
الـــــنـــــاس من جــــــمـــــيع أنـــــحـــــاء
ونــريــد أن نــضــرب مــثـاال الــعــالم

للوحدة ).
bŠ«Ë XOÐ

الي مع ذلك فإنَّ خـطط  الصـرف ا
ـشـروع (البـيت الـواحـد) هذا هي
ـبادرون بـبـناء خـطط طـموحـة. وا
ــــشــــروع فــــخــــورون بـــأنَّ هــــذا ا
مــشــروعــهم هــذا لــيس مــشــروعًـا
بل هــو لــغـــايـــات الــســـيــاســـيـــ

مشروع شعبي. 
ــــفـــتــــرض أن يــــتم جــــمع فــــمن ا
تـكـالـيف بـنـائه من األهـالي. وهذه
إذ يـبلغ حـجمـها الـتكـاليف كـبـيرة
ثالثة وأربعـ مليون وخـمسمائة

ألف يورو. 
وقد بدأت منذ  2014حملة جلمع

التبرعات. 
ولــــكن مـع ذلك ال يــــبـــدو الــــوضع
فحـتى اآلن  جـمع مـلـيون جـيـدًا
مــنـهـا يـورو فــقط من الـتــبـرعـات 
ئة ألف يورو سوف أكثر من ثما
ــان يـــقـــدمــهـــا فـي الـــواقع الـــبـــر
ـــاني عـــنــدمـــا يــتم االتـــحــادي األ

وضع حجر األساس. 
وحـيــنـمــا يـتم جــمع مـبــلغ عـشـرة
ستبـدأ أعمال البناء. مالي يورو

وعــلى الـــرغم من ذلـك فــإنَّ اإلمــام
إذ يقول(لدينا قادر سنجي متفائل
في برل عوامل تـزيد من عزمنا).
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بينمـا تُبنى الكنيسة على اليهودي
كــمــا ســتــحــتــوي مــســتــوى واحــد
الـكـنيـسـة على ألـة أورغ مـوسيـقـية
وســوف يـكـون هـنــاك أيـضًـا أمـاكن
سـجـد) وتـابع كـوه لـلـوضـوء بـا
ـثـيــر هـو أنك عـنــدمـا تـرجع إلى (ا
تـكـتـشف أنـهـا تـشـتـرك في ــاضي ا
الكثير من الرموز الهندسية فهي ال
تــخــتــلف عـن بــعـضــهــا الــبــعض).
عـلى وأضـاف (لـيس من الـضـروري
ـسـجـد أن يــحـتـوي ا ـثـال سـبـيل ا
كـونات التي فـهي من ا على مـئذنة
ـكن وجــودهــا لـيس عــلى ســبـيل
الـوجـوب كـمـا ال حتـتـاج الـكـنـيـسة

إلى برج. 
ويـشـبه ذلك إلى حـدٍ كبـيـر الـرجوع
إلى نـــشـــأة الــعـــقـــائـــد الـــثالث في
أوقـات الـتقـارب بـينـهـا واشتـراكـها
في الـــســمـــات الــهـــنـــدســيـــة لــدور

العبادة). 
من جـهته قـال هـوبيـرغ عن الديـانة
سيحية   إن (كل عقيدة ستحتفظ ا
ـنـطـقـة بـطـرقــهـا في الـعـبــادة في ا

اخلاصة بها).
(ســيــكــون هــنــاك مــعــبـد وأضــاف 
نـريـد يــهـودي ومــسـجــد وكـنــيـســة
ساحات لـطقوسنا استخدام هـذه ا
نــريـد اســتـخـدام وصــلـواتــنـا مــعـا
ــسـاحـة في قـلـب اجملـمع لـلـحـوار ا
ن ال عـــقــيـــدة لــهم) ـــنــاقـــشــة و وا
وأضاف (برل مـدينة يجـتمع فيها

ويــــضـــيف أنَّ (الـــتــــنـــوُّع في هـــذه
ـديـنــة وكـذلك الـكـثــيـر من الـنـاس ا
ثلون الشروط ستعدين للحوار  ا
ثاليـة لتشييـد البيت الواحد). ان ا
انية بـرل تصنع في العاصـمة اال
الـــوقت الـــراهن تـــاريـــخـــا ديـــنـــيــا
بــــتــــعــــاون مــــســــلــــمــــ ويــــهـــود
ومسيحي لبناء مكان يستطيع أن
يـصــلي فــيه اجلـمــيع يــطـلق عــلـيه

(البيت الواحد).
ـــكـــان حتت وســــوف يـــضم هــــذا ا
ســقـف واحــد مـــســـجــدا ومـــعـــبــدا
يهـوديا وكـنيـسة. ويقـوم التـصميم
ــتـفــرد لــلـمــشـروع عــلى بــنـاء من ا
وفي الـطـوب يـتـوسـطه بـرج مرتـفع
الــفــنــاء بــاألســفل ســتــكــون أمــاكن
الـــصالة لــلـــديــانــات الـــثالث. لــقــد
أحـضـروا مـعـهم عـنـد اإلعالن األول
كـتــبًـا لألدعـيــة والـصالة وشــمـعـة;
وتــرافــقــهـم عــازفــة بــيــانــو تــعـزف
ترنيمة (امنحنا السالم برحمتك). 
وعـــلى الـــرغم من أنَّ رجـــال الـــدين
الثالثة لم يكونوا يتوقَّعون حضور
مؤمـن كـثيـرين إلى موعـظتهم عن
إالَّ أنَّ الــكـراسي  اجملــهـزة الــسالم 

كانت مليئة باحلضور.
مسـألة رائـعة أن يـكون هـذا اجملمع
أول منـشأة دينـية في الـعالم جتمع
ب معبد يهـودي ومسجد وكنيسة
وسـيـكون اخـتـبارا في مـبـنى واحد

للتسامح.

كـنت في الـصبـا اسـاعـد ابي (رحـمه الـله) في مـتـجـر بـسـوق شـعـبي أيام
زمان وقد كان السوق يحتفظ بالزعلة مـنذ الصباح الباكر  انثى بتتعرف
على اعدادات البيت عادة تبدا بعد صالة الظهر .. فيما اليوم تغير احلال

ا في منتصف النهار. األسواق ال تفتح وال يبدأ العمل فيها وتنشط ر
ـواقع وتـايتـالت بعض الـقـنوات  اخـبار انتـشـرت اخبـار علـى صفـحات ا
تقاعدين حددت بعضها (3 او 5 او 7 صرف سلفـي وا تبشر بتوزيع ا
ـستوفى  ومـعناه الـفقير او 10) مالي دينـار .. توزع حسب الـرصيد ا
الـذي هـو بــامس احلـاجـة الى ســكن وتـرمـيـم وعالجـات ومـقــتـنـيـات وحج
رتفع على استثنائي وسفر يأخذ اقل السلف. فيما بعد لصاحب الدخل ا

اعلى.
الفقـير في عراقـنا الـقد واجلديـد (هلس هلـسا) بـعد ان طحـنته احلروب
ـعــتـقالت  وجــلـطـتـه الـطـائــفـيـة وعـصــره احلـصـار ودمــرته الـســجـون وا
ـتـمردون عـلى القـانـون ... غيـر ذلك الـكثـير من واحملاصـصة والـفـساد وا
ـقراطـيـة) .. فـكأن احلـكـومـة تعـالج اوضـاعـنا امراض الـدكـتـاتوريـة والـد
ن عنـدهم حلمة  االجتمـاعية بـطريـقتهـا احملاصصـاتية  - تـعطي حلـمة 
وترمي عظمة عـلى من اصبحوا هيـكالً عظمياً  –كما يقول عادل امام في

رائعته اخلالدة مسرحية (الزعيم) .
سـتفيـدين من السلـفة - البلـوة - : (عمي هاي بـلوة  تقبل قال لي احد ا
ـسـتــفـيـدين قـبـل ان يـبـصـمـوك ايـادي طـابــور ال يـنـتـهي مـن الـنـفـعــيـ وا
ويسـلمـوك إياها  والـفقــــــير يـفرح بـها النه غـريق يبـحث عن قشـة  لكن
تسـديدهـا اصعـب من استالمــــــها واكـثـر انهـاكا واذالال)  ثم الـتفــــــت
ـاذا ال تسـلطون الي معاتـبا بل نـاقدا  انـتم وسائل االعالم والـكـــــــتاب 
الضـــــــوء عـلى مفـاسد مواجـع بلوة الــــــــسلـفة من اذالل االســــــــتالم
ـصارف عـراقـية الى اجحـاف شـــــــــروط الـتسـديـد والـفوائـد  ألـيـست ا
ــال عــراقي ألــســـنــا نــحن عــراقــيــ  ام الــفــقــراء من الــدرجــة ألــيس ا
الـســـــابـعـة  اال يـدري رئـيس الـوزراء ورؤسـاء الـكـتل شـروط وقـيــــــــمة

واذالل السلف ? ) .
اذا تـأخـذني قـدمـاي صـبـاح كل يـوم الى الـعـراقي احلـمـيم (أبو ال ادري 
رحـيم) بـائع الـصـحف  الـذي لم يـعـد يـراني بـشـكل جـيـد  لـكـنه مـا زال
يـصـارع احلـيـاة يــكـافح من اجل لـقــمـة الـعـيش الــشـريـفـة ورفع الـراس 
واطنة صـاحلة وسوالف اشم من عـبقهـا الفرح وأتـامل بها براعم االمل
.. وقد ساله صـبي عن جريـدة  فلم يـجدها  فـتاسى الـصبي وسـالنا هل

باإلمكان احلصول عليها . 
فــقــلت لـه : (مــاذا تــريــد فــيـــهــا ..). اذ اصــبح نــادرا مـــا جتــد من يــقــرا

الصحيفة الورقية من هم بهذا العمر .
قال : (ان خبر وصورة لي قد نشرت فيها ..) .

فـقــال أبــو رحـيم : ( عــمي تــعــال شـوي من الــصــبح الن جتي نــسـخــتـ
ويـشــتـروهـا وهي تــصـدر بــشـكل مــتـقــطع لألسف بـرغم

السؤال عنها) ..
فـرد الـصـبي : (عـمـي ال اسـتـطـيع ان آت اال ظـهـرا

الني انام في اخلامسة صباحا تقريبا) ..
فـقــلت له : (لم ذاك) ..فــقــال اعـتــدت الـســهــر عـلى

الفيس وال اصحى اال بعد آذان الظهر) .   

جاذبية تاريخية . 
وذلك ألنَّ أرض ورشــــــة الـــــبــــــنـــــاء
ـــهــجـــورة هــذه ال تـــكــشف عن أنَّ ا
الـتي لم يـعـد الـيـوم ســاحـة بـطـرس
يــــعـــرفــــهــــا أي مـــواطن بــــرلــــيـــني
هي فـي الــــواقـع قــــلب تـــــقــــريـــــبًــــا
حيث ـانـية الـتاريـخي الـعاصـمة األ
ـركز الـسابق لـلمـدينة كانـت تمثل ا
- ـــزدوجــة (الــتــاريـــخــيــة) بــرلــ ا

كولونيا.
ـهنـدس كوهـ وفريقه من وبحث ا
ــــعــــمــــاريــــ عن ــــهــــنـــدســــ ا ا
التصمـيمات اخلاصـة بدور العبادة
الــثالث واكـتــشـفــوا أن هـنـاك أوجه
شـبه كـثـيـرة في مـا بـيـنـهـا إلى حـد
شروع قيد فاق توقعاتهم وما زال ا
الـتـصـمـيم والــتـطـويـر وجتـمع اآلن
األمــوال لـتـحـويل الـرسـومـات الـتي
ــعــمــاريــون إلى مــبـان صــمــمــهــا ا
ـيــزة. ويــشــرح مــصـمم حــقــيــقــة 
شروع ويلفريد كوه أن األماكن ا
اخملصصة للديانات الثالث ستكون
لكن بـأشكال ساحـة متـساويـة في ا
مـخــتـلـفـة حتـمل كل واحـدة من دور
العـبادة السـمات اخلـاصة بالـديانة
الـــتي تـــعــبـــر عـــنه واوضح ان( كل
مسـاحة صُـممت وفقًـا لالحتـياجات
التـي يقـتـضـيـهـا الـدين الـذي تـعـبر
ــــعــــنى خــــصــــائص كل أي  عـــنـه
عــــقـــــيــــدة). وأضــــاف  ان (هــــنــــاك
ــعــبـد ــســجــد وا مــســتــويــ في ا
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يـبـقى مـفـتـاح احلـرب عـلى الـفـسـاد بـيـد الـسـلـطـة  وهي اجلـهه الـوحـيـدة
الـقـادرة عـلى اتـخــاذ الـقـرار  فـكل الـنـجــاحـات في دحـر هـذه اآلفـة عـلى
مسـتوى دولي ارتـبطـت بأرادة  الـساسـة على مـكـافحـة الفـساد  وقـدرتهم
ومة. ورغم أن على التصـدي وخوض هذا الصـراع بكل قوة وفاعـلية ود
تعاقبـة ما بعد عـام ٢٠٠٣  أعلنت في خطـابات البداية أغلب احلكومـات ا
ان احلرب عـلى الفساد ضـمن برامجها وتصريحات مـنح الثقة أمـام البر
ـفسدين احلكـومية  وجـزء منـها بـدأ يعـطي سقـوفاً زمـنيـة للـقضـاء على ا
واالطـاحـة بـرؤس الــفـسـاد  واسـتــعـداد تـلك احلــكـومـات عـلى مــكـافـحـته
فـسدين  إال وأعربت عن جـديتـها في اتـخاذ كل الـسبل الـكفـيلـة بردع ا
أن إعالنـات الــنـوايـا ســرعـان مـا تــصـطـدم بــواقع يـبـرز تــغـلـغل شــبـكـات

الفساد  وسطحية التعامل معها  وطبعاً جنهل االسباب ? 
وهي طبعاً سـطحية تـلك االجراءات  ال نعرف  إن كـانت مرتبطـة بسوء نية
أم هي نــاجتـة عـن عـدم قــدرة حــقــيـقــيــة عــلى خــوض الـصــراع وفي كل
احلـاالت فـإن الـنـتـيـجـة واحـدة: فـشل مــتـواصل في الـتـحـكم في الـفـسـاد

والقضاء على رموزه .
ـكن أن تنـشـأ من فراغ بل هي ولـيدة مـجمـوعة إن اإلرادة السـياسـية ال 
ـتــرابـطـة مـن بـيـنــهـا وعي الـقــيـادة الـســيـاسـيـة ــعـقـدة وا ـعــطـيـات ا من ا
وتطـلـعاتـهـا وقـدرتهـا عـلى حـشد الـدعم الـداخلـي واخلارجي ومـدى رغـبة
اجملـتــمع في دحـر الــفـســاد. وكـذلك مــدى قـدرة الــقـوى الــتي سـتــتـضـرر
مصاحلهـا نتيـجة احلرب عـلى الفساد واسـتعدادهـا للمواجـهة باسـتعمال
ــمــكـنــة والــضـغط بــكل الــوســائل والـســعي الــدؤوب إلفـراغ كل الــطـرق ا

اإلصالحات من محتواها وقوامها في ذلك مال وقوة وتأثير إعالمي.
يـعــني ان صــدقت الــنـوايــا يــصـبـح تـزامن الــفــعل واضــحـاً  وان تَــحـولَّ
الفساد الى عنوان خلطاب سيـاسي اعالمي فارغ من االجراءات بالتأكيد
 سنشهد مايشـهدهُ العراق اليوم من ضعف في االجـراءات وتمدد لشَللَّية
ؤسف ان يـحدد السـيد رئيس الـوزراء  اربع وشبكـات الفسـاد  ومن ا
ــهـمـة تـشـهـد حـاالت فـسـاد وكـان ذلك امـا مـفـصالً من مـفـاصل الـدولـة ا
ـتـحدث ا احـرج اجلـمـيع كون ا ثـلي الـشـعب (مجـلس الـنـواب )علـنـاً 
ثل رأس السلطة التنفيذية   وهي اشارات فقط ونحن نحتاج الجراءات

رادعة .
ويزداد الوضع تعـقيدا مع وجـود قصور وعدم ثـبات في فهم دور الـسلطة
في مكافـحة الفـساد. فهل أن دورهـا يقتـصر على تـوفير أرضـية قانـونية?
ـفــسـدين  أم أن دورهــا يـشـمل فــقط إنـشـاء فـالـقــانـون كـفـل مـحـاســبـة ا
كافحة الفساد وتكليفه كافحة الفساد  مثل اجمللس االعلى    مؤسسات 
ــثــلي اغــلب ــلف كــون اجملــلـس يــتــألف من  بــصــفــة حــصــريــة بــهــذا ا
كـافحـة الفـساد  كـخطـوة تـبدو نـوعا من االسـتقـالة ـعنـيـة  ؤسـسات ا ا
ورمي حمـل مكـافـحة الـفـسـاد علـى هذه اجملـلس  أكـثـر منه دعـمه  لـلـعمل
قابل يـبقى خوض حـرب حقيـقية وفق واتخاذ اخلـطوات العـمليـة  . وفي ا

استراتيجية معَدَّة و مضبوطة ومتكاملة مفقودا حلد اآلن.
أن كثرة تصريحـات السلطة التـنفيذية  بـعزمها على مكـافحة الفساد دون
ــصـداقــيــة في مـكــافـحــة الـفــسـاد. فـعـل حـقــيـقي يــحـقـق أثـراً يــفـقــدهـا ا
ـتــــعـاقـبة بـأن كل من يـتـــالعب بـقوت فتـصـريحـات رؤسـاء احلـكومـات ا
ـفــــسدين واطن سَـيُـقـدم  للـمـحـاكم لنـيل جـزائهِ الـعـادل  ونحن نـرى ا ا
يتـمــــتـعون بـحـصانـة شـخـصيـة او حـزبـية  ويـتـمـــتـرس في ظل حــــمـاية
واطنـ يفقدون الثـــقة في عـــزم احلكومة كاملة  تلك االسبـاب  جعلت ا
ـانهم في حـقـــيــقـة شنـهم احلرب عـــلـى الفسـاد  كما أن  ويحد من إ
ـسـتـويـات بـالـعـجـز أمـام هذه تـواتـر الـتصـريـحـات الـرســـمـيـة في أعـلى ا
ة قـبل بدء الظـاهرة والـتسـلـيم بصـعوبـة مـجابـهتـها يــكرس فـكــــرة الهـز

احلرب.
احلرب ضـــــــد الـفساد بحــــــاجة الى الضــــرب بيد من حــــديد ولم نر
ـداهــــــــنـة والـضـــعف والــوهن بـاجملـابـــــهـة  الـفـســاد بـالـعـراق سـوى ا
يحـــتاج الى ثورة عـارمة تقـضـــي على رمـــــوزه وتنقض على اوكـــاره 

والــثــورة بــحـــــــاجــة الى ارادة من ســاســة شـــــجــعــان
ــنــاصب ارتــضـــوا عــلى انـــفــســهـم الــصــدارة فـي ا
واخــتــاروا طـــــريـق اجملــابــهــة والـــتــصــدي حلـــفظ
االمــــانــة  هـــل لــديــنــا ســاســة يــحــمــــــلــون تــلك
ـواصـفـات فـلـنـنــــتـظر عـســى االيـــــام الـقــــادمة ا
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صــدر مــؤخـرا عن دار (درابــ الــكـتب)
لـلـمـؤلف  عـلـي  جـاسم  الـسـوادّ كـتـاب
جـديـد  حـمل عـنـوان  (الـقـائـد اجملـهول
لـــثـــورة 14 تـــمـــوز 1958). يـــتـــحـــدث
الـكــتــاب عن  الـدور اجملــهــول واخلـفي
للمـرحوم  الزعيم  الـركن  عبد  الوهاب
احــد اعــضــاء الــلــجـنــة الــعــلــيـا امـ 
لـتـنظـيم  الـضبـاط  االحـرار  في اجناح
عـــبــر مـــذكــرات ثــورة 14 تــمــوز1958
فــطـوال واحــاديث تــســردهــا عــائــلــته 
بـعــد  الـثــورة  كـان اخلــمـســ  عـامــا 
الــزعــيم  الــركن  عــبــد  الــوهــاب  امـ
يتـحدث  الى  ابنـائه  بتـفاصيل  دقـيقة
و مــعـلــومـات خــطـيــرة حــصـلت  خالل
والــعــســكــريــة مــســيـــرته احلــيــاتــيـــة 

والوطنية . 
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وكانت عائلته وحتديدا ابناؤه يُدَونون
ألن  تــلك كل كــلــمــة يــقــولــهــا (ابــاهم) 
ـعلومـات  كانت  اسرارا التـفاصيل  وا
كـاشـفا لم  يُـطـلِع احـداعـلـيـها مـن قـبل 
بــهـا عن وشـايــات وخـيـانـات  كـادت ان
عظم  التنظيمات السرية  في تطيح  
وخيانات اخرى تسببت  بقتل اجليش 
 الثورة  واغتيال  زعيمها (عبد  الكر
ومـن هم  االشــخـــاص الــذين  قــاسم ) 
كـــانــوا  وراء  تــلك  اخلـــيــانــات . لــقــد
استـطاع  الكـاتب علي  جـاسم  السوادّ
ّــــــولع  بـــــالــــــبـــــحث والــــــتـــــقـــــصي ا
عن مـــا تــبــقى  من اســرار والــتـــنــقــيب
من الوصول وخفايـا  في  ثورة  تمـوز 
الى ابــنــاء عـائــلــة الـزعــيم الــركن عــبـد
و بعد وفاته عام   2008 الوهاب ام 
ــذكــرات عـــلى مــدى اربع جــمع  تـــلك ا
لـيـعـيـد صـيـاغـتـهـا  بـأسـلوب سـنـوات 
ولـتُـقــدم  في  كـتـابٍ عـلـمـي ومـنـهــجي 
ومــؤلف جــديــد له . قــدم الــسـوادّ  في
كــتــابه (الــقـائــد اجملــهــول  لــثـورة  14
ســتـة اســئـلــة لم  حتـدد تـمـوز 1985) 
اجـابـاتــهـا  بــشـكل  نـهــائي  حـتى االن
ـؤلـفـات ـصـادر  والـبـحـوث و ا عـبـر  ا
الــتي  كــتــبت عـن ثــورة  تــمــوز  طـوال
و اجـاب عــنـهـا في ـاضــيـة  الـعــقـود  ا
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ثم  يــتـطـرق ووزيـر  الــزراعـة  وكــالـة  
ـرحوم الـكـتـاب  الى  مـوقف  الـزعـيم  ا
عـــبــد  الـــوهــاب  امـــ  من انــقالب  8
شباط  عام  1963 ورفضه  للعمل  مع
عــبـد  الـسالم  عـارف  ووفــائه  لـلـثـورة
والـزعـيم  وكـذلك  حـركـته  الـسـيـاسـيـة
في  زمن  الـــرئــــيس  عـــبــــد  الـــرحـــمن
عـارف  وتــرشـيــحه  لــرئـاســة  الـوزراء
واحـبـاط  هذا  الـتـرشيح  بـعـد  انقالب
البعث  في  17 تموز  1968 واعتقاله
من قــبل  الـســلـطــة  الـبـعــثـيــة  وبـقـائه
مـعـتـقال  في  قــصـر  الـنـهـايـة  سـنـتـ
ـرحلـة  التي حـتى يخـتتم  الـكتـاب  با
قـضـاهـا  الـزعـيم  عـبـد  الـوهـاب  امـ
ــــنـــفـى  بـــعـــد مــــغـــادرتـه  وطـــنه في ا
ليقـضي  ما تبقى  من مضطرا  1972 
عـــــمـــــره  فـي الـــــعـــــمـل  مع
ـعــارضـة  الـعـراقـيـة ا
فـي  لـــــــــــــــنــــــــدن
حلـــــــــــ وفـــاته

عام  2008. 

الـلـجــنـة  الـعــلـيــا  لـتـنــظـيم  الــضـبـاط
ـذكرات عـندمـا اعـادوا نشـر  ا االحـرار 
نفـسهـا  في  مرحـلة  زمـنيـة  اخرى  قد
غـيـروا  كثـيـرا من احلـقائـق  فتـضـمنت
جتــعل ـــذكــرات اخـــتالفـــات عــديـــدة  ا
الــبــاحث والــقــار يــواصل  بــحــثه  و
تـنقـيبه  في  اقـبيـة  التـاريخ  للـوصول
الى  حــقـيـقـة مـا جـرى  يـوم  14 تـموز
و مـــــــا ســــــبــــــقـه  مـن مــــــراحل  1958
تـــأســيس  حـــركــة الــضـــبــاط  االحــرار
واخلــيــانـــات  الــتي  تـــعــرضـــوا  لــهــا

والتحديات  التي  واجهتهم  . 
ـرحـوم لـذا وجـدَّ الــسـوادّ في  ابـنــاء  ا
الــزعــيم  الــركن  عــبــد  الــوهــاب  امـ
احـد اعـضاء  الـلـجنـة الـعلـيـا  لتـنـظيم
الـضــبـاط  االحـرار  الـذين  دونـوا عـلى
مــدى اربـعـة  عـقـود من الـزمن مـذكـرات
والـدهم الـتي لم  تـنـشر ولـم  يتـنـاولـها
هـمة صـادر ا احـد ا أي كـتاب من قـبل 

في االجابة  عن اسئلته الستة . 
فــكـــان الــكـــتــاب عـــبــارة  عن مـــذكــرات
يـــرويـــهـــا  والـــد  ألبـــنـــائـه جتـــيب عن
اذ   صياغتها طروحة  الفرضيات  ا
 من قبل السـوادّ الذي  راجع  اكثر  من
ثـمانـ  مصدرا لـلتـأكد  من سـالمة  ما

يتم  طرحه  .  
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وكما اسـلفنـا  فأن  الكـتاب  يتألف  من
ـــراحل عـــشـــرة  فـــصـــول  يــــبـــدأ من ا
التاريخية الـتي  سبقت  الثورة  مرورا
 بالـظروف  االجـتمـاعيـة  التي  عـاشها
ــرحـوم  الـزعـيم  الـركن عـبـد الـوهـاب ا
امـ و الـتي  اسـهـمت  في  بـــــــــلـورة
شـخـصـيـته  الـعـسـكـريـة  والـسـيـاسـية
االسـبـاب الـتي كـمـا يـتـنـاول  الـكـتـاب 
ادت  الى  نـــــشــــــــــــأت احلــــــــــركـــــات
الـــســريـــة  في  اجلـــيش  ومـــتى بــدأت
تـتـشـكل  نـواة  الـضـبـاط  االحـرار  وما
دور  الــزعـيم  الـركن  عــبـد  الـوهـاب
امـ  فــيــهــا  ?.  ومن ثم  يــنـاقش
الكتاب  اخليـانة  التي  تعرضت
 لـــهــــا  احــــدى اجملـــمــــوعـــات
الـــســريـــة  الــتـي  تــزعـــمــهــا
ـرحــوم  الــعـقــيــد  رفـعت ا

احلــاج  ســري  لــلــكــشف  عن الــواشي
والـتـي  عـرفت  بــحـادثـة  (الــكـاظــمـيـة)
كــمــا يـســلط  الــكــتـاب  الــضــوء  عـلى
رحـوم  الـزعيم ـهـمة  الـتي  نـفذهـا  ا ا
عـــــبـــــد  الــــوهـــــاب  امــــ  فـي  ثــــورة
14تــمـوز وتــغـيــيـره  لــتـأريخ  وحــركـة
الــقــطــاعــات  الــعــســكــريــة  الت قــامت
بــالــثـورة  وكــذلك  دوره  في  الــكـشف
عادية صرية  ا عن  موقف  احلكومة ا
عـندمـا ع  مـلحقـا  عسـكريا  لـلثورة  
فـي الــســفــارة  الــعــراقــيــة  في  مــصــر
ومن ثم  االجنــازات  الـــتي  قــام  بــهــا
بــعـد  تــسـنــمه  مــنـصـب وزيـر  الــعـمل
والـشــؤون  االجـتـمـاعـيـة

مسـتنـدا عـلى ما جـمعه فـصول عـشـرة 
اضـافـة من مـذكـرات تُـطـرح  ألول  مـرة 

الى  خلفيته التاريخية . 
وقد أوجز تلك  االسئلة بـ : 

1- هل الثـورة  تمت بـفعل قوة  وطـنية
مـخــلـصــة  او هي  مـحـصــلـة  حـتــمـيـة
لــتــخــطــيط خــارجي  نـــــــفــذته  ادوات

عراقية  ?. 
2- هل مــــا أقــــدم عـــلــــيـه  (الـــضــــبـــاط
االحــرار) صــبــيــحــة  14 تــمــوز 1958
هو ثـورة  شعـبية  وطـنيـة  استدعـتها
الــضـرورة  الـتـاريـخـيـة  او هـو انـقالب
عسكري  لتحقيق  طموح بالسلطة  ?. 
4- هل الــــثــــورة  تــــوغـــلـت في  عــــمق
ــطـالب  الــشـعــبـيــة  و اجلـمــاهـيــريـة ا
وحقـقت  رغبتـها  باحلـكم  الوطني  او
انـهـا فـتـحت  الــبـاب  امـام  االنـقالبـات

العسكرية  الحقا?.
5- هل عـمــلـيـات  الــقـتل  و الـتــصـفـيـة
ـلـكيـة  و بعض الـتي  طـالت  العـائـلة ا
رمــوز  الـنـظـام  هـي  جـزء  من ادبـيـات
الـثـورة  او انـهـا فـعل شـخص  واحـد 
وخـارج ســيـاق االتــفـاقـات ارجتـالــيـة  

ب  الضباط  االحرار ? .
6 - هل الـزعــيم  (عـبــد  الـكــر  قـاسم
عبـد السالم  عارف ) وحـدهُمـا من قاما
بالثورة  او هنـاك  ضباط  اخرون  كان
لـهم دور  حـقـيـقي  وفـعـلي  في  تـنـفـيذ

الثورة  ?.
ؤلف عـلي  جـاسم  الـسوادّ لـقـد ذهب ا
في اجـابــاته عن تــلك االسـئــلـة بــعـيـدا
الذي تـخضع كـاني والزمـاني الشـرط ا
ـؤلــفـات في اغــلب ا له تـلـك االجـابــات 
ــــصــــادر  اخلــــاصــــة  بــــثـــورة  14 وا
ــذكـرات تــمـوز 1958 ألنه وجــد في  ا
الــتي نـشــرهـا  اغــلب اعـضــاء الـلــجـنـة
والتي العليا لتنظيم  الضباط االحرار 
ـقـدمـة  عن تـمـثل اصـدق  الـشــهـادات ا
الـثـورة  و ما سـبقـهـا  وتعـطي  اجـوبة
وجــدَّ ان الــكــثــيــر  مــنــهــا قـد مــهــمــة  
اذ ـكـان  خــضـعت لـشـروط  الـزمـان و ا
ان بـــعـض  الــضـــبـــاط  حـــ  نـــشــروا
مـذكراتهـم  والتي  تـضمـنت  معـلومات
عـديــدة  وتـفــاصـيل  دقــيـقــة  في  عـمل

اليهودية  والكاهن البروتستانتي
جـريــجـور هــوبـيــرغ  عن الـديــانـة
ـسـيـحيـة ورجل الـدين اإلسالمي ا

قدير ساجني.  
ـــســـلم اإلمـــام ا ويـــعــــد ســـاجني 
الــذي ــشــروع ــشــارك في هــذا ا ا
يقـول: أن (البيت الـواحد ) إشارة
ـسلـم لـلعـالم بـأن األغلـبيـة من ا
ــون في كـل أنــحــاء الــعـــالم مــســا
ويــراه أيــضــا ويــنــبـــذون الــعــنف
ـيــزا يــتم فـيه مــكــانـا مــثـالــيــا و
تــبــادل الــثـقــافــات اخملــتـلــفــة بـ

األديان.
وذكــــــــرت هــــــــيـــــــــئــــــــة اإلذاعــــــــة
كـان الذي شـهد أن (ا الـبريـطانـيـة
سيكون أحد أماكن تعذيب اليهـود
ففـي هذه الساحة كانت عبادتهم )
تـنـتـصب بـشـمـوخ وفـخـر كـنـيـسـة
الـتي أصـيبت في الـقـديس بطـرس
ـيـة الـثـانـيـة بـأضرار احلـرب الـعـا
انيا كبـيرة وقد هـدمتهـا حكومـة أ
الــشـرقــيـة في عـام 1964 وحـرمت
بـــذلك ســــاحـــة بـــطــــرس من آخـــر
ها التاريخية وجعلتها تنتقل معا
إلى سبات عـد األهميـة استغرق

عشرات العقود. 
وبــــــالـــــــتــــــالـي فـــــــإنَّ (الــــــبـــــــيت
ـتعـدد األديان في سـاحة الـواحد)ا
ـثـابة مـعلم بـطرس سـوف يـكون 
تـاريـخي لـلـمـؤمنـ في الـعـاصـمة

وحَّدة . انية ا األ
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كـشف مـجمـوعة ومـنذ سـتـة أعوام
من األثـاريـ في برلـ  عن بـقـايا
وتــقــرر إحــيــاء ــة ــقــابــر الــقــد ا
شروع العـقيـدة الدينـية وتـوسع ا
من مـــبــــنى لـــديــــانـــة واحـــدة إلى
احتـاد يـشمل األديـان الـثالثـة ففي
قـــد الــزمـــان كــان  لـــهــذا مـــكــان

الـــــــزمــــــــان هـــــــو الـــــــوقـت الـــــــذي
وعـلى مـر هـذا الـزمـان نـقلت مـضى
وألهـمـيـة لـنـا الـكـثــيـر من االحـداث
الــزمـان الـقـد ومــا كـان يـدور فـيه
تتفاعل الـيوم وجهات نظـر مختلفة
في األفـــكــــار والـــدين  والــــعـــبـــادة

بشكل سلمي  وايجابي . 
ان هـنــاك أمـاكن ـاضـي يُــذكــر في ا
ولـكن لـم تكن اسـتـخـدمت لـلـعـبادة 
الــعــبــادات حتـــدث في  ذلك احلــ
بــالــتـــزامن مع بـــعــضــهـــا بــعــضــا
ــســاجــد في جــنــوب اســبــانــيـا فــا
حتـــولت إلى كـــاتـــدرائـــيـــات بـــعـــد
ــــســــيــــحــــيـــ عــــلى ســــيــــطـــرة ا
وفي تـــــركــــيـــــا حتــــولت األنــــدلـس
الكنائس إلى مـساجد بعد احلروب
فكان مكان العبادة لدين العثمانية 
واحـــــــــد  فــــــــــقـط فـــــــــمــــــــــثـال  في
تــتـحـول الــكـنـائس إلى بـريــطـانـيـا
مــســاجــد وفــقًـا لــلــتــغــيــرات الــتي
ـنـطقـة كـمـا كان مـسـجد تـشـهـدها ا
"آيـست انــد" في لـنــدن كـنــيـسـة في
القـرن الثامن عـشر لـكنه حتول إلى
مــعــبـد يــهــودي قــبل الــتــحـول إلى
وأصـبح اآلن دارًا مــسـجــد إسالمي
سلمون الزائرون للعبادة يقصده ا

إلى البالد.
ولكن كل ما سبق يختلف تمامًا عن
ــارســة الـــعــبــادة وزاولــتــهــا في
األديـان الـثـالثـة اخملـتـلـفـة كـجـيران
حتـت ســـــــــقـف واحـــــــــد وفـي وقت
يعد "البـيت الواحد" مشروعًا واحد

طموحًا وجريئًا جدا. 
وهو ليس فـقط أوَّل مبنى ديني في
ــا مـكــان واحـد يــجـمع ـانــيـا وإ أ
ــســـيـــحـــيــة ثـالث ديـــانــات وهـي ا
والــــيــــهــــوديــــة واإلسـالم. ويــــضم
مشروع “البـيت الواحد ”احلاخام
انـــدريـــاس نـــشـــامــا عـن الـــديـــانــة

 ”u «œ« d²Ýu½  «¡u³Mð s  ‚bB¹ r  U
ذكـرهم في كـتـابه. في عـام 1495
تــــخــــلـت اســــرته عن الــــديــــانــــة
الــيــهـوديــة واعـتــنــقت الــعـقــيـدة
الــــــكــــــاثــــــولــــــيــــــكــــــيــــــة وكـــــان
نـوسـتـرادامـوس حــيـنـهـا يـنـاهـز
الـتــاسـعــة من عـمــره فـيــمـا ادرج
والـــده عــام  1512عــلـى انــهـــمــا
ـسـيحـية عـضوان في اجلـمـاعة ا
اجلــديـدة درس نــوسـتــرادامـوس
الــطب وكـان يــسـهم بــخـبـرته في
مـكـافــحـة مـرض الــطـاعـون الـذي
. شـاع اجــتــاح اوربــا ذلـك احلــ
صـيت نــوسـتــرادامـوس بــعـد مـا
نـشـر كـتـابه( الــتـنـبـوءات ) االمـر
الذي جعل النـاس يتوافدون اليه

اته.  من كل مكان حتى 
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طـلـبت مــنه كـاتـرين دي مــيـتـشي
مــلــكــة فــرنــســا بــأن يــرسم لــهــا
كنها من حتديد مخططا بيانيا 
مـكــان زوجــهــا واوالدهــا في ايـة
حلــظـة وفـي اي مـكــان .يــحــتـوي
الـــكـــتـــاب عـــلى مـــجـــمـــوعـــة من

كـتوبة بـاسلـوب مبهم االشعـار ا
ـفــردات من وغــامـض ومـتــلـيء 
لــغـات مــتــعـددة مــثل الالتــيـنــيـة
والـبــروفــنــســالــيــة وااليــطــالــيـة
واالغريقية .وقد عمد الى ذلك عن
قصد بهدف جتنب مقاضاته على
انه ســاحــر او مــشــعــوذ وخلــلق
حالة من االرباك. اثارت تنبوءاته
جــــدال واســــعــــا فـي اوســـــــــــاط
ـلـوك واحلـكام الـكـنـيـسـة وعـنـد ا
خــاصــة عــنـــدمــا كــانت تـــتــعــلق
بــوراثـــة عــرش او مـــوت مــلك او

ة جيش او ما الى ذلك .  هز
فـي عـــــــــــام 1550 انــــــــــــتـــــــــــقـل
نـــوســتـــرادامـــوس الـى مـــديـــنــة
كـان الذي (صـالون )الـفـرنسـيـة ا
بـدأ فـيه كــتـابـة تــنـبـوءاته.  ومن
تنبوءاته هـــــــي ان هنري الرابع
ســيـكـــــــــون مـلــكـا عــلى فـرنــسـا
يوما ما  وفعال حصل ذلك. ومن
اشـــهـــر تـــنــبـــؤاته الـــتي اذهـــلت
ــاته انه اجلـمــيع وكــانت بــعـد 
في عــــام  1799 وبــــعــــد جنــــاح

الثورة الفرنسـية بأربعة ايام قام
ثالثـة سـكـارى فـرنــسـيـ بـنـبش
قــبـره فــوجــدوا جـثــته وقــد عـلق
على صدره قـالدة كبيـرة محفورا
عليها بخطه وقد كتب هو تاريخ
ــة نـــبش قـــبــره  ونـــبــوءة هـــز
ـــيــة ـــانـــيـــا في احلـــرب الـــعـــا ا

الثانية. 
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ويــــروي نــــوســــتـــرادامــــوس في
احـدى الــربـاعـيــات ان الـبــشـريـة
ســـتــــنـــعم 57 ســـنــــة بــــالـــسالم
والـــرفــاهــيــة وكـــان الــبــعض قــد
فـسـرهـا عـلـى انهـا احلـقـبـة الـتي
تــفـصل بـ حــربـ هـمـا احلـرب
يـة الـثانـيـة الـتي وقعت في الـعـا
شــــعـــام 1945 والــــتي يــــزعم ان
نـوسـتــرادامـوس تـنــــــــــــبـأ بـهـا
ـيـة الثـالـثة اي في واحلـرب الـعا
عـــام 2002 ويـــرى الــــبـــعض ان
احداث 11 سبـتــــــــــــمبـر اشارة
لبدء احلرب الـتي ستقع في نحو

سلمون 2012 حيث سيغزو ا

اوروبـــــا بــــدءا مـن اســــبـــــانــــيــــا
ويــدمـرون رومــا ويــنــضم الــيـهم
جــحـافل الــروس وان احـداث 11
سـبـتـمـبر هـي مجـرد انـذار مـبـكر
لـتلك احلـرب. ولم يـحـدث امر من
هــذا. اخـيــرا يــدعي الــبــعض في
عــصـــرنــا الــراهن قـــدرتــهم عــلى
الـــــتــــــــــــــنــــــبــــــؤ كـــــمــــــا فــــــعل
نـوســتـرادامــوس في مــا يـتــعـلق
ـسـتقـبلـيـة ويزعـمون بـاالحداث ا
ان احـــــــــاســـــــــيـس وافـــــــــكــــــــارا
تـــراودهـــــــم مـن خالل احلـــاســة
الـسـادسـة مـنـذ نـعـومـة اظـفـارهم
فـتــضــيــفـهم وســائل االعـــــــــالم
ـعـرفـة مـا سيـدلـون به لـلــــــــعام
ـقــبل ولـكن ال يـجب ان نـنـسـاق ا
كلـيا وراء ما يـقولون وعـــــــــلينا
ان نــحـكّم الـعــــــــــــقل كـمـا يـجب
اخـضاع جـميع تـصـريحــــــــاتهم
الـــــــــــــصــــــادقـــــة مــــــــــــــنـــــهـــــا
والــكـــــــــاذبـة لـلـدراسـة ومـعـرفـة
نـســبـة مـا صــــــــــدق مـنــهـا ومـا

كذب.  
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بغداد

نوستر اداموس

نـــوســـتــر ادامـــوس هـــو طـــبــيب
ومـــنـــجم فـــرنـــسي ولـــد فـي عــام

اعتمدت شهرته على 1503
كتابه (الـتنبوءات) الـذي يتضمن
تـــوقــعـــاته  الهـم االحــداث الـــتي
ســــــوف حتـــــدث فـي زمـــــانـه الى
نهاية العـالم الذي توقع ان يكون

في عام 3797.
كـان يـقـوم بكـتـابـة االحداث
عــلى شــكـل ربــاعــيــات
غـيـر مـفهـومـة فـعـمد
بـعض الـعـامة الى
تـــفـــســـيـــر تـــلك
الـــــــنـــــــبــــــوءات
بــالــتــواصل مع
االشــــــــخــــــــاص
ـعـنـيـ الـذين ا

عبد الكر
قاسم و عبد
السالم عارف


