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الرأي الثالث

ضحايا  8شباط  1963يف الناصرية يتحدثون للمدى:

البعثيون واحلرس القومي حولوا املدارس اىل معتقالت ونقابة املعلمني اىل سجن

 8شباط االنقالب
الدكتاتوري الشوفيني

الناصرية  /حسني كرمي العامل
طلـب منــا عــدم االشــارة ال ــى تلك
االسماء.

ام عاجل

فرهود حديثه قائال:
لقـد عانـى ما عـانى الـسجنـاء من
الـتعــذيـب فق ــد ظل شــاكــر كــاظـم
الـبـن ـ ــاء مـت ـ ــورم ـ ــا لــثالث ـ ــة اشه ـ ــر
مـتت ــاليــة وق ــد كن ــا ننـقله لقـضــاء
احلـاجـة بـالـبطـانيـات كمـا عـانـيت
ان ــا شخـصـي ــا مـن اث ــار الـتع ــذيـب
فقـ ــد بقـيـت الكـث ــر مـن اسـب ــوع ال
استطيع النوم على ظهري.

غايات دنيئة

يـتصــدر كتــاب (املنحـرفـون) الـذي
اصــدره حـليـف البـعثـيني الـســابق
عـب ــد ال ــسالم محـم ــد ع ــارف بع ــد
18تـ ـشـ ــريـن الـثـ ــانـي  1963الـنــص
التالي:
(كـ ــراس وث ـ ــائقـي م ـصـ ــور ي ـ ــوضح
االعمال الال اخالقية التي قامت
بهــا فـئــة مــدســوســة مـن احلــرس
الال قـومي وبعـض منتـسبي حـزب
البعـث يف فتــرة التـسلـط احلــزبي
املقيـت) وكمـا هـو معـروف ان عبـد
السالم والـبعثيني كـانوا شـركاء يف
انـقـالب 8شـ ـب ـ ـ ـ ــاط وبـع ـ ـ ـ ــد ان ادى
الــبعـثـي ـ ــون دورهـم االج ـ ــرامـي يف
املؤامرة وفـاحت فضائـحهم وباتت
ت ـ ـ ــزك ــم االن ـ ـ ــوف ك ـ ـ ــان الب ـ ـ ــد م ــن
ال ـتـخل ــص م ــنهــم ورم ــيهــم ك ـمـ ـ ــا
تـ ـ ــرمـ ـ ــى ال ــنفـ ـ ــايـ ـ ــات يف حـ ـ ــاويـ ـ ــة
القـم ــام ــة ،وه ــذا م ــا حـصـل فعال
فاصدرت حكومة عبد السالم هذا
الك ــراس الـ ــذي يح ــوي اكـث ــر مـن
 230صـفـحـ ـ ـ ـ ــة مـ ــن الـفـ ـ ـضـ ـ ـ ـ ــائـح
واجلـ ــرائـم واالنــتهـ ــاكـ ــات لـتـبـ ــرئ
نف ـ ــسه ـ ــا اوال م ــن تلـك اجل ـ ــرائــم
وتـتخلص ثـانيـا مـن حليف شـريـر
طموح.

تعذيب حتى املوت

مـن جملـة مـا يـذكـره هــذا الكتـاب
يف صفحــة  89عـن اجلــرائـم الـتـي
حـدثت يف النـاصريـة والتي اشـرنا
الـ ـ ــى بع ــضهـ ـ ــا يف حتقــيق سـ ـ ــابق
النص التالي:
(بـ ـ ـت ـ ـ ـ ـ ـ ــاريـخ  1963/11/21رفـع ـ ــت
شقـيقــة املـقتــول املــسمــاة نـسـيمــة
ابــراهـيم عــريـضــة حلــاكـم حتقـيق
النـاصريـة ادعت فيهـا ان شقيـقها
ولي ــد سيــد ابــراهـيم ق ــد قتـل من
ق ــبل احل ـ ـ ــرس الالقـ ـ ــومــي ولـ ـ ــدى
الـتحقـيق ظهـر ان املـومــا اليه قـد
تـويف من جـراء تعـذيبـه ودفن ليال
بتـكتم شـديـد وقـد وجهت الـتهمـة
الى افـراد احلرس القـومي املنحل
الــذين قـادوا هـيئــة التحـقيق الـى
مـحل اجلثـة الـتي وجــدت مقبـورة
يف اراض ــي ام الـعـ ـثـل مبـ ـن ـ ـطـقـ ـ ـ ــة
سدينـاوية) الـى هنا يـنتهي النص
لكـن زمالءه يف ال ــسجـن ي ــؤك ــدون

دفـنه حـي ــا بع ــد تع ــذيـبه ام ــامهـم
وسحـله يف س ــاح ــة ال ــسجـن ولـفه
بـبـط ــانـي ــة اح ــد الــسجـن ــاء لـنـقله
ودفنه حيا فيما بعد.
الـ ـسـيـ ــد محـم ــد عـب ــد جـب ــر ك ــان
شــاه ــد عيــان عل ــى تلك اجلــرميــة
الـب ــشعـ ــة الـتـي مـ ــازال يـ ـسـتـ ــذكـ ــر
تفاصيلها وكل دقائقها يقول:
بعد اذاعة بيـان االنقالبيني صباح
 8ش ـب ـ ــاط وخ ـ ــروج ال ـتـ ـظ ـ ــاه ـ ــرات
املـناهضـة لالنقالب شهدت مـدينة
ال ـن ـ ــاص ـ ــري ـ ــة حــمل ـ ــة واسع ـ ــة مــن
االع ـ ـتـقـ ـ ـ ـ ــاالت طـ ـ ـ ـ ــالـ ــت مـعـ ـ ـظـ ــم
ال ـسـي ــاسـني الـب ــارزيـن والقـي ــادات
الــشيــوعيــة والـنقــابيــة يف املــدينــة
وقــد بــدت امل ــدينــة عقـب االنقالب
شـبـه مهج ــورة فق ــد اعـتـقل خالل
االسبـوع االول فقط اكـثر من الف
شخص اذكـر منهم مـنعم القيـسي
وعـبــد اهلل نــاصــر وكــاظـم فــرهــود
وال ــشقـيقـني علـي وعـبـي ــد شـن ــاوة
وش ــاك ــر عـب ــد وال ــري ــاضـي عـب ــاس
هـلـ ـيـل وص ـ ـ ـ ــاح ــب حـ ـ ـ ـس ــني اب ـ ـ ـ ــو
احللـ ــويـ ــات وغـ ــامن عـب ـ ــد اجللــيل
وطعـم ــة م ــرداس ون ــوري خ ـضـي ــر
ونق ـيــب املـعل ـمــني الـ ـ ــذي ال اذكـ ـ ــر
اســمه وهـ ــو مـن اهـ ــالـي الـ ـش ـطـ ــرة
وغ ـي ـ ــرهــم ،وق ـ ــد اش ـت ـ ــدت وت ـي ـ ــرة
املطـاردات بشكل كبيـر عقب صدور
بـيـ ــان رقـم  13الـ ــذي يـن ــص علـ ــى
ابادة انـصار عبد الكـرمي قاسم من
ال ـشـي ــوعـني حـيـث ت ـشـكلـت اف ــواج
احلـ ــرس الق ــومـي يف الـن ــاص ــري ــة
بقيـادة نعيم حـداد ومـالك فـرهـود
وفه ـمــي روفـ ـ ــا وع ـبـ ـ ــاس ح ـمـ ـ ــادي
وغ ــازي ســيف ال ــسع ــدون ون ــاص ــر
احلــديـثـي وغـيــرهـم كـمــا ت ـشـكلـت
اربع ه ـي ـئـ ـ ــات حتقــيق ـي ـ ــة االول ـ ــى
بـرئـاسـة نعيم حـداد ومكـانهـا مقـر
احلــرس القــومـي يف فنــدق ســومــر
مقــابل الـســراي القــدمي والهـيـئــة
التحقيقيـة الثانية بـرئاسة عباس
حمادي ومقـرها مـدرسة خـالد بن
الــوليــد يف صــوب الـشــاميــة وهــذه
الهـيئ ــة هي الـتي ق ــامت بـتع ــذيب
وسـحل س ـيـ ـ ــد ول ـيـ ـ ــد يف سـ ـ ــاحـ ـ ــة
مــدرســة خــال ــد بن ال ــوليــد ودفـنه

ح ـي ـ ــا وق ـ ــوف ـ ــا يف اراضــي ام العــثل
مبنطقة السديناوية وقد كان سيد
وليد رحمه اهلل ال يقدر على املشي
مــن ج ـ ــراء الــتع ـ ــذيــب وق ـ ــد لف ـ ــوه
بـبـطــانـيــة احــد الــسجـنــاء املــدعــو
خـضيــر عبـد الـشهيـد لـنقله خـارج
السجـن وحني اخرجوا جـثته فيما
بعــد راينــا البـطــانيــة نفـسهـا الـتي
لفوه بها.
ام ــا الهـيـئ ــة الـث ــالـث ــة الـتـي ك ــانـت
مـخ ـ ـت ـ ـ ـص ـ ـ ـ ـ ــة ب ـ ـ ـ ـ ــال ـ ـتـحـق ـ ـيـق مـع
الـعسكـريني وتعـذيب املـدنيني فـقد
ك ــان مقــرهــا يف بـيـت امــر حــامـيــة
القــريـب من جـس ــر النـصــر وك ــانت
يـتـ ـش ـ ــرف علــيه ـ ــا مجـمـ ــوعـ ــة مـن
الع ـ ـسـك ـ ــريــني وق ـ ــد اع ـتـقل فــيه ـ ــا
م ـ ـس ـ ــؤول ال ـت ـنـ ـظ ـي ــم الع ـ ـسـك ـ ــري
لـلح ـ ــزب الـ ـشـي ـ ــوعــي الع ـ ــراقـي يف
الـن ــاص ــري ــة ن ــاجـي الــسعـي ــدي مع
مجموعة من العسكريني واملدنيني
ام ــا الهـيـئــة الـتحقـيقـيــة ال ــرابعــة
فقـد تـشكلـت من عنـاصـر الشـرطـة
واالمن املــوالـني للـبعـثيـني كمــا مت
استخـدام نقـابـة املعلـمني واملكـتبـة
العـامـة والبـيطـرة كمـراكــز اعتقـال
اضافـة الى مـراكز الشـرطة وسجن
اخليالة.

مدرسة للتعذيب

ويف صـفـح ـ ـ ـ ـ ــة  80مـ ــن ال ـك ـ ـت ـ ـ ـ ـ ــاب
تـطالعنا قصة الـتلميذ حسن فجر
ال ــذي عـ ــذب بقـ ـس ــاوة يف م ــدرس ــة
خـالد بـن الولـيد عـلى يـد احلارس
القــومـي كــرمي ال ـسـي ــد خلف (ابــو
عكفـة) وعبـاس حمـادي حيـث جاء
يف افادته امام الشرطة.
(يف صـ ـ ــبـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاح  1963/9/10ال ـقـ ـ ــي
الق ـبـ ــض علــي مــن ق ــبل احلـ ـ ــارس
القـومـي (رحيم شـريـدة) واخـذوني
الـ ــى مق ــر احلـ ــرس الق ــومـي وفــيه
بادرني كرمي الـسيد خلف بالضرب
املــؤلـم وحــوالـي ال ـســاعــة الـثــانـيــة
ظهرا جـاء عباس حمـادي واخذني
ال ــى م ــدرس ــة خ ــال ــد بـن ال ــولـي ــد
وبق ـيــت ل ــيل ـتــي ف ــيه ـ ــا ويف ال ـي ـ ــوم
الت ــالي  000شــدوا يــدي وعــصبــوا
عـيـنــي وعلقــونـي بـحلقــة املــروحــة
الـسقفيـة وانا مكـتوف الـيديـن الى

اخللـف وانه ــالـ ــوا علـي ب ــال ـض ــرب
بـ ــال ـصـ ــونـ ــدات حـتـ ــى اغـمــي علـي
وت ــرك ــونـي مـعلق ــا حـت ــى ال ـس ــاع ــة
الثامنة والنصف مساءا).
ويـروي الـسيـد كـاظم فـرهـود الـذي
اعـتقل مع حــسن فجـر يف مـدرسـة
خـالد بـن الولـيد مـا حدث لـزميله
وزمـالئه ال ـبـ ـ ــاقــني مــن ع ــمل ـيـ ـ ــات
تعذيب قائال:
لقــد اعـتقل حـسـن فجــر ال لكــونه
سـيــاسـيــا وامن ــا النه ص ــديق احــد
املعـتـقلـني وقـ ــد تع ــرض لــتع ــذيـب
شـديــد ظل يعـانـي من اثــاره حتـى
وفاته رحمه اهلل فقـد اصيب بخلع
يف كتـفيـه ،كمــا تعــرض عــدد كـبيــر
مــن املـ ـ ــوقـ ـ ــوفــني القـ ـ ـسـ ـ ــى انـ ـ ــواع
التعذيب اذكر منهم سعدي مجيد
النجار وخـالد غـني ونوري خـضير
وص ــاحـب حـ ـسـني ابـ ــو احلل ــوي ــات
وس ـتـ ـ ــار طـ ـ ــاه ـ ـ ــر وعلــي مـ ـطـ ـ ــرود
ومـ ــوسـ ــى خلــيل ومــنعــم القـيـ ـسـي
وريـاض عبـد الكـرمي حبـش وفليح
ح ـسـن ص ــالح وعـط ـش ــان شـمخـي
وطع ـمـ ـ ــة م ـ ـ ــرداس ومحـ ـ ـســن وارد
وش ــاك ــر ك ــاظـم الـبـن ــاء واملـن ــدائـي
شــاهـني خلـيل الـص ــائغ وقــد كـنـت
اسـ ـمـع طـ ـ ـ ــوال فـ ـتـ ـ ـ ــرة تـ ـ ـ ــوقـ ـيـف ــي
ص ــرخ ــات و اسـتغ ــاث ــة امل ـس ــاجـني
حـيث كــان يجــري تعـذيـبهـم ليـليـا
مـن الساعـة الواحـدة حتى سـاعات
الـفجـ ــر االولـ ــى وقـ ــد كـ ــان عـبـ ــاس
حمـادي وغـازي سيف وفـهمي روفـا
وعكــاب طــاهــر يــات ــون مخـمــوريـن
ل ــيل ـيـ ـ ــا ال ـ ـ ــى املع ـتـقل ل ــتعـ ـ ــذيــب
الــسجنـاء بـوحــشيـة مــستخــدمني
ال ـصـ ــونـ ــدات املــملـ ــوءة بـ ــاحل ـصـ ــى
والــكه ـ ــرب ـ ــاء وال ـتـعل ــيق ب ـ ــامل ـ ــراوح
واالعتــداء اجلنـسي وكـســر عيـدان
الـثقــاب يف اجلهـاز الـتنــاسلـي كمـا
كـانـت هنـاك غـرفـة خـاصـة يف بـيت
امــر حــامـيــة لـتعــذيـب واغـتـصــاب
الـنـ ـسـ ــاء حـيـث كـ ــان ـ ــوا يعـتـقلـ ــون
الـ ـشـ ــابـ ــات شقــيقـ ــات الـ ـسـيـ ــاسـني
املطلوبني ويقومون باغتصابهن او
الـتحــرش بـهن يف غــرف الـتحقـيق
وق ـ ـ ــد سـ ـمـع ــت ع ــن ثـالث ح ـ ـ ــاالت
اغـت ـصـ ــاب لــثالث فـتـيـ ــات .وت ـ ــابع

وقـد اكـدت افـادة التـلميـذة ( م 0و)
و وال ــدته ــا (ع  0س) الـب ــالغ ــة مـن
العـمـ ــر  60عـ ــامـ ــا املـنـ ـشـ ــورة علـ ــى
الـصفحـة  111مـن الكتـاب املـذكـور
مـا رواه كاظم فرهـود حول اعتقال
الفـتـي ــات ومحــاوالت اغـتـص ــابهـن
حـيـث تـ ـشـيـ ــر اف ـ ــادة الفـتـ ــاة الـ ــى
اخـتطـافهــا هي ووالـدتهـا مـن قبل
املـالزم فه ـمــي روف ـ ــا ام ـ ــر احل ـ ــرس
القـومي يف النـاصـريـة مع جمـاعـة
مــن املـل ـث ـمــني ال ـ ـ ــذيــن ع ـ ـص ـب ـ ـ ــوا
عـي ــونهـم ــا يف الـط ــريق وت ــوجه ــوا
بـهمــا الــى احــدى الـبنــايــات حـيث
ق ــادوا الفـت ــاة ال ــى اح ــدى الغ ــرف
وقـام اثنـان من الـضبــاط بضـربهـا
وهـم ــا خلـيل واي ــوب ويف ال ـس ــاع ــة
الرابعـة صباحـا نقلوهـا الى غـرفة
داخـليــة فـيهــا منــام مفــروش علــى
االرض وم ـنـ ـضـ ـ ــدة علــيه ـ ــا (ب ــطل
بـ ـيـ ـ ـ ــرة) وح ــني رات الـفـ ـتـ ـ ـ ــاة ذلــك
رفضت الـدخول وبـدا مالزم فهمي
يالطـفه ــا حـ ـسـب م ــا ت ــذك ــر واراد
سحــبه ـ ــا مبع ـ ــاون ـ ــة ال ـض ـ ــاب ـطـني
فـاخــذت تصـرخ وعـضت يـد فهـمي
روف ـ ـ ــا وبق ـي ــت اربعـ ـ ــة ايـ ـ ــام حتــت
الـتع ــذيـب بع ــده ــا مت نـقله ــا ال ــى
مـدينـة الـديـوانيـة وهنـاك مـارسـوا
الــتع ـ ــذيــب ض ـ ــده ـ ــا وج ـ ــرت ع ـ ــدة
محــاوالت لـالعتــداء علــى شــرفهــا
مـن قــبل احلـ ــارس القـ ــومـي عـبـ ــد
ال ــوه ــاب لكـنه ــا ق ــاومـت ح ـسـبـم ــا
تــذكــر واحـتجــزوه ــا هي ووالــدتهــا
عـشــرين يـومـا ثـم اركبـوهــا سيـارة
وعــادوا بهــا ال ــى النــاصــريــة حـيث
بقـيـت ــا محجــوزتـني ملــدة  25يــومــا
قـبل ان يطلق سراحهـما وتقول يف
افادتها ما نصه:
(اريد ان اذكر هنا للـتاريخ باني لو
لــم ادافع عـن شـ ــريف حـتـ ــى املـ ــوت
لوقع االعتداء على شريف من قبل
هــؤالء احل ــرس الالقــومـي الــذيـن
عـ ــذبـ ــونـي واطـ ــالـ ــوا تـ ــوقــيفــي مع
والـ ـ ــدت ــي لغـ ـ ــاي ـ ـ ــاتهــم الـ ـ ــدن ـي ـئـ ـ ــة
السافلة).
وقــد ذكــر لـنــا اح ــد املعـتقلـني مـن
الذين التقيناهم يف حتقيق سابق
اكـث ــر مـن ع ـش ــريـن اسـم ــا لـن ـس ــاء
جـرى اخـتطــافهن وحـاول احلـرس
القـ ــومـي االعـتـ ــداء علــيهـن لـكــنه

وي ـ ــروي ال ـ ـس ـي ـ ــد ن ـ ــوري خـ ـض ـي ـ ــر
محمـد  71عـامـا الـذي حكـم عليه
االنقالبـي ــون الكـث ــر مـن  11ع ــام ــا
سـجن النتمـائه للحـزب الشيـوعي
العــراقي وملـشــاركتـه يف التـظــاهــرة
الرافضة لالنقالب ذكـرياته املريرة
مع انقـالبيـي  8شبـاط وعـصـابـات
احلرس القومي قائال:
بعـ ـ ــد س ـمـ ـ ــاع ب ـيـ ـ ــان االنـقالب ـيــني
انـطلقت يف شـارع احلبـوبي وشـارع
اجلمهـوريـة تظـاهــرة كبيـرة شـارك
فيهـا اكثـر مـن الفي مـتظـاهـر من
اه ـ ــالــي ال ـن ـ ــاص ـ ــريـ ـ ــة لل ـت ـن ـ ــدي ـ ــد
ب ـ ـ ــاالنـقـالب ـيــني وق ـ ـ ــد اس ـت ـم ـ ـ ــرت
الـت ـظ ــاه ــرات مـن ال ـصـب ــاح حـت ــى
ظهيـرة يــوم االنقالب وقـد شهـدت
مواجهات عـنيفة استخـدمت فيها
ال ـ ـ ـشـ ـ ـ ــرطـ ـ ـ ــة الـ ـ ـ ــرصـ ـ ـ ــاص ضـ ـ ـ ــد
املتظاهرين مما ادى الى استشهاد
املــرحــومــة ام عــاجل والــدة عــاجل
كـرمي اثـر اصـابتهـا بـطلق نـاري يف
الـ ــراس وعقـب الـت ـظـ ــاهـ ــرة شـنـت
الـشـرطــة حملــة اعتقـاالت شعـواء
شـملت عـدداً كـبيــراً من املـشــاركني
يف الـت ـظ ــاه ــرة وال ـسـي ــاسـني وق ــد
داهمت الـشرطـة منـزلي يف لـيلة 9
شبــاط لـكنـي متكـنت مـن االفالت
واالخ ـ ـت ـ ـب ـ ـ ـ ـ ــاء يف م ـ ـن ـ ـ ـ ـ ــزل اح ـ ـ ـ ـ ــد
االصـدقـاء وقـد اسـتمـرت مالحقـة
الشـرطـة لـي والبحـث عني الـى ان
مت اعتقالي بعد خمـسة ايام اثناء
انتقـالي الى احـد االمكنـة وقد مت
احتجازي يف مركز شرطة اخليالة
وهـن ــاك وج ــدت ام ــامـي اكـث ــر مـن
 200مـعـ ـ ـتـقـل م ـ ــن الـ ـ ـ ـ ـشـ ـ ـ ـطـ ـ ـ ـ ـ ــرة
والنــاصــريــة وســوق الــشيــوخ وقــد
اخذت شـرطة االمن بـاستدعـائهم
علـ ـ ــى شــكل وج ـب ـ ـ ــات لل ـتـحق ــيق
مـعهــم م ـ ـس ــتخـ ـ ــدم ــني الهـ ـ ــراوات
والفـلقـ ــة وال ـ ــركل بـ ــاالقـ ــدام وقـ ــد
استمـر التعذيب عـلى يد الـشرطة
الكـثــر مـن اسـبــوع ولـم يـت ــوقف يف
هــذا الــسجـن اال بعــد فـتح مــركــز
التـحقيق التـابع للـحرس القـومي
يف بـيـت ام ــر ح ــامـي ــة حـيـث اخ ــذ
القــائـم ــون علــى مــركــز الـتحقـيق
علــى ع ــاتقهـم تعــذيـب الــسجـنــاء
بـوحشيـة الستخالص االعتـرافات
منهم وقد مت نقلي الـى هذا املركز
بعـد ثالثـة اشهـر قـضيتهـا مـتنقال
بـني سجن اخليـالـة ومـركـز شـرطـة
سـدينـاويــة وسجن نقـابـة املعـلمني
وهـنـ ــاك قـ ــام كل مـن غـ ــازي ســيف
وغالب النـصر اهلل وحتسـني السوز
وفـهـ ـم ــي روف ـ ـ ـ ــا ورشـ ـي ـ ـ ـ ــد جـ ـب ـ ـ ـ ــار
ومـهنــدس اسـمه ي ــاسني بـتعـليـقي
بـاملـروحـة وانــا مقيــد اليــدين الـى
اخللف وتعـذيـبي بـوحــشيــة حتـى
انهـم ح ـطـمـ ــوا خـ ـشـب صـن ـ ــاديق
الـعتــاد اخمل ــزون يف قبــو الـتحقـيق
عل ــى ج ـس ــدي ولـم يـت ــوقف ــوا عـن
ضـ ـ ــرب ــي اال بعـ ـ ــد ان اغ ـم ــي علــي
لفـتــرة طــويلــة حـيـث طلـب مـنهـم
الــطبـيب نــزار شــاكــر سلـيم الــذي
اسـت ــدعـي ملع ــايـنـتـي الـت ــوقف عـن
تعـذيـبي لكـونـي مصـاب ـاً بنـزف يف
الـكل ــى ف ــاع ــادونـي بعـ ــد ذلك ال ــى
سجــن اخل ـي ـ ــالـ ـ ــة وبق ـيــت ط ـ ــوال
مكوثي يف السجن اتبول دما.
ومن جــانـبه تــذكــر عــدنــان يــوسف
نـص ــر اهلل الـنعـيـمـي م ــا حــصل له
ولـ ـ ـ ــزمـالئـه يف اقـ ـبـ ـيـ ـ ـ ــة احلـ ـ ـ ــرس
القومي قائال:
بـع ـ ـ ــد اع ـتـق ـ ـ ــالــي مــن ث ـ ـ ــان ـ ـ ــوي ـ ـ ــة
الـن ــاص ــري ــة امل ـس ــائـي ــة الـتـي كـنـت
ادرس فـيها قـامت عـناصـر احلرس

القــومـي بــربـط عـيــونـي بـي ـشـمــاغ
ونقلي الـى بيت امـر حـاميـة حيث
مقــر الهـيئــة الـتحـقيـقي ــة وهنــاك
قـ ـ ــام احل ـ ـ ــارس القـ ـ ــومــي ع ـبـ ـ ــاس
حمـادي بتـقييـد يـدي الـى اخللف
وضــربي الـصــونــدات ورمـيي فـيمــا
بعـد يف احـدى القـاعـات ويف داخل
القــاعــة شــاهــدت كالً مـن حـسـني
الــدجيـلي ونـوري خـضيـر وطـعمـة
م ـ ــرداس وج ـ ــواد الـ ـشــيخ وص ـب ـ ــاح
ال ــدلـيـمـي ومح ـسـن وارد وامل ــدرس
فائـز الزبيـدي وهم يئنـون من اثار
التعـذيب التي بدت عـلى وجوههم
واج ـ ـس ـ ــاده ــم وبع ـ ــد مـ ـضــي ع ـ ــدة
سـاعات علـى احتـجازي يف القـاعة
ويف الـســاع ــة الث ــانيــة لـيال حـضــر
احلـ ـ ــرس الق ـ ــومــي ج ـب ـ ــار رش ـي ـ ــد
ومـؤيد امللقب (ابـو اجلنب) وفهمي
روفـا وقـامـوا بضـربنـا بـالصـونـدات
واسـتـم ــروا يف ذلك حـتــى ســاعــات
الـفج ــر االول ــى ويف صـب ــاح الـي ــوم
الـت ــالـي حـض ــر احل ــارس الق ــومـي
ع ـب ـ ـ ــاس ح ـم ـ ـ ــادي وغ ـ ـ ــازي س ـيـف
وغــالـب الـنـصــر اهلل وشخـص رابع
ي ـ ــدع ـ ــى زك ــي يع ــمل مـ ـ ــوظف ـ ــا يف
احملكمـة وقـامـوا بتعـذيـبي مجـددا
وقد بقيت على هـذه احلالة لفترة
اس ـب ـ ــوع اطـلق ص ـ ــراحــي بع ـ ــده ـ ــا
بكفـالـة لتـدهـور حـالـتي الـصحيـة
وقــد رافقتـني آالم واثــار التعــذيب
لعدة اشهر.

اعدام باجلملة

امـا شـاهـني حثـال الـطــائي الـذي
كــان مـنـت ـسـبــا الــى مــركــز تــدريـب
النجف يـوم االنقالب فقـد حتدث
عن حمالت االعتقـال التي طالت
العــسكــريـني من مـنتـسـبي املــركــز
قـ ـ ــائـال :بعـ ـ ــد انـك ـ ـشـ ـ ــاف هـ ـ ــويـ ـ ــة
االنـقالبـيــني ومعـ ــرفـ ــة اه ـ ــدافهـم
تــوقـع اجلمـيع حـملــة واسع ــة من
الـتـصفـيــات وعـملـيــات االعـتقــال
ففـي الـيــوم الـثــانـي مـن االنقالب
بـدات حـمالت االعتقـال يف املـركـز
حـيـث مت اعـتق ــال جـمـيع االك ــراد
مـن ضبــاط الـصف وكــان عــددهم
يـوم ذاك  35ضـابـط صف وقـد مت
احـتج ــازهم يف سـجن املــرك ــز كمــا
جــرى اعـتقــال رئـيــس اول عـبــاس
مهــدي الــرفـيعـي وارسـل مخفــورا
ال ـ ــى بغ ـ ــداد ح ـيــث اع ـ ــدم ه ـن ـ ــاك
وكـذلـك مت اعتقــال رئيـس عـرفـاء
س ــري ــة ح ـسـن مــظلـ ــوم والعـ ــريف
حـ ـســني محـ ـســن ون ـ ــائــب ع ـ ــريف
ع ـبـ ـ ــاس ع ـبـ ـ ــد وهـ ـ ــو مــن اهـ ـ ــالــي
ال ــرف ــاعـي واودعـ ــوا سجـن امل ــرك ــز
ورحل ـ ــوا فـيـم ـ ــا بع ـ ــد ال ـ ــى سجـن
احلل ــة ليـتم اعــدامهـم بعــد فــشل
انتفاضة  3متوز  1963التي قادها
ح ـسـن ال ـســريع وقــد اعـتقلـت انــا
ايـض ــا بع ــد م ــرور  25ي ــوم ــا عل ــى
االنـقـالب وبـقـ ـي ــت مـحـ ـتـج ـ ـ ــزا يف
سجن املـركـز ملـدة ثالثـة اشهـر مع
االخـ ــوة االكـ ــراد الـ ــذيـن مت طـ ــرد
معـظمـهم مـن اجليـش وقـد افـرج
عـني بعـد ذلك ونـقلت الـى سـريـة
حــراس ــة معــسكــر الــرشـيــد حـيـث
شـ ــاركــت مع عـ ــدد مـن مـنـتـ ـسـبـي
ال ـســريــة يف حــركــة ح ـسـن س ــريع
وتعـرضـت لالعـتقــال بعـد فــشلهـا
وقـد حكـم علي بـاالعـدام مع عـدد
ك ـب ـيـ ـ ــر مــن الـ ـض ـبـ ـ ــاط وض ـبـ ـ ــاط
ال ــصف لـكــن مت اس ـت ـث ـن ـ ــائــي مــن
الـعقـ ــوبـ ــة مـع  35سجـيـن ـ ــا عقـب
اح ــداث تـ ـش ــريـن وق ــد مت اع ــدام
اكـث ــر مـن  160ض ــابـطـ ـاً وض ــابـط
صف قبلنا وقـد بقينا يف السجن
ولــم يفـ ــرج عـن ـ ــا اال بعـ ــد انـقالب
مت ــوز  1968وع ــودة الـبعـثـيـني مـن
جديد.

اإلرهاب وراء تهجير العوائل إلى بابل

غادروا بيوهتم وسكنوا يف مدرسة بانتظار من حيل املشكلة!
بابل  /مكتب املدى
ومــنـ ــطقـ ـ ــة اخل ـ ــال ـ ــدي ـ ــة هــي مــن اكــث ـ ــر
املـنـ ــاطق اثـ ــارة للـمــش ــاع ــر االنــس ــانـي ــة
والغـرابـة بـالـذي حـصل مـنهـا ..عــوائل
كـثـي ــرة مالحقــة ب ــالقـتل يف كل حلـظــة
بسبب االنتماء املذهبي ويوما بعد اخر
 .ق ـ ــدمــت العـ ـ ــوائل ابــن ـ ــاء واب ـ ــاء ه ـ ــذه
املرويات.
رسـالة وصلت الى قـوات العقرب أنقذت
هـ ــذه الع ــوائل ووف ــرت له ــا مكــانــا امـنــا
مبـدرسـة يف مـنطقـة بـاحللـة ،ولهـول مـا
رات هــذه العــوائل تـوسـلت بـاملـدى ان ال
تـعلـن عـن مـكـ ــان وجـ ــودهـ ــا خـ ــوفـ ــا مـن
القـتلـة ..وقـبل تـسجـيل حكـايـات املـوت
والعــذاب ،البــد مـن االشــارة ألمــور ذات
اهـميـة كـبيـرة بــالنــسبــة لهــذه العــوائل،
ـم ـتـعـلـقـ ـ ـ ـ ــة بـحـ ــي ـ ـ ـ ــاتـه ــم املـع ــي ـ ـ ــش ــي ـ ـ ـ ــة
واح ـتــيـ ـ ــاجـ ـ ــاتهــم وغــي ـ ــاب امل ـ ــؤسـ ــس ـ ــات
الـرسمية واالحـزاب ومنظمـات اجملتمع
املـ ــدنـي مت ــام ــا وت ــاخ ــرهـم حـت ــى ه ــذه
الـلحــظ ــة عـن مـ ـدّ يـ ــد الع ــون وال ــدعـم
املـادي والـصحـي واملعنـوي ،وهـي تعيـش
االن وضعـ ــا صعـب ــا ومـعق ــدا وم ــايـثـي ــر
التـسـاؤل هــذا الصـمت االعالمـي التـام
عـن هـ ــذه الــظـ ــاهـ ــرة اخل ـطـيـ ــرة الـتـي
ابـتــدأت مـنــذ فـتــرة ط ــويلــة ويف أمــاكـن
عـ ـ ــديـ ـ ــدة مــن ال ــبالد واكــثـ ـ ــر االمـ ـ ــاكــن
حـضـ ــورا يف ال ــذاك ــرة مـنــطق ــة امل ــدائـن،
مويلحـة ،االسكندرية  /جرف الصخر/
تـلـعـف ـ ـ ــر ..وم ـ ـ ــا ح ـ ـصـل مي ـثـل خ ـ ـ ــرق ـ ـ ــا
للـعالقـ ــات االنــس ــانـي ــة واالجـتـم ــاعـي ــة
املتـشكلــة بني العــوائل يف تلـك املنـاطق
مــن ـ ــذ عـ ــش ـ ــرات ال ـ ـس ـنــني ،ومــن ك ـ ــان ذا
عالقـ ــة حـ ـسـنـ ــة اجـتـمـ ــاعـيـ ــا ،عقـ ــوبــته
االنـ ــذار مبغ ــادرة املـنــطقـ ــة خالل فـت ــرة
محـ ــددة واال سـيـكـ ــون الـ ــذبـح او القــتل
واحلــرق عقــابــا لـه ،وفعال ،نــزحـت قـبل
االن ومـ ــن مـ ــن ـ ـطـقـ ـ ـ ــة ال ــيـ ـ ـ ــوسـف ــيـ ـ ـ ــة /

نشرت (املدى) عددا من املقاالت حتت عنوان "حتقيق وتفخيخ " اثارت ردود فعل كبيرة عند القراء
واملثقفني وتعامل معها بعض املثقفني بوصفها أساطير واقعية لغرابتها ووحشيتها .واستفاد منها
البعض االخر واعدّ عنها مسرحيات قصيرة وظلت ذاكرة القراء تستعيدها كلما وجدت مثيالتها .وستقدم
املدى االن وقائع موت معلن يف منطقة اللطيفية التي حتولت الى اوكار لالرهابيني ،حيث تفاصيل
ذبح االبناء وحرقهم امام ذويهم...
واللـطـيفـيــة  /واملــدائـن ع ــوائل عــديــدة
ألسـبـ ــاب ذات صلــة ب ــالهــويــة املــذهـبـيــة
والـعشائـرية .وتقـدم املدى تـدوينا لكالم
بعـض مـن أف ــراد العــوائـل املهجــرة الــى
قـ ــريـ ــة نـ ــائـي ــة جـن ــوب احلل ــة ونحـتفـظ
باألسـماء بـناء عـلى طـلبهم تـخوفـا من
مـالحقـ ــة اإلره ــابـيــني لهـم .وق ــد تـب ــدو
التفــاصيل معـروفـة لنـا جـميعـا ،لـكنهـا
ستـسجل وقــائع مــايحــصل من تـهجيـر
قـسري لكثيـر من العوائل ،بلـغ تعدادها
 120عائلة .وعن األسباب قالت احلاجة
( )....ألنـن ــا رفـضـن ــا الـتعـ ــاون معهـم...
هـ ــذا هـ ــو ال ـسـبـب ال ــوحـي ــد ،وكـم ــا ت ــرى
حـ ــالنــا حــال الـضـيم لـم يكـتف القـتلــة
بــالــذي حـصل فــاتـصلــوا بنــا واخبــرونــا
بـ ــانهـم يـ ـســتعـ ــدون لـ ــذبح املـتــبقـي مـن
عائلتنا الـكبيرة واملكونة من  20شخصا
او الـتعــاون معهـم ،وفعـال داهمــوا بيـتنـا
واحتـجزوا الـرجال ..والـغريـب انهم من
ابنـاء املـنطقـة وهم ( ).....وبعـد وصـول
معـلومـات عمـا حصل لـلرجـال يف بيتـنا
داهـمـت ق ــوات الـعق ــرب اوك ــارهـم وبع ــد
قتـال عـنيف متكـنت القـوات من حتـريـر
ال ـ ــرج ـ ــال واالطف ـ ــال وقــتل اثــن ـ ــان مــن
االره ـ ـ ــاب ـيــني وج ـ ـ ــرح ع ـ ـ ــدد مــن اف ـ ـ ــراد
العقــرب ...ونـحن االن يف هــذه املــدرســة
كما تـرى  .والمنلك شيئاً جـاء الى هنا

املـتـبقـي مـن الع ــائل ــة  .ونعـيــش مــأســاة
حقيقية
ص ـم ـتــت احل ـ ــاج ـ ــة ( )....وهــي حت ـ ــدق
بـاالفق املـمتــد وراء سيــاج واطيء :تـرك
اوالدنا املدارس خوفا من القتل!
مأساة شابة يف اللطيفية
كـانـت الشـابـة ( 18 ).....سنـة ،تـسكن يف
مـنـطقـ ــة اللـطـيفـيــة  .بـص ــوت مخـنــوق
باخملاوف واحلزن واالحـساس بالوحشة
والـ ــوحـ ــدة .قـ ــالـت والـ ــدمـع يه ــطل مـن
عـينهـا :ذبحـوا زوجـي وكنت حـامال  .انـا
واهلـي ب ــدون معـيل رحل زوجـي قـبل ان
يـرى طـفله االول ..عنـدمـا كـان يف دكـان
احلالق اخـتـطـفه القـتل ــة وذبح ــوه ولـم
نتـسلم جثته حتـى هذه اللحـظة ..كنت
واثقـة بـانه سـيقتل اال انهـم طلبـوا منه
الـتعـ ــاون معهــم لكـنه رفـض وكـ ــان ذلك
الـيــوم يـ ــومه االخـي ــر معـنــا ...وطــالـبـت
احلكومـة واملنظمـات واالحزاب االنـتباه
حلـالتهم االنـسانـية الـصعبـة جداً ،بـيد
إنـهـ ـ ـ ــا أضـ ـ ـ ــاف ــت ولــك ــن م ــن يـ ـ ــس ــتـ ـمـع
لشكوانا؟
نعيش رعبا حقيقياً
رعــب ..نعــيـ ــش رعــب ـ ـ ـاً حقــيقــيـ ـ ـاً .ه ـ ــذا
ماقـاله الشاب ( 25 ).....سنة من سكنة
اللطيفـية ...بـسبب سيـطرة االرهـابيني
على النـاحية بالكامل ،نشتكي ونشتكي

وال احد يستمع لـنا .قدمنا شكاوى الى
وزارة الـداخليـة وطـرقنـا االبـواب كلهـا..
مــرة للـجيـش ،واخــرى للـشــرطــة ..ومن
يخرج مـنا ال نـصدق بـانه سيعـود ثانـية
الــى الـبـيـت ،وخـصــوص ــا بعــد امــر مـنع
قـ ـ ـ ــوات الـعـق ـ ـ ــرب م ــن ال ـ ـ ــدخ ـ ـ ــول ال ـ ـ ــى
الطـيفيـة مـن قبل القـوات االمــريكيـة..
كـانت قـوات العقـرب تالحقـهم ليل نـهار
وسماعهم السم العقرب فقط يصيبهم
بـالـرعب ..االن تـزايـد عـدد االرهـابيني .
اللــطيـفيــة مـفتــوحــة علــى كـل منــاطق
االره ـ ــاب يف الع ـ ــراق ،يقــتلـ ــون يـ ــومـيـ ــا
الع ـشــرات وبـطــرق وح ـشـي ــة مع متـثـيل
بــاالجـســاد ورمـيهــا امــام دورنــا لتــاكلهــا
الكالب ..وقـد اكلـت الكالب اكثـر من 50
جثــة ونـحن نــرى وال نــستـطـيع الـقيــام
بـشيء ..تركـنا بيـوتنا واراضـينا لـنعيش
بـ ـ ــام ـ ـ ــان فقـ ــط ..نق ــبل االن بـ ـ ــاجلـ ـ ــوع
واملرض ما دمنا حصلنا على االمان
وحتـدث ابـو عبـاس عـن مقتل ولـده بعـد
يـ ــومـني مـن احــتف ـ ــال الع ـ ــائل ـ ــة بعـيـ ــد
مـيـالده االول ،لقـ ــد هجـم االرهـ ــابـيـ ــون
علـ ــى مـنـ ــزلـن ــا وأخ ــذه أح ــدهـم ب ــالق ــوة
وذبحه امـامنـا وسـكب علـيه النفـط من
الفانوس وحرقه
ما قاله النقيب علي
قـ ــال الـنقـيـب علـي ضـمـن ق ــوة العق ــرب

الـتـي نفـ ــذت مهـم ــة حت ــريـ ــر العـ ــوائل:
وصلـتنــا معلـومـات اسـتخبـاريـة شـارك
فيهـا أهـالي املـنطقـة وأفـادت بــاحتجـاز
عــدد مـن العــوائـل من قـبل اإلرهــابـيني
يف منطـقة الـقامـشلي الـتابـعة لـناحـية
الل ـطـيفـيـ ــة .واشـتــبكـن ــا مـعهـم بقـت ــال
طـ ــويل وعـنـيف ،قـتلـن ــا وأس ــرن ــا ع ــدداً
مـنهـم وضبــطنــا كـميــات مـن األسلحــة
واالعـتـ ــدة اخملـتـلف ــة وج ــرح اثـن ــان مـن
عنـاصـر قـوة العقـرب وجنحنـا بتحـريـر
العـوائل واسكنـاها يف هـذه املدرسـة كما
ترى.
عوائل مهجرة الى احملاويل
والتقت املـدى بالسـيد جابـر احلسيني
حق ــوق اإلنــسـ ــان بقـض ــاء
ـم ــة ـ
يف مـنـظ ـ
احمل ــاويل ،ـق ــال عــن العـ ــوائل املـهج ــرة
ـ
إلى القضـاء :وفرنـا سكنا لـ  15عـائلة،
وقـبل هــذا العــدد وصـلت ألـينــا عــوائل
من خــانـقني .وبــذلـت جمـعيــة حقــوق
اإلنـسـان جهــداً من اجل الـتنـسـيق مع
ـدي ــدة ل ــت ــوفـيـ ــر مـ ــاحتـتـ ــاجه
دوائ ــر ـع ـ ـ
ـ
الع ـ ـ ــوائل ـم ــثل الــكهـ ـ ــربـ ـ ــاء وال ــنف ــط
ـ
ـزوي ـ ـ ــدهــم مب ــف ـ ـ ــردات الــبـ ــط ـ ـ ــاق ـ ـ ــة
وت ـ ـ ـ ـ
ـ
ـني ــة وعمـلنــا مـن اجل تــشكـيل
الـتمــوي ـ
رواب ــط اج ـتـ ــم ـ ـ ــاعـ ــي ـ ـ ــة لــتـ ـ ـ ــوفــي ـ ـ ــر كـل
ـ
ماحتتاجه العوائل

ماذا قدمت محافظة بابل ودوائرها؟
ال ـسـيـ ــد مـ ــديـ ــر املـ ــواد
ـص ـ ــال مع ـ
يف اتـ ـ
الغذائية قال عن ازمة العوائل املهجرة
الــى بــابل ..اسـتـطعـنــا جتــاوز الــروتـني
واعتمـاداً على تـوجيهـات الوزارة وفـرنا
مـاحتتـاج له العـوائل من مـواد غـذائيـة
وحسب البطاقة التموينية.
وقــال مصـدر مـطلع يف جـمعيـة الهالل
األحـمــر إنهـم قــامــوا بــزيــارات عــديــدة
ـهج ـ ــرة واســتـ ــمعــنـ ـ ــا إلـ ـ ــى
ـلع ـ ـ ــوائل امل ـ
ل ـ
همومهم وشكاواهم عن ضعف وانعدام
اخلدمـات وحاولنـا إيصال صـوتهم إلى
اجله ـ ــات املع ـنـ ــي ـ ــة ...ووزعــنـ ـ ــا عل ــيهــم
ـ
مامـتوفـر من مـساعـدات ونحن نعتـقد
ـب ـ ــان ذلــك قل ـيـل ويفــتـ ـ ــرض تـ ـ ـشـك ــيل
مـوقف رسـمي وشعـبي عـام لألخـذ بيـد
هـذه العوائل التي مازالت تعيش ظرفا
صعباً للغاية.
ويف ل ــق ـ ـ ــاء مـع املـ ــصـ ـ ـ ــدر اإلعـالم ــي يف
ق ــي ــادة ـق ــوات العقـ ــرب قـ ــال ان العقـي ــد
سالم املعـمـ ــوري مــنح كالً مـن الع ــوائل
انق ـ ــذتهـ ـ ــا قـ ـ ــواته قـ ــطع ـ ــة ارض
الـ ــت ــي ـ
مج ــانـ ـاً مـن أراضـيه مـن اجل
صغ ــي ــرة ـ
بنـاء دار سكنـية ،وقـال املصـدر يف قوات
وه ـ ــذا يحـتـ ــاج الـ ــى قـ ــرارات
ـعق ــرب :ـ
ال ـ
ـوم ــة واملـن ـظـمـ ــات
ج ــري ــئ ــة مـن احل ــك ـ ـ
ـ
اإلنـسـانيـة ملـسـاعــدتهم يف تـوفيـر املـواد
ـس ــاكــن لهـم حـتـ ــى
ودعــمهـم لـب ــن ــاء ـم ـ ـ
ـشع ـ ــر العـ ـ ــوائل وهــي م ـ ــوج ـ ــودة يف
الت ـ ـ
ـ
ـدرس ـ ـ ـ ــة ـب ـ ـ ـ ــأن ــه ـ ـ ـ ــا م ــق ـ ـتـلـعـ ـ ـ ـ ــة مـ ــن
ـامل ـ ـ ـ ـ ـ
ـذوره ــا.واستـطلـعت املــدى رأي دائــرة
ـ
جـ
صحـة بــابل حـول مــاحتتــاجه العــوائل
ـس ـ ــؤول املـكــت ــب اإلعالمــي يف
فق ـ ــال ـم ـ ـ
ـ
صح ــة بـ ــابل لـم تـ ـســمع
ـ
ـدائ ــرة ـب ــان
ـال ـ ـ
بقضية العوائل هذه!
وهكـذا هـو حـال مـوقف محـافظـة بـابل
ومجلسها فهم ال يعلمون شيئاً!

لـم يـكـن عـبـ ــد الـكـ ــرمي قـ ــاسـم
مـيـ ــاالً إلـ ــى فـكـ ــرة احـتـ ــواء أو
االنـتمـاء إلـى حـزب أو فكـرة أو
نـ ـظ ـ ــري ـ ــة ح ـ ــزب ـي ـ ــة تــتع ـ ــارض
وم ـي ـ ــوله وان ـت ـم ـ ــاءه ال ـ ــوط ـنــي
العام وهـو صاحب مقولـة (اجليش فوق
امليــول واالجتــاهــات) وكــان حــري ـاً بهــذه
الــصفــة أن حتـيــد اجلـمـيـع ومتكـنه مـن
اإلم ـس ــاك ب ــالعـص ــا مـن وســطه ــا ،لكـن
الـرجل لم يكن مـتمكنـاً من تكنـولوجـيا
الـسيـاســة ومنـاوراتهـا فقـد كــان مثــاليـاً
مـب ــاش ــراً وه ــذا ه ــو ال ـسـ ــر يف شعـبـيــته
الك ــاسحــة كـمــا إن مـن كــانــوا ح ــوله يف
اِألغلـب ك ــانـ ــوا عل ــى شـ ــاكلـته ولــم يكـن
لــديه من مـطلـب من أي مـسـؤول سـوى
أن يـضع العراق أوالً نصب عـينيه ولهذا
وجـد نفـسه يف مــوقع مضـاد للتـطلعـات
الق ــومـي ــة الـتـي مت ــسكـت به ــا األح ــزاب
الق ـ ــوم ـي ـ ــة ال ـتــي وج ـ ــدت يف م ـ ــد ع ـب ـ ــد
ال ـنـ ـ ــاصـ ـ ــر وم ـنـ ـ ــاهـ ـض ـتـه لالس ــتع ـمـ ـ ــار
والـصهيـونيـة حتت رايـة القـوميـة سنـداً
وظـهيــراً قــوي ـاً حلــركـتهــا ومثـلمــا قـصــر
عـب ـ ــد الـك ـ ــرمي
قـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاس ـ ـ ــم يف
صايف الياسري
تـع ـ ـ ـ ـ ــامـلـه مـع
ال ـ ـقـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوى
ال ـ ـس ـيـ ـ ــاســيـ ـ ـ ــة
يف الوقت الذي
النـاشطـة على
متكن فيه عبد
الـ ـ ـ ــس ـ ـ ـ ـ ــاح ـ ـ ـ ـ ـ ــة
السالم عارف من
الـع ـ ـ ـ ـ ــراق ـ ـيـ ـ ـ ـ ـ ــة
وضع الزمر
آنـ ــذاك ق ـصـ ــر
البعثية على الرف
الـ ـشـيـ ــوعـيـ ـ ــون
أو يف السجون
كـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــذل ـ ــك يف
فإنه لم يختلف
تـق ـ ـ ـ ــدي ـ ـ ـ ــرهـ ـ ــم
كثيراً يف توجهاته
ل ـ ــق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوى
التي وضعت
خصـومهم من
العراق يف خانة
الـقـ ـ ـ ـ ـ ــوم ـ ـيـ ـ ــني
اإلحلاق ووضعت
وبراغم ــاتيتهم
مقدراته يف
وإمــكـ ـ ـ ـ ــان ــيـ ـ ـ ـ ـ ــة
خدمة أهداف
اســتخ ـ ــدامهــم
طوباوية لم تكن
أسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــالـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ــب
عموم الشعوب
ان ـ ـتـه ـ ـ ـ ـ ــازيـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة
العربية قادرة
ض ـمــن م ـبـ ـ ــدأ
على وضع احلد
الغـ ــايـ ــة تـبـ ــرر
األدنى منها
الــوسيلـة الـتي
موضع التنفيذ
وضـعـ ـ ـ ـ ـ ــوه ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا
آن ــذاك سـبــيالً
النـقالب ـي ــتهـ ــم
الـتي اعتـرفـوا يف أدبيــاتهم أنهـا نـهجهم
وما زالت أدبيـات البعث احملفوظـة تذكر
أنه حــزب انقـالبي ،وافـتقــار نـظ ــام عبــد
الكرمي قـاسم إلى خطـة مضادة يف حال
حتـ ــرك أيـ ــة قـ ــوة لـقلـب األوضـ ــاع لهـ ــذا
متكن البعثيـون الذين حشـدوا زمراً من
القــوة اجلــويــة والــدروع كــان مـن املمـكن
الق ـضـ ــاء علــيهـ ــا ب ــسهـ ــولـ ــة لـ ــوال أنهـ ــا
حتــركـت علــى أهــداف مــرســومــة بــدقــة
وتركـيز ،فـقد هـاجمت وزارة الـدفاع كـما
اس ـت ـ ــولــت عل ـ ــى اإلذاع ـ ــة وم ـ ــرسـالته ـ ــا
وعـطلت إذاعـة الصـاحليـة لتـبث بيـانهـا
األول ولـإلعـالم يف حـ ـيـ ـنـهـ ـ ـ ـ ــا مـ ـ ـ ـ ــوقـعـه
ال ــسح ــري يف الـت ــأثـيـ ــر عل ــى حت ــرك ــات
القـوى العـسكـريـة ،لـسنــا بصـدد كـيفيـة
وأسباب القضاء على عبد الكرمي قاسم
ومـجيء الـبعـثيـني وعبــد الـسالم عــارف
فقـ ــد اشــبعـت املـ ـسـ ــألـ ــة بحـث ـ ـاً ودراسـ ــة
ولكننـا مع مجيء هـؤالء وبدء مـسلسل
االنقالبـات العسـكريـة عرفـنا أن الـعراق
اجته بعـد ذلك وجهـة دكتـاتوريـة قائـمة
علـى البطـش وتصفـية احلـسابـات ،ومن
يـسـتعيـد االسـتمـاع إلـى بـرامج اإلذاعـة
والـتلفـزيـون مــا بعــد  8شبــاط سيـدرك
متامـاً أن االجتاه الشوفـيني البعثي كان
واضحـ ـاً وجلـيـ ـاً مـن خالل الـص ــدام مع
كل الق ــوى ال ـسـي ــاسـي ــة الق ــائـم ــة عل ــى
السـاحـة العـراقيـة ومع القـوى القـوميـة
العــربيـة والكـرديــة ومع إننــا كنـا صغـاراً
يف حـينهـا إال إننـا مـا زلنـا نتـذكـر الـدور
البـاطش للـحرس الـقومـي وميليـشيـاته
التـابعـة حلـزب الـبعث ،هـذه املـيليـشيـات
الـتي لم جتـد رادعاً يف مـواجهتـها حـتى
لـلقـ ــوات املـ ـسـلح ـ ــة العـ ــراقـي ـ ــة وتعـ ــدت
صالح ـيــته ـ ــا صالح ـي ـ ــة أجه ـ ــزة األمــن
والـ ـشـ ــرطـ ــة واالســتخـبـ ــارات واجلـي ــش.
وحـني انقلـب عـبــد الــسالم ع ــارف علــى
البعثيني باسم التيار القومي الناصري
وقف احل ــرس القــومـي مقــاومـ ـاً لقــوات
الـشـرطـة واألمـن واجليـش واالنـضبـاط
الع ـ ـسـك ـ ــري ح ـتـ ـ ــى مت القـ ـضـ ـ ــاء عل ـ ــى
ميليشياته بالقوة.
وم ـنـ ـ ــذ الـلحـ ـظـ ـ ــة ال ـتــي ت ـ ــسلــم ف ــيهـ ـ ــا
البعثيـون السلطـة يف  8شباط أدرك كل
العــراقـيـني أن قــوى الــشعـب ومـنج ــزاته
التي حتـرك عليها خالل الـسنوات التي
أطـ ــاحـت بـ ــاحلـكــم امللـكــي وأنهـت حـلف
بغ ــداد االستـعم ــاري ،ستــذروهــا الــريــاح
وأن م ـكـ ـت ـ ـ ـس ــبـ ـ ـ ــات اإلصـالح الـ ـ ـ ــزراع ــي
وخ ـطــط الـبـنـ ــاء اخلـمـ ـسـي ـ ــة للــتقـ ــدم
االقـتصـادي والـسيـاسي قـد اصـبحت يف
خبر كان.
ويف الوقت الـذي متكن فيه عبـد السالم
ع ــارف مـن وضع ال ــزم ــر الـبعـثـي ــة عل ــى
الــرف أو يف الــسجــون ف ــإنه لـم يخـتلف
كـثيـراً يف تـوجهــاته التـي وضعت العـراق
يف خــانــة اإلحلــاق ووضعـت مقــدراته يف
خـدمـة أهـداف طـوبـاويــة لم تكـن عمـوم
الشـعوب العربـية قادرة عـلى وضع احلد
األدنى منها موضع التنفيذ.

