""داً
جداً ...حيث ألتقي ﻣع الوالد ﻣرة أخرى...
أستاذ جاسم الحلوائي المحترم  ..أنا اسمي شه ﻣال أحد أبن"اء الش"ھيد ع"ادل س"ليم...
ﻣقيم حاليا ً في الدانمارك .وﻣنذ فت"رة وأن"ا أجم"ع ذكري"ات ع"ن الوال"د لغ"رض ت"دوينھا
طبع "ا ً بمس""اعدة الرف""اق واألص""دقاء ..أﻣث""ال األع""زاء د .ك""اظم حبي""ب وأب""و ف""اروق
والشاعر أحمد دلزار والفقيد أبو جبار وأبو سرباز وقادر رشيد وآخ"رين ...وحس"ب
ﻣا فھمت ﻣن تجربتك ﻣع "راي"ة الش"غيلة" أن"ك تع"رف الوال"د ...ل"ذلك أطل"ب ﻣن"ك أن
تش""ارك ف""ي الكت""اب ب )خ""اطرة أو ذكري""ات أو ﻣواق""ف أو أي ش""يء ...طبع "ا ً إذا كان""ت
ل""ديك رغب""ة! أرج""و أن تس""تحلب ال""ذاكرة وتعتص""رھا ألولئ""ك ال""ذين وھب""وا أنفس""ھم
للدفاع عن شعبھم وعن قضيتھم العادلة!
ختاﻣا أنتم ...نعم أنتم ...يا رفيق"ي ...دافع"تم بك"ل إب"اء وحم"اس ع"ن قض"يتكم العادل"ة
وأدركتم بفطن"تكم وﻣع"رفتكم المعن"ى الحقيق"ي للحي"اة وب"ذلك اكتس"بتم القناع"ة الكافي"ة
ألن تقول"وا كلم""تكم ف""ي ك""ل ﻣ"ا رأي""تم و عايش""تم ...ف""ي أحل"ك الظ""روف لتحقي""ق األﻣ""ل
العظ""يم ،أﻣ""ل الك""ادحين الح "المين بالعدال""ة االجتماعي""ة وإلغ""اء ك""ل أن""واع االض""طھاد
والتميي""ز الطبق""ي والق""وﻣي وال""ديني والم""ذھبي ...أتمن""ى لك""م ك""ل النج""اح والموفقي""ة
والصحة الدائمة...
ولكم أحر التحايا الرفاقية ...والمواصلة.
المخلص لكم دوﻣا ً.
شه ﻣال عادل سليم
 2حزيران 2005
كوبنھاكن.
***
عزيزي شه ﻣال
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تحيات حارة وتمنياتي لك بالصحة والنجاح.
أش""كرك عل""ى رس""التك الكريم""ة وثنائ"ك الجمي""ل .ﻣن""ذ أن ق""رأت رس""التك البارح""ة وأن""ا
أعص""ر دﻣ""اغي علن""ي أت""ذكر لق""ا ًء أو ح""ديثا ً ﻣباش "راً ﻣ""ع الوال""د العزي""ز ،ولك""ن دون
جدوى .لقد بقيت ﻣعرفتنا الواحد لآلخر ،ﻣ"ن بعي"د لبعي"د .ولك"ن بحك"م طبيع"ة ﻣھمت"ي
في سكرتارية اللجنة المركزي"ة ،فق"د كان"ت تتجم"ع وتم"ر علين"ا ﻣعلوﻣ"ات ع"ن الك"ادر
الحزبي .وﻣا تختزنه ذاكرتي عنه سأقوله لك ،وبال ﻣجاﻣلة.
ك""ان ع""ادل س""ليم ص""ادقا ً وجريئ "ا ً وباس "الً ونزيھ "ا ً ويتمت""ع بمس""توى فك""ري وسياس""ي
وأيض""ا ً ثق"""افي جي"""د .بإﻣكان""ك أن تفخ"""ر ب"""ه فق""د ك"""ان رج"""الً حقيقي""ا ً خس"""ره الح"""زب
الشيوعي العراقي والشعب العراق"ي وھ"و ف"ي ع"ز عطائ"ه ونض"وجه .عزاؤن"ا جميع"ا ً
أنه رحل عنا وھو ﻣرفوع الرأس وﻣنسجم ﻣع نفسه.
ﻣع تقديري واعتزازي
المخلص جاسم الحلوائي
 3حزيران 2005
***

إھداء إلى الرفيق العزيز جاسم الحلوائي المحترم
إلى الرفيق العزيز جاسم الحلوائي المحترم .....
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تحية رفاقية حارة ....
أق""دم لك""م باق""ة ﻣ""ن الن""رجس الجبل""ي وبالتحدي""د ﻣ""ن أع""الي قم""ة جب""ل الج "ودي ال""ذي
اس"""توت علي"""ه س"""فينة ن"""وح وﻣن"""ه اس"""تعاد اإلنس"""ان ج"""ذوة الحي"""اة بع"""د الخ"""راب و
الطوف""ان ..أرج""و لك""م دوام الص""حة والس""عادة وأتمن""ى لك""م ولعمل""ك المثم""ر الق""يم ك""ل
النجاح ...تسلمت رسالتكم الرقيقة والقيمة وأشكر شعوركم الرفاقي نحوي ،أﻣل"ي أن
أكون ﻣحط ثقتكم دوﻣا ً...
نع""م ي""ا رفيق""ي فان""ا اس""تغل وقت""ي اس""تغالالً جي""داً و ﻣفي""داً ...أتعل""م ث""م أتعل""م وأتعل""م
أيضا ً،ألنه كما يقول المثل :ال حد لألﻣل وال نھاية للعمل ...أنا فخ"ور بكتاب"اتكم القيم"ة
وأتشوق لالطالع على كتابكم الثمين ...أتابع ﻣقاالتك وأستفيد ﻣنھا ج"داً ...أرس"ل ل"ك
الرس""الة ﻣ""رة أخ""رى ص""ححت بع""ض األخط""اء الناتج""ة ع""ن التس""رع عس""ى أن تك""ون
ﻣفي"""دة ...بص"""راحة فك"""رة جي"""دة وجدي"""دة أن تنش"""ر الرس"""ائل ف"""ي كت"""اب ذكريات"""ك...
وصلتني رسالتك الجوابية وسوف أنشرھا في كتابي ﻣع رسائل أخرى.
أكرر ﻣا قاله أوسكار روﻣيرو ﻣطران السلفادور" :نحن ال"ذين لن"ا ص"وت فلنمث"ل ب"ه
ﻣن ليس له صوت".
ختاﻣا ً أتمنى لك العمر المدي"د والص"حة والس"عادة والمواص"لة  ..نفتخ"ر ونتب"اھى بك"م
وبكتاباتكم الثمينة...
تفضلوا بقبول فائق حبي و تقديري...
المخلص لكم دوﻣا ً
شه ﻣال عادل سليم
كوبنھاكن
 .17شباط2006 .

رسالة أم ظفر وجوابي عليھا
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الرفيق الدكتور ﻣحمد بشيش )أبو ظفر(
العزيز أبو شروق
تحية طيبة ،آﻣل أن تكونوا بصحة جيدة وﻣزاج رائق.
لق""د ق""رأت جمي""ع ﻣقاالت""ك ف""ي اإلنترني""ت وق""د أعجبن""ي أس""لوبك الخ""الي ﻣ""ن الرت""وش
الزائ""دة .لف""ت انتب""اھي تس""جيل ذكريات""ك ع""ن العدي""د ﻣ""ن الرف""اق ال""ذين التقي""تھم ف""ي
طريق النضال الطويل والش"اق ﻣ"ن أج"ل حري"ة وطنن"ا وس"عادة ش"عبنا .وألنن"ي أن"وي
تأليف كتاب عن الدكتور أبو ظفر ،رفيقكم في النضال ،فأرجو ﻣوافاتي بم"ا ل"ديك ﻣ"ن
ذكريات أو ﻣعلوﻣات عنه سواء في كردستان أو في سوريا.
تمنياتي الصادقة ألم شروق وشروق وسفانه وصفاء.
أم ظفر
 20حزيران 2005
***
العزيزة أم ظفر
تحي"ات ح"ارة وتمنياتن"ا ل"ك بالص"حة والموفقي"ة .ش"كراً عل"ى رس"التك الكريم"ة وعل"ى
اھتماﻣك بما أكتب.
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لق""د التقي""ت بال""دكتور )أب""و ظف""ر( ﻣ""رتين ،الم""رة األول""ى ف""ي كردس""تان ،والثاني""ة ف""ي
سوريا عندﻣا كنت برفقت"ه ﻣ"ع أطف"الكم وكان"ت أم ش"روق ﻣع"ي ،وك"ان اللق"اء ع"ابراً.
وظل عالقا ً بذاكرتنا ،أن"ا وأم ش"روق ،رغ"م ﻣ"رور أكث"ر ﻣ"ن عش"رين عاﻣ"ا ً عل"ى ذل"ك
اللقاء .إننا نتذكر ﻣبلغ السعادة التي كانت تغمركما ،سعادة عاشقين ،وليس زوج"ين،
التقيا بع"د ف"راق .ك"ان ك"ل ش"يء يش"ع بھج"ة في"ك ،عيون"ك ،وجھ"كِ ،ش"عرك ،كالﻣ"ك،
وحركات"ك ،أﻣ"ا ھ"و ،كع""ادة الرج"ال ف"ي ك"ل زﻣ""ان وﻣك"ان ،ح"اول ولك"ن دون ج""دوى،
إخفاء ذلك.
اللقاء األول كان ،ھ"و اآلخ"ر ع"ابراً ،عل"ى س"فح جب"ل كردس"تاني ،بع"د ﻣعرك"ة )بش"ت
آشان( بأيام .كان الرفي"ق أب"و ظف"ر ﻣ"ع ﻣجموع"ة ص"غيرة ﻣ"ن األنص"ار يھ"م بمغ"ادرة
الموقع ،بعد أن أنجز ﻣھمة طبية ،عندﻣا استوقفه الرفي"ق البط"ل ن"زار ن"اجي يوس"ف
)أبو ليلى( ليعرفني به .توقف بضع دقائق وغادرنا .أول ﻣا جل"ب انتب"اھي في"ه طول"ه
وقيافت""ه الجميل""ة ووس""اﻣته .وخلف""ت تل""ك ال""دقائق القليل""ة انطباع""ا ً ظ""ل عالق""ا ف""ي
ال""ذاكرة ،رغ""م ﻣ""رور ھ""ذه الفت""رة الطويل""ة .إن""ه عف""وي،ال يتكل""ف ف""ي تص""رفه ،ذك""ي
وس""ريع البديھ""ة ،وخفي""ف الظ""ل .عن""دﻣا غادرن""ا ،تح""دث ل""ي أب""و ليل""ى ع""ن جرأت""ه
وإقداﻣه وثقافته وﻣثابرته وجديته وطموحه ،وحب"ه لزوجت"ه وأطفال"ه .وكلم"ا س"معت
أو ق""رأت عن""ه الحق "ا ً ك""ان يع""زز انطب""اعي وﻣ""ا س""معته ﻣ""ن الرفي""ق أب""و ليل""ى عن""ه.
بإﻣكانك يا أم ظفر أن تفتخري وأن يفتخر أبناؤه بالدكتور )أبو ظف7ر( فق7د ك7ان رج7الً
حقيقيا ً خسره الح7زب الش7يوعي العراق7ي والش7عب العراق7ي وھ7و ف7ي مقتب7ل عطائ7ه
ونضوجه .عزاؤنا جميعا ً إنه رحل ع ّنا وھو مرفوع الرأس ومنسجما ً مع نفسه.
أم ش""روق وش""روق وس""فانه وص""فاء يحيون""ك بح""رارة .قبالت""ي وق""بالت أم ش""روق
لألوالد .ﻣع تقديرنا واعتزازنا بك.
أبو شروق
كوبنھاكن ـ  .21حزيران2005 .

الرسائل المتبادلة بيني وبين الدكتور رعد طاھر
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الرفيق عبد النبي ﻣجيد عباس
األستاذ األكرم جاسم الحلوائي
تحية طيبة
تصفحت ﻣوقعكم الجميل وقرأت ﻣجموعة ﻣ"ن ﻣق"االتكم الش"يقة ،وك"ان بينھ"ا ح"ديثكم
عن ﻣطاردة رجال األﻣن لكم في ﻣدينة الك"وت .وك"ان ب"ين المنق"ذين ف"ي تل"ك اللحظ"ة
خالتي ﻣنيرة شقيقة الشھيد عبد النبي ﻣجيد عباس وأخت الش"ھيد عب"د األﻣي"ر رش"اد
واألستاذ عبد ال"رزاق رش"اد ،ھ"ذا فض"الً ع"ن ابن"ة خ"الي نوري"ة ج"وزي وألنن"ي كن"ت
وقت""ذاك ص""غيراً ،ل""ذا وددت أن تطلعن""ي عل""ى تفاص""يل وذكري""ات أخ""رى ع""ن فت""رة
اختفائك في الكوت ألنني أجمع ﻣثل ھذه المعلوﻣات وأختزنھا للتاريخ.
علما بأني عاتب عليكم ألنكم لم تحركوا ساكنا ً حينما راجعتكم في بغ"داد ع"ام ،1974
إبان الحكم على خالي الشھيد عبد النبي باإلعدام ،والذي تم تنفيذه ورح"ل إل"ى ج"وار
رب"""ه .لك"""ن الغص"""ة ﻣ"""ا زال"""ت بحلقن"""ا وال نطل"""ب س"""وى ﻣعرف"""ة الحق"""ائق إن وج"""دت
فللشھداء حق علينا وعليكم ..وﻣعذرة إن كنت ق"د أث"رت ﻣوض"وعا ﻣض"ى علي"ه أكث"ر
ﻣن ربع قرن.
تقبل ﻣحبتي واعتزازي وأتمنى أن أحظى برسالة ﻣنك ..ودﻣتم.
د .رعد طاھر كوران – الكوت
 2آذار 2006
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***
عزيزي الدكتور رعد
تحية طيبة
شكراً جزيالً على رسالتك اللطيفة وعلى قراءتك لما أكتب ﻣن ذكريات.
ف""ي الحقيق""ة ال أع""رف ﻣاھي""ة التفاص""يل الت""ي تحتاجھ""ا .لق""د كتب""ت كلم""ا ھ""و ج""دير
بالمعرفة وتذكرته أثناء اختفائي ف"ي الك"وت ،ﻣ"ع ذل"ك ،إذا كان"ت ل"ديك أس"ئلة ﻣح"ددة
يمكنك توجيھھا لي فسأجيب عليھا بكل رحابة ص"در ،إن أس"عفتني ال"ذاكرة .وال أظ"ن
بأننا نعرف أكثر ﻣم"ا تعرف"ه فيم"ا يتعل"ق األﻣ"ر ب"الرفيق عب"د النب"ي فزي"اراتكم ل"ه ف"ي
السجن كانت ﻣنتظمة ،كما عرفت ذلك ﻣن خالتك ﻣنيرة.
عتابك أفھمه بخصوص الشھيد عبد النبي ،ولك"ن الس"ؤال ھ"و ھ"ل فع"الً ك"ان بمق"دور
الحزب أن يحرك س"اكنا ول"م يفع"ل؟ أقولھ"ا للت"اريخ ،ب"أني أش"ك ف"ي ذل"ك .وإلي"ك ھ"ذا
المث""ل لك""ي أض""عك ف""ي أج""واء تل""ك الفت""رة .ف""ي الوق""ت ال""ذي ألق""ي الق""بض في""ه عل""ى
الشھيد عبد النبي عام  1971ألقي القبض على الش"ھيد ج"واد عطي"ة نس"يبي )ش"قيق
زوجت""ي( وك""ان ج""واد أيض "ا ً ﻣ""ع القي""ادة المركزي""ة ،ش "أنه ش""أن الش""ھيد عب""د النب""ي،
ولكنه ت"ركھم ﻣن"ذ ع"ام  .1969وبع"د ﻣطالب"ة الح"زب وإلحاح"ه لمعرف"ة ﻣص"ير رفاق"ه
المعتقلين ،بعد إقاﻣة الجبھة ﻣع البعث ،سلم األخير قائمة للحزب ع"ام  1973تح"وي
أسماء ﻣجموعة ﻣن الرف"اق ال"ذين استش"ھدوا تح"ت التع"ذيب ف"ي عھ"د المج"رم ن"اظم
كزار )كنت خارج العراق آنذاك( وأبلغ الح"زب زوجت"ي أم ش"روق باستش"ھاد أخيھ"ا،
وقبره غير ﻣعروف لحد اآلن.
عزاؤنا ھو أن شھداءنا غادرونا دون أن يط"أطئوا رؤوس"ھم ألعت"ى نظ"ام دكت"اتوري
عرف""ه وطنن""ا ف""ي تاريخ""ه الح""ديث .وف""ي نف""س الوق""ت ،أن نش""اھد ال""دكتاتور ص""دام
حسين المج"رم ف"ي قف"ص االتھ"ام ذل"يالً لتق"تص ﻣن"ه العدال"ة ،بع"د أن أص"بح ﻣص"يره
وﻣصير نظاﻣه في ﻣزبلة التاريخ.
ﻣع تقديري واعتزازي.
المخلص جاسم الحلوائي )أبو شروق(.
كوبنھاكن ـ  2آذار 2006

األستاذ األكرم جاسم الحلوائي
ﻣحبتي وتقديري
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أشكرك جداً على إجابتك الرقيقة الواض"حة .ل"م أك"ن أبتغ"ي إث"ارة ﻣ"ا ﻣض"ى أو تقلي"ب
المواجع ،فاألﻣر ليس سوى حالة استذكار ﻣررت بھا وأنا أقرأ ذكرياتك عن الكوت.
ف""ي ع""ام  1974زرت الش""ھيد عب""د النب""ي ف""ي س""جن أب""ي غري""ب ـ األحك""ام الثقيل""ة
االنفرادي -وكان ﻣعه ﻣن جملة المحك"وﻣين باإلع"دام ألش"ھيد ظ"افر النھ"ر وآخ"ر ﻣ"ن
قياديي الح"زب ال"ديمقراطي الكردس"تاني ك"ان ﻣرافق"ا ً للم"ال ﻣص"طفى الب"ارزاني يكن"ى
بأبي خالد ،رحمھم ﷲ جميعا ً ،فضالً عن عبد العزي"ز العقيل"ي وآخ"رين ..وق"د تح"دثت
ﻣعھ""م ط""وال فت""رة الزي""ارة ،وأخب""رت خ""الي الش""ھيد ب""أن زوجت""ه واب""ن أخي""ه رھ""ن
االعتقال في سجن الفضيلية.
وقب""ل المغ""ادرة كت""ب الش""ھيد عب""د النب""ي رس""الة ص""غيرة ﻣوجھ""ة إل""ى جن""ابكم الك""ريم
يطلب فيھا التدخل وإثارة الضجة كي يؤج"ل تنفي"ذ حك"م اإلع"دام ،ودس"ھا ف"ي ح"ذائي
حذراً ﻣن أزالم النظام في السجن .وطل"ب ﻣ"ن الش"ھيد )أب"و خال"د( ض"مي إل"ى أس"رته
عند الخروج ،ألن رجال األﻣن طلبوا ﻣني ﻣراجعة االستعالﻣات قب"ل المغ"ادرة ،إال أن
الشھيد طلب ﻣني عدم ﻣراجعة االستعالﻣات ،والخروج ﻣع أس"رة الش"ھيد أب"ي خال"د.
وفعالً تمكنت ﻣن الخروج وﻣعي الرسالة وأوصلتھا إلى جنابكم الكريم ف"ي المق"ر ف"ي
بغداد ثم عدت إلى الكوت .وكان رحمه ﷲ قد أوصاني باالھتم"ام بأس"رتي ودراس"تي
وعدم االنجراف خلف العواطف وقال بالحرف الواحد:
" لق""د س""رنا ف""ي طري""ق نع""رف س""لفا ً أن نھايت""ه ق""د تك""ون الم""وت عل""ى ي""د الجالدي""ن.
ونحن بانتظار تنفيذ الحكم الذي سنرفع به رؤوسكم عالي"ا ً ألنن"ا ل"م نط"أطئ رؤوس"نا
للجالدي""ن ."..كان""ت الزي""ارة القادﻣ""ة إل""ى س""جن أب""ي غري""ب ي""وم تنفي"ذ حك""م اإلع""دام
بالشھيد .وإلى رسالة قادﻣة أتمنى لك كل خير وﻣوفقية.
أخوكم
الدكتور رعد طاھر كوران.
الكوت  3آذار 2006

رسالتي وجواب بسعاد ﻣحمد حسن عيدان

287

الرفيق ﻣحمد حسن عيدان
العزيزة بسعاد
تحية طيبة وتمنيات بالصحة والسعادة والنجاح.
إنني أحد رفاق والدك الرفيق الشجاع ﻣحمد حسن عيدان .لق"د ورد اس"مه ف"ي إح"دى
حلقات المسلس"الت الت"ي نش"رتھا عل"ى المواق"ع االلكتروني"ة والت"ي تح"وي ذكري"اتي،
وتحديدا في الحلقة الرابعة ﻣن ﻣسلسل القمع الوحشي.
يوم أﻣ"س حص"لت عل"ى ص"ورة للوال"د وﻣق"ال عن"ه للرفي"ق ع"ادل حب"ه ،والحظ"ت أن
ھناك بعض االخ"تالف ف"ي روايت"ي ورواي"ة ع"ادل ،وخاص"ة ف"ي كيفي"ة اعتق"ال الوال"د
وﻣصيره .أرسل لك الروايتين وأرجو ﻣنك أن تكتبي لي ﻣا سمعت ﻣنه ﻣباش"رة ،ع"ن
ﻣتى وكيف جرى اعتقاله وﻣن كان ﻣعه ،و أس"اليب التع"ذيب الت"ي تع"رض لھ"ا .وﻣ"ا
ھي المعلوﻣات التي كان ج"الوزة األﻣ"ن يطلبونھ"ا ﻣن"ه والرف"اق ال"ذين التق"اھم خ"الل
االعتق""ال ،وكيفي""ة إط""الق س""راحه وﻣت""ى ،وت""اريخ وفات""ه وكي""ف؟ ...وأي""ن؟ ...وأي""ة
ﻣعلوﻣة أخرى ترغبين ب"اطالعي عليھ"ا .علم"ا ب"أنني بص"دد نش"ر ذكري"اتي ف"ي كت"اب
وستجد صورة الوالد ﻣوقعھا المالئم فيه.
وبمناسبة عيد نوروز أھنئك وأھنئ جميع أخواتك وأخاك وأھديكم باقة ورد.
أرجو تزويدي برقم تلفونك وھذا رقم تلفوني ...
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ﻣع اعتزازي
المخلص جاسم الحلوائي
 .22آذار2006 .

***

الع""""""""""""""""""""""""""م العزي""""""""""""""""""""""""""ز أب""""""""""""""""""""""""""ا ش""""""""""""""""""""""""""روق المحت""""""""""""""""""""""""""رم
س""ررت ج""دا،أنا وع""ائلتي ،بمكالمت""ك التلفوني""ه ،وﻣ""ن بع""د برس""التك .إنن""ي أتوج""ه
بالشكر لك ولكل الرفاق ال"ذين يكرس"ون الكثي"ر ﻣ"ن الوق"ت والجھ"د لتوثي"ق المس"يرة
النضالية للحزب ﻣن خالل رفاق أبطال وھبوا حي"اتھم ﻣ"ن اج"ل الح"زب وال"وطن .لق"د
كان المرحوم والدي واحد ﻣن ھؤالء الجنود المجھولين الذين كان ھاجس"ھم الي"وﻣي
وغ""ذاؤھم الروح""ي ﻣث""ل الح""زب وأھداف""ه النبيل""ة ف""ي س""بيل الس""مو بمق""ام اإلنس""ان
بصفته أغلى وأثمن رأسمال ،ھذه المثل التي وھب والدي حياته ﻣن اجلھا.
إنني بقدر ﻣا ينتابني الحزن واألسى على فقدان ھذا الرفيق المناضل واألب الحنون،
إال أنني في نف"س الوق"ت فخ"ورة ج"دا ب"ه وبمس"يرته النض"الية وبش"جاعته و رباط"ة
جأشه.
وأﻣا بخصوص كيفيه اعتقاله والسبب الحقيقي لوفاته ،فف"ي الحقيق"ة إنن"ي ق"د ترك"ت
العراق في ﻣنتصف الس"بعينات ف"ي بعث"ه دراس"ية إل"ى االتح"اد الس"وفييتي .وبع"د ب"دء
الھجم""ة البعثي""ة الشرس"ة عل""ى الح""زب ورفاق""ه ف""ي ع""ام  1977انقطع""ت عن""ى أخب""ار
األھل .حتى عام  ،1979حيث فوجئت ﻣن خالل قراءتي ألح"د أع"داد جري"ده "طري"ق
الش""عب" بأن""ه ق""د ت""م إلق""اء الق""بض عل""ى الوال""د وﻣع""ه ﻣحم""د ك""ريم ف""تح ﷲ وس""الم
الناصري .وبعد ذلك لم اسمع أي شيء عن ﻣصيره حتى ﻣنتصف الثمانين"ات ،حي"ث
كنا أنا وعائلتي في الجزائر عندﻣا أخبرت بنبأ وفاته.
ولك""ن وبع""د س""قوط الص""نم ،وعن""د زي""ارتي األول""ى للع""راق بع""د ح""والي  30ع""ام ﻣ""ن
الغرب""ة،عرفت ﻣ""ن أخ""ي ث""ائر وﻣ""ن أخ""واتي ب""أن الوال""د رحم""ه ﷲ ،بع""د اعتقال""ه ع""ام
 1979وبعد تعرضه لتعذيب وحش"ي دام أكث"ر ﻣ"ن خمس"ين ي"وم ،ت"م نقل"ه إل"ى إح"دى
المستشفيات وھو في حالة يرثى لھا بسبب تعرضه إلى أقسى أنواع التع"ذيب البعث"ي
الفاش""ي .وبع""د فت""ره ﻣ""ن ﻣكوث""ه ف""ي المستش""فى ،عج""ز الط""ب واألطب""اء ع""ن عالج""ه
وإيق""اف الت""دھور المس""تمر ف""ي وض""عه الص""حي .وھك""ذا كف""ت الس""لطات الفاش""ية ع""ن
التعذيب ،بعد أن يئست ﻣن إن تنال ﻣن ص"موده البط"ولي ،وبع"د إن تلق"ى جرع"ة ﻣ"ن
ﻣادة الثاليوم كانعكاس لحقدھم الدفين ضده.
وكما يت"ذكر أخ"ي وأخ"واتي فق"د أص"بح أب"و ث"ائر ،ذل"ك الجب"ل الش"اﻣخ ،جس"داً ھائم"ا ً
وھ""زيالً ف""ي أياﻣ""ه وش""ھوره األخي""رة ،بحي""ث ل""م يع""د بمس""تطاعه الخ""روج ﻣ""ن ب""اب
المنزل .وھكذا وفي ﻣنتصف الثمانينيات ذبلت الھاﻣة الشاﻣخة وفي عم"ر ل"م يتج"اوز
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الستين .كانت كل أياﻣه ولياليه أسطورة ﻣ"ن العط"اء ونك"ران ال"ذات ﻣ"ن اج"ل الح"زب
ورسالته في سبيل بناء عراق حر ديمقراطي سعيد.
أيھا العزيز أب"ا ش"روق ھ"ي ذي بع"ض المعلوﻣ"ات البس"يطة الت"ي اس"تطيع إن أض"عھا
بين يديك لكي تكمل بھا صفحات ﻣؤلفك ال"ذي يتط"رق إل"ى ش"ذرات ﻣ"ن حي"اة الجن"ود
المجھ""ولين ال""ذين واجھ""وا الم""وت وأق""داﻣھم ﻣغروس""ة ف""ي ترب""ه الع""راق الط""اھرة
ورؤوسھم تشق عباب السماء كبرياء وفخراً بمثلھم وقيمھم النبيلة.
ﻣع تحياتي لك وللعائلة الكريمة
وتمنياتي بوافر الصحة والسعادة
وتقبلوا تحيات عائلتي الصغيرة ھنا في السويد
وكذلك أخي وأخواتي في العراق
بسعاد ﻣحمد حسن عيدان

الرسالتان المتبادلتان بيني وبين حسام عبد األﻣير رشاد

عبد األﻣير رشاد عضو ﻣحلية الكوت )واسط( عام 1961
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العزيز أبا شروق
تحية طيبة
كان سرورنا كبيرا ونحن نقرأ ﻣا جادت به قريحتكم ﻣن ذكريات ووثائق ثبتموھا ف"ي
كت""ابكم الموس""وم ب""ـ ) الحقيق""ة كم""ا عش""تھا ( .ونح""ن إذ نب""ارك لك""م ھ""ذا الجھ""د ال""ذي
يسھم في إثراء المكتبة العراقية بوث"ائق وحق"ائق تفتق"دھا ﻣكتب"ة الح"زب ﻣن"ذ عق"ود،
ألن التاريخ بحاجة إلى ﻣن يدونه بموضوعية ،فقد كان عملك"م ھ"ذا بمنتھ"ى الروع"ة
وبخاص""ة وان""تم تؤرخ""ون لرعي""ل ﻣ""ن الش""ھداء ،ال""ذين ق""دﻣوا أرواحھ""م ق""رابين عل""ى
طريق الحرية والنضال ضد الطغاة ،ﻣمن يجھلھم جيل اليوم.
أﻣا بصدد االنتفاض"ة الفالحي"ة ف"ي ﻣنطق"ة ثل"ث الج"زرة ف"ي ري"ف الح"ي الت"ي تح"دثتم
عنھا ،فقد أغفلھا جميع ﻣن كتب عن تاريخ الحزب وتاريخ العراق .وبما أنكم س"بقتم
سواكم في توثيقھا ،فقد كنا نتمنى إغناء ﻣوضوعھا بتفاص"يل أكث"ر ألھميتھ"ا الكبي"رة
ف""ي ت""اريخ الع""راق ،وباإلﻣك""ان اإلف""ادة ﻣ""ن المعلوﻣ""ات المت""وفرة عن""د أس""ر أبط""ال
االنتفاض"""ة والن"""اس ال"""ذين عاص"""روھا .وألن أخ"""ي ال"""دكتور رع"""د ط"""اھر ك"""وران
استعجلني بالكتابة وت"وفير الص"ورة فكن"ت ﻣض"طراً إل"ى االختص"ار ،وكن"ت أتمن"ى أن
يكون كالﻣنا أوسع للتعرف عل"ى تفاص"يل تنفعن"ا جميع"ا .وأود أن ان"وه إل"ى أن أس"رة
الشھيد عبد األﻣير رشاد تكن لكم خالص التقدير ،وﻣع أنكم كنتم ع"القين ف"ي ذاكرتن"ا
حتى قبل نشر كتابكم األخير فقد كن"ا نعرف"ك باس"م ) أب"و أﻣ"ين ( وبع"د ص"دور الكت"اب
عرفنا جاسم الحلوائي ﻣتمنين لكم الرفعة والتقدم
حسام عبد األﻣير رشاد
الكوت /23ت2006/2
عزيزي حسام
تحية طيبة
سررت كثيرا عندﻣا أخبرني األخ العزيز الدكتور رعد طاھر كوران بأنك سترسل ل"ي
صورة الوالد الرفيق عبد األﻣير رشاد وستكتب ش"يئا عن"ه ،وف"ي إج"ابتي ل"ه أرس"لت
تحياتي لك وألسرتك .اليوم استلمت ﻣا كتبته والصورة.
ذك""رت ف""ي رس""التك ب""أنكم "كن""تم تتمن""ون إغن""اء ﻣوض""وع انتفاض""ة ثل""ث الج""زرة
بتفاصيل أكثر ألھميتھا الكبي"رة ف"ي ت"اريخ الع"راق وباإلﻣك"ان اإلف"ادة ﻣ"ن المعلوﻣ"ات
المتوفرة عند أسر أبطال االنتفاضة والناس الذين عاصروھا" .أعتق"د إن ف"ي الوق"ت
ﻣتس"""ع لتحقي"""ق ذل"""ك ،ف"""أرجو ﻣن"""ك وال"""دكتور رع"""د تق"""ديم الع"""ون لجم"""ع ﻣث"""ل ھ"""ذه
المعلوﻣ""ات وسنس""تفيد ﻣنھ""ا وننش""رھا ،بھ""ذه الوس""يلة أو تل""ك ،وربم""ا ،ف""ي الطبع""ة
التالية ﻣن الكتاب أيضا ً.
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ولنعد للوالد اآلن .لقد التقيت بوال"دك ف"ي ع"ام  1961عن"دﻣا التح"ق باللجن"ة المحلي"ة
لل""واء الك""وت )ﻣحافظ""ة واس""ط( بوص""فه عض""وا فيھ""ا .ف""ي حينھ""ا كن""ا نواج""ه الوض""ع
الملتھب والمتوتر ف"ي ثل"ث الج"زرة ،ف" ُزج الرفي"ق عب"د األﻣي"ر )أب"و حس"ام( ف"ي ھ"ذه
المعمع"ة بص"فته ﻣش"رفا ﻣ""ن اللجن"ة المحلي"ة عل"ى ﻣنطق""ة ثل"ث الج"زرة بالتن"اوب ﻣ""ع
الرفيق ھالل سلمان العضو المرشح للجن"ة المحلي"ة .وك"ان الرفيق"ان يقوﻣ"ان بحرك"ة
ﻣكوكي""ة ب""ين ثل""ث الج""زرة وﻣدين""ة الك""وت ألش""ھر عدي""دة .ت""ولى أب""و حس""ام ﻣھمت""ه
بحماس ،رغم ﻣا تنط"وي عليھ"ا ﻣ"ن ﻣص"اعب وﻣخ"اطر ،وأنجزھ"ا عل"ى أكم"ل وج"ه.
كان أبو حسام دقيقا في عمله ،ويعكس األﻣور بق"در كبي"ر ﻣ"ن الموض"وعية ،ويعط"ي
تقديرات"ه ويع""رض آراءه باس""تقاللية واض""حة .وك""ان الرفي"ق يتمي""ز بع""دم التطي""ر ﻣ""ن
المخاطر ،ﻣحافظا على رزانته وھدوئه في كل الظروف واألحوال ،وكأنه جبل .وھ"ذا
ﻣ""ا كن""ت أتعلم""ه ﻣن""ه .لق""د ك""رس الوال""د حيات""ه لقض""ية نبيل""ة ،قض""ية حري""ة ال""وطن
وسعادة الشعب العراقي ،وكافح ﻣع رفاقه  ،بكل الوسائل ،ضد أعتى نظام دكت"اتوري
عل""ى وج""ه األرض .ولك""م أن تفخ""روا ي""ا حس""ام ،أن""ت وأخت""ك نادي""ة ووال""دتك وك""ل
أس""رتكم ب""ه ،فلق""د ق""اوم أب""و حس""ام ھ""و ورفاق""ه ،ببطول""ة ن""ادرة حت""ى آخ""ر إطالق""ة،
واستش""ھد وس""الحه بي""ده ف""ي ري""ف الح""ي ص""يف ع""ام  1971واستش""ھد ﻣع""ه ﻣحم""د
صالح ﻣحمود )أبو ﻣحيسن( سكرتير ﻣحلية الكوت وآخرون.
ﻣع حبي واعتزازي
جاسم الحلوائي
 .24ت2006 .2
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المالحق
ﻣلحق رقم 1
حسن عوينة ﻣناضل  ..عرفته عن كثب*
اس""محوا ل""ي ف""ي البداي""ة أن أثم""ن جھ""ود األحب""ة األع""زاء الق""ائمين عل""ى إدارة غرف""ة
ينابيع لتحويل ھذه المناسبة إلى تقلي"د تحتف"ي ب"ه س"نويا ،إدراك"ا ﻣنھ"ا أن ھن"اك دي"ن
في أعناقنا للمناضلين الذين ضحوا بحياتھم ،في سبيل سعادة شعبھم وحرية وط"نھم
ويجب تخليد ذك"راھم وك"ذلك إب"راز ﻣ"آثرھم الط"الع األجي"ال الجدي"دة عليھ"ا لالھت"داء
واالقتداء بھا.
في يوم  7آذار ﻣن عام  1963أعلن الح"اكم العس"كري لس"لطة االنق"الب الفاش"ي ع"ن
إعدام ثالث"ة رف"اق ،اثن"ان ﻣ"نھم ﻣ"ن أب"رز ق"ادة الح"زب وھم"ا :الرفي"ق حس"ين أحم"د
الرضي )سالم ع"ادل( ،الس"كرتير األول للجن"ة المركزي"ة للح"زب الش"يوعي العراق"ي،
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وﻣحمد حسين أبو العيس ،عض"و المكت"ب السياس"ي .أﻣ"ا الثال"ث فھ"و الك"ادر الحزب"ي
المتقدم والشاعر حسن عوينة .وسيكون عوينة ﻣدار حديثي في ھذه األﻣسية.
وقبل الدخول في الموضوع ال بد ﻣ"ن اإلش"ارة إل"ى أن الرف"اق الثالث"ة ل"م يُق"دﻣوا إل"ى
صورية ولم يُعدﻣوا شنقا ،وإنما قتلوا تحت تعذيب وحش"ي ب"اعتراف
أية ﻣحكمة ولو ُ
البعثيين أنفسھم.
ولد الش"ھيد حس"ن ﻣحس"ن عوين"ة ع"ام  1931ف"ي ﻣدين"ة النج"ف ،وك"ان وال"ده رج"ل
دين .انخرط عوينة في النضال ال"وطني والث"وري ﻣن"ذ أن ك"ان طالب"ا ف"ي المتوس"طة،
وق""د س""اھم ف""ي وثب""ة ك""انون ع""ام  1948ﻣس""اھمة فعال""ة ﻣ""ن خ""الل إلق""اء الخط""ب
والقصائد الحماسية في المظاھرات واالجتماعات الجماھيرية.
تعرض عوينة لالعتقال أكثر ﻣن ﻣرة في تلك الفترة ﻣم"ا اض"طره إل"ى ﻣغ"ادرة ﻣدين"ة
النجف ليقيم في بغداد .أعتق"ل ف"ي بغ"داد ف"ي ع"ام  ،1949وك"ان آن"ذاك حلق"ة الوص"ل
بين بعض المنظمات خارج العاصمة وقيادة الحزب ﻣن خالل ﻣحل ﻣكوي في عالوي
الحلة في جانب الكرخ ،وتعرض عند اعتقاله للتع"ذيب ف"ي دائ"رة التحقيق"ات الجنائي"ة
فتحمل التعذيب وخرج ﻣن االﻣتح"ان س"الما .حكم"ت
سيئة الصيت وكان ﻣوقفه صلباَ ،
عليه ﻣحكمة النعساني العسكرية بالسجن لمدة سنتين قضاھا في س"جن الك"وت .ك"ان
سجن الكوت آنذاك بمثابة ﻣعھد لتخ"ريج الك"ادر الحزب"ي .اس"تفاد عوين"ة ﻣ"ن الس"جن
لتنمي"ة إﻣكانيات"ه بمس""اھمته ف"ي ﻣختل"ف الفعالي""ات بم"ا ف"ي ذل""ك ق"رض الش"عر .وﻣ""ن
شعره آنذاك القصيدة المشھورة التي تحولت إلى نشيد للشيوعيين وﻣطلعھا:
حصن حزب أشاده فھد

كيف تسطيع )تستطيع( ھدﻣه قرد

وبعد خروجه ﻣن السجن وخ"الل النص"ف األول ﻣ"ن الخمس"ينيات أن"تج حس"ن الكثي"ر
ﻣن الشعر وشھدت تلك الفترة ذروة عطائه األدبي وقد نش"ر الكثي"ر ﻣ"ن القص"ائد ف"ي
الصحف التقدﻣية آنذاك كالثبات والعقيدة وغيرھما.
س""اھم حس""ن عوين""ة ﻣس""اھمة فعال""ة ف""ي انتفاض""ة تش""رين الث""اني ع""ام  .1952ول""م
يقتص""ر دوره ف""ي ھ""ذه الم""رة عل""ى الدعاي""ة والتح""ريض ،كم""ا ك""ان الح""ال ف""ي وثب""ة
ك"""انون ،ب"""ل تع"""داه إل"""ى المس"""اھمة ف"""ي توجي"""ه وتنظ"""يم المظ"""اھرات الجماھيري"""ة
والفعالي""ات النض "الية األخ""رى .وأص""بح عوين""ة بع""د االنتفاض""ة ھ""دفا ثمين""ا لألجھ""زة
القمعية فاضطر لالختفاء وترك ﻣقاعد الدراسة.
أعتق"ل حس""ن عوين""ة ف""ي بغ""داد ﻣ""رة أخ""رى ع""ام  ،1955وك""ان آن""ذاك ﻣحترف"ا ً للعم""ل
الحزب""ي ،وتع""رض للتع""ذيب فص""مد وص""ان أس""رار الح""زب .حك""م علي""ه بالس""جن لم""دة
سنتين ونصف قضاھا ف"ي س"جن بعقوب"ة .وف"ي ھ"ذا الس"جن التقي"ت حس"ن ألول ﻣ"رة
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وليوم واحد فقط ،وأعجبت بشخصيته وقد خلف لدي انطباعا حسنا .والتقيت به ﻣ"رة
أخرى ،بعد أكثر ﻣن سنة في نفس الس"جن ف"ي القس"م االنف"رادي ولك"ن لفت"رة طويل"ة
نسبيا ،فنشأت بيننا عالقة ود ﻣتبادلة وراسخة.
كان حسن ﻣمثلنا في السجن أﻣام إدارة السجن وﻣديرھا عل"ي زي"ن العاب"دين ،ال"ذي
اشتھرت إدارته بالقسوة والبطش وﻣصادرة أبس"ط الحق"وق وﻣنھ"ا الق"راءة والكتاب"ة
بم"""ا ف"""ي ذل"""ك ق"""راءة الص"""حف اليوﻣي"""ة أو حي"""ازة ورق"""ة وقل"""م  ،وإخض"""اع الس"""جن
والس""جناء للتفت "يش ال""دقيق يوﻣي""ا وتعريض""ھم للعقوب""ات الفردي""ة والجماعي""ة ألتف""ه
األس""باب أو ب""دون أس""باب أص""ال .ف""ي تل""ك الظ""روف الص""عبة ك""ان حس""ن يق""وم بمھ""ام
خطيرة وﻣن ھذه المھ"ام حص"وله عل"ى جري"دة يوﻣي"ة بش"كل س"ري .وكان"ت األدبي"ات
الحزبي""ة تخب""أ عن""ده تح""ت ﻣالبس""ه الداخلي""ة ألن""ه أق""ل عرض""ة ﻣ""ن اآلخ""رين للتفت""يش
ال"دقيق باعتب""اره ﻣمثلن""ا ،وق"د عرف""ت ھ""ذا الس"ر ﻣن""ه بع""د ث"ورة  14تم""وز .فق""د ك""ان
حسن بعيداً عن الثرثرة وحب الظھور.
بعد ثورة  14تموز جمعتنا لجنة ﻣنطقة الف"رات األوس"ط ،كن"ت أن"ا عض"وا فيھ"ا وھ"و
عض""وا ف""ي ﻣكتبھ""ا وي""رأس تحري""ر جري""دة "الف""رات األوس""ط" وﻣقرھ""ا ف""ي ﻣدين""ة
الحلة .كان حس"ن ﻣتف"تح ال"ذھن ال يتض"ايق ﻣ"ن االخ"تالف ف"ي ال"رأي وع"ادة ﻣ"ا ك"ان
يصغي لآلخ"رين أوال وﻣ"ن ث"م يب"دي رأي"ه باختص"ار ووض"وح وق"د يملّ"ح رأي"ه بنكت"ة
تسر الجميع.
عندﻣا انتقلت للحلة كسكرتير للجنة المحلية كن"ت التق"ي عوين"ة يوﻣي"ا .ول"م ت"دم ھ"ذه
الفترة أكثر ﻣن بض"عة أش"ھر انتقل"ت بع"دھا إل"ى الك"وت ف"ي ح"ين انتقل"ت ع"ائلتي ﻣ"ع
أخ""ي حمي""د ﻣ""ن ك""ربالء إل""ى الكاظمي""ة وأص""بح البي""ت المرك""ز الرئيس""ي للمراس""لة
وتوزيع األدبي"ات بإش"راف حس"ن عوين"ة .وكثي"را ﻣ"ا كن"ت التق"ي حس"ن عن"د زي"ارتي
لع""ائلتي .وق""د ودعن""ي عش""ية س""فري إل""ى الخ""ارج للدراس""ة الحزبي""ة ف""ي نھاي""ة ع""ام
 ،1961وكان ذلك وداعنا األخير .وھكذا يمكن القول ب"أني عرف"ت حس"ن ،خ"الل ھ"ذه
السنوات ،عن كثب.
لم أتذكر بأن عالقتي قد توترت ﻣع حس"ن ف"ي ي"وم ﻣ"ا ،ﻣ"ع أن ت"وتر العالق"ة ،أحيان"ا،
بين أع"ز األص"دقاء أﻣ"ر طبيع"ي ،ولك"ن أت"ذكر أن نقاش"ا ح"ادا حص"ل بينن"ا ف"ي ﻣدين"ة
الحل""ة ف""ي خري""ف ع""ام  1959عن""دﻣا اختلفن""ا ف""ي ال""رأي ح""ول قص""يدة للش""اعر عب""د
الرزاق عبد الواحد ،نشرت في جريدة )صوت األحرار( ،كانت تؤله عبد الكريم قاسم
وتصفه باألوحد األوحد ،وقد اعترضت على ذلك فانسحب النقاش إل"ى تقي"يم قاس"م و
سياس""ته الت""ي انتق""دتھا وكن""ت أﻣي""ل للتش""اؤم ﻣ""ن ﻣآلھ""ا ،ول""م يتف""ق حس""ن ﻣع""ي ف""ي
الرأي ،فتحمست وارتف"ع ص"وتي ﻣش"وبا ب"التوتر العص"بي ،وھن"ا الحظ"ت ب"أن حس"ن
خفض صوته دون المستوى العادي وقرأت اللوم في عينيه ،فأفقت لنفس"ي فخفض"ت
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صوتي وندﻣت لتجاوزي على رفيق كنت أعتبره ﻣعلم"ي .وق"د اعت"ذرت ل"ه ف"ي نف"س
اليوم عن تصرفي غير المالئم وكان ﻣثال للتساﻣح.
اﻣت"از حس"ن بنزاھت"ه وﻣص"داقيته وك"ان خفي"ف الظ"ل س"ريع البديھ"ة وحاض"ر النكت""ة
وكانت تعليقاته الذع"ة ولكنھ"ا ﻣھذب"ة  ،فل"م أس"مع ﻣن"ه يوﻣ"ا لفظ"ة بذيئ"ة .ﻣ"ع ب"وادر
ارتداد قاسم وانتع"اش الرجعي"ة أغلق"ت جري"دة )الف"رات األوس"ط( وفص"ل عوين"ة ﻣ"ن
نقاب""ة الص""حفيين باعتب""اره )ص""حفيا طارئ""ا( ،وھ""و األدي""ب والش""اعر ورئ""يس تحري""ر
جريدة ،فأخذ حسن يقدم نفسه لمعارفه وأصدقائه كـ)صحفي طارئ(! ﻣتھكما وﻣ"دينا
اإلجراء التعسفي ضد حرية الصحافة والرأي.
تزوج حسن ﻣن زھور الحك"يم وأنجب"ت ﻣن"ه ول"دأ أس"مياه ف"الح .تبادل"ت ﻣ"ع ال"دكتور
ف""الح الرس""ائل عن""دﻣا كن""ت أكت""ب ذكري""اتي ،وق""د نش""رت تل""ك الرس""ائل عل""ى ﻣواق""ع
االنترنيت وال تزال في أرشيفھا ،وتضمنھا كتابي الذي صدر ﻣ"ؤخراً ع"ن دار ال"رواد
في بغداد تحت عنوان "الحقيقة كما عشتھا" .وقد جاء في نھاية جوابي على إح"دى
رسائله ﻣا يلي:
" فرحن""ا كثي""را ،أن""ا وأم ش""روق ،عن""دﻣا قرأن""ا عنوان""ك وعرفن""ا أن""ك أنھي""ت تعليم""ك
بمستوى دكتور في فرع علمي .فال عجب ،فھذا الش"بل ﻣ"ن ذاك األس"د .وﻣ"ن ح"ق أم
فالح أن تفتخر بابنھا.
ال أظنني سأضيف جديداً لمعلوﻣاتك لو كتبت لك انطباعاتي ع"ن وال"دك ،ألنن"ي ﻣتأك"د
بأنك سمعت ذلك ﻣن غيري .فإن رقة أبو فالح وشاعريته وذك"اءه المتق"د وانس"جاﻣه
ﻣ""ع نفس""ه وص""راحته وتواض""عه الج""م ك""ان واض""حا ً للجمي""ع .لق""د ك""ان حس""ن عوين""ة
إنسانا ً رائعا ً وعظيما ً".
المج""د والخل""ود للش""ھيد حس""ن عوين""ة وجمي""ع ش""ھداء الح""زب والحرك""ة الوطني""ة
التقدﻣية.
المجد والخلود لجميع ضحايا اإلرھاب وفرق الموت في العراق.
شكرا لحسن إصغائكم
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
* ن"ص الكلم""ة الت""ي ألقي"ت ف""ي غرف""ة ين""ابيع ﻣس"اء  14ش""باط  ،2007بمناس""بة ي""وم
الشھيد
الش""يوعي .ونش""رت الكلم""ة ف""ي الص""حف االلكتروني""ة وك""ذلك ف""ي جري""دة "طري""ق
الشعب"

ﻣلحق رقم 2

295

في الذكرى الثانية والسبعين لتأسيس الحزب الشيوعي العراقي *
ﻣساء الخير للجمي"ع ،وك"ل ع"ام وأن"تم بخي"ر .ش"كراً ج"زيالً للرف"اق األع"زاء الق"ائمين
على إدارة غرفة ينابيع ،غرف"ة األنص"ار الش"يوعيين ،لمب"ادرتھم والتف"اتتھم الكريم"ة
ھذه .شكراً جزيأل للكلمات الجميلة التي قيلت بحقي وبح"ق رف"اقي ف"ي التك"ريم ،وف"ي
برقية اللجنة التنفيذية لرابط"ة األنص"ار الش"يوعيين .ش"كرا لباق"ات ال"ورود والكلم"ات
الطيبة التي أرسلھا الحضور على الشاشة.
بودي أن أھن"ئ بح"رارة جمي"ع الحاض"رين ف"ي غرف"ة ين"ابيع بھ"ذه المناس"بة العزي"زة
عل"""ى قل"""وب الجمي"""ع ،ﻣناس"""بة ال"""ذكرى الس"""نوية الثاني"""ة والس"""بعين لم"""يالد حزبن"""ا
الشيوعي العراقي العظ"يم ،وأھن"ئ اللجن"ة المركزي"ة وﻣ"ن خاللھ"ا جمي"ع الش"يوعيين
الع""راقيين وأص""دقاء الح""زب وجم""اھيره وك""ل ال""ذين ك""انوا يوﻣ""ا ﻣ""ا أعض""اء ف""ي ھ""ذا
الحزب أو ﻣتعاطفين ﻣعه وال زالوا يعتزون بموقفھم ذاك ،وغير نادﻣين عليه.
إن عظم"ة حزبن"ا الش"يوعي العراق"ي تتجل""ى ،فض"ال ع"ن علمانيت"ه وتحض"ره وإيمان""ه
بمس""اواة الم""رأة بالرج""ل وبح""ق القوﻣي""ات ف""ي تقري""ر ﻣص""يرھا بنفس""ھا وغيرھ""ا ﻣ""ن
األھداف النبيلة ،التي قدم في سبيل تحقيقھا تض"حيات جس"يمة .تتجل"ى ھ"ذه العظم"ة،
أوال وقب""ل ك""ل ش""يء ،بإخالص"""ه وحب""ه غي""ر المح"""دودين لل""وطن ،لعراقن""ا الحبي"""ب
ولشعب العراق بكل قوﻣياته وأعراقه وأديانه وﻣذاھبه ،بدون أي اس"تثناء .ف"ال غ"رو
أن تأتي عبارة " أيھا الرفيق أحب شعبك ووطنك " في ورق"ة ﻣ"نح العض"وية والت"ي
تتض""من وص""ايا الح""زب ألعض""ائه الج""دد  .ﻣ""ن المع""روف إن ھ""ذه الوص""ايا وض""عھا
الرفيق الخالد فھد باني الحزب وﻣؤسسه الفعلي وھو الذي قال في ﻣحاكمت"ه" :كن"ت
وطنيا وعندﻣا أصبحت شيوعيا أخذت أشعر بمس"ؤولية أكب"ر تج"اه ش"عبي ووطن"ي".
ويؤك""د النظ""ام ال""داخلي الجدي""د للح""زب عل""ى" :إن الح""زب الش""يوعي العراق""ي ح""زب
وطني ﻣستقل ،يضع المصالح العليا للشعب والوطن فوق أية ﻣصلحة أخرى".
وانطالقا ﻣن المصلحة العليا للوطن ،وليس ﻣن أي اعتبار أيديولوجي جاﻣ"د  ،س"اھم
الح"""زب بق"""وة ،وﻣن"""ذ الي"""وم األول ،وب"""دون أي ت"""ردد ،ف"""ي العملي"""ة السياس"""ية الت"""ي
تس"تھدف إقاﻣ"ة نظ""ام ديمقراط"ي اتح""ادي ﻣزدھ"ر ف""ي الع"راق .ول""م تغري"ه الش""عارات
واالدع""اءات الوطني""ة الس""طحية والش""كلية بس""بب الق""راءة الخاطئ""ة لظ""روف ﻣ""ا بع""د
س""قوط النظ""ام ال""دكتاتوري ،وتواج""د الق""وات األجنبي""ة عل""ى ارض ال""وطن ،وال تل""ك
الشعارات الزائفة والتي ھمھا األول واألخير إعادة الحياة إلى النظ"ام المقب"ور ،ال"ذي
أذاق الش""عب العراق""ي األﻣ""رين ،وال""ذي ذھ""ب ،ولألب""د ،إل""ى ﻣزبل""ة الت""اريخ .وراح
الحزب يعمل بإخالص ﻣن أجل تحقيق الھدف المذكور ،ﻣدركا ً بأن الوص"ول إل"ى ھ"ذا
الھدف يتطلب السعي الحثيث لتحقيق ﻣختلف أش"كال التع"اون الممكن"ة والمجدي"ة ﻣ"ع
جميع القوى الديمقراطية العراقية ﻣن أقصى اليمين إلى أقصى اليسار.
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إن إخ""الص الح""زب ال""ذي ال تش""وبه ش""ائبة للعملي""ة السياس""ية وأھ""دافھا النبيل""ة ،ﻣ""ن
ش""أنه أن يح""ول الح""زب ت""دريجيا إل""ى أﻣ""ل وﻣ""الذ ألع""داء اإلرھ""اب وغ""ول الطائفي""ة
البغيض"""ة ،الت"""ي تح"""اول إع"""ادة الع"""راق قرون"""ا ً إل"""ى ال"""وراء وﻣثلھ"""ا األعل"""ى النظ"""ام
الش""مولي الرجع""ي ف""ي إي""ران ،وف""ي ھ""ذا الھ""دف فھ""ي ال تختل""ف إال بالتفاص""يل ع""ن
اإلرھابيين الزرقاويين الذين ﻣثلھم األعلى نظام طالبان المتخلف والمقبور.
الحضور الكرام ،إسمحوا لي بھذه المناسبة أن أھنئ رفاقي وأصدقائي األع"زاء عب"د
الرزاق الصافي )أبو ﻣخل"ص( وال"دكتور ك"اظم حبي"ب )أب"و س"اﻣر( وع"ادل حب"ة )أب"و
سالم( ،رفاق درب ﻣليء باألشواك والورود وباالنتصارات والھزائم المؤقتة ،ولكن"ه
درب ﻣجي""د وﻣش""رف ب""دأناه قب""ل أكث""ر ﻣ""ن نص""ف ق""رن والزلن""ا علي""ه س""ائرون وف""اء
لوطننا وشعبنا وشھداء حزبنا والحرك"ة الوطني"ة والديمقراطي"ة .ﻣتمني"ا لھ"م الص"حة
والعمر المديد وﻣزيدا ﻣن العطاء في خدﻣة شعبنا الغالي ووطننا الحبيب.
شكرا لحسن إصغائكم
----------------------------------------------------------------------------* نص الكلمة الت"ي ألقي"ت ف"ي حف"ل التك"ريم ال"ذي أقاﻣت"ه غرف"ة ين"ابيع الص"وتية ف"ي
شبكة البالتوك على االنترنيت ألربعة ﻣن قي"اديي الح"زب الش"يوعي العراق"ي الق"داﻣى
ﻣساء يوم  31آذار .2006

ﻣلحق رقم 3
ھل كانت تحالفات الحزب الشيوعي العراقي كارثية؟*
نشرت ﻣواقع الص"حف االلكتروني"ة ﻣق"اال ف"ي  2آذار الج"اري تح"ت عن"وان "اليس"ار
العراق""ي والتحالف""ات السياس""ية المس""تقبلية "بقل "م الكات""ب ﻣاج""د لفت""ه العبي""دي .ب""دأ
الكاتب ﻣقاله بالفقرة التالية :
" تحت"""ل قض"""ية التحالف"""ات السياس"""ية واالجتماعي"""ة ﻣس"""احة واس"""عة ﻣ"""ن الخط"""اب
السياس""ي واألي""ديولوجي لليس""ار العراق""ي  ،ھن""اك العدي""د ﻣ""ن الدراس""ات والبح""وث
والتقييمات التي كتبت عنھا  ،ويرج"ع االھتم"ام بھ"ذه التجرب"ة إل"ى ﻣ"ا خاض"ه اليس"ار
ﻣن تجارب تحالفيه شكلت ﻣحطات ھاﻣة في تاريخ الع"راق السياس"ي  ،كان"ت أبرزھ"ا
جبھة االتحاد الوطني ع"ام ) 1956الص"حيح  (1957والجبھ"ة الوطني"ة ع"ام ،1973
وكانت نتائجھا سلبية وكارثية على حركة اليسار ،فك"ان ش"باط األس"ود  1963نھاي"ة
لألولى ،وجرائم تصفية الشيوعيين والتقدﻣيين في عام 1978نھاية الثانية".

297

االستنتاج المنطقي الذي يخرج به المرء ﻣن الفقرة أعاله ،إذا صح رأي الكاتب ،ھ"و
ض""رورة تجن""ب الح""زب الش""يوعي العراق""ي ال""دخول ف""ي أي تح""الف لتجن""ب نتائج""ه
الكارثية ،في حين ينھي الكاتب ﻣقال"ه بم"ا يخ"الف االس"تنتاج المنطق"ي الم"ذكور عل"ى
طول الخط.
وبص""رف النظ""ر ع""ن آراء الكات""ب الص""حيحة ف""ي نھاي""ة المق""ال وف""ي س""ياقه ف""إنني
س""أتوقف عن""د حك""م اإلع""دام ال""ذي أص""دره الكات""ب عل""ى "جبھ""ة اإلتح""اد ال""وطني"
و"الجبھ""ة الوطني""ة والقوﻣي""ة التقدﻣي""ة" ﻣ""ع التركي""ز عل""ى الجبھ""ة األخي""رة ألنھ""ا
ﻣوض""ع خ""الف واس"""ع ف""ي ﻣ"""ا ب""ين المعني""ين بالش"""أن العراق""ي .وقب"""ل ال""دخول ف"""ي
الموضوع أود اإلشارة إلى أن الكاتب تجاھل تجربة "الجبھة الوطنية" ،ب"الرغم ﻣ"ن
أن أھميتھا أقل ﻣن التجربتين المذكورتين ،تلك الجبھة التي تش"كلت ع"ام  1954ﻣ"ن
أجل خوض االنتخابات البرلمانية في عھد وزارة أرشد العم"ري وتمكن"ت ﻣ"ن إيص"ال
 11نائبا إلى ﻣجلس النواب .وقد أرعب"ت ھ"ذه النتيج"ة النظ"ام الملك"ي والرجعي"ة ﻣم"ا
ح"دا بن""وري الس"عيد ال""ذي خل"ف أرش""د العم"ري ف""ي رئاس"ة ال""وزارة إل"ى ح""ل ﻣجل""س
النواب بعد أول جلسة له.
وبع"د أن اعتب"ر الكات"ب أن نت"ائج أب"رز تحالف""ات الح"زب كان"ت كارثي"ة ع"اد واس""تدرك
ليشير إلى أن تلك النتائج لم تكن كارثية بالكاﻣل وذكر بعض النتائج اإليجابية وكأنھ"ا
أعراض جانبية لتلك الكوارث .لنتفحص اآلن استنتاج الكاتب القائل " :كانت أبرزھ"ا
جبھ""ة االتح""اد ال""وطني ع""ام  1956والجبھ""ة الوطني""ة ع""ام  ، 973وكان""ت نتائجھ""ا
سلبية وكارثية على حركة اليسار ،فكان شباط األسود  1963نھاية لألولى ،وج"رائم
تصفية الشيوعيين والتقدﻣيين في عام  1978نھاية الثانية".
لم تكن نھاية جبھة اإلتحاد الوطني في شباط األسود ع"ام  ،1963كم"ا ي"ذكر الكات"ب،
فقد انفرط عق"د الجبھ"ة بع"د انتص"ار ث"ورة  14تم"وز  1958ﻣباش"رة ،وھن"اك إجم"اع
لدى المؤرخين تقريبا ً بأن الجبھ"ة كان"ت القاع"دة السياس"ية للث"ورة ،وھ"و أيض"ا رأي
الحزب الشيوعي المثبت في وثائقه .وكان لھذه الجبھة نواقصھا ،ولكن أي ﻣ"ن تل"ك
النواقص لم يكن له عالق"ة بنج"اح انق"الب ش"باط الفاش"ى ،ال"ذي ج"اء تتويج"ا لص"راع
حاد بين القوى السياسية الذي بدأ غداة الثورة وال"ذي ش"طر المجتم"ع إل"ى ش"طرين،
الش"يوعيين وال""ديمقراطيين ﻣ""ن جھ"ة ،والق""وﻣيين وف""ي ﻣق"دﻣتھم البعثي""ين ﻣ""ن جھ""ة
أخرى .وشرع الصراع حول الوح"دة العربي"ة واالتح"اد الفي"درالي .وج"اء االنقالبي"ون
إلى السلطة بقطار أﻣريكي عل"ى ح"د تعبي"ر عل"ي ص"الح الس"عدي األﻣ"ين الع"ام لح"زب
البعث في العراق إبان انقالب شباط.
ص"""حيح إن نھاي"""ة الجبھ"""ة الثاني"""ة تزاﻣن"""ت ﻣ"""ع القم"""ع الوحش"""ي ال"""ذي تع"""رض ل"""ه
الش"""يوعيون وأنص"""ارھم ف"""ي ع"""ام  .1978فعن"""دﻣا طال"""ب الح"""زب ف"""ي بي"""ان اللجن"""ة
المركزي""ة المنعق""د ف""ي آذار  1978بتطبي""ق بن""ود الجبھ""ة وف""ي ﻣقدﻣ""ة ذل""ك المطالب""ة
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بإنھاء فترة االنتقال وإجراء انتخابات لجمعي"ة تأسيس"ية تض"ع دس"توراً دائم"ا ً لل"بالد،
جن جنون حزب البعث الذي طالب الحزب بسحب البي"ان ،وق"د رف"ض الح"زب الطل"ب
بحزم ،فاتخذ حزب البعث ﻣن ﻣوقف الحزب الش"يوعي حج"ة لل"تخلص ﻣ"ن التح"الف،
ال""ذي أص""بح عب""أ علي""ه ،حس""ب تعبي""ر ال""دكتاتور المقب""ور ص""دام حس""ين ف""ي أح""د
اجتماع""ات اللجن""ة العلي""ا للجبھ""ة آن"ذاك بقول""ه " :إن تح""الفھم ﻣ""ع الح""زب الش""يوعي
العراقي ال يشكل ق"وة لھ"م وإنم"ا يش"كل عبئ"ا ً عل"يھم ،ف"دول المنطق"ة وال"دول الغربي"ة
غير ﻣرتاحة ﻣن ھذا التحالف ".وقد أشار إلى ذلك الفقيد الدكتور رحيم عجينة ﻣمثل
الحزب في سكرتارية الجبھ"ة ولجنتھ"ا العلي"ا ف"ي الص"فحة  134ﻣ"ن كتاب"ه الموس"وم
"االختيار المتجدد".
لم يأت القمع الوحشي عام  1978نتيجة لعقد الجبھة بل نتيجة النفراطھا وذلك لع"دم
التزام البعث بميثاقھا .ولم يُخطّئ الحزب قيام ھذه الجبھة ﻣ"ن حي"ث المب"دأ ،ب"ل خط"أ
السياسات التي رافقتھا وأعقبتھا والتي يتحمل الح"زب قس"طا ﻣ"ن ﻣس"ؤوليتھا حس"ب
تقييم الحزب للتجربة الت"ي أق"رت ف"ي ﻣ"ؤتمره الراب"ع المنعق"د ف"ي ع"ام  ،1985وھ"و
التقييم الذي أشاد الكاتب به .وقد أشار الكات"ب ﻣاج"د لفت"ة العبي"دي إل"ى تل"ك األخط"اء
ونتائجھا وخلص إلى " ...األﻣر الذي بث روح الخدر واضعف اليقظة وف"رط بس"رية
العمل ،ﻣما اضعف الحزب واليسار العراقي وﻣنعه ﻣن التراجع الم"نظم ع"ن التح"الف
وعرض أكثر ﻣن  150ألف شيوعي وديمقراطي عراقي للقمع ".ھذا الق"ول ال يخل"و
ﻣن الصحة ولكنه ينطوي على الكثير ﻣن المبالغة ،ھ"ذه المبالغ"ة ،المض" ﱢرة بمص"لحة
الحزب واليسار وﻣصلحة الوطن ،وھي ﻣبالغة ش"ائعة ف"ي أوس"اط ﻣعين"ة ويت"أثر بھ"ا
الكثير ﻣن المخلصين ﻣما يستوجب التوقف عندھا.
ﻣن المعروف أن الحزب تعرض إلى حملة قم"ع وحش"ية عن"دﻣا ك"ان الج"الد الوحش"ي
ناظم كزار ﻣديرا لألﻣن العام .وقد بدأت الحملة في ربي"ع  1970وتوقف"ت ف"ي خري"ف
 .1971لم تكن الجبھة قائمة بعدُ ،حيث إنھا قاﻣت في ع"ام  ،1973ول"م يك"ن الح"زب
قد تبنى ﻣوضوعة التوجه االش"تراكي ،فق"د تبناھ"ا ف"ي ﻣ"ؤتمره ال"وطني الثال"ث ال"ذي
عقد ف"ي ع"ام  .1976كان"ت يقظ"ة الح"زب عالي"ة ،فق"د توق"ع الح"زب توس"ع الض"ربة
واتخذ لھا تدابير ص"يانة إض"افية .وﻣ"ن تل"ك الت"دابير ،الق"رار ال"ذي أتخ"ذ ف"ي اجتم"اع
اللجنة المركزية الذي انعق"د ف"ي ﻣنطق"ة بال"ك ـ أربي"ل ف"ي آذار ع"ام  1971والقاض"ي
بإبقاء كل ﻣن الرفاق كريم أحمد الداود عضو المكت"ب السياس"ي وبھ"اء ال"دين ن"وري
وكاتب ھذه السطور عضوي اللجنة المركزية في كردستان ،في األراض"ي المح"ررة،
غير الخاض"عة لس"يطرة الس"لطة .وانض"م إل"يھم الحق"ا ً الرفيق"ان ﻣھ"دي عب"د الك"ريم و
شاكر ﻣحمود ،عضوا اللجنة المركزية .وكانت جمي"ع تنظيم"ات الح"زب س"رية وغي"ر
ﻣخدرة ،فما كانت نتيجة حملة القمع الوحشية تلك؟
استولت السلطة على جميع أجھ"زة الطباع"ة المركزي"ة واعتقل"ت ثاب"ت حبي"ب الع"اني
العض""و المرش""ح للمكت""ب السياس""ي ،وك""ذلك عاﻣ""ل ال""نفط توفي""ق أحم""د عض""و اللجن""ة
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المركزي""ة ال""ذي ل""م يس""تطع الص""مود أﻣ""ام التع""ذيب فأس""قط سياس""يا .وحطم""ت ﻣنظم""ة
ﻣدينة بغداد تحطيما ً تاﻣا ً .وتواصلت الحملة اإلرھابي"ة ووص"لت إل"ى كردس"تان ،حي"ث
أختطف في كركوك الرفيق علي حسين البرزنجي عضو اللجنة المركزية و 40رفيق"ا ً
وﻣطبعة الحزب ونقلوا إلى قصر النھاية.
لق"""د أعتق"""ل وع"""ذب ف"""ي ھ"""ذه الحمل"""ة اإلرھابي"""ة آالف الش"""يوعيين تع"""ذيبا ً وحش"""يا ً
واستشھد الكثيرون ﻣنھم تحت التعذيب أو االغتيال ﻣن بينھم ﻣحمد الخضري وعل"ي
حسين البرزنجي وﻣاجد العبايجي وﻣشكور ﻣطرود وحسين نادر وأحمد رجب وعب"د
ﷲ صالح وﻣحمد حسين الدجيلي وعبد األﻣير رشاد وجواد عطية .وقبل ھذه الحمل"ة
جرى اغتيال الشھيد ستار خضير عضو اللجن"ة المركزي"ة ،واستش"ھد تح"ت التع"ذيب
الك""ادر العم""الي عب""د األﻣي""ر س""عيد .ول""م يك""ن نھ""ج الح""زب السياس""ي المعتم""د س""وى
المعارضة غير المطلقة وبالوس"ائل الس"لمية ،والت"ي كان"ت ﻣقتص"رة عل"ى ﻣطبوع"ات
الح""زب الس""رية وص""الته المباش""رة بالجم""اھير .ول""م تتوق""ف الحمل""ة إال بع""د أن ط""رح
حزب البعث ﻣشروع ﻣيث"اق العم"ل ال"وطني وأعل"ن الح"زب الش"يوعي ب"أن المش"روع
قاب""ل أن يك""ون أساس""ا للنق""اش وﻣش""يرا إل""ى العدي""د ﻣ""ن التحفظ""ات علي""ه .ك""ان األﻣ""ر
ﻣطروحأ أﻣام الح"زب الش"يوعي عل"ى الش"كل الت"الي ،أﻣ"ا "التن"ازل" ع"ن اس"تقالليته
السياس""ية والفكري""ة إل""ى ھ""ذا الح""د أو ذاك ،وعن""د ذاك يك""ون لدي""ه تنظيم""ات حزبي""ة
ودائرة ﻣحددة يتحرك فيھا علنا ،وأﻣا ح"زب ش"يوعي ب"ال تنظيم"ات حقيقي"ة .ألن أي
تنظيم سياسي سري في نظر البعث ھو تنظيم ﻣتآﻣر.
وبما أن الخيار الثاني كان يعني ﻣوت الحزب سريريا في ظروف اإلع"الن ع"ن ت"أﻣيم
ال""نفط و ص""دور جمل""ة ﻣ""ن الق""وانين واإلج""راءات التقدﻣي""ة ف""ي ال""داخل ،تص""ب ف""ي
ﻣصلحة ﻣختلف فئات الشعب بما في ذلك العمال والفالحين .وإقاﻣة عالقات وديّة ﻣع
االتحاد السوفييتي والبلدان االشتراكية .واالعتراف بجمھوري"ة الماني"ا الديمقراطي"ة،
وعقد اتفاقيات اقتصادية وفنية ﻣع االتحاد السوفييتي لمساعدة شركة النفط الوطني"ة
في استثمار الحقول النفطية في شمال الرﻣيلة وأرطاوي اس"تثمارا ﻣباش"راً ،وتط"وير
عدد ﻣن االستثمارات والفعاليات األخرى في ھذا المي"دان .لك"ل ھ"ذه األس"باب ولك"ون
نتائج حملة ناظم كزار كانت ﻣاثلة أﻣام الحزب ،فاختار الح"زب الطري"ق األول س"اعيا
أن ال تكون التنازالت خطيرة ،وع ّول الحقا في تحقيق آﻣال"ه وأحالﻣ"ه عل"ى إﻣكاني"ات
وآفاق غي"ر واقعي"ة .ووج"د ف"ي الموض"وعة الس"وفيتية )التوج"ه االش"تراكي( ،والت"ي
عارضھا لمدة تربو على عشر سنوات ،ضالته.
وعن""دﻣا طال""ب الح""زب الش""يوعي العراق""ي قي""ادة ح""زب البع "ث بتطبي""ق بن""ود ﻣيث""اق
الجبھة ﻣع انتقادات ودية ولكن جدية ،جن جنون البعث ،كما أس"لفت .وص"ار الح"زب
أﻣام أﻣرين ،أﻣ"ا أن يس"حب بي"ان اللجن"ة المركزي"ة الص"ادر ف"ي آذار  1978ويتح"ول
إلى ذيل ذليل للسلطة ويسكت حتى على إعداﻣات رفاقه ،وأﻣا أن ينق"ذ نفس"ه سياس"يا
ويقود تراجعا حتى وإن كان غير ﻣنظما ،فاختار الطريق األخير.
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ﻣ"ن الس""ھل الق""ول " ...وﻣنع""ه ﻣ""ن التراج""ع الم"نظم ع""ن التح""الف وع""رض أكث""ر ﻣ""ن
 150أل""ف ش""يوعي وديمقراط""ي عراق""ي للقم""ع ".ولك""ن ﻣ""ن الص""عب اإلجاب""ة عل""ى
السؤال كيف كان ﻣن الممكن تجنب ذلك؟
بادئ ذي بدأ ،يجب أن نعترف بأن القسم األكبر ﻣن العدد الم"ذكور )وھ"و ع"دد ﻣب"الغ
في""ه وسأوض""ح ذل""ك بع""د قلي""ل( ج""اء نتيج""ة نھ""ج سياس "ي ﻣع""ين ھ""و نھ""ج التع""اون
والتحالف والجبھة وخالل تلك الفترة التي "أغلقت األبواب أﻣام انسحاب الحزب ﻣن
الجبھة بشكل ﻣنظم" ،وك"ان الب"ديل ع"ن ھ"ذا المص"ير ھ"و ال جبھ"ة وال تنظيم"ات وال
انسحاب ،ﻣنظم أو غير ﻣنظم .إن ھاﻣش التكتكة على ھذين الخي"ارين ،ك"ان ﻣوج"ودا
) تعاون بدون جبھة( ولكنه ﻣحدوداً وقد استخدﻣه الحزب لفترة ﻣعينة ولكن ل"م يك"ن
االستمرار به ﻣمكنا بسبب الخلل ف"ي ت"وازن الق"وى ب"ين ح"زب ح"اكم بعقلي"ة انقالبي"ة
ﻣؤاﻣراتية ويعتبر الحزب الشيوعي أخطر ﻣنافسيه ،وبين حزب سياس"ي يعتم"د عل"ى
الجماھير ،ھذه الجماھير التي ال يمكن كسبھا بدون سياسة واضحة.
وھنا سأوضح المبالغة التي أشرت اليھا .ﻣنذ بداية عام  1974كن"ت س"كرتيرا للجن"ة
التنظيم المركزية حتى انفراط عق"د الجبھ"ة نھائي"ا ،وك"ان ﻣ"وقعي يس"مح ل"ي بمعرف"ة
أي شيء عن التنظيم .كانت عضوية الحزب)عضو وﻣرش"ح( عش"ية القم"ع الوحش"ي
عام  1978ثالثون ألف وﻣثلھم ﻣتبرعون ثابتون المجموع  60ألف .وق"د كن"ت عل"ى
رأس المنظمات حتى نھاية ع"ام  1979ول"م أس"مع ب"ديمقراطيين تعرض"وا للقم"ع ف"ي
تل""ك الفت""رة ،وإن وج""دوا فھ""م أف""راد .كان""ت الحمل""ة ﻣدروس""ة وﻣرك""زة عل""ى التنظ""يم
الحزب""ي للش""يوعيين .وق""د كتب""ت ع""ن ذل""ك ﻣوض""وعا ﻣس""تقال ف""ي كت""ابي الموس""وم "
الحقيقة كما عشتھا" تحت عنوان "القمع الوحشي"
نع""ود إل""ى ﻣوض""وعنا إذا ك""ان الح""زب الش""يوعي العراق""ي ،بع""د ﻣج""يء ح""زب البع""ث
للسلطة في عام  ،1968أﻣام طريق ﻣسدود .فھل كان أﻣام الح"زب ح"ل ﻣ"ا؟ أج"ل ،ل"و
ك""""ان الح""""زب بأيديولوجيت""""ه وطبيعت""""ه ووعي""""ه وبرناﻣج""""ه ال""""راھن ال""""ذي يعتم""""د
الديمقراطي""ة البرلماني""ة والتعددي""ة والت""داول الس""لمي للس""لطة وال يط""رح ﻣوض""وعة
دكتاتوري""""ة الطبق""""ة العاﻣل""""ة وحزبھ""""ا الش""""يوعي ش""""رطا النج""""از المھ""""ام الوطني""""ة
الديمقراطي""ة واالنتق""ال إل""ى االش""تراكية ،ھ""ذا الط""رح ال""ذي غ""ذى ش""رعنة دكتاتوري""ة
صور ل"و ك"ان الح"زب بمواص"فاته الجدي"دة الم"ذكورة ق"د
اآلخرين  ،الختلف األﻣر ،وت ّ
خ""اض الص""راع ،بع""د ث""ورة  14تم""وز ع""ام  ،1958عل""ى ھ""ذا األس""اس ،لك""ان ﻣص""ير
الع""راق ﻣختلف""ا تماﻣ""ا .نخل""ص ﻣ""ن ذل""ك أن التجدي""د ال""ذي باش""ره الح""زب ف""ي بداي""ة
التس""عينيات وأص""بح حقيق""ة ﻣعاش""ة ف""ي ﻣ""ؤتمره الخ"اﻣس ع""ام  ،1993ج""اء ﻣت""أخرا
كثي""را .ولك""ن الس""ؤال ال""ذي يط""رح نفس""ه ھ""ل ك""ان الح""زب بمق""دوره القي""ام ب""ذلك قب""ل
الزلزال ال"ذي ھ"د األنظم"ة االش"تراكية الس"ابقة وأنھ"ى الح"رب الب"اردة ودف"ع الجمي"ع
تقريبا للتجديد؟ كال بالتأكيد.
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إن الحكم باإلعدام على أبرز تجربتين في تحالفات الحزب السياس"ية وتحمي"ل األول"ى
ﻣسؤولية كارثة وطنية أال وھي انقالب ش"باط الفاش"ي ،وتحمي"ل الثاني"ة كارث"ة القم"ع
الوحشي عام  ،1978ﻣن شأنه أن يزح"زح ثق"ة الم"واطن العراق"ي ب"أي تح"الف يق"وم
به الحزب الشيوعي ،وﻣن الخطورة بمك"ان تعم"يم ﻣث"ل ھ"ذه االس"تنتاجات الخاطئ"ة ،
لما ينجم عنھا ﻣن إسقاطات غير صحيحة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
*ﻣقال نشر في الصحف االليكترونية في  15آذار  2007وأعيد نشره في جريدة
"طريق الشعب" الغراء

21

قراءات في الكتاب وتعقيب المؤلف عليھا
نشر أكثر ﻣ"ن كات"ب قراءت"ه للكت"اب ،فق"د نش"ر الكات"ب يوس"ف أب"و الف"وز ،ﻣش"كورا،
قراءت"ه ف""ي ﻣق""ال ﻣك""ون ﻣ""ن ث""الث حلق""ات ف""ي الص""حف االليكتروني""ة ف""ي األي""ام ،18
 26 ،20آذار  2007وﻣوزعة عل  11فقرة وتحت العنوان التالي:

جاسم الحلوائي في رؤيته للحقيقة
يوسف أبو الفوز
1
ال ت""زال ف""ي ت""أريخ الع""راق الكثي""ر ﻣ""ن الص""فحات الغاﻣض""ة الت""ي تحت""اج إل""ى ب""احثين
ﻣوضوعيين  ،إلﻣاطة اللثام عنھا وكشفھا وﻣحاكمتھا بش"كل علم"ي ،لت"تمكن األجي"ال
الجدي""دة ﻣ""ن بن""اء ال""ذات بش""كل س""ليم واللح""اق برك""ب الحض""ارة الت""ي فاتن""ا قطارھ""ا.
وتشكل كتب السيرة والمذكرات أحد المص"ادر المھم"ة للب"احثين للتع"رف عل"ى الكثي"ر
ﻣن األسرار واألح"داث والوق"ائع الس"تخالص ال"دروس .ولكنن"ا ف"ي الع"راق وبم"رور
سريع على كتب الس"يرة والم"ذكرات المنش"ورة  ،يمك"ن إن نفھ"م جي"دا التح"ذير ال"ذي
أطلق""ه الباح""ث العراق""ي ال""دكتور رش""يد الخي""ون ف""ي ﻣق""ال ل""ه نش""ر عل""ى العدي""د ﻣ""ن
المواقع االليكترونية " على الباحث عند االضطرار للرج"وع إل"ى الم"ذكرات وخاص"ة
ﻣ""ذكرات الساس""ة بش""كل ع""ام علي""ه إن يتعاﻣ""ل ﻣعھ""ا بح""ذر"  ،ال""ذي ي""دفع بال""دكتور
الخي""ون لھ""ذا الموق""ف ھ""و حقيق""ة ك""ون "الم""ذكرات الت""ي قرأناھ""ا للساس""ة واألدب""اء
العراقيين ھي ن"وع ﻣ"ن تنزي"ه ال"ذات ..ﻣ"ن يكت"ب ﻣذكرات"ه يس"ردھا وكأن"ه ل"م يرتك"ب
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خط"""أ ف"""ي حيات"""ه أو طفولت"""ه أو أثن"""اء ﻣمارس"""ته للسياس"""ة ..ھ"""ذا عي"""ب كبي"""ر ف"""ي
المذكرات" .
حول أسلوب كتاب"ة السياس"يين الع"راقيين لم"ذكراتھم  ،وف"ي ﻣطل"ع ع"ام  ، 1990ف"ي
ﻣدين""ة ﻣوس""كو  ،أتيح""ت ل""ي ﻣ""رة فرص""ة النق""اش ﻣ""ع الس""يد ب""اقر إب""راھيم  ،العض""و
الب""ارز  ،ولفت""رة طويل""ة  ،ف""ي قي""ادة الح""زب الش""يوعي العراق""ي  ،ويع""د ﻣ""ن أب""رز
ﻣھندس""ي وﻣنظ""ري تجرب""ة التح""الف ﻣ""ع ح""زب البع""ث  ،بع""د أن ق""دم ل""ي فص""والً ﻣ""ن
ﻣذكراته  ،التي نش"رھا فيم"ا بع"د  ،وبع"د انتھ"ائي ﻣ"ن ق"راءة الفص"ول الم"ذكورة  ،ل"م
أج""د فيھ""ا جواب""ا عل""ى ك""م ﻣ""ن األس""ئلة  ،الت""ي تتعل""ق بالموض""وعات الت""ي تناولتھ""ا
المذكرات  ،والتي ترد في بال أي عراقي  ،ناھيك عن ش"يوعي ت"واق للمعرف"ة وس"ط
أج""واء اض""طراب فك""ري تجت""اح الع""الم الماركس""ي واألنظم""ة الش""يوعية ف""ي حينھ""ا !
حضر النقاش يوﻣھا أيضا السيد عدنان عباس "أبو تانيا" ،وكان عضوا في اللجن"ة
المركزي""ة للح""زب ،وك""ان الس""ؤال األب""رز ال""ذي كررت""ه أﻣ""ام الحض""ور وربم""ا أغ""اض
البعض بشكل ﻣا  :أين ﻣسؤولية كاتب المذكرات ﻣن ك"ل ﻣ"ا يتح"دث عن"ه ﻣ"ن أخط"اء
وكوارث التي عايشھا وكان ﻣن صناع القرار فيھا ؟
ھذا السؤال يبرز في بال كل قارئ يتصفح ويقرأ كتاب أي قائد سياسي  ،ولق"د تن"اول
كتاب عديدين بالنقد كتب المذكرات للقادة ﻣن التي"ار الق"وﻣي  ،وخصوص"ا البعثي"ين ،
والذين ال نج"د فيھ"ا أي إش"ارة لمراجع"ة األخط"اء وتحم"ل ج"زء ﻣ"ن ﻣس"ؤولية ذل"ك ،
ولك"""ن بع"""ض ﻣ"""ن ق"""ادة اليس"""ار العراق"""ي ال تختل"""ف كت"""بھم عنھ"""ا ﻣ"""ن حي"""ث المب"""دأ
واألسلوب  ،ﻣع الفارق في الموقع النضالي  ،فل"و راجعن"ا بع"ض ﻣ"ن ﻣ"ذكرات الق"ادة
السابقين للحزب الشيوعي العراق"ي س"نجدھا ل"يس س"وى ﻣحاول"ة تص"فية الحس"ابات
ونشر غسيل  ،وﻣحاولة تنزيه الذات  ،بحيث يدفعك األﻣر للتعاﻣل بحذر وتش"كك بك"ل
ﻣ""ا ورد ف""ي الكت""اب  ،ويظ""ل ف""ي بال""ك الس""ؤال األزل""ي  :إن ك""ان الجمي""ع بعي""دين ع""ن
الخطأ وأبرياء وﻣنزھين  ،ﻣن كان المسؤول عن كل النتائج السلبية في العمل ؟
2
ع""ن دار ال""رواد  ،ص""در ف""ي بغ""داد ﻣ""ؤخرا  ،للمناض""ل الش""يوعي والكات""ب السياس""ي
جاسم الحلوائي )المعروف باس"م أب"و ش"روق ( كت"اب "الحقيق"ة كم"ا عش"تھا" ،وھ"و
ينتم""ي إل""ى كت""ب الس""يرة الذاتي""ة والم""ذكرات  .والكات""ب  ،المول""ود ف""ي ك""ربالء ع""ام
 ، 1932عرف كواحد ﻣن القادة المخضرﻣين للحزب الشيوعي العراق"ي وتحم"ل كم"ا
تشير المذكرات ﻣسؤوليات عديدة وﻣھمة داخل ﻣؤسسة الحزب الشيوعي العراقي ،
فھو ك"ادر حزب"ي ﻣتق"دم لفت"رات طويل"ة  ،وترش"ح إل"ى اللجن"ة المركزي"ة ف"ي أب ع"ام
 1964وص""ار عض""وا فيھ""ا  ،وبق""ي يتحم""ل ھ""ذه المس""ؤولية حت""ى  ،1985وعض""و
سكرتاريتھا ألع"وام  1973ـ  ، 1978وك"ان لفت"رات ﻣختلف"ة ﻣس"ؤوال للجن"ة التنظ"يم
المركزي""ة "ل""تم" ،وك""ان عض""وا ف""ي العدي""د ﻣ""ن اللج""ان الحزبي""ة الت""ي لعب""ت دورا
أساس""يا ف""ي رس""م سياس""ة الح""زب ،وربم""ا ﻣ""ن أھمھ""ا اللجن""ة الت""ي وض""عت ﻣش""روع
برناﻣج الحزب ودرست ﻣوضوعة التطور الال رأس"مالي قبي"ل ﻣ"ؤتمر الح"زب الثال"ث
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ع""ام  1976وأوص""ت بتبنيھ""ا نھج""ا فكري""ا للح""زب ،قبي""ل ﻣ""ؤتمر الح""زب الثال""ث ع""ام
 .1976ھ""ذا إض""افة إل""ى قيادت""ه العم""ل التنظيم""ي ف""ي بع""ض ﻣنظم""ات الح""زب خ""ارج
العراق وﻣنھا ﻣنظمة الحزب في طھران حيث فصل الكت"اب ف"ي الح"ديث ع"ن الوض"ع
السياسي في إي"ران خ"الل الس"نوات األول"ى العاص"فة بع"د الث"ورة اإليراني"ة .والرفي"ق
جاس"م الحل""وائي ﻣع""روف كقائ"د جم""اھيري ﻣي""داني خب""ر جي"دا ظ""روف وتقالي""د العم""ل
السري وﻣصاعب االختفاء وقي"ادة النض"االت الجماھيري"ة المطلبي"ة العلني"ة والنض"ال
الحزبي التنظيمي السري ،فشغل في تلك الظروف سكرتارية جمي"ع اللج"ان المنطقي"ة
العربية في العراق ،أي بغ"داد والجنوبي"ة والف"رات األوس"ط والمنطق"ة الوس"طى الت"ي
كانت تضم ﻣحافظات الكوت والدليم وديالى وأطراف بغداد .وھو في ك"ل ھ"ذا تع"رض
إلى اﻣتحانات قاسية وﻣرة  ،ﻣن المالحقة والمطاردة واالعتقال المتك"رر ف"ي ظ"روف
قاس"""ية نفس"""ية وجس"""دية ،والتع"""رض إل"""ى التع"""ذيب البش"""ع وع"""رف عن"""ه الص"""البة
والص""مود ف""ي وج""ه جالدي""ه  ،ول""يس ختاﻣ""ا ھن""اك أيض""ا العدي""د ﻣ""ن قص""ص الخي""ال
الش"""عبي والن"""وادر المروي"""ة عن"""ه ب"""ين الن"""اس ﻣ"""ن ب"""اب الح"""ب والتق"""دير لمس"""يرته
النضالية ،خصوصا قصص ھروبه ﻣن السجن وإفالته المتك"رر ﻣ"ن قبض"ة الس"لطات
الحاكمة وﻣحاوالت القبض عليه ﻣن قبل ج"الوزة وش"رطة األنظم"ة  .وذل"ك كل"ه أھ"ل
الرفيق جاسم الحلوائي ليكون شاھدا على كثير ﻣن األحداث الوطنية والسياس"ية ف"ي
الع""راق والمنطق""ة  ،إض""افة إل""ى عمل""ه ونش""اطه ف""ي ﻣرك""ز الق""رار لواح""د ﻣ""ن أع""رق
األح""زاب السياس""ية العراقي""ة ،ﻣم""ا يجع""ل ش""ھادته ﻣھم""ة لنتع""رف عل""ى التح""والت
والتغيرات والعالقات داخل ﻣؤسسة الحزب الشيوعي العراقي .
جاء الكتاب ﻣن  288صفحة ﻣن القطع الكبير وتوزع على  19فصال حمل"ت عن"اوين
رئيسة  ،غطت ﻣسيرة نض"الية حافل"ة اﻣت"دت ألكث"ر ﻣ"ن نص"ف ق"رن  .غ"الف الكت"اب
كان ﻣن تصميم الفنان المب"دع فيص"ل لعيب"ي  ،ال"ذي ق"دم تص"ميما جم"يال ﻣبتك"را لك"ن
لألسف لم ي"تم إخراج"ه بش"كل ﻣناس"ب  ،وحم"ل الغ"الف األخي"ر كلم"ة للمناض"ل ع"ادل
حب""ه )أب""و س""الم(  ،وھ""و ﻣ""ن رف""اق الكات""ب ف""ي رحلت""ه النض""الية ف""ي قي""ادة الح""زب
الش"""يوعي العراق"""ي  .إل"""ى جان"""ب فص"""ول ال"""ذكريات  ،الت"""ي رواھ"""ا الكات"""ب وش"""ملت
تفاصيل تجربة الكاتب في العمل الحزبي  ،حوى الكتاب فص"وال ﻣلحق"ة  ،ﻣنھ"ا فص"ال
حوى رسائل ﻣتبادلة بين الكاتب وذوي بعض الشھداء وھ"ي ﻣب"ادرة جدي"دة ،وفص"ال
يعتب""ر ﻣ""ن األھمي""ة رغ""م قص""ره ) 26ص""فحة( إال أن""ه ح""وى ﻣراجع""ة فكري""ة ﻣھم""ة
أجراھا الكاتب للعديد ﻣن ﻣفاصل عمل الحزب الفكرية  ،وجاءت كأجوبة عل"ى أس"ئلة
قدﻣھا طالب أجنبي في كلي"ة الدراس"ات الش"رقية ف"ي لن"دن  ،وتوزع"ت تح"ت عن"اوين
)حقيق""ة عالق""ة القي""ادة الس""وفيتية بقي""ادة الح""زب الش""يوعي العراق""ي ف""ي عقودھ""ا
األخي""رة ( ) ،األي""ديولوجيا والبراغماتي""ة ف""ي سياس""ات الح""زب الش""يوعي العراق""ي
الس"""ابقة( ) ،الديمقراطي"""ة ف"""ي الح"""زب الش"""يوعي العراق"""ي ( وأيض"""ا )اتفاقي"""ة آذار
وﻣوقف العرب والكرد في اللجنة المركزية(.
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وحوى الكتاب بعض الصور التي توزعت في ﻣتن الكتاب ونھايت"ه  ،أراد لھ"ا الكات"ب
إن تض""يف روح وثائقي""ة لم""ادة الكت""اب إال أن ع""دم وض""وح بع""ض الص""ور ،وطريق""ة
طباعتھا وإخراجھ"ا غي"ر المتقن"ة أفق"دتھا بع"ض قيمتھ"ا المرج"وة  .ويمك"ن الق"ول إن
ھن""اك ض""عفا ﻣلموس""ا ف""ي إخ""راج الكت""اب ب "ل وأخط""اء إخراجي""ة ال تغتف""ر  ،ويتحم""ل
ﻣسؤولية ذلك بشكل أساس دار النشر ،إال أن ذلك بالطبع ل"م يقل"ل ﻣ"ن أھمي"ة الكت"اب
وقيمته .وبحكم كون ﻣادة الكتاب نشرت أوال عل"ى ش"كل حلق"ات عل"ى بع"ض المواق"ع
االليكترونية ،فأننا نجد الفصول األساسية حمل"ت عن"اوين فرعي"ة كثي"رة  ،ﻣم"ا جع"ل
الكتاب يحتفظ بشيء ﻣن نكھة العم"ل الص"حفي ف"ي تبويب"ه وترتي"ب فص"وله  ،وحت"ى
في كتابته.
3
الرفي""ق ع""ادل حب""ة  ،ف""ي كلم""ة الغ""الف  ،يش""ير وبص""واب ش""ديد إل""ى أن أي كات""ب
ﻣذكرات عادة يكون ﻣھددا في "الوق"وع ف"ي ف"خ الذاتي"ة "  ،وس"بب ذل"ك ك"ون كات"ب
الم""ذكرات " يكت""ب تاريخ""ا وتحل""يال ال يخل"و باألس""اس ﻣ""ن رؤي""ة شخص""ية أو رؤي""ة
الحركة السياسية التي ينتمي اليھا "  .وھكذا يكون السؤال األول الذي يرد في الب"ال
 ،ھ""و بم""اذا يختل""ف كت""اب " الحقيق""ة كم""ا عش""تھا " لجاس""م الحل""وائي ع""ن غي""ره ؟
وكيف قدم لنا الكاتب ﻣذكراته؟
في ﻣقدﻣة الكتاب  ،وفي السطور األولى  ،يشير الحلوائي إلى كونه واج"ه ص"عوبة ،
س""ماھا "ﻣ""أزق حقيق""ي " ،عن""د الب""دء ف""ي كتاب""ة ﻣ""ا يص""ر عل""ى تس""ميته وبتواض""ع
شديد" ليس بمذكرات  ،ب"ل ھ"و ابس"ط ﻣ"ن ذل"ك " ،وإش"ارة الكات"ب إل"ى ھ"ذا الم"أزق
يأتي عالﻣة ﻣشجعة لقراءة الكتاب وإﻣكانية ت ّميزه ﻣن خالل إقرار الكات"ب بك"ل ج"رأة
وإشارته إلى " الفرق النوعي بين وعي اآلن ووعي قبل التحوالت الت"ي ذكرتھ"ا "،
وھذه التحوالت التي يشير لھا الكاتب ھو ﻣا جرى ﻣن ﻣراجع"ة ﻣختلف"ة االتجاھ"ات،
ف""ي الفك""ر االش""تراكي بع""د انھي""ار تجرب""ة النظ""ام االش""تراكي ف""ي االتح""اد الس""وفيتي
وانتھ""اء الح""رب الب""اردة وﻣ""ا راف""ق ذل""ك ﻣ""ن ت""أثيرات العولم"ة والث""ورة التكنولوجي""ة
والمعلوﻣاتية  ،وﻣا راف"ق ذل"ك ﻣ"ن عملي"ة التجدي"د داخ"ل ﻣؤسس"ة الح"زب الش"يوعي
العراق""ي فكري""ا وتنظيمي""ا  .إن ﻣ""ا تق""دم يجع""ل الق""ارئ يطم""أن إل""ى ان""ه ل""ن يق""رأ كتاب""ا
بص""يغ تبريري""ة وال يج""د في""ه بك""اءاً عل""ى األط""الل وھتاف""ات حماس""ية وتعدي""د ﻣناق""ب
أسطورية وتلميع للذات بشكل ﻣغالط  ،وال ﻣحاولة جلد لل"ذات بش"كل غي"ر ﻣن"تج  .إن
قراءة الكتاب وكما أشار الرفيق عادل حبه تق"ود حق"ا إل"ى االس"تنتاج بأن"ه "ﻣحاول"ة
ج"""ادة وﻣتمي"""زة " وان"""ه كت"""ب " برؤي"""ة جدي"""دة " وان الكات"""ب "اس"""تطاع إن ينق"""ل
الحقيقة كما عاشھا وبدون رتوش وبصدق وبساطة ".
4
أھ""دى الكات""ب جاس""م الحل""وائي كتاب""ه إل""ى زوجت""ه الس""يدة ﻣاج""دة عطي""ة ش""ناوة " أم
شروق "  ،وھي أخت رفيقه في النضال الشھيد جواد عطية  ،ك"ـ " حبيب"ة وش"ريكة
حياة ورفيقة درب "  ،وھو ھنا إلى جانب كونه لمسة ﻣن الوفاء  ،فھ"و أيض"ا تق"دير
رفيع ﻣن الكاتب لمساھمة المرأة العراقية في النض"ال ال"وطني  ،وليش"ير إل"ى حقيق"ة
ك""ون ﻣس""يرة ك""ل ﻣناض""ل ﻣھم""ا كان""ت وﻣ""ا حقق""ت ﻣ""ن نجاح""ات ل""م تك""ن لتك""ون ل""وال

305

ﻣساھمة المقربين ﻣنه ودورھم الفاعل في دعمه والوقوف إلى جانب"ه ،فاإلھ"داء ھن"ا
ھ"و أيض""ا إش"ادة ب""دور الرفيق"ة أم ش""روق ل"يس بحك""م كونھ"ا الزوج""ة والحبيب"ة  ،ب""ل
كونھ""ا ﻣناض""لة ش""يوعية قريب""ة ﻣ""ن الكات""ب المناض""ل تحمل""ت ﻣ""ا تحمل""ت ﻣ""ن قس""وة
المطاردة والتشرد والمعاناة  ،وأيضا ك"ان لھ"ا ﻣس"اھمات ب"ارزة يعرض"ھا لن"ا الكت"اب
ھنا وھناك في تفاصيل العمل الحزبي  ،وعلى سبيل المثال ال الحصر ﻣس"اھمتھا ف"ي
نجاح خطة ھروب الكاتب المناضل جاسم الحلوائي ورفاق له ﻣن سجن خل"ف الس"دة
في األول ﻣن نيسان عام . 1966
5
ﻣ""ن المفارق""ات الطريف""ة ف""ي حي""اة المناض""ل جاس""م الحل""وائي  ،المنح""در ﻣ""ن عائل""ة
كادحة  ،إن انضماﻣه إلى الحزب الشيوعي العراقي  ،الذي تم ف"ي ع"ام ،1954ج"رى
وبس""بب ظ""روف وتفاص""يل يعرض""ھا الكت""اب  ،ل""يس إل""ى التنظ""يم األس""اس للح""زب
الشيوعي العراقي  ،بل إلى ﻣنظمة ﻣنشقة عن الح"زب  ،ھ"ي ﻣنظم"ة "راي"ة الش"غيلة
" التي كانت تصدر جري"دة بھ"ذا االس"م .وف"ي إط"ار ﻣراجعت"ه لظ"روف انض"ماﻣه إل"ى
الحزب وعملية انشقاق "راية الشغيلة"  ،نجد الكاتب وب"وعي ﻣس"ؤول يتوق"ف عن"د
قضية الديمقراطية داخل الحزب التي كانت احد األسباب الرئيسة لغالبي"ة االنش"قاقات
في الح"زب الش"يوعي العراق"ي  ،وﻣنھ"ا انش"قاق "راي"ة الش"غيلة" " ال"ذي ج"اء ك"رد
فعل على " النزعة اليسارية ـ االنعزالية والس"لوك البيروقراط"ي والف"ردي ف"ي قي"ادة
الحزب " ص  . 23فاألحزاب الشيوعية ف"ي تل"ك الفت"رة كم"ا يؤك"د الكات"ب " ب"الرغم
ﻣ""ن أن أنظمتھ""ا الداخلي""ة ت""نص عل""ى إن بن""اء الح""زب يق""وم عل""ى أس""اس المركزي""ة
الديمقراطية  ،فالمركزية كانت طاغية والديمقراطية ضئيلة " ص . 32
6
ﻣن الصفحات األولى للكتاب ،يلمس القارئ ﻣوضوعية الكاتب في أس"لوبه ،فھ"و وإذ
وض""ع نص""ب عيني""ه ﻣس""ؤولية رواي""ة الحقيق""ة كم""ا ك""ان ش""اھدا عليھ""ا  ،وأش""ار ف""ي
ﻣقدﻣ""ة الكت""اب ،وبق""ول ھ""و عن""دي بلي""غ الدالل""ة ،إل""ى "الحق""ائق التاريخي""ة ع""ادة ﻣ""ا
تض""ايق بع""ض األحي""اء  ،وال ينج""و ﻣ""ن حس""ابھا حت""ى الش""ھداء" ،فھ""و س""عى ليك""ون
بعي""دا ع""ن النزع""ة العاطفي""ة والذاتي""ة ف""ي ﻣحاكمت""ه لألح""داث .ونلم""س ذل""ك ف""ي إط""ار
ﻣناقشته لمصداقية بعض األحداث ﻣن خالل رواية اآلخرين لھا  ،فعل"ى س"بيل المث"ال
حين دقق في رواية السيد باقر إبراھيم  ،الذي أشار في ﻣذكراته إل"ى كون"ه أخ"ر ﻣ"ن
غ""ادر الع""راق ﻣ""ن قي""ادات الح""زب الش""يوعي العراق""ي  ،ح""اول الكات""ب الحل""وائي إن
يص""حح ل""ه ذل""ك بالش""واھد المقرون""ة بالش""ھود  ،بنب""رة خالي""ة ﻣ""ن االنفع""ال  ،ب""ل إن
الحلوائي يستخدم في حواره تعبي"ر "رفي"ق" عن"د الح"ديث ع"ن بع"ض األس"ماء رغ"م
كونھا أالن خارج صفوف الحزب الشيوعي  ،و يأتي ھذا انطالقا ﻣن احترام التجرب"ة
النضالية وكونھم في تلك الفترة ك"انوا رفاق"ا ف"ي الح"زب وان اختلف"ت ﻣ"واقفھم أالن.
وﻣناقشة الحلوائي ﻣع اآلخرين ت"أتي ارتباط"ا ب"رأي الكات"ب ال"ذي يق"ول"إن األح"داث
التاريخية ليست ﻣلكا شخصيا ألحد لك"ي يتص"رف بھ"ا الم"رء كم"ا يحل"و ل"ه  ،ب"ل ھ"ي
ﻣلك للناس،وﻣودعة كأﻣانة ليس في ذاكرة الكات"ب حس"ب  ،وإنم"ا ف"ي وجدان"ه أيض"ا
" ص  ،180وحيث ابتعد عن الدخول في ﻣما حكات وتبادل اتھاﻣ"ات ت"دخل ف"ي ب"اب
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تصفية الحسابات  ،التي لألس"ف وق"ع ف"ي فخھ"ا ال"بعض ﻣ"ن الق"ادة السياس"يين ﻣم"ن
كتبوا ﻣذكراتھم .وأيضا حين تناول الحلوائي ﻣحطات فكرية ﻣھمة في ت"اريخ الح"زب
الش"""يوعي العراق"""ي ،ح"""اول إن يع"""رض الوق"""ائع المحيط"""ة بالح"""دث المعن"""ي بش"""كل
ب""انوراﻣي ليس""تطيع الق""ارئ إن يرس""م ص""ورة كاﻣل""ة لم""ا يج""ري ويس""اھم أيض""ا ف""ي
تحديد المسؤوليات ،ولم يح"اول ،ح"ين يك"ون ﻣعني"ا بالح"دث والحك"م ،إن يض"ع نفس"ه
خارج ﻣا يجري أو يخفف ﻣن قسوة الحك"م  ،ب"ل ح"اول إن يراج"ع تجربت"ه ويحاكمھ"ا
وفق قناعاته الجديدة الت"ي أش"ار اليھ"ا ف"ي ﻣقدﻣ"ة الكت"اب .وكمث"ال ح"ين تن"اول فت"رة
اإلع""داد لم""ؤتمر الح""زب الثال""ث المنعق""د ف"ي  ،1976أش""ار إل""ى اللجن""ة الحزبي""ة الت""ي
كلفت للعمل إلعداد ﻣشروع برناﻣج الحزب  ،الذي أقر فيما بع"د عن"د انعق"اد الم"ؤتمر
الثالث  ،وكانت اللجنة تتكون ﻣ"ن س"تة ﻣ"ن أعض"اء اللجن"ة المركزي"ة ذك"ر أس"ماءھم
وك""ان ھ""و ﻣ""ن ض""منھم ،ھ""ذه اللجن""ة الت""ي"عمل""ت لش""ھور عدي""دة وقران""ا ودرس""نا
ﻣصادر كثيرة ووث"ائق ﻣختلف"ة وناقش"نا ط"ويال" ص 153و"اس"تمعت إل"ى رأي وف"د
ﻣن الحزب الشيوعي السوفيتي"ص  ، 153وعلى اثر عمل ھ"ذه اللجن"ة تبن"ت قي"ادة
الحزب ﻣوضوعة طريق التطور الال رأسمالي ،الذي اثبت التجربة بطالن"ه ول"م تزك"ه
الحياة ،بل وكان سببا في وقوع الحزب في أخطاء سياسية  ،لم يحاول الرفيق جاسم
الحلوائي ھنا إن يكون خارج دائرة المس"ؤولية ف"ي تبن"ي ھ"ذا الخ"ط الفك"ري الخ"اطئ
،ب"ل أش"ار"وان ﻣس"ؤوليتي ال تق""ل ع"ن ﻣس"ؤولية أي ﻣ""ن المس"اھمين الرئيس"ين ف""ي
رسم تلك السياسة" ص .154وإضافة إلى ذلك حاول إن يس"تخلص دروس"ا ﻣ"ن ھ"ذه
التجرب""ة ف""ي الوص""ول إل""ى"ع""دم وج "ود طري""ق ﻣض""مون للتط""ور االجتم""اعي س""وى
طريق النظام الديمقراطي المؤسس"اتي ،بم"ا يعني"ه ﻣ"ن إقاﻣ"ة ﻣجتم"ع ﻣ"دني وﻣجل"س
ن""واب ودس""تور دائ""م والفص""ل ي""ن الس""لطات وإق""رار ح""ق تقري""ر المص""ير للقوﻣي""ات
وفصل الدين عن الدولة وض"مان حق"وق اإلنس"ان وﻣس"اواة الم"رأة بالرج"ل ب"الحقوق
والواجبات" ص .،154
7
ﻣم""ا يحس""ب للكات""ب والكت""اب  ،ھ""و غلب""ة روح التواض""ع عن""د الكات""ب ف""ي روايت""ه
لألح""داث  ،وع""دم لج""وءه إل""ى تلمي""ع ص""ورته الشخص""ية ول""م يح""اول إن يق""دم نفس""ه
بشكل ﻣميز عن اآلخرين ﻣن رفاقه المناضلين  ،برغم وجود ھ"ذا التمي"ز ھن"ا وھن"اك
ف""ي ﻣحط""ات وﻣواق""ف نض""الية  .وب""رز اھتماﻣ""ه بتقي""يم ﻣواق""ف رفاق""ه  ،واإلش""ادة
بدورھم وﻣساھماتھم  ،فالھروب ﻣن سجن خلف السدة في نيس"ان  ، 1966وإذ ك"ان
لرأيه بضرورة التنفي"ذ ،عن"د ت"ردد اآلخ"رين لحظ"ة التنفي"ذ ،ال"دور الحاس"م ف"ي نج"اح
الخط""ة  ،فھ""و ل""م ي""نس إن يش""ير إل""ى " ك""ان ﻣھن""دس ھ""ذا الھ""روب الن""اجح وقائ""ده
الرفيق عمر علي الشيخ " ص  ، 119وي"ذكر للق"راء قائم"ة بأس"ماء المس"اھمين ك"ل
وحسب دوره وﻣس"اھمته  .وح"ين يتح"دث ع"ن ظ"روف القم"ع الوحش"ي الت"ي تع"رض
لھ""ا الح""زب ف""ي ع""ام  1978عل""ى أي""دي نظ""ام ح""زب البع""ث فھ""و يش""يد كثي""را بموق""ف
الشھيد البطل ﻣزھر ھول الراشد " أب"و ك"ريم "  ،ال"ذي اعتق"ل وتع"رض إل"ى تع"ذيب
وحشي ،لالعتراف على الص"الت الحزبي"ة وﻣواق"ع قي"ادة الح"زب  ،ويش"ير الكات"ب "
لوال استشھاد الرفيق أبي كريم لكانت الخسائر أفدح " ص  ، 178وكانت قد حصلت
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بعض االعترافات واالنھي"ارات إل"ى ق"ادت ﻣ"ن اس"م إل"ى أخ"ر لتص"ل إل"ى الش"ھيد أب"ي
كريم الذي قطع باستشھاده خيط االنھيارات وأوقفھا  .ولكن الكاتب حين يتحدث ع"ن
ظ""روف ﻣش""ابھة حص""لت ﻣع""ه ف""ي ع""ام  1965ويق""ول "بع""د الض""ربة الت""ي وجھ""ت
للحزب وكبس المطبعة الرئيسية وإلق"اء الق"بض عل"ى الك"وادر الرئيس"ية العاﻣل"ة ف"ي
ھذا لجھاز بعد انھيار احد الكوادر الرئيسة وبسبب ذلك تم اعتقال وكبس بيت توفيق
احمد عضو اللجنة المركزية  ،وك"ان ﻣرك"ز عم"ل لجن"ة التنظ"يم المركزي"ة  ،واغتي"ال
الرفيق حميد الدجيلي عضو اللجنة المركزية " ص  ، 112وحيث تم اعتق"ال الكات"ب
الحقا أيضا  ،فأنه يتحدث بتواضع شديد عن صموده البط"ولي أثن"اء التع"ذيب  ،ال"ذي
رسمت له المخيلة الشعبية صورة أسطورية .في تلك األي"ام ل"م يس"مع الج"الدون ﻣ"ن
المناض""ل أب""ي ش""روق رغ""م ك""ل قس""وة التع""ذيب الوحش""ي س""وى ":واج""ب العض""و
الحزبي صيانة أسرار الحزب "  ،ھذا الموقف الذي قدم للجالدين درس"ا ع"ن ص"البة
الش""يوعيين  ،وص""ار ﻣث""اال يحت""ذى ب""ه ب""ين ص""فوف الش""يوعيين العراقيين،ول""ذلك
أشادت به نشرات الحزب الداخلية في تلك األيام  ،وف"ي ﻣع"رض حديث"ه ع"ن تفاص"يل
االختف""اء والعم""ل الس""ري ف""ي ﻣحافظ""ة ك""ربالء ف""ي س""نة  ،1956يتح""دث لن""ا عرض""ا
وبكل بساطة عن ﻣساعدته لشاب أﻣي في تعلم القراءة والكتابة  " ،وبالمناسبة ك"ان
في بيت صكب شاب يصغرني بعدة سنوات اسمه جاسم أيضا وكان أﻣيا ولدي"ه رغب"ة
شديدة في تعلم القراءة وقد س"اعدته وتعل"م بس"رعة  ،فبع"د أش"ھر ﻣع"دودة اخ"ذ يق"را
الصحف اليوﻣية " ص  ، 49لكن جاسم الحلوائي لم يتوقف كثيرا عند ھ"ذه التجرب"ة
للحديث عنھا وإنما ﻣر عليھا ببساطة كحدث عابر ﻣستخدﻣا تعبير " بالمناس"بة" ...
 ،ليس لسبب ﻣا ﻣن وجھة نظ"ري س"وى لتواض"ع الكات"ب  ،رغ"م ان"ه ق"دم ھن"ا درس"ا
بليغا لنا في كون المناضل الشيوعي لم ينس دوره التنويري االجتماعي  ،وكرس ل"ه
وقتا وجھدا رغم كل المصاعب وحياة التوتر والمالحقة التي يعيشھا .
8
يحم""ل الكت""اب العدي""د ﻣ""ن التفاص""يل والتج""ارب وال""دروس ع""ن أس""اليب العم""ل ب""ين
أوس""اط الجم""اھير ،خصوص""ا ب""ين الفالح""ين البس""طاء ال""ذين كس""ب جاس""م الحل""وائي
ثقتھم  ،وخاض ﻣعھم نضاالت ﻣطلبي"ة  ،حقق"ت النجاح"ات الب"اھرة  ،وﻣنھ"ا انتفاض"ة
فالحي ثلث الجزرة في ﻣنطقة الكوت  ،والتي حصلت أواخ"ر  1960واس"تمرت حت"ى
بداية  ،1961حي"ث نج"ح الفالح"ون وب"دعم ﻣ"ن ﻣنظم"ة الح"زب الش"يوعي باالنتص"ار
ف""ي ﻣع""ركتھم ﻣ""ع اإلقط""اعي ﻣھ""دي بالس""م الياس""ين  ،رئ""يس عش""يرة المي""اح ،ال""ذي
حاول االستفادة ﻣن انحياز حكوﻣة عبد الكريم قاسم لفت"رة إل"ى جان"ب المالك"ين عل"ى
حس""اب الفالح""ين  ،ويعتب""ر الكات""ب أن انتفاض""ة فالح""ي ثل""ث الجزي""رة ل""م تن""ل اھتم""ام
المؤرخين فھي ساھمت في إلغاء قرار إعادة أراض"ي اإلقط"اع إذ ل"م يص"در بع"د ذل"ك
أي قرار بإعادة إقطاعية كبيرة إلى أي إقطاعي.
وﻣن المراجعات المھمة التي يقوم بھا الكاتب ﻣا يخص عم"ل الح"زب ب"ين المنظم"ات
المھنية  ،حيث يدين الكاتب بقوة وصراحة أساليب عمل الحزب السابقة وي"دعو إل"ى
إتباع أساليب جديدة  ،وھو ﻣن القالئل الذين توقفوا عند ھذا األﻣر ،وقد سبقه الفقي"د
الدكتور رحيم عجينة للح"ديث بھ"ذا الموض"وع ف"ي ﻣذكرات"ه  ،يق"ول جاس"م الحل"وائي
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بھ""""ذا الخص""""وص ":وأقولھ""""ا ب""""دون ت""""ردد .إن نزع""""ة الھيمن""""ة عل""""ى المنظم""""ات
الديمقراطية والمھنية واالنفراد بقيادة الجماھير الشعبية لم تك"ن نزع"ة طارئ"ة وإنم"ا
ﻣن صلب أيديولوجية الحزب وأن الحرص على ﻣبدأ وحداني"ة المنظم"ة الديمقراطي"ة
أو المھنية الذي كنا ندافع عنه يصب ف"ي ھ"ذا االتج"اه .وھ"ذه النزع"ة كان"ت ﻣوج"ودة
ف""ي الم""واد الخمس""ة األول""ى ﻣ""ن النظ""ام ال""داخلي الق""ديم ،الت""ي كن""ا نش""رحھا للعناص""ر
الجدي""دة قب""ل ض""مھا للح""زب وق""د ج""رى تع""ديل تل""ك الم""واد ف""ي الم""ؤتمرين الث""اني
والثالث .وبدأ الحزب بالتخلص ﻣن ھذه األيديولوجية ﻣنذ ﻣؤتمره الخ"اﻣس "ﻣ"ؤتمر
الديمقراطي""ة والتجدي""د" وثب""ت ف""ي نظاﻣ""ه ال""داخلي الجدي""د حرص""ه عل""ى اس""تقاللية
المنظمات النقابية والمھنية واإلبداعية وغيرھا .وواصل دﻣقرطة الح"زب وبرناﻣج"ه
وسلوكه ﻣع اآلخرين وتبنى التعددية والتداول السلمي للسلطة" ص76
9
ل""م يخ""ل الكت""اب ﻣ""ن لمس""ات إنس""انية  ،ف""ي الح""ديث ع""ن ھم""وم شخص""ية  ،وتفاص""يل
حي""اة إنس""انية  ،فالمناض""ل ھ""و إنس""ان أوال  ،وھ""ذه اللمح""ات والتفاص""يل أبع""دت ع""ن
الكتاب روح الجفاف وأعطت"ه روح"ا إنس"انية وجعلت"ه أق"رب إل"ى الق"ارئ  .ف"نحن ف"ي
يوم  24أب  1985نقف إلى جانب أم شروق عند باب غرفة العناي"ة الفائق"ة ف"ي اح"د
ﻣستش""فيات إي""ران  ،ب""ل وننھ""ار ﻣعھ""ا إل""ى األرض ونلط""م ﻣعھ""ا ح""ين ص""احت اح""د
الممرضات" ﻣات" ،وننھض ﻣعھ"ا ح"ين يقول"ون لھ"ا "رج"ع" ،وذل"ك ح"ين تع"رض
زوجھ"ا المناض"ل الحل"وائي إل"ى الس"كتة القلبي"ة المفاجئ"ة  ،الت"ي عرض"ھا لن"ا الكات""ب
بسياق فني يختلف عن بقية فصول الكتاب حيث نج"د ھن"ا ف"ي ھ"ذه الص"فحات القليل"ة
لمسة ﻣن الكتابة القصصية ﻣنحت الحدث ش"يئا ﻣ"ن الش"فافية  ،وفيھ"ا أيض"ا ﻣحاول"ة
إلضفاء روح فلسفية في ﻣناقشته لقضية الموت والحياة .
وھنا وھناك يمكن إن تص"ادفنا ف"ي ص"فحات الكت"اب المواق"ف اإلنس"انية الت"ي ح"رص
الكاتب على إبرازھا ،إضافة إلى تلك اللمسات في وصف بعض األش"خاص وطب"اعھم
 ،ﻣما تساعد في إبعاد التقريرية عن نصوص الكتاب.
وبسھولة يمكن إن نصادف تلك اإلشارات التي تن"اثرت ف"ي عم"وم ص"فحات الكت"اب ،
والتي تدعو إلى التمسك بالعلم والمنطق ونبذ ﻣا ھو غيبي وخراف"ي ،وﻣنھ"ا اإلش"ارة
إلى الممرضات اإليرانيات اللواتي شھدن تعرضه للس"كتة القلبي"ة  ،ف"إذ راح بعض"ھن
يتب""رك ب""ه باعتب""اره نج""ا ﻣ""ن الم""وت ألن""ه ﻣوض""ع "رعاي""ة إلھي""ة خاص""ة "  ،ف""أن
ﻣمرض"""ة أخ"""رى والت"""ي أخبرت"""ه ع"""ن جل"""بھم جھ"""از الص"""دﻣة الكھربائي"""ة ﻣ"""ن قس"""م
أخر"كان يكفي إن يتوقف المصعد لبض"عة دق"ائق حت"ى ينتھ"ي ك"ل ش"يئ " ص 229
فيقول لنا عنھا ،في نفس الصفحة " يظھر ليس كل اإليرانيين يتبركون بالناجي ﻣ"ن
السكتة القلبية ،إنھا تثق بجھاز الصدﻣة الكھربائية أكثر ﻣن أي شيئ آخر".
10
لم يخل الكتاب ﻣن روح الطرافة في إيراد الطرائف والمفارق"ات أو ﻣ"ا يمك"ن تس"ميته
بش""ر البلي""ة ﻣ""ا يض""حك الت""ي تص""ادف المناض""لين ف""ي حي""اتھم النض""الية  .فف""ي أول
ﻣحكمة وأول ﻣحكوﻣية نالھا المناضل جاسم الحلوائي في عام  ، 1955إذ اعتقل اثر
حملة نوري السعيد المعادية للنشاط الوطني  ،قاد الحظ المناضل كاظم حبيب  ،وكان
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حينھا طالبا في السنة النھائية ﻣن الدراسة اإلعدادية  ،ليكون شريك المناضل جاس"م
الحل"وائي ،ال"ذي اض"طر لت"رك ﻣقاع"د الدراس"ة بع"د إنھائ"ه المرحل"ة االبتدائي"ة بس""بب
ض""غوط عائلي""ة  ،نق""ول ق""اد الح""ظ المناض""ل ك""اظم حبي""ب ليك""ون ش""ريك الحل""وائي ف""ي
قف""ص االتھ""ام أﻣ""ام ح""اكم ﻣحكم""ة الج""زاء ف""ي ك""ربالء  ،وي""روي لن""ا المناض""ل جاس""م
الحل""وائي ف""ي الص""فحة  " 34أقنع""ت ﻣس""ؤولي الحزب""ي ب""ان نھت""ف ف""ي المحكم""ة
احتجاج""ا" ،وذل""ك " ف""ي ح""ال ص""دور حك""م ﻣ""ن س""ت ش""ھور فم""ا ف""وق " ،وف""ي ي""وم
المحكمة يقول الحلوائي " حكمت علينا المحكمة بالسجن لمدة ستة أش"ھر ﻣ"ع وق"ف
التنفيذ على إن يطلق سراحنا بكفالة شخصية قدرھا  100دين"ار وبس"بب ثق"ل س"معي
 ،ولرغبتي في تحدي طغي"ان الحكوﻣ"ة وتعس"فھا ل"م يص"ل إل"ى س"معي س"وى " س"تة
أش"""ھر س"""جن " فھتف"""ت  :تس"""قط المح"""اكم الص"""ورية  ،يس"""قط الحل"""ف الترك"""ي ـ
الباكستاني ،فالتفت كاظم إلي ﻣندھشا  ،ﻣدركا االلتباس الذي حص"ل  ،حاس"ما ﻣوقف"ه
بالتض""اﻣن ﻣع""ي رافع""ا ص""وته ھ""و اآلخ""ر بالھت""اف " ،لي""أﻣر الح""اكم بع""د ذل""ك ب""الطبع
بتنفيذ المحكوﻣية بھما !.
وعند تنفيذ خط"ة الھ"روب ﻣ"ن س"جن خل"ف الس"دة ع"ام  ، 1966الت"ي تطلب"ت إع"دادا
ﻣحكم""ا وجھ""دا ب""الغ الدق""ة ،وحي""ث تمك""ن الرفي""ق عم""ر عل""ي الش""يخ والرفي""ق جاس""م
الحلوائي ﻣن ﻣغادرة الزنزانة عبر شباك جانبي واالخ"تالط ب"زوار ﻣواجھ"ة الس"جناء
 ،كلفت الرفيقة المناضلة ﻣ"ادلين يعق"وب بالتغطي"ة عل"ى الحل"وائي عن"د المغ"ادرة ﻣ"ع
ال"""زوار  ،ي"""روي الحل"""وائي ،ال"""ذي اع"""د ل"""ه للھ"""روب وحس"""ب الخط"""ة زي طال"""ب
جاﻣعي"رافقتني ﻣادلين يعقوب ﻣتأبط"ة ذراع"ي اليس"رى وكن"ت أحم"ل طفل"ة ص"ديقة
ﻣادلين .إن ﻣادلين فتاة أنيقة تصغرني ببضعة سنوات فكنا نبدو وكأننا فعال زوج"ين،
اجتزنا اخطر نقطة بسالم ،وﻣا أن اجتزنا النقطة الثانية حتى سحبت ﻣادلين يدھا ﻣن
تحت أبطي وركضت أﻣاﻣي تدفع الناس بيديھا تشق طريق لي ك"ي أتمك"ن ﻣ"ن الس"ير
بسرعة وبدون عوائق ،ولم يكن يعوزھا سوى الصراخ" :أفسحوا المج"ال لق"د نج"ح
بالھروب" .ص 118
11
ﻣا الذي لم يروه لنا الكتاب؟
كقارئ ،ﻣتحمس للكتاب  ،وﻣعجب بأسلوبه  ،كنت أتمنى أشياء أكثر ،وس"أظل أتمن"ى
إن يلتفت الكاتب إلى المالحظات التي يقدﻣھا الق"راء الحريص"ين عل"ى ھك"ذا ن"وع ﻣ"ن
الكت""ب  ،خصوص""ا وان الكات""ب س""ينال الثق""ة بموض""وعيته الملموس""ة وع""دم انحي""ازه
العاطفي لغير الحقيقة.
ف""الرفيق جاس""م الحل""وائي ل""م يح""دثنا بفص""ل ﻣس""تقل  ،ع""ن ظ""روف انتخاب""ه للجن""ة
المركزية  ،وتناثرت المعلوﻣات عن ھ"ذا األﻣ"ر ھن"ا وھن"اك ف"ي فص"ول الكت"اب بش"كل
ربم"""ا يص"""عب لمھ"""ا  ،وك"""ان ﻣمكن"""ا الح"""ديث ع"""ن ظ"""روف ترش"""يحه  ،وردود فعل"""ه
الشخصية وردود فعل اآلخ"رين  ،وحض"وره أول اجتم"اع للجن"ة المركزي"ة وﻣ"ا ح"ول
ذل"ك  ،وأيض""ا ع"ن تفاص""يل خروج"ه ﻣ""ن عض"وية اللجن""ة المركزي"ة وقناعات""ه وردود
فعله وتفاصيل ﻣا جرى  ،فليس كاف أبدا الحديث عن ذلك ببضعة سطور.
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كنت أتمن"ى ﻣ"ن الكات"ب أيض"ا إن يخص"ص فص"ال ﻣس"تقال لشخص"ية القائ"د الش"يوعي
عزي""ز ﻣحم""د  ،خصوص""ا وأن الرفي""ق عزي""ز ﻣحم""د ق""اد الح""زب لفت""رة زﻣني""ة طويل""ة
) 1964ـ  ، ( 1993والرفيق جاسم الحلوائي عاش ﻣعه وسجن ﻣعه وعمل ﻣعه ف"ي
ﻣواقع حزبية نض"الية ﻣختلف"ة  ،ﻣم"ا يت"يح ل"ه ل"و ح"اول أن يرس"م للق"ارئ ص"ورة ﻣ"ا
لھ""ذا القائ""د الش""يوعي  ،ولش""رح أس""لوبه القي""ادي ف""ي العم""ل  ،وتط""وره الفك""ري،
وعالقاته ﻣ"ع ﻣختل"ف الرف"اق ف"ي قي"ادة الح"زب  ،وﻣ"ا يق"ال ع"ن أس"لوبه ف"ي القي"ادة
باإلﻣساك بالعصا ﻣن الوس"ط ،وع"ن ايجابي"ات وس"لبياته  ،ال"خ  ،فم"ن ھ"ذه التفاص"يل
واألحك""ام يمك""ن للك""ادر الحزب""ي الش""اب إن ي""تعلم ويتثق""ف،وھي بالت""الي س""تكون ﻣل""ك
للتاريخ.
واألﻣ""ر ك""ذلك يتعل""ق بأس""ماء ق""ادة ح""زبيين آخ""رين  ،ﻣث""ل الش""ھيد البط""ل س""الم ع""ادل
وغيرھم  ،بحيث أن ذلك يجعلنا نطمع ﻣن الكات"ب ب"أن يض"يف فص"ول جدي"دة للطبع"ة
القادﻣة ﻣن الكتاب  ،أو إن يكون ھناك كتاب ﻣستقل بھذا الخصوص.
ختاﻣا أقول للقراء األعزاء ھذا كتاب يستحق الدراسة والقراءة المتك"ررة فھ"و كت"اب
شيق وغني بمادته وأسلوبه  ،فتحية للكاتب وأﻣنيات بالصحة وعمرا ﻣديدا.
سماوة القطب
***
نشر الكاتب ﻣحمد علي ﻣح"ي ال"دين ﻣق"اال ف"ي جري"دة الم"دى بت"اريخ  18آذار 2007
تحت العنوان التالي:

الحقيقة كما عاشھا الحلوائي
ﻣحمد علي ﻣحي الدين
ﻣ"""ن التقالي"""د الرائع"""ة ل"""دى الساس"""ة والمفك"""رين  ،والزعم"""اء والق"""ادة العس"""كريين،
والمشاركين في األحداث العاﻣ"ة ،أو ص"ناعھا ،كتاب"ة الم"ذكرات ،وتختل"ف الم"ذكرات
ﻣ""ن واح""د إل""ى آخ""ر ،تبع""ا لطريقت""ه ف""ي الس""رد ،وﻣكان""ه ﻣ""ن ص""دق الكلم""ة ،وجدي""ة
الطرح ،وكم ﻣن المذكرات ﻣا كانت وباال عل"ى أص"حابھا ،لم"ا حوت"ه ﻣ"ن المغالط"ات،
وفضح ألسرار خاصة كان األولى التستر عليھا ،وإبقاؤھا طي الكتم"ان لم"ا فيھ"ا ﻣ"ن
أﻣ""ور ال يص""ح التص""ريح بھ""ا ،أو اإلفص""اح عنھ""ا ،ﻣم""ا ھ""ي ض""من المحظ""ورات ف""ي
الجانب األخالقي ﻣنھ"ا عل"ى األق"ل ،ولك"ن ھك"ذا ك"ان يص"در بعض"ھا ،وھ"و يحم"ل ف"ي
طياته ﻣن العجر والبجر ﻣا ال يمكن الركون إليه ،واألخذ به ،عل"ى ﻣ"ا ألص"حابھا ﻣ"ن
االحترام في نف"وس اآلخ"رين ،ولس"ت ف"ي ھ"ذه العجال"ة ﻣلزﻣ"ا باإلش"ارة إل"ى ھ"ؤالء،
ولك""ن الق""راء الك""رام يعرف""ون الكثي""ر ﻣ""نھم ،وﻣ""ا ھ""ذه المقدﻣ""ة إال تمھي""داً لم""ا أود
اإلش"ارة إلي""ه ف""ي ﻣ""ذكرات األس""تاذ جاس"م الحل""وائي ،المناض""ل الجس""ور ،والش""يوعي
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األص"يل ،ال""ذي ب""وأه ج"ده واجتھ""اده ،الص""عود إل"ى قم""ة الھ""رم ف"ي الح""زب الش""يوعي
العراقي ،لجھاديته الرائعة ،وﻣواقفه المعروفة في سنين النضال.
ولقد كان النحداره الطبقي ،أثره الواضح في ﻣجمل سيرته النض"الية ،ونالح"ظ عم"ق
تأثير ھذا االنحدار ف"ي س"لوكياته بمختل"ف الظ"روف واألزﻣ"ان ،وربم"ا لھ"ذا االنح"دار
أثره في ابتعاده ع"ن اإلس"فاف ال"ذي عرف"ت ب"ه الطبق"ات المترف"ة ،أو األرس"تقراطية،
ل"ذلك ج""اءت ﻣذكرات"ه بس""يطة بس""اطة الحقيق"ة نفس""ھا ،بس""رد األح"داث كم""ا ھ""ي دون
رتوش أو تزويقات ألفھا البعض ف"ي كتاب"ة الم"ذكرات ،أو ابتع"اد ع"ن ذك"ر ﻣ"ا يس"يء
لھم أو لمواقفھم فيھا .وس"أﻣر ﻣ"رور الك"رام ،دون ال"دخول ف"ي تفاص"يلھا وﻣ"ا حوت"ه
بين طياتھا ،ففيھا الكثير ﻣما يستحق الوقوف عنده في إطراء أو إضافة أو توضيح،
لولوجھ""ا ف""ي فت""رات حرج""ة ﻣ""ن ت""اريخ الح""زب الش""يوعي العراق""ي عب""ر ﻣس""يرته
الطويل"ة ،ولع"ل ﻣ"ا ظھ"ر ل"ي بع""د الق"راءة األول"ى ي"دفعني إل"ى الق"ول دون خش""ية ،أن
بعض الحقائق الواردة فيھا ،صححت الكثير ﻣما علق في ذاكرتي ﻣن أخطاء لمس"تھا
ف"ي ﻣ""ذكرات بع""ض ﻣ""ن كت"ب ع""ن تل""ك الفت""رة ،فق"د أورد ال""بعض أﻣ""ورا تمث""ل وجھ""ة
نظرھم ،حاولوا ﻣن خاللھ"ا تبري"ر األخط"اء والھف"وات برﻣيھ"ا عل"ى ع"اتق اآلخ"رين،
للخروج س"المين ﻣ"ن تبعاتھ"ا ،ف"ي الوق"ت ال"ذي ك"انوا ف"ي القم"ة ﻣ"ن المش"اركين ف"ي
ص""نعھا ،إال أن األس""تاذ الحل""وائي ل""م يح""اول التنص""ل ع""ن خط""أ أو ھف""وة ،ب""ل ب""ين
ﻣسؤوليته عن جميع األخطاء وتحمله لتبعاتھا ،رغم أنه ل"يس ف"ي الص"ميم ﻣنھ"ا ،أو
السبب فيھا ،ولكنھ"ا المس"ؤولية الجماعي"ة الت"ي تعن"ي المش"اركة ف"ي الغ"نم والج"رم،
والخط""أ والص""واب ،وﻣ""ا أح""رى اآلخ""رين أن يح""ذوا ح""ذوه ،وينھج""وا نھج""ه  ،فتل""ك
لعمري ﻣزية الكاتب األﻣين.
والب""د ل""ي ﻣ""ن قب""ل الخ""وض ف""ي التفاص""يل ،بي""ان ﻣزاي""ا ھ""ذا الكت""اب الص""ادر ع""ن دار
ال"رواد المزدھ""رة للطباع""ة والنش""ر ،وخل""وه ﻣ""ن األخط""اء المطبعي""ة ،وھ""ذا أﻣ""ر ن""ادر
الح"دوث ف"ي المطب"وع العراق"ي س"ابقا ،تس"تحق علي"ه ـ ھ"ذه ال"دار ـ الحم"د والثن"اء،
واإلجالل واإلكبار ،رغم أن كتابة العنوان وتصميمه ﻣن الفن"ان فيص"ل لعيب"ي  ،كان"ت
دون المس""توى المطل""وب ،فھ""و أش""به باألحجي""ة ،وكتاب""ة الح""روز الت""ي يلج""أ إليھ""ا
السحرة والمشعوذون ،يتعذر قراءتھا أال بعد التدقيق والتحقيق ،رغم إعجابي ب"أخي
الفنان وقدرت"ه عل"ى التص"ميم واإلخ"راج ،ولع"ل لغي"ري رأي"ه المغ"اير ،إال أن ذل"ك ﻣ"ا
تبادر إلى ذھني بعد قراءتي للغالف .وﻣن ﻣالحظاتي األخرى حول الكتاب:
1ـ يالحظ القارئ وجود فترات ﻣتقطع"ة ل"م يج"ر الكتاب"ة عنھ"ا ،رغ"م أن تل"ك الفت"رات
حافل""ة بالنش""اط والحيوي""ة ،وﻣزدحم""ة باألح""داث الت""ي ت""دعو طبيع""ة الم""ذكرات إي""راد
أح""داثھا ،وبي""ان تفاعالتھ""ا وتأثيرھ""ا ،ورأي""ه ف""ي األﻣ""ور الت""ي رافقتھ""ا ،لكون""ه ﻣ""ن
صناعھا والخائض"ين ف"ي غمارھ"ا ،لم"ا ف"ي ذل"ك ﻣ"ن اس"تجالء لنق"اط جدي"دة ق"د تنف"ع
الدارس والمؤرخ ألحداث تلك الفترة.
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2ـ" المالح""ظ أن األس""تاذ الفاض""ل ،ق""د جع""ل لمذكرات""ه عن""اوين فرعي""ة ،اس""تدعته إل""ى
تغيير السياق الت"اريخي الس"ردي ،وعل"ى س"بيل المث"ال ال الحص"ر ،عن"د خروج"ه ﻣ"ن
السجن بمرسوم العفو الصادر ﻣن حكوﻣة الثورة ف"ي آب ، 1958/أنتق"ل إل"ى أح"داث
آذار  ، 1959بفص""ل عنوان""ه االص""طدام ،أورد ف""ي بدايت""ه حكاي""ة الخ""الف ب""ين ف""رع
ال"""وطني ال"""ديمقراطي ف"""ي ك"""ربالء ،وﻣنظم"""ة الح"""زب الش"""يوعي ،ث"""م ع"""اد لتسلس"""ل
األحداث ،ودوره في بناء المنظمة بعد خروجه ﻣن السجن ،وكان علي"ه ﻣتابع"ة س"رد
األحداث وﻣا قام به ﻣن نشاط في بناء المنظمة وتفعيل نشاطھا في تلك الفت"رة ،حت"ى
الوصول إلى ﻣا رافقھ"ا ﻣ"ن اص"طدام ﻣ"ع اآلخ"رين ،ولع"ل ھ"ذا الخل"ل ن"ابع ﻣ"ن نش"ره
ﻣواض""يع الم""ذكرات عل""ى ش""كل حلق""ات ﻣنفص""لة ،ألح""داث ﻣختلف""ة ،ك""ان علي""ه إع""ادة
صياغتھا لتأخذ ﻣداھا التاريخي في السرد والتسجيل)ص 64وﻣا بعدھا(.
3ـ كذلك العنوان الرئيسي الوارد ص) 47عشية ثورة  14تم"وز( فق"د س"رد ﻣذكرات"ه
اعتبارا ﻣن انتفاضة تشرين  ، 1956رغم إن السياق السردي لألحداث كان ﻣتص"ال،
أال أن ھذا العنوان السابق ألوانه جعل القارئ في حي"رة ،ول"و ك"ان العن"وان)ﻣق"دﻣات
ثورة تموز( ال عشيتھا ،لكان أح"رى ب"القبول ،ألن عش"ية الث"ورة تعن"ي قب"ل ليل"ة ﻣ"ن
حدوثھا ،ولكنه سرد أحداث أكثر ﻣن سنة ونصف قبل الثورة ،وھو ﻣ"ا جع"ل العن"وان
في غير ﻣحله.
4ـ " تح""ت عن""وان الھ""روب ﻣ""ن ﻣعتق""ل خل""ف الس""دة  ،أورد ﻣ""داخالت زواج""ه ،وابت""دأ
الموضوع بتعھ"ده لزوجت"ه ب"الھروب ف"ي حال"ة إلق"اء الق"بض علي"ه ،ث"م أورد ب"دايات
تعرفه بھا ،وكان األول"ى أن تك"ون ھ"ذه الفق"رة ف"ي س"ياقھا بع"د ال"زواج ،ال أن تك"ون
ﻣقدﻣة للموضوع ،وھذا االرتباك في التسلسل أثر بشكل سلبي على المذكرات.
5ـ" رغ"م ھ"ذه المآخ"ذ ـ عل"ى ف"رض وجودھ"ا ـ إال أن ف"ي الم"ذكرات جوان"ب ايجابي"ة
حري""ة بالتبجي""ل واإلش""ادة ،فق""د أدل""ى برأي""ه ف""ي أﻣ""ور ش""ائكة يت""ورع الكثي""رون ع""ن
الخوض بھ"ا ،ﻣنھ"ا ﻣ"ا راف"ق بع"ض الفت"اوى التكفيري"ة وبواعثھ"ا واألس"باب الكاﻣن"ة
وراءھ"ا ،ورغ"م أن""ه أوض"ح الش""يء الكثي"ر ،إال أن ﻣ"ا ل""م يكت"ب أكث""ر والس"كوت عن""ه
أجمل وأحسن ،في ﻣثل ھذه الظروف ،ولكن ﻣجرد اإلشارة كان إضاءة لماح"ة لواق"ع
نح""اول تج""اوزه ونس""يانه ألس""باب ذاتي""ة وﻣوض""وعية ،ق""د ت""زول ف""ي ي""وم ﻣ""ن األي""ام
فتظھ""ر الحق""ائق كم""ا ھ""ي ،وتب""ان ال""دوافع الكاﻣن""ة وراء الكثي""ر ﻣ""ن الح""وادث الت""ي
رافق""ت تل""ك الفت""رة ،بإرھاص""اتھا المختلف""ة وحوادثھ""ا المثي""رة ،وھ""و ﻣ""ا س""جلته ف""ي
أوراقي ﻣشفوعا ً باألدلة واألسانيد.
6ـ لع"ل ﻣ"ا ھ"و ح"ري باإلعج"اب واإلكب"ار ،أدالء المؤل"ف ب"آراء س"ديدة ح"ول الوض"ع
ال"راھن وآف"اق المس"تقبل ،ف"ي ظ"ل األح"داث الجاري"ة ف"ي الع"راق ،فق"د ك"ان إلش"اراته
المختلف""ة ،واس""تنتاجاته ف""ي ض""وء الواق""ع ،وﻣ""ا ح""دث ف""ي دول أخ""رى ،ﻣ""ا يع""ين
اآلخرين في تلمس الطريق للخ"روج ﻣ"ن األزﻣ"ة الحالي"ة الت"ي تأخ"ذ بخن"اق الم"واطن
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العراقي ،ورغم إن المذكرات تسجيل لماضي غابر ،أال أنه حاول استش"فاف ﻣ"ا يع"ين
على دراسة الحاضر بكل إرھاصاته وتقلباته ،والطرق الكفيل"ة بمواجھت"ه وف"ق رؤي"ا
صائبة بنيت على أسس ﻣن الواقعية المطلوب"ة ف"ي ﻣواجھ"ة األح"داث ،ولع"ل جرأت"ه،
ف"ي كش""ف ﻣ"ا ج""رى ويج"ري ف""ي دول ﻣج""اورة ،كفيل"ة بتح""ذير اآلخ"رين ﻣ""ن الم""رور
بنفس الحال"ة الت"ي ع"انى ﻣنھ"ا اآلخ"رون ،وع"دم تك"رار األخط"اء القاتل"ة الت"ي وقع"ت
فيھا بعض الحرك"ات السياس"ية لع"دم قراءتھ"ا للواق"ع بص"ورة ص"حيحة ،ﻣ"ا أدى إل"ى
وقوعھا فريسة سھلة بأيدي القوى الرجعي"ة والمتش"ددة ،وعلين"ا االس"تفادة ﻣ"ن تل"ك
التجارب المريرة وأخذ العبر ﻣنھا ،للخروج ﻣن عنق الزجاج"ة الت"ي تم"ر ب"ه الحرك"ة
الوطنية والديمقراطية في العراق.
7ـ لعل أوضح ﻣا ظھر للعيان في ھذه الم"ذكرات ،أن ﻣدرس"ة الش"يوعيين الع"راقيين،
رغ""م ظروفھ""ا المادي""ة الص""عبة ،تمكن""ت ﻣ""ن تخ""ريج أس""اتذة ف""ي التحلي""ل السياس""ي،
يتع""ذر عل""ى الدارس""ين المنھجي""ين الوص""ول إل""ى ﻣس""توياتھم ف""ي التحلي""ل وال""درس،
فاألس"تاذ الحل""وائي ل""م يص""ل بدراس""ته المنھجي""ة إل""ى ﻣ""ا وص""ل إلي""ه حمل""ة الش""ھادات
العلي""ا ف""ي األدب واللغ""ة والسياس""ة ،إال أن ﻣدرس""ة الح""زب تمكن""ت ﻣ""ن إب""راز طاق""ة
رائعة في االستنباط السياسي بلغة عربية سليمة ،وﻣنھجي"ة واض"حة ،يحس"ده عليھ"ا
الكثي""رون ،وھ""ذه المدرس""ة خرج""ت المئ""ات ﻣم""ن ھ""م عل""ى ش""اكلته ،ولعل""ي ﻣ""دين
بالجانب األكبر ﻣن ثقافتي السياسية والعاﻣة ،لھذه المدرسة الوطني"ة ،الت"ي أص"بحت
عالﻣة بارزة في تاريخ العراق الحديث.
8ـ المزي"ة األخ"رى لھ"ذه الم"ذكرات أنھ"ا اعتم"دت عل"ى الش"ھادات الحي"ة ،واس"تجالء
آراء اآلخرين فيھا قبل طبعھا ،ﻣا جعلھا صادقة في أطروحاتھ"ا ،أﻣين"ة ف"ي نتائجھ"ا،
راس""خة ف""ي تناولھ""ا ،ل""م تعتم""د الح""دس والتخم""ين ،أو الرواي""ة البعي""دة ع""ن ﻣوق""ع
الحدث ،فاستعان المؤلف ببعض المطلعين والقريبين لتدعيم ذاكرت"ه ،وإعط"اء األﻣ"ر
ﻣصداقية أكثر ،لصدوره عن ﻣطلع عارف ببواطن األﻣور.
9ـ""" ق"""د يح"""اول الكثي"""رون التغطي"""ة عل"""ى األخط"""اء والتج"""اوزات ،وإس"""باغ بع"""ض
التوص""يفات عليھ""ا ،إال أن""ه تجن""ب ھ""ذه األﻣ""ور ،وط""رح الوق""ائع كم""ا ھ""ي بمص""داقية
عالية ،ظھر ذلك جليا واضحا في ﻣوضوعة الديمقراطية في الحزب الشيوعي ،حيث
ل"""م تف ّع"""ل تل"""ك الديمقراطي"""ة ف"""ي الح"""زب رغ"""م أنھ"""ا ﻣ"""ن ص"""ميمه ،وخصوص"""ا ف"""ي
االنتخابات بسبب طبيعة العمل السري ،والظروف التي عمل فيھا الحزب ،إال أن ذلك
ال يعن"ي انع""داﻣھا كلي"ا ،حي""ث ك"ان للكثي""ر ﻣ"ن الق""رارات طابعھ"ا ال""ديمقراطي الس""ليم،
وخصوصا عند توفر الظرف المالئم لتطبيق الديمقراطية ،وأن ظھور بعض القيادات
الفردية كان بسبب طبيع"ة الظ"رف السياس"ي غي"ر المالئ"م لظھ"ور القي"ادة الجماعي"ة،
أﻣا في فترات العمل العلني ،فالديمقراطي"ة ھ"ي المعي"ار ف"ي اتخ"اذ الق"رارات ،وإق"رار
المواق""ف الخط""رة للح""زب ،وتجل""ى ذل""ك واض""حا ف""ي رف""ض خ""ط آب التص""فوي ،عن""د
االعت""راض علي""ه ﻣ""ن بع""ض أرك""ان القي""ادة والقاع""دة ،وﻣن""ذ ﻣ""ؤتمر الديمقراطي""ة
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والتجديد ،سار الحزب بخطوات واسعة ف"ي تفعي"ل الممارس"ة الديمقراطي"ة ف"ي عمل"ه
الحزبي ،وﻣازال عليھا وأصبحت السمة البارزة لعمله في ﻣختلف المستويات.
10ـ لعل القارئ الكريم يش"اركني ال"رأي  ،ب"أن ﻣ"ذكرات الحل"وائي حفل"ت ب"الكثير ﻣ"ن
الدروس والعبر ،التي علينا االستفادة ﻣنھا في الظرف الراھن ،ولعلھا ستكون دافع"ا
لآلخرين في كتابة تجاربھم وذكرياتھم ،إلغناء األجيال الالحقة ب"الخبرة ،واالس"تفادة
ﻣنھ""ا ف""ي البن""اء الجدي""د للح""زب ،ألن تج""ارب الق""ادة السياس""يين درس رائ""ع وﻣمت""ع
وﻣفيد يستلھم ﻣنه اآلخرون دروسا في النضال والتضحية ﻣ"ن أج"ل المب"ادئ والمث"ل
الساﻣية ،التي يناضل ﻣن أجلھا الشيوعيون ،وال يسعني في الختام أال إزج"اء الش"كر
والتق""دير ل""دار ال""رواد المزدھ""رة عل""ى ﻣ""ا ق""دﻣت ﻣ""ن زاد فك""ري وجھ""د ﻣش""كور ف""ي
الطباعة ،وأن تكون إصداراتھا بالمستوى الالئ"ق باس"مھا الكبي"ر ف"ي ع"الم المعرف"ة،
وأن تكلل جھودھا بالنجاح ودوام التقدم واالزدھار.
***
لقد كتبت ﻣقاال تعليقا على ﻣقال "المدى" أوضحت فيه ،ضمن ﻣا أوض"حت ،أس"باب
عدم تناولي لبعض األحداث .وھذا اإليضاح ھ"و لك"ل ال"ذين ط"البوني ب"ذلك بم"ن ف"يھم
الكاتب أبو الفوز .وكان ﻣقالي تحت العنوان التالي:

تعليق على ﻣقال
"كيف عشت الحقيقة"
نش""رت جري""دة "الم""دى" الغ""راء ف""ي  18آذار  2007ف""ي ص""فحة آراء وأفك""ار ﻣق""اال
بعنوان "الحقيقة كما عاشھا الحلوائي" بقلم األستاذ ﻣحمد علي ﻣحي الدين.
بادئ ذي بدء ،أود أن أشكر الكاتب شكرا جزيال عل"ى ثنائ"ه الجمي"ل وتقييم"ه الرفي"ع
لكتابي "الحقيقة كما عشتھا" ،وقد أسعدني ذلك وأسعد جميع الذين أعج"بھم الكت"اب
وأحب""وه .وأتمن""ى أن أك""ون ج""ديرا باألوص""اف الت""ي أس""بغھا الكات""ب عل""ي ،وأن أبق""ى
عند حسن ظن القراء األعزاء.
لست بصدد اإلشارة ھنا إلى إيجابيات الكتاب الت"ي ن" ّوه بھ"ا الكات"ب ،وإنم"ا أرغ"ب أن
أطلعه على تأييدي للمالحظات المرقمة  2و 3و ،4والتي تتعلق بتقديم وتأخير بع"ض
الفقرات وتغيير كلمة ف"ي عن"وان أح"د المواض"يع ،وس"أعالج ذل"ك ف"ي الطبع"ة الثاني"ة
المنقح""ة والمزب""دة،التي اخط""ط إلص""دارھا ف""ي المس""تقبل ،وب""ودي ھن""ا التعلي""ق عل""ى
بعض المالحظات التي وردت في ﻣقالة الكاتب.
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* تفاوت""ت آراء الق""راء ف""ي الموق""ف ﻣ""ن الغ""الف األول للكت""اب وأس""لوب كتاب""ة اس""م
الكتاب .إن جميع اآلراء التي تلقيتھا ﻣن القراء داخل الوطن ،بما فيھا آراء الع"اﻣلين
ف""ي دار ال""رواد المزدھ""رة ،ق""د اعترض""ت عل""ى تص""ميم الغ""الف األول ل""نفس األس""باب
التي ذكرھا الكاتب في ﻣقاله وھ"ي" :أش"به باألحجي"ة ،وكتاب"ة الح"روز  ."...وأغل"ب
اآلراء الت""ي تلقيتھ""ا ﻣ""ن الق""راء خ""ارج ال""وطن اس""تلطفت التص""ميم أو أثن "ت علي""ه،
لألسباب التي ذكرھا الكاتب يوسف أبو الفوز ،فقد أشار الكاتب إلى التصميم بالقول:
"غ""الف الكت""اب ك""ان ﻣ""ن تص""ميم الفن""ان المب""دع فيص""ل لعيب""ي  ،ال""ذي ق""دم تص""ميما
جميال ﻣبتكراً ."...إنني لست بصدد التوقف عند ﻣغزى ھذا التفاوت في الرأي ،ف"ذلك
خارج ﻣھمة ھذه المقالة ،وإنما أود أن أعلن بأني وافقت على تغيير تصميم الغ"الف
للطبعة الثانية نزوال عند رغبة الدار والقراء في داخل الوطن .ولم يأت ذلك لقن"اعتي
ب""التغيير ،ف""إنني أحبب""ت التص""ميم وق""د تبنيت""ه بع""د أن اقترح "ت تع""ديالً علي""ه ،أخ""ذ ب""ه
الفنان المبدع فيصل لعيبي ن"زوال عن"د رغبت"ي ،ول"يس قناع"ة ﻣن"ه .وف"ي الحقيق"ة إن
المقترح لم يمس التصميم وإنما يتعلق بنوع الخط الذي كتب به اسمي .وق"د اخت"رت
تص""ميما آخ""ر للطبع""ة الثاني""ة ﻣ""ن ب""ين ثالث""ة تص""اﻣيم عرض""ت عل " ّي ﻣ""ن دار ال""رواد
المزدھ"رة .والتص"ميم الجدي"د ھ"و اآلخ"ر جمي"ل وب"ديع ويتماش"ى ﻣ"ع ﻣتطلب"ات س""وق
الكتب في الداخل ،حسب تقدير الدار ،ونأﻣل أن يرى النور قريبا.
* ورد في المقال " يالحظ القارئ وجود فترات ﻣتقطعة لم يج"ر الكتاب"ة عنھ"ا ،رغ"م
أن تل""ك الفت""رات حافل""ة بالنش""اط والحيوي""ة ،وﻣزدحم""ة باألح""داث الت""ي ت""دعو طبيع""ة
المذكرات إيراد أحداثھا ،وبيان تفاعالتھا وتأثيرھا ،ورأيه في األﻣ"ور الت"ي رافقتھ"ا،
لكونه ﻣن صناعھا والخائضين في غمارھا ،لم"ا ف"ي ذل"ك ﻣ"ن اس"تجالء لنق"اط جدي"دة
ق"د تنف""ع ال""دارس والم""ؤرخ ألح""داث تل""ك الفت""رة ".وللكات""ب أب""و الف""وز وك""ذلك بع""ض
القراء ﻣالحظة ﻣشابھة ،لذلك يھمني جداً إيضاح ھذا الموضوع.
ھذه المالحظة صحيحة لو تعاﻣلنا ﻣع الكتاب على أنه ﻣذكرات في حين أنه ،كما ج"اء
في ﻣقدﻣة الكتاب ،ذكريات" .والمس"احة شاس"عة ب"ين الم"ذكرات وال"ذكريات .وت"زداد
اتس""اعا إذا ﻣ""ا أخض""عت لعملي""ة انتق""اء ص""ارﻣة بأﻣ""ل أن تتج""اوب ﻣ""ع ﻣ""ا ھ""و "ج""دير
بالمعرف""ة" بالنس""بة للق""ارئ "...وھ""ذا ل""يس ق""ولي ،وإنم""ا يع""ود إل""ى ال""دكتور رفع""ت
السعيد في ﻣقدﻣة كتابه الق"يم الموس"وم "ﻣج"رد ذكري"ات" والص"ادر ع"ن دار الم"دى
في عام  ،1999الجزء األول ص .11فالذكريات ﻣمكن أن تخضع لالنتقاء ،ولالنتقاء
الصارم أيضا.
لق""د ذك""رت ف""ي ﻣقدﻣ""ة كت""ابي ﻣ "ا يل""ي" :ﻣ""ا كتبت""ه أش""به بس""يرة ذاتي""ة ،وھ""و ل""يس
بمذكرات بل ھو أبسط ﻣن ذلك ،إنه ذكريات ذات عالقة ﻣباشرة ووثيقة بشخصي في
أغل""ب األح""وال .إنھ""ا تختل""ف ع""ن الم""ذكرات الت""ي تتعاﻣ""ل ﻣ""ع األح""داث التاريخي""ة
بالدرجة األول"ى ".وج"اء ف"ي نف"س المقدﻣ"ة أيض"ا ":واخت"رت ﻣ"ن ال"ذكريات ﻣ"ا ھ"و
جدير بالمعرفة والقراءة بتقديري الخاص".
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اعتقد بأن ھذا التوضيح يشفع ويبرر لي عدم تناولي لبعض األحداث التي ل"م أتط"رق
اليھا ألسباب كثيرة ..أﻣ"ا ل"نقص ف"ي المعلوﻣ"ات والوث"ائق ،أو لع"دم ﻣعرفت"ي الدقيق"ة
والتاﻣة بالمالبسات التي أحاطت بالحدث ،أو تجنبا للتكرار ،وأﻣا ألن تناولھا ينط"وي
على إساءة بالغة لھذه الجھة أو تلك أو لھذا الش"خص أو ذاك وال تغن"ي المعرف"ة ف"ي
تق"""ديري الخ"""اص ،وبالت"""الي ال تخ"""دم حاض"""ر الحرك"""ة التقدﻣي"""ة وﻣس"""تقبلھا  ،أم إن
الظ""رف غي""ر ﻣالئ""م للح""ديث ع""ن بع""ض األح""داث واألﻣ""ور ،وق""د إستحس""ن الكات""ب
سكوتي في الظرف الراھن عن أﻣور ﻣعينة واعتبر ذلك "أجمل وأحسن" .وﻣت"ى ﻣ"ا
تطلب األﻣر الكتابة عن تلك األح"داث وتك"ون ال"ذاكرة ق"د ش"حنت ...فس"أكتب بالتأكي"د.
وفعال فقد كتبت ﻣقاال نشر في المواق"ع االليكتروني"ة وف"ي ص"حيفة "طري"ق الش"عب"
الغ""راء ف""ي  20آذار  2007تح""ت عن""وان " ھ""ل كان""ت تحالف""ات الح""زب الش""يوعي
العراقي كارثية؟ وبينت رأيي بصراحة في ﻣوقف خالف"ي ح"اد ،أال وھ"و الموق"ف ﻣ"ن
"الجبھة الوطنية والقوﻣية التقدﻣية" التي أقيمت في عام .1973
* فوجئت بمدح الكات"ب وثنائ"ه عل"ى طباع"ة الكت"اب ،ف"ي ح"ين أن ھن"اك ﻣآخ"ذ كثي"رة
عليھا .وال أظن بأن تشجيع الدار وحده سيطور إنتاجھا بل أن ﻣساعدتھا عل"ى رؤي"ة
الن""واقص يش""كل ع""اﻣال ﻣس""اعدأ ﻣھم "ا ً لتط""وير عملھ""ا .ص""حيح إن الكت""اب يٌق""رأ ﻣ""ن
البداية حتى النھاية ،بال لَبس أو غموض ،وھذا األﻣر ھام ج"دا وتش"كر ال"دار علي"ه،
ولك""ن ھن""اك أخط""اء طباعي""ة غي""ر ﻣب""ررة عل""ى س""بيل المث""ال ال الحص""ر .إن إخ""راج
تصميم الكتاب غير ﻣوفق ،وكان ينبغي أن يغط"ي التص"ميم الغ"الف كل"ه ول"يس ج"زء
ﻣنه .وأن يكون اسم المصمم ﻣثبتا ﻣع ھوية الكتاب وليس على الغالف .كما ال توج"د
ھناك فواصل بين المواضيع ،فجاءت بعض الصور في بداي"ة المواض"يع ب"دال ﻣ"ن أن
تأتي في نھايتھا ﻣم"ا ش"وش ﻣغزاھ"ا .واس"تخدﻣت كليش"ة )علي"ه الس"الم المزركش"ة(
ب""ديال ع""ن )ع( كم""ا ھ""و ف""ي ال""نص ،وھ""ذه الكليش""ة ص""الحة للكت""ب الديني""ة واألدعي""ة
وليس لمثل ھذا الكتاب.
ﻣع فائق تقديري لكاتب المقال
 8نيسان 2007

قراءة جاسم المطير
ھذه قراءة أخ"رى لكت"اب "الحقيق"ة كم"ا عش"تھا" ق"دﻣھا ﻣش"كوراً الكات"ب والص"حفي
المرﻣوق األستاذ جاسم المطير في الندوة المكرسة لقراءة الكتاب ،والتي عق"دت ف"ي
البيت العراقي في الھاي ـ ھولندا ﻣساء يوم  9شباط  .2008وقد نشرت القراءة ف"ي
المواقع االلكترونية في  20شباط ،واحتلت ﻣكانھا ف"ي ھ"ذا الكت"اب ،س"يجدھا الق"ارئ
بعد ھذا التقديم .لقد أصغيت بعناية لھ"ذه الق"راءة ف"ي الن"دوة ،وﻣ"ن ث"م قرأتھ"ا بعناي"ة
أكب""ر بع""د نش""رھا .واس""تفدت ﻣ""ن بع""ض المالحظ""ات ك""ي أدرجھ""ا ف""ي الطبع""ة الثاني""ة
للكتاب .كانت إحدى ھذه المالحظات ھي تجنب رثاء بعض الشھداء في ﻣ"تن الكت"اب،
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واالكتفاء برثاء عام في فقرة في المقدﻣة ،و ط" ّورت الفك"رة لتش"مل ال"راحلين أيض"ا ً.
ھن""اك ﻣقترح""ات وﻣالحظ""ات عدي""دة وردت ف""ي الق""راءة أتف""ق ﻣعھ""ا ،ولكنھ""ا تتطل""ب
فص"والً أو إع""ادة تركي""ب جدي""د للمواض""يع ،وھ""ي ف""وق ط"اقتي وإﻣكاني""اتي وأن""ا عل""ى
عجلة ﻣن أﻣر إيصال النسخة المنقحة للطبعة الجديدة إلى المطبعة .وحتى لو تمكن"ت
ﻣن تأجيل الطباعة ،فإنني أشعر بأن إع"ادة التركي"ب ،كح"ذف العاﻣي"ة أو التوس"ع ف"ي
الكتاب""ة ع""ن العائل""ة ،عل""ى س""بيل المث""ال ال الحص""ر ،ق""د تك""ون ﻣجازف""ة ترب""ك أج""واء
الكتاب وتوازنه ،في حين القى الكتاب قبوالً بھذه األجواء بالذات.
يتناول األستاذ جاسم المطير أساليب وﻣن"اھج كتاب"ة الس"يرة الذاتي"ة وآلياتھ"ا كخبي"ر،
وھي ﻣرشد جيد لكل ﻣن يروم الخوض في ھذا الجنس ﻣن الكتابة .وكنت سأسترش"د
بھا لو كانت في ﻣتناول يدي عندﻣا شرعت بالكتابة ،وأفترض بأن الكتاب ك"ان يمك"ن
أن يكون أفضل.
ھناك ﻣالحظة لم أتفق فيھا ﻣع العزيز جاس"م المطي"ر وھ"ي الت"ي يق"ول فيھ"ا ﻣ"ا يل"ي:
"ضرورة اإلشارة في السيرة الذاتية إلى ﻣعلوﻣات وافية عن ك"ل ش"خص ي"رد اس"مه
في السيرة  ..ﻣن ھو  ..عالقته بكاتب السيرة  ..عالقت"ه بالح"دث أو األح"داث ال"واردة
بالس""يرة  ..ال""خ " .أعتق""د ب""أن ذل""ك غي""ر عمل""ي ،نظ""راً لكث""رة األس""ماء ال""واردة ف""ي
الكتاب ﻣن الذين عملت ﻣعھم .لقد أشرت إلى بعض السمات أو السمة الرئيسية لع"دد
كبي""ر ﻣ""نھم ،وق""د اخت""رت نم""اذج توقف""ت للتح""دث عنھ""ا تفص""يالً .وكان""ت اختي""اراتي
ﻣقصودة وذات ﻣغزى ﻣع"ين ﻣث"ل أم س"ليم ،ھن"دال ج"ادر )عاﻣ"ل/ح ّم"ال( ،ھاش"م ح"اتم
وول""يم ش""معون ،أعطي""ا التعھ""د بع""دم الع""ودة إل""ى نش""اطھم السياس""ي الس""ابق ،أع""تقال
ثانية فص"مدا واستش"ھدا تح"ت التع"ذيب .ﻣزھ"ر ھ"ول ،أوق"ف االعتراف"ات الت"ي ك"ادت
تص"لني ل"وال استش"ھاده تح"ت التع"ذيب .و ﻣون"اليزا أﻣ"ين ﻣنش"د ،ﻣس"ؤولة ع"ن إدارة
بيتنا الحزب"ي خ"الل القم"ع الوحش"ي ونص"يرة الحق"ا ً .ك7واش خ7در )أب"و س"مرة( ال"ذي
أبدى استعداده للبقاء كآخر رفيق في المقر وكان ل"ه ذل"ك .عب"د الزھ"رة الزم ،ح"رس
قوﻣي في يوم ﻣا ،شيوعي وﻣسؤول عن البيت الحزبي خالل القمع الوحشى .وخ"الو
حاجي ،كادر ﻣ"ن الح"زب االش"تراكي الكردس"تاني وص"ديقنا ،وھ"و ال"ذي ق"دم خ"دﻣات
جليل"ة لحزبن"ا كان"ت إح"داھا تھري"ب إذاع"ة لن"ا ﻣ"ن طھ"ران وإيص"الھا إل"ى كردس"تان.
شبيب ،فالح كھل زعيم قوﻣه كسبته للحزب .إن ھؤالء وغي"رھم ﻣم"ن تح"دثت ع"نھم
 ،كانوا جنوداً ﻣجھولين ،بينھم ﻣن استشھد ببطول"ة ال تق"ل ع"ن بطول"ة ق"ادة الح"زب
المياﻣين .وتح"دثت ع"ن شخص"يات أجنبي"ة ﻣمك"ن ال"تعلم ﻣنھ"ا ﻣث"ل جيرنيك"وف ﻣ"دير
ﻣعھد العلوم االجتماعية في ﻣوسكو وعدد ﻣن أساتذة المعھد.
أكرر ش"كري الجزي"ل للكات"ب العزي"ز جاس"م المطي"ر عل"ى جھ"وده وعل"ى ﻣ"ا بذل"ه ﻣ"ن
ﻣشقة وعناء في قراءة كتابي .إن عمله أثار ويثير ل"دي ﻣش"اعر االﻣتن"ان والس"عادة.
أﻣنياتي له بالعمر المديد ،والمزيد ﻣن العطاء في خدﻣة قضايا شعبنا ووطننا الغالي.
جاسم الحلوائي
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عن الحقيقة التي عاشھا جاسم الحلوائي في كتابه ..
جاسم المطير
ف""ي كثي""ر ﻣ""ن الح""االت اق""رأ بع""ض ص""فحات ﻣ""ن ت""اريخ الع""راق ﻣ""ن دون ﻣرجعي""ة
واضحة أو قوية آو أنني قد ال أراھا دقيقة أو صحيحة ﻣن دون اعتم"اد الكات"ب ال"ذي
اق""رأ ل""ه عل""ى ﻣس""تندات ﻣوثق""ة أو ﻣوثوق""ة ﻣم""ا ق""د يُعي""ق فھم""ي كق""ارئ أو يُعي""ق
تفسيري لتحوالت تحدث في ﻣجرى بحث الكاتب أو اآلثار الناتجة ﻣنھ"ا عل"ى ﻣس"يرة
حياته .
ھن""ا أج""د نفس""ي ﻣرغم""ا عل""ى ق""ول حقيق""ة أول""ى ع""ن كت""اب عنوان""ه "الحقيق""ة كم""ا
عش""تھا" ﻣ""ن ﻣنش""ورات دار ال""رواد – بغ""داد ع""ام  2006لمؤلف""ه الكات""ب العراق""ي
النشيط جاسم الحلوائي الذي ﻣا التقيت به يوﻣا ولم أحظ بش"رف التع"رف علي"ه رغ"م
أنني سمعت باسمه ﻣناضال ذا روح بطولية وله تبجيل كبير في ذھني ﻣن قب"ل جمي"ع
عارفيه ﻣنذ أكثر ﻣن  40عاﻣا  ،فحين أﻣسكت كتابه بيدي داھمني أوالً بع"د أن ق"رأت
ﻣن""ه  70ص""فحة احتم""ال أن يك""ون الكات""ب ق""د اعتم""د عل""ى تص""ورات شخص""ية ف""ي
ﻣحاوالت""ه استش""راف آف""اق التح""والت السياس""ية والتنظيمي""ة ﻣ""ن خ""الل ﻣواجھات""ه
الص"عبة ﻣ"ع ﻣش""كالت حيات"ه العائلي""ة الكادح"ة أو خ"الل ﻣنظورات""ه السياس"ية المثي""رة
للجدل داخل الح"زب الش"يوعي العراق"ي ف"ي أوائ"ل س"ني انتمائ"ه إلي"ه وھ"ي الس"نوات
الت"""ي اس"""تأثرت بن"""وع ﻣ"""ن ص"""عوبات االنش"""قاقات الحزبي"""ة واإلش"""كاالت النظري"""ة
والمنھجية المصاحبة لھا حين وجد نفسه بين تنظيم"ين يس"تأثران بج"دل وﻣالحظ"ات
وتعقيدات .
لك"ن كتابت""ه الملخص"ة ع""ن تجربت"ه ف""ي العم"ل ﻣ""ع ﻣنظم"ة "راي""ة الش"غيلة" أعطتن""ي
قدرا ﻣھما ﻣن الثقة أن ﻣوضوع االنشقاقات داخل الحزب الشيوعي العراقي ن"ال ﻣ"ن
الكاتب جاسم الحل"وائي كثي"را ﻣ"ن الدق"ة والص"راﻣة والمنھجي"ة ف"ي البح"ث والتعاﻣ"ل
ب""الرغم ﻣ""ن أنن""ي اعتق""د بض""رورة توس""يع ﻣنظوﻣ""ة المع""ايير والق""يم والتقالي""د ف""ي
ص""فوف الح""زب الش""يوعي إزاء االنقس""اﻣات الت""ي واجھھ""ا والمخ""اطر الناتج""ة عنھ""ا
وذل"""ك بالتوس"""ع والتعم"""ق ع"""ن المنظوﻣ"""ة االنش"""قاقية المس"""ماة "راي"""ة الش"""غيلة"
وﻣحاول""ة جع""ل األجي""ال الحديث""ة ﻣ""ن الش""يوعيين ت""درك وتتبص""ر ﻣ""واطن الض""عف
والقص""ور ف""ي الوس""ائل واألس""اليب االنش""قاقية  .إنن""ي أرى أن يق""وم األخ الحل "وائي
بكشف ٍ ﻣختصر ٍ ليس فق"ط لس"لبية االنش"قاق ب"ل اليجابي"ة التس"اﻣح الش"يوعي أيض"ا
لضمان وحدة الحزب ونمائه ووضع اآلليات االيجابي"ة وأس"اليب عملھ"ا الديمقراطي"ة
أﻣام األجيال الجديدة والمقبلة ﻣ"ن الش"يوعيين الع"راقيين كن"وع ﻣ"ن خ"الص ودروس
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التجارب الشخصية ﻣن ھذا القبيل كي تغدو نمطا ً ﻣعينا ً ﻣن القوة وﻣن المبدئية داخ"ل
التنظ""يم الش""يوعي خاص""ة وان الفت""رة الزﻣني""ة الت""ي تن""اول بع""ض ص""فحاتھا جاس""م
الحلوائي كانت تمثل أكثر ﻣن نصف قرن ﻣن الزﻣان العراقي الصعب .
بصورة عاﻣ"ة أق"ول أنن"ي وج"دت "كت"اب الحقيق"ة كم"ا عش"تھا" عالم"ا ﻣحبب"ا عن"دي
ألن""ه ك""ان وجھ""ا أخ""ر ﻣ""ن ص""ورة حي""اتي وﻣ""ن ص""ور حي""اة الكثي""رين ﻣ""ن األص""دقاء
واألصحاب والرفاق الذين يروج دائما عصب ذكرياتھم في عقلي وقد قادتني ذب"ذبات
خيالي التي تفاعلت ﻣع كل صفحة ﻣن صفحات الكتاب إلى شكل ﻣن أش"كال الحض"ور
والت""أثير المتب""ادلين ﻣ""ع العط""اء المعرف""ي الغزي""ر ف""ي ت""اريخ الس""يرة الذاتي""ة لجاس""م
الحلوائي الذي ھو بالتأكي"د ج"زء ﻣ"ن الس"يرة الذاتي"ة المش"تركة لش"يوعيين ع"راقيين
آخ""رين كان""ت كين""ونتھم الحزبي""ة س""يال ﻣ""ن ص""ور نض""االت وأص""وات وأفك""ار الح""زب
الشيوعي العراقي وطرائق وجوده ف"ي الم"دن والق"رى واألري"اف عب"ر وج"ود خالي"اه
األولية ولجانه القيادية .
بمعنى أخر أق"ول إن قراءت"ي الدقيق"ة لھ"ذا الكت"اب خ"الل ليلت"ين ﻣتع"اقبتين وج"دت إن
ﻣض""اﻣين الكت""اب كان""ت خالص""ة تجرب""ة عاش""ھا وﻣارس""ھا وأدركھ""ا جاس""م الحل""وائي
وھو قد جاء ﻣر ّوجا لھا بكتابه ﻣخططا لحركة التفاعل ﻣ"ع قارئ"ه ك"ي يحق"ق طموح"ه
وقد وجدت إن أسلوب كتابة السيرة الذاتية الحلوائية قد اوجد دفعا قويا في ﻣضاﻣين
الكتاب لتحقيق فوائ"د كثي"رة ﻣ"ن خ"الل تل"ون اس"تحقاقاتھا التاريخي"ة المعب"رة ع"ن ﻣ"ا
يلي :
) (1ﻣصداقية المعلوﻣات العاﻣة والتفصيلية الت"ي أوردھ"ا الكات"ب والت"ي أراھ"ا عم"ال
ﻣقب"""وال وﻣس"""اعدا ﻣس"""تقبليا لجمي"""ع الم"""ؤرخين والب"""احثين والدارس"""ين ف"""ي الش"""أن
السياسي العراقي فحتى في أصعب الظروف التي عاشھا الكات"ب وعاش"تھا تنظيم"ات
حزب""ه ل""م يلج""أ للتموي""ه ع""ن بع""ض سياس""ات الح""زب أو ﻣواقف""ه أو تغطي""ة بع"""ض
المعلوﻣ""ات الض""رورية  .انظ""ر ﻣ""ثال ص  23ف""ي حديث""ه ع""ن النزع""ة اليس""ارية داخ""ل
الحزب .
) (2ﻣعلوﻣات السيرة الذاتية التي كتبھا الحلوائي ﻣكتوبة بقلم فردي لكنھا تعبّ"ر ع"ن
نبض حركة جماعة  ،والجماعة المقصودة ھنا ھم الشيوعيون  .انظر ﻣ"ثال ص ،50
 ،95 ،77وغيرھا .
) (3ثب""ت ل""ي إن الحل""وائي يمل""ك كن""وزا ﻣعرفي""ة تنظيمي""ة ع""ن ﻣنعطف""ات حاس"مة ف""ي
ت""اريخ الح""زب الش""يوعي  .والب""د ل""ي ﻣ""ن إث""ارة انتباھ""ه إل""ى ض""رورة ال""دخول ف""ي
تفاص""يل الكثي""ر ﻣ""ن تل""ك المنعطف""ات لتك""ون أساس""ا ف""ي فھ""م الق""ارئ لتط""ور اإلنس""ان
الشيوعي في العراق على ﻣحور و عالم وعماد تطور سيرة الحزب الشيوعي ذاته .

320

) (4كما أن السيد جاسم الحلوائي يمل"ك ذاك"رة ﻣت"واترة ورائع"ة ع"ن بع"ض ص"فحات
ھاﻣ"""ة ف"""ي ت"""اريخ عالقت"""ه ﻣ"""ع الح"""زب الش"""يوعي وھ"""ي ذاك"""رة جدلي"""ة ق"""ادرة عل"""ى
المساھمة في توثيق الكثير ﻣن ﻣواقف قيادة الحزب في فترات ﻣتعاقبة وﻣختلفة .
) (5يمل"""ك الكات"""ب جاس"""م الحل"""وائي قلم"""ا عص"""اﻣيا ﻣتألق"""ا ف"""ي كش"""وف الكثي"""ر ﻣ"""ن
الصفحات غير المقروءة ﻣما جعله ليس قائدا عماليا في تنظيم"ات الح"زب الش"يوعي
بل كاتبا على صفحات جرائد الحزب وﻣجالت"ه ق"ادرا عل"ى توثي"ق الكثي"ر ﻣ"ن ﻣواق"ف
قيادة الحزب وﻣسيرتھا .
) (6يمكنني القول أيضا إن كتاب الحلوائي ال يغطي غير بعض وليس كل ﻣ"ا رآه ﻣ"ن
المش""ھد الش""يوعي ف""ي حق""ول النض""ال السياس""ي لك""ن الكت""اب يمك""ن أن يك""ون أداة
حاسمة ف"ي ﻣعرف"ة الكثي"ر ﻣ"ن الحق"ائق ف"ي ص"ور الماض"ي والحاض"ر الش"يوعي ف"ي
العراق .
) (7لذلك أقول بھذه المناس"بة أن ﻣص"لحة الح"زب الش"يوعي ال تقتض"ي غ"ض النظ"ر
ﻣ""ن قب""ل الحل""وائي أو غي""ره ﻣ""ن الق""ادة الش""يوعيين ع""ن بع""ض ص""فحاته ﻣھم""ا كان""ت
المس"""توجبات التكتيكي"""ة  .إن األج"""در فع"""ال للكات"""ب جاس"""م الحل"""وائي ولھ"""ذا الكت"""اب
المسمى الحقيقة كما عشتھا وتبعا لمصلحة الحزب أن ي"تغلغال ﻣ"ثال ف"ي  -1ﻣوض"وع
انشقاق ﻣا سمي بالقيادة المركزي"ة  – 2ﻣوض"وع القناع"ة المبھم"ة ف"ي عق"د الجبھ"ة
الزائفة ﻣع حزب البعث الحاكم المخادع  -3أسباب وجود وحصول ﻣس"ؤولية ش"ھداء
الحزب الشيوعي في بشت ئشان الكردية .
لقد القى كت"اب جاس"م الحل"وائي ترحيب"ا عاﻣ"ا ﻣ"ن قرائ"ه ألن"ه تض"من ص"فحات جليل"ة
وﻣھمة ﻣن تاريخ الحزب الشيوعي العراقي كان جاسم الحل"وائي ف"ي تل"ك الص"فحات
جميعھ""ا ح""اﻣال عقيدت""ه ف""ي التنظ""يم الش""يوعي لي ّوس""ع وج""وده التنظيم""ي داخ""ل ترب""ة
األرض العراقي""ة المغروس""ة بك""ل أن""واع الطيب""ات  .وكت""اب "الحقيق""ة كم""ا عش""تھا"
كشف أﻣاﻣي بأسلوب تلقائي عن قيم"ة العقي"دة الت"ي يحملھ"ا عاﻣ"ل  ،ش"اب  ،ك"ادح ،
اسمه جاسم الحلوائي لم يتغلغل في قلبه غير اإلحساس بعدالة قضيته وقض"ية حزب"ه
وقضايا شعبه كلھا وھو في كل سطور حياته لم يخش الموت ول"م يھ"تم لحيات"ه ف"دا ًء
لقضايا الشعب العراقي وأرضه وھويته وحضارته .
قراءتي لھ"ذا الكت"اب ال تتعل"ق بمنھجي"ة ص"فحاته التاريخي"ة لكنن"ي س"أتناول ﻣنھجي"ة
"تبويب" المواد الغنية ع"ن الس"يرة الت"ي تض"منھا الكت"اب  .بمعن"ى أدق س"أقول ع"ن
الج""نس األدب""ي ال""ذي اعتم""ده الكات""ب  .ھ""ل كت""ب س""يرة ذاتي""ة ﻣتكاﻣل""ة تن""درج ض""من
أص""ول الس""يرة األدبي""ة وخططھ""ا ..؟ أم ان""ه ج""اور ھ""ذه الس""يرة بكتاب""ة ﻣ""ذكرات أم
ذكريات كما جاء في تنسيب بعض المقاالت الت"ي كتبھ"ا أص"دقاء أع"زاء ع"ادل حب"ة ،
يوسف أبو الفوز ،وﻣحمد علي ﻣحي الدين ..؟
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أن""ا شخص""يا أري""د الوص""ول إل""ى الدق""ة بھ""ذا المعن""ى  ،خاص""ة وأنن""ي علم""ت أن ني""ة
المؤلف تتجه لطبعة ثانية ﻣما يستوجب على أي ﻣؤرخ يعتم"د أس"اليب كتاب"ة الس"يرة
الذاتية أن يكتشف أدواته وﻣنھجيت"ه وﻣفاھيم"ه بنفس"ه وھ"ذا ب"الطبع يتطل"ب االط"الع
الواسع على وثائق وأرشيف غنيين عن كتابة السيرة الذاتية .
االھتم""ام ھن""ا بھ""ذه المس""ألة ي""أتي ﻣ""ن وج""ود عالق""ة ﻣباش""رة ب""ين الس""يرة الذاتي""ة
والتاريخ  .فالسيرة الذاتية ،سواء عندنا نحن كتاب العربية أو عن"د س"وانا األجان"ب ،
باتت اآلن الفن األدبي األكثر شعبية وﻣقروئية في العالم المعاصر قاطبة .وقد أدركت
ھذه الحقيقة ﻣنذ سنوات طويلة أي ﻣنذ إن كنت اعمل ﻣالكا لدار نش"ر عراقي"ة كب"رى
ك"ان البي""ع الي"وﻣي المتك""رر لكت"ب الم""ذكرات والس""يرة الذاتي"ة يتغل""ب عل"ى غي""ره ﻣ""ن
سخ عندي ھذه الوضعية الفريدة الخاصة بكتب السيرة .
األجناس األدبية األخرى فر ً
وال شك أيض"ا أن الس"يرة الذاتي"ة ھ"ي باإلض"افة إل"ى قوتھ"ا التس"ويقية عن"دﻣا تتح"ول
إلى صناعة الكتاب  ،فأنھا أيضا ھي الفن األكثر بقا ًء بالنسبة لكاتبھا..
ربما احدھم يسأل ھل الس"يرة الذاتي"ة ج"نس أدب"ي بح"ت أو ف"ي ك"ون الس"يرة ال تمث"ل
سوى ﻣمارسة أدبية ثابتة في ﻣسار التأليف عند صاحبھا كم"ا أنھ"ا ليس"ت حلق"ة ﻣ"ن
حلقات التجربة السردية بل كتبھا ﻣؤلفھا بھدف تق"ديم خالص"ة ع"ن تجربت"ه الحياتي"ة
ص"ية ف"ي خدﻣ"ة ھ"ذا الھ"دف وﻣ"دافعا ً
في إطار عملية بوح خت"اﻣي ج"اعالً التجرب"ة الن ّ
عن تاريخ الذات دون انش"غال ﻣلح"وظ بقض"ايا الكتاب"ة أو ب"التعبير ع"ن حساس"ية ﻣ"ن
حساسياتھا وخاصة الحساسية المتعلقة بالقض"ايا السياس"ية والقض"ايا الحزبي"ة عل"ى
وجه أخص .
الجواب على ﻣثل ھذا السؤال قدﻣه جاسم الحلوائي بنم"وذج اس"تلھام ذاكرت"ه البعي"دة
ع""ن الوج""وه االيجابي""ة ف""ي سياس""ة الح""زب الش""يوعي وع""ن بع""ض أوج""ه المواق""ف
السلبية التي تقّصى بعض حصيلتھا السلبية ﻣن وجھة نظره المقترنة بتجارب رفاقه
اآلخرين .
س"ا أدبيً"ا واس"ع االنتش"ار ف"ي
ﻣن ھنا بإﻣكاني القول إن أدب الس"يرة الذاتي"ة يعتب"ر جن ً
األدب الغربي بما في ذلك األدب السياسي  ،بل أننا نالحظ في الثقافة الغربي"ة عموﻣ"ا
إن الق""ادة السياس""يين والق""ادة العس""كريين ھ""م األكث""ر ان""دفاعا وكت""بھم تم""أل رف""وف
المكتبات في األسواق والجاﻣعات .
بينم""ا ﻣازال""ت الس""يرة الذاتي""ة ـ السياس""ية ال تمث""ل كتل "ةً واض""حة المع""الم ف""ي س""وق
الطباعة والنشر بالعراق لكن يمكنني القول إن سوق الكتاب العربي ال تحبذ ﻣن كت"ب
الس""يرة غي""ر الس""يرة األدبي""ة ﻣبتع""دة ع""ن اإلش""كاليات الت""ي ق""د تخلقھ""ا كت""ب الس""يرة
ب تتعلق بسقف الحرية اإلبداعية والفكرية الت"ي يتح"رك تحت"ه
السياسية  .ربما ألسبا ٍ
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القلم السياسي العربي حتى اآلن  ،ألن ھذا الجنس األدب"ي تحدي"دًا ال يق"وم ف"ي المق"ام
كشف كاﻣ ٍل لمرحل" ٍة
األول على تعرية الذات وتسليط الضوء عليھا وحسب  ،بل على
ٍ
زﻣني ٍة بعينھا قد تشمل جيلين أو أكثر ﻣن الناس الذين تربّع"وا عل"ى دس"ت الحك"م ف"ي
ھذا البلد العربي أو ذاك  .ويضطر كاتب السيرة الذاتية السياسية إن يلم بكل ﻣفردات
"ع اجتم""اع ﱟي
الوق""ائع والص""راعات السياس""ية والحزبي""ة بم""ا فيھ""ا ﻣ""ن ش""خو ٍ
ص وواق" ٍ
وسياس ﱟي وثق"اف ﱟي و بيئ" ّي .ف"أدب الس"يرة الذاتي"ة  -وإن نُع"تَ بالذاتي"ة  -إال أن"ه يش"مل
ض""ا ،أي أن آلي""ات ال""وعي
ض""منًا حي""اةَ ) اآلخ""ر( والمح""يط وﻣ""ن وجھ " ِة نظ " ٍر آني " ٍة أي ً
الجديدة والمكتسبة للكاتب )اآلنية لحظة الكتابة( ھي العين الراصدة للماضي ﻣم"ا ق"د
يش " ّكل لونً""ا ﻣ""ن الكش""ف لمنظوﻣ""ة كاﻣل""ة ق""د تتج""اوز األن""ا الخاص""ة للكات""ب ص""احب
السيرة لتتخطاه إلى اآلخر س"واء ك"ان ھ"ذا اآلخ"ر ذات"ا بش"رية أو ﻣجتم ًع"ا أو ﻣلك"ا أو
ﻣنھج"ا فكري"ا ﻣعين"ا أو حيّ" ٍزا زﻣنيّ"أ
رئيسا للجمھوري"ة أو زعيم"ا لح"زب أو س"لطة أو
ً
بعينه وھذا في رأيي ﻣا سبب انحساره في أدبنا العربي .
كذلك أالحظ إن تعاﻣل القادة العسكريين ﻣن الش"يوعيين الع"راقيين ﻣ"ع األح"داث الت"ي
ﻣرت بالعراق ﻣا زالت قليلة وإجماال استطيع الق"ول إن الش"يوعيين ل"م يتن"اولوا حت"ى
أالن ﻣستويات تجارب "فصائل األنص"ار الش"يوعيين" ف"ي ثمانين"ات الق"رن الماض"ي
بالصورة القادرة على توضيح إشكاليات الحل الصحيح بين أساليب الكفاح السياس"ي
وأساليب الكفاح العسكري  .خاصة وان الخالفات السياسية والفكري"ة كان"ت تث"ار ف"ي
بعض المنظمات القيادية الشيوعية كما أشار الحلوائي في ص  156ﻣن كتابه .
السؤال ھن"ا ھ"ل دخل"ت ھ"ذه االعتب"ارات الخاص"ة كلھ"ا ﻣ"ن ﻣع"ايير وعواﻣ"ل وأص"ول
السيرة الذاتية في كتاب جاسم الحلوائي ..؟
البد وأن أقول جوابا صريحا لھذا السؤال  .أول الجواب أن التربية الش"يوعية جعل"ت
ﻣن أدباء الحزب الشيوعي العراقي وﻣثقفيه وقادته جميع"ا يغلب"ون روح الكتاب"ة ع"ن
"اآلخر" لتالفي المحصالت السلبية التي ق"د تن"تج ع"ن "ال"ذات" خ"الل س"يكولوجية
الكتابة عن الذات باعتبارھا ﻣن خيارات السيرة الذاتية .
ھنا في كتاب "الحقيقة كما عشتھا" نجد جاسم الحلوائي أيضا غير ﻣبتعد عن ﻣوق"ع
دارس السيرة الذاتية عن ھذا الص"راع ب"ين ال"ذات واآلخ"ر  ،فك"ان الحل"وائي األق"رب
إلى الذھنية العاﻣة في التربي"ة الش"يوعية  ،بمعن"ى ان"ه كت"ب ﻣؤلف"ه ببني"ة ثقافي"ة ﻣ"ن
ﻣنظور إن السيرة الذاتية ھي كما في األدب يمكن إن تكتب بعدة وسائل :
) (1السيرة الذاتية المحضة وقد ورد ھذا األسلوب في كتاب الحلوائي بنسبة قليلة .
) (2السيرة عن "اآلخر" وھي النسبة الغالبة في الكتاب .
) (3السيرة المشتركة عن الذات وعن اآلخر في نفس الوقت ،ھي النسبة الوسطية.
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كتب جاسم الحلوائي س"يرته السياس"ية ب"ذات الوس"ائل القلمي"ة المش"ار إليھ"ا  .أي أن
س""يرته كان""ت ف""ي الج""وھر تأريخ""ا لألح""داث االجتماعي""ة أو االقتص""ادية أو السياس""ية
للمك""ان والزﻣ""ان الع""راقيين ؛ وكان""ت توثيق""ا ل""بعض ص""فحات الت""اريخ الش""يوعي ،
وتوثيق"""ا للخب"""رات التنظيمي"""ة والنض"""الية عل"""ى ﻣس"""توى اللج"""ان الحزبي"""ة المحلي"""ة
والمركزي""ة  .فكات""ب الس""يرة يتن""اول فيھ""ا أح""داثا ﻣ""ن ﻣراح""ل حيات""ه المختلف""ة ،ربم""ا
تكون حروبا أو أحداثا تاريخية ﻣھمة ش"اركوا ف"ي تتبعھ"ا ،أو تش"ابكت تفاص"يلھا ﻣ"ع
تفاص""يل حي""اتھم أو ربم""ا تك""ون تاريخ""ا سياس""يا س""ريا أو علني""ا كم""ا ح""اول جاس""م
الحلوائي أن يفعل في كتابه ﻣا يزيد عن ذلك برفضه الحديث ع"ن أھ"م ص"يغ الحق"وق
التقليدي""ة الذاتي""ة ح""ين اغف""ل ﻣتعم""دا الكتاب""ة الوافي""ة المش""تركة ع""ن بع""ض جوان""ب
وﻣحط""ات س""يرة زوجت""ه الت""ي ش""اركته ف""ي ص""نع الكثي""ر ﻣ""ن األف""اق المرس""وﻣة ف""ي
الحياة النضالية الحزبية  .كان ﻣن المناسب والض"روري أن يق"دم لقرائ"ه الكثي"ر ع"ن
صور المھام السياسية والحزبية واالجتماعية التي فرضتھا ﻣتطلبات ﻣعيشة زوجت"ه
ﻣاجدة عطية )أم شروق( وﻣن ثم أوالده وﻣا ھي أسباب القوة الت"ي كان"ت تتمت"ع بھ"ا
الت""ي جعلتھ""ا ف""ي ﻣكان""ة عائلي""ة وحزبي""ة وسياس""ية قوي""ة  .لق""د اغف""ل الكات""ب رغب""ات
القارئ فلم يقدم له ﻣعلوﻣات وافية لكثير ﻣن الوق"ائع واألس"ماء العائلي"ة ال"واردة ف"ي
الكتاب بما في ذلك أبن"اءه ال"ذين ول"دوا تح"ت ظ"ل ظ"روف إرھابي"ة قاس"ية ل"م يتح"دث
عنھ""ا ول""م يح""دثنا كي""ف تعلم""وا وكي""ف درس""وا ناھي""ك ان""ه ل""م ي""ذكر ش""يئا حت""ى ع""ن
ھواي""اتھم  .باختص""ار يمكنن""ي الق""ول أن""ه كت""ب كتاب""ه لجي""ل واح""د ﻣ""ن الش""يوعيين
العراقيين كان قد عايش اغلب ﻣا جاء في الكتاب ﻣن حوادث وتطورات سياسية .
في الحقيق"ة أنن"ي ت"ذكرت طرائ"ق الس"يرة عن"د ال"دكتور ط"ه حس"ين وأن"ا اق"ر أ س"يرة
جاسم الحلوائي  .فالدكتور طه حسين يعتبر ﻣ"ن أھ"م كت"اب الس"يرة ف"ي أدبن"ا العرب"ي
الحديث سواء أكانت سيرة ذاتية أم سيرة عن اآلخر  ،وقد بدأھا بالسيرة الدينية كم"ا
في كتابه "على ھاﻣش السيرة" لينتھي بكتابة السيرة األدبية الذاتية كما في رائعت"ه
"األيام" أو السيرة الذاتية عن اآلخر كما ف"ي عمل"ه اإلب"داعي "أدي"ب" ع"الوة عل"ى
كتابته المتواصلة لسير المبدعين واألدباء في األدب العربي القديم والحديث كم"ا ف"ي
"حديث األربعاء" و"ص"وت أب"ي الع"الء" و"ذك"رى أب"ي الع"الء" و"ﻣ"ع المتنب"ي"
و"حافظ وشوقي".
كتاب"""ة الس"""يرة تتطل"""ب خاص"""ية ﻣعين"""ة تتجس"""د ف"""ي الج"""رأة عل"""ى إب"""داء ال"""رأي بك"""ل
ﻣوضوعية وفي ﻣختلف القضايا س"واء أكان"ت سياس"ية أو فكري"ة ،ثقافي"ة خالص"ة أو
ذاتية خالصة  .الشيء الذي يجعلن"ا نع"د ھ"ذه الس"يرة وثيق"ة ع"ن ﻣرحل"ة ،إل"ى كونھ"ا
تبرز الدور األساس للمناضل الملتزم بقضايا وطنه وشعبه على السواء.
كذلك فإن ﻣن البديھيات المتداولة في ھذا المجال كون كتابة الس"يرة الذاتي"ة ھ"ي ف"ي
الجوھر أشبه بكتابة الرواية ،رغم اعتمادھا عل"ى التخيي"ل بينم"ا الس"يرة تعتم"د عل"ى
الال تخييل  .ذلك أن التفاوت بين الجنسين يتحدد في المعنى المنتج ،بحكم أن الس"يرة
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الذاتي"ة تتأس"س عل""ى الص"دق الت"ام ،ف""ي ح"ين أن الرواي"ة تنبن""ي عل"ى تش"غيل األدب""ي
وإنتاج الجمالي .والواقع أن ھذا التصور ال يجدر أن يقصى ﻣن السيرة أحيانا .
إن سيرة حياة جاسم الحلوائي يتق"اطع فيھ"ا ﻣفھوﻣ"ان :الس"يرة الذاتي"ة المبني"ة عل"ى
الخصوص""ية الزﻣني""ة والمكاني""ة المرتبط""ة بالشخص""ية ﻣوض""وع الس""يرة ،والترجم""ة
الذاتي"""ة الت"""ي تط"""ول ﻣجموع"""ة ﻣ"""ن أع"""الم الفك"""ر والسياس"""ة والتنظ"""يم ف"""ي الح"""زب
الشيوعي .
كتاب األخ جاس"م الحل"وائي يمك"ن اعتب"اره ﻣ"ن كت"ب الس"يرة الروائي"ة أو ف"ن الس"يرة
األدبي""ة أو ض""من الس""يرة السياس""ية الروائي""ة إن ص""ح التعبي""ر .ويعن""ي ھ""ذا أن كت""اب
"الحقيقة كما عشتھا" سيرة ذاتية سياس"ية  ،ولكنھ"ا ب"ذات الوق"ت س"يرة "األخ"ر".
"اب ش""عاعًا كثيفً""ا ﻣ""ن الض""و ِء عل""ى ﻣرحل""ة بعينھ""ا ﻣ""ن حي""اة جاس""م
فق""د س""لط الكت" ُ
الحلوائي بادئا بمرحلة الطفولة  ،بوصفھا أھم ﻣراحل ت ّكونه الفكري والنفسي والت"ي
فيھا تشكلت البذور األولى لرؤيته المستقبلية للع"الم والوج"ود و بوص"فھا اإلرھاص"ةَ
الكت"اب عل"ى ﻣس"احةً أكث"ر رحاب"ةً ﻣ"ن ﻣج"رد
األولى لتش ّكل قلمه فيما بعد .وھنا يقف
ُ
كونِه رصدًا روائيًا لحياة كاتب اسمه جاسم الحلوائي حسب  ،بل تج"اوز ھ"ذه األرض
إل""ى ﻣواص""لة رص""د بع""ض جوان""ب ت""اريخ الح""زب الش""يوعي العراق""ي الت""ي عاش""ھا
بنفسه.
"اآلخر" ھنا في ھذا الكتاب يتولى الكاتب تسميته بالحزب الشيوعي العراقي أو ان"ه
ترجمة بعض جوانب الحياة الشخصية لرفيق ﻣن رفاقه الذين عملوا ﻣعه في الخالي"ا
أو اللجان السرية أو شبه العلنية أو رفاقه الذين عاش وإياھم بين جدران المع"تقالت
والسجون  ،وقد أورد خالل كتابه أﻣثل"ة ع"ن عالقات"ه بكثي"ر ﻣ"ن األس"ماء ﻣث"ل عزي"ز
ﻣحمد  ،سالم عادل  ،عبد الرزاق الصافي  ،عمر علي الشيخ  ،باقر إبراھيم  ،عاي"دة
ياسين  ،ستار خضير  ،ثابت حبيب العاني  ،زكي خي"ري  ،ادري"س عب"د ﷲ وغي"رھم
أي أن ھذه السيرة يتداخل فيھا ﻣا ھ"و " ذات"ي " ﻣ"ع ﻣ"ا ھ"و يتعل"ق بلـ"ـ" اآلخ"ر " .
أي إن النص سيرة للذات الحلوائية ﻣشاركة ﻣع " اآلخر الشيوعي" فقد ك"ان جاس"م
الحلوائي حاضرا بأسلوبه وضميره وتعليقاته  .كما رصد الذات حي"اة رفيق"ه الحزب"ي
ﻣن خالل دوره في األحداث التي سردھا الكاتب أو ﻣن خالل دوره في الحزب .
ورغ""م إن المھ""يمن األول عل""ى س""يرة جاس""م الحل""وائي ھ""و الح""زب الش""يوعي طيل""ة
عق""ود ﻣ""ن ال""زﻣن إال أنن""ي كق""ارئ تابع""ت ع""ن كث""ب ھ""ذه الس""يرة المفعم""ة بالحيوي""ة
والنشاط لكنن"ي وج"دت إن جاس"م الحل"وائي غاب"ت عن"ه روح " الكتاب"ة التفص"يلية "
فق""د ذك""ر لن""ا الكثي""ر ﻣ""ن األح""داث الشخص""ية )اللق""اء ف""ي ﻣوس""كو ﻣ""ع زوجت""ه ع""ام
 (1973والحزبية )المؤتمر الوطني الثاني للحزب الشيوعي عام  (1970على س"بيل
المثال ال الحصر ،ﻣن دون أن يُغنيھا بالتفاصيل رغم ضرورتھا للقارئ غير الحزب"ي
وللقارئ غير المجايل  ،وﻣ"ن دون ﻣحاول"ة ال"تخلص ﻣ"ن الكتاب"ة الم"وجزة والمكثف"ة

325

إل""ى ح""د كبي""ر ﻣم""ا يجع""ل الق""ارئ ﻣعتق""دا أن الحل""وائي ال يح""ب الكتاب""ة ع""ن تع""دد
األصوات داخ"ل الح"زب وال تع"دد التوجھ"ات رغ"م أنن"ي لمس"ت ف"ي كتاب"ه ت"داخال ﻣ"ن
نوع ﻣعاكس لھذا االعتقاد فھو شديد الفاعلية ﻣع األح"داث الت"ي ﻣ"رت ب"ه أو ﻣ"ر بھ"ا
في حياته الحزبية .
وعليه ،فھذه سيرة ﻣ"ن ن"وع الس"يرة الذاتي"ة السياس"ية فھ"ي ليس"ت كالس"يرة الذاتي"ة
التي قرأتھا في كتابة بھاء الدين نوري أو عزي"ز الح"اج وال ﻣث"ل الس"يرة الت"ي كتبھ"ا
ﻣكسيم غوركي في بعض رواياته أو ﻣقاالت"ه وھ"ي ليس"ت س"يرة الح"زب تعتم"د عل"ى
التسجيل والترجمة التوثيقية أو األدبي"ة ،ب"ل ال"نص يجم"ع ب"ين ھ"ذين الفن"ين ،ويعن"ي
ھذا أن الكتاب سيرة ذاتية – تتداخل ﻣع اآلخ"ر ال"ذي ھ"و الح"زب ف"ي أكث"ر األحي"ان ،
وھ""و ـ أي اآلخ""ر  ،ف""ي أحي""ان كثي""رة ح""زبيين ﻣ""ن القاع""دة أو القي""ادة وذل""ك لت""داخل
"الذاتي" في "األخر" والعكس صحيح .وﻣن األدلة على حضور السيرة الذاتية ف"ي
الكتاب االرتكاز على ضمير التكلم واستحضار التجربة الذاتية .
تعن""ي ھ"ذه المطابق""ة ب""ين الس""ارد والكات""ب أن ھ""ذا العم""ل س""يرة ذاتي""ة سياس""ية حي""ث
يسترجع الكاتب فيھا حياته الشخص"ية وعالقات"ه ﻣ"ع أص"دقائه بطريق"ة ض"منية حي"ث
ينظر إلى نفسه في ﻣرآة "اآلخر" ويقارن نفسه بالق"ادة الح"زبيين اآلخ"رين .أي أن"ه
ي""زاوج داخ""ل نص""ه الروائ""ي ب""ين الرؤي""ة "ﻣ""ع" والرؤي "ة "ض""د"  ،ويعن""ي ھ""ذا أن
الكاتب ﻣن خالل خاصية االلتف"ات ينتق"ل ﻣ"ن رؤي"ة "ﻣحاي"دة" تعتم"د عل"ى "اآلخ"ر"
لينتق""ل إل""ى رؤي""ة ذاتي""ة داخلي""ة ،كم""ا ينتق""ل ﻣ""ن ض""مير ال""تكلم إل""ى ض""مير الغائ""ب
والعك""س ص""حيح ك""ذلك .كم""ا أن الكات""ب والشخص""ية يتناوب""ان عل""ى ﻣس""ار الحك""ي،
فالكاتب يس"تعمل الس"رد ف"ي الحك"ي كم"ا أن"ه أتك"ئ عل"ى الكتاب"ات والح"وار والرس"ائل
والمذكرات واليوﻣيات في إيصال صوته إلى القارئ  ،وقد بدت لي ھذه السيرة كأنھا
تواصل ﻣستمر حتى اآلن للرواية الحوارية بينه وبين "اآلخر" إذ يترك ك"ل ش"خص
يعبر عن وجھة نظره ،ويت"رك الكات"ب الحري"ة للق"ارئ لك"ي يخت"ار الرؤي"ة الص"حيحة
ف"ي التعاﻣ""ل ﻣ""ع الوق""ائع ال"واردة ف""ي الس""يرة والحك""م عل"ى الشخص""ية الروائي""ة .ھ""ذا
النھج األسلوبي الحلوائي جعل أﻣ"ام الق"اري إن ﻣكاش"فة الواق"ع وإن رس"م "الحقيق"ة
الكاﻣلة " ضروريتان في السيرة الذاتية .
لكن أھم العواﻣل التي لعبت دورا في جنوحي المتزايد نح"و اإلفص"اح ع"ن ج"زء كبي"ر
ﻣ""ن األش""ياء الحميم""ة ف""ي حي""اة جاس""م الحل""وائي  ،وتأثيرھ""ا عل""ى عالقت""ه الزوجي""ة
واألسرية  ،والحوار الذي دار بين الزوجين طيلة أربع"ين عاﻣ"ا  ،ح"وار ل"م تق"ف ف"ي
س""بيله أي""ة حساس""يات أو ﻣحرﻣ""ات .فھ""ي بحك""م استمس""اكھا الق""وي بض""رورة تغيي""ر
وضع المرأة األدنى ،وتصحيح العالقات ب"ين الجنس"ين تع"ودت التنقي"ب المس"تمر ف"ي
كل ﻣجاالت الفكر والعمل ،والحياة ألن وضع المرأة الشيوعية في المجتم"ع المقم"وع
ﻣرتبط بكل ﻣا ھو خاص ،وعام ،بحجرة النوم ،وﻣشاكل األسرة ،وبالسياس"ة الدولي"ة
واالقتصاد فكلھا خاضعة إلى استحكاﻣات شديدة تجعل ساكنيھا يعيشون فع"ال "تح"ت
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األرض"  .وھن""ا الب""د ﻣ""ن اإلش""ارة إل""ى اعتق""ادي بض""رورة تن""اول فص""ول تفص""يلية
ﻣكرس""ة لمعرف""ة س""ياق الحي""اة والع""يش ف""ي البي""وت الحزبي""ة )المق""رات القيادي""ة ف""ي
العم""ل الس""ري( وتق""ديم اس""تعراض وجي""ز أو تفص""يلي للقس""وة الش""ديدة الت""ي يعانيھ""ا
أعض"""اء الح"""زب وزوج"""اتھم وأطف"""الھم ﻣم"""ن يعيش"""ون ف"""ي ع"""الم البي"""وت الحزبي"""ة
والتقشف ف"ي حي"اتھم داخلھ"ا إض"افة إل"ى نم"ط ﻣ"ن حي"اة القبض"ة الحديدي"ة المحيط"ة
ب"""التحرك داخلھ"""ا أو بح"""االت الخ"""روج ﻣنھ"""ا وال"""دخول اليھ"""ا واالبتع"""اد ع"""ن فك"""رة
استضافة احد ﻣن غير الحزبيين القياديين فيھا تأﻣينا لصيانتھا ض"د ﻣتابع"ات أجھ"زة
األﻣن .
البد في الختام ﻣن تحدي"د بض"ع ﻣالحظ"ات أراھ"ا ض"رورية ك"ي توض"ع داخ"ل الطبع"ة
الثانية وھي بال شك لم تكن خافية على براعة الحلوائي :
) (1ضرورة التخلص عند كتابة السيرة الذاتية ﻣن أسلوب الكتابة بروحية التقري"ر .
فق""د لج""أ جاس""م الحل""وائي إل""ى األس""لوب التقري""ري ف""ي الكتاب""ة ع""ن طھ""ران  .الس""يرة
الذاتية ال تعتمد على التقرير بل على المشاھدة والمواجھة والسماع .
) (2ض"رورة اإلش"ارة ف""ي الس"يرة الذاتي""ة إل"ى ﻣعلوﻣ"ات وافي""ة ع"ن ك""ل ش"خص ي""رد
اسمه في السيرة  ..ﻣ"ن ھ"و  ..عالقت"ه بكات"ب الس"يرة  ..عالقت"ه بالح"دث أو األح"داث
ال""واردة بالس""يرة  ..ال""خ كم "ا ﻣ""ن الض""روري ال""تخلص ﻣ""ن الكني""ة )أب""و ك""ريم  ..أب""و
ﻣخلص  ..أبو خوله  ..أبو زكي  ..أم نشوان  ..أم شروق  ..أم علي( وغيرھا .
) (3في كثير ﻣن حاالت الكتابة تكون اللھجة العاﻣية في السرد والحوار ضرورة في
قوة التأثير على الق"ارئ  .غي"ر أنن"ي وج"دت ض"عفا ف"ي اس"تخداﻣات الح"وار باللھج"ة
العاﻣية في ھذا الكتاب ﻣما أقنعني تماﻣا إن ال ضرورة لذلك أصال .
) (4الحظت وج"ود دق"ة كبي"رة ف"ي أس"لوب الكتاب"ة ﻣم"ا ﻣ"نح الكت"اب نقاط"ا زادت ف"ي
نقاء علمية تفكير الكاتب وأسلوب كتابته  .لكنني وجدت ثغرة واح"دة عن"دﻣا اس"تخدم
الكات""ب لق""ب أو كني""ة "الناص""ريين" قاص""دا ب""ذلك رفاق""ه ﻣ""ن أھ""ل الناص""رية بجن""وب
العراق  ،غير أنن"ي اعتق"د إن الق"ارئ العرب"ي س"تختلط األﻣ"ور عن"ده الن ھ"ذه الكني"ة
"الناصريون" تعني في القاﻣوس السياسي العربي أتباع جمال عبد الناصر .
ختاﻣا أقول كلمة تحية إلى األخ العزيز جاس"م الحل"وائي ال"ذي تعرف"ت إلي"ه ﻣ"ن خ"الل
فعالياته السياسية وجھوده الحزبية لتحقيق غايات وأھداف وطموح"ات بن"اء ﻣجتم"ع
قائم على العقل واألخالق وتحرير الوطن العراقي ﻣن الزنزانة المظلمة الطويلة التي
وضع الشعب العراقي فيھا ﻣنذ قرون .
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لم يكن الحلوائي في كتابه ﻣتعصبا وال دوغمائيا بل كان نضرا ف"ي عقل"ه وحيوي"ا ف"ي
حركته وﻣنفتحا عل"ى ك"ل ظ"اھرات الحي"اة وﻣنطلق"ا نح"و اس"تيعاب الحقيق"ة اإلنس"انية
التي وجدھا دائما ﻣتغيرة ألنه ﻣؤﻣن تماﻣا أن الكون كله يتحرك باستمرار في دوائ"ر
التغيير .
 20شباط 2008
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الغالف األخير

ذاكرة صدق وحقيقة وموضوعية
ُيعد أدب الذكريات والمذكرات من أصعب أشكال األدب المكتوب وأكثرھا حساسية
وتعقيداً .واألمر يعود إلى أن الكاتب لھذه الذكريات غالبا ً ما يكون من المنخرطين
مباشرة في األحداث  ،ومن متابعيھا بشكل مباشر وعن كثب  .بذلك فھو يكتب
تاريخا ً وتحليالً ال يخلو باألساس من رؤية شخصية أو رؤية الحركة السياسية
التي ينتمي اليھا ،وھذا ما يجعل الوقوع في فخ الذاتية خطرا محدقا بالكاتب .
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ھذا الكتاب محاولة جادة ومتميزة من العزيز جاسم الحلوائي لنقل الحقيقة عن
شخصه وعن الحركة السياسية  ،التي ينتمي اليھا ،وھي أعرق حركة سياسية في
بالدنا ،بأمانة تامة ،بما له وما عليه ،وما لھذه الحركة وما عليھا ،باعتبارھا نتاج
مجتمعنا العراقي بإيجابياته وسلبياته .
تناول الحلوائي ذكرياته دون سعي لنشر غسيل اآلخرين ،بل لتسجيل أدوارھم
دون الذكريات .كما أنه بادر إلى
بموضوعية ،وبذلك تجنب تكرار أخطاء بعض من ً
كتابة ھذه الذكريات برؤية جديدة عقب كل التجارب المريرة التي أحاطت العمل
السياسي في العراق والعواصف السياسية والفكرية التي عصفت بالعالم .
اعتقد أن العزيز أبو شروق استطاع في كتابه أن ينقل الحقيقة كما عاشھا وبدون
رتوش وبصدق وبساطة .وھذا ما يميزه ،بحيث يستطيع أن يجذب القراء لكتاباته،
يمتعھم بقراءتھا ويغنيھم من تجاربھا .وبذلك يكون قد حقق ھدفه في نقل تجربته
اإلنسانية والسياسية إلى جيل لم يعش ويالمس تلك الحقائق واألعاصير السياسية
وليحصنه من اقتراف أخطاء في غمار العمل السياسي ،ويعمق لديه الجوانب
النيرة التي تزخر بھا ھذه الذكريات.
ألبي شروق العمر المديد والمزيد من ھذا الجھد النبيل ،ولعائلته الكريمة كل
المودة.
عادل حبه
حزيران 2006
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