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املقدمة 

كنت قد نرشت مقاالً حول ما كان متارس�ه رشطة التحقيقات اجلنائية 
يف الع�راق ضد املعتقلني من العنارص الوطنية من خمتلف االجتاهات الفكرية 
والسياس�ية. فقد شملت تلك الفرتة اعتقال وتعذيب الشيوعيني واليساريني 
والتقدمي�ني املس�تقلني والديمقراطي�ني وبع�ض اجلامعات والق�وى القومية 
وأعضاء يف منظامت سياس�ية دينية. وكان اهل�دف من هذا املقال هو الرد عىل 
ترصي�ح أدىل ب�ه الرشي�ف ع�يل بن حس�ني ب�ن عيل بن حس�ني رشي�ف مكة 
للصحافة العراقية أشار فيه إىل أن العهد امللكي كان عهد انفتاح وديمقراطية 
وحرية وس�عادة. ووجدت نفيس كأحد أبناء ذلك اجليل الذي اكتوى بنريان 
النظام امللكي أن أش�ري عىل جانب واحد من القوى التي كانت متارس القمع 
واإلرهاب ضد املناضلني، إهنا الرشطة العراقية التي كانت تزج يف أعامل ضد 
الش�عب ورشطة التحقيق�ات اجلنائية التي أخذت عىل عاتقها القيام بنش�اط 
واس�ع دفاعًا عن النظام امللكي ومحايته من عمل القوى املناهضة التي مل يكن 
نضاهلا قد توجه يف حينها ضد النظام امللكي باعتباره نظامًا ملكيًا دستوريًا، إذ 
مل تكن القوى السياس�ية قد رفعت شعار إسقاط امللكية، بل كانت تناضل يف 
س�بيل نظام حكم سيايس يطبق الدس�تور العراقي وحيمي املواطن ويساعده 

عىل النهوض والعمل واملشاركة يف بناء املجتمع وإدارة شؤونه.
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شرطة التحقيقات الجنائية

وق�د أعيد نرش املقال عدة م�رات يف الصحافة العراقية ويف الكثري من 
املواقع ومنها موع احلوار املتمدن والناس وصوت العراق ..الخ.

ث�م جاء مق�رتح األخ الفاضل الكاتب والنارش األس�تاذ مازن لطيف 
عيل بأن أصدر كتابًا أو كراس�ًا ح�ول التحقيقات اجلنائية، فكان هذا الكتاب 
الذي أضعه بني أيدي القارئات والقراء الكرام وأميل أن يكون نافعًا ودرس�ًا 
غني�ًا حلارض األيام ومس�تقبل احلكم وت�رصف احلكام واألجه�زة األمنية يف 
الع�راق. فاملته�م ب�رئ قب�ل أن تثب�ت إدانت�ه. وإن احلك�م ل�ن ي�دوم بالقوة 
واألجه�زة األمني�ة واجلواس�يس والعي�ون والتعذي�ب والقت�ل، بل ممارس�ة 
سياس�ات تلت�زم مب�ادئ احلري�ة والديمقراطية وحق�وق اإلنس�ان وحقوق 
القومي�ات والعدالة االجتامعية، مبادئ املس�اواة يف املواطنة احلرة واملس�اواة 
ب�ني امل�رأة والرجل وبني أتباع مجي�ع القوميات والديان�ات واملذاهب الدينية 
واالجتاه�ات الفكري�ة والسياس�ية الديمقراطي�ة واالبتع�اد عن دم�ج الدين 

بالسياسة والدين بالدولة. 

أمتنى عىل احلكم يف العراق أن يعيش الش�عب يف س�نواته القادمة غري 
ما عاش فيه يف العهود املنرصمة ويف الفرتة الواقعة بني 2003 و 2011، إذ مل 
تكن احلياة ذات نفع كبري للش�عب، بل كانت مليئة بام هو مرفوض من نقص 
يف احلريات الديمقراطية العامة ويف انتش�ار الفساد املايل واإلداري واستمرار 
افره�اب والبطال�ة والفقر والفجوة املتس�عة بني الغن�ى والفقر يف غري صالح 
املجتمع وغياب العدالة االجتامعية واستمرار املرض القاتل للنظام السيايس 
العراقي، نظام املحاصصة الطائفية واالبتعاد عن التوزيع السيايس عىل أسس 

قد كرسها الدستور العراقي اجلديد رغم نواقصه اجلدية.

أمتن�ى للش�عب حياة غري التي عش�نا فيه�ا، إذ مل تكن س�عيدة عمومًا، 
ولك�ن كان�ت مليئة باألحداث وباآلالم واألش�واك والس�جون واملعتقالت 
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المقدمة

لعدد كبري جدًا من املناضلني من عرب وكرد وتركام وكلدان وآشوريني ومن 
أتباع مجيع الديانات واملذاهب الدينية يف العراق. لقد كانت احلروب والقمع 
وجمازر األنفال وحلبچة وأنفل�ة الُكرد الفيلية وعرب اجلنوب واألهوار. ثم 
كانت احلرب األخرية وإرهاب قوى القاعدة واملليش�يات الطائفية املس�لحة 
والقت�ل عىل  اهلوية وجرائم س�جن "أبو غريب" عىل أي�دي قوات االحتالل 
امي�ة يف البدء  وكذل�ك االعتق�االت الكيفي�ة وحم�اوالت قوى البع�ث الصدَّ

بمحاوالت للتآمر لتغيري نظام احلكم لصاحلها.

إن مواجهة كل ذلك تتم بإطالق احلريات العامة وااللتزام بالدستور 
وتغي�ري نم�ط احلك�م الطائفي وااللت�زام بأحكام الدس�تور ومب�ادئ حقوق 
اإلنس�ان وممارس�ة التنمية ووضع أموال الشعب يف خدمة الشعب ومكافحة 
الفس�اد واجلريمة املنظمة واإلرهاب ...الخ إنه الطريق الصحيح لبناء عراق 

احتادي ديمقراطي حر وأمني ومزدهر.   

األول من ترشين الثاين/نوفمرب 2011 

كاظم حبيب  
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الشرطة العراقية

لعب�ت بريطاني�ا دورًا أساس�يًا يف تش�كيل الرشطة العراقي�ة منذ أول 
دخ�ول هلا يف البرصة واحتالهل�ا حيث كتب الضابط الربيطاين الس�ري العقيد 

أي. يت. ويلسون A.T.Wilson  هبذا الصدد ما ييل:

»عن�د احتالل البرصة، قام الضابط الس�يايس األقدم )الس�ري يب. زد. 
كوك�س( قائ�د احلملة الربيطاني�ة القادمة من بومباي باس�تصحاب عدد من 
ضباط وأفراد الرشطة اهلنود املتمرسني مع عدد آخر من املساعدين القديرين 
اغلبه�م س�حبوا من مقاطعات الش�امل الغربية، لكوهنم عيل مق�درة بالتكلم 
بالعربية والفارس�ية الدارجة. وخالل أس�بوع من احتالل البرصة، أصدرت 
قي�ادة قوات االحتالل أمرًا بتعيني الرائد غريغس�ون مدي�رًا عامًا للرشطة يف 
املناطق العراقية املحتلة، وتم ختويله صالحية تعيني أفراد رشطة )كونستابل( 

وتشكيل خمافر رشطة يف مجيع النقاط املهمة.« )1)  

وإذا كان العم�ل يف البداي�ة يف الب�رصة، إال إن عم�ل ق�وات الرشطة 
الربيطاني�ة قد اتس�ع ليش�مل املوصل وبغداد حني وصل�ت قوات االحتالل 
إليه�ا. وخالل الفرتة الواقعة بني 1914، أي س�نة دخول القوات الربيطانية 
راجع: املش�هداين ، أكرم عبد الرزاق. د. “ضابط بريطاين يروي قصة تأسيس الرشطة العراقية”، نرش   -1

املقال يف جمالس محدان الثقافية. بتاريخ 1/ترشين الثاين/نوفمرب 2011.   
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إىل الب�رصة، ق�د ارتف�ع العدد إىل 400 وم�ن ثم 950، وعن�د اكتامل احتالل 
بغ�داد بل�غ الع�دد 2000 ، أي يف ع�ام 1917. ثم ارتفع يف الع�ام 1920 إىل 
2628 حس�ب املق�ال ال�ذي كتب�ه الضابط الربيط�اين يف مقاله ال�ذي نرش يف 

صحيفة بريطانية يف العام 1928، كام جاء يف مقال السيد الدكتور املشهداين.   
ويؤك�د الكات�ب إىل أن أه�م نتيجة مبارشة هل�ذه البداية الطيب�ة "أنه يف 
مستهل سنة 1919 صار من املمكن إدراج قليل من العرب املناسبني املتحدرين 
من أرس كريمة للتدريب يف سلك الرشطة اجلديدة ليكونوا ضباط رشطة. وتم 
تأس�يس مدرس�ة لتدريب املفوضني تدرس فيها مواد القانون وأنظمة الرشطة 

والتدريب العسكري وركوب اخليل واستخدام السالح... الخ.")1)
يف الع�ام 1917 ت�م تش�كيل "مديرية رشط�ة التحقيق�ات اجلنائية يف 
البرصة، وكانت تدعى مكتب طبعات األصابع، ثم نقلت إيل بغداد، وكانت 
تضم قسم طبعات األصابع، ومديرية للجوازات وكان البلد يدين ألنشطتها 
كث�ريًا")2)، إذ وضع يف مركز اهتاممه�ا مواجهة املناهضني لالنتداب الربيطاين 
ع�ىل العراق، إضافة إىل وجود مؤسس�اهتا العاملة يف خمتل�ف املدن العراقية. 
واختذ عمل هذه األجهزة منذ النصف الثاين من الثالثينات وجهة أخرى بعد 
أن أدرك الربيطانيون أن الفكر االش�رتاكي أو الش�يوعي واألفكار اليس�ارية 
بشكل عام، إضافة إىل الفكر القومي باجتاهاته املختلفة ومنها اليمينية والنازية 
والفاشية التي وجدت طريقًا هلا يف العراق. وإذا كانت قد رأت أن النازية قد 
ش�كلت اخلطر األكرب خ�الل فرتة احل�رب العاملية الثانية، فأهن�ا وجدت بأن 
اخلط�ر األس�ايس ع�ىل مصاحلها ي�أيت م�ن االجتاهات املاركس�ية واليس�ارية 
وعم�وم الق�وى الديمقراطية. هل�ذا وجهت سياس�ات احلكوم�ات العراقية 
املتعاقب�ة ص�وب حتري�م الفك�ر املارك�يس وتص�دت للتي�ارات الديمقراطية 

1-   راجع: املشهداين ، أكرم عبد الرزاق.

2-   راجع: نفس املصدر السابق.
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الشرطة العراقية

اليس�ارية وس�اعدت عىل زج أعداد غفرية من العاملني بالسياس�ة يف العراق 
ولفرتات خمتلفة يف الس�جون العراقية ودعمت اس�تخدام أس�اليب التعذيب 
النف�يس واجلس�دي واإلعدام من أجل احلف�اظ عىل مصاحله�ا النفطية وغري 
النفطية يف العراق. وس�نحاول فيام ييل أن نس�تعرض بع�ض اجلوانب يف بنية 

ونشاط القوات املسلحة العراقية.

ج�اء يف دليل اجلمهورية العراقية الذي وضع يف العام 1960 من قبل 
جلنة ترأس�ها األس�تاذ الدكت�ور مصطفى جواد عن الرشط�ة يف العراق أنه يف 
الع�ام1920 ص�در بي�ان البوليس رق�م 72 لغرض تنظيم وجتدي�د واجبات 

وصالحيات الرشطة.")1)

ويف عام 1920 ص�در بيان البوليس »لغرض تنظيم وجتديد واجبات 
وصالحيات الرشطة«)2). وكانت إدارهتا بيد »خليط من الضباط الربيطانيني 
يس�اعدهم عدد من األجانب ج�اءوا برفقة احلمل�ة«)3). ويف عام 1921 ويف 
عام1921 تم تعيني )املقدم بريس�كوت( مفتش�ًا عامًا للرشطة خلفًا للمقدم 
غريغس�ون، وهو الذي نس�ب تعيني الضابط ألرشيفي العراقي العقيد نوري 
السعيد أول مديٍر عاٍم للرشطة العراقية.)4) ويف عام 1922 تم تعيني عدد من 
العراقيني كضباط يف الرشطة)5). بلغ عدد أفراد الرشطة يف عام 1920 حوايل 
2470  ف�ردًا ون�ام عددهم برسعة ليصل يف ع�ام 1958 إىل 23383 فردا)6)ً. 

ويمكن للجدول التايل أن يوضح تطور عدد أفراد جهاز الرشطة العراقي.

راجع: دليل اجلمهورية العراقية لسنة 1960. ص 404 .  -1

نفس املصدر السابق.   -2

نفس املصدر السابق.   -3

نفس املصدر السابق.  -4

نفس املصدر السابق.   -5

الن�ارصي، عقي�ل د. اجلي�ش والس�لطة يف الع�راق امللك�ي 1921-1958. ط 1. دار احلصاد ودار   -6

الكلمة. دمشق 2000. ص 107.  
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التطور الكمي للرشطة العراقية والرقم القيايس هلا 
للفرتة 1958-1920 )سنة األساس: 1920(

الرقم القيايسالعدد السنة

19202470100
*19282732

** 6800
111

***19317974333
193910500425
194112266497
194519000769
194721730880
195823383947

املصدر: النارصي، عقيل د. اجليش والسلطة يف العراق امللكي، 1958-1921، ط1. 
دار احلصاد ودار الكلمة. دمشق. 2000. ص107

إضافة إىل 93 ضابط إنكليزي.    *
يشري الكاتب الربيطاين إىل أن عدد أفراد الرشطة بلغ 6500 رشطيًا إضافة إىل بضمنهم )40( مدير    **

ومعاون رشطة، و )182 مفوضًا عربيًا(. وهو الرقم األصوب 
*** إضافة إىل 17 ضابط إنكليزي.
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مل ختتل�ف الس�امت الت�ي متي�ز هبا جه�از الرشط�ة امللكي ع�ن أجهزة 
اجلندرم�ة العثامنية من حي�ث املبدأ، ولكنها اختذت بع�ض اجلوانب اجلديدة 
من الرشطة الربيطانية من جانب االنضباط وااللتزام والزي اجلديد للرشطة. 

وكانت جلهاز الرشطة من الناحية الفعلية ثالث مهامت رئيسية، وهي:

مالحق�ة املتهم�ني بجرائم خمتلف�ة، س�واء أكانت جرائ�م قتل أم   .1

رسقة أم اعتداء. 

احلفاظ عىل األمن واالستقرار من نشاطات وانتفاضات العشائر   .2

العراقية، رغم تباين العوامل التي كانت تس�تثري العشائر العراقية 
وتدفعها للتمرد أو االنتفاض.    

مالحق�ة ق�وى املعارض�ة السياس�ية وتنفي�ذ ق�رارات االعتق�ال   .3

والتوقيف والتعذيب "حفاظًا عىل األمن واالس�تقرار" أيضًا! أي 
مطاردة املخالفني لوجهة نظر احلكومة واحلزب احلاكم أو العائلة 

املالكة، وهم أصحاب الرأي اآلخر.

متيزت قوى الرشطة العراقية خالل فرتة احلكم امللكي باخلصائص التالية:

شكل الفالحون النازحون من الريف والعاطلون عن العمل يف   .1

املدينة القاعدة األساسية ألفراد الرشطة يف العراق.

وكان أغل�ب أفراد الرشطة، خاص�ة يف العقود الثالثة األوىل من   .2

تشكيل الدولة العراقية، أميني.

وكان�ت رواتبه�م ضئيل�ة جدًا ال تس�اعدهم عىل حتقي�ق العيش   .3

الكري�م هلم وألفراد عائالهتم، رغم أهن�ا كانت أفضل من دخل 
الفالح�ني الش�هري يف الزراع�ة وأفضل بكثري من حي�اة البطالة 

والتسكع.
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وكان�ت معاملة ضب�اط ونواب ضب�اط الرشطة هل�م عىل درجة   .4

كبرية من القسوة واجللفة واالحتقار.

وكان القس�م األعظم منهم مس�تعدًا لقبول الرش�وة لتمشية هذا   .5

األمر أو ذاك للمواطن�ني وهلذا أطلق عليهم لقب "أبو الوارش"، 
وكان املقص�ود بذل�ك يمك�ن لقاء 50 فلس�ًا معاجلة مش�كالت 
املواطن�ني، كرم�ز لظاه�رة انتش�ار الرش�وة ب�ني أف�راد الرشطة 
وضباطه�م. واعت�اد العراقيون ع�ىل ترديد "حاميه�ا حراميها"، 
وهم بذلك مل يقصدوا أفراد الرشطة فحسب، بل ضباطها أيضًا، 

إضافة إىل عدد كبري من النخبة احلاكمة حينذاك. 

وكان أغل�ب ضباط الرشطة ونواب الضباط، إضافة إىل العرفاء   .6

املس�لكيني، من أوس�اط كادح�ة يف املدينة ومن أص�ول فالحية 
وبرجوازي�ة صغ�رية. وكان مرك�ز ضاب�ط أو نائ�ب ضاب�ط ق�د 
منحه�م مرتبة اجتامعية أعىل من املرتبة االجتامعية التي انحدروا 
منها، ثم تربوا خالل فرتة الدراس�ة عىل الطاعة للحاكم، أيًا كان 
ذل�ك احلاكم يف إطار النظ�ام امللكي اإلقطاعي. عل�اًم بأن الفرتة 
التي أعقبت احلرب العاملية الثانية جرى االهتامم بضباط الرشطة 
وحماولة حرصها بقوى جتد الدعم والتأييد من أوس�اط معينة يف 
احلكم أو العشائر املؤيدة للحكومة، مما جعلها تدين بالوالء أكثر 

فأكثر إزاء احلكم وتلك التي ساندت وصوهلم إىل هذا املركز.

وأعطي�ت الرشط�ة العراقي�ة مس�ؤولية احلفاظ عىل أم�ن املراكز   .7

احلساس�ة يف البالد مثل مواق�ع رشكات النفط وخط�وط أنابيبه 
واحلدود والس�فارات والوزارات، ونرشت مراكز هلم يف خمتلف 

األلوية العراقية واألقضية والنواحي. 
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كام كانت أجهزة الرشطة بأقس�امها املختلفة مس�ؤولة عن قضايا   .8

الس�فر واجلنس�ية واإلقام�ة والتحقيق�ات اجلنائية الت�ي أوكلت 
ولس�نوات طويل�ة حت�ت إرشاف مب�ارش للضب�اط الربيطانيني، 
والت�ي فصلت في�ام بعد وأصبحت قوى مس�تقلة مرتبطة بوزارة 

الداخلية ومنحت صالحيات كبرية.    

وكان احلكم يزج الرشطة باستمرار يف مواجهة اجلامهري الواسعة،   .9

س�واء كان ذل�ك يف الري�ف أم املدين�ة، وس�واء أكان ذل�ك ضد 
احل�ركات الفالحي�ة املناهض�ة الس�تغالل الفالح�ني أم كان�ت 
احتجاج�ات وإرضاب�ات ومظاهرات الع�امل واملثقفني والطلبة 
ك�ام  االس�تبدادية.  احلكوم�ات  سياس�ات  ض�د  امل�دن  وأبن�اء 
اس�تخدمت الرشطة يف الس�نوات األخرية من العه�د امللكي يف 
التصدي الحتجاجات السجناء السياسيني وإرضاباهتم السلمية 
والتي راح ضحيتها الكثري من الس�جناء السياس�يني الشيوعيني 

والديمقراطيني والتقدميني.

وانعك�س كل ذل�ك عىل عالق�ة الرشطة باملجتم�ع وبالكادحني   .10

منه�م عىل وجه اخلصوص، إذ كان�ت عالقة عداء وعدم احرتام 
وعدم ثقة متبادلة. وكان هلذا تأثريه النفيس الس�لبي عىل س�لوك 
اجلامه�ري إزاء الرشط�ة والعكس صحيح أيض�ًا. وبكل اختصار 
يمك�ن القول بأن الرشطي مل يكن حمرتمًا من قبل أفراد املجتمع، 
ب�ل كان ينظر إلي�ه عىل أنه ظاه�رة طفيلية ضارة ينبغ�ي حماربتها 
والتخل�ص منها، رغ�م أمهية الدور الذي يف�رتض النهوض به. 
وتتحمل احلكومات املتعاقبة مسؤولية هذه السمعة السلبية التي 

ارتبطت بمن أطلق عليه شعبيًا ب "أبو إسامعيل".
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وع�ىل امتداد فرتات طويلة ابتعدت ق�وات الرشطة عن التدخل   .11

يف الش�ؤون السياس�ية أو الت�ورط يف مؤام�رات وانقالبات ضد 
احلكومات العراقي�ة املختلفة، إال يف حاالت نادرة وخاصة فرتة 
اخلمس�ينات. ويف غ�ري ذلك بق�ى جهاز الرشط�ة خملصًا للملك 
واحلك�م اإلقطاع�ي ومتعاون�ًا يف رضب حركة التح�رر الوطني 
العراقية وف�ق أوامر احلكومة ووزير الداخلية وليس بمعزل عن 
إرادة البالط والس�فارة الربيطانية. وم�ن يتتبع تاريخ الرشطة يف 
العراق س�يجد أهنا زجت يف مجيع العمليات العسكرية املناهضة 
حلركات الش�عب الديمقراطية، سواء أكان ذلك يف وسط البالد 

أم جنوبه أم يف كردستان العراق.

متيزت قوات الرشطة، خاصة تلك التي كانت تزج يف املظاهرات،   .12

وبق�رارات رس�مية من احلكوم�ات املتعاقبة، بالعنف والس�ادية 
املتناهي�ة وغياب الرمحة ع�ن قلوهبم وعقوهل�م، رغم كوهنم من 
أبناء الشعب الكادح، إذ أهنم كانوا يدربون ويربون عىل السادية 
والع�داء ضد املطالبني بحقوقهم من أفراد الش�عب، وأن هؤالء 
املتظاهرين أو املرضبني يمكن أن يش�اركوا يف فقداهنم وظائفهم 
ل�و نجح�ت حركاهت�م اإلرضابي�ة ومظاهراهت�م ذات املطال�ب 
السياسية واالقتصادية واالجتامعية. وأبرز ما يمكن اإلشارة إليه 
يف ه�ذا الصدد ليس فق�ط املظاهرات والوثب�ات واالنتفاضات 
الت�ي وقع�ت يف الع�راق يف ف�رتات خمتلف�ة يف العه�د امللك�ي أو 
إرضابات كثرية لعامل الس�كك أو املوان�ئ أو النفط، كام يف حالة 
جم�زرة گاورباغ�ي يف كركوك فحس�ب، بل كذل�ك تنفيذ جمزرة 
دموي�ة ض�د الس�جناء السياس�يني العراقي�ني يف س�جن بغ�داد 
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والك�وت ع�ىل س�بيل املث�ال ال احل�رص. وكان م�دراء ومعاونو 
الس�جون  وخاص�ة  ع�ام،  بش�كل  العراقي�ة  الس�جون  رشط�ة 
السياس�ية، يامرس�ون أس�اليب رشس�ة وعدواني�ة يف التعذي�ب 
النفيس واجلس�دي يف حماولة منهم النتزاع اعرتافات أو إس�قاط 
س�يايس أو ألغراض اإليذاء فق�ط، إذ كان احلكم يدفع للرشطة 
مكاف�أة عن كل اع�رتاف ينتزع من متهم أو س�جني أو كل تعهد 
يوق�ع بالتخ�يل ع�ن النش�اط الس�يايس واحل�زيب والت�ي عرفت 
بالعراق حتت أس�م س�لبي يسء "الرباءة". وقد أصبحت أجهزة 
الرشطة أداة القمع واإلرهاب املركزية واألساس�ية بيد الس�لطة 
السياس�ية لالنقضاض عىل حركات املجتمع السياس�ية بش�كل 

خاص دفاعًا عن نظام احلكم امللكي اإلقطاعي.

وتبن�ى النظ�ام بمب�ادرة من س�لطات االحت�الل الربيطاين تش�كيل 
أجه�زة التحقيق�ات اجلنائي�ة املس�ؤولة ع�ن النش�اط الس�يايس للعراقي�ني 
ومالحقة قوى املعارضة التي توس�عت يف فرتة احلرب العاملية الثانية ولكن 
بش�كل خاص يف الفرتة التي أعقبت احلرب العاملية الثانية. وش�مل التوسع 
األجهزة واألفراد حيث شمل ذلك كل األلوية واألقضية والنواحي وكافة 
امل�دن كدوائ�ر فعال�ة ضم�ن جه�از الرشط�ة، ك�ام توس�عت صالحياهت�م 
ومس�ؤولياهتم يف احلفاظ عىل النظام ومكافحة القوى املناهضة له، وخاصة 
القوى التي س�ميت باهلدامة، مثل الش�يوعيني واليس�اريني والديمقراطيني 
التقدمي�ني. ك�ام تط�ورت أجهزهت�ا من حي�ث التخصص وتوزي�ع العمل، 
كذل�ك يف األس�اليب واألدوات التي كانت مت�ارس يف املالحقة واالعتقال 
والتعذيب اجلس�دي والنفيس والتحقيقات واألحكام السياسية القرقوشية 
من حكام يأمترون بأوامر السلطة التنفيذية، احلكومة والتحقيقات اجلنائية. 
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وش�هدت دهاليز التحقيقات اجلنائية م�رور عرشات اآلالف من املناضلني 
العرقي�ني م�ن خمتل�ف االجتاه�ات الفكري�ة والسياس�ية والعقائ�د الديني�ة 
واملذهبية، ومن خمتلف القوميات، هبا والقوا عىل أيدي املحققني من أجهزة 
األمن أفرادًا وضباطًا، اش�د أنواع احلط من كرامة اإلنسان واإلهانة اليومية 
والتعذي�ب النف�يس واجلس�دي البش�عني، ك�ام ص�درت عن حماك�م النظام 
العس�كرية واملدني�ة أحكام�ًا تصل إىل ع�رشات أالف الس�نني بحق هؤالء 
املناضل�ني، كام نفذ النظ�ام أحكامًا باإلعدام بحق الع�رشات من املناضلني 

خالل فرتة احلكم امللكي.

لقد أرسى النظام امللكي يف العراق، وبمساعدة مبارشة من سلطات 
االنت�داب الربيط�اين أوالً واخل�رباء واملستش�ارين واملفتش�ني الربيطاني�ني 
والس�فارة الربيطانية فيام بعد ثانيًا، أس�س ما عانى ويعاين منه العراق اليوم 
أيضًا يف جمال النشاط األمني. ففي العراق امللكي وظف النظام عددًا كبريًا 
م�ن أفراد الرشطة الرسي�ة يف خمتلف األلوية واألقضية وامل�دن املختلفة يف 
دوائ�ر الش�عبة اخلاص�ة، ورب�ط هبم ع�ددًا غري قلي�ل من املخربي�ن الذين 
يعملون عىل أساس ما يقدمونه من معلومات للتحقيقات اجلنائية. وأصبح 
اإلنس�ان يواجه حالة من عدم االطمئنان عىل حريته الفردية وعىل أحاديثه 
وعالقات�ه اخلاصة. ك�ام كان الربيد معرض للرقابة م�ن أجهزة التحقيقات 
اجلنائية وكذلك اهلواتف. إال أن هذه الظاهرة كانت موجهة بشكل خاص 
ضد من يشك بنشاطه السيايس املناهض للحكم، ومل يبلغ احلد الذي بلغه 

يف الفرتة الراهنة.

ولعب�ت أجه�زة الرشطة والتحقيق�ات اجلنائية دورًا كب�ريًا يف مطاردة 
اليه�ود وحتويل حياهتم يف العراق إىل جحيم ال يطاق. وكان اهلدف من وراء 
ذلك تأمني ثالثة أهداف مهمة، إذ كانت تتم عىل مستويات خمتلفة ابتدءًا من 
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العائل�ة املالك�ة واحلكوم�ة وبعض األجه�زة الترشيعي�ة والقضائي�ة وجهاز 
الرشطة، وخاصة الكبار منهم. ويمكن تلخيص تلك األهداف بام ييل:

حماولة دفع أكرب عدد ممكن من هيود العراق إىل اهلجرة واإلقامة يف   .1

إرسائي�ل. وكان ه�ذا اهلدف يامرس�ه رؤس�اء ال�وزارات وبعض 
ال�وزراء وع�ددًا حمدودًا م�ن املس�ئولني، إضاف�ة إىل الويص عىل 
الع�رش، عب�د اإلله بن عيل بن احلس�ني ورئيس ال�وزراء، نوري 

السعيد، الذي أصبح 14 مرة رئيسًا للوزراء يف العراق)1).

حماول�ة التخل�ص من وج�ود اليه�ود يف العراق، بس�بب املوقف   .2

القومي الش�وفيني والعنرصي املناهض لليه�ود وكذلك املوقف 
الدين�ي املتزمت. وكان ج�ل العاملني يف هذا االجت�اه هي القوى 
القومي�ة الت�ي كان�ت تعمل يف أجه�زة الدولة والرشط�ة، كذلك 

العديد من شيوخ العشائر ورجال الدين املتنفذين.

احلص�ول ع�ىل م�وارد مالية كب�رية من خ�الل إره�اب اليهود أو   .3

السيطرة عىل أمواهلم املنقولة وغري املنقولة بأساليب غري مرشوعة 
أو بي�ع ممتلكاهت�م من خالل دائ�رة األموال املجم�دة. لقد كانت 
سياسة فرهود رسمية مارس�تها احلكومة العراقية إزاء املواطنات 
واملواطنني اليهود يف العراق ودفعت يف الفرتة بني 1952-1948 
هب�م حت�ت الضغ�ط املتفاق�م للهج�رة إىل إرسائي�ل أو إىل بل�دان 
أوروبية أخرى أو إىل أمريكا، بعد أن مورس الفرهود مرة سابقة، 
أي يف اليوم�ني األول والث�اين من ش�هر حزيران/يونيو 1941 ، 
ومن قبل القوى القومية اليمينية املتطرفة أعضاء »حزب الشعب« 
القومي الذي كان يقوده مفتي الديار الفلسطينية يف العراق السيد 

1-   النارصي، عقيل د. اجليش والسلطة يف العراق 1921-1958. مصدر سابق. ص 209.
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حممد أمني احلس�يني والعقداء األربعة ورشيد عايل الكيالين، بعد 
فش�ل أحداث حركة مايس/أيار عام 1941 وشارك فيها الكثري 

من الرعاع)1). 

وتش�كل ه�ذه العملي�ات غ�ري أإلنس�انية لطخ�ة ع�ار يف جب�ني وتاري�خ 
احلكوم�ات العراقي�ة الت�ي كانت مس�ؤولة مبارشة ع�ن تنفيذ مثل هذه السياس�ة 
العنرصي�ة خ�الل الف�رتة الواقعة ب�ني 1940 وس�قوط النظام امللك�ي يف العراق. 
ولكن علينا هنا أن نؤكد بأن عملية هتجري ما يرتاوح بني 130-140 ألف مواطنة 
هيودية ومواطن هيودي عراقية خالل الفرتة املذكورة قد تم بمؤامرة ثالثية أطرافها 
الثالث هم: احلكومة اإلرسائيلية اجليدة من خالل املوساد اإلرسائييل، واحلكومة 
الربيطانية واحلكومة العراقية حيث كان رئيس الوزراء حينذاك توفيق السويدي. 

عند مراجعة سجل احلكومة العراقية يف جمال جهاز رشطة التحقيقات 
اجلنائية املس�ؤولة ع�ن األمن الداخيل يف العراق س�يجد اإلنس�ان أهنا بذلت 

جهودًا كبرية بأربعة اجتاهات ملموسة:

اعتم�دت ع�ىل ضب�اط الرشط�ة الربيطاني�ني يف تعلي�م وتدريب   .1

وتربية ضباط الرشطة العراقيني، كام اس�تفادت من خربات دول 
أخ�رى بص�دد تأهيله�م مله�امت مالحق�ة التنظي�امت السياس�ية 

ومكافحة الشيوعية واألفكار والقوى اليسارية األخرى.

1-   الفره�ود )بفتح الفاء( تعني باللهجة العراقية العامية هنب واعتداء عىل أموال اآلخرين دون وازع أو 

رادع، وجت�اوزًا فظًا عىل القوان�ن املرعية والتقاليد االجتامعية واحلرية الفردي�ة ومحاية امللكية اخلاصة. 
ويمكن أن تقرتن أعامل الفرهود بعمليات اغتيال اآلخرين أيضًا. وقد صدر يل كتاب بعنوان “اليهود 
واملواطنة العراقية أو حمنة هيود العراق بن األرس اجلائر والتهجري القرسي الغادر” عن مؤسس�ة محدي 
للطباع�ة والنرش بطبعت�ن 205 و2010. ويتضمن الكتاب فصاًل كاماًل ع�ن الفرهود الذي وقع يف 
بغداد يف العام 1941 ويف البرصة أيضًا. والفرهود يف هذا املعنى خيتلف عن معناه الوارد يف املنجد، إذ 
أن معن�اه يف املنج�د ما ي�ي: َفرَهَد أي انتفخ أو نفس�ه ضاقت، وتفرهد الغالم س�من. املنجد يف اللغة. 

الطبعة السادسة والعرشون. دار املرشق. بريوت. مصدر سابق. ص 580.  



23

الشرطة العراقية

كام استفادت من عمليات تبادل اخلربة بني أجهزة األمن الداخلية   .2

لل�دول العربي�ة وإي�ران وتركي�ا وباكس�تان والكثري م�ن الدول 
األخ�رى التي كانت للع�راق عالقات سياس�ية وأمنية، وخاصة 
دول حل�ف بغداد )حلف الس�نتو(، إضافة إىل تب�ادل املعلومات 
وأحدث املعارف املتوفرة يف هذا الصدد. وكان حللف بغداد هيئة 
خاصة ملكافحة الش�يوعية والتي�ارات الفكرية األخرى التي كان 
يرأس�ها الدكت�ور العراق�ي القومي�ة اهلوي�ة السياس�ية والباحث 

التارخيي املتميز الدكتور عبد العزيز الدوري.  

منحت ضباط الرشطة الكثري من االمتيازات لتأمني والئهم التام   .3

للنظ�ام امللكي. وكان جه�از التحقيقات اجلنائية من أكثر وأش�د 
األجه�زة دفاع�ًا ع�ن النظ�ام ومحاي�ة ل�ه ومكافح�ة ملناهضيه أو 

مناهيض سياساته.

ورغ�م أن نظام احلكم امللكي كان نظامًا قائام عىل الش�وفينية إزاء   .4

الش�عب الكردي والقوميات األخرى ويامرس سياسة متييز دينية 
وطائفية، فأنه مارس يف جمال الرشطة نوعًا من التس�اهل النس�بي 
يف القبول يف كلية الرشطة أو يف مدارس الرشطة األخرى، بسبب 
تقدي�ره بأهنا ال تش�كل خطرًا عليه، وأن اخلط�ر يأتيه من اجليش، 
وهلذا ركز يف تلك السياسات عىل اجليش العراقي الذي حيتاج إىل 
دراس�ة خاصة. وال ش�ك يف أن أف�راد الرشطة من غ�ري الضباط 
كان�وا يف الغال�ب األعم من الوس�ط واجلنوب وكردس�تان أيضًا 

ومن أبناء بعض العشائر بشكل خاص.     

ال ش�ك يف أن الرشط�ة العراقية مل مت�ارس تلك امله�امت األمنية ذات 
الطبيع�ة السياس�ية وض�د الق�وى املعارضة فحس�ب، بل كانت أج�زاء منها 



24

شرطة التحقيقات الجنائية

مت�ارس مهامت كث�رية أخرى ال بد م�ن تقييمها والبحث فيه�ا. فالعمل ضد 
أف�راد واجلامع�ات التي كان�ت متارس الرسق�ة والنهب أو القت�ل أو التحايل 
واخل�داع أو التهريب عرب احلدود أو التعامل غري املرشوع. إذ كان هلا يف ذلك 

باع مشهود له أيضًا. 

كان�ت هناك مديرية الرشطة العامة وهلا مدير عام مس�ؤول أمام وزير 
الداخلي�ة ع�ن مهامت مديريت�ه عىل صعيد الع�راق كله. ولك�ن كانت هناك 
مديري�ات رشطة يف كافة ألوية العراق أل� 14. وكانت هذه املديريات تقس�م 
إىل معاونيات ومراكز وخمافر يف األقضية والنواحي. وكانت ترتبط هبا العديد 
من مديريات الرشطة ذات االختصاص مثل السكك واملوانئ ونفط كركوك 
ونف�ط البرصة والغاب�ات ورشطة املخابرة واملس�تودعات، إضافة إىل مديرية 
رشط�ة التحري�ات الت�ي توس�عت يف أعق�اب ث�ورة مت�وز 1958 لتصب�ح 
مديرية مس�تقلة ذات اختص�اص وتتبعه�ا الكث�ري من األقس�ام. )راجع هبذا 
الص�دد: دليل اجلمهورية العراقية لس�نة 1960. دار مطبع�ة التمدن. بغداد. 

1380ه� 1961- م . ص 410-404. 
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شرطة التحقيقات اجلنائية يف العراق

ورث احلك�م امللكي اجلديد االس�تبداد والتعذيب من النظم الس�ابقة 
التي مرَّ هبا العراق عىل امتداد تارخيه الطويل. ومل يعرف حتى س�قوط امللكية 
يف العراق حياة ديمقراطية حقيقية وحرية فعلية. ومارست الدولة كمؤسسة 
قائمة بذاهتا أس�اليب االس�تبداد والتعذيب عرب السلطات الثالث التابعة  هلا 
ابتداًء من الس�لطة الترشيعية عرب قوانينها، والسلطة القضائية عرب أحكامها، 
والس�لطة التنفيذي�ة عرب أجهزهتا الكث�رية واملتنوعة واملنت�رشة يف مجيع أنحاء 
الب�الد. وجت�ىل ذل�ك، رغ�م الفصل بني الس�لطات ال�ذي ثبت يف الدس�تور 
العراقي امللكي، فأن املامرس�ة الفعلية عرفت دجمًا فعليًا لتلك السلطات حتت 
قيادة السلطة التنفيذية، أو النخبة السياسية الصغرية احلاكمة املرتبطة مبارشة 
بالس�لطات الربيطاني�ة احلاكمة يف ف�رتة االنت�داب، أم باحلكوم�ة الربيطانية 
املح�ددة الفعلي�ة لسياس�ات احلكومات العراقي�ة املتعاقب�ة يف الداخل وعىل 
املس�تويني العريب وال�دويل. وكانت هذه النخبة السياس�ية الصغ�رية تتداول 
الس�لطة وفق أس�س حددهتا لنفس�ها ومل تكن ختتلف يف اجلوهر إال يف توزيع 
األدوار أو ممارس�ة القسوة أو سياسة التنفيس أحيانًا ثم العودة للقسوة ثانية. 
ويمك�ن التدليل عىل صغر هذه النخبة احلاكمة نش�ري إىل واقعني مهمني مها: 
ع�دد الذي�ن مارس�وا احلك�م وتقل�دوا منص�ب رئيس ال�وزراء م�ن أصول 
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عس�كرية ومدنية وع�دد تل�ك امل�رات يف العراق خ�الل الف�رتة الواقعة بني 
1921 - 1958، ثم عدد املرات التي فرضت األحكام العرفية )االستثنائية( 

يف العراق من قبل احلكومات املتعاقبة.

حصة الضباط واملدنين يف رئاسة الوزارات العراقية للفرتة 1921-1958

عدد الصفة
الرئاسات

التوزيع 
النسبي

عدد 
األفراد 

التوزيع 
النسبي

2950.0626.1الضباط الرشيفيون السابقون

610.3313.0ضباط جيش آخرون

3560.3939.1املجموع

2339.71460.9مدنيون

58100.023100.0إمجايل 

قارن املصدر: بطاطو، حنا د. العراق. الكتاب األول. مصدر سابق. ص 220. 

ويس�تدل منه عىل أن جمموعة صغرية من العسكريني واملدنيني تناوبوا 
عىل تسلم رئاسة الوزراء خالل فرتة أمدها أقل من 37 عامًا، وأن واحدًا من 
الضباط الرشيفيني قد تس�لم رئاس�ة الوزراء 14 مرة وتسلم مناصب وزارية 

47 مرة خالل هذه الفرتة القصرية، ونعني به نوري السعيد)1). 

ويمكن للجدول التايل توضيح عدد وفرتات إعالن األحكام العرفية 
يف العراق.

احلسني، عبد الرزاق. تاريخ الوزارات العراقية. اجلزء العارش. مصدر سابق. ص 275/274.  -1

النارصي، عقيل د. اجليش والسلطة يف العراق. مصدر سابق. ص 218-220 وص 203/202.
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عدد ومدد ومناطق شمول إعالن األحكام العرفية يف العراق

املدة املنطقةتاريخ اإلعالنالوزارة

4زاخو-العامدية14 أيلول/سبتمرب 11924. اهلاشمية األوىل

75الرميثة11 مايس/أيار 21935. اهلاشمية الثانية

61سوق الشيوخ5 مايس/أيار 31935. اهلامشية الثانية

76منطقة بارزان25 مايس/أيار 41935. اهلاشمية الثانية

33سنجار15 آب/أغسطس  51935. اهلاشمية الثانية

82الرميثة والدغارة12 ترشين 1/أكتوبر 61935. اهلاشمية الثانية

393معسكر الرشيد5 آذار/مارت 71939. السعيدية الثالثة

129مدينة املوصل4. نيسان/أبريل 81939. السعيدية الثالثة

1731بغداد وما جاورها2 حزيران/ يونيو 91941. املدفعية اخلامسة

37لواء السليامنية14 متوز/يوليو 1941 10. املدفعية اخلامسة

152زيبار وما جاورها29 آب/أغسطس 111945. الباججية الثانية

61زيبار وراوندوز7 مايس/أيار 1947 12. صالح جرب

583العراق 10 مايس/أيار 1948حممد الصدر

318لواء بغداد23 ترشين 2/نوفمرب 141952. نور الدين حممود

46لواء البرصة 15 كانون 2/يناير 151953. اجلاملية األوىل

211العراق1 ترشين2/ نوفمرب 1956 16. السعيدية الثانية عرش

3992املجموع :  16 مرة

املصدر: قارن: النارصي، عقيل د. اجليش والسلطة يف العراق. مصدر سابق. ص 211.
قارن أيضًا: احلسني عبد الرزاق. تاريخ الوزارات العراقية. األجزاء 1 - 10.    
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ويستدل منه عىل أن النظام امللكي يف العراق فرض خالل 37 سنة من 
حكمه حوايل 11 س�نة أحكامًا عرفي�ة يف أنحاء خمتلفة من العراق ومنها أكثر 
من س�نتني يف مجيع أنحاء العرق. وقد اقرتنت تل�ك األحكام العرفية بنزيف 
دم املواطن�ني الذين تعرض�وا لعقوبات األحكام العرفية، س�واء أكان بالقتل 
املب�ارش أم أحكام اإلعدام أم إنزال عقوبات الس�جن لس�نوات طويلة ودون 
وجه حق. كام كانت دائرة التحقيقات اجلنائية هي األداة املركزية واألساس�ية 
بيد النظام امللكي للتجسس عىل املواطنني وحبس أنفاسهم وكبت معارضتهم 
وك�م أفواههم والتس�بب يف تعذيبه�م وقتل بعضهم حت�ت التعذيب. ورغم 
وجود دائرة املخابرات العس�كرية التي تكفلت عملية التجس�س عىل اجلنود 
والضباط وضباط الصف، فأن التحقيقات اجلنائية مل ترفع يدها عن التجسس 
عىل القوات املس�لحة أيضًا، وكانت هناك عمليات تنسيق مستمرة بني وزارة 
الدف�اع ووزارة الداخلي�ة بص�دد املس�ائل السياس�ية ووضع اخلط�ط األمنية 

للمحافظة عىل العهد امللكي والنظام السيايس.  

جلب�ت الق�وات الربيطاني�ة معه�ا عن�د دخوهل�ا الب�رصة واحتالهل�ا 
التدرجيي لباقي مناطق العراق الراهن أجهزهتا الرسية )املخابرات الربيطانية( 
ملراقب�ة ومج�ع وتصني�ف املعلوم�ات الرضورية حول نش�اط الق�وى املؤيدة 
للدول�ة العثامني�ة واملناهضة للق�وات الربيطانية، وتلك التي تؤيدها وتس�ند 
وجودها يف العراق. ووضعت بريطانيا خرية عنارصها عىل رأس هذا اجلهاز 
ليلعب�وا دوره�م ال يف املراقب�ة وكتابة التقارير فحس�ب، ب�ل ويف حتليل تلك 
املعلوم�ات وتقديم املقرتحات املفيدة لنش�اط الق�وات الربيطانية واملندوب 
الس�امي يف العراق. وكانت هذه املجموع�ة املحيطة باحلاكم الربيطاين العام، 
هي الدائرة اخلاصة التي ش�كلت هلذا الغرض حتت أس�م "دائرة التحقيقات 
وكان�ت   ،"  Criminal Investigation Department )CID( اجلنائي�ة 
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املس ب�ل)Gertrude Lowthien Bell (1 واحدة من أبرز تلك الش�خصيات 
النش�طة والفعال�ة يف ه�ذا اجلهاز، إضاف�ة إىل املهامت األخرى التي أس�ندت 
إليه�ا، باعتبارها متخصصة بش�ؤون العراق وعارفة ممتازة بأحوال العش�ائر 
وأخالقي�ات ش�يوخها وطباعه�م، واس�تطاعت أن تقي�م مع ع�دد كبري من 
الش�خصيات السياسية واالجتامعية ورؤساء القبائل عالقات شخصية متينة 
وذات نف�ع كب�ري ملصال�ح بريطاني�ا يف العراق. وخ�الل فرتة احل�رب العاملية 
األوىل وم�ا بعده�ا متك�ن هذا اجلهاز من التوس�ع وربط املزيد م�ن العراقيني 
كموظف�ني أو خمربي�ن يعملون له بصي�غ خمتلفة. كام أخذ ع�ىل عاتقه تدريب 
العراقي�ني ع�ىل مهامت جه�از التحقيقات اجلنائي�ة، إضافة إىل قضايا الس�فر 
واجلنسية واإلقامة وطابع األصابع. وأطلق عىل هذا اجلهاز ب� )يس أي دي(، 
ك�ام يش�ري إىل ذل�ك هبجت العطي�ة أيضًا أثن�اء مرافعته يف حمكمة الش�عب يف 
أوائ�ل كانون الثاين من عام 1959 حني وجهت إليه هتم اإلرشاف والتوجيه 
وإصدار األوام�ر بتعذيب املعتقلني أثناء التحقيق النتزاع االعرتافات منهم. 
وق�د ص�در ق�رار التجري�م بحق�ه واحلك�م بإعدام�ه ش�نقًا حت�ى امل�وت 

بتاريخ 4 شباط/فرباير 1959، ونفذ ففيه فعاًل يف نفس العام.)2) 

ومع تشكيل الدولة العراقية أصبح هذا اجلهاز يف عداد أجهزة الدولة 
العراقي�ة ولكن حتت قيادة وإرشاف وتوجي�ه الربيطانيني. ومنذ العام 1921 
كان الرئي�س األعىل هلذا اجلهاز نوري الس�عيد إذ كان�ت التحقيقات اجلنائية 
مرتبط�ة حينذاك مب�ارشة بمديرية الرشط�ة العامة. ويف عام 1924 أس�ندت 
إدارة اجله�از التحقيق�ات اجلنائي�ة إىل موظ�ف عراق�ي حتت قي�ادة وإرشاف 

1-   ولدت گريترود بيل Gertrude Bell يف واشنطن يف عام 1868 وتوفيت يف عام 1926. . 

2-   حمكم�ة الش�عب. املجل�د اخلام�س. القضي�ة الثامن�ة عرشة/ هبج�ة العطية. حمرض اجللس�ة التاس�عة 

واخلمس�ون للمحكم�ة العس�كرية العليا اخلاصة يف ي�وم االثن�ن 1959/1/5ز ص237-232. 
إعداد هيئة التنسيق يف املحكمة العسكرية العليا اخلاصة. مديرية مطبعة احلكومة- اجلمهورية العراقية. 

بغداد 1959.
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وتوجيه الربيطانيني. ويف عام 1946 تس�لم هبجت العطية إدارة هذا اجلهاز. 
ومل تنقطع صلة الربيطانيني هبذا اجلهاز حتى س�قوط امللكية، بل كان التنسيق 
والتوجي�ه والتدريب يتم بالتعاون مع األجهزة الربيطانية املامثلة. فامذا كانت 
مه�امت هذا اجله�از أوالً، وما هي األس�اليب التي مارس�ها واألدوات التي 

استخدمها طيلة العهد امللكي لتنفيذ تلك املهامت ثانيًا؟

أفل�ح الربيطاني�ون يف تش�كيل جهاز قوى وواس�ع ملكافحة النش�اط 
الس�يايس املعارض يف العراق. فإىل جان�ب مديرية التحقيقات اجلنائية، وفيام 
بعد مديرية األمن العامة، التي كان مركزها يف بغداد وهلا خيوط متتد يف مجيع 
ألوي�ة العراق ومؤسس�اته ووزارات�ه املختلفة، ش�كلت مديريات الرشطة يف 
بغ�داد وبقية ألوية وأقضية العراق دوائر تابعة هلا س�مي كل منها ب� »الش�عبة 
اخلاص�ة«، أي املتخصص�ة بمالحق�ة العاملني يف الش�ؤون السياس�ية لقوى 
املعارضة الوطنية. وكانت هذه األجهزة متتلك موظفني رس�ميني وعددًا من 
املس�تخدمني اجلواس�يس املس�جلني رس�ميًا، إضاف�ة إىل عدد كب�ري آخر من 
املخربي�ن أو الوكالء الذي�ن يقومون بتقديم التقارير عن األش�خاص الذين 
تالحقه�م التحقيقات اجلنائي�ة أو مديريات الرشط�ة. وكانت العالقات بني 
مديرية التحقيقات اجلنائية والشعبة اخلاصة تتم عرب مديرية الرشطة، وأحلقت 
دوائر الش�عبة اخلاص�ة فيام بعد بمديرية التحقيق�ات اجلنائية وأصبحت جزء 
منها. وعىل امتداد الفرتة التي عملت مديريات الشعبة اخلاصة بشكل مستقل 
نس�بيًا عن دائرة التحقيقات اجلنائية، كانت هي األخرى تعمل حتت إرشاف 
غري مبارش للسفارة الربيطانية أو جلهاز األمن اخلاص يف السفارة الربيطانية.

نشأت عالقات وطيدة وتعاون متواصل بني ثالثة أجهزة عراقية هي: 
دائرة التحقيقات اجلنائية ومديريات الرشطة العامة وشعبها اخلاصة املسؤولة 
عن القضايا السياس�ية ودائرة املخاب�رات يف اجليش العراقي. كام كانت هناك 
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عالقات تنسيق متينة ومستمرة بني هذه األجهزة األمنية والقيادات العسكرية 
يف خمتل�ف الف�رق واأللوية يف اجليش العراقي. وكان�ت هلذه اجلهات الثالث 
عالق�ة مبارشة ومس�تمرة بالقوات الربيطاني�ة العاملة يف كل من معس�كري 
احلبانية )عىل مقربة من بغداد(، والش�عيبة )عىل مقربة من العشار/البرصة(، 
عرب املستش�ار العسكري واملس�ؤول األمني يف الس�فارة الربيطانية، وكذلك 
باملستشارين الربيطانيني العاملني يف وزارة الداخلية والدفاع والرشطة. ومن 
هنا يتبني بأن نظم الرقابة السياس�ية واألمنية عىل احلياة السياسية والسياسيني 
يف العراق، سواء أكان ذلك بالنسبة للحكومة العراقية أم للحكومة الربيطانية، 
كانت واس�عة ومتعددة. ومل يكن اخرتاقها س�هاًل، ك�ام مل يكن اإلفالت منها 

أسهل من ذلك.  

وتش�ري املعلومات املنش�ورة يف اجلزء األول من كتابه املوس�وم "سرية 
وذكري�ات ثامن�ني عام�ًا 1894-1974 للس�يايس العراق�ي ناج�ي ش�وكت 
)1893م- ت 1980م(، وكان يف حينه�ا وزي�رًا للداخلية، مناقش�ات مهمة 
وموثق�ة ب�ني وزير الداخلي�ة وجملس ال�وزراء واملستش�ار الربيط�اين لوزارة 
الداخلي�ة ح�ول ع�دد ودور املفتش�ني والضب�اط الربيطاني�ني يف الع�راق يف 
الع�ام 1930. لق�د كان لربيطاني�ا يف جه�از الرشط�ة العراقية ع�دد كبري من 
املفتش�ني والضب�اط الربيطاني�ني واهلن�ود، وكان وزي�ر الداخلي�ة يس�عى إىل 
تقلي�ص عددهم وزيادة عدد العراقيني بأمل اختصار املرصوفات املالية التي 
تتحمله�ا ميزاني�ة وزارة الداخلي�ة. وكتب مذكرة إىل جملس ال�وزراء يطالب 
بتقلي�ص الع�دد إىل اقل من النصف، ولكن نستش�ار ال�وزارة الربيطاين كان 
يرف�ض ذلك ورفع القضي�ة إىل جملس الوزراء، وإذ توصل جملس الوزراء إىل 
تأييد رأي وزير الداخلية ناجي شوكت ورفعت القضية إىل امللك للمصادقة 
عىل القرار، رفض املعتمد الربيطاين التوقيع عىل القرار، مما مل يعد ممكنًا توقيع 



32

شرطة التحقيقات الجنائية

املل�ك عليه وأجرب جمل�س الوزراء عىل تقديم االس�تقالة ثم قبلت من جانب 
املل�ك فيص�ل األول يف العام 1930 لفس�ح املجال تش�كيل حكومة جديدة 

تعالج املشكلة ثانية. )1) 

وكان هذا التعاون يبدو أكثر وضوحًا عند حدوث األزمات السياسية 
يف البالد أو عند وقوع اإلرضابات العاملية والتحركات السياس�ية اجلامهريية 
احتجاجًا عىل سياسات الدولة الداخلية والعربية والدولية أو عىل السياسات 
االقتصادي�ة واالجتامعي�ة للحكوم�ة أو ض�د تدخ�ل بريطاني�ا يف الش�ؤون 
الداخلية للعراق أو حماولة فرضها اتفاقيات ومعاهدات جديدة خملة بس�يادة 
الع�راق واس�تقالله ومصال�ح الش�عب العراق�ي. وقام�ت تل�ك األجه�زة 
املتخصص�ة بوضع العديد من اخلطط اخلاص�ة ملواجهة األزمات قبل أو عند 
وقوعها، س�واء أكان ذلك يف بغ�داد العاصمة، أم يف املدن العراقية األخرى. 
ويعت�رب مت�رصف الل�واء هو املس�ؤول األول ع�ن تنفيذ تل�ك اخلطط، وجيد 
الدع�م املبارش من أجهزة الرشطة والتحقيق�ات اجلنائية، كمنا يمكنه الطلب 
من وزير الدفاع بتدخل اجليش يف حالة الرضورة، للتحرك ضد املخاطر التي 
يتوقعها هذا املترصف أو ذاك أو رئيس الوزراء. وكانت احلكومة العراقية قد 
أناطت باجليش مسؤولية الدفاع عن األمن الداخيل أيضًا، وكان هذا التكليف 
جت�اوزًا ع�ىل الدس�تور العراقي وع�ىل مهامت اجلي�ش املعروفة، وه�ي محاية 
احل�دود العراقي�ة من االعت�داءات اخلارجية. ومن املع�روف أن املترصفني مل 
يعمدوا إىل طلب تدخل اجليش بإرادهتم، بل بنصح وطلب مبارش من مديرية 
التحقيق�ات اجلنائية التي كان�ت تتحكم كثريًا يف األمور اإلدارية بحجة محاية 
األم�ن يف املحافظات املختلف�ة. وكانت مثل هذه الترصف�ات معروفة جلهاز 
التحقيق�ات اجلنائي�ة يف الوزارات العراقية املختلفة وجمل�س الوزراء، إذ كان 

1-   ش�وكت ، ناجي. س�رية وذكري�ات ثامنن عام�ًا 1894-1974. اجل�زء األول. منش�ورات مكتبة 

اليقظة العربية. بدون تاريخ. الطبعة التي أخذت منها املعلومة بحدود 1990.  1175-156
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مدي�ر التحقيق�ات اجلنائية يتمتع بس�لطة كب�رية فعليًا، ولكن�ه مل يكن يتحرك 
ب�دوره إال بعد استش�ارة أجه�زة األمن العاملة يف الس�فارة الربيطانية. وكان 
رئيس الوزراء العراقي، نوري الس�عيد، هو الذ1ي يملك القدرة عىل  التأثري 
املبارش عىل جهاز التحقيقات اجلنائية بس�بب دوره الكبري يف احلياة السياس�ية 
العراقية وعالقته املتينة بالبالط، ولكن بش�كل خ�اص، باحلكومة الربيطانية 

وبسفارهتا يف بغداد.

يش�ري الس�يد ف�ؤاد عارف، أح�د الضب�اط الُك�رد يف ه�ذا الصدد إىل 
حوادث معينة تكشف دور التحقيقات اجلنائية يف مراقبة العسكريني والطلب 
من وزارة الدفاع اعتقاهلم والتحقيق معهم، إذ ذكر يف كتابه املوسوم "مذكرات 
فؤاد عارف" اجلزء األول ما ييل: ومما أذكر هبذه املناس�بة أنني كنت يف جلس�ة 
أخوي�ة م�ع كل من مري ح�اج وفوزي صائب وفتاح ش�ايل يف الع�ام 1943، 
عندما استدعاين رئيس أركان اجليش، الفريق إسامعيل نامق، وسلمني برقية 
جاءت من التحقيقات اجلنائية ألنفذ حمتواها. وكانت الربقية تقول باالستناد 
إىل املعلوم�ات ال�واردة إىل التحقيق�ات اجلنائي�ة من مديرية رشط�ة أربيل أن 
هن�اك أم�ورًا متس أمن الدولة لدى كل من مصطفى خوش�ناو وحممد صالح 
حممد، مما يقتيض تفتيش دارهيام")1). ويش�ري أيضًا إىل أنه استطاع إيصال اخلرب 
إىل الش�خصني املذكوري�ن الختاذ الرتتيبات الالزمة قب�ل التفتيش وهو ما تم 

فعاًل بحيث مل جيد املفتشون ما يدينهام بنشاط مناهض للسلطة.  

توف�رت لقيادة الق�وات الربيطانية يف الفرتة التي س�بقت ومن ثم بعد 
أح�داث الع�ام 1941 أن تلع�ب دورًا يف خل�ق جه�از أم�ن عراقي ورشطة 
عراقي�ة تتميز ببعض اخلصائص التي تعرف هب�ا الرشطة عمومًا، وخاصة يف 

تعاملها مع القوى السياسية املعارضة:

1-   عارف، فؤاد. مذكرات فؤاد عارف. اجلزء األول. مطبعة خه بات. دهوك. 1999. ص 160.  
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1 . اإلخالص التام واملطلق للنظام القائم واالبتعاد عن التشكيك فيه أو نقده 
والدف�اع عنه ومحايت�ه، باعتباره دفاعًا عن املصال�ح الربيطانية التي حيميها 

ويدافع عنها النظام من خالل استمرار وجوده وتنفيذ سياساته.

2 . اعتبار املتهم مذنبًا إىل أن تثبت براءته، وهو عكس القاعدة القانونية 
املعروف�ة هبذا الص�دد "املتهم برئ حت�ى تثبت إدانت�ه". وهذا يعني 

عمليًا اعتبار املتهم عدوًا للنظام منذ البدء وال جيوز التساهل معه.

3 . تربي�ة رج�ال الرشطة والرشطة الرسية والتحقيق�ات اجلنائية عىل 
استخدام القس�وة والس�ادية يف التعامل مع املواطنات واملواطنني 
املتهمني. وهذا يعني استخدام خمتلف أساليب التعذيب اجلسدي 
والنف�يس النتزاع املعلومات، س�واء امتلك الش�خص معلومات 
حقًا أم مل يمتلك، أو هبدف اإلس�قاط الس�يايس. وللرشطة الرسية 
احلق يف عمليًا وليس قانونيًا اعتقال أهل املتهم وتعذيبهم واإلساءة 
هل�م لفرض االعرتاف عىل املتهم إلنقاذ عائلته. كام كان يس�تخدم 
االعت�داء اجلن�يس ع�ىل املتهم إلرغامه ع�ىل االع�رتاف. وقد أفاد 
السيد سلامن ماربني أمام حمكمة الشعب أثناء حماكمة املتهم هبجت 

العطية بناء عىل سؤال رئيس املحكمة ما ييل:

الش�اهد: س�يدي ألقوا القوا القبض عيلَّ يف س�نة 1951 يف شارع   
اب�ن  إبراهي�م  بالس�يارة  الذي�ن ج�اءوا  ش�يخ عم�ر، م�ن مجل�ة 
)احلحمچية( وإس�امعيل وآخر ال أتذكر اس�مه اعتق�د إنه نوري. 
ع�ىل كل ح�ال ال أع�رف أس�امءهم بالضب�ط كتف�وين ورموين يف 
الس�يارة قالو يل أين بيتكم؟ قلت ال أعل�م أين بيت وهم يعلمون 
أي�ن بيتن�ا بالضب�ط ... عندما وصل�ت البيت كان وال�دي نائاًم يف 
فراش�ه وعم�ره ح�وايل الس�بعني س�نة . وكان�ت رضيعت�ي وردة 
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جالس�ة، اعتدى عليها ابن )احلحمچية( ورضهبا بكفه ، س�قطت 
ع�ىل أث�ر الرضب�ة ع�ىل األرض وركل وال�دي وحص�ل عن�ده 
فتق...".)1) ويس�تمر يف أفادته فيقول بعد أن نقلوه إىل التحقيقات 
اجلنائي�ة : »قالوا يل ماذا تق�ول؟ قلت هلم إذا ال يوجد عندي يشء 
م�اذا أق�ول. هل أجلب أبرياء... أنول�وين إىل الرسداب من الباب 
وأب�ن  خزع�ل  وربطن�ي  ال�درك  ق�رب  رسداب  يوج�د  الث�اين 
)احلحمچية( وآخر اسمه إسامعيل وقال يل ماذا تقول؟ قلت مهام 
يكن ال يوجد عندي يشء . فقام بعمل منكر . فقلت له هذا العمل 
غري إنس�اين والكل يس�تنكرونه . رغم هذا مل يستطيعوا أن يؤثروا 

عىل تفكريي. وملا مل حيصلوا عىل يشء تركوين يف الرسداب«.)2)

4 . عدم التورع عن ممارس�ة الكذب والتزوير واخلداع وهتيئة ش�هود 
زور م�ن أجل إدانة املتهمني وإصدار األحكام السياس�ية الطويلة 

األمد بحقهم. 

وخ�الل س�نوات قليلة حتول�ت دائ�رة التحقيقات اجلنائي�ة يف بغداد، 
وكانت تقع عىل هنر دجلة يف شارع النهر، الذي كان يعج يف كل األيام بأعداد 
غفرية من الناس وخاصة النس�اء بس�بب وجود حم�الت حديثة لبيع املالبس 
احلديثة وحمالت صياغة الذهب وبيع احليل ومجيع معدات الزينة النسائية. يف 
ح�ني أصبح�ت البناي�ة ييلة عىل الس�قوط يف آخر صورة التقطها هلا األس�تاذ 
الدكتور خالد الس�لطاين ك�ام يف الصورتني التاليتني: )راج�ع: الدكتور خالد 

1-   حمكم�ة الش�عب. املجل�د اخلام�س. القضي�ة الثامن�ة عرشة/ هبج�ة العطية. حمرض اجللس�ة التاس�عة 

واخلمس�ون للمحكمة العس�كرية العليا اخلاصة يف يوم االثنن 1959/1/5ز ص32-33. إعداد 
هيئ�ة التنس�يق يف املحكمة العس�كرية العلي�ا اخلاصة. مديرية مطبع�ة احلكومة- اجلمهوري�ة العراقية. 

بغداد 1959.
2-   نفس املصدر السابق.
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الس�لطاين. مشاهدات عائد من بغداد: "مدينة الس�الم"... وحروهبا)2-1( 
الثالئاء 22 مارس 2011 (.

 
  مديرية التحقيقات اجلنائية/ بغداد، تفصيل يف الواجهة االمامية.

 

مديرية التحقيقات اجلنائية/ بغداد، الواجهة اجلانبية
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متت�د ه�ذه البناي�ة عمق�ًا ع�رب ثالث�ة دور تابعة هل�ا، إىل موقع ملامرس�ة 
التحقي�ق مع املعتقل�ني املتهمني بمختلف الته�م السياس�ية واألمنية أو هتمة 
التجس�س لدولة أجنبية بعيدًا عن كل اإلجراءات القانونية املطلوبة، تش�مل 
التوقي�ف والتعذي�ب واحلبس واحلكم عىل املته�م دون وجه حق. وتبلورت 

مهامت التحقيقات اجلنائية يف النقاط التالية:

بذل كل اجلهود املتوفرة املرشوعة وغري املرشوعة لضامن محاية   .1

النظ�ام من النش�اطات السياس�ية املعارضة لسياس�ات النظام 
امللك�ي وحكوماته، واملش�اركة يف إضع�اف أو يف تصفية هذه 

القوى سياسيًا.

مالحقة األحزاب العراقية الرسية، وخاصة احلزب الشيوعي   .2

العراقي واألحزاب اليس�ارية والديمقراطي�ة الرسية األخرى 
بع�د(.  في�ام  )الكردس�تاين  الك�ردي  الديمقراط�ي  واحل�زب 
وصدرت منذ عام 1938 العديد من املواد القانونية التي حترم 
النش�اط الش�يوعي واألف�كار الش�يوعية ومعاقب�ة مروجيه�ا 
ومقتني أدبياهتا بالنس�بة للمدنيني والعسكريني، وخاصة املادة 
89 آ م�ن قان�ون العقوب�ات البغ�دادي املناهضة ملتنب�ي الفكر 

اللشيوعي ومروجي الشيوعية يف العراق.

مراقبة النش�اطات السياسية لألحزاب والقوى العلنية العاملة   .3

يف الع�راق، وبش�كل خاص ق�وى املعارضة السياس�ية ورفع 
التقارير حوهلا. 

مراقب�ة نش�اط املثقفني بش�كل ع�ام وطلبة امل�دارس واملعاهد   .4

والكليات يف العراق بس�بب دورهم البارز يف التوعية الفكرية 
والسياس�ية والثقافي�ة العام�ة ومش�اركتهم الواعي�ة والفعالة 
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والطليعي�ة يف نضال الش�عب العراقي. وق�د كان احتاد الطلبة 
العام الذي تأس�س يف مؤمتر السباع يف العام 1948 واحدًا من 
أكث�ر التنظيامت املدنية املمنوعة ومالحق�ة أعضاء هذا االحتاد 
ورميهم بالسجون. كام لوحق أعضاء احتاد الشبيبة الديمقراطية 
ورابط�ة املرأة العراقية وأنصار الس�الم وص�درت الكثري جدًا 
م�ن األحكام القاس�ية ضد أعضاء هذه املنظامت، بل وأس�قط 
ع�ن بعضهم اجلنس�ية العراقي�ة يف الع�ام 1955/1954 وفق 
مرس�وم منع نش�اط هذه املنظامت وإن�زال العقوبات الصارمة 

بمنتسبي هذه املنظامت ... "وما شاكل ذلك".

مراقبة الصحافة العراقية والتصدي للنرش املعارض للنظام أو   .5

للعالق�ات م�ع بريطانيا وتأم�ني النرش املوايل للنظ�ام والدول 
الغربية عمومًا.

فرض الرقابة عىل الربيد والرسائل املتبادلة وما إىل ذلك.   .6

تنظيم س�جالت املمنوع�ني من الس�فر وتقديمه�ا إىل مديرية   .7

الرشطة العامة ومنها إىل مديرية السفر واجلنسية.

مراقبة ال�وزارات واملؤسس�ات واملنش�آت الصناعية والريف   .8

العراقي وتقديم التقارير ضد نش�طاء احلركة الوطنية لطردهم 
من وظائفه�م واعتقاهل�م وتقديمهم ملحاكم ش�كلية إلصدار 
خمتل�ف األح�كام بحقهم بتهم�ة الش�يوعية أو إثارة الش�غب 

وتعبئة الشعب ضد احلكم، أو بتهمة الترشد!

مراقب�ة دخول وخ�روج املواطنات واملواطنني إىل الس�فارات   .9

وبع�ض  الس�وفييتية  الس�فارة  خ�اص  وبش�كل  األجنبي�ة، 
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الس�فارات العربي�ة ومالحقة أولئك الذي�ن يتصورون أن هلم 
عالقات هبا.

مراقبة نشاط اليهود يف العراق، وخاصة تلك القوى التي أشري   .10

إىل أن هلا عالقات باملنظامت الصهيونية حقًا أو باطاًل.

كتاب�ة التقارير عن األوضاع السياس�ية والعام�ة ورأي الناس   .11

بمجريات األمور.

التعاون الوثيق وتبادل اخلربة واملعلومات مع جهاز املخابرات   .12

الربيط�اين، إضافة إىل أخذ التوجيهات املبارشة أو غري املبارشة 
منه يف خمتلف اخلطط والنشاطات األمنية السياسية واستخدام 
اخل�رباء الربيطاني�ني بش�كل خ�اص لتنظي�م ومس�اعدة ه�ذه 

األجهزة يف نشاطاهتا.

التع�اون الوثي�ق م�ع أجه�زة الرشط�ة إلفش�ال اإلرضاب�ات   .13

واملظاهرات ووثبات الش�عب وانتفاضاته واستخدام السالح 
واهلراوات والقنابل املس�يلة للدم�وع والرصاص احلي أيضًا. 
التابع�ني  أف�راد الرشط�ة الرسي�ة  وم�ع ع�دم ج�واز تس�لح 
للتحقيق�ات اجلنائي�ة والش�عبة الرسية يف األلوي�ة، فأن هؤالء 
مجيع�ًا كان�وا حيملون املسدس�ات وكان�وا يس�تخدموهنا لقتل 
بعض املتظاهرين املعروفني من قبل رشطة التحقيقات اجلنائية 
بعد تشخيصهم وتكليف البعض من أفراد التحقيقات بقتلهم 

وإخفاء اجلريمة عن عيون الناس والقضاء.    

كانت ملديرية التحقيقات اجلنائية ميزانية خاصة مستقلة ضمن ميزانية 
وزارة الداخلي�ة، إضاف�ة إىل مرصوف�ات أخ�رى ال تدخ�ل ضم�ن امليزانية. 
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وساعدت تلك امليزانية عىل إجراء حتسينات واسعة يف أجهزة األمن وإرسال 
ضب�اط ورج�ال أمن إىل ع�دد من ال�دول األجنبية واملج�اورة للتدريب عىل 
مكافح�ة القوى السياس�ية املعارضة، وخاصة قوى حرك�ة التحرر الوطني، 

ومكافحة الشيوعية بوجه خاص.

وبالنسبة ملهامت أجهزة التحقيقات اجلنائية مل خيف مدير األمن العامة، 
هبج�ت العطية، يف إفادته أمام حمكمة الش�عب يف بغ�داد يف عام 1959، أمام 
املحكم�ة املهم�ة املركزي�ة هلذا اجله�از يف فرتة اهليمن�ة الربيطاني�ة حيث قال: 
»وكان�ت أه�م واجباهتا مط�اردة الوطنيني األحرار وطالب االس�تقالل من 
العراقيني ...«)1). ومل تكن مثل هذه املصطلحات بالنس�بة له واردة قبل ذاك، 

بل كانت كلها تدخل يف باب الشيوعية ومبادئها اهلدامة!

ويف ض�وء ه�ذه املهامت وغريها لعب ه�ذا اجلهاز دورًا مه�اًم وحيويًا 
ومركزيًا بالنسبة إىل سلطات وقوات االحتالل الربيطاين يف مراقبة وتسجيل 
التقاري�ر عن نش�اط قادة احلركة السياس�ية العراقية وث�ورة العرشين يف بداية 
تش�كيله، ويف التعرف عىل مدى إخالص النخبة السياس�ية احلاكمة للوجود 
واملصال�ح الربيطاني�ة يف الع�راق ع�ىل امتداد ف�رتة العهد امللك�ي، إضافة إىل 
امله�امت الالحقة حتى س�قوط ه�ذا النظ�ام. ومل يكن صعبًا ع�ىل بريطانيا أو 
احلكوم�ة العراقي�ة احلص�ول عىل موظفني أو جواس�يس خمربي�ن يف صفوف 
القوى السياسية العراقية حينذاك، خاصة وأن التجربة السياسية لتلك القوى 
مل تك�ن كبرية. لق�د قدم�ت التحقيقات اجلنائي�ة خدمة كبرية للنظ�ام امللكي 
وللق�وى اإلقطاعي�ة والنخب�ة السياس�ية احلاكم�ة املعادي�ة ملصالح الش�عب 
وكذلك لربيطانيا ومصاحلها يف العراق، ولكنها سامهت يف الوقت نفسه عرب 

1-   حمكم�ة الش�عب. اجلزء اخلام�س/1959. حماكمة هبجة العطية مدير األمن الع�ام يف العراق. وزارة 

الدفاع-القي�ادة العام�ة للقوات املس�لحة. إعداد هيئة التنس�يق يف املحكمة العس�كرية العليا اخلاصة، 
مديرية مطبعة احلكومة. بغداد. 1959. ص 172.  



41

الشرطة العراقية

إجراءاهت�ا القمعي�ة املختلفة بالتأليب غري املبارش ع�ىل احلكم امللكي واهليمنة 
الربيطانية عىل العراق.        

مارست دائرة التحقيقات اجلنائية يف العاصمة بغداد والشعب اخلاصة 
يف األلوية واألقضية العراقية أس�اليب كثرية تتعارض مع الدس�تور العراقي 
والقوان�ني العراقي�ة يف مالحق�ة املواطن�ات واملواطن�ني نح�اول أن نلخص 

أبرزها فيام ييل:)1)

املالحق�ة ونصب الكامئن لألش�خاص والتنظيامت السياس�ية   .1

والعم�ل ب�كل الس�بل م�ن أج�ل اإليق�اع ب�كل اجلامع�ات 
واألشخاص الذين يعارضون سياسة النظام امللكي.

ممارس�ة التعذي�ب اجلس�دي املمع�ن يف القس�وة ابت�داًء م�ن   .2

اس�تخدام اهل�راوات والعيص واخلي�زران، والفلق�ة والتعليق 
باملروحة السقفية والسقوف والشبابيك والرضب املستمر عىل 
خمتل�ف املواق�ع يف اجلس�م، وأحيان�ًا بش�كل عش�وائي مدمر، 
والكي بالس�جاير يف مواقع حساس�ة من اجلس�م، وقلع أظافر 
الق�دم ب�آالت خاص�ة، وال�رضب امل�ربح م�ن قبل ع�دد من 
اجلالدي�ن يف آن واحد وعىل خمتلف أجزاء اجلس�م، والرضب 
بأمخ�ص البنادق، وجر قضيب الرجل بحبل، وتركه لعدة أيام 
يف دورات املي�اه والق�اذورات أو يف محام�ات مليئ�ة بالغائ�ط 

1-   مالحظ�ة: كنت أحد الذين اعتقلوا وس�جنوا وابعدوا يف العه�د امللكي ابتداًء من عام 1955 ولعدة 

سنوات. وقد تعرفت يف دائرة التحقيقات اجلنائية ويف سجني بغداد وبعقوبة عىل بعض تلك األساليب 
الرشس�ة يف التعذي�ب هبدف انتزاع املعلومات واالعرتافات أو انتزاع ال�رباءة ضد املبادئ التي يعتنقها 
واحلزب الذي ينتمي إليه املعتقل أو الس�جن. وهلذا فاحلديث يف هذا الصدد ناش�ئ عن معايشة فعلية 
ألس�اليب التحقيق�ات اجلنائي�ة. راجع يف هذا الصدد مق�ال نرشته يف عام 2005 بعن�وان “يف ضيافة 

التحقيقات اجلنائية يف عام 1955،. حبيب
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والبول، أو تركه س�اعات طويلة حتت أش�عة الشمس املحرقة 
عىل سطح دور التحقيقات اجلنائية دون ماء أو يشء يسرته من 
أشعة الشمس احلارقة، أو تركه يف رسداب بارد يف فرتة الشتاء 
دون غطاء يتدثر به أو فراش ينام عليه، وصب املاء البارد فوق 
رأس الضحي�ة وجس�مه، وإدخ�ال اخل�ازوق أو القنينة يف دبر 
املعتق�ل، ورمي احل�رشات القارصة يف غرف�ة املعتقل ...الخ. 
إىل  املعذب�ني  نق�ل  الدوائ�ر ع�ىل  تل�ك  أج�ربت  م�ا  وكث�ريًا 
املستشفيات للمعاجلة بسبب ش�دة اإلصابات واحتامل املوت 
حتت التعذيب. ومات البعض من الس�جناء السياس�يني حتت 
التعذي�ب وألقي بجثثهم يف مياه دجلة، كام حصل مع الضحية 
أمحد عبد الرمحن)1). ك�ام أن البعض منهم أصيب باجلنون، كام 
حص�ل مع الش�اعرين حممد صالح بحر العل�وم وعبد الرزاق 
الشيخ عيل وغريمها)2)، أو ممارسة فعل االغتصاب اجلنيس، كام 
حص�ل م�ع الضحية س�لامن مارب�ني يف رسادي�ب التحقيقات 
اجلنائية)3). وكان ضباط ورشطة التحقيقات اجلنائية يامرس�ون 
إرهاب املعتقلني وهتديدهم بالقتل من خالل تعليقهم وإطالق 
الرصاص من مسدس�ات بأيدهيم باجتاه السجناء، سواء كانت 
الطلقات تتجه يمينًا أو يسارًا أو متر من فوق راس الضحية أو 
حتت قدميه. ومل يفرق اجلالدون كثريًا بني النس�اء والرجال أو 

1-   حمكمة الشعب. اجلزء اخلامس. مصدر سابق. مرافعة االدعاء العام. ص 7. 

2-   مالحظة: تعرفت عىل الش�اعر عبد الرزاق الش�يخ عي يف موقف الرساي يف عام 1956، ثم عش�ت 

مع�ه يف اإلبع�اد يف بدرة يف عامي 1957 و1958 وكان قد أصيب باجلن�ون، وكان يف حالة يرثى هلا، 
وفقد أي أثر له بعد إطالق رساحه من املنفى وعودته إىل بغداد قبل ثورة متوز بفرتة وجيزة. كام تعرفت 
عىل الشاعر حممد صالح بحر العلوم يف اخلمسينات وبعد ثورة متوز أيضًا. ورغم حتسن صحته وترجع 

اجلنون عنه، إال أنه مل يستعد عافيته العقلية متامًا حتى مماته. )ك. حبيب(.
3-   حمكمة الشعب اجلزء اخلامس، مصدر سابق. ص 6. 
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بني الصبية وكبار الس�ن أو املرىض واألصحاء عند التعذيب. 
إذ أن األوامر الصادرة هلم كانت تقول بوجوب اعرتاف املتهم 
ط�ال الوقت أم قرص. وال بد من اإلش�ارة هن�ا إىل أن الرشطة 
كان�ت جمربة أم�ام صمود املتهم�ني عىل اح�رتام الضحية التي 
ترف�ض االع�رتاف أو توقيع ال�رباءة، يف حني كان�ت ال حترتم 
الضحي�ة ال�ذي يع�رتف أو يوق�ع ال�رباءة التي تع�رض عليه، 

وكالمها ضحية إرهاب النظم وجالدهيا.     

ممارس�ة التعذي�ب النف�يس س�واء بالتهديد بامل�وت، والتهديد   .3

باالعت�داء اجلن�يس، وجلب العائل�ة وهتديده�ا باالعتداء، أو 
أخ�ذ أف�راد العائل�ة رهائ�ن لف�رض االع�رتاف أو التس�ليم 
للرشطة، وحلق الشوارب وشعر الرأس واحلاجبني، والتكبيل 
وف�رض جل�وس املعتق�ل ع�ىل ك�ريس ثم تقيي�ده وش�ده إليه 
وتس�ليط مصب�اح ش�ديد اإلض�اءة إىل عينيه لس�اعات طويلة 
ومنعه من النوم والراحة، وإس�قاط قط�رات من املاء عىل قمة 
رأسه بشكل مستديم )يافوخه( إلثارة أعصابه، وإنزال أفحش 

الشتائم باملعتقل وإهانة كرامة اإلنسان...الخ.

خ�وض حوارات م�ع املتهم هب�دف إهانت�ه واإلس�اءة إليه يف   .4

حماول�ة النتزاع االعرتافات منه واس�تفزازه وجره إىل التجاوز 
ع�ىل املحقق�ني الرشط�ة ليقوم�وا من جدي�د بتعذيب�ه وكأهنم 

بحاجة إىل مربر لتعذيبه.

فرض ال�رباءة عليه بالق�وة أو نرشها بالصح�ف املحلية حتى   .5

دون أخذ موافقته عليها، هبدف إس�قاطه سياسيًا واإلساءة إىل 
سمعته ومكانته االجتامعية.
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تزوي�ر املعلومات والش�هادات واملستمس�كات ضد املعتقلني   .6

إلصدار األحكام بالسجن بحقهم.

االتف�اق مع احلكام إلص�دار األحكام التي ت�رى التحقيقات   .7

اجلنائية رضورة إنزاهلا باملتهم. 

املحاربة بالرزق وكتابة التقارير إىل دوائر الدولة واملؤسس�ات   .8

واملدارس واملعاهد والكلي�ات حيث يعمل املعتقل أو يدرس 
ليطرد من وظيفته أو دراسته حتى قبل صدور أي حكم بحقه، 

أو حتى قبل أن يعتقل املرء.

التش�هري بس�معته ب�ني الن�اس دون وج�ه ح�ق والتعريض به   .9

وبعائلته أو سلوكه االجتامعي، دون أن تكون هناك وقائع هبذا 
الص�دد، بل جم�رد أكاذيب يت�م تلفيقها يف مطب�خ التحقيقات 

اجلنائية.

وض�ع حمام�ني معينني م�ن قب�ل التحقيق�ات اجلنائي�ة اللتزام   .10

دعاوى يمكن أن تؤدي إىل إطالق رساح املعتقل، إذ ال توجد 
هتمة حمددة ض�ده هبدف احلصول عىل مبلغ يوزع بني املحامي 
والعامل�ني يف التحقيق�ات اجلنائي�ة، رغ�م خمالفة ه�ذا العمل 

لرشف املهنة وللقسم الذي أداه املحامي عند خترجه.

إبالغ السجون بإنزال التعذيب بالسجناء السياسيني، علاًم بأن   .11

إدارات الس�جون ال حتتاج إىل مثل هذه التوصيات، فهي تقوم 
بدور اجلالد تطوعًا وبأش�د قس�وة ممكنة وحتول حياة السجناء 
إىل جحي�م ال يط�اق، إضافة إىل وجود ممثل�ني عن التحقيقات 

اجلنائية يف دوائر السجون العراقية.
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املضايق�ة املس�تمرة ألف�راد عائلة املعتقل الس�يايس هبدف دفع   .12

العوائ�ل للضغط عىل األب أو االبن أو الزوج أو األخ للتخيل 
عن مبادئه أو حزبه أو مواقفه السياسية. 

كانت احلكوم�ة ودائرة التحقيقات اجلنائي�ة تدفع مبالغ نقدية   .13

ع�ن كل معتقل س�يايس يلق�ى علي�ه القبض أو يف�رض عليه 
التن�ازل أو اإلدالء بمعلوم�ات ت�ن التنظي�م أو احل�زب الذي 
يعمل فيه ... الخ، لضامن محاس اجلالدين بمطاردة أو تعذيب 

الضحايا انتزاع املعلومات منهم.

إسقاط اجلنسية عن الوطنيني الذين يرفضون االستجابة هلا أو   .14

الذين يعتقد بأهنم يشكلون خطرًا عىل نظامهم السيايس.

دفن الذين يقتلون يف املظاهرات، سواء كان ذلك عرب الرشطة   .15

أم التحقيقات اجلنائية، بش�كل رسي ودون تس�ليم اجلثث إىل 
ذوي الضحايا خشية انفجار غضب اجلامهري.    

إن سجالت حمكمة الش�عب تروي الكثري من احلقائق عن املامرسات 
التي كان�ت تعتمدها دائ�رة التحقيقات اجلنائية، التي وردت بش�كل صادق 
وأمني يف شهادات الكثري ممن تعرض لالعتقال والسجن والتعذيب اجلسدي 

والنفيس.  

وم�ع أن الس�جون العراقي�ة يف أنح�اء الب�الد كانت تض�م املئات من 
الس�جناء السياسيني، ويف فرتات األزمات السياسية كان عدد املعتقلني يصل 
إىل عدة أالف وكانت حياة السجناء مليئة بالعذابات واملرارة، وكانت أشكال 
التعذيب متارس عىل قدم وساق ودون انقطاع، مما تسببت بمطالبات السجناء 
بتحس�ني ظروفه�م والك�ف ع�ن التعذي�ب أو تنظي�م زي�ارات عوائلهم أو 
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اعتبارهم س�جناء سياس�يني، فأن أسوأ ما تعرض له الس�جناء السياسيون يف 
ع�راق العه�د امللك�ي كان�ت يف جم�زريت س�جن الك�وت وس�جن بغ�داد يف 
ع�ام 1953، أثن�اء وزارة مجي�ل املدفع�ي، حيث س�قط 19 قتي�اًل وعرشات 
اجلرح�ى فيه�ام)1). وكان�ت لدوائ�ر التحقيق�ات اجلنائية الي�د الطويلة يف كل 

ذلك.

1-   الطالب�اين، مكرم د. دماء وراء القضبان. مذبحتي س�جني بغ�داد والكوت عام 1953. ط 1. بدون 

ذكر دار للطباعة والنش أو مكان صدور الكتاب. 2002.  
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من نشاط وزارة الداخلية

 من نشاط وزارة الداخلية وأجهزتها األمنية

حول جمزرتي سجن بغداد وسجن الكوت 1953

بع�د رضب انتفاضة ترشين الثاين عام 1952 وإعالن األحكام العرفية يف 
العراق من قبل وزارة الفريق نوري الدين حممود وتعيني اللواء الركن عبد املطلب 
األمني حاكاًم عسكريًا نشطت وزارة الداخلية ورشطة التحقيقات اجلنائية وزجت 
بعدد كبري من املش�اركني يف االنتفاضة الش�عبية واملشتبه بمشاركتهم يف املعتقالت 
ثم قدموا إىل حماكم عس�كرية ش�كلت عل عجل أصدرت أحكامًا قاس�ية وجائرة 
عىل عدد كبري منهم بمختلف األحكام ولسنوات طويلة عىل وفق ما كانت تقرره 
مديرية التحقيقات اجلنائية بالتعاون والتنسيق مع وزارة الداخلية التي كانت تقوم 
بدورها بالتنسيق مع اخلرباء الربيطانيني العاملني يف جهاز أمن السفارة الربيطانية. 
اعتقلت أجهزة األمن والرشطة 220 ش�خصًا من املثقفني الوطنيني املش�اركني يف 
احلياة السياس�ية العراقية، كام ألقي القبض عىل 2999 ش�خصًا من املش�اركني يف 
مظاه�رات االنتفاضة. فحكم ع�ىل اثنني منهم باإلعدام ونف�ذ احلكم هبم علنًا يف 
الشارع الشعبي املعروف باسم شارع غازي )الذي استبدل بعد ثورة متوز 1958 
إىل سارع الكفاح، لكثرة املظاهرات الشعبية التي كانت تنطلق منه، بقصد إرعاب 
الناس. كام حكم عىل 958 ش�خصًا بالسجن ملدد خمتلفة، وعىل 582 منهم بغرامة 
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مالي�ة وعىل 294 منهم بكفالة مالي�ة. كام أدى توجيه نريان قوات الرشطة واألمن 
واجليش إىل س�قوط 18 مواطنًا ش�هيدًا وجرح 84 مواطنًا يف منطقة باب الش�يخ 
ببغ�داد وفق اإلحصاء الرس�مي لوزارة الدفاع. وكان�ت األرقام احلقيقية أكثر من 
ذل�ك)1). وكان�ت احلرك�ة الوطني�ة يف أعق�اب رضب االنتفاضة ما ت�زال يف جزر 
سيايس ملموس، حيث بدأت األحزاب السياسية املعروفة مثل حزب االستقالل 
واحلزب الوطني الديمقراطي بتقديم املذكرات إىل الويص عىل العرش هبدف رفع 
األح�كام العرفي�ة واملطالبة بإط�الق احلري�ات الديمقراطية واحلقوق السياس�ية 
للش�عب العراقي بعد أن قدمت حكومة نوري الدين حممود اس�تقالتها وتشكلت 
1953. وكان التس�ويف 

حكومة جديدة برئاس�ة مجيل املدفعي بتاريخ 1/29/)2)
واإلمه�ال نصيب تلك املذك�رات. ويف نفس العام تم تنصي�ب فيصل الثاين ملكًا 
عىل عرش العراق، مما تطلب حل الوزارة وتش�كيل وزارة املدفعي الس�ابعة. ويف 
ه�ذه الف�رتة تزاي�دت اجله�ود األجنبية وترك�زت حول إقام�ة حتالفات سياس�ية 
وعسكرية إقليمية تشد العراق إىل بقية الدول املرتبطة بالواليات املتحدة األمريكية 
وبريطانيا. وكان إحساس احلكومة بأن تطور األوضاع يمكن أن يدفع إىل تصاعد 
املوج�ة الثوري�ة املناهض�ة للس�لطة من جدي�د، خاص�ة وأن احلزبني السياس�يني 
املعروفني، الوطني الديمقراطي واالس�تقالل، برئاسة السيدين كامل الچادرچی 
وحمم�د مه�دي كبه قد قدم�ا املذكرات املطالبة م�ن جديد برفع األح�كام العرفية 
وإع�ادة العم�ل باحلي�اة السياس�ية احلزبية وجت�اوز ال�رتدي املتفاق�م يف األوضاع 
السياس�ية واالقتصادية واالجتامعية. وكان التس�ويف واإلمه�ال جواب حكومة 

مجيل املدفعي اجلديدة عىل تلك املذكرات أيضًا. 

يف الفرتة التي س�بقت االنتفاضة أرضب الس�جناء السياس�يون مطالبني 
بحقوقهم كسجناء سياسيني، إذ كانوا يعاملون كسجناء احلق العام أو كأهنم من 

1-   نفس املصدر السابق. ص 51.

2-   احلسني، عبد الرزاق. تاريخ الوزارات العراقية. اجلزء التاسع. ص 5.  
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مرتكب�ي اجلرائ�م ف�ال حي�ق هل�م الكثري م�ن احلق�وق التي متن�ح عادة للس�جناء 
السياس�يني مث�ل احلصول عىل رادي�و أو عىل الصحف املحلي�ة أو احلصول عىل 
الكتب أو الزيارات املنتظمة من جانب العائالت هلم ...الخ. اس�تمر اإلرضاب 
األول عرشين يومًا واإلرضاب الثاين 29 يومًا توىف يف اإلرضاب األخري السجني 
السيايس نعامن حممد صالح. مل تستجب احلكومة لتلك املطالب، ولكنها حسنت 
قلي�اًل م�ن أوضاعه�م الغذائية وس�محت بزي�ارات العائ�الت يف )املواجهات 

الشهرية( وحصول السجناء السياسيني عىل الصحف اليومية ...الخ.

يف ع�ام 1953 عين�ت احلكوم�ة العراقية جمموعة م�ن ضباط الرشطة 
إلدارة السجون العراقية. فقد عني طاهر الزبيدي مديرًا عامًا للسجون وعبد 
اجلب�ار أي�وب، املعروف بقس�وته البالغ�ة عىل الس�جناء السياس�يني وحقده 
الش�ديد عىل الش�يوعية والش�يوعيني، مديرًا لس�جن بغداد املركزي، وجهاد 
اجلاف مديرًا لس�جن الكوت)1). وكان الرجل املتعجرف والش�ديد القس�وة 
إزاء الس�جناء الشيوعيني، ماجد مصطفى، قد عني وزيرًا للشئون االجتامعية 
يف وزارة املدفعي السابعة. قررت هذه الوزارة نقل السجناء إىل سجن بعقوبة 

اجلديد لضامن ثالثة أهداف، وهي:

إبعاد السجناء السياسيني عن مدينة بغداد وعن املظاهرات واألحداث   .1

السياسية التي يمكن أن تثري الشعب وتقود إىل إشكاليات سياسية.
تقليص املواجهات السياس�ية بني العوائل والس�جناء بس�بب بعد   .2

املس�افة، وبالتايل تقليص نق�ل األخبار حول ما جيري يف الش�ارع 
العراقي إىل السجناء وأخبار السجون إىل الشارع العراقي.

سحب املكاسب التي حصل عليها السجناء عرب اإلرضابات التي   .3

وقعت قبل انتفاضة ترشين الثاين 1952.

1-   الطالباين، مكرم د. دماء وراء القضبان. مصدر سابق. ص 53.  
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رف�ض الس�جناء لذات األس�باب نقله�م ودخل�وا يف مفاوضات مع 
اجلهات املس�ؤولة يف الس�جن ولكن الرفض كان اجلواب الوحيد لدى إدارة 

السجون العامة ومدير سجن بغداد املركزي. 
ويبدو أن إدارة الس�جن وجدت يف استمرار األحكام العرفية واجلزر 
يف احلرك�ة السياس�ية يف العراق وانتهاء مفاوض�ات النفط مع رشكات النفط 
األجنبية ظرفًا مناسبًا لتوجيه "رضبة تأديبية" إىل السجناء السياسيني، خاصة 
وأن املجموعة اجلديدة كانت معروفة بتش�ددها ورفضها االس�تجابة إىل أي 
مطلب من مطالب السجناء وأرصت عىل نقلهم مهام كان الثمن. هلذا نظمت 
إدارة س�جن بغداد وباالتف�اق الكامل مع احلكومة العراقية برئاس�ة املدفعي 
ووزير الش�ؤون االجتامعية ماجد مصطفى جمزرة سجن بغداد. وكان سجن 
بغداد املركزي يطبق حينذاك عىل 154 س�جينًا سياسيًا، وأغلبهم من املثقفني 
الذي�ن حكم�ت املحاكم العس�كرية عليه�م يف فرتات خمتلفة بأح�كام ثقيلة. 
وكان القسم األعظم من السجناء ينتسبون إىل احلزب الشيوعي العراقي.          
كان إرصار احلكومة عىل رضب الس�جناء ناش�ئًا عن رغبتها يف حتقيق 

ثالثة أهداف، وهي:
ردع الس�جناء يف س�جن بغ�داد املرك�زي ع�ن تقدي�م مطالب إىل   .1

احلكوم�ة، إذ يمك�ن هلذه احلركة أن تنتقل إىل الس�جون األخرى، 
وانتزاع املكاسب البسيطة التي حتققت هلم عرب إرضاباهتم السابقة.
تدبري رضبة للس�جناء بام خييف الش�يوعيني وغريهم من املشاركة   .2

باحلركات السياسية التي يمكن أن تقود إىل السجون. 
التخلص من عدد من السجناء الشيوعيني البارزين، إذ أن أغلب السجناء   .3

كانوا إما شيوعيني وإما أصدقاء للحزب الشيوعي وجمموعة من املستقلني 
وبعض األعضاء اليساريني يف احلزب الوطني الديمقراطي.
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قاد وكيل مترصف بغداد داود س�لامن وعبد اجلبار أيوب، مدير الس�جن، 
هجوم الرشطة املنظم الذي سامهت فيه وأرشفت عليه التحقيقات اجلنائية، إذ تم 
اقتحام الس�جن عن�وة وقامت الرشطة بإط�الق النار عىل الس�جناء العزل هبدف 
فرض نقلهم إىل س�جن بعقوبة. وكانت احلصيلة استش�هاد 8 س�جناء وجرح 93 
س�جينًا مل يدخل املستش�فى منهم س�وى 23 جرحيًا. أي أن نسبة القتىل من جمموع 
الس�جناء كانت 5.2 % ونس�بة اجلرحى 60.4 %، وجمموع اإلصابات بلغت 101 
إصابة أو ما يعادل 65.6 % من جمموع السجناء)1). تم يف أعقاب هذه املذبحة نقل 

بقية السجناء السياسيني وعددهم 123 سجينًا إىل سجن بعقوبة. 
أث�ارت هذه املذبحة مش�اعر الناس يف بغداد والصح�ف يف داخل العراق 
وخارج�ه، ك�ام قدم�ت األح�زاب السياس�ية احتجاجات رس�مية ع�ىل احلكومة 
العراقي�ة أعلن�ت فيه�ا إدانتها الش�ديدة هلذه العملي�ة. وقامت عائالت الس�جناء 
بمظاه�رة احتجاجي�ة ضد املذبحة. ودفعت هذه املذبحة الس�جناء السياس�يني يف 
الك�وت إىل االحتج�اج عىل هذه الوحش�ية يف التعامل مع س�جناء عزل، وإعالن 
اإلرضاب عن الطعام تضامنًا مع أخوهتم الس�جناء يف س�جن بعقوبة. وكان عدد 
الس�جناء السياس�يني يف س�جن الكوت 121 ش�خصًا. مل تبذل أية جهود حقيقية 
للتفاوض مع الس�جناء السياس�يني بل نظمت إدارة الس�جون مذبحة جديدة. إذ 
دفعت بعدد كبري من قوات  الرشطة الس�يارة ورشطة السجن ورجال التحقيقات 
اجلنائية والشعبة اخلاصة يف الكوت هبجوم ناري كاسح عىل السجن حيث وجهت 
1-   كان املف�روض يف مؤرخ مثل الس�يد عبد الرزاق احلس�ني أن يش�ري إىل احلقائق كام ه�ي، إن مل يرغب 

بالتعاط�ف مع الس�جناء السياس�ين العراقي�ن. ولكن مل حيصل ه�ذا، بل كتب يف طبع�ة كتابه تاريخ 
ال�وزارات العراقي�ة يف عام 1968 يقول: “اس�تغلت حمطات اإلذاعة املعادية للعراق “حادثة س�جن 
بغداد” التي وقعت يف 18 حزيران )1953( وراح ضحيتها عدد من القتىل واجلرحى، فأخذت تذيع 
م�ا حيل�و هلا ويطيب من األنب�اء والتعليقات. وبينام الصح�ف العراقية ترد عىل تل�ك التخرصات، إذا 
بحادثة مماثلة تقع يف سجن الكوت يف ليلة الثالث من أيلول 1953 م ويذهب ضحيتها عدد آخر من 
القتىل واجلرحى قدرته املصادر الرس�مية ب )102( من أصل 121 س�جينًا”. ومل يكن حمايدًا يف هذا 
التقدير وال منصفًا للس�جناء السياس�ين. راجع: احلس�ني، عبد ال�رزاق. تاريخ ال�وزارات العراقية. 

اجلزء التاسع. مطبعة العرفان، صيدا-لبنان 1968. ص45.     
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ن�ريان رشاش�اهتا األوتوماتيكي�ة إىل صدور الس�جناء يف اليوم الث�اين من أيلول/
ترشين األول من عام 1953. فسقط منهم يف احلال 10 قتىل و92 جرحيًا)1). وكان 
السجناء عزالً من أي سالح ناري أو سالح حاد يف ما عدا بعض احلجارة. هلذا مل 
تك�ن هن�اك إصابات فعلية بني أف�راد الرشطة. لقد بلغ ع�دد اإلصابات 102 من 
جمم�وع 121 س�جينًا أو م�ا يع�ادل 8.3 % قت�ىل، و76 % جرحى، أو م�ا جمموعه 
84.3  % نس�بة اإلصاب�ات إىل جمموع الس�جناء. وكانت البيانات الرس�مية مليئة 

باألكاذي�ب واالدعاءات الفارغة ضد الس�جناء. وكان مفوضو الرشطة حيرضون 
أفراد الرشطة الس�يارة ضد الس�جناء عىل اعتبار أهنم من اليهود املعتقلني، يف حني 
مل يك�ن األم�ر كذلك. ورغ�م االحتجاجات الت�ي تقدمت هبا قي�ادات األحزاب 
السياس�ية الت�ي مل تك�ن جمازة حين�ذاك، فأن النظ�ام مل حيقق جديًا ب�ام وقع واعترب 
الس�جناء هم الذين ب�دأوا املعركة، وهي مس�ألة  خمالفة حلقائق األم�ور حينذاك. 
ولك�ن حكوم�ة مجي�ل املدفع�ي أج�ربت يف 15 أيلول/ترشين األول ع�ىل تقديم 
اس�تقالتها حيث كلف الدكتور فاضل اجلاميل بتش�كيل الوزارة اجلديدة يف حماولة 

من النخبة احلاكمة ختفيف التوتر الذي كان يعيشه الشارع العراقي..
ال شك يف أن السجناء السياسيني مل يقدروا متامًا مرحلة اجلزر السيايس 
الت�ي كانت متر هبا احلرك�ة الوطنية العراقية، وبالتايل ف�أن رفض النقل، رغم 
رشعيت�ه، مل يك�ن س�وى تقدي�م احلجة للحك�م القائ�م لتوجيه نريان�ه وقتل 
الس�جناء السياس�يني وإصابة العرشات منهم بجروح. وإذا كان الس�جناء مل 
ينتبهوا إىل ميزان القوى يف املذبحة األوىل، كان عليهم أن ينتبهوا إىل ذلك بعد 
جم�زرة س�جن بغداد وإع�الن تضامنهم مع أخوهتم الس�جناء السياس�يني يف 
س�جن بغ�داد بطريقة أخ�رى ال تقود إىل مذبح�ة أخرى. ومع أن مس�ؤولية 
اجلريمة البشعة التي ارتكبتها احلكومة وأجهزهتا القمعية تقع عىل عاتق نظام 

احلسني عبد الرزاق. تاريخ الوزارات العراقية. اجلزء التاسع. مصدر سابق. 45.   -1

- الطالباين، مكرم د. دماء وراء القضبان. مصدر سابق. ص 76.  
- حمكمة الشعب. اجلزء اخلامس. مصدر سابق.   
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احلكم امللكي وحده، فأن السجناء السياسيني مل حيللوا بدقة الوضع السيايس 
حينذاك، إذ كان احلزب الشيوعي عمومًا قد وقع حتت تأثري تيار يساري جتىل 
يف عدد من املواقف التي اختذهتا قيادة احلزب حينذاك، إذ كان عىل الس�جناء 
أن يتجنبوا االنجرار وراء استفزازات احلكومة وأجهزهتا القمعية ورغبتها يف 
االنتق�ام منه�م وب�ث الرعب يف نف�وس الش�عب. ومل يكن ه�ذا املوقف هو 
الوحيد الذي يمكن انتقاده يف نشاط السجناء السياسيني واملوقوفني حينذاك، 
إذ أن الكث�ري م�ن األحكام غري العادلة أنزلت بالس�جناء السياس�يني بس�بب 
ترديدهم ألناش�يد وطنية داخ�ل املحاكم أو اهلتاف�ات يف املحكمة ...الخ)1). 
لقد كان اجلو اليس�اري ه�و املهيمن عىل احلركة السياس�ية العراقية حينذاك، 
وخاصة يف صفوف احلزب الشيوعي العراقي، وكانت اخلسارة فادحة.           

1-    يف ع�ام 1955 قدمن�ا، الرفيق جاس�م حممد حلوائ�ي وأنا ، إىل حمكمة جزاء كرب�الء بتهمة الترشد. 

وقبل بوم من مثولنا إمام احلاكم حتدثنا إىل مسؤول منظمة احلزب الشيوعي العراقي يف املدينة حينذاك، 
وكان ح�زام عي�ال، ح�ول كيف علين�ا أن نت�رصف يف املحكمة، واتفقن�ا عىل أن هنتف ض�د احلكومة 
واملحكم�ة واالس�تعامر إذا م�ا صدر احلك�م علينا. وكان والدي ق�د بذل جهدًا ملموس�ًا لدى احلاكم 
ومترصف اللواء لكي ال حيكم علينا باحلبس. ويف املحكمة صدر قرار احلاكم باحلبس س�تة أش�هر مع 
إيقاف التنفيذ واخلروج بكفالة شخص ضامن. كان رفيقي وصديقي جاسم حلوائي يعاين من ضعف 
يف س�معه، وس�مع احلكم بستة اشهر فقط ومل يسمع احلكم بإيقاف التنفيذ. فأنطلق هيتف بأعىل صوته 
فاهنالت الرشطة عليه بالرضب يف داخل املحكمة. كنت قد س�معت قرارا احلكم جيدًا، ولكن هتاف 
رفيق�ي وب�دء الرشط�ة برضب�ه اس�تفزين وحفزين ع�ىل اهلت�اف مع�ه. إال أن الرشطة مل تتوج�ه نحوي 
بال�رضب، بس�بب مكانة أيب االجتامعية يف املدين�ة. وهي إحدى صيغ التمييز يف حينه�ا أيضًا. ونتيجة 
ذل�ك نف�ذ احلكم علين�ا مبارشة وأودعنا س�جن احللة، ثم ت�م تقديمنا إىل حماكمة جدي�دة بتهمة إهانة 
احلكومة واملحكمة، إذ كانت هتافاتنا : تسقط حكومة نوري السعيد، تسقط املحاكم الصورية يسقط 
االس�تعامر وعمالئ�ه يف العراق. بعد ذلك ق�دم والدي كفالة رجل ضامن لكلين�ا وأمكننا اخلروج من 
الس�جن ولكني أرس�لت إىل الش�عيبة كجندي  مكلف، رغم كوين كنت طالبًا ثم حوكمنا عىل التهمة 
الثاني�ة وصدر حكاًم بحبس�نا أربعة ش�هور أو دفع غرام�ة قدرها أربعون دين�ارًا. ألزمت والدي بدفع 
الغرامت�ن لض�امن خروجنا معًا وهددت بعدم اخلروج إن مل يتم ذل�ك. فدفع املبلغ وخرجنا ألعود إىل 
اجلي�ش يف الش�عيبة يف البرصة، ويعود جاس�م حلوائي إىل أحض�ان حزبه وعائلت�ه يف املدينة ذاهتا. ك. 

حبيب   
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 من أجل أن ال ننسى 
ما فعله االستعمار الربيطاني والنظام امللكي يف العراق 

على مدى أربعة عقود

كاظم حبيب 

تأسس�ت يف ع�ام 1993 يف املنف�ى الربيط�اين )يف لن�دن( حرك�ة 
سياس�ية جديدة أطلق عليها أصحاهبا اسم "احلركة امللكية الدستورية". 
تبن�ت ه�ذه احلرك�ة الدعوة إىل إحي�اء "امللكي�ة الدس�تورية" يف العراق، 
وترأس�ها الس�يد عيل بن حس�ني بن عيل بن احلس�ني )رشي�ف مكة( بان 
خال�ة املك الراح�ل فيصل الثاين الذي لقي حتفه مع س�قوط امللكية يف 

ثورة 14 متوز/يوليو 1958.

التزمت هذه احلركة منذ تأسيسها حتى الوقت احلارض بعدة اجتاهات 
نشري إليها يف أدناه:

الدعاية املكثفة واملستمرة حول النظام امللكي الذي حكم العراق    .1

من عام 1921 حتى عام 1958 باعتباره كان خري نظام للش�عب 
العراق�ي، حي�ث ع�اش الع�راق يف ظ�ل احلري�ة والديمقراطي�ة 

واالطمئنان والسعادة، التي ضاعت بعد غيابه.
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وه�ي تؤك�د أمهي�ة التحال�ف ال�ذي ق�ام يف حينه�ا ب�ني العراق    .2

وبريطانيا وما أنجزه الطرفان للشعب العراقي من خدمات كبرية 
ومهمة، س�واء أكان ذلك يف ف�رتة االنتداب 1920-1932 أم يف 

فرتة احلصول عىل االستقالل 1958-1932.

الدع�وة إىل إع�ادة النظ�ام امللكي الدس�توري إىل الع�راق لضامن    .3

سيادة احلياة الدس�تورية واحلرية والديمقراطية واحلياة الربملانية، 
والعمل من أجل تنصيب املطالب بعرش العراق، الس�يد عيل بن 

حسني، ملكًا عىل العراق.

ووقف�ت احلركة امللكية الدس�تورية ض�د النظ�ام الدكتاتوري يف    .4

الع�راق ودع�ت إىل إس�قاطه وتبنت وجه�ة النظ�ر األمريكية – 
الربيطانية التي التزمت بشن احلرب للخالص من صدام ونظامه، 

كام وقفت يف حينها إىل جانب استمرار احلصار عىل العراق.

ويف الكثري من النش�اط الدعائي س�عى أقطاب احلركة ودعاهتا    . 5

إىل تبيي�ض وجه فرتة اهليمنة الربيطانية عىل العراق وسياس�ات 
النظ�ام امللك�ي، باعتب�ار النظ�ام امللك�ي كان النم�وذج الرائ�ع 
واملناس�ب للع�راق ال�ذي يف�رتض أن يعتمد فك�رة ومضمون 

اللربالية اجلديدة. 

س�أعالج يف ه�ذا املق�ال املكثف مس�التني، ومها: 1( طبيعة الس�يطرة 
الربيطانية وحقيقة العهد امللكي يف العراق، و2( طبيعة ومضمون الدعوة إىل 

ممارسة فكر وسياسة اللربالية اجلديدة يف العراق.
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 1. طبيعة السيطرة الربيطانية 
وحقيقة العهد امللكي يف العراق 

يمكن االتفاق التام مع الرأي القائل بأن النظام العراقي االس�تبدادي 
املخل�وع الذي قاده الدكتاتور املطلق صدام حس�ني كان أش�د وطأة ودموية 
عىل الشعب العراقي وأكثر عدوانية ورشاسة يف حماربة املعارضة السياسية مما 
كان علي�ه الع�راق يف فرتة االحتالل الربيط�اين املبارش وغري املب�ارش والعهد 
امللكي، كام يمكن تأييد الرأي القائل بأن مجهرة الضحايا التي سقطت يف فرتة 
الس�يطرة الربيطانية وتويل العائلة اهلاش�مية يف مكة ع�رش العراق، من جراء 
سياسات تلك الفرتة ال تشكل سوى نسبة ضئيلة جدًا جدًا من إمجايل ضحايا 
النظ�ام البعث�ي الصدام�ي املقبور. ويمك�ن القبول أيض�ًا بأن فرتة الس�يطرة 
الربيطاني�ة وامللكية اإلقطاعية قد متيزت بإقامة األحالف العس�كرية والتآمر 
ع�ىل البل�دان املجاورة، ولكنه�ا مل تصل إىل حد ش�ن احل�روب الدموية عىل 
اجلريان والغوص يف دماء الناس يف عهد تويل عائلة صدام حكم البالد. وعدا 
ذل�ك يمك�ن القب�ول بالكثري من مث�ل هذه املقارن�ات. ولكن ه�ل مثل هذه 
املقارن�ات مقبولة أو صحيحة أساس�ا؟ وما اهلدف الرئييس من حماوالت من 

هذا النوع؟

ال يمكنن�ي القبول بمثل هذه املقارن�ات، كام أجدها خاطئة من حيث 
املبدأ، خاصة إذا علمنا بأن اهلدف منها هو إشاعة جو من "احلنني" ملاض كان 
فاسدا وجمحفا ومريرا، وكان السبب وراء أغلب ما عاين منه الشعب العراقي 
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خالل احلقبة التي أعقبت س�قوط النظام امللكي. وكان العهد امللكي القاعدة 
التي نشأت عليه كل األوزار واألوضاع املزرية الالحقة. وغالبا ما يشري دعاة 

املايض الربيطاين وامللكي "النظيف" يف العراق إىل ثالث مسائل مهمة هي:

1. قيام بريطانيا بوضع دس�تور مدين وإرس�اء نظام ملكي دس�توري 

يف العراق؛

2. جعل والية املوصل )املوصل والسليامنية وكركوك وأربيل( جزءا 

من العراق امللكي؛

3. ح�ل مش�كلة األرض بإجراءات اخلب�ري الربيطاين داوس�ن والتي 

س�ميت ب »قان�ون اللزمة« و »تس�وية حقوق األرايض« لع�ام 1932. رغم 
م�رور أكث�ر من ثامني�ة عقود عىل احل�رب العاملية األوىل وعىل ب�دء االحتالل 
الربيط�اين للع�راق، فأن ش�عوب املنطق�ة، ومنها الش�عب العراق�ي، مل تنس 
االتفاقيات واملناورات االس�تعامرية الدولية، وخاصة الربيطانية والفرنسية، 
لتقسيم مناطق السيطرة العثامنية بني النفوذ االستعامري الربيطاين والفرنيس، 
الذي كشفت عنه الوثائق الرسية التي نرشهتا أول حكومة سوفيتية يف أعقاب 
ث�ورة أكتوبر االش�رتاكية يف عام 1917. ويف هذا يمك�ن العودة إىل عرشات 
الكت�ب األجنبية والعربية والعراقية التي بحث�ت يف هذه الفرتة، ومنها كتاب 
الس�يد عبد الرزاق احلسني املوسوم ب "تاريخ الوزارات العراقية" و "تاريخ 
العراق الس�يايس احلديث"، ثم كتاب الدكتور غس�ان العطية الذي بحث يف 
 "1921-1908 "الع�راق نش�أة الدول�ة  1908-1921 واملوس�وم  الف�رتة 
الصادر يف عام 1988 والكثري من الكتب والدراس�ات األخرى. كام مل ينس 
الشعب العراقي الطريقة الوحشية والدموية التي جاهبت هبا بريطانيا العظمى 
وق�وات االحت�الل انتفاض�ة النجف يف ع�ام 1918 وانتفاضة الس�ليامنية يف 
عام 1919 وثورة العرشين )1920( العراقية، وما أعقب ذلك من إجراءات 
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تعس�فية قاهرة ملعاقبة الثوار وإعدام بعضهم وإبعاد البعض اآلخر وتس�مني 
األعوان من إقطاعيني وغري إقطاعيني. وما تزال كلامت الش�يخ ش�عالن أبو 
الچ�ون، الذي أدى اعتقاله وثم حتريره من املعتقل القش�ة التي قصمت ظهر 
البع�ري وفجرت رشارة ث�ورة العرشين، ت�رن يف آذان العراقي�ات والعراقيني 
دافئة وصافية ودقة يف حديث له مع الس�ري وليم ويلكوكس حني قال األخري 
أليب اجل�ون يف أعق�اب قيام الدولة العراقية وتش�كيل أول حكومة عراقية يف 
العهد امللكي اجلديد: ماذا تريدون شيخنا أكثر من ذلك، أصبح عندكم اآلن 
حكوم�ة وطني�ة. أجابه الش�يخ ش�عالن أبو الچون بحس�ه الوطن�ي املرهف 
والص�ادق: أي يا حمفوظ عندنا اآلن حكومة وطني�ة، لكنها ترطن" . أي إهنا 

حكومة من صنعكم وختدم مصاحلكم. 

والش�عب العراق�ي ما ي�زال يتذك�ر كيف تبخ�رت كل الوع�ود التي 
أعطي�ت للرشيف حس�ني بن عيل وذهب�ت أدراج الري�اح يف خضم املصالح 
االستعامرية الربيطانية. وحصل نفس املوقف املخزي والنكث بالوعود التي 

أعطيت حينذاك إىل قادة الشعب الكردي يف كردستان.

الدس�تور  الع�راق وضع�ت  الربيطاني�ة يف  اإلدارة  أن  وال ش�ك يف 
العراقي، وهو دستور مدين متقدم بالقياس إىل واقع العراق الريفي والقبيل يف 
تل�ك الفرتة. ولكن هذا الدس�تور املدين املتقدم واملؤسس�ات التي أقيمت يف 
ضوئ�ه مل متارس أعامهلا كام يفرتض أن متارس�ه مؤسس�ات وطنية عراقية، بل 
سعت اإلدارة الربيطانية إىل تشويه ذلك الدستور باملامرسة العملية من خالل 

مجلة من السياسات منها:

•  تعي�ني مستش�ار بريط�اين بج�وار كل م�ن امللك ورئي�س الوزراء 
وال�وزراء وغريهم من املس�ؤولني الكب�ار ويف املحاكم لتوجيه »االستش�ارة 
والنص�ح« إىل إولئ�ك املس�ؤولني لتس�يري ش�ؤون الب�الد، وكان�ت مصلحة 
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بريطاني�ا هي التي ينبغي أن تس�ود يف املامرس�ة العملية. ومل يكن املس�ؤولون 
س�وى أدوات لتنفي�د تل�ك السياس�ات. وم�ن هن�ا انطلق الش�اعر معروف 

الرصايف بقوله:

حتتكم ال��������وزارة  ك�����رايس  ه����ذي 

تتقصف ح��ي��ائ��ه��ا  ل���ف���رط  ك�����ادت 

أن��ت��م ع��ل��ي��ه��ا واألج����ان����ب ف��وق��ك��م

ك����ل ب��س��ل��ط��ت��ه ع��ل��ي��ك��م م���رشف 

أي���ع���د ف���خ���رًا ل���ل���وزي���ر ج��ل��وس��ه

مكتف؟ وه���و  ال��ك��ريس  ع��ىل  ف��رح��ًا 

أو قول الشاعر:

ال��ط��ال رشب  ال����ذي  ه���و  امل��س��ت��ش��ار 

ف���ع���الَم ي���ا ه����ذا ال����وزي����ر ت��ع��رب��د

•  إعاقة تغيري العالقات اإلنتاجية شبه اإلقطاعية يف العراق، بل تم 
تكريس�ها وتطبي�ق قان�ون دعاوى العش�ائر بج�وار القانون امل�دين العراقي، 

وإعاقة تطور العالقات اإلنتاجية الرأساملية، أساس املجتمع املدين.

• إصدار قوانني متس�خ الدستور وتعطل مواده األساسية ومضمونه 
الديمقراطي عمليا بالتعاون بني سلطات االحتالل واملستشارين الربيطانيني 

وبني احلكومة العراقية عىل امتداد فرتة احلكم امللكي.

• تزوي�ر االنتخاب�ات الربملاني�ة وف�رض تعي�ني رؤس�اء ال�وزارات 
والوزراء ورس�م سياساهتا للحكومات العراقية املتعاقبة والتي أزعج بعضها 
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حتى امللك فيصل األول، الذي نصبه الربيطانيون ملكًا عىل العراق كحليف 
ثاب�ت وأم�ني هل�م، واعتربها خملة أكث�ر مما ينبغي بس�يادة العراق واس�تقالله 
ووحدت�ه الوطني�ة. وقد حصد ث�امر مواقفه إزاء بريطاني�ا وهي يف منتجعه يف 

سويرسا، إذ جاء خرب وفاته من هناك.         

• حماربة احلياة احلزبية والديمقراطية السليمة وتشكيل أجهزة األمن 
الداخلية وقمع نضاالت الش�عب العراقي وقواه السياس�ية املختلفة، إضافة 
إىل األم�ر بإصدار أح�كام اإلعدام بحق املناضلني العراقي�ني للمرة الثالثة يف 
الع�راق يف ع�ام 1949  ، وكانت املرة األوىل حني ص�درت  أحكام اإلعدام 
بح�ق املناهضني للهيمنة الربيطانية يف النج�ف يف مايو/أيار من عام 1918، 
وامل�رة الثاني�ة حني ص�درت أحكام اإلع�دام بحق بعض ق�ادة حركة مايس 
عام 1941 بعد فشلها، إضافة عىل قرارات اإلبعاد وإسقاط اجلنسية العراقية 
ع�ن املناضل�ني ض�د اهليمن�ة وسياس�ة األح�الف العس�كرية وض�د التبعية 

لربيطانية. 

• ف�رض االتفاقيات االس�تعامرية عىل العراق بالرغ�م من معارضة 
الشعب العراقي لتلك االتفاقيات، ومنها معاهدة 1930 واتفاقيات احلصول 
ع�ىل امتي�از حق�وق التنقيب ع�ن النفط وتصدي�ره وهضم مصالح الش�عب 
العراق�ي إىل أق�ى احلدود. وحتق�ق لربيطانيا كل ذلك من خالل اس�تخدام 
ورق�ة والية املوصل للمس�اومة وتأمني التوقيع عىل تل�ك االتفاقيات املخلة 
باس�تقالل وس�يادة ومصالح البالد، إضافة عىل تنصي�ب فيصل األول ملكًا 
ع�ىل الع�راق، حيث أصب�ح الرجل مش�لوالً وعاجزًا عن التأث�ري يف أحداث 

البالد وحائرًا بني مصالح بريطانيا والعراق.

• وش�جعت اإلدارة الربيطانية حكام بغ�داد، وخاصة قياديت حزب 
االحتاد الدس�توري برئاس�ة نوري الس�عيد وحزب األمة االشرتاكي برئاسة 
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صالح جرب، وغريهم من حكام العهد امللكي، عىل توجيه أجهزة التحقيقات 
اجلنائي�ة والرشطة واجلي�ش نرياهنا ضد املناضلني الع�زل واملتظاهرين الذين 
كان�وا يطالبون بالديمقراطية ورفض املعاهدات واالتفاقيات املخلة بس�يادة 
ومصال�ح الش�عب العراق�ي وثروات�ه األولي�ة وامل�رضة بعالق�ات التضامن 
واألخ�وة العربية، أو ضد االنتفاضة الش�عبية الت�ي رفضت العدوان الثالثي 
ع�ىل الش�قيقة مرص بع�د تأميمها لقن�اة الس�ويس يف ع�ام 1956، إضافة إىل 
توجي�ه نرياهن�ا وقتل الكث�ري من العراقيني يف س�جون النظام حين�ذاك وأثناء 
عملي�ات اإلرضاب ع�ن الطع�ام، ك�ام حص�ل يف جم�زريت بغ�داد والك�وت 
املعروفتني للجميع، وكذلك إعدام مناضلني ش�جاعني يف مدينة احلي بسبب 
مواقفه�م التضامني�ة م�ع م�رص ض�د الع�دوان الثالث�ي )بريطاني�ا وفرنس�ا 

وإرسائيل( عليها .

• لق�د أرس�ت بريطاني�ا بسياس�اهتا وترصفاهت�ا تل�ك أوضاع�ا غري 
ديمقراطي�ة يف الع�راق وأعاق�ت عمليا التط�ور الديمقراطي فكرا وممارس�ة 
وس�امهت يف تش�جيع سياس�ات االس�تبداد وجمافاة إرادة الش�عب وحقوقه 
املرشوع�ة وس�يادته عىل أرض�ه. وهي الت�ي مل تقدم أي اعت�ذار وتعويضات 
للش�عب العراقي عىل ما ارتكبته من جرائم حتى اآلن. ويفرتض يف احلكومة 
العراقي�ة القادم�ة وجملس الن�واب القادم مطالب�ة بريطانيا رس�ميًا باالعتذار 
ودف�ع التعويضات املادية لعوائ�ل كل الذين فقدوا حياهتم أو الذين تعرضوا 
للسجن واالضطهاد أو لصالح الدولة العراقية. وال شك يف أن اجلرائم التي 
ارتكبه�ا النظام الدكتاتوري يف العراق ال تنفصل عن تلك احلقبة الزمنية وال 
يمك�ن أن تنفص�ل عنه�ا، خاصة وأن بريطاني�ا وبقية الدول االس�تعامرية قد 
س�امهت حتى بعد ثورة متوز يف التآمر عىل احلكومة الوطنية التي تش�كلت يف 
أعق�اب ثورة مت�وز 1958 وعملت ع�ىل تغيري األوضاع واس�تغالل ضعف 
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مس�توى الوع�ي الس�يايس لصال�ح متري�ر مش�اريعها وتعمي�ق اخلالف�ات 
والرصاعات بني القوى السياس�ية العراقي�ة والتي نجد بقاياها ما تزال فاعلة 
حت�ى اليوم يف صفوف القوى السياس�ية العراقيًة. وباختصار ش�ديد أرس�ى 
احل�كام الربيطاني�ون يف العراق األس�اس امل�ادي املعوج إلقام�ة جمتمع مدين 
مش�وه مس�تفيدين يف ذلك من التخلف العام الس�ائد يف الب�الد، ومن وجود 
حكام حلفاء تدربوا يف املدرس�ة العثامنية وأصبحوا حلفاء خملصني لربيطانيا 
عىل حساب مصالح بلدهم وشعبهم. وهذا األساس املشوه هو الذي ساهم 
ب�دوره يف تش�ديد أو تعميق ظاهرة ب�روز االجتاهات االس�تبدادية يف احلكم 

واحلكام املستبدين. 

مل تكن والية املوصل س�وى واحدة من ثالث واليات، تش�كل اليوم 
أرايض الدول�ة العراقية، )بغداد والب�رصة واملوصل(، تابعة للدولة العثامنية، 
وكانت عموما حتت إرشاف وايل بغداد وضمن إيالة بغداد، رغم وجود والة 
مستقلني نسبيا لتلك الواليات، سواء أكان ذلك يف العهدين العثامنيني األول 
والثاين أم يف عهد املامليك أو يف العهد العثامين الثالث، أي بعد س�قوط دويلة 
املامليك يف بغداد يف عام 1833/1832. وبدأت بريطانيا املساومة بشأهنا مع 
فرنس�ا أوال، وم�ن ث�م م�ع احلكوم�ات العراقية املتعاقب�ة، والت�ي انتهت إىل 
اعتباره�ا جزء من العراق. ولكن احلكومة الربيطانية فرضت رشوطا قاس�ية 
جدا عىل احلكومات العراقية املتعاقبة قبل موافقتها عىل اعتبار والية املوصل 
جزء من العراق، دع عنك إهنا نس�فت ومس�حت باألرض متاما تلك الوعود 
الت�ي كان�ت قد أعطتها يف حينها لألك�راد من أجل إقام�ة دولتهم اخلاصة أو 
احلكم اخلاص يف املناطق التي تعترب ضمن األرض الكردس�تانية. لقد فرض 
ع�ىل احلكام العراقي�ني املوافقة عىل وجود القواعد العس�كرية الربيطانية عىل 
األرض العراقي�ة )الش�عيبة واحلبانية( أوال والتي تضمنته�ا معاهدة 1930، 
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الت�ي اعتربها العراقيون معاهدة اس�رتقاقية. كام كانت احلكوم�ة العراقية قد 
وافق�ت قبل ذاك عىل منح االحت�كارات الدولية عقود التنقيب واس�تخراج 
وتصدي�ر النفط اخلام برشوط اس�تعامرية واحتكارية رصف�ة يف غري مصلحة 
الش�عب العراقي، إضافة إىل استمرارها يف هنب الرتاث التارخيي للعراق من 
مناطق العراق األثرية. وقد تم للحكومة الربيطانية ما أرادته. وبعدها أصبح 
مه�اًم لربيطانيا أن تبقى والية املوصل حتت احلامي�ة الربيطانية يف إطار الدولة 
العراقي�ة اخلاضعة لتلك احلامية واهليمن�ة، إذ كان فيها النفط. لقد كانت تلك 
رشوط بريطانيا يف س�بيل قبول العراق يف عصبة األمم أيضا، فهل نس�ينا كل 
ذلك أم نتناس�اه اليوم لغ�رض يف نفس يعقوب؟ فالقول ب�أن بريطانيا كانت 
الس�بب يف بق�اء والية املوصل ضم�ن الدولة العراقية ينبغ�ي أن ال يقبل عىل 
ّعالت�ه وكأن�ه هب�ة بريطاني�ة للع�راق. فمث�ل ه�ذا يتج�اوز حقيق�ة الوضع 
واألح�داث التارخيية الفعلية حينذاك وجيايف الدور االس�تعامري الذي لعبته 

بريطانيا يف العراق أساًسا.

ومل يكن "حل" املس�ألة الزراعية يف العراق وفق قانون تس�وية حقوق 
األرايض رقم )50( وقانون اللزمة رقم )51( لسنة 1932 اللذين صاغ بنود 
القانونني اخلبري الربيطاين داوسن، الذي جلب من اهلند هلذا الغرض، لصالح 
التنمي�ة االقتصادية والتطوير االقتصادي واالجتامع�ي يف العراق أو لصالح 
الفالح�ني، ب�ل كان لصال�ح حفنة صغرية م�ن الش�يوخ واإلقطاعيني وكبار 
مالكي األرايض الزراعية، وأغلبهم ممن س�اوم عىل ث�ورة العرشين أو وقف 
ضده�ا أص�اًل أو الذي�ن رضخوا في�ام بعد إلرادهت�ا، حيث كافأهت�م اإلدارة 
الربيطاني�ة بذل�ك. فق�د س�امهت تل�ك القوان�ني يف مواصل�ة عمليات هنب 
األرايض الزراعي�ة الت�ي كانت بحوزة صغار الفالح�ني، التي بدأت يف عهد 
الدول�ة العثامني�ة وخاصة يف عهد الس�لطان عبد احلميد الث�اين، وتكريس ما 
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حص�ل حينذاك، يف ح�ني كانت رقب�ة األرض الزراعية، ومن�ذ عهد اخلليفة 
عم�ر ب�ن اخلط�اب، للدولة. إليك�م ما تقول�ه الس�يدة ورين وارن�ر، اخلبرية 
الربيطاني�ة بالش�ؤون الزراعية يف الرشق األوس�ط، هبذا الش�أن: "لقد كانت 
تس�وية تس�جيل امللكية يف العراق فع�ال عملية انتزاع للملكي�ة من املزارعني 
الذين يش�غلون األرايض، وضمها إىل ملكيات ش�يوخ العش�ائر الذين غدوا 
من كبار املالك …" . لقد انتهت عمليات النهب تلك إىل نتيجة منطقية أشار 
إليها الس�يد الدكتور طلعت الشيباين حني كتب يقول عن توزيع األرايض يف 
الع�راق يف ع�ام 1953/1952 م�ا ي�يل: " …إن أكث�ر من 98 % من س�كان 
الع�راق، وجله�م من س�كان الريف يف ع�ام 1952 كان�وا ال يملكون أرضا 
زراعية، يف حني أن أقل من 2 % من الس�كان هم املالكون لألرض الزراعية" 
. ولكن صورة التوزيع تبدو أكثر س�وءا وظلام عندما نجد أن هناك ش�خصا 
واح�دا  كان يمتل�ك مئات ألوف الدونامت )الدون�م العراقي الواحد = ربع 
هكتار( يف العهد امللكي-الربيطاين "الس�عيد" واملأس�وف عليه، يف حني كان 
مئ�ات ألوف الناس ال يملك الفرد الواحد منهم س�وى مس�احة ترتاوح بني 
أقل من دونم وأقل من 5 دونامت. فعىل س�بيل املثال ال احلرص كان 0،17 % 
م�ن أصح�اب امللكي�ات الزراعية يس�تحوذون ع�ىل 59،4 % م�ن األرايض 
الزراعي�ة املس�تثمرة يف العراق، يف ح�ني كان 79،2 % من أصحاب امللكيات 
الزراعية الصغرية ال يمتلكون س�وى 6،7 % من األرايض املس�تثمرة . وهذا 
الوضع الذي سعت ثورة متوز 1958 إىل تغيريه لصالح الفالحني والربجوازية 
املحلية أو لصالح التطور الرأساميل الربجوازي يف البالد وفق القانون رقم 30 
لس�نة 1959 ال�ذي اعتربه البعض وبعد مرور م�ا يقرب من أربعة عقود عىل 
ص�دوره، أي يف التس�عينات، الطام�ة الك�ربى التي تس�ببت يف كل مصائب 
الع�راق الراهن�ة . لقد كان�ت تلك املجموع�ة من اإلقطاعيني تس�تحوذ عىل 
القس�م األعظ�م من جه�د الفالحني عىل ش�كل ريع وتترصف ب�ه بطريقتها 
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البذخي�ة وتف�رط بالفائض االقتص�ادي املتحق�ق يف الري�ف العراقي وترتك 
مجاه�ري الفالحني تعيش ع�ىل الطوى وجترب عىل ت�رك أراضيها هربا من ظلم 
اإلقطاعي�ني ورساكيلهم )الرسكال = وكيل اإلقطاع�ي( وحتريًا عن عمل يف 
املدينة يساعد عىل توفري اخلبز لعائالهتم الفقرية ويسد الرمق. وكانت أجهزة 
احلك�م امللكي تقبض عىل الكث�ري من هؤالء الفالحني الفق�راء وتعيدهم إىل 
اإلقطاعي�ني بحج�ة مديونيتهم هلم، وترتكهم حتت رمح�ة اإلقطاعيني ليعانوا 

من ظلمهم واستغالهلم واضطهادهم األمرين.

إن قان�ون اإلص�الح الزراع�ي، وقبل ذاك ثورة متوز ع�ام 1958، قد 
وجه�ا معا رضب�ات قاس�ية للعالق�ات اإلنتاجية ش�به اإلقطاعي�ة وملصالح 
اإلقطاعيني ونفوذهم السيايس وموقعهم االجتامعي يف الريف خصوصا ويف 
املجتم�ع العراق�ي عموم�ا، ك�ام كانت�ا رضب�ة موجه�ة لفئ�ات الربجوازي�ة 
الكومربادوري�ة حليفة اإلقطاع واهليمنة الربيطاني�ة، إضافة إىل إلغاء حكومة 
الث�ورة ملعاه�دة 1930 وتصفي�ة القواع�د العس�كرية واخل�روج م�ن منطقة 
اإلس�رتليني، ثم حماولة تقليم أظافر مصال�ح االحتكارات النفطية يف العراق 
بالقان�ون رق�م 80 لس�نة 1961، وإقامة العالق�ات االقتصادية م�ع البلدان 
االش�رتاكية وحتس�ني عالقاهتا بال�دول العربية واملبادرة بالدعوة إىل تش�كيل 
منظم�ة البل�دان املصدرة للنف�ط )أوبي�ك OPEC(. ومن هن�ا يعترب البعض 
املترضر بأن تلك اإلجراءات كانت الطامة الكربى عىل الش�عب العراقي، يف 
حني يتناس�ى إهنا قلصت من اس�تغالل الرشكات االحتكارية األجنبية ومن 
املصال�ح التي كانت جتنيها الفئات املس�تِغلة املتحالفة معها. وكانت الس�بب 
وراء تضاف�ر جه�ود تل�ك الق�وى ل�وأد البداي�ات األوىل للديمقراطية التي 
أطلقتها ديناميكية ثورة متوز الش�عبية، وس�اهم املس�توى الفكري والسيايس 
الضعي�ف لألحزاب السياس�ية حينذاك عىل إنجاح عملية ال�وأد تلك والتي 
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انته�ت باحلال�ة الت�ي عليه الع�راق حالي�ا. إن الف�رتة الراهن�ة واملقبل�ة التي 
س�محت، وستس�مح الحق�ا، بن�رش الوثائ�ق الربيطاني�ة الرسي�ة، كش�فت 
وستكش�ف الحقا، عن الكثري من الدور الربيطاين االستعامري يف األحداث 
التي عاش�ها الش�عب العراقي قبل وبع�د ثورة متوز ع�ام 1958، إضافة عىل 

الدور الذي لعبته بقية الدول الرأساملية الكربى.

ق�ال كارل مارك�س مرة وهو يكت�ب عن دور االس�تعامر الربيطاين يف 
اهلن�د، بأن هذا االس�تعامر ال�ذي كانت مهمت�ه اهليمنة واس�تغالل واضطهاد 
الشعب اهلندي، كان يساهم، وبالرغم منه وبال وعي منه أو بشكل أعمى، يف 
تطوير بعض جماالت احلياة يف اهلند واخلروج من عهود التخلف الشديدة التي 
كانت ترزح حتت وطأهتا اهلند حينذاك. وكان عىل حق يف ذلك. وهذا يش�مل 
بطبيعة احلال إقامة مشاريع البنية التحتية وتنشيط األسواق الداخلية لتحسني 
مس�توى استيعاب السلع الربيطانية يف اهلند، أو إقامة املؤسسات احلكومية بام 
فيها الرشطة والبلديات، أو فتح املدارس واملس�توصفات. أي بناء مؤسسات 
املجتم�ع امل�دين، إذ بدوهن�ا يصع�ب حتقي�ق مصال�ح الرأس�امل األجنب�ي يف 
املس�تعمرات. ومل يك�ن يف مق�دور االس�تعامر الربيطاين حتقي�ق مصاحله دون 
ممارسة تلك اإلجراءات،  سواء أكان ذلك يف اهلند أم يف مرص أم يف العراق أو 
يف غريه�ا. وعلي�ه فليس من اإلنصاف اعتبار ما حتق�ق يف اهلند حينذاك بمثابة 
فض�ل للربيطانيني عىل الش�عب اهلن�دي، أو القليل الذي حتق�ق يف العراق يف 
الف�رتة امللكي�ة - الربيطانية فضال لربيطانيا عىل الش�عب العراقي، وهو الذي 
عاين األمرين من هذا االستعامر أو قبل ذاك من اهليمنة العثامنية املتخلفة وقدم 
أالف الضحاي�ا عىل هذا الطريق. ويبدو أن للبع�ض ذاكرة ضعيفة أو ال يريد 
امي كان كبريًا  أن يتذك�ر ذل�ك، أو أن حجم املصيبة حتت هيمنة البع�ث الصدَّ
جدا بحيث تنس�يه مصائب املايض القريب، إذ أن االس�تعامر الربيطاين ذاته ال 
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غريه أعاق إىل أبعد احلدود إقامة الصناعات الوطنية، وأعاق تطوير الصناعات 
النفطية والبرتوكياموية، وعرقل زيادة حصة عوائد العراق يف نفطه إىل النصف 
من األرباح املتحققة لسنوات طويلة حتى أجرب عليها يف عام 1951، أو أعاق 
توس�يع عمليات التنقيب عن احتياطي النفط يف العراق، وبذلك أعاق تطوير 
وتغي�ري بنية املجتم�ع العراقي، لقد أع�اق تطور الربجوازي�ة الوطنية والطبقة 
العاملة يف آن واحد. وكلنا يعرف سياسة جملس ووزارة اإلعامر، حيث هيمن 
عليهام اخلرباء الربيطانيون ووجهوا سياس�تهام االقتصادية منذ بداية التأسيس 

املتتابع ابتداًء من عام 1951.

ويف ض�وء ذل�ك وغريه حيق لنا أن نتس�اءل: ما هو اهل�دف من حماولة 
احلدي�ث عن الدور الناص�ع لربيطانيا واهلد امللكي يف الع�راق؟ يبدو يل، بأن 

اهلدف منه يتوزع باجتاهات ثالثة هي:

• تبييض وجه الس�يطرة االس�تعامرية التي خضع هل�ا العراق طويال 
والتي استمرت ما يقرب من أربعة عقود وبعد أربعة قرون من هيمنة عثامنية 

مرعبة سابقة عليه.

• وتبيي�ض وج�ه كل م�ن تعاون م�ع بريطانيا حين�ذاك واغتنى عىل 
حس�اب املصال�ح الوطني�ة وخاصة فئ�ات كب�ار اإلقطاعيني وكب�ار مالكي 
األرايض الزراعي�ة والكوم�ربادور التج�اري والعقاري�ني وأولئ�ك الذي�ن 
ش�اركوا يف التصدي لث�ورة العرشين، أو الذين حكموا العراق وس�امهوا يف 
اضطهاد الش�عب العراقي وحبس حرياته ومنع الديمقراطية عنه، إضافة إىل 
توجيه النريان إىل صدور بناته وأبنائه يف وثبات وانتفاضات الشعب املختلفة.

• الدع�وة الرصحية إىل رضورة عودة امللكية وبقاء الواليات املتحدة 
األمريكي�ة وحلفته�ا بريطاني�ا العظم�ى يف الع�راق بدع�وى ض�امن وحدته 

وتطوره ومستقبله.
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يبدو يل بأن الوقت قد حان الضطالع من عرف النظام امللكي وعرف 
اهليمن�ة الربيطانية ع�ىل العراق وع�اش املؤامرات ضده وعرف االس�تغالل 
الذي تعرض له الش�عب والنهب الذي تعرضت له ثروات العرق، أو الذي 
ذاق م�رارة س�جونه وتعذيبه س�نوات طويلة، أن يس�اهم بح�وار موضوعي 
هادف مع السادة الذين بدأوا وكأهنم اكتشفوا شيئا جديدا، بالرتويج للهيمنة 
الربيطاني�ة وامللكية واإلقطاعية يف الوقت احلارض يف حماولة يائس�ة الس�تثامر 
ك�ره الن�اس للنظ�ام ال�ذي حك�م الع�راق ط�وال 35 عام�ًا وحقده�م عليه 
واس�تدرار عطفهم وتأييدهم إلقامة النظ�ام امللكي. إهنا حماولة غري مرشوعة 
وغ�ري مقبول�ة ما دامت تس�عى إىل ل�وي رقاب احلقائ�ق وتقديم االس�تعامر 
الربيط�اين وامللكية واإلقطاع للناس، وللش�بيبة منهم ع�ىل نحو خاص، عىل 
طبق من ذهب، وكأن واحدهم يقول "ليس يف اإلمكان أبدع مما كان، وعلينا 

العودة إىل ما كنا عليه يف العهد امللكي اإلقطاعي" .

ال يمتل�ك اإلنس�ان ح�ق منع هؤالء الن�اس من العمل الس�يايس ومن 
حقهم الدعوة إىل امللكية يف العراق. فهذا احلق تضمنه الئحة حقوق اإلنس�ان 
ومضام�ني احلرية والديمقراطية. ولكن ليس من حقهم يف كل األحوال تزوير 
التاريخ وتشويه احلقائق وتببيض من اسود وجهه بسبب ما تسبب به من مآٍس 
كبرية جدًا للش�عب العراقي يف العهود السابقة. علينا أن نتذكر مع الداعني إىل 
امللكية الدس�تورية كيف جوبه الش�عب الكردي عندما طالب بحقوقه العادلة 
يف الثالثيني�ات واألربعيني�ات واخلمس�ينيات م�ن الق�رن امل�ايض والضحاي�ا 
الكبرية التي س�قطت بس�بب السياس�ات القهرية للنظام امللكي. كام يمكن أن 
نتذك�ر ضحايا اآلثوريني )اآلش�وريني( يف الثالثينيات واملج�زرة الرهيبة التي 
نفذت بحقهم من قبل الرشطة واجليش يف سميل، أو ضحايا الفرات األوسط 
 1952  ،1948  ،1946  ،1941 أح�داث  أو  و1936،   1935 أع�وام  يف 
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أو اإلرضاب�ات العاملي�ة يف كرك�وك ومين�اء الب�رصة وس�كك حدي�د بغداد 
واالنتفاضات الفالحية يف كردس�تان وافرات األوسط ... الخ. وكان النظام 
امللك�ي العراقي هو الذي أرس�ى دعائم الرؤية الطائفي�ة يف املجتمع العراقي 
بعد أن كان السعي للخالص منها بسبب التآخي الذي برز يف ثورة العرشين 
بني مجيع س�كان العراق ق�د أتى بعض أوكله. والنظام امللكي كان املس�ؤول 
عن ترشيع قانون اجلنس�ية والتمييز بني املواطنني عىل أس�اس التبعية العثامنية 
–جنس�ية أ-، والتبعية األخرى _جنس�ية ب- التي أدت إىل تعرض مئات 
أالف البرش من األكراد الفيلية وعرب الوس�ط واجلنوب إىل عمليات هتجري 

وقتل واسعة بسبب هذا التمييز الشوفيني. 

إن الس�ادة الذين يعملون م�ن أجل إقامة امللكي�ة يف العراق ويعبئون 
أف�راد العش�ائر إىل جانبهم، عليهم أن يقدم�وا أوالً وقبل كل يشء اعتذارهم 
الش�ديد للش�عب العراقي ع�ىل ما ارتكب�ه أس�الفهم القدامى م�ن اضطهاد 
وس�جن وتعذيب وقتل ومحالت عسكرية ظاملة ضد الشعب العراقي، إذ أن 
تزوير التاريخ وتشويه احلقائق ال يدلل عىل الندم والتعلم من جتارب التاريخ، 
وه�و ال�ذي يزيد يف الطني بلة، ك�ام يتجىل يف خطب الس�يد املطالب بالعرش 
عىل بن حس�ني. ال يؤخذ اإلنس�ان بجريرة أقاربه الذي قضوا نحبهم، ولكن 
حياس�ب متامًا بس�بب عدم تعلمه من دروس التاريخ من خالل نكرانه لذلك 
التاري�خ امللطخ بالدم والب�ؤس واحلرمان ملاليني العراقي�ني أثناء فرتة احلكم 
امللكي يف ظل اهليمنة الربيطانية املبارشة وغري املبارشة أو تشويه تلك احلقائق 

وذلك التاريخ.
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 2. طبيعة الدعوة إىل 
اللربالية اجلديدة يف العراق

تزداد الدعوة يف أوس�اط البنك الدويل وصندوق النقد الدويل ملامرس�ة 
سياس�ات االنفتاح االقتصادي واللربالية اجلديدة يف اقتصاديات بلدان العامل 
الثالث، ومنها العراق طبعا. وازداد عدد الدعاة العراقيني ملثل هذه السياسات 
االقتصادي�ة نتيجة اهني�ار منظومة البلدان االش�رتاكية والتجارب األخرى يف 
الغالبية العظمى من بلدان العامل الثالث التي كانت تعتمد بشكل واسع وكبري 
ع�ىل قطاع الدولة يف تنمية اقتصادياهت�ا وجمتمعاهتا. هذه التجارب كانت غنية 
ويف�رتض أن تؤخ�ذ بنظ�ر االعتبار عند البح�ث امللموس ح�ول كل بلد من 
البل�دان النامي�ة، إذ ال حي�ق لن�ا التعميم أو اإلط�الق يف هذا األمر. وبالنس�بة 
للع�راق فق�د كانت جتربة قط�اع الدولة ع�ىل العموم غري فعال�ة وغري ناجحة 
وأحيانا س�يئة جدا، سواء أكان ذلك يف العهد امللكي أم العهود التالية. ولكن 
العيب ال يكمن يف وجود هذا القطاع ونش�اطه ودوره، بل يكمن يف عدد من 
النقاط األساس�ية، ومنها: طبيعة احلكم وطبيعة سياس�اته االقتصادية؛ طبيعة 
األجه�زة اإلدارية التي كانت عىل رأس إدارات ونش�اط قطاع الدولة، حجم 
ه�ذا القط�اع وجماالت نش�اطه، طبيع�ة الرقابة املفروض�ة عليه، سياس�اته يف 
اإلنتاج والتسويق والتسعري، وكذلك سياسات التشغيل واألجور واملحفزات 
التي متارسها أجهزة الدولة فيه، سياسات التكوين والتأهيل اإلداري والفني، 
دور ومكان�ة القطاع�ات االقتصادي�ة األخ�رى م�ن حيث امللكي�ة يف العملية 
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االقتصادية، كالقطاع اخلاص والقطاع املختلط وعالقات التعاون والتنس�يق 
بني هذه القطاعات. وال شك يف أن جتربة العراق التي بدأت مع قطاع الدولة 
يف أوائل اخلمس�ينات ومع تأس�يس جملس اإلعامر ثم توس�عها فيام بعد، حتى 
أصبح هذا القطاع هييمن عىل نسبة عالية من النشاط االقتصادي واخلدمي يف 
العراق يف فرتة حكم البعث الثانية، تشري إىل فشل كبري وخيبة يف دوره وتأثريه، 
وإىل هن�ب كب�ري ورشس م�ن الباط�ن وم�ن خارجه ألموال�ه. وه�ذه احلقيقة 
ال ترتب�ط بطبيع�ة ه�ذا القط�اع من حي�ث املب�دأ، ب�ل بالسياس�ة االقتصادية 
واالجتامعية اخلاطئة واخلطرة واملجافية ملصالح الش�عب وموارد الدولة املالية 
التي مارس�ها احلك�م “البعثي” الصدامي يف العراق، وحماولته االس�تفادة من 
حتقيق الس�يطرة الكاملة تقريبًا عىل االقتصاد الوطني ليتسنى له فرض هيمنته 
االقتصادي�ة ع�ىل الفئ�ات االجتامعي�ة املختلف�ة والتحك�م باملجتمع ومتش�ية 
سياس�اته العدواني�ة والتوس�عية. إن األخط�اء الفاحش�ة الت�ي ارتكب�ت هبذا 
الش�أن، بام فيها خطأ التوسع األفقي بنشاط ودور قطاع الدولة وتقليص دور 
القطاع اخلاص واملختلط، يفرتض فيها أن تشكل درسًا مهاًم وَحصانة يف عدم 
الوق�وع بأخط�اء أخرى م�ن نفس النوع أو م�ن نوع آخر يف املس�تقبل، ومنها 
مث�ال: تصفي�ة قطاع الدول�ة والتح�ول إىل القطاع اخلاص كلي�ة حتى يف جمال 
قطاع النفط االستخراجي، إذ أن مثل هذه السياسة ال تعني يف ظروف العراق 
وإمكاني�ات الب�الد املادية وحاج�ات التنمية وظروف الس�كان املعيش�ية فيه 
سوى تعطيل عملية التنمية وتسليم السياسة االقتصادية متاما للقطاع اخلاص 
ال�ذي مل ول�ن يعرف الرمحة يف اس�تغالل موارد الش�عب وطاقاته واس�تغالل 
الفئات األكثر كدحا يف املجتمع. وتقدم اللربالية اجلديدة يف الدول الرأساملية 
املتط�ورة، بع�د التخيل الكامل عن الوجهة الكنزية يف السياس�ات االقتصادية 
واملالي�ة، ويف بل�دان النم�ور اآلس�يوية، النتائ�ج الواقعية املحتمل�ة ملثل تلك 
السياس�ات والت�ي يف�رتض أن تؤخ�ذ بنظ�ر االعتب�ار من�ذ اآلن. فاالقتصاد 
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العراقي، بعد املآيس التي عرفها نتيجة احلروب الداخلية ضد األكراد، ومنهم 
األك�راد الفيلي�ني واضطه�اد وترشيد األك�راد األيزيديني ديني�ا، وضد عرب 
اجلنوب والوس�ط، واحل�رب اإلقليمية ض�د إيران وغزو واحت�الل الكويت 
وح�رب اخللي�ج الثانية ومن ثم ح�رب اخللي�ج الثالثة والتدم�ري اهلائل للبنية 
التحتي�ة، ه�و اآلن بأمس احلاجة إىل قط�اع الدولة والقط�اع اخلاص والقطاع 
املختلط يف آن واحد، وهو بحاجة ماسة إىل رؤوس األموال العربية واألجنبية 
أيضا وإىل قروض مالية كبرية، كام هو بحاجة ماسة إىل دعم مايل وفني وتقني 
وإداري واس�ع النط�اق من أجل إعادة إع�امر العراق وحتقيق النمو املتس�ارع 
املنش�ود. ولن يع�ود العراق إىل حالته الطبيعية إال بع�د أكثر من عقد عىل أقل 
تقدي�ر. ولكن كل ه�ذا حيتاج إىل وجود حكومة وطنية وس�يادة أجواء احلرية 
والديمقراطية الواس�عة وإىل اس�تقرار وأمن للمواطنني وللراغبني يف استثامر 
رؤوس أمواهل�م يف الع�راق، وه�و الغائب حاليًا رغم مرور أكثر من ش�هرين 
عىل سقوط النظام الدموي يف العراق. إن اللربالية ليست واحدة، بل تشكيلة 
واسعة ومتنوعة ومتباينة من السياسات واإلجراءات. واللربالية اجلديدة التي 
يدعو هلا البنك الدويل وصندوق النقد الدويل ختدم يف أهم بنودها وإجراءاهتا 
أوال وقبل كل يشء مصالح املؤسس�تني املاليتني والدول الرئيسية املمولة هلام، 
وخاصة الواليات املتحدة األمريكية، ولكنها تصطدم بشكل رشس بمصالح 
ش�عوب البل�دان النامي�ة ومنه�ا الع�راق. وم�ن هنا ت�أيت أمهي�ة التعرف عىل 
سياس�ات اخلصخصة التي تدعو هلا هاتان املؤسس�تان والتي ال تعني س�وى 
التصفية النهائية والتامة لدور الدولة وقطاعها االقتصادي يف احلياة االقتصادية 
واالجتامعي�ة، وه�ي اجتاه�ات ال تنس�جم، كام أرى، م�ع مصال�ح االقتصاد 
العراق�ي ومصالح الغالبية العظمى من الش�عب العراقي، وخاصة الكادحني 
منه، وال مع مس�تقبل التنمية يف العراق، وخاصة يف ظروف سياس�ات العوملة 
اجلارية. فاللربالية اجلديدة التي تدعو هلا القوى املحافظة اجلديدة تعترب لربالية 
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متوحش�ة وبربرية ال تعرف املس�اومة عىل مصالح الرأسامليني وال تتورع عن 
كل ش�ئ يف س�بيل حتقيق أقى األرباح. إن علينا أن نقول ذلك يف ظل سلطة 
االحت�الل وقول�ه بع�د خروجها م�ن الع�راق، إذ أنن�ا نتحدث ع�ن مصالح 
الشعب. ولكن هذا ال يعني أبدًا أن نعطي قطاع الدولة الدور األكرب والرئييس 
يف الوقت احلارض. ولكن ينبغي له أن حيتفظ بالثروة النفطية وينمي من خالهلا 
االقتصاد الوطني واملجتمع العراقي، وحيافظ عىل توازن اجتامعي مناس�ب يف 
جم�ال توزيع وإعادة توزيع الدخل القوم�ي أو الثروة االجتامعية. فالدعوة إىل 
خصخص�ة قط�اع النفط اخلام ال تصب إال يف مصال�ح االحتكارات األجنبية 
وليس�ت يف مصلحة الع�راق يف الوقت احلارض ولف�رتة طويلة الحقة. وليس 
م�ن حق أح�د اللجوء إىل ذلك إال يف ظل حكوم�ة عراقية معرتف هبا وتطرح 
رؤيتها عىل الش�عب العراقي ومؤسس�اته الدس�تورية لتق�رر املوقف من هذه 
الثروة النفطية ومن النفط اخلام العراقي وإجراء اس�تفتاء ش�عبي هبذا الشأن. 
وم�ن ح�ق القطاع اخلاص يف ه�ذه املرحلة واملراحل القادم�ة أن يلعب الدور 
الرئييس يف عملية التنمية والبناء االقتصادي مع االلتزام بام نطلق عليه بسياسة 
“اقتصاد السوق احلر االجتامعي” الذي متارسه بعض الدول األوروبية. ماذا 

نعني بذلك؟ نعني باختصار ما ييل:

يف�رتض يف راس�مي السياس�ات االقتصادية أن يأخ�ذوا بنظر االعتبار 
واقع املجتمع واملآيس التي مّر هبا ورضورة األخذ بمفهوم ومضمون "اقتصاد 
الس�وق احل�ر االجتامع�ي"، أي بمعن�ى العناي�ة بق�در أك�رب بقضاي�ا العدال�ة 
االجتامعي�ة وحي�اة وظ�روف الع�امل وحتديد س�اعات العمل وض�امن التأثري 
اإلجيايب عىل عالقة تناسب سليمة بني األجور وفائض القيمة وتأمني الضامنات 
االجتامعية والصحية للعامل واملستخدمني . . . الخ، وعدم السامح لالستغالل 
الرأس�اميل وسياس�ات اللربالية اجلديدة املتشددة من تش�ديد خناقها عىل أفراد 
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املجتمع، والكادحني منهم عىل نحو خاص. ووضع آليات ديمقراطية مناسبة 
ملعاجلة املشكالت التي حتصل بني نقابات العامل وأصحاب العمل أو أصحاب 
رؤوس األم�وال. ويفرتض أن يش�مل هذا األمر العراق كله. يمكن أن نش�ري 
فيام ييل إىل أهم تلك األسس واملبادئ التي يفرتض أن يتضمنها مفهوم اقتصاد 
الس�وق احل�ر االجتامعي، كام أقرت�ه أملانيا قب�ل ثالثة عقود والتزم�ت به لفرتة 
طويل�ة ثم بدأت بنس�فه من خالل حتوهلا إىل سياس�ة اللربالي�ة اجلديدة يف ظل 
احلكومة السابقة التي ضمت حتالف احلزبني الديمقراطي املسيحي واالجتامعي 
املس�يحي م�ع احلزب األملاين احل�ر، ويف ظل احلكومة احلالية التي تتش�كل من 

حتالف احلزبني االشرتاكي الديمقراطي واحلرض:

• حرية النشاط االقتصادي ومحاية امللكية اخلاصة وتشجيع أصحاب 
األعامل عىل استثامر رؤوس أمواهلم يف النشاط االقتصادي واالجتامعي، أي 

يف مجيع فروع اإلنتاج واخلدمات. 

• متتع القطاع اخلاص بالدور األس�ايس يف احلياة االقتصادية ومنحه 
حري�ة احلركة وحتقيق األرباح، إضافة إىل تش�جيع أصحاب رؤوس األموال 
عىل زيادة توظيفاهتم الرأساملية املوجهة لزيادة إنتاج تلك السلع التي تساهم 
يف تقليص الواردات وتتوجه نحو إشباع حاجات السوق الداخيل واخلارجي. 
وهذا يعني حتويل االقتصاد من حالة االس�تهالك إىل حالة اإلنتاج ألغراض 

السوق وإغناء الدخل القومي بدال من استهالكه. 

• ابتعاد الدولة عن التدخل يف ش�ؤون وقرارات ونش�اطات القطاع 
اخلاص ما دام ملتزما بالقوانني الديمقراطية املرعية ودستور البالد. 

• دع�م قي�ام منش�آت اقتصادية منتج�ة وفعالة وقادرة عىل املنافس�ة 
احل�رة. ويتطلب هذا وجود أس�واق ح�رة للعمل والقروض وس�عر الفائدة 

والعمالت الصعبة.
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• متت�ع املنش�آت االقتصادية بحرية تامة يف جمال القروض وتش�غيل 
األيدي العاملة وحتديد األسعار واألجور. 

• ترك سياس�ة تكوين األسعار لقوانني وآليات العرض والطلب يف 
السوق.

تثبيتها بسعر رصف واقعي. • السعي لتعويم العملة أو 

• ع�دم تدخل الدول�ة يف الش�ؤون االقتصادية الت�ي يمكن للقطاع 
اخل�اص النه�وض هبا، وأي�الء اهتامم خاص م�ن جانب قط�اع الدولة لتلك 

القطاعات التي يبتعد عنها القطاع اخلاص ألي سبب كان.

• فتح األس�واق املحلية وإزالة القيود أم�ام التبادل التجاري الدويل 
...الخ.

• املوافقة عىل تقديم الدعم من جانب الدولة لتحديد أسعار السلع 
ذات االس�تهالك اجلامه�ريي الواس�ع ولكن بحدود حمس�وبة جي�دا، وختدم 

الغالبية العظمى من السكان.

• الس�عي إلجي�اد توازن معني يف توزيع الدخ�ول يف املجتمع لضامن 
الس�لم االجتامعي وتأم�ني مجلة من اخلدم�ات االجتامعي�ة واالتفاقيات بني 
احت�ادات أصح�اب العم�ل والنقاب�ات لضامن ت�وازن معقول بني األس�عار 

واألجور يف ضوء نسب التضخم السنوية...الخ، دون تدخل الدولة.

• االتفاق عىل قواعد وأس�س أو آليات معينة ملا يس�مى ب »قواعد 
اللعبة الديمقراطية« يف الدول الرأساملية املتقدمة من أجل معاجلة املشكالت 
واالختالف�ات أو حت�ى النزاع�ات يف م�ا ب�ني النقاب�ات العاملي�ة واحتادات 
الصناعي�ني والرشكات الرأس�املية وأصحاب األعامل ح�ول قضايا األجور 
وس�اعات العمل أو التش�غيل والبطالة أو قضايا التقاع�د والضامن الصحي 
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واالجتامعي ومس�ائل اإلنتاجي�ة وزيادة األجور واألم�ن الصناعي …الخ، 
وفق أس�اليب التف�اوض الديمقراطي الس�لمي والتحكيم م�ن أطراف متثل 
الطرف�ني قب�ل إع�الن اإلرضاب أي�ًا كان نوع�ه. م�ع ض�امن ح�ق العامل يف 
اإلرضاب ع�ن العم�ل للوص�ول إىل األه�داف التي تس�عى إليه�ا النقابات 

العاملية. 

ويف ما خيص العراق عمومًا يمكن طرح الس�ؤال التايل الذي يفرتض 
اإلجابة عنه: هل يف هذا املرشوع، أو يف بعض جوانبه، ما يفرتض أن يدرس 
م�ن جانب احلكومات واملتخصصني والرأي العام للنظر يف ما إذا كان فيه ما 
ينفعه�ا، إذ ال يمك�ن القب�ول ب�ه مجل�ة وتفصياًل بس�بب تباين الظ�روف بني 
البلدان املختلفة. ومن املعروف أن الدكتور لودفيك أيرهارد، مستش�ار أملانيا 
األس�بق والرئيس األس�بق حلزب احت�اد الديمقراطي املس�يحي كان أول من 
ط�رح فكرة اقتصاد الس�وق احل�ر االجتامع�ي ونفذها منذ ع�ام 1977. إهنا 
أف�كار ي�راد م�ن العاملني يف الش�ؤون االقتصادي�ة ومن األح�زاب والقوى 
السياسية واملنظامت املختلفة والرأي العام العراقي مناقشة الوجهة األساسية 
لض�امن التط�ور االقتص�ادي واالجتامعي املعجل وضامن التش�غيل الواس�ع 
ومكافح�ة البطالة املهيمنة واحلفاظ يف الوقت نفس�ه ع�ىل العدالة االجتامعية 
الت�ي يمك�ن توفريه�ا يف ظل االقتص�اد احل�ر االجتامعي، أي يف ظل س�يادة 

الرأساملية يف البالد.                

برلني يف 2003/06/22

كاظم حبيب
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 شرطة التحقيات اجلنائية يف العهد امللكي! 

- يف اليوم العاملي ملناهضة التعذيب-
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اإلهداء ...

إىل السيد عيل بن حسني بن عيل بن حسني رشيف مكة ...   

إىل الرجل الذي كان صبيًا عندما حكم أسالفه العراق   
باحلدي�د والن�ار ... وكان�ت الس�جون امللكي�ة مليئ�ة 
باملناضل�ني يف س�بيل احلري�ة والديمقراطي�ة واحلي�اة 
الكريم�ة للش�عب العراق�ي .، إال أن صب�ي حين�ذاك 

ورجل اليوم مل يكن مسئوالً عنها .. 

إىل اخلَل�ف ال�ذي يطالب بالعرش ويريد منا أن ننس�ى   
امل�ايض البغي�ض الذي ال ينس�ى، إذ كان أبرز أس�باب 

املصائب التي حلت بالعراق وشعبه... 

إىل ه�ذا الس�يد ال�ذي مل أتع�رف علي�ه إال م�ن خ�الل   
أحاديث�ه الس�طحية وال أضم�ر ل�ه غيظ�ًا أو حق�دًا مل�ا 
أصابني وأصاب كثريين غريي من أرضار بسبب حكم 
أس�الفه، إليه وبكل احرتام أهدي هذا املقطع من حياة 
واملن�ايف  والس�جون  اجلنائي�ة  التحقيق�ات  يف  معتق�ل 

العراقية امللكية ...

أدرك بأنه غري مس�ئول عن أفعال أسالفه، ولكن ينبغي   
له أن ال يدافع عن تلك الفرتة وكأن العراق كان يعيش 
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يف جن�ة ع�دن وليس حتت وط�أة ظلم واضطه�اد عبد 
اإلل�ه ون�وري الس�عيد وكل النخبة احلاكم�ة يف النظام 

امللكي البائد ...

عس�ى أن يق�دم اعت�ذارًا للش�عب العراق�ي، بك�رده   
وتركامني�ه وآش�ورييه وكلداني�ه وأرمن�ه وعرب�ه، ع�ام 
ارتكبه أسالفه بحق هذا الشعب الذي ما زال يعاين من 
تل�ك الرتكة الثقيلة حت�ى اآلن، وأن يكف عن املطالبة 
بامللكية للعراق... فالشعب ال ولن يفكر بامللكية ثانية، 
يف ما عدا أولئك الذين عاشوا يف بحبوحة عىل حساب 
الش�عب يف العه�د امللك�ي البائ�د ... اح�رتم حقهم يف 
املطالب�ة بامللك�ي يف الع�راق ... وأض�ع أمامهم بعض 

حقائق امللكية..

إىل الس�يد ع�يل بن حس�ني وأف�راد عائلته أه�دي هذه   
الذكريات الرسيعة ... 

كاظم حبيب

كن�ت لت�وي قد اقتنيت خب�زًا حارًا للعش�اء وأنا يف طري�ق العودة إىل 
الغرف�ة الت�ي اس�تأجرهتا يف بي�ت يق�ع يف عقد النص�ارى ببغداد م�ع أموري 
)املوسيقار عبد األمري صالح الرصاف(، أحد األصدقاء وأحد رفاق النضال. 
تركت شارع الرشيد ووجلت الزقاق الضيق املجاور لدكان صاحب األحذية 
املمت�ازة عب�د األمري الصائغ، حيث كن�ت ألتقي بصديقي الش�اعر والكاتب 
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واخلط�اط ص�ادق الصائ�غ يف حم�ل أخي�ه أحيان�ًا، وأنا أدن�دن بأغني�ة زهور 
حس�ني"، تفرح�ون افرحلك�م تضحك�ون أضحكلكم اليمس�كم يمس�ني 
روح�ي تتع�ذب گبلك�م ... أحبك�م .. أحبكم..." كان صويت غري الش�جي 
يرتف�ع أحيانًا وينخفض مع وجود املارة أو خلو الزقاق منهم.. بلغت الدار، 
وكان الس�كون يسود املنطقة، دفعت الباب بيدي ووضعت قدمي اليمنى يف 
داخل الدار..، فوجئت بأيدي خش�نة متسك بش�عري وتسحبني إىل الداخل 
بق�وة رشس�ة، ثم س�قطت أرض�ًا .. نس�يت امل جرَّ الش�عر بس�بب ارتطامي 
باألرض ورصاخهم وفرحتهم الوحش�ية بالغنيمة التي وقعت يف أيدهيم ...
لزمن�اك ي�ا أخ الگحب�ة .. راح اتش�وف شنس�وي بيك مع مزيد من الش�تائم 
البذيئة)1). ش�عرت وكأهنم قد اقتطعوا خصالت من ش�عري. كانت الساعة 
تشري إىل التاسعة عندما وجلت الباب، إذ أن صوت إذاعة موسكو بدا واضحًا 
وقد بدأ لتوه ببث براجمه عرب الراديو املوجود يف غرفتي. كانت الرشطة الرسية 
مت�أل الدار. دفع�وين إىل داخل غرفتي، وج�دت أمامي الرفي�ق أبو نجم وقد 
الق�ي القب�ض علي�ه قب�يل بقليل وحول�ه تلتف جمموع�ة أخرى م�ن الرشطة 
والرشط�ة الرسية. أدركت ب�أن الرفيق أبو قاعدة )كاظ�م فرهود( الذي كان 
يس�كن معن�ا يف ال�دار ويف الغرفة املقابل�ة لغرفتن�ا مل يلق القب�ض عليه حتى 
الساعة، إذ أنه غالبًا ما كان يصل البيت يف ساعة متأخرة من الليل. كان ال بد 
أن نعمل ش�يئًا ملنع اعتقاله، فصيد اليوم كثري عىل احلزب، وعلينا جتنب صيد 
املزي�د منا. بدأت الرشط�ة تلتهم الطعام الذي يف الق�در الكبري الذي كان قد 
أرس�ل إلين�ا من األه�ل يف مدين�ة كرب�الء ملس�اعدتنا يف التوف�ري واالقتصاد 
بالنفق�ات وما يف القدر كان يكفي لعدة وجبات طع�ام لنا نحن الثالثة. كان 

1-   أعت�ذر للقارئ�ات والقارئ�ن ع�ىل إي�راد بعض الش�تائم الت�ي كان يتفوه هب�ا كل العامل�ن يف جهاز 

التحقيق�ات اجلنائية تقريبًا وخاصة أولئك الذين يامرس�ون التعذيب ض�د املعتقلن، وقد امتنعت عن 
ذكر أقذع الشتائم التي كانوا يتفوهون هبا هؤالء الناس، وكانت تعرب عن تربيته يف البيت والشارع ويف 

اجلهاز، وذكر بعضها مفيد لشبيبتنا ليعرفوا كيف كان التعامل يف العهد امللكي البغيض. ك. حبيب
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الرز املمزوج بالباقالء واللحم والشبنت لذيذًا حقًا، كان من طبخ أختي التي 
ه�ي بمثاب�ة أم�ي،)1) إذ فقدت أمي وأنا م�ا أزال صبيًا. أغرى األكل الش�هي 

الرشطة بالتهامه دون استئذان. 

قلت هلم مل تستأذنوا مني يف تناول طعامنا وليس من حقكم ذلك. كان 
مهي استفزازهم ال غري. صاح أحدهم: أنت الذي تريد أن تسمح لنا باألكل 
أو ال ... ط�ز ع�ىل موافقتك ي�ا أبن احلرام. واس�تمر بالته�ام الطعام بصورة 
مقززة. قلت له بصوت مرتفع: اس�تحي عىل نفس�ك، أنت رجل كبري الس�ن 
وليس من حقك شتمي ومن غري الالئق أن أرد عليك باملثل. واصل شتائمه 
البذيئ�ة، مم�ا فس�ح يل باملج�ال رف�ع ص�ويت بال�رصاخ يف وجوهه�م، فتوجه 
رشطي�ان نحون�ا هبدف االعتداء علينا، فتش�ابكنا معهام وبدأن�ا نرفع عقريتنا 
بال�رصاخ، كان هدفن�ا إس�امع صوتن�ا لل�امرة، إذ عس�ى أن يس�معنا الرفي�ق 
أبو قاعدة ويمتنع عن الدخول إىل الدار. فالرشطة كانت رابضة داخل البيت 
ولي�س خارج�ه. وكان تكتيكن�ا ناجح�ًا، إذ س�مع الرفي�ق أب�و قاع�دة فعاًل 
أصواتن�ا، ك�ام عرفنا الحق�ًا، وعاد أدراج�ه. بقينا يف الدار والرشط�ة بانتظار 
جم�يء أش�خاص آخرين حتى الس�اعة الرابع�ة صباحًا. بعده�ا فقدوا األمل 
بمجيء ابو قاعدة فق�رروا أخذنا إىل مديرية التحقيقات اجلنائية وترك بعض 
الرشط�ة مرابطة يف البيت بأمل أن يفلح الكمني بالقبض عىل آخرين. مل تكن 
دائ�رة التحقيقات اجلنائية بعيدة عن ال�دار التي اعتقلنا فيها. فمجرد اخلروج 
م�ن عقد النصارى والدخول يف ش�ارع الرش�يد وعرب أزق�ة أخرى نصل إىل 
شارع النهر حيث يقع مدخل الدائرة املكونة من ثالث دور متتالية تتصل مع 
بعضها بممرات قصرية. تقع زنازين التوقيف يف الدار األخرية حيث يصعب 

1-   توفي�ت أختي رمح�ة حبيب أم رضا يف 30/29/من ترشي�ن األول/أكتوبر 2011 عن عمر جتاوز 

التس�عن س�نة. وقد عانت الكثري حيث ذبح ابنها الس�يد أمحد جواد اهلاشمي وزوجته وابنته ذات 15 
ربيعًا يف خريف عام 2008 ببغداد ومل يعرف حتى اآلن اجلامعة املجرمة التي اغتالته. ك. حبيب
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ع�ىل من هو خارج الدار س�امع أص�وات املعذبني ليل هن�ار. كان اهلدوء يعم 
بغداد يف تلك الساعة املبكرة من صباح يوم 1955/12/21، فاجلميع مازال 
يغ�ط يف ن�وم عمي�ق، يف م�ا عدا تل�ك املجموعات م�ن الرشطة الت�ي تطارد 
الن�اس، وأص�وات صف�ارات العساس�ني التي تعل�ن عن وجوده�م إلبعاد 
حرامي�ة الليل من االقرتاب من مناطق وجوده�م، خاصة وأن املنطقة كانت 

مليئة بدكاكني الرصافني والبزازين والبنوك. 

بع�د وصولن�ا إىل الدار الثالث ت�م ربط كل منا بسلس�لة حديدية غري 
طويلة ربطت بدورها بأحد أعمدة املنزل. ارمتينا عىل األرض الباردة منهكني 
وأحسس�نا برطوب�ة ش�ديدة، فأرضي�ة ال�دار مفروش�ة بالطاب�وق الف�ريش 

البغدادي، كام يطلق عليه أهل بغداد.

خلع�ت حذائي واس�تخدمته كوس�ادة وحاولت النوم منهكًا بس�بب 
ال�رصاخ والعراك مع الرشطة والس�هر الطويل. مل اس�تطع اإلغفاء فعصافري 
التحقيق�ات اجلنائي�ة، الت�ي بنت أعشاش�ها يف ال�دار، بدأت تزق�زق بجوقة 
موس�يقية هائل�ة وه�ي تنتقل من غص�ن إىل آخر يف أعىل ش�جرة الصفصاف 

العمالقة التي كانت تتوسط الدار الثالث.
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اليوم األول

ح�وايل الس�اعة الثامن�ة صباح�ًا ب�دأ املوظف�ون يتواف�دون ويم�رون بن�ا 
وينظ�رون إلينا بعني حاقدة مش�وبة باحلذر، بعضهم كان يركلن�ا بقدميه فيصيب 
ال�رأس م�رة أو اخلارصة م�رة أخ�رى أو الركبة مع قذفنا بش�تائم بذيئ�ة ألننا كنا 
نناضل من أجل إس�قاط احلكومة. جلست حماوالً مللمة أطرايف لتجنب الركالت 
يف املواقع احلساس�ة من اجلس�د. ثم مر بنا معاون مدي�ر التحقيقات اجلنائية فزاع 

فهد، وهذا هو اسمه احلقيقي، إذ كنت مربوطًا بالعمود املقابل لغرفته متامًا. 

نادى أحد مفويض التحقيقات عىل عبد األس�ود، وهو رشطي طويل 
القام�ة، عري�ض املنكب�ني ممتلئ حل�اًم وش�حاًم بس�بب األكل الزائ�د وتناول 
الكحول. كان أس�ود الش�عر، أسمر البرشة متيل إىل الس�واد، حيمل يف وجهه 
عينان صغريتان ال تستقران. يعمل مرافقًا ملعاون املدير، كام يشتغل خادما يف 
بيته أيضًا. وعبد األس�ود متخصص بأع�امل التعذيب حيث يتفنن هبا ويتلذذ 
بتوجي�ه اللك�امت والصفعات إىل وجوه ضحاياه. طل�ب منه جلبي إىل غرفة 
التحقيق. فك السلس�لة احلديدة من العمود وس�حبني هبا إىل مفوض األمن 

وكأين شاة جيرها إليه.

دخلت الغرفة. كان عيل يمينها جيلس مفوض رشطة بمالبس مدنية، 
عرف�ت فيام بعد أن اس�مه أده�م الع�اين، وال أدري إن كان ما ي�زال عىل قيد 
احلي�اة، وق�د أالتقيت ب�ه صدفة يف ش�ارع الرش�يد يف أعقاب ث�ورة 14 متوز 

1958 فحياين عىل عجل وكأنه يرهب من تاريخ أسود يالحقه:
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- سأل : ما أسمك؟

- كاظم حبيب

- ما هو شغلك؟ طالب يف الصف اخلامس العلمي مفصول.

- هل خدمت العسكرية؟

- نعم.

- أين؟

- يف الشعيبة بالبرصة.

- ملاذا فصلت من الدراسة؟ 

- بسبب حكم صدر ضدي باحلبس ملدة ستة شهور.

- ما السبب؟ 

- بتهمة الترشد.

- هل أنت مترشد؟ 

- كال، ولك�ن هك�ذا ادع�ت دائرتك�م يف كربالء وكذل�ك املحكمة، 
وهي تعرف عائلتي وسكني ايضًا.

- مواليدك؟ 

  1935/04/16 -

- مكان الوالدة؟ 

- كربالء

- هل أنت عضو يف احلزب الشيوعي؟ 
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- كال، 

- هل أنت مؤيد له؟ 

- كال.

- ملِاذا تركت كربالء إىل بغداد؟ 

- من أجل التفتيش عن عمل. 

- وهل وجدت عماًل؟ 

- كال، ولكني أدرس املحاس�بة )البالنج�و( وأتعلم الرضب عىل آلة 
الطابعة يف معهد خاص يف شارع الرشيد. 

- ملاذا تريد تعلم الطابعة؟

- من أجل احلصول عىل وظيفة طباع يف الدولة أو الرشكات اخلاصة.

- أال تريد استخدامها يف طبع بيانات احلزب الشيوعي؟ 

- قلت بأين غري شيوعي، فكيف يمكن أن أطبع له بياناته.

- أين تعرفت عىل الساكن يف الغرفة معك؟ 

- إنه من مدينتي ومعلم ابتدائية مفصول، وأعرفه منها. 

- هل هو عضو يف احلزب الشيوعي؟ 

- ال علم يل بذلك.

- هل عملتم يف تنظيم واحد؟ 

- أنا غري شيوعي فكيف أعمل معه يف تنظيم واحد، 

- هل تعرف الشخص الذي كان يسكن معكم يف الدار؟ 
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- هل كان هناك شخص ثالث يف الدار؟ أنا ال أعرف ذلك ومل أتعرف 
عليه. أعرف إن الغرفة املقابلة 

   لغرفتنا كانت مؤجر، ولكن ال أعرف ملن؟

 - كانت مؤجرة، ولكن مل ألتق يومًا بمستأجرها. 

- هل أنت عضو يف الشبيبة الديمقراطية؟ 

- أنا ال أعمل يف أي تنظيم.

- هل أنت عضو يف احتاد الطلبة؟

- أنا ال أعمل يف أي تنظيم. 

- هل تعمل يف حركة السالم؟ 

- أنا أويد السالم يف العامل، ولكني لست عضوًا يف أية حركة.     

- هل تعمل يف الرابطة؟ 

- أية رابطة تقضد؟

- رابطة املرأة العراقية.

- كيف أعمل يف رابطة املرأة التي ال أعرفها وأنا رجل؟

- أمل تسمع بكل هذه املنظامت وأنت تعمل بالسياسة؟

- كال مل أسمع هبا، إضافة إىل أين مل أقل بأين أعمل بالسياسة، رغم أن 
يل احلق الكامل يف العمل بالسياسة، وهذه املنظامت كام يبدو يل ليست علنية، 

فكيف أعمل هبا أو أصل إليها أصاًل. 

- هل شاركت يف مؤمترات، مظاهرات واجتامعات؟
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- كال، مل أشارك.

- هل كتبت تقارير سياسية واقتصادية للحزب الشيوعي العراقي؟

- كال، فأن�ا لس�ت كاتب�ًا أو صحفيًا، كام أين لس�ت عض�وا يف احلزب 
الشيوعي العراقي.

- أنظر هذا تقرير وجدناه يف الغرفة؟ 

- أرين إي�اه. ه�ذا لي�س خط�ي، ويمكنك�م فح�ص ذل�ك والتعرف 
عىل الفارق.

- ولكن بإمكاننا إثبات ذلك؟

- يبدو يل أن بإمكانكم إثبات كل يشء إن شئتم ذلك.

تلقي�ت صفعة مفاجئة م�ن اخللف أصابت وجه�ي وجزء من أذين 
اليمنى، ش�عرت وكأن الرشر يتطاير من عيني بسبب شدة الصفعة ومسها 
الع�ني، إذ ب�دأت الع�ني تدم�ع. أدرت وجه�ي إىل اخلل�ف ملعرف�ة مصدر 
الرضبة. كان نوري عبد العزيز يقف خلفي مبارشة وهو الذي وجه يل تلك 
الصفع�ة الدنيئ�ة. نظ�رت إلي�ه بغض�ب وقلت له: ه�ل هذه هي أس�اليب 
التحقي�ق؟ ومل يمهلني إهناء اجلملة، إذ وجه صفعة ثانية وثالثة ورابعة عىل 

اخلدين بشكل متتابع.

- أه�ل الدار يقولون أنك�م كنتم تلتقون س�وية يف غرفة واحدة لعدة 
ساعات.

- أخطأوا يف ذلك، إذ مل ألتق بأحد يف الدار عري الصديق الساكن معي. 

ق�ال نوري عب�د العزيز: أجب عىل قدر الس�ؤال، نحن ال ُنس�أل، بل 
نحن الذين َنسأل وعليك أن جتيب وأن رفضت سنجربك عىل ذلك. 
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أجبت عن أسئلتكم وليس لدي ما أضيفه.                  

ق�ال أدهم: اس�مع أب�ن احل�رام، هنا مو بي�ت الفرس، أن�ت موقوف 
بالتحقيقات اجلنائية، اليل يدخل بيها أما أن يعرتف ونفك عن ياخه، وأما أن 

يموت حتت أحذيتنا وبساطيلنا. 

قلت له: ال أدري ماذا تريد أن أعرتف لَك؟ فأنا اعتقلت يف الدار التي 
أسكنها، وليس لديكم ما يتطلب اعتقايل أصاًل. 

قال: البداية معك ليست جيدة. عبد تناوش هذا اليل يريد يبيع بطولة 
براسنه حتى يعرف هو وين وأحنه منو! 

كان خزعل، ونطلق عليه عبد األس�ود، يقف خلفي مبارشة، إذ حاملا 
س�مع اس�مه حتى بدأ بتوجي�ه الركالت م�ن اخللف إىل س�اقي وإىل ظهري 
والصفعات من اخللف عىل وجهي، ثم جرين إليه وبدأ بإنزال أقسى اللكامت 
إىل وجه�ي ورأيس وصدري وخ�ارصيت، حاولت صدمها ومحاية وجهي من 
رضبات�ه، لكنها كان�ت قادرة عىل الوصول إىل أي م�كان يريد الوصول إليه. 
بدأت الدماء تس�يل من أنفي وشفتي وشعرت بصاعقة تنزل عىل رأيس حني 
تلقي�ت رضب�ة باهل�راوة م�ن اخلل�ف . مل يك�ن حامل اهل�راوة هذه امل�رة عبد 
األسود، بل كان مفوض الرشطة نوري عبد العزيز، كام عرفت اسمه الحقًا.

كان أده�م العاين طوي�ل القامة نحيفها، حم�دودب الظهر قليال. يبدو 
للناظر إليه وكأنه كان يأكل بالدين. له برشة سمراء حنطية، شعره أسود، بدأ 
الش�يب يدب إليه، صغ�ري العينني أش�به بعيون الثعلب املاك�ر، ال يكف عن 
التدخني، إذ يش�عل س�يجارته اجلديدة بش�علة س�ابقتها. كان قوي الصوت 
واضح�ًا يف نرباته. يب�دو عليه اهلدوء، ولكنه كام بدا يل كان ه�دوءًا مزيفًا. إذ 
كانت تسكن يف عقله وجسده روحًا رشيرة. أما نوري عبد العزيز فكان عىل 
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العك�س من أدهم العاين، قصري القامة ممتلئ كأنه برميل عنبه، أبيض البرشة، 
ل�ه رأس كب�ري وش�عر قليل مرش�ح لصلعة كامل�ة. كانت له كف�ان غليظتان 
ش�بيهتان بكف�ي خزع�ل )عب�د األس�ود( وكأهن�ام خلقت�ا لتوجي�ه اللكامت 

والصفعات للضحايا. كان يزن ما يقرب من 130 كيلو غرامًا.
كن�ت متعب�ًا أق�ف بني ي�دي ثالث�ة أش�خاص قس�اة يري�دون انتزاع 
معلوم�ات مني العتق�ال آخرين وإهانة كرامتي كإنس�ان ومناضل. كنت قد 
مررت بتجربة سابقة عندما اعتقلت وحكم عيل باحلبس ملدة ستة شهور وفق 
امل�ادة )79 أ( باعتباري »مترشدًا« يف حني كنت اعتقلت وأنا ما أزال طالبًا يف 
اإلعدادية وانتزعت من داري عنوة. رحلت بعدها إىل سجن احللة ووضعت 
يف املحج�ر مع س�جناء احلق الع�ام. كان ذل�ك يف بداية ع�ام 1955 ومل أبلغ 
العرشي�ن م�ن عم�ري. دخل مدير عام س�جن احلل�ة، عبد اجلب�ار أيوب،)1) 
املعروف بقساوته ورشاسة مواقفه إزاء السجناء واملعتقلني يف سجون العراق 
وأثناء جمازرها يف أوائل اخلمسينات، وقف يف وسط املحجر وطلب حضوري 
م�ن الغرفة التي كنت فيها. كان مع�ي يف املحجر ويف غرفة أخرى الرفيق أبو 
رشوق )جاس�م احللوائي(. س�أل عن سبب احلكم. فقلت له ال يوجد سبب 
حقيق�ي، فأنا طال�ب يف الثانوية واعتقلت بحجة الت�رشد، يف حني أعيش مع 
عائلتي يف مدينة كربالء. كان يقف أمامي هبدوء ومل أتوقع أي عمل منه. ويف 
تلك اللحظة التي كنت أعتقد أنه س�يرتكني وجه يل لكمة مبارشة إىل وجهي 
فاصطدمت باجل�دار ووقعت عىل األرًض. ثم رصخ بوجهي وأنا ملقي عىل 
األرض: ه�ل تش�ك بنزاهة حماكمن�ا أهيا احلقري. قلت له وأن�ا يف موقعي عىل 

1-   قدم املتهم عبد اجلبار أيوب يف 15 أذار/مارس 1959 إىل حمكمة الش�عب،  وكان عمره آنذاك 51 

س�نة.  حكم�ت عليه املحكمة العس�كرية العليا اخلاص�ة بتاريخ 1959/4/6 باإلعدام ش�نقًا حتى 
امل�وت وف�ق الفقرة الثالثة من املادة 214 من قانون العقوبات البغدادي وبداللة املادتن 54 و55 من 
القان�ون املذك�ور. وقد صودق عىل احلكم ونفذ في�ام بعد. راجع: حمكمة الش�عب. اجلزء الثاين عرش. 

1960  ص 167.  
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األرض: نعم أنا واثق من عدم نزاهة حماكمنا وإال ملا حكم عيّل، ألنني مل أفعل 
شيئًا. وكان هذا كافيًا جلولة من التعذيب الوحيش. كان الكثري من أصدقائي 
يف الثانوي�ة ال يعتق�دون بقدريت ع�ىل الصمود بوجه اجلالدي�ن ألين كام كانوا 
يعتقدون كنت أعيش يف بحبوحة مالية، فوالدي مالك ملعامل إنتاج الثلج يف 
الصيف وطحن احلبوب، وبالتايل فأن التعذيب سيسقطني. وكانت فرحتهم 

كبرية عندما علموا بصمودي يف التعذيب وحتدي املحكمة. 

ألقاين عبد األسود عىل األرض حتى المس وجهي األرض وبدأ 
يركلن�ي عىل ظه�ري ومؤخريت وي�دوس ويضغط عىل العم�ود الفقري 
بق�وة ش�ديدة، لقد كان وزن�ه كام اعتقدت يف حينها أكث�ر من  130 كيلو 
غرام�ًا، يف حني كان وزين حين�ذاك ال يزيد عن 55 كغم. ثم بدأ الرضب 
باهل�راوات يف كل م�كان من جس�مي. وكان صوت املف�وض أدهم يأيت 
هادئ�ًا باردًا يقول: وكيف اآلن هل تعرتف؟ مل أجبه. قال: ملاذا ال ترصخ 
اآلن وم�ألت ال�دار رصاخ�ًا يف الليلة املاضية؟ أهي�ا الكلب احلقري كنت 
تريد إنقاذ صاحبكم الثالث. مل يتعرفوا عىل أيب قاعدة، إذ أنه مل يعط أهل 

الدار أسمه الرصيح. 

قال أدهم: قل لنا من كان الشخص الثالث؟ 

قل�ت: ال أع�رف إن كان هن�اك ش�خص ثال�ث يف الدار، فأن�ا مل التق 
بشخص ثالث يف البيت، وعليه ال أعرف من هو. 

فك نجوم السامء يا خنزير. قال: تكذب علينا ابن الزنا.. راح نشوَّ

قلت له وأنا حتت التعذيب: عيب عليك ش�تمي وتعرييض للتعذيب. 
أنت غري خمول بالتحقيق معي.

قال: طلع لسانك سنقطعه لَك يا أبن الكلب. 
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كانت ش�تائمهم البذيئة تعرب عن مس�توى الرتبية ال�ذي تلقوه يف العائلة 
والشارع ويف الوظيفة التي يؤدوهنا والدائرة التي يعملون هبا، ثم حتولت الشتائم 
م�ن جديد إىل جول�ة تعذيب جديدة. كان الرضب مربح�ًا. جاءوا برشطي آخر 
وأوقع�وين أرض�ًا ورفعوا س�اّقي إىل األعىل بع�د أن خلعوا حذائ�ي واجلوارب 
حيث بدأت الفلقة. كان الرشطي حيمل يف يده خيزرانا من ش�جرة الرمان الذي 
أهل�ب برضباته باطن القدمني، وكانت أحيانًا كثرية متس األصابع فكانت أالمها 
أش�د وقعًا. كان األمل يصعد دون اس�تئذان إىل قحف الرأس ويرهق األعصاب. 
أما الرشطي الثاين فقد اس�تخدم عصا غليظة أقل إيالم�ًا. كانا يتناوبان الرضب 

عىل طريقة طرق احلدادين عىل حديد أمحر كاجلمر لتطويعه.

استمر الرضب وكنت أحيص عدد الرضبات معهم حتى فقدت العد 
حني وصلوا إىل الثامنني رضبة. بعد أن توقف الرضب أجربت عىل النهوض 
ع�ىل قدمي. ش�عرت وكأين أقف عىل م�ادة مطاطية أو أس�فنجية، وكان األمل 
مرعب�ًا. طلبوا مني التح�رك وامليش ثم اهلرولة.. كان�ت اهلرولة يف مصلحتي 
لكي يبدأ الدم املتجمع يف أسفل القدمني عىل اجلريان جمددًا، ولكن كان األمل 
ال إنساين وال يطاق. وال أعرف أية إرادة كانت تلك التي امتلكتها وساعدتني 

عىل حتمل تلك العذابات. 

عندم�ا كنت أهرول داخ�ل الغرفة كانوا يتناوب�ون بتوجيه الصفعات 
واللك�امت والركالت دون توقف. بعد وقت لي�س بالقصري دفعني أحدهم 
نح�و منض�دة مل يكن جيل�س خلفها أح�د وكان�ت فارغ�ة، رصت ملقيًا عىل 
وجه�ي فوق املنض�دة. بدأ ن�وري برضيب باهل�راوة جمددًا عىل ظه�ري كانت 
ي�داي مقيدت�ني إىل األم�ام بعد أن كان�وا قد فكوا السلس�لة وترك�وين بقيود 
املعصم�ني )الكلبچة(. كان الرضب عىل املؤخرة والظهر أس�هل من الفلقة. 
ولكن فجأة أحسست بأن أحدًا يريد دفع اهلراوة يف مؤخريت عرب الرسوال. مل 
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يكن هدفه يف تلك اللحظة إدخال اهلراوة يف مؤخريت بقدر ما كان يريد إهانة 
كرامتي وهدر إنس�انيتي. ش�عرت بحيف ش�ديد وتفجر الغيظ والغضب يف 
رأيس برشاس�ة ال متناهي�ة، هنض�ت بصعوب�ة وتوجه�ت برضب�ة م�ن ي�دي 
املقيدت�ني بالقي�ود احلديدية إىل وجه نوري عبد العزي�ز، أصبته يف مقدمة أنفه 
فانبثق الدم من املوقع الذي أصبته فيه فتس�اقطت قطرات من دمه عىل أرض 
الغرف�ة. فوجئ بالرضبة غري املتوقعة، جن جنون، واش�تد غضبه عندما رأي 
دمه عىل األرض. بدأ بالرضب بش�كل عش�وائي خمي�ف. تكورت عىل نفيس 
خل�ف املنضدة حماوالً تفادي رضباته، ثم ش�اركه اآلخرون بحملة ش�عواء. 
كانت جولة اس�تثنائية. س�ال الدم من مواقع كثرية من رأيس ووجهي.. كان 
نوري قد وضع كفيته )حمرمته أو قطعة قامش( عىل اجلرح ليقطع نزيف الدم، 
ولكن�ي مل اس�تطع قطع نزيف دمي، كانتا يداي مقيدت�ني. كانت بقع الدم قد 
توزع�ت عىل أرض الغرفة، ومل يعد يمكن التميز بني دمه ودمي. وبعد جولة 
دام�ت حوايل ثالث س�اعات أودعوين الرسداب الذي يق�ع يف مدخل الدار 
الثال�ث. كان�ت الكلبچة ما تزال تقيد حركة يدَي ومتنعني من مس�ح الدماء. 
بعد حوايل الس�اعة جاء من ألقى نظرة عيل لريى إن كنت أنزف چاٌم أم كفت 

اجلراح عن النزف. 

كانت أرض الرسداب وجدرانه شديدة الرطوبة ويف بعض زواياه كانت 
مي�اه راك�دة متجمعة مل جت�ف بعد، فكانت تنبع�ث منها رائحة عفونة ش�ديدة. 
عندم�ا ح�ل الغداء مل يأتوا يل بالطعام أو املاء. وعندما حل املس�اء جاء الرشطي 
بطاس�ة م�اء رشبته عىل عجل من ش�دة العط�ش. ولكني مل أحص�ل عىل وجبة 
العش�اء. وهك�ذا مل أتن�اول الطعام من�ذ ليلة اعتق�ايل، وكان اخلبز احل�ار والرز 
والباق�الء )الفول( واللحم من نصيب الرشطة واجلواس�يس. لقد كان االنتقام 

مزعجًا يف حينها رغم كونه تافهًا لتفاهة مفوض الرشطة نوري عبد العزيز. 
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يف س�اعة متأخ�رة من الليل ج�اء أدهم إىل الرسداب وقال: اس�مع يا 
كاظم هذه اجلولة كانت بسيطة، فإن مل تعرتف فنمتلك ما يكفي من املعلومات 
للحك�م عليك، ولكن عليك أن تعرتف لكي ننتهي من هذه املرسحية. كنت 

ما أزال متعبًا وجائعًا وإىل حد ما عطشًا أيضًا. 

قلت له: تتعبوين وتتعبون أنفسكم بتعذيبي، إذ ال أمتلك ما أمدكم به، 
ولو امتلكت ملا أعطيتكم شيئًا، فكفوا عن تعذيبي. نظر إىل بعينني حاقدتني مل 
استطع رؤيتها جيدًا بسبب ضعف املصباح الذي كان معلقًا يف سقف الغرفة، 
إضافة إىل تورم عيني ووجهي وشفتي، إذ أهنم سوف لن حيصلوا عىل املكافئة 
التي متنح بعد إس�قاط أحد املناضلني سياس�يًا وأخالقيًا باالعرتاف أو تقديم 
ال�رباءة. وهن�ا ال ب�د من اإلش�ارة إىل أن م�ا كان جيري مع�ي، كان جيري مع 
الصدي�ق والرفيق عبد األمري صالح الرصاف أيضًا، إذ كالنا يف قضية ودعوة 

واحدة. 

قال أذن سنبدأ جولتنا معك. كانت رغبتي أن تكف عن العناد ونكف 
عن التعذيب. ولكنك ال تريد ذلك فذنبك عىل جنبك! سكت وعاد أدراجه.

بع�د س�اعة من ه�ذا احلديث ج�اء عبد األس�ود ومعه ش�خص آخر 
يرت�دي املالب�س املدني�ة كبقي�ة املفوض�ني والرشط�ة اجلالدين وطلب�وا مني 
مرافقته�م. ارتقيت درجات ال�رسداب بصعوبة. أدخلت إىل غرفة املفوضني 

املحققني واجلالدين يف آن واحد. 

كان�ت مجه�رة منهم بني جال�س وراء منض�دة وواقف ينتظ�ر جميئي. 
بعضهم كان حيمل اهلراوات والبعض اآلخر حيمل اخليزران.   

قال أدهم بصوته اجلهوري: األخ يعتقد بأنه بطل من أبطال الصمود، 
وما يدري أشكثر ناس مروا هبذه الدار من أمثاله، رّكعناهم كلهم. 
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ك�م كان كاذبًا ولعينًا هذا اإلنس�ان املش�وه. كن�ت أدرك أنه يريد كرس 
معنوي�ايت، إذ أن الغالبي�ة العظم�ى م�ن املناضل�ني الذي دخل�وا التحقيقات 
اجلنائية قبيل قد صمدوا بوجه التعذيب الرشس وخرجوا مرفوعي الرؤوس 
واهلامات بعكس ما ادعاه. صحيح، لقد سقط البعض، ولكن الذنب يتحمله 
اجلالدون القس�اة أيضًا، وال تتحمله الضحايا التي مل تس�تطع حتمل رشاس�ة 
التعذي�ب غ�ري اإلنس�اين، والناس ليس�وا سواس�ية يف قدرهتم ع�ىل التحمل 

جسديًا أو نفسيًا أو االثنني معًا.              

- قال أدهم: اخربنا عن الذين يعملون معك يف التنظيم أو اخللية؟ 

- قلت لكم ال أعمل يف أي تنظيم.

- أنت كذاب؟ 

- ال داعي لإلهانة جمددًا. قلت لكم ال أمتلك إجابات عن أسئلتكم. 

- قال نوري عبد العزيز: انتظر أخ القحبة سرتى ما نفعله بك.

- ك�ف عن ش�تمي، لو كن�ت يف اخلارج مل�ا جترأت عىل ش�تمي هبذه 
الصورة البذيئة.

- هتددنا أخ القحبة. ثم أنقض عيلَّ بكل ثقله وبدأ يكيل يل اللكامت. 

كان ق�د وضع ض�امدة صغرية عىل اجل�رح يف أعىل أنف�ه. كان ما يزال 
متحاماًل بسبب جولة األمس. 

- قال أدهم: لقد وجدنا أوراقًا يف غرفتك؟ هل هي لَك. 

- ليست لدي أوراق يف الغرفة، دعني أراها.

أخ�رج جمموع�ة م�ن األوراق ومن بينه�ا مقاالت كتب�ت بخط ناعم 
ومجيل جدًا.
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- هذه ليس�ت يل وهذا ليس خطي؟ مل أكن صاحب األوراق حقًا ومل 
أكن كاتبها وكان الفارق كبريًا بني خطي واخلط الذي كتبت به األوراق. 

- كن�ا نتحرى يف الغرفة األخرى فوجدنا حتت خش�ب أرضية الغرفة 
كتبًا ماركسية اقتصادية واجتامعية ونفسية بعضها باالنكليزية، فهل هي لَك؟

- كال ليست يل.

- إذن هي لصاحبك؟ ويقصد عبد األمري صالح الرصاف.

- مل أر مثل هذه الكتب لديه.

- ملاذا تدافع عن صديقك؟

- ال أدافع عنه، بل أقول احلقيقة وأنت الذي سألتني.

مل يمهلني عبد األسود هذه املرة فأنزل رضبة عىل يافوخي كان هلا وقع 
الصاعق�ة ومرت غاممة أمام عيني وش�عرت بدوار حقيقي. لقد كانت رضبة 

من يريد ليس فقط إيالمي، بل تعطيل دماغي أيضًا وأحداث اهتزاز فيه.

- هل ترتبط العائلة معكم بعمل سيايس؟ 

- أنا ال أمارس السياس�ة وال اعرف العائلة. اس�تأجرت غرفة لدهيم 
ألهن�م كتبوا عىل   باب الدار بأن لدهيم غرفة لإلجيار، وكنت أفتش عن غرفة 
يل وكان اإلجيار مناس�بًا فاس�تأجرهتا. ومل يمض عىل تأجريي هلا س�وى ثالثة 

شهور، 

- س�ال أدهم، وكان مس�ئوالً عن التحقيق: هل أن�ت من مجاعة راية 
الشغيلة؟

- من هي راية الشغيلة؟
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- تريد تضحك علينا.

- مل�اذا أضحك عليكم، ال أريد ذلك، فأنا يف وضع ال يس�اعدين عىل 
الضحك. ولكني أجبت عن سؤال أنت وجهته يل.

- أمل تشارك يف توزيع نرشات راية الشغيلة قبل يومني يف هذا املنطقة؟ 

- مل أشارك يف أي نشاط سيايس ومل أوزع نرشات هنائيًا.

- من كان معكم يف عملية التوزيع؟ 

- مل أش�ارك يف أية عملية توزيع، فكيف يل أن أقول لَك من ش�ارك يف 
التوزيع!   

كنا واحلق يقال قد وزعنا نرشات سياس�ية حول مشاريع ربط العراق 
باألح�الف العس�كرية قبل يومني من إلقاء القبض علينا يف حملة الش�واكة يف 
الك�رخ ث�م انتقلن�ا إىل الرصافة ق�رب جامع حي�در خانة ويف األزق�ة املقابلة 
لشارع املتنبي حيث تنترش املكتبات. كنا أربعة أشخاص. ويف أثناء التوزيع يف 
منطقة الرصافة ختاذل أحدنا ورفض االستمرار يف توزيع البيانات، فاضطررنا 
أخذه�ا منه، وبدأنا بتوزيعها يف األزقة املحيطة بدار س�كنانا. وكان هذا خطأ 
فادح�ًا كلفن�ا ثمن�ًا غاليًا. إذ جل�ب التوزيع أنظ�ار الرشطة وب�دأت الرشطة 
الرسي�ة تراق�ب املحل�ة حتى عثرت ع�ىل الدار الت�ي نحن فيها واس�تطاعت 

الوصول إلينا والقبض علينا.  

- رصخ نوري عبد العزيز وكله لؤم وش�ؤم: لكم هذا ما ينفع بيه غري 
الكتل.. ابطحوا عىل األرض وخيل يش�وف شلون راح انطلع املعلومات من 

عيونه.

هجم عيًل عبد األس�ود ومعه رشطيان آخران بمالبس رس�مية، اثنان 
منهام أمسكا بيدي ووجه الثالث لكامته القاسية إىل وجهي وصدري وركالت 
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إىل مع�ديت... حاولت التخلص منهام فلم أفلح .. بدأت الدماء تس�يل جمددًا 
م�ن أنفي وفمي.. طلب مني أحدهم أن أخلع مالبيس، رفضت. هنض وبدأ 
بتمزي�ق القميص، فقاومت دون جدوى. نزعوا عني اجلاكيت والقميص ثم 
انتزعوا القميص الداخيل وختلوا عن نزع الرسوال وألقوين أرضًا عىل ظهري. 
أمس�ك أحده�م باليد اليمن�ى والثاين بالي�د اليرس وجلس عبد األس�ود عىل 
ساقي ملنعي من احلركة. تقدم أدهم العاين بسيجارته األجنبية املولعة من نوع 
ثري أي AAA نحوي وجلس بجواري عىل األرض. أبعَد الرماد عن شعلتها 
ومسك بعقب السيجارة وبدأ يضغط هبا عىل صدري ويتنقل هبا من موقع إىل 
أخر. كان األمل حادًا ولكني مل أنبس ببنت ش�فة. حاولت احلركة دون فائدة. 
صممت عىل الس�كوت وتركتهم يفعلون ما يش�اءون. لكن األمل كان خيرتق 

دماغي ويغوص يف أعامقي وأحس كأن أشياًء تتقطع يف داخيل. 

بع�د أن تعب�وا من تعذيب�ي صاح أدهم ببغ�ض بالغ، وق�د خرج عن 
طوره املتميز باهلدوء الكاذب:

خ�ذ يا عبد هذا احلقري إىل املوقف االنفرادي وال ترتكه يتصل ب� »عبد 
األم�ري«، فال�رسداب حمجوز الي�وم جلبار. وجبار حس�ني كان طالب�ًا يف كلية 
الط�ب اعتقل يف محلة من رشط�ة التحقيقات اجلنائية بعد العثور عىل جمموعة 
م�ن أس�امء املناضلني يف بي�ت ماجد نجم جج�اوي. وقد ألق�ي القبض عليه 
وعىل املجموعة التي معه قبل حوايل ش�هرين من تاري�خ إلقاء القبض علينا، 
وكان�وا قد انته�وا من التحقيق معه وم�ع املجموعة التي كان�ت معه، ومنهم 
كري�م أمحد الداوود وطاهر عبد الكريم وماج�د نجم ججاوي من املوصل. 
وكانوا يرتبطون بتنظيم حزيب شيوعي واحد. ولكن رشطة التحقيقات كانت 
تع�ود بني ف�رتة وأخرى لتعذيبه رغ�م صموده البطويل وحتدي�ه الرائع هلؤالء 

اجلالدين، كلام وصلتهم معلومات جديدة عنه أو هلا صلة به. 
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أخذ جبار حس�ني يف ه�ذه الليلة إىل غرفة التعذيب وب�دأوا معه جولة 
تعذي�ب جدي�دة. كان جبار طالبًا يف كلية الطب وعضوًا يف احلزب الش�يوعي 
العراقي. كان قصري القامة، مرحًا وذكيًا وصاحب نكتة جاهزة ورسيع البدهية 
ويتس�م باجل�رأة والتحدي. ترك حليته تطول دون حالق�ة خالل فرتة اعتقاله. 
ع�ذب كث�ريًا وصمد ببطول�ة. كان يتح�دى الرشطة ويتح�دث بحرية معهم 
ويس�خر منهم كلام تس�نى له ذلك. حظي باحرتامهم بعد أن يئس�وا من انتزاع 
اعرتاف�ات منه. ب�دأت جولة تعذيب جدي�دة عندما عثروا عىل قائمة بأس�امء 
ع�رشات األش�خاص الديمقراطيني الذي�ن ال عالقة هلم باحلزب الش�يوعي 
العراقي يف البيت الذي اعترب وكرًا للشيوعيني. كانت جمموعة األسامء الواردة 
يف القائمة عبارة عن أش�خاص ديمقراطيني ومن حمبي السالم وضد احلرب. 
تص�ورت رشط�ة التحقيق�ات اجلنائي�ة أهن�ا عث�رت ع�ىل كنز س�مني. حاول 
اجل�الوزة انت�زاع اعرتاف من جبار حس�ن بأن هذه القائم�ة تتعلق بأعضاء أو 
مرش�حني أو أصدق�اء للح�زب الش�يوعي. مل يفلح�وا يف ذلك رغم رشاس�ة 
التعذي�ب والتجوي�ع واحلرم�ان. مل يك�ن عند جبار م�ا يعرتف ب�ه. فهؤالء مل 
يكون�وا أعض�اء يف احلزب وال أصدقاء له، وكان خط�أ فادحًا وضع مثل هذه 
القائمة الطويلة يف بيت حزيب، ويعرب عن إمهال وعدم ش�عور باملس�ؤولية إزاء 
اآلخري�ن. كان البع�ض م�ن الذين س�جلوا هذه القائم�ة يعتق�دون بإمكانية 
مفاحت�ة ه�ؤالء للعم�ل يف جم�ال ما من جم�االت النض�ال يف إح�دى املنظامت 
الديمقراطية. التقيت بواحد منهم اس�مه ماج�د من أهايل املوصل. كان طالبًا 
يف كلية اهلندسة واعتقل بسبب وجود اسمه يف القائمة. مل يكن يعي ملاذا اعتقل 
أص�اًل. ومل يعم�ل يوم�ًا ما بالسياس�ة، أعتقل م�ع زوج أخت�ه، صاحب دكان 
لصنع وبيع األحذية لورود أسمه يف القائمة املشؤومة أيضَا. مل ير هذا الطالب 
ط�وال عمره قملة واح�دة ومل يعرفها من قبل. وعندما اكتش�ف قملة يف ثيابه 
الداخلي�ة حين�ام كن�ا معًا يف موق�ف الرساي، وبع�د خروجه م�ن التحقيقات 
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اجلنائية، اس�تغرب من هذا الوحش الكارس الذي اقض مضجعه لياًل وهنارًا. 
بدأ جيمع ما يعثر عليه من هذه احلرشة الغريبة الزاحفة ببطء يف طيات مالبسه 
الداخلية ويضعها يف علبة كربيت ويشدها بخيط كي ال تفلت من العلبة، مجع 
ع�ددًا كبريًا منها كان يطلق رساحها يف أوقات معينة ويرتكها ترسح عىل ورقة 
بيضاء فيتفرج بش�غف عىل حركتها لفرتة ثم جيمعها ثانية ويدخلها يف العلبة. 
ُحك�م ع�ىل ماج�د باحلبس ملدة س�نة وس�نة أخرى يقضيه�ا مبع�دًا يف بدرة.. 
التقي�ت ب�ه فيام بعد يف س�جن بعقوبة ثم ب�درة، حيث كان قد رش�ح للحزب 

الشيوعي وهو يف السجن، ثم أصبح عضوًا فيه أثناء فرتة اإلبعاد. 

يف وق�ت متأخ�ر من تل�ك الليلة جاء عبد األس�ود ليق�ودين إىل غرفة 
خاصة واسعة نسبيًا وخالية تقريبًا من األثاًث. كانت هناك منضدة ركنت يف 
زاوية من الغرفة وكرس�يني حوهلا. اصطف يف الغرفة عدد من أفراد الرشطة 
املتخصصة بش�ؤون التعذيب. مل انته من فحص الغرفة حتى س�معت صوت 

أدهم العاين وهو يقول:

- أس�مع ي�ا كاظم س�نبدأ اليوم بإنزال أقس�ى العقوب�ات بك ما مل 
تس�تمع إىل صوت العقل وترتاجع ع�ن إرصارك يف إنكار كل يشء. هيأنا 
لَك جولة جديدة رائعة. أنظر إىل هذا احلبل املشدود إىل السقف، ستكون 

به هنايتك. 

كانت هناك بكرة مثبتة يف وسط سقف الغرفة ومنها امتد حبل غليظ. 
باجتاهني، ثم واصل كالمه قائاًل:

- وقب�ل أن نب�دأ، أال جت�د م�ن األفض�ل ل�َك أن تع�رتف وتنهي هذا 
العم�ل؟ فكر باألم�ر نعطيك مخس دقائق للتفكري، س�نعطيك علبة س�جائر 

دخن منها ما شئت ولكن فكر جيدًا.
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رفض�ت التدخني بدعوى أين ال أدخ�ن، علاًم بأين كنت من املدخنني، 
كنت أود أن ال يكتشفوا أي نقطة ضعف يستثمروها ملامرسة الضغط النفيس 

من خالل منع السجائر عني. 

- اس�تمر أدهم باحلديث قائاًل: س�تعود إىل الدراسة وسنساعدك عىل 
النجاح، املطلوب أن تدلنا عىل من كان يعمل معك وعن البيت الذي يسكن 

فيه أو قائمة بأسامء من تعرفهم. لقد كان حديثه هادئًا وبعيدًا عن التوتر.

قل�ت: أنت تعتقد بأين أمتل�ك معلومات ال أريد البوح هبا. وأنا أقول 
لَك من جديد بأين ال امتلك مثل هذه املعلومات، وبالتايل فتعذيبي يمكن أن 
يورطكم إذا ما أصبت بعاهة أو مت حتت التعذيب، فأنا أبن عائلة معروفة يف 

مدينتي، وستسبب لكم مشاكل غري قليلة.  

قال: ما أزال عند رأيي، خذ مخس دقائق اسرتاحة للتفكري. 

س�يطر اهلدوء يف الغرفة وسكت اجلميع وبقيت واقفًا يف وسط الغرفة 
وعىل مقربة من احلبل الغليظ. كان الوقت ينتحر ببطًء شديد، كانت الدقائق 

وكأهنا ال تريد أن تنتهي. 

نظر املفوض إىل ساعته وقال: 

- صربنا سينتهي مع الدقيقة األخرية. ثم انتظر قلياًل ورصخ بصوت 
يائس: انتهت الدقيقة األخرية وقد أعذر من أنذر. 

بدأ هجوم رشس باهلراوات والركالت واللكامت من كل حدب 
وص�وب. حت�ى أن بعضه�م ق�د أص�اب البعض اآلخ�ر منه�م نتيجة 
توترهم، إذ سمعت أحدهم يقول “دير بالك ولك مو كرست ظهري”. 
جلس�ت القرفص�اء وتك�ورت ع�ىل نفيس حلامي�ة رأيس م�ن رضباهتم 

بساعّدَي ويدَي.       
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بعده�ا ص�اح املفوض بلهجة آمرة: يا اهلل محزة ش�وف ش�غلك. تقدم 
محزة وسحبني من يدي وأوقفني عىل قدمي، ثم أخذ قيودًا حديدية من النوع 
األمريك�ي املس�تورد حديث�ًا. قيد ي�دي أوالً ثم ش�دمها باحلب�ل الغليظ وبدأ 
يس�حب بالط�رف الثاين منه يس�اعده يف ذلك عبد ورشط�ة آخرين. ارتفعت 
قلي�اًل ع�ن األرض، مل أش�عر يف البداية بأمل ش�ديد يف كتفي، ولك�ن األمل بدأ 
بالرس�غني حيث القيود احلديدية واحلبل الغليظ واخلش�ن. ثم سحب احلبل 
أكث�ر فأكث�ر حتى ارتفعت ع�ن األرض قرابة مرت واحد. ش�د احلبل بعارضة 
مثبت�ة بج�دار الغرف�ة، ثم بدأوا ال�رضب باهل�راوات عىل مواض�ع كثرية من 
جس�مي. مل أنب�س ببنت ش�فة ومل أت�أوه. كنت أكظم غييض رغب�ة يف إثارهتم 
وإشعارهم بحقارهتم أمام شخيص الضعيف، إذ مل يكن وزين حينذاك قد زاد 
قلي�اًل ع�ن 55 كيلو غرام�ًا، وعمري قد بل�غ العرشين. بع�د جولة الرضب 
تركوين معلقًا وخرجوا من الغرفة. قال أحدهم س�تبقى هنا معلقًا حتى تنفق 

يا نذل. 

 ب�دأت أح�س تدرجيًا ب�اآلم مربح�ة يف كل مكان من جس�مي ولكن 
بش�كل خاص يف الكتفني والرسغني. كنت اش�عر وكأن سكينًا حادًا يضغط 
عىل رس�غي. أحسس�ت جفافًا يف فمي وبلعومي وش�عرت بحاجة إىل التقيؤ 
وب�دوار ش�ديد يلف رأيس دون إنصاف. بعده�ا مل أحس بيشء وال أدري ما 
الوق�ت الذي قضيته مش�دودًا باحلبل ومعلقًا بس�قف الغرفة. ش�عرت فجأة 
وكأن سطاًل من املاء البارد قد صب عىل رأيس ووجهي، وكان األمر كذلًك. 
صحوت مرهقًا فكرًا وجسدًا ... ال أعرف أين أنا ... نقلوين رأسًا عرب نقالة 
إسعاف إىل الزنزانة ومددوين عىل أرضيتها الباردة. كأن األمل يتحرك يف قحف 
رأيس ويوجعن�ي إىل ح�د الغثيان ... كانت قدريت ع�ىل التفكري قد توقفت.. 
كنت ما أزال أبحث عن نفيس والتساؤل عن سبب كل هذه احلالة البائسة، مِلَ 
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هذا التعذيب والعذاب. أظن بأين قد غفوت من ش�دة اإلرهاق، مل اس�تيقظ 
إال عىل فتح باب الزنزانة حيث وضع رشطي ما طاسة ماء بجواري ورغيف 
خرب وش�يش كباب. كنت، رغم حرماين من األكل ال أحس باجلوع. وكانت 
قدرة جسمي عىل حتمل التعذيب تتدهور يومًا بعد يوم، رغم قدرة عقيل عىل 
التحمل. كان ال بد من تناول بعض الطعام لشد أزر العقل واجلسم. هنضت 
متثاق�اًل، تناولت طاس�ة امل�اء وكرعت أكثر من نصفها دفع�ة واحدة دون أن 
ارتوي. شعرت بمغص شديد ينتاب معديت ويطرحني أرضًا من شدة األمل.. 
تناول�ت رغي�ف اخلبز وب�دأت أقضم به، لعل�ه يوقف املغ�ص املفاجئ، إذ مل 
تتقبل�ه املع�دة الفارغة هبذه الرسعة. حش�وت ش�يش الكب�اب يف املتبقي من 
الرغي�ف وانفتحت ش�هية األكل عندي، رغم أن كب�اب التحقيقات اجلنائية 
ال ي�ؤكل باألوقات االعتيادي�ة. فاملقاول يلتهم ثالثة أرب�اع املبلغ املمنوح له 
إلطع�ام املعتقل�ني، يدفع من�ه إىل رشطة التحقيق�ات اجلنائي�ة إلبقائه مقاوالً 
لدهيا، ثم يش�رتي باملتبقي ما يقدمه طعامًا للمعتقلني ويبقي منه ش�يئًا ألفراد 
عائلت�ه يف آن واحد...، فكانت عائلته مضطهدة كام كان يضطهد املعتقلني يف 
تقديم أسوأ وجبات طعام، علاًم بأن املبلغ املمنوح للمقاول من جانب الدولة 

زهيد للغاية.

بع�د أن ش�بعت م�ن الوجبة الرائع�ة! عدت فاس�تلقيت عىل األرض 
ووضعت حذائي وسادة يل ورحت يف سبات قلق متقطع دام عدة ساعات. 
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اليوم الثاني

اس�تيقظت عىل صوت عبد األس�ود وه�و يناديني. جرين م�ن يدي إىل 
.. كان�ت الغرفة فارغ�ة متامًا من  الغرف�ة الت�ي كنت قد عذب�ت فيها ليلة أم�ًسً
الرشطة. أجلسني عىل املقعد الوحيد فيها وجلس عىل الطاولة ونظر إيل بعينني 
ال يستطيع اإلنسان فهمهام، فيهام مزيج من البؤس واحلزن والكراهية... خليط 
عجي�ب. فه�و رج�ل بائس ال حيصل ع�ىل راتب جم�ٍز، وربام أجرب عىل ممارس�ة 
التعذي�ب ليحتف�ظ برزقه وحيصل عىل مبلغ إضايف كلام تس�نى له إس�قاط أحد 
السياسيني عرب فرض االعرتاف عليه أو توقيع الرباءة، وهو حاقد إذ مل يتسن له 
حتى اآلن إسقاطي أو، كام يبدو، إسقاط رفيقي أبو نجم، الذي ال بد وأنه عانى 
مثل معانايت عىل أقل تقدير. استمر بالتحديق مبارشة يف وجهي وعيني، ثم نطق 
أخ�ريًاً فق�ال: - أنا أعرف أنت خوش ولد وأبن ح�الل، زين ليش تتحمل كل 
هذا العذاب، أنَت تشبع بسط واآلخرين گاعدين ببيوهتم مرتاحني.. أنصحك 
هلل باهلل أن تكف عن هذا العناد وترجع إىل حبة اهلل وتگولنه عىل هذوله اجلامعة 
الت�ي تعم�ل وياهم، أحنه نعرفهم، بس نريد منك ترش�دنه عليه�م. أعتقد بعد 
ه�ذه اجلوالت رجعت إىل عقل�ك وراح تتعاون ويانه. أحن�ه نريد مصلحتك. 
الزم تع�رف م�ا واحد يگدر يس�قط هاي احلكوم�ة، حكومتنه قوي�ة أقوى من 

احلديد ولو تطلع روحكم ما تگدرون هتزوها مو تسقطوها.   

قلت له: عبد، أنَت ال تعرفني وال أنا أعرفك.. مل أشتمك وال اعتديت 
عليك ومل أوذي أحدًا من عائلتك، فلامذا تتجاوز عيّل يوميًا أنت والشلة التي 
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مع�ك. قلت لكم أن�ا ال أعرف أحدًا وال أمتلك معلومات حتى أزودكم هبا، 
وأن�ا ال أم�ارس السياس�ية ولس�ت عض�وًا يف أي ح�زب م�ن األح�زاب أو 

املنظامت، فكفوا عني واتركوين حلايل. 

فرس عبد األسود إجابتي عىل إهنا استفزازًا له ولآلخرين. هنض وفتح 
الب�اب ونادى املجموع�ة كلها قائاًل: هذا أخ القحبة م�ا ينفع يب، الزم نموته 

كتل، الزم نخلص عيل، الزم يعرف شلون راح نأدبه.

دخل�ت املجموعة كله�ا وبدأوا جم�ددًا جولة جديدة ش�ملت الفلقة 
باخليزران�ة والعص�ا الغليظ�ة وش�دي بمروحة س�قفية وتركها ت�دور لفرتة 
ال أدري ك�م طال�ت. لق�د كانت جول�ة مرهقة ج�دًا. ثم فك�وا احلبل الذي 
ش�دين باملروحة وأس�قطوين أرضًا. بقيت عىل أرض الغرفة واألمل يغزو كل 
أنحاء جس�مي. جاء عبد وجلس عىل صدري بكل ثقله. ثم بدأ محزة بخلع 
بنطلوين. أحسست بالغضب وخشيت ما حتمد عقباه. ولكنهم جاءوا بحبل 
رفيع وش�دوه ب�ني اخلصيت�ني والقضيب وب�دأوا بج�ر احلب�ل ... كان األمل 
يعت�رصين وك�دت أتفجر م�ن الغضب، ولكن م�اذا يعني ذل�ك، وما الذي 
اس�تطيع عمله مع ه�ذه احلفنة من األوباش؟ أس�تمر ه�ذا التعذيب وعبد، 
اجلال�س فوق صدري، يردد أب�ن الزانية اعرتف، أبن الزانية ش�تم فهد، أبن 
الزانية ش�تم س�تالني أب�ن القحبة ش�تم مالنكوف ... وهكذا وأن�ا ال أجيبه، 
ولكن اآلالم كانت مربحة، خاصة وأن أحدهم قد وجه ركلة نحو اخلصيتني 
فزادت من ش�دة األمل. بعدها فكوا احلبل وشدوه بالقضيب وبداو بجره إىل 
ح�د اللعن�ة.. لقد كان عذابًا مريرًا. ثم ش�عرت بوخزة ح�ادة يف قمة الذكر، 
حترك�ت كاملص�اب بال�رصع. كان أح�د ه�ؤالء اجلالدي�ن قد وضع ش�علة 
س�يجارته عىل حش�فة القضي�ب فرصخت بعنف ورشاس�ة من ش�دة األمل. 
وكان�ت الرصخ�ة مدوية إىل حد غري�ب، حتى أن معاون مدي�ر التحقيقات 
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اجلنائي�ة ج�اء لريى ما اخل�رب.. ورأى متاما م�ا يفعلون. قال هل�م يكفي اليوم 
أتركوه... واجلبوه يل صباح يوم غٍد.

نقلت إىل زنزانة التوقي�ف االنفرادي وتركت لوحدي. رحت أداري 
جراح�ي وامس�ح الدم من فم�ي وأنفي واجلبه�ة، إذ تركوين ه�ذه املرة دون 

الكلبچه.
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 اليوم الثالث 

يف صبيحة اليوم الثالث وعند الساعة التاسعة جاءين عبد األسود وقادين 
إىل غرفة معاون مدير التحقيقات اجلنائية فزاع فهد. كان الرجل جيلس يف غرفة 
صغ�رية غري واس�عة خلف منضدة كبرية نس�بيًا غري متناغمة مع صغر مس�احة 
الغرفة، كان يرتدي املالبس املدنية. رجل جتاوز اخلامس�ة واألربعني من عمره، 
طوي�ل القام�ة عريض املنكبني يميل إىل الس�منة، أبيض البرشة، أس�ود العينني 

وحيمل وشاًم عىل قمة أنفه ويف موقع بني العينني، كام أتذكر. 
رح�ب يب قائ�اًل: أه�اًل وس�هاًل بابن احل�اج حبيب، تفض�ل أجلس، 
أع�رف أبوك ملا كنت مديرًا للرشطة يف األس�كندرية وكري�الء. ما أزال أذكر 
العريض�ة الت�ي محلتها م�ع املحتجني عىل املت�رصف ورئيس البلدي�ة تطالب 
أصح�اب معامل الثلج بفك احتكار بيع الثلج وختفيض س�عر القالب. وقد 

نجحتم يف اإلرضاب. وكانت ظاهرة غريبة يف املدينة مل حتصل قبل ذاك.
قل�ت: ه�ذا صحي�ح. كان ذلك يف ع�ام 1953 عندما ق�رر أصحاب 
معامل االمتناع عن إغراق أو إشباع السوق املحيل بالثلج، بل أنزال كمياهتم 
عىل التوايل لضامن بقاء سعر قالب الثلج مرتفعًا، فالشحة ترفع السعر. نجحنا 
يف ف�رض ف�ك ه�ذا االحت�كار وخ�رس وال�دي 200 دين�ارًا دف�ع تعويض�ًا 

ألصحاب املعامل بسبب كوين أبنه وتسببت يف كرس االتفاق. 
قال: كنت منذ ذلك احلني تعمل بالسياسة.
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قلت: أعتقد بأن هذا العمل ال دخل له بالسياسة، هذا عمل اجتامعي، 
ول�و كن�ت أنت يف مكاين وعلمت م�ا فعل والدي مع بقي�ة أصحاب معامل 
الثلج لفعلت مثيل. سكت ومل جيب. نادى عىل عبد األسود ليجلب لنا كأسني 
من الشاي. رشبت الشاي عىل مهل. بادر باحلديث عن والدي وطيبته وغناه 
وم�ا إىل ذل�ك، اس�تمعت إىل حديث�ه، ث�م قال: تع�رف من ال�ذي أنقذك من 

االعتقال يف مظاهرات انتفاضة 1952. 

قل�ت: مل�اذا أنق�ذين وم�ن ه�و ال�ذي أنق�ذين؟ فأن�ا مل أش�رتك بتلك 
املظاهرات ومل أعتقل. 

ق�ال: أع�رف أن�ك مل تعتق�ل، ولكن ال�ذي أنقذك هو الس�يد هاش�م 
اخلطي�ب. لق�د كان يف حينه�ا يف غرف�ة املت�رصف عندم�ا قدم�ت ل�ه قوائ�م 
املش�رتكني باملظاهرات والذين يراد اعتقاهلم وتقديمهم إىل املحاكمة. وكنت 
أنت تقود مظاهرة الطلبة. وأسمك كان يف مقدمة القائمة؟ وكنا نعرف ذلك 
متامًا وش�اهدك أكث�ر من رشطي وخمرب. ولكن الس�يد هاش�م اخلطيب، أمام 
جامع الس�نة يف كربالء، اعرتض عىل وجود اس�مك يف القائمة وأشار للسيد 
املت�رصف بأنك كن�ت يف ذلك اليوم مع أبنائه متارس�ون رياضة رفع األثقال، 
فشطب املترصف اسمك من القائمة، وقال ملعاون الرشطة أرجو أن ال تكون 
أسامء أخرى مثل اسم كاظم أبن احلاج حبيب واردة خطأ ضمن القائمة. هلذا 

السبب مل نستطع اعتقالك، ولكننا بدأنا بمراقبتك. 

يف حقيقة األمر كنت مشاركًا يف املظاهرة وكنت مكلفًا بقيادهتا امليدانية 
انطالق�ًا م�ن ثانوي�ة كرب�الء اجلديدة حت�ى إعالن إهن�اء التظاهرة يف س�احة 
التقاطع بني ش�ارع عيل األكرب وش�ارع األمري فيصل، بعد أن بدأت الرشطة 

الرمي بالرصاص احلي وقتلت وجرحت الكثريين. 

كان�ت للرجل ذاكرة جيدة مل ختنه. وقد نقل بعدها إىل بغداد ليعمل يف 
مديرية التحقيقات اجلنائية. 
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بعد تناول الش�اي بدأ بمحاولة إقناعي بالتخيل عن العمل السيايس يف 
احل�زب الش�يوعي العراقي، وأن لدهي�م معلومات تش�ري إىل عميل يف احلزب، 
راي�ة الش�غيلة، منذ فرتة غري قصرية وأنه هلذا الس�بب حك�م عيل وطردت من 
الثانوية وتم سوقي إىل اخلدمة العسكرية. حاولت إقناعه بغري ذلك فلم أفلح. 

قال: يؤس�فني جدًا ال أس�تطيع أن أعمل لَك شيئًا. اليشء الوحيد هو 
أين سأخرب والدك بوجودك ضيفًا علينا، ولن أستطيع منع التحقيق معك.

قلت: التحقيق نعم ولكن ليس التعذيب.

قال: ال بد من ممارس�ة أس�اليب معينة ألخذ املعلومات، فهذه طريقة 
أجه�زة األمن يف كل العامل. فمن يرفض االع�رتاف أو التعاون معنا يتلقى ما 

يستحق من عقاب!

قلت: لس�ت واثقًا مما تقول، أن املعاملة كانت حتى اآلن س�يئة للغاية 
ورشسة جدًا. 

وج�د أن احلدي�ث، كام يب�دو مل يعد نافع�ًا. ودعني بكل�امت طيبة، ثم 
نادى عيل عبد ليعيدين إىل الزنزانة. 

تركن�ي اجلالدون هذا اليوم دون تعذيب. قدموا يل بطانيتني ووس�ادة 
صغرية قذرة، كام قدمت يل وجبات الطعام املعتادة للموقوفني وكأس شاي، 
ولكن كنت أس�مع أص�وات تعذيب الصديق أبو نج�م. فيبدو أهنم منحوين 
اس�رتاحة قصرية ليامرس�وا التعذيب معه علهم يصلون إىل نتيجة معينة معه. 
ولكنهم باءوا بالفشل أيضًا. كنت أحس باألمل للصديق أبو نجم وهو يعذب، 
إذ أنه رغم كونه كان يكربين سنًا، لكنه كان نحيفًا ضعيف البنية رقيق املشاعر 

وحساس جدًا، كان عازفًا مبدعًا عىل الكامن وملحن مبدع. 
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اليوم الرابع

يف الي�وم الراب�ع ع�ىل اعتقالن�ا ج�اء أح�د الرشطة وفت�ح ب�اب الزنزانة 
احلديدية. قال: اهنض  وأميش وياي. رست أثره إىل غرفة املحققني. كنت أتوقع 

أن خيففوا من شدة التعذيب أو يكفوا عنه. ولكن كان توقعي يف غري حمله.

كان كل من أدهم العاين ونوري عبد العزيز موجودين يف الغرفة. 

ق�ال أده�م: حدثنا الس�يد املعاون عن�ك وعن والدك. ه�ذا حيزننا أن 
نراك يف هذه احلال ولكنك أنت الس�بب وأنت املس�ؤول. وهلذا نطلب منك 
م�رة أخ�رى أن تعرتف أو أن تتربأ من احلزب الش�يوعي والش�يوعية وتنتهي 

املرسحية كلها. 

قل�ت ل�ه: ليس عندي ما أعرتف به. أما الرباءة فليس�ت س�وى حجة 
الهتامي بالشيوعية وغري مستعد هلا. إن هذه الرباءة تدينني بعكس ما تريدون 
إقناع�ي ب�ه. وهلذا ال يمك�ن تقديم ال�رباءة أو التوقيع عىل أي�ة وثيقة من هذا 

النوع، 

قال أدهم: إذن سنبدأ معك جمددًا وسنرى إىل أين سينتهي بنا املطاف. 

قل�ت: نع�م للتحقيق م�ع رضورة وج�ود حاكم حتقي�ق، ولكن ليس 
مواصلة التعذيب، فهذا ليس من حقكم. 

ق�ال: ه�ذا هو األس�لوب املفضل مع أن�اس من أمثال�ك، وأنا حاكم 
حتقيق يا كلب يا أبن الكلب. 
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قل�ت: لقد ب�دأت مرة أخرى بالتجاوز عيّل بش�تائم بذيئ�ة مل أتعودها 
ال يف البيت وال يف املدرسة.

زجم�ر صارخ�ًا: أب�ن العاه�رة تري�د أن هتينن�ي، تريد تق�ول أنا أبن 
شوارع. ألحط رجيل ب ....أمك، ثم  نادى صارخًا عىل الزبانية اجلالدين 

ليدخلوا الغرفة. 

دخلت املجموعة املكونة من أربعة أشخاص ومعهم عبد األسود ومحزة. 

مارس�وا هذه املرأة نفس أس�لوب الرضب باهلراوات والعيص وعود 
اخليزران، ثم الفلقة وأخريًا قرروا استخدام التيار الكهربائي وفضل أحدهم 

استخدام قلع األظافر. 

بدأوا باس�تخدام التيار الكهربائي بصعقات رسيعة ومركز ويف مواقع 
خمتلف�ة من اجلس�م. لق�د كان�ت الصعقات مؤملة وتتس�بب بح�دوث هزات 
داخلية يف اجلس�م يصعب عىل اإلنس�ان الس�يطرة عىل حركات جسمه أو يف 
املواق�ع الت�ي ي�امرس عليه�ا التي�ار. كان منفذ ه�ذه العملية حمرتف�ًا ماهرًا يف 
اس�تخدامها، كان حياول اس�تخدامها بحيث ال تتسبب بحرائق داخلية أو يف 
املوقع. ولكنها كانت تتس�بب باآلم ش�ديدة. مل يامرسوا هذه العملية املتقطعة 
س�وى ربع س�اعة أو أكثر بقليل. فالوق�ت حينذاك كان ال يمك�ن ضبطًه ثم 
تناقش�وا يف م�ا بينه�م حول قل�ع أظاف�ر القدمني، ه�ددوا باس�تخدام ذلك، 
ولكنه�م مل ينف�ذوا ه�ذا التهدي�د. بع�د حوايل ثالث س�اعات م�ن عمليات 
التعذي�ب وحماول�ة التهدي�د واإلقناع، ج�اءوا بالصدي�ق أبو نج�م إىل نفس 
الغرفة، وكانت حالته يرثى هلا. وكانت قس�امت وجهه تفضح وضعه النفيس 
وحالت�ه العصبي�ة. إذ كان يعاين، كام بدا يل، من آالم حادة، ولكنه بقي مرفوع 
ال�رأس واهلام�ة تبادلن�ا التحية واالبتس�ام برسعة خاطفة مل تفل�ت من عيون 

حمرتيف العمل األمني. كانت االبتسامة متعبة ولكنها من األعامق. 
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حاوال جمددًا إقناعنا س�وية باالع�رتاف أو النبذ، ولكن دون جدوى. 
اعرتفنا معًا بكوننا أصدقاء منذ كنا يف مدينتنا كربالء ومل نزد عىل ذلك. قادين 
أح�د الرشط�ة إىل خارج الغرفة وأجلس�وين يف ركن منعزل من س�احة الدار 
ووقف يراقبني وقد تنكب سالحه، وكأين كنت قادرًا عىل اهلرب منهم، كان 
ح�اريس رشطيًا م�ن اجلنوب، ف�الح جلف وخش�ن املظهر وقايس قس�امت 
الوجه بفعل حرارة الشمس والعمل املرهق يف الريف العراقي الذي قىض فيه 
ج�ل عمره وقب�ل أن يصبح رشطيًا وي�رتك الريف إىل غري رجع�ة. مل يتجاوز 
عم�ره 45 عامًا، ولكنه كان يبدو أن قد جتاوز 60 س�نة وبلغ مرحلة الكهولة 
يف مالمح وجهه وش�يب ش�عر رأس�ه. بعد دقائق رجوته احلصول عىل كأس 
من املاء، إذ أحسس�ت بالعطش الش�ديد واجلفاف يف الف�م والبلعوم... بدالً 
م�ن جل�ب املاء وج�ه أمخ�ص بندقيته إىل ص�دري وأن�زل به رضب�ة موجعة 
رصخت عىل إثرها، إذ أهنا كرست شيئًا من مقدمة القفص الصدري، ما زال 
أثر تلك الرضبة باقيًا حتى اليوم، إذ مل ُيس�مح يل بمراجعة الطبيب يف حينها. 
وبدأ بسلس�لة من الش�تائم البذيئ�ة التي يصعب تكراره�ا. أردت أن أزعجه 
وأقلق باله، فقلت له: هل تعرف ماذا فعلت، لقد رضبت سيدًا وسرتى كيف 
ينتق�م اهلل منك. ظهرت الدهش�ة عىل وجهه وتدىل لس�انه وكأنه خمبول وقال 
بصوت أش�به باهلمس: س�يد ما كنت أعرف أنَت سيد. فصعدت من هلجتي 
وزدت من كلاميت وقلت له بغضب واألمل ما زال يعذبني: سينتقم اهلل منك يا 

أبو إسامعيل وسوف لن يكون انتقام اهلل بعيدًا. 

بعد جولة تعذيب رشس�ة م�ع أيب نجم. اقتيد م�ن الغرفة ودفع به إىل 
إح�دى الزنزانات، لق�د كان يف وضع مزري حقا ولكن االبتس�امة الباهتة مل 
تفارقه عندما التقت نظارتنًا وش�اهدته يش�د قبضته لشد أزري. كانت بعض 

الكدمات بادية عىل وجهه وعينيه. بعد حلظات تم استدعائي ثانية. 
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ق�ال أدهم: ها قد اعرتف صاحبك أبو نجم عليك، وقال بأنكم كنتم 
يف خلية واحدة، وأنكم كنتم مخسة رفاق. وأنكم أنتم الذين وزعتم البيانات. 
واآلن ج�اء دورك لتؤيد هذه االعرتاف�ات وتنهي العذابات. انتهت جوالت 

تعذيبه وسوف لن يعذب بعد اآلن. ولكن جاء دورك باالعرتاف.

قل�ت: أن�ا مل أعم�ل مع أي إنس�ان يف أي�ة خلي�ة، وإذا كان الرجل قد 
اع�رتف عىل نفس�ه حت�ت ثق�ل التعذيب فه�ذا خيص�ه، وقد اع�رتف بام ليس 
صحيح�ًا أو أج�رب ع�ىل الكذب لينقذ جل�ده من التعذيب. ولكني أش�ك يف 

ذلك ألن الرجل مل يعمل معي قطعًا وكنا أصدقاء فقط.

كنت عىل يقني بأن ما قالوه عن اعرتاف أبو نجم مل يكن سوى كذبة 
بائس�ة، كنا نعمل سوية يف هيئة واحدة ولكننا مل نكن مخسة رفاق بل أربعة 
فقط. وهلذا فاالعرتاف الذي ادعوه مل يكن إال حماولة إلهيامي وإس�قاطي 
واإلس�اءة إىل رفيقي. بعدها اقتادوين إىل زنزان�ة أخرى غري التي كان فيها 

أبو نجم.
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اليوم اخلامس

كانت حصتي يف هذا اليوم جولة مسائية. فبعد أن غادر أغلب موظفي 
دائرة التحقيقات اجلنائية، خال اجلو متامًا ملجموعات التعذيب. تم استدعائي 
إىل غرف�ة املفوض�ني وبدأوا بالتعذيب حتى دون أن يطرحوا عيلَّ أي س�ؤال. 
طلب�وا خلع مالب�يس، رفضت ذلك خلعوه�ا بالقوة وتركوين عاري�ًا تقريبًا. 
بدأوا بالرضب مستخدمني اهلراوات املطاطية وعيدان اخليزران التي غالبًا ما 
تس�تخدم للجلد يف البلدان التي مت�ارس اجللد كعقوبة حتى الوقت احلارض، 
كام يف الس�عودية وإيران أو نظام صدام حس�ني قبل س�قوطه أو يف السودان، 
وكذلك يف العهد امللكي املباد بالنسبة ملعاقبة السياسيني أو حتى سجناء احلق 
العام. كانت رضبة عود اخليزران حادة قاس�ية يش�عر اإلنس�ان وكان س�كينًا 
ح�ادًا أص�اب موقع الرضبة وترتك أثرًا هل�ا، وإذا ما تكرر الرضب عىل املوقع 
يتفج�ر ال�دم منه وع�ذاب مثل ه�ذه الرضبات رشس�ًا للغاي�ة. تكورت عىل 
األرض، كام يف املرات الس�ابقة، لس�رت وجهي وعيني من رضباهتم الوحشية 
غ�ري املنظمة. بعد ه�ذه اجلولة، ب�دأوا بالفلقة. لقد ش�عرت وكأن حلم باطن 
قدم�ي قد متزق، إذ من غري املعق�ول أن تتوايل الفلقة هبذه الكثافة، ولكن هل 
تعذيب اإلنس�ان معقول أصاًل. سال الدم من مواقع يف باطن القدم األيمن. 
أثن�اء هذا ال�رضب اهلمجي جنح يَب اخليال إىل فرتة وجودي يف س�جن احللة 
وتذكرت املناضل الش�يوعي اجلريء القادم من املدينة الدينية املقدس�ة لدى 
املس�لمني وخاصة أتباع املذهب الشيعي، من النجف حيث مرقد األمام عيل 
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ب�ن أيب طالب وأبن عم النبي حممد، حس�ن عوينة، ال�ذي قتله البعثيون حتت 
التعذيب يف عام 1963. كانت يل مع حسن عوينة عالقة حزبية منذ عام1953 
عندم�ا كان يق�دم إىل كربالء من النج�ف ليرشف عىل عم�ل التنظيم اجلديد 
لراي�ة الش�غيلة، وه�ي منظم�ة انش�قت ع�ن احل�زب الش�يوعي العراقي يف 
هناي�ة1952 وبداية عام 1953 بقيادة مجال احليدري وعادت عىل احلزب من 
جديد يف منتصف عام 1956. وكان لس�الم عادل، سكرتري احلزب حينذاك 
دوره الب�ارز يف إعادة وحدة احلزب وحل تنظيمني بارزين مها وحدة النضال 
للمناضل الوطني ونصري الس�الم ونصري القضية الكردية، األس�تاذ الراحل 
عزيز رشيف، وتنظيم راية الشغيلة. كان حسن عوينة رجاًل نحيفًا جدًاُ قصري 
القام�ة، له عينان واس�عتان عميقتا الس�واد والغ�ور يف حدقتيه�ام البارزتني، 
كان�ت إذن�اه كبريتني جدًا تنتصب�ان بعيدًا عن الرأس وكأهن�ام ال تعودان هلذا 
الرأس، كام ال تنس�جامن مع رقة قس�امت وجهه. كان ش�خصًا دافئًا ومتحدثًا 
لبق�ًا ومس�تمعًا جي�دًا، كانت له عالق�ات محيمة مع من يعم�ل معهم وحيمل 
مش�اعر رقيقة وحس�ًا سياسيًا مرهًفًا. اعتقل حس�ن يف طريقه من النجف إىل 
بغ�داد عن طري�ق احللة. وكان يف الطريق قد ابتلع »لقاًم« من الورق، ومل تكن 
س�وى رس�الة حزبي�ة مل يس�تطع التخل�ص منه�ا إال بالتهامها. ش�اهده أحد 
الرشطة املس�ئولني  عن نقله إىل س�جن احلل�ة بعد اعتقاله. حامل�ا وصلوا إىل 
الس�جن أبل�غ الرشط�ي مدير الس�جن، عبد اجلب�ار أيوب، ال�ذي حوكم يف 
أعقاب ثورة متوز عام 1958 باإلعدام بس�بب جرائمه البشعة بحق املعتقلني 
والس�جناء السياس�يني عىل نحو خاص ونفذ به احلكم ش�نقًا. ُأدخل املحجر 
املقابل ملحجرنا يف سجن احللة. طلب مدير السجن طستًا واسعًا وأجلسه فيه 
بعد أن خلع مجيع مالبس�ه وطلب منه التغوط، مل يفعل. س�قاه مادة مس�هلة، 
فلم يفلح، حقنه باملاء والصابون فلم يتغوط الرجل. ظل جالس�ًا يف الطست 
ط�وال النهار والرشطة تراقبه وتنتظر دون طائل أن تنزل الرس�الة مع الغائط 
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يف الطس�ت. كان�ت إرادته أقوى من املس�هالت كلها مما أغض�ب عبد اجلبار 
أي�وب. وِضع أخ�ريًا يف املرحاض، فأنجز املهمة هذه امل�رة عىل خري ما يرام. 
لكنهم مل يعثروا عىل الرسالة. وكانت فرحته كبرية، كام ابلغنا فيام بعد، بعد أن 
عجزوا عن العثور عىل الرس�الة احلزبية إذ كانت فيها من األرسار ما ال جيوز 
وقوعه�ا بي�د العدو املرتب�ص هبم، انفجر حس�ن عوينة ضاح�كًا عندما رأى 
رشطيني يفتشان بأيدهيام يف غائطه عن الرسالة. كان مدير السجن قد أجربهم 
ع�ىل ذلك. تفج�ر عبد اجلبار أي�وب غضبًا عندما ش�اهد حس�ن عوينة وهو 
يضحك. طلب إجالس�ه يف وس�ط املرحاض انتقامًا منه وصب عىل رأسه ما 
جتم�ع م�ن غائط. كان�ت إرادة املناضل حس�ن عوين�ة نموذجًا حيت�ذى به يف 
صالبت�ه وحتدي�ه وإرادت�ه احلديدية. تذكرت�ه يف تلك اللحظ�ات الصعبة من 
عملي�ة التعذي�ب، وكان�ت مس�اعدة كبرية يل ع�ىل الصمود والتح�دي. لقد 
تذك�رت يف تلك اللحظات احلرج�ة اآلالف من املناضلني الش�جعان الذين 
صمدوا بوجه القسوة والعنف احلكومي، وكانوا زادًا طيبًا يف تلك الساعات 
املرة يل ولكل املناضالت واملناضلني الذين مروا هبذه الدائرة اللعينة التي كان 
مديرها يف أول تأسيس عراقي هلا نوري السعيد طاغية بغداد يف العهد امللكي. 
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اليوم السادس

الظاه�رة اجلدي�دة التي ملس�تها ابتداء من ه�ذا اليوم ه�ي أهنم قلصوا 
ج�والت التعذيب واقترصت عىل جولة ليلية حيرم اإلنس�ان بعدها من النوم 
بس�بب اآلالم املربحة التي تلس�ع جسده يف كل سنتمرت منه. أدخلت من قبل 
عبد األسود إىل غرفة التعذيب حيث جلس كل من أدهم العاين ونوري عبد 

العزيز أحدمها قبالة الثاين. 

ب�دأ أدهم حديث�ه قائاًل: طيب ال نريد منك اعرتاف�ًا، ولكن عليك أن 
توقع عىل براءة وعىل تعهد بعدم ممارسة العمل السيايس. 

قلت: لقد حتدثنا عن هذا املوضوع. فأنا لست شيوعيًا ولن أوقع عىل 
أي تعه�د بنبذ الش�يوعية أو نبذ العمل الس�يايس. فالعمل الس�يايس حق من 
حقوق�ي، ولكن�ي أن�ا اآلن طال�ب مفص�ول وس�أعود إىل املدرس�ة وبالتايل 

ال أمارس السياسة حاليًا. 

قال أدهم: نحن نريد مساعدتك فقد أوصانا السيد املعاون يك خريًا، 
فال تعقد األمر علينا. نضع أمامك هذه الورقة ونرتكك حوايل نصف س�اعة 

تفكر يف األمر، وعندما نعود نريد أن تكون الورقة موقعة من قبلك.

س�كت ومل أجب، إذ فكرت بأن كسب نصف ساعة دون تعذيب أمر 
إجيايب، خاصة وأهنم طلبوا يل اس�تكان ش�اي وس�يجارة قررت تدخينها بعد 
س�تة أيام من عدم التدخني. تذكرت يف هذه اللحظة املرة أغنية األستاذ حممد 
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عب�د الوهاب احلزينة " .. الدنيا س�يجارة وكاس ليل هجروه الناس". متتعت 
بالش�اي والس�يجارة كأين وقد اس�تعدت ش�يئًا عزيزًا كنت ف�د افتقدته فرتة 
طويلة، ش�عرت باس�تعادة حيويتي وقدريت عىل التحمل. كانت االس�رتاحة 
قصرية جدًا فقد مرَّ الوقت برسعة. عاد اجلالدون إىل الغرفة ووجدوا الورقة 
بيضاء كام تركوها. اهلدوء الذي سيطر عىل املوقف جعلني أتوقع بأن األمر مل 
يع�د هيمهم، فجأة وجه يل ن�وري عبد العزيز لكمة رشس�ة أصابتني يف أنفي 
الكبري الذي حيتل مس�احة طيبة من وجهي، كام أصاب جزء من عينيي. سال 
الدم من األنف عىل مالبيس. هجم عيل بكرش�ه الكبري وأسقطني أرضًا وبدأ 
بامل�يش عىل جس�مي مصحوبًا ب�ركالت يف كل م�كان، كان�ت حركاته فوق 
جس�مي النحي�ف مضحكة ومقززة يف آن واحد. ثم توق�ف عند رقبتي وبدأ 
يضغط عليها بقوة متزايدة. ش�عرت وكأن روح�ي هتجرين، تبحلقت عيناي 
وانفت�ح فم�ي دون إراديت وتثاقل تنفيس، كدت أختنق متامًا. دفعه أدهم عني 
خش�ية أن أموت حتت قدميه وثقل جس�مه. كان ش�كله بائسًا أكثر من بؤس 
ح�ايل، إذ ش�عر اجلالد باالندح�ار أم�ام مقاومت�ي وأراد أن ينتقم النكس�ار 
كرامته. أهنضني من يدي غري املقيدتني. جلست عىل الكريس ثانية، وإذا بعبد 
األس�ود يوجه رضب�ات متتالية م�ن اخللف ع�ىل يافوخي ورقبتي. ش�عرت 
وكأن ش�يئًا قد تفجر يف دماغي ومل أحس بعدها بيشء. بعد غيبوبة ال أعرف 
مداه�ا وج�دت نفيس ممددًا ع�ىل أرضية الرسداب الرط�ب حيث تصدر عنه 
روائ�ح العفونة الكرهي�ة، وحيث تتحرك فيه اجل�رذان والرصاصري وكأهنا يف 
مواقعه�ا الطبيعي�ة وأن موقعي ه�و الغريب بني ه�ذه احليوانات واحلرشات 
اجلائعة والنهمة. كانت الرباغيث متتص من دمي ما تشاء، إذ مل أكن قادرًا عىل 
الدف�اع ع�ن نفيس. وبدأ القمل ينترش يف جس�مي من خ�الل البطانيات التي 
أعطيت يل قبل ذاك ويقرصني حيث ما يش�اء وحيرمني من النوم. كانت ليلة 

قصرية فالرضب مل يستمر طوياًل بسبب الغيبوبة.
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اليوم األخري واأليام التالية ... 

تك�رر التعذيب أيام�ًا آخر. حتملناه بإرادة مناس�بة، ولكن�ه ترك أثاره 
الش�ديدة عىل أجسامنا وأوضاعنا النفس�ية، وأعتقد أن آثارها ما تزال تلعب 
دوره�ا فينا حتى يومنا هذا. فاملعاناة ش�ديدة من الرضب�ات التي وجهت إىل 
العمود الفقري والرقبة أو إىل الرأس أو بقية عظام اجلسم. والفحوص الطبية 

تشري عىل آثار تلك األيام احلزينة.

كان الي�وم األخ�ري ه�و الي�وم 13، ه�ذا الرقم املش�ئوم عن�د بعض 
الش�عوب واملرغ�وب ب�ه عند ش�عوب أخرى. كان بالنس�بة يل يوم�ًا صعبًا 
ولكنه قرر هناية التحقيق والبقاء يف التحقيقات عدة أيام آخر. ويوم 13 كان 
األخ�ري يف سلس�لة التعذي�ب يف تلك الفرتة وكان رق�م 13 هو يوم زواجي 

السعيد أيضًا قبل 43 عامًا. 

جلب�ت من الرسداب إىل غرف�ة التعذيب. كان هناك ثامنية أش�خاص 
كله�م جدد ما عدا عبد ومحزة. فرضوا عيلَّ خلع مجيع مالبيس. بدأت عملية 
الدف�ع والتلق�ف من واحد إىل أخر م�ع بعض اللكامت والرضبات القاس�ية 
والشائن البذيئة التي يصعب تكرارها. كانت الركالت باألحذية والبساطيل 
قاس�ية عىل عظام الساقني. وجوه هؤالء األشخاص الثامنية ما تزال مرسومة 
يف ذاكريت وأستطيع وصفها بدقة رغم مرور أكثر من نصف قرن عىل عمليات 
التعذيب تلك، ألهنم كانوا قس�اة وعتاة، كانوا جمرمني ومن حمرتيف التعذيب. 
لقد أعادوا لعبة السيجارة وشد اخلصيتني والذكر. وكانت لعبة قذرة ومريعة. 
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ثم بدأوا باحلبل والتعليق وأخريًا الش�د باملروحة. كانت ليلة ليالء، دامت ما 
يق�رب من ثالث س�اعات عج�اف أو أكثر بقلي�ل. فالوقت مل يع�د له أمهية. 
نقلت بعدها مسحوالً إىل الرسداب وأنا مغمي عيل. ويف الرسداب صبوا عىل 
رأيس ووجهي سطاًل مليئًا باملاء البارد لكي أستيقظ. مل يطلبوا مني االعرتاف 
أو تقديم الرباءة فقد يأسوا حقًا، بل كانت جولة تعذيب لالنتقام منا ال غري، 
إذ كان�وا يأمل�وا أن يضع�ف الضحي�ة ويعرتف أخ�ريًا أو يقدم ص�ك الرباءة 
إلذالل املناضل. وأخريًا أجربوا عىل إيقاف التعذيب وعىل احرتام إرادتنا.  

مل يغم�ض يل جف�ن يف تلك الليل�ة. إذ كانت اآلالم مربح�ة ومرهقة. 
تذك�رت طفولتي وعش�ت يف أحالم الطفولة املنعش�ة حماوالً نس�يان احلارض 
التعس. تذك�رت كل األحبة، وباألخص والديت التي فقدهتا مبكرًا. تذكرت 
الصبية التي عش�قتها وأنا ما أزال يف س�ن املراهقة يف الربيع اخلامس عرش من 
عمري واستمرت عالقتنا حتى بدء اعتقايل. كانت تلك القبل الدافئة ودموع 
الس�عادة الطافئة لظمأ الش�باب هي األخرى زادًا يل يف تل�ك األيام الصعبة. 
كان�ت هذه اجلولة يف رشي�ط حيايت القصري تعرب عن حنني ل�ه ألنه لن يعود، 
وهلذا فهو مجيل وعزيز عىل النفس يف آن. كنت أغفو أحيانًا واس�تيقظ أحيانًا 

أخرى، كان نومًا قلقًا متقطعًا ولياًل طويال مرهقًا مليئًا باألحالم املتناقضة. 

وعىل صوت زقزقة العصافري وتغريد البالبل عشت آخر أيام وجودي 
يف التحقيق�ات اجلنائي�ة م�ن أوائ�ل ع�ام 1956. لق�د انتهت ف�رتة التحقيق 
والتعذيب، ولكنهم أبقوين ورفيقي أبو نجم لتش�فى بعض جراحنا وترتاجع 

الكدمات يف وجوهنا قبل نقلنا إىل موقف الرساي. 

بع�د يومني أو ثالثة نقل�ت ومعي أبو نجم إىل موق�ف الرساي حيث 
قضينا فيه ثالثة شهور، التقينا يف حينها بعدد كبري من املناضلني. كانت ملوقف 
ال�رساي زنزانت�ان. كان�ت واح�دة للسياس�يني وأخ�رى ملعتقيل احل�ق العام 
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ومتج�اوزي احل�دود. كان�ت الزنزان�ة التي وضعن�ا فيها ال تتس�ع ألكثر من 
عرشي�ن معتق�اًل، يف ح�ني كان الع�دد يصل إىل أكث�ر من أربعني ش�خصًا يف 
غال�ب األحيان. ويف هذا املوقف التقيت ألول مرة باألخ والصديق املناضل 
األس�تاذ ج�الل الطالب�اين واألس�تاذ حبيب حمم�د كريم، حي�ث اعتقال بعد 
عودهت�ام م�ن مهرجان الش�باب يف وارش�و، عاصم�ة بولندا، وحي�ث التقى 
الطالباين بعد املهرجان بقائد الشعب الُكردي الراحل املال مصطفى البارزاين 
يف موس�كو، حي�ث كان يقيم والكثري من أفراد عائلت�ه ومجهرة من املناضلني 
الُك�رد يف املهجر الس�وفييتي من�ذ عام 1946 بعد س�قوط مجهورية مهاباد يف 
كردس�تان إيران. كام التقيت يف موقف الرساي بالكثري من الشيوعيني اليهود 
الذي�ن رفض�وا اهلج�رة إىل إرسائي�ل ولكنهم أج�ربوا عليه�ا، ومنهم مويش 
قوچ�امن ويعق�وب كوه�ني. وكان معنا يف املوقف هادي هاش�م، الش�خص 
ال�ذي س�لم قي�ادة احل�زب الش�يوعي العراقي إىل أجه�زة البع�ث األمنية يف 
عام1963 وقتلتهم مجيعًا حتت التعذيب. كام التقيت بس�ليم إسامعيل وخليل 
إسامعيل الشيخيل املقيامن يف برلني حاليًا، والكثري من الشهداء، مثل د. حممد 
صال�ح سميس�م ومحيد الدجي�يل وعىل الوت�ار. وكان الس�يدان عب�د العزيز 
البدري وحسني أمحد الصالح قد اعتقال وقضيا معنا أيامًا لطيفة ومنعشة من 
النقاش�ات احليوي�ة، وكان�ا يف قي�ادة ح�زب التحرير اإلس�المي. ك�ام التقينا 
بالشاعر عبد الرزاق الشيخ عيل يف هذا املوقف. كان ينشدنا يف حلظات التألق 

نيش املقاومة اإليطالية " أفونتي بوبولو بانديرا روسا ...".  

بع�د احلك�م علينا نقلنا إىل س�جن بغداد ومنه إىل س�جن بعقوبة. ويف 
س�جن بغداد املركزي م�ارس لطفي اخلزرجي، مدير الس�جن، وكان جالدًا 
رشس�ًا معروفًا ل�دى كل الس�جناء السياس�يني يف العراق بوحش�يته وخبثه، 
جولة مرعبة من التعذيب اهلمجي بعد أن وضعنا يف االنفرادي قرب س�جن 
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اإلصالحي�ة ويف املم�ر الطوي�ل الرابط بني س�جن اإلصالحي�ة واالنفرادي 
والبوابة اخلارجية لإلصالحية. مارست رشطة السجن التعذيب واإلرهاب 
والتخويف، حتى يئس�وا من إسقاطنا سياسيًا بتقديم الرباءة فرتكنا لفرتة عىل 
مقرب�ة من قاووش النابذي�ن، أي الذين قدموا الرباءات بالرغم منهم، هبدف 
التأثري النفيس علينا، إال أن هؤالء الس�جناء ش�دوا من عزائمنا وأش�اروا إىل 
الذل الذي يعيشون فيه. ويف السجن املركزي وجدنا يف تلك الفرتة مجهرة من 
خ�رية مثقفي العراق وأس�اتذة اجلامعات وطلبة الكلي�ات الذين انتزعوا من 
مقاع�د التدريس والدراس�ة ومن احلياة العامة ووضعوا يف الس�جن بس�بب 
احتجاجه�م ع�ىل سياس�ة حكومة ن�وري الس�عيد املس�تبدة الت�ي أصدرت 
األحكام العرفية وقانون حيكم عىل العاملني يف احتاد الطلبة والشبيبة والرابطة 
وما شاكل ذلك.. وكان من بينهم الدكتور الراحل صالح خالص والدكتور 
الراح�ل صفاء احلافظ والدكتور ص�الح اخلالص والصديق العزيز والراحل 
الدكت�ور صب�اح الذرة، وكالمها عذب�ا وأغتيال حتت التعذي�ب يف فرتة حكم 
البع�ث الصدام�ي، والدكت�ور أمحد احلكيم، وه�و مقيم يف برل�ني حاليًا، كام 
كان�ت جمموع�ة كبرية من املثقفني الذين وضعوا يف معس�كر الس�عدية لذات 
الس�بب، ومنهم األس�اتذة يوس�ف العاين ومظفر النواب، الشاعر واملناضل 
املمي�ز، وعب�د امللك نوري وعرشات غريهم. ومل ختل�وا املواقف واملعتقالت 
العراقي�ة يف تل�ك الفرتة م�ن الكرد والك�رد الفيلية الذين كانوا يس�امهون يف 
النضال القوم�ي والوطني مع بقية العراقيني وكونت صداقات مع عدد كبري 

منهم. 

م�ا زال يف ذاك�ريت وجه ذل�ك املواطن الكردي الفييل الطيب املبتس�م 
أبدًا، حممد جعفر، وأرجو أن ال تكون ذاكريت قد خانتني بذكر االسم الكامل، 
ال�ذي كان يعتق�ل ملش�اركته يف النض�ال الوطن�ي وكان يس�فر إىل إيران عرب 
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الب�رصة بصحب�ة رشطيني حيرس�انه حت�ى عبوره ش�ط العرب وتس�ليمه إىل 
الرشط�ة اإليرانية يف املحمرة. كان الرشطيان يعودان إىل البرصة ليغادرا منها 
إىل بغداد. وقبل مغادرهتام كانا جيلس�ان يف مقهى يف العش�ار لتناول الش�اي. 
كان�ت الرشط�ة اإليرانية تطلق رساح حمم�د جعفر مب�ارشة، إذ أنه غري متهم 
ب�يشء يف إي�ران، كام أنه ليس من مواطنيها، إضافة إىل أهنا كانت تقبض ش�يئًا 
من الرشوة، فيعود منها مبارشة إىل وطنه العراق وجيلس يف ذات املقهى التي 
جيلس فيها الرشطيان، فيلتقي هبام ويدفع عنهام ثمن الش�اي. وكانا يش�كرانه 
ويغادران البرصة س�وية عىل بغداد ويف بغ�داد يأخذ كل منهام طريقه دون أن 
يفك�را باعتقاله فقد انتهت مهمتها بعد تس�ليمه إىل الرشطة اإليرانية. وهكذا 
كان�ت تتكرر هذه املرسحية م�ع حممد جعفر وغريه من الُك�رد الفيلية مرات 
عدي�دة كل ع�ام. لق�د بدأت اإلس�اءات للُك�رد الفيلي�ة يف الع�راق وحماولة 
اعتباره�م م�ن تبعي�ة إيراني�ة من�ذ العه�د امللكي، ولكنه�ا توقف�ت يف العهد 
اجلمه�وري األول ويف ظل حكم عبد الكريم قاس�م حي�ث أنصفهم الرجل 
واعتربه�م مواطنني عراقيني أصليني، كام هو ح�ال بقية املواطنني، وهو أحد 
األس�باب ال�ذي ما يزال الُك�رد الفيلية يتذكرون قاس�م باخل�ري ويقدرون له 
موقفه املنصف. لكنها املضايقات واإلس�اءات والتعذيب والقتل ضد الُكرد 
الفيلي�ة برزت بش�كل حاد يف ظ�ل حكم البعث األول وحك�م القوميني من 
بع�ده، ث�م اش�تدت وتفاقمت بش�كل مرع�ب يف عه�د النظام البعث�ي الثاين 
وخاص�ة يف النص�ف الثاين من العق�د الثامن من الق�رن العرشين حيث فقد 
ر عرشات األل�وف منهم قرسًا إىل  اآلالف م�ن الش�باب الفيلية حياهتم وُهجَّ

إيران وغريها من البلدان.  

رحلن�ا بع�د أس�بوع واح�د إىل س�جن بعقوبة حي�ث قضين�ا فيه فرتة 
املحكومية، ورحلنا منه إىل بدرة، مدينة املنفيني السياسيني العراقيني.
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ويف سجن بعقوبة استقبلنا عيل زين العابدين، وهو أحد ابرز جالدي 
الس�جون العراقي�ة، بك�روان أص�يل )محلة تعذي�ب مجاعية( نظمه�ا لنا مدير 
الس�جن ومس�اعده عباس اجلابر، من أهايل منطقة الگريعات يف بغداد، حال 
ولوجن�ا البوابة بني الس�ور والبناية. إذ وقفت جمموعت�ان كبريتان من رشطة 
الس�جن يف صفني متقابلني لتحيتنا وهم حيمل�ون اهلراوات والعيص الغليظة 
وع�ود اخليزران. بدأوا برضبن�ا ومطاردتنا وحماولة إصابتنا يف كل مكان. لقد 
كان�ت مط�اردة وحش�ية حق�ًا، كنا نح�اول اإلفالت م�ن رضباهت�م، وكانوا 
حياول�ون إن�زال أكثر رضبات ممكنة عىل يافوخن�ا وظهورنا. لقد كانت جولة 
مدروسة لبث الرعب يف نفوسنا. وكانت تنظم لكل قادم جديد. كان الرضب 
غادرًا وقاسيًا، كان موجعًا للكرامة واجلسد والعقل يف آن واحد. حتملناه عىل 
مضض. وبعد س�اعة من هذه اجلولة اس�تقبلنا مدير السجن املعروف بعشقه 
لتعذيب اآلخرين وس�اديته. جلس الدكتات�ور األهوج وراء منضدته، حيث 
تنتص�ب خلف�ه وعىل اجلچار مب�ارشة صورة للملك الش�اب فيص�ل الثاين، 
معلنًا عن امتالكه احلق يف رضب وقتل من يشاء دون رقيب أو حسيب. وجه 
لن�ا التهديد والوعيد بأنه س�يجعلنا لن ننس�اه ط�وال حياتنا، وعلين�ا أن ننبذ 
الش�يوعية والسياس�ة. بعدها وزعن�ا يف زنزانات انفرادية. قضين�ا فيها الفرتة 
املتبقي�ة من احلك�م وتعرفنا عىل الكثري من الس�جناء السياس�يني الذين لعبوا 
دورًا فكريًا وسياسيًا بارزًا يف تاريخ العراق السيايس طيلة السنوات املنرصمة. 

أثناء وجودي يف الس�جن تعرفت عىل الشاعر ونصري السالم الراحل 
عبد الرزاق الش�يخ عيل، ثم عش�ت جارًا له يف بدرة. كان مدير السجن، عيل 
زين العابدين يزور بعض الس�جناء الس�تفزازهم من خالل الدخول بحوار 
س�يايس أو فكري معهم، خاصة بعد أن يكون ق�د تعاطي الكحول بكميات 
كبرية. وكان أثناء احلوار اللييل يغضب ويطلب من حراس�ه رضب الس�جناء 
أو جلدهم أثناء الليل أو النهار. ومن بني األشخاص الذين حاول باستمرار 
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مشاكس�تهم وإثارهت�م وبالتايل معاقبته�م بالرضب كان الش�اعر عبد الرزاق 
الشيخ عيل. لقد كان بعد كل حوار من هذا النوع يطلب من جالوزته اجلبناء 
أن يرضبوا الشيخ الوقور، الذي جتاوز حينذاك سن اخلمسني عامًا، باألحذية 
والبس�اطيل عىل رأس�ه ورقبته وإيذاء احلبل الش�وكي. لقد تكرر هذا املشهد 
م�رات عديدة وقاد إىل إصابة الش�يخ الش�اعر بمرض األعص�اب واالبتالء 
بالش�زفرينه. وق�د عانى من ه�ذا املرض كث�ريًا أثناء وجوده يف ب�درة، وكان 
املناضل القديم فرج يوسف، املقيم حاليًا يف برلني، أحد قاطني الدار اخلامسة 

يف بدرة مع عبد الرزاق الشيخ عيل، وله ذكريات كثرية معه.

بع�د انتهاء فرتة احلكم تم ترحيلنا، أبو نجم وأنا، مقيدين بالكلبچات 
إىل بدرة، هذه املدينة احلدودية ذات الروبار الواس�ع الذي يفصل بني منطقة 
املبعدي�ن واملدين�ة القديم�ة، هذه املدين�ة احلدودي�ة التي أنجب�ت الكثري من 
املناضل�ني الطيب�ني ويف مقدمتهم املناض�ل عبد الصاحب الب�دراوي، نصري 
الس�الم وعضو املجلس الوطني حلركة الس�الم العراقية يف اخلمس�ينيات من 
القرن امل�ايض ووالد الدكتور الديمقراطي راجح الب�دراوي، املقيم حاليًا يف 
برل�ني. وب�دالً من بقائي س�نة واحدة يف بدرة، مددت الرشط�ة هذه الفرتة ملا 
يق�رب من س�نة ونصف الس�نة حي�ث عدت منه�ا بحكم جدي�د إىل بعقوبة 
أللتق�ي مع كوكبة جديدة من املناضلني الش�جعان، ومنهم الش�اعر الكردي 
الكبري والراحل عبد اهلل گوران ومجهرة كبرية من الس�جناء السياس�يني الذي 
لعب�وا فيام بعد دورًا مهام يف احلياة الفكرية والسياس�ية والثقافية العراقية. ويل 
بعض الذكريات الطريفة مع شاعر األمة الكردية الكبري عبد اهلل گوران. كان 
ذل�ك يف عام 1958 وقبل س�قوط النظام امللكي بش�هر واح�د، حيث أطلق 
رساح�ي يف 1958/6/8 ألق�دم إىل حماكمة جديدة بس�بب اعرتافات حزام 

عيال، إال أن ثورة متوز هي التي ألغت ملفات هذه القضية.                
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مالحظ�ة: مل يكن التعذيب الذي ش�هدته هو األعنف وبكل تواضع، 
ولكن�ه نموذج�ًا مصغ�رٌا مل�ا كان حيصل يف العه�د امللكي، نموذج�ًا أكثر من 
اعتي�ادي يف تل�ك الف�رتة، ولك�ن مناضالت عراقي�ات ومناضل�ني عراقيني 
آخري�ن تعرض�وا لعذاب�ات ومعاناة أك�رب أثن�اء التعذيب، ولكنه�م صمدوا 
ورفع�وا اس�م املناضل�ني العراقيني يف س�بيل احلرية والديمقراطية والس�يادة 

الوطنية والعدالة االجتامعية عاليًا أيضًا يف سامء العراق احلبيب.

مل أك�ن راغب�ًا بأي حال يف تس�جيل ذكريايت الش�خصية، إال أن ترديد 
الس�يد عيل بن حس�ني املطالب بالعرش يف العراق التي حتدث فيها عن اجلنة 
العراقي�ة يف زمن أرسته احلاكمة وع�دم معرفته اجليدة بتاريخ العراق وأرسته 
يف بغداد هي التي دفعتني إىل تس�جيل هذه اللوحة املكثفة كمقطع صغري من 

حياة العراق حينذاك.  

كثريًا ما يقال عن أن ما جاء بعد العهد امللكي كان أمر وأقسى وأوجع 
ال باملناضلني فحس�ب، بل وبالش�عب كله. وهذا صحيح من حيث الواقع، 

ولكن ما ينسى دومًا ثالث مسائل جوهرية وهي:

1. ملاذا كان االس�تعامر الربيطاين يامرس القمع ضد الش�عب العراقي 

وض�د املناضلني مبارشة يف فرتة االنتداب؟ ألنه كان خيش�ى عىل مصاحله من 
القوى املناضلة ضد االس�تعامر واالستغالل واالمتيازات املجحفة ورغبة يف 

البقاء يف العراق.

2. ملاذا كانت احلكومات العراقية املتعاقبة بعد االنتداب قد مارس�ت 

ذات السياسة الظاملة والقمع ضد املناضلني من أجل احلريات العامة واحلياة 
الديمقراطية ومن أجل فرص العمل وضد االستغالل اإلقطاعي وتلك التي 
كان�ت تطالب باألرض للفالحني والعمل للعاطلني واخلبز للفقراء يف وقت 
كان�ت الب�الد فيه�ا إمكانيات لتغيري احل�ال؟ ألهنا كانت ختش�ى عىل مصالح 
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أس�يادها والفئات االجتامعية التي كان�ت متثل مصاحلهم بالدرجة األوىل، يف 
حني عانى الش�عب من الكثري من املشكالت. وإذا رغب اإلنسان العودة إىل 
األج�زاء أل� 22 الصادرة عن حمكمة الش�عب، وخاصة تل�ك التي متس أبرز 
أركان النخب�ة احلاكمة يف العهد امللك�ي لتبني له حجم الظلم والغبن والقمع 

الذي حلق باملناضلني من أجل مصالح الوطن والشعب.
3. إن هذه السياس�ات غ�ري الديمقراطية والقمعية التي مورس�ت يف 
العهد االس�تعامري والعهد الوطني األول والتي كانت خمالفة كلية للدستور 
العراقي والالئحة الدولية حلقوق اإلنسان التي شارك العراق يف وضعها منذ 
ت يف األمم املتحدة بنيويورك يف العارش من كانون األول/ العام 1947 واقرَّ
ديسمرب 1948 وصادق عليها العراق. إن العهدين االستعامري والوطني قد 
أسس�ا لقاع�دة ممارس�ة االعتق�ال الكيف�ي والتجس�س ع�ىل العوائ�ل وكتم 
األصوات وممارسة التعذيب يف املعتقالت والسجون ورضب االحتجاجات 
واإلرضاب�ات واملظاه�رات الت�ي كان الدس�تور يقره�ا، وهذا التأس�يس قد 
س�اهم يف تربي�ة أبن�اء املجتم�ع ع�ىل العنف والقس�وة وع�ىل مواجه�ة الغري 
ال بالنق�اش واحلوار، بل بالرفض والعراك وحماولة التغلب عىل اخلصم بكل 
الس�بل ب�دالً م�ن االحت�كام للعق�ل والتفاع�ل وإجي�اد الصيغ املناس�بة حلل 
اخلالفات واملش�كالت القائمة. إن املش�كلة يف القاعدة التي وضعت للعمل 
م�ن جان�ب احل�كام وهي الت�ي تعلمه�ا الذي�ن ج�اءوا إىل احلك�م يف العهد 
االستعامري أو العهد الوطني. وهو الذي قاد إىل قيام انتفاضة اجليش وثورة 
الش�عب يف الع�ام 1958، وم�ن ث�م ف�رتة حي�اة حري�ة وانفت�اح ع�ىل الع�امل 
وديمقراطية لفرتة قصرية عرفت مع األس�ف القتل والس�حل واإلساءة، ثم 
الف�رتة الت�ي ع�اش فيه�ا الش�عب من�ذ الع�ام 1960/1959 حي�ث دارت 
الرصاع�ات بني القوى السياس�ية وانتهت بانقالب 8 ش�باط 1963 الفايش 
الدم�وي. بعد ذلك سلس�لة م�ن االنقالب�ات القومية والبعثية اس�تقرت بيد 
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ح�زب البع�ث العريب االش�رتاكي )قيادة ميش�يل عفل�ق( يف 30/17 متوز/
يوليو 1968 واس�تمرت حتى نيسان 2003 حيث سقطت بأيدي العراقيات 
والعراقي�ني، ب�ل حت�ت رضب�ات الق�وات األجنبي�ة والتحالف ال�دويل غري 
الرس�مي ودون ق�رار م�ن جمل�س األم�ن ال�دويل بقي�ادة الوالي�ات املتحدة 
األمريكية وبريطانيا وف�رض االحتالل عىل البالد والتطورات الالحقة التي 
نعرفه�ا مجيع�ًا حي�ث نعيش الي�وم يف أجواء م�ن الرصاعات الطائفي�ة املقيتة 
واملدمرة لوحدة البالد واملجتمع بس�بب غياب روح املواطنة احلرة املتس�اوية 
وبس�بب وجود تداخل بني الدين والسياسة والدين والدولة بدالً من األخذ 
بالقاعدة املجربة "الدين هلل والوطن للجميع. واليوم جيري تكرار املأساة التي 
ب�دأ هب�ا العه�د االس�تعامري والعه�د امللك�ي والعه�ود الالحقة م�ن حيث 
اس�تخدام االعتقال والكيفي والتعذيب النفيس واجلس�دي والتهديد بأبشع 
العواق�ب إذا ما أرص املواطنة واملواط�ن يف املطالبة عىل حقوقه يف االحتجاج 
واإلرضاب والتظاه�ر، واملطالب�ة باحلري�ات الديمقراطي�ة العام�ة وتطبي�ق 
الدس�تور وااللت�زام بالقوانني الت�ي تنبثق عنه، ومكافح�ة اإلرهاب الدموي 
اجل�اري وحماربة الفس�اد املس�ترشي يف ط�ول البالد وعرضه�ا وعىل خمتلف 
املستويات وانتشار البطالة والفقر واتساع الفجوة يف الدخل السنوي لألفراد 
ب�ني فقري مدق�ع وغني متخم بأم�وال الش�عب املرسوقة، يف بل�د غني بنفطه 
وغازه وكوادره الفنية والعلمية وشعبه، إضافة إىل غياب الرؤية اإلسرتاتيجية 
للتنمي�ة الوطني�ة والتصنيع وحتديث الزراعة وتأمني الغ�ذاء واألمن الغذائي 
ورصف األموال عىل االسترياد دون االستفادة من أموال النفط لتنمية الثروة 
االجتامعية وحتس�ني أحوال الفئات الكادحة وتطوير الفنون والثقافة بش�كل 
ع�ام وكذلك محاية الطفولة واألمومة وحتقيق املس�اواة بني النس�اء والرجال 
ومحاية أتباع الديانات واملذاهب الدينية يف العراق واحرتام حقوق القوميات 
كله�ا وإش�باعها بحقوقها املرشوع�ة والعادلة، إضافة عىل اح�رتام الصحافة 
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والصحافي�ني والعل�م والعل�امء واألدب�اء والفنان�ني. ومل يلع�ب االحت�الل 
األمريكي واملحتل وممثله بول بريمر الدور الذي ادعاه لنفس�ه ورفضته مجلة 
وتفصي�اًل قبل احل�رب بوضوح كبري حني حت�دث عن احلري�ة والديمقراطية 
وحقوق اإلنسان، إذ عاش الشعب العراقي والعامل كله اجلرائم التي ارتكبتها 
ق�وات االحتالل يف س�جن "أبو غريب" وال�ذي كام يبدو أصبح نرباس�ًا ملن 

حكم وحيكم العراق أيضًا.                

إن األس�اس الذي بن�ي عليه الع�راق احلديث كان فاس�دًا، وما تزال 
تل�ك النبتة تنتج فس�ادا وتعي�د إنتاجه، إذ مل حترث األرض عىل أس�س مدنية 
وديمقراطية عميقة بحيث تريس أس�س جمتمع مدين ديمقراطي حر وحديث 
ومؤسس�ات دس�تورية ديمقراطية تفصل يف املامرس�ة العملية بني السلطات 
وبني الدين والدولة. من هنا نشري دومًا إىل العيب األول لكي نعمل من أجل 
إزالته وإال سيبقى يعاين شعبنا ومناضليه من عواقب النظم الدكتاتورية سواء 
أكانت قومية ش�وفينية أم دينية يمينية ومتطرفة ومتعصبة، أو أية دكتاتوريات 

أخرى حتت أية مسميات جاءت. 

برلني يف 2004/06/26  

كاظم حبيب 
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