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ويتـابع البـاحث النـفسي " األصـدقاء
سينشغلون بالتعليقات ( والأليكات)
ــعــني ســـيــســتــلم لـــكن الــشــخـص ا
الرسالة بـكل ما تتضـمن من تعنيف
ـقــصـود أو حتــقـيــر أذ يـعــرف أنه ا
بـالـرسـالـة وفي أحـيان أخـرى أذا لم

تكن الـرسـالة مـحكـمة

الـصــيـاغـة سـتــظل طـريـقــهـا ويـفـهم
أخــرون غـيــر مــعـنــيــ بـاألمــر أنـهم

ستهدفون بهذا اخلطاب". ا
w½Ëd²J _« q «u² « jOAMð

ويضيف العكيـلي " الدوافع النفسيه
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احلقيقة ليست كذلك ".
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ويــرى الـــبـــاحث الـــنـــفـــسي أحـــمــد
الــعــكــيــلي أن الــبــعض يــلــجــأ الى
ــبـاشــرة خملـاطــبـة الــطـريــقه غــيـر ا
االخـريـن لـعـدة أســبـاب وغـالــبـا مـا

تــتــعــلق هــذه األســبـاب
بـــالـــهـــدف
مــــــــــــــــــــــن
ــراســلـة ا
مشيرا الى
أن الـســبب
قـــد يـــكـــون
الـــتــــخـــوف
مـــــــــــــــــــــــــــن
ــــواجــــهـــة ا
ـــــبــــاشــــرة ا
الــتـي تــكــون
فـــيــــهـــا ردود
األفـعــال غــيـر
مـضـمـونة او
رغــــــــــــــبــــــــــــــة
الـــشـــخص في
ان تــــــــــكــــــــــون
شخـصيـته غير
معـروفه وسريه

ــقـابل بـهــدف احلـصـول عـلى لـدى ا
مـعلـومـات ما كـان ليـحـصل عـليـها
فـيــمـا لــوعـرف الـشــخص او اجلـهـة

رسل ). قابله شخصية ( ا ا
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أحــيــانـا تــتــحـول وســائل الــتـواصل
األجـتمـاعي والـفـيس بـوك على وجه
اخلـصـوص الى مــنـصـات لـلـخـطـاب
ـبــاشـر أذ حتــمل رسـائل الى غـيــر ا
األخـرين تـتـضـمن الـعـتـاب وأشـواق
العـشـاق والشـكـوى من غدر األحـبة
أو الـتعـبـير عن الـصالبـة واجلـلد في
ـصاعب وحتـقيق األحالم. مواجـهة ا
وعـلى الــرغم من كـون هــذه الـظـاهـرة
ـــواجــهــة جتـــنب الــبـــعض أحــراج ا
باحلديث وجـها لوجـهة مع الشخص
عـني أال أنهـا في ذات الـوقت تثـير ا
ألتباسا وتخـلق نوعا من التشويش
ـا غـيـر مـعـنـيـ أذ يـفـهم أخـرون ر

باألمر ان الكالم موجه أليهم. 
×متصنع الود !!

وفـي هــذا الــصـــدد يــشــيـــر جــمــال /
مـــــدرس -  40عـــــامــــــا / ان بـــــعض
منشوراته عـلى حسابه في فـيسبوك
هي في الـواقع رسـائل مـقـصودة الى
اخرين حتـمل عـتبـا او تـوبيـخا غـير

مباشر.
ويـــــضــــيف " ال افــــضـل الــــعــــتب مع
ن الـبــعض في كل االوقــات خـاصـة 
يـغــتـابـني في غــيـابي طـبــعـا اقـصـد
ن كـــــانـــــوا يـــــومـــــا مـن االحـــــبــــة
قرب لذلـك افضل توجيه رسائل وا
شديدة وقاسـية لهم لتـفريغ شحنات
اخلـيبـة والـغـضب التي تـنـتـابني في
ذلك الــوقـت ". ويــتــابع جــمــال " هــذا

الــنــوع من الــرســائل يــســمـح بــقـول
كالم قــد النــسـتــطــيع قــوله في وجه
االخــر لـقــسـاوتـه كـمــا انـهــا رسـائل
ايحـائية الحتـمل مضـام مـباشرة
وبـالـتـالي تـمـكن الـقـائل من الـتـهـرب
وعدم الـوقوع حتت طـائلـة القـانون".
ـــوجه الى وكـــانـت أخـــر رســـائـــلي ا
مـجـهـول قـلت فـيـهـا ( مـتـصنـع الود
ـــواقف) فـي أشـــارة الى تــــكـــشـــفـه ا
قـريـبـ عـني عـنـدما تـخـلي بـعض ا

واجهت أزمة وكنت بحاجة لهم.
ŸUDI½« W UŠ

وتـبـ نـدى / مـدرسـة -  30عـامـا /
انــهـــا تـــســـتـــخـــدم هـــذا الــنـــوع من
الـــرســــائل الـــتـي تـــنــــشـــرهــــا عـــلى
صـــفــحــاتـــهــا في مــواقـع الــتــواصل
االجـــتـــمـــاعي في حـــالـــة الـــزعل مع
زوجهـا وحـدوث حـالة من االنـقـطاع
ؤقـت او الهـجر أليـصال واجلفـاء ا
رسـائل له تـذكــره كـيف قـابل الـوفـاء

بالنكران.
وتضيف " في أحـيان أخرى يـتضمن
احلديث رسائل الى بـعض االصدقاء
أوالـــصــديـــقــات حتـــمل عــتـب غــيــر
ــوقـف مــعـ او مــبــاشــر نــتــيــجــة 
ـواقف وسلوكيات اجـتماعية أنتقاد 
خاطئة وهذا ماتطرقت اليه في اخر
منـشوراتي فـي حسـابي على الـفيس
بــوك قــلت فــيه :( لــيس كـل الــعـادات
والتقالـيد اكسبـاير .. احيانـا يختلط
االمـــر عـــلى الــبـــعض بـــ الــتـــهــتك

والـــتـــحـــرر). وكـــان مـــوجه لـــبـــعض
ـتمردات اللـواتي يطال صديقاتي ا

بحرية بال حدود.
Êu bN² *« ¡U b _«

فـــيـــمـــا تـــقـــول د. أزهـــار صـــبـــيح /
ـيـة تـنـشط في هـذا صـحـفـيـة وأكـاد
الــنــوع من الــنـشــر / " أنــهــا تُــسـمي
أغــلب مـا تــنـشــره عـلى (احلــالـة) في
حــســـابـــهـــا عـــلى مـــوقع الـــتـــواصل
االجـتــمـاعي فــيـسـبــوك بـ (األفـكـار)
منهـا ما يتـعلق باحلـياة أو الثـقافة
ـطلق فـهومه ا أو العـلم أو احلب 
وفي أحيان ليست كثيرة بالسياسة.
وتـتــابع "  الـغـايــة األسـاس من نـشـر
تلـك األفكـار هـو اإلفصـاح عـنهـا أما
نقاشهـا فذلك أمر مـتروك لالصدقاء
ـهـتـمـ مـنـهم عـلى وجه الـتـحـديد ا
فــيـــمـــا تـــأتي مـــنـــشــوراتـي األخــرى
بـصيـغـة (رسائل نـقـديـة) في حقـيـقة
األمـر هي لــيـست مـوجــهـة لـشـخص
بعيـنه بقـدر ما تؤشـر حاالت سلـبية
أخـذت تـسـتـشـري ـ وعـلى نـحـوٍ غـيـر
مــســبــوق ـ في الـواقــعــ احلــقــيـقي
واالفتراضي حتى أن مـنها ما وصلَ

الى مستوى الظاهرة.
وتـــضـــيـف صـــبـــيح " ولـــكي ال يـــظن
بــعض مَنْ هُم في قــائــمـة األصــدقـاء
انــهم مـعــنـيـون بــأي من مـنــشـوراتي
"الـنـقـديـة" عـادة مـا أسـتـعـ بـخـيار
(exception) ألســــتـــثـــنـي من رؤيـــة
نـشور مَنْ اعـتقـد أنه يظن ـ خـطأً ـ ا
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في الفـصل األول الذي احـتواه كـتاب
(في تــفــاصـــيل احلــدث.الــهــامش في
الـتـاريخ الـعـراقي) لـلـبـاحث األسـتـاذ
وقــد بــاسـم عــبــد احلــمــيــد حــمــودي
نشرته صـحيفـة ( الزمان)- بدءا- في
االولى بتأريخ 11/ من شهر حلقـت
ـــبــارك/1436هـ -28 من رمـــضــان ا
حـــزيـــران/ يـــونـــيــو/2016 حــمـــلت
عـنــوان ( رئـيس الــوزراء األسـبق في
روايـــــــــات مـــــــــتـــــــــعـــــــــددة.نـــــــــوري
السـعيد..انـتحر فـي ساحة الـنصر أم
قتله وصفي طـاهر?) واحللقـة الثانية
نشـرت في اليـوم التالـي حتت عنوان
( تــمـــاهي الــســعــيــد مع الــســيــاســة
البريطانية وموقفه من الكويت قاداه

إلى نهايته احلزينة).
يـــظـل الـــبــــاحث بــــاسم يــــلــــحف في
السـؤال عن من قـتل السـعـيد عـارضا
الــــواردة في الـــروايــــات الــــعــــديــــدة
فــضال عـن كــونه مـــعــايـــشــا الـــكــتـب
اذ كـــان في بــدايـــات شــبــابه احلــدث

علم العالية. طالبا في دار ا
أوال- يــتــسـاءل الــبــاحث بــاسم عــبـد
احلــمــيــد حــمـودي:"" هـل قـتـل نـوري
الــســـعــيـــد بـــاشــا الـــعـــراق ورئــيس
بــــيــــد اجلــــنـــود الـــوزراء اإلحتــــادي
االنـقالبـيـ بــقـيـادة الـعـقـيـد وصـفي
طـاهـر كــبـيـر مـرافـقــيه أم إنه انـتـحـر

بطلقات مسدس يحمله?"".
أقـول: وصــفي طــاهـر فـي ذلك الـوقت
ومن خالل كــان يــحــمـل رتــبــة مــقــدم
استقـرائي للـحوادث وما سـمعته في
الـــيـــوم نـــفــسـه; يــوم 15 تــمـــوز من
صــــديــــقي الــــذي كــــان قــــريــــبــــا من
وقـد رأى الــسـعــيـد مـنــطـرحـا ــكـان ا
قـال أرضـا يــجـود بـانـفــاسه األخـيـرة
جـاء صــديــقي غــفــوري ابــراهـيـم

ضـــابط بـــرتــبـــة مـــقــدم
قال طويل الـقـامـة
الـــــــــنـــــــــاس إن
إســــــــــــــــــــمـه
وصـــــــــــــفـي
وا طــــاهـــر
ضع في
احلسبان

إن
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أقــول: فــهـل لي أن أضــيف حــقــيــقــة
أخــرى لم يــسـمع بــهــا أحـد مـن قـبل
قبل كتـابة هذه الـسطور ولم يذكرهـا
وكثيرا مـا تساءلت مع نـفسي ومنذ
وانـا ذلك الــيـوم الــتـمــوزي الـدمــوي
كـنت في الـثــالـثـة عـشـرة من عـمـري;
سك الطافي على صفحة من هذا ا
وســحــبه (الــبالمــة) إلـى جـرف ــاء ا
الشط عـنـد محـلة الـشـواكة وأهـيلت
عليه (البواري) التي أشبعت بالنفط
واشــعــلت فــيــهــا الــنــيــران هـل هـو
ـســكـ الـبـريىء إبــراهـيم هـاشم- ا
رحــمـه الــله-?!بــعــد أن تــوثــقــنــا من

مصير سليمان طوقان ?!
ويـقــارن الـبـاحث بـاسـم بـ مـصـيـر
ـالكـة في مـصـر إثـر يـولـيو األسـرة ا
الـــــــــــــــتـي عــــــــــــــــومـــــــــــــــلـت  1952
وغادرت ميـناء اإلسكـندرية باحتـرام
ــــدفع حتــــيــــة لــــهـــا مع إطالقــــات ا
وبــ مـــصــيـــر األســرة واحـــتــرامـــا
ــلـــكــيــة في الــعــراق الــتي مــزقــهــا ا
لـلداللـةعلى نزعـات العنف الرصاص
ــــســــتــــمــــكــــنــــة في الــــعــــراقــــيــــة ا
وانـا هـنـا أذكر ـتـوارثـة وا الـنـفـوس
ولكن بـاإلمكان حقـيقة طـواها الدهـر
الـتـأكـد مـنهـا من خـالل الرجـوع إلى
وقـائع جلـسـات احملـكمـة الـعسـكـرية
التي ترأسهـا العقيد العليا اخلـاصة
ــــهـــداوي وقـــائع فــــاضل عـــبـــاس ا
اجلـلـسـات هـذه نـشـرت في طـبـعـت
شعبيـة وخاصة إذ صرخ في إحدى
اجللـسات بـعد اسـتعـار اخلالف ب
اثــر فــشل حــركـة بــغــداد والــقــاهــرة
الــعـقــيـد الــركن عـبــدالـوهــاب ( عـبـد
ــوصل في 9/ ــلك) الــشــواف في ا ا
صـرخ مـخـاطـبـا آذار/ مارس 1959
حـكامـهـا: تقـولون نـحن قـمـنا بـثورة
ـلك وأسرته مع إطالقات وتُرَحلون ا
نحن الثوار دفع توديعا واحـتراما ا
ـلك وخاله نـحن قتـلـنا ا احلقـيـقيـون
ونـوري السـعـيد.هـذه الـوقـائع كانت
تـــذاع عـــلى الـــهــــواء مـــبـــاشـــرة من
داللة على اإلذاعة والتلفاز العراقي
ثـــــــــقـــــــــافـــــــــة حـــــــــيــــــــــز واسـع من
وسترسخ مـفهوم العنف لدى الناس
حــتى أن حــبــاال رمـيـت عـلى الــنـاس
ـــتـــهـــمـــ وهـم في قـــفص بــــعض ا
االتــهـام مع قــصــائـد لــشـاعــرتـ لن
أذكر إسمـيهـما  فهـذا مسؤول كـبير
ومــؤثــر وكــان يــســتــقــطـب إهــتــمـام
واحـــــــــــتـــــــــــرام طــــــــــيـف واسـع مـن
يـــفــــتـــخــــر بـــالــــقـــتل الــــعـــراقــــيـــ
فــــكـــيـف ســـيــــكـــون رأي والـــســــحل
الـبـسـطـاء وحـالـهم?! وبـهـذا حتقـقت
نـبـؤة ملك الـعـرب الـشـريف احلـس
لــدى اســـتــقـــبــاله بـن عــلي بن عـــون
الــــذي ذهب إلى الــــوفــــد الــــعــــراقـي
وافـقة طالـبا مـنه ا قـابلـته احلجـاز 
عـلى تـنـصــيب جنـله األمـيـر فـيـصل;
مــلــكــا لــلــعــراق راجــيــا أن ال يــكـون
مصيره مثل مصير جده احلس بن
علي بن أبي طـالب- عـليـهم السالم-
ان ذلك زمــان فـــاعــتـــذر الــوفـــد مــنـه
مــــــضـى ولـن يــــــتــــــكــــــرر الـــــــفــــــعل
لـــكن- ويــالـألسف- تــكــرر الـــشــنــيع
بـــشــنـــاعــة أقـــسى واشــد فـــالــعــرق

والقسوة تسري في الدم!. دساس

كــان يـأمـل أن يـكــتب بــعض الــقـادة
ومن كـــان قـــريـــبـــا من حـــوادث ذلك
واذ لم يـجـد وقــد مـر الـزمـان الـيــوم
فآل عـلى نفـسه أن يكتـب ماعلق في

ذاكرته!
خـامــسـاً- ويــواصل الـبــاحث بـاسم
سـرده لوقائع عبـد احلمـيد حـمودي
ـعـروف ذلك الـيـوم الــدامي قـائال:""ا
تـداول إن وصـفي طاهـر هـو الذي ا
أطـــلق الــنــار عــلـى جــســد الــبــاشــا
الــقــتــيل لــكـــنــنــا جنــد بــ طــيــات
الـتـاريخ وثــائق تـقـول إن الـعـقـيـد (
كــذا) وصـــفي لم يــصـل إلى ســاحــة
وان الـذي أطـلق الـنـار عـلى الـنـصـر
نوري الـسـعيـد ( بعـد أنـتحـاره) هو
الـعـقـيــد الـركن قـاسم حـمـودي عـبـد
ؤلف كـتـاب ( الكـبار الـذي أكـد  الله
عـنى ص52 ص 53 الـثالثـة) هـذا ا
وهو فـي هاتـ الصـفـحتـ يـفصح
عن كــثـيــر إذ يـقــول إنه أضــطـر إلى
إطـالق الــنــار بـــكــثــافــة عـــلى جــثــة
ــنع الــنــاس من الــعــبث الــســعــيــد 
ولنقل جثته إلى والثبات أمر وفاته

الدفاع..".
أقــــول: إن أقـــوال قــــاسم حــــمـــودي
فان من يروم عبدالله ال تكاد تصدق
ابــــــــعـــــــاد الـــــــنـــــــاس عـن جـــــــثـــــــة
يـحـصل بـإطالق الـنـار في الـسـعـيـد
العـــــــلى جـــــــثـــــــة هــــــذا الـــــــهـــــــواء
والقيم السماوية واألرضية سك ا
الـتـمثـيل بـاجـساد ثْـلَـة مـنعـت من اُ
لــكن من أين لــهــذا اإلنــسـان ــوتى ا
اجملـــــــــبــــــــول عــــــــلـى الــــــــشــــــــر أن
والــعـــرب قـــالت تـــخــاطب يـــرعـــوي
وان قــاسـمـا اإلنـســان: يـاذا ارعـواء
هــذا يـريــد أن يـفــوز بـاجملــد وحـده!
وقد ـثْـلَة بـجـسد هـذا الـرجل مـجد اُ
واديل بــهـمـا مـات الــقـاتل والــقـتـيل
فـــلــــقــــد مـــات وصــــفي ومـن قـــبــــله
فــلـيـهــتـبـلـهــا قـاسم حـمـودي نـوري
عبدالـله فرصة سـانحة فـما من أحد

يرد عليه!
الـثـابت أن وصــفي طـاهـر هـو الـذي
أجــهـز عـلـى نـوري الـســعـيــد عـصـر
اخلــامس عــشــر من تــمــوز بــإطالق
ـــــــــلــــــــــــــــــــــــــيـــــــــــــــــــــــــة مــن صــــــــــــــــ
والباشـامنـطرح أرضا رشــــــــاشـته
ــدرسـة األوسـيـة اإلبــتـدائـيـة قـرب ا
الـــتي أســــــــــــست ســـنــة 1953في
.سـادســا- قـال مــنـطــقــة الـبــتـاويــ
األسـتاذ بـاسم مـتـسـائال عن قـتـيلي
وزارة الــدفــاع:"" قـــبل أن نــســرد كل
الروايـات نـود القـول إن في الـعراق
يوم 14 تموز 58 كانت هناك وزارة
بــرئــاســة الـــســيــد أحــمـــد مــخــتــار
تـــقــابـــلــهـــاوزارة أخــرى في بـــابــان
األردن فـيـمـا كـانت هـنـاك
وزارة إحتادية مـشتركة
بـــ الـــعــراق واألردن
يــــــرأســـــهـــــا نـــــوري
الـــســـعـــيـــد وتـــضم
وزراء من الــبــلــدين
كان منهما السيدان
ابـراهـيـم هـاشم نـائب
رئــــــــــــــيــس الــــــــــــــوزراء
وسلـيمان طـوقان وزير االحتادي
وهـما شـخصـيتان الدفـاع االحتادي

اقـول: سواء الـتونـسـيـة باالسـتـقالل
تشفع أم ال فـإن رئيس الوزراء قاسم
أطـــلق ســراح الـــســجــنـــاء كــافــة من
تـموز ـلـكي في 14  رجـاالت الـعـهد ا

1961  وليس مطلع سنة 1960.
ثـالـثا- االسـتـاذ بـاسم يـطـلق أسـماء
ـعمول بهـا حالياً الرتب العـسكرية ا
وهذا على رتب ضـباط يـوم اإلنقالب
اليـصح بل تـسـمـيـة رتـبـهم كـمـا كـان

معموال بها.
رابـــعـــاً- ويــــعـــود األســـتــــاذ بـــاسم
لـيـؤكـد""إن لــكل روايـة نـقـيـضـهـا في
وسنجد األحداث التـاريخيـة الكبـرى
الـنـقــائض تـتـصـاعــد أمـامـنـا ونـحن
نبحث هنا في مصـير نوري السعيد

الكة ومن ذلك: واألسرة ا
ـــالــكـــة هــو 1-إن من قـــتل األســـرة ا
الـنـقيب ( كـذا وردت) مـصـطـفى عـبد
الــلـه الــذي كــان أول من فـــتح الــنــار
شون في ساحة على أفرادها وهم 
ثـم تـبــعه فـي الـرمي قــصــر الــرحـاب
وهذا صاحبه عبد السـتار العبوسي
الـرأي يــؤيـده األسـتـاذ عــبـد اجلـبـار
مـحـمــود الـعـمـر في كــتـابه ( الـكـبـار
الـــثالثـــة)ص 202 أقـــول: بـــودي أن
أدون مـاكـتـبه الــرئـيس الـركن عـربي
اخلمـيسي في مـجلـة ( صوت اآلخر)
الـتي كـانت تــصـدر في أربـيل الـعـدد
تــــــــمـــــــوز 359الــــــــصــــــــادر في 15 
الذي كان قـد تخرج توا في 9 2015
تــمــوز 1958 في الـــدورة الـــثــالـــثــة
فــلــقــد والــعــشــرين لــكــلــيــة األركــان
ــصــداقــيــة تــوســـمت فــيه الــدقــة وا
فــــضال عـن قــــربه من واحلــــيــــاديــــة
لـكي أو شاركـ في احلدث من ا ا
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قــال الــســيـد اخلــمــيــسي وعــلى إثـر
قصف قـصر الـرحاب بـقذيفـتي مدفع
عـيار 105 مـلم" وافق نـزالء الـقـصـر
عـــــلى االســــــتـــــسالم دون قـــــيـــــد أو
وكـان أول من خـرج من الـبـاب شـرط
الزم األول رافق) ا ضابط اخلفر ( ا
مـؤنـس ثـابت ( هــكـذا وردت) رافــعـا
وخلفه بيـده اليـسرى مـنديال أبيـض
لك وألـوصي ( كذا?!) مبـاشرة كـان ا
ـالـكـة ومن ثم بـاقي أفـراد الـعـائـلـة ا
وعــنــدهــا وبــعض أفــراد احلــاشــيــة
وقف امــر الـسـريــة وبـاقي الــضـبـاط
وجـمـيع مـنـتـسـبي الـسـريـة حـامـل
أســـلــحــتــهـم وهم بــوضع الـــتــهــيــؤ
ـــســــتـــســــلـــمـــ مــــســـتــــقـــبـــلــــ ا
وحــ اقـتــرب ثـابت من السـتـالمـهم
الـــواقــفـــ بـــانـــتـــظـــاره (..) فـــاجــأ
الواقف بسـحب مسدسه الشخصي
تــزامـنت وأطــلق مـنـه عـدة إطالقــات
تـمامـاً مع فـتح نـار شـديدة وبـكـثـافة
من رمــاة كـانــوا بــالـطــابق األول من
الـقـصـر (..) وبـردة فـعل غـيـر إراديـة
ـا فيـهم ستار فتح جـميع الضـباط 
ـراتب النـار على العـبوسي وبـاقي ا
مؤنس ثـابت (كـذا) فأردوه قـتيال في
من األفراد احلال هو ومن كـان خلفه
وكانت الكة دون تمييز من العائلة ا
حـصيـلـة الـرمي من الطـرفـ سـقوط
أحــد مـراتـب الـســريـة قــتــيال وجـرح
ومن الزم األول مصـطفى عـبد الله ا
اجلانب الثاني سقوط اجلميع رجاال
ونـساء قـتـلى مـا عـدا زوجـة الوصي
وشـــخص آخــر ومـن ثمّ جـــرى نــقل
ستـشفى الرشـيد العـسكري القتـلى 
بــــــســــــيــــــارة عــــــســــــكــــــريـــــة إال أن
اجلماهير(?!) أوقفتها وسحبت منها
جــــثـــــة الــــوصـي عــــبـــــد اإلله فـــــقط

وتصرفت بها"".
وعـــلـى الـــرغم مـن ضـــعف أســـلـــوب
االان مـــاشــفع له لــدي الــكـــتــابــة

مـــاتـــوســــمـــته من صـــدق
اخلــمـــيــسي الــذي

كـانــا قـد قــدمـا اردنــيـتــان كـبــيـرتــان
صــبــيـــحــة يــوم اإلنــقالب إلى وزارة
ــعـظم الــدفــاع الــعـراقــيــة في بــاب ا
الســـــتــــــكـــــمـــــال بــــــعض إجـــــراءات
فـتـمت تـصـفـيـتـهمـا من قـبل اإلحتـاد
اجلـــمــاهـــيـــر احملـــتـــشـــدة وجـــنــود
ولم يـعــثـر عـلى جـثـتـيـهـمـا اإلنـقالب
مــطـلــقـا رغـم مـنــاشـدات الــسـلــطـات

األردنية.
ـرحـوم ابــراهـيم هـاشم كـان جــسم ا
ضعيفا ال يحتمل السحب (السحل?)
فصـبت اجلمـاهيـر حقـدها عـلى جثة
الـتي كانت رحـوم سلـيمـان طوقان ا
ـــرحــوم نــوري مـــشــابــهـــة جلــســد ا

السعيد"".
أقـــول: الــواضـح أن الــنـــاس فـــتــكت
بــســلــيـــمــان طــوقـــان وزيــر الــدفــاع
ظـانـة أنه نـوري الـسـعـيد اإلحتـادي
وأضــيف أن جــثـة طــافــيـة شــوهـدت
عــــصــــر يــــوم اإلثــــنــــ 14تـــــمـــــوز
وكـان نظـام مـنع الـتـجـوال قد 1958
فــــــــــــرض واذيـع مـن دار اإلذاعــــــــــــة
وكان هذا إسمها الرسمي الالسلكية
فرض مـنــذ تـأسـيـســهـا سـنـة 1936
بــــــدءا من الــــــســــــاعـــــة الــــــواحـــــدة
شوهدت جـثة طافية وخيط دم ظهرا
فتـوجه إليها اء يتسـرب منهـا إلى ا
بــــعـض (الـــــبالمـــــة) أي أصـــــحــــاب
الــزوارق وســـحــبــوهــا نــحــو جــرف
الـنـهـر  وأهـالـوا عـلـيـهـا (الـبـواري)
ــســكــ وظــلت جــثــة ا وأحــرقــوهــا
تــسـتـعــر طـوال الــلـيل حــتى صـبـاح
الــيـــوم الـــتـــالي في حـــفـــلـــة عــرس
وحــشـي جـــمــاعـي انـــطـــلق فـــيـــهــا
اإلنسـان ونزغـات شره ونـزعاتـهامن
ولعل من بقي عقالهـا ففعل األفـاعيل
حـيــا من أبـنــاء مـحالت كــرخ بـغـداد
ــطــلـة عــلى الــنـهــر مــا زال يـتــذكـر ا

أساة تلك. الواقعة ا
¡U*« W×H

نـــحن أبـــنــاء احملالت الـــقــريـــبــة من
دجــلـة نــعـرف أن الـغــريق ال يــطـفـو
ـاء إال بعـد أيـام عدة; عـلى صفـحـة ا
ولـكـن جـثـة وبــعـد أن تــنـتــفخ بـطــنه
عــــــصــــــر يـــــوم 14تــــــمــــــوز كــــــانت
ومـا كـانت بطـنه منـتفـخة البسـها
ـا يـؤكـد مـوتـهـا وغـيـر مـتــفـسـخـة
ومع ذلك فـقــد طـفت واألمـر الـقــريب
هل كان هـذا من الـظواهـر الـعـجـيـبـة
الضحـية هـو معالي الـسيـد إبراهيم
هــاشم نــائب رئــيس  وزراء اإلحتــاد
الــهــاشــمي الــذي عـقــد بــ الــعـراق
واذيـعت وقـائـعه في 14 من واألردن

شباط/ فبراير 1958? أم من?!
مـا أكـثـر أسـرار احلـيـاة ودهـالـيـزهـا
ومـا أكـثـر خــفـايـاهـا? لـذا أعـجب من
سـكـونـيـة عـقـول بـعـضـهم يـحـكـمـون
بـظـواهـر األشــيـاء من غـيـر الـغـوص
فيها ويـأخذون النصـوص مسلمات
اليـــرقى شك وارتـــيــاب إلـــيـــهــا!وفي
ختـام دراسته الـقيـمة الـضافـية قال
ـدقق بـاسم عـبـد األسـتـاذ الـبــاحث ا
احلميـد حمـودي:""وإذا كنا قـد أكدنا
واقعة عـدم التـمثيل فـي جثة الـباشا
في الشوارع إال في نطاق ضيق وإن
اجلثة الـتي مزقت هي جـثة سلـيمان

طوقان- رحمه الله-"".

نوري
السعيد

بغداد

سليمان طوقان

وصفي لم يـكن مـعروفـا أبدا في ذلك
مـــــــــا يـــــــــؤكـــــــــد صـــــــــدق الـــــــــوقت
هل أنـت نــــوري فـــــســـــالـه الـــــقـــــائل
فـغــمـغم الــسـعــيـد أن نـعم الــسـعـيــد
فـــأطـــلق عــلـــيه صـــلــيـــة من رشــاش
سـتـرلـنك أمـريـكي الـصـنع الـذي كان
يــــتـــــســــلـح به اجلـــــيش الـــــعــــراقي
ثم حــــــــمـل فـي لـــــــوري وقــــــــتــــــــذاك
قيل إنه ذهب به نحو وزارة عسكري

الدفاع.
ثـــانـــيـــاً- ويـــعــــود األســـتـــاذ بـــاسم
لـيـتـســاءل:"" ولـكن الـسـؤال األهم إن
ما تـداولـته األخـبار عن سـحل جـثته
فـي شــــــارع الـــــــرشـــــــيــــــد لـم يـــــــكن
وان اجلثـة اُلَممَثّلْ بها كانت حقيقيا
فهل من إجابة لهذا لشخصية أخرى
الـــــســـــؤال الـــــذي يــــــثـــــار في هـــــذا

وضوع? ا
ــتـظــاهـرة في شـارع كـانـت الـنـاس ا
الــرشـــيــد صــبــاح ١٤تــمــوزتــتــداول
نــظــارة قــيل إنــهـا نــظــارة الــدكــتـور
محـمد فاضـل اجلمالي- رحـمه الله-
احــد رؤسـاء الــوزرات خالل الــعــهـد
والذي اعـتقل وقدم للـمحاكمة لكي ا
وحــكم عــلــيه بــاالعـدام ثـم تـشــفع له
الــســيــد احلـبــيب بــورقــيــبــة رئـيس
اجلمهورية التونسية فأطلق اللواء
الركن عبد الـكر قاسم (...) سراحه
مع غيـره من السـاسة الـعراقـي من
ـلكي مطلع عام 1960 رجال العهد ا
فـــســافــر إلـى تــونس وعــاش فـــيــهــا
وكـــانت هـــذه مــــعـــززا حـــتى وفـــاتـه
الـنـظارة لـصـاحب الـشـخـصـيـة التي
ـتـظاهـرون والـتي تـشابه مـثل بهـا ا

جثتها جثة الباشا"".
اقــــول: ســـــواء تـــــشــــفـع الــــرئـــــيس
الـــتـــونـــسي األســبـق بــورقـــيـــبــة
الــذي كـــان له لـــلـــجـــمــالـي
يــوم فـــضل رائع عـــلـــيه
كــانت مــنــظــمــة األ
ـــتــحـــدة تـــنــاقش ا
القضية التونسية
واســتـقـاللـهــا عن
فـرنــســة-- وهـذا
مـــــــا قــــــــرأته وال
أعـــــــــرف مــــــــدى
صحـته ودقته--
ولـم يــــــتــــــمــــــكن
بورقيـبة من شرح
وجــــــهـــــــة نـــــــظــــــر
النـه لم يـــــكن بـــــلــــده
مــــعـــتـــرفــــا به دولـــيـــا
ــــــــــثال بـــــــــوصــــــــــفـه 
فــاحلـقه اجلــمـالي لـشــعـبه
ومن بـــالـــوفــد الـــعـــراقي
خالل ذلـك تــــمـــــكن
مـن تــــبــــيــــان
وجهة النظر
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يبدو ان كل شيء في العراق صـار مجازا  .. وكل عمل للـتخريب  متاحا
.. لم جنرب علما جديدا اال و شوهناه  .. حتى وصل التشويه الى  لغتنا
اجلميلة    فنال من أدبـها   وبالغتها   ورصانـتها  .. ولو عاد العالمة
مصطـفى جواد الى احليـاة  ألصيب بغـيبوبـة و ما  استفـاق   من خطر
استخدام الـلغة  في شـبكة انـترنت العـراق .. وهو يرى بـألم  ان برنامجه
(قل .. والتـقل) قــد تـغــيـر  الى :  (قل .. وقل) واســمع اغـنــيـة / يــا حـلـو

صبح .. يا حلو  فل  .
واللـغة الـعربـية .. سـواء كانت دارجـة ام فصـحى  اعالميـة   ام وسطى
.. هي االكـثـر انــتـهـاكـا عـلـى مـنـصـات الـفــيـسـبـوك    بــعـد ان تـغـيـرت 

وتشعبت  و ترهلت  حتى اصيبت بداء الركاكة  ونقص البالغة  .
صرنـا نـكـتب / كـيفـمـا اتـفق  بال اكتـراث  وال قـلق .. (انـتي  وكـنتي 
بـتـذلة تـاخذ وشلـون صـرتي) ونحن نـخـاطب نُون الـنـسوة .. والـكلـمـات ا
طريقـها بال استـحياء ..  وحـلت مكان  الـفصحى  بـتحد وصالفـة  بلغة
فيـسـبوكـيـة مسـتـباحـة .. لـها قـواعـدها وكـتـابهـا   ومـعجـبـوها .. هـذا ما
جنده عـلى مـواقع الـتواصل االجـتـماعـي   وهي اقرب  الى سـوق الـهرج

.. وال خالص منها وال فرج  .
امـا األلقـاب فـصـرنـا نـوزعـهـا باجملـان    بـريـاء  ومن غـيـر حـسـبان .. /
هـذا اديـب رائع  وذاك عـالـم جـامـع ومـانع .. فــالــقــزم في الــعـلم واالدب
حتـول الى عـمالق    واألمي في الـسـيــاسـة والـصـحـافـة  صـار  بـلـيـغـا
وصاحب قول  وكياسة  والكل  منور .. والـدردشة  الهابطة  لها صدى
واخـبــار و انــوار .. حــتى ظن الــبـعض .. انــنــا  نـعــيش عــصــر الـتــنــويـر

والفالسفة االبرار   .
وليس هنـاك من عنوان او لقـب  ينسجم  مـع مضمونه  ولـيس هناك من
مـديح  يــنـســجم و مـوضــوعه  .. حــتى صـارت الــلـغــة حـقال  يــزرع فـيه
الـتــفــاح مع الــبــصل .. والــورد مع الــفـجـل .. فـغــدت اجملــامالت  ســوقـا

للنخاسة .. ومؤشرا على التفاهة .
ن يصف (شخصية) بـرامجية.. بأنها على (خلق اقول هذا ...وانا ارى  
 عظـيم) وهـو يـعرف  وانـا اعـرف  وانـتم تـعرفـون ان هـذه الـشخـصـية 
(شـيـطـان رجـيـم)  وهي من فـرط الـسـفــاهـة  .. جـعـلت من بــرنـامـجـهـا 

قاموسا زاخرا  في السب والشتم والوضاعة .
ـيـة.. بأنـهـا تـرتـقي  الـى الـكـمال  واخـر .. يـصف لـنـا  شـخـصـيـة اكـاد
والرقي وعشق اجلمال  .. وانا اعرف ان هـذه (الشخصية) سوداوية في

نظرتها   وطائفية  في احاديثها  .
اما عنوانات البرامج  فحدث وال حرج .. فليس هناك من انسجام   وال
رابط يربـط بيـنـهـا  وليـس من عالقة بـ الـعـنـوان وقصـده  لـغـة وداللة 

حصافة وجزالة  .
واغرب ما ارصـده .. ان مراسـلي الفـضائـية الـعراقيـة يبـعثـون برسـائلهم
اذا غاب احلرف الـعربي عنـهم .. وكأن الفـضائية الى (imn) وال ادري 

العراقية في حالة (تؤمة ) مع البريطانية (BBC) ال سامح الله  . 
اما بـرامج التـسـويق السـيـاسي .. فحـدث وال حرج  (شـي مايـشبه شي)
فاحلرف الواحد .. صار حروفا متطايـرة ومتنافرة   مرة محجبة  ومرة

ناورة  تسويق ومغامرة . سافرة .. وا
اما  (بـشـيـر  شـو) فـقد بــــــــشـرنـا  وأغـوانـا   واضحـكـنـا   وابـكـانا 
فهو لم يلـــــــــجأ الى اللغة العـربية لعنوان برنامجه  اال  انه راوغ وبالغ
ـنــــــقـذ سـخـريـة في اسـتـخـدام لـغــــــة (الـچـايـخـانـة) وصـار الـبــطـــــل ا

وسلطانا  .
وفي األطراف .. جنـد الـكروش واالصـنـاف .. وحـديث في الفن والـسـيرة
ــقــدم نــبش في ســيــرة ضــيــفه  وال الــضــيف وفق في أوصــاف   فال ا

احلديث  عن  نفسه  . 
نحن نـعيش مـرحلـة (احلاكم بـامـره) .. فكل من امـتلك صـفحـة الكـترونـية
صار كـاتـبا مـقـدامـا .. وكل من قدم بـرنـامـجا  اصـبح قـاضيـا مـهذارا ..
فأعطى احلق لنفسه  في استباحة كرامة العباد  و خرق حرمة البالد .

وَيَـا قوم .. / نـحـتـاج الى الـقـلـيل من الـكالم.. والـكـثـيـر  من االصـغاء  ..
فحـكمـة اخلالق احلـامـد ..ان جعل في مـخلـوقه أذنان 

ولسان واحد  .. لكننا  جعلنا ألنفسنا ألسنة كثر 
وأذنا واحدة .

واليـوم  .. نـحن سـاهـون  وفي السـيـاسـة  الهون
اعون. .. حتى ضاع من أيدينا  القلم و ا
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تــقــريــررســمي صــادر من دائــرة الــطب الــعــدلي فـي احــدى احملــافــظـات
العراقية يؤكد فيه تـشريح جثة متوفي بيّنت فـيه االوصاف الظاهرية لتلك
ــظــاهـر ــوقـوف) وعــمــره وجــنـسه وا ــعـتــقل أوا اجلـثــة من بــيــان اسم (ا
اخلارجـية واوصاف اجلـثة الـتي تمت مـعايـنتـها وفـحصـها وبـيّن التـقرير
) وهي عالمات وجود مـظـاهـر تعـذيب عـمرهـا بـحـدود (حوالي االسـبـوعـ
ـعصـم ومـنطقـة الكـاحلـ وعالمات فـلقة تقـييد عـلى شكل آثـار حول ا
عـلى شـكل نـزف دمـوي شـديـد في اجلــلـد ومـا دونه من انـسـجـة لـيـنـة في
باطن القـدم وتظـهر فـيه الكدمـات والرضوض و"نـتيـجة التـشريح اكدت

أن سبب الوفاة ناجت من التعذيب ".
هذا الـتقـريـر الصـادر من جـهة رسـميـة عـراقيـة يـب بـوضوح عن واقع ال
يـسـتـطع احـد ان يـنـكـره وهــو عـدم احـتـرام حلـقـوق االنـسـان االسـاسـيـة
ــسـجـونـ واحملــكـومـ وايــاً كـانت الـتــسـمـيـة او ــوقـوفـ وا وتـعـرض ا
العنوان الذي يحمله اي شخص يقع بايدي القوات العراقية العسكرية او
عروفة والتي عروفة او غير ا االمنية او غيرها من التسميات والعناوين ا
عـاملة القـاسية داخل مـواقف االحتجاز قد يتعـرض فيهـا الى انواع من ا
هـينة ـعاملـة القـاسيـة وا والتـوقيف ويتم اسـتخـدام التـعذيب اجلـسدي وا
واســتــغالل وضع هــؤالء االشــخــاص اوابــتــزازهم بــكـل انــواع االبــتـزاز
والتـأثـير عـلـيهـم وعلى عـوائـلهم (زوجـاتـهم وبـناتـهم واخـواتهم وامـهـاتهم)
ا يـؤدي الى انتـزاع االعـترافـات منـهم وبـطرق وحـشيـة وقـاسيـة تعـجز و

الكلمات واالوصاف بيانها وتعدادها.
ــركـز ـة الــتـي كـشــفــتــهــا وســائل االعالم ومــا أكــده بــيــان ا هــذه اجلــر
اإلعالمـي جملـــلس الــــقـــضـــاء األعــــلى والـــذي جــــاء فـــيه أن " مــــحـــكـــمـــة
تـهم للتـعذيب اتخـذت االجراءات القـانونية حتقيق....وبـعد ثبوت تـعرض ا
واصدرت اوامـر قبض بـحق عـدد من الضـبـاط وهم مديـر مكـتب مـكافـحة
اجرام ------ وضابط حتقيق برتبة رائد وجـرى توقيفهم فيما أصدرت
امر قبض بـحق ضابط حتقـيق آخر برتـبة نقـيب " .وأن " احملكمـة اتخذت
ادة 410 تـهم وفقـاً الحكام ا كافة االجراءات الـقانونيـة ودونت اقوال ا

من قانون العقوبات".
ان التعذيب في السجون العراقية اصـبح واقعا ال يستطيع احد ان ينكره
النه واقع معاش ومعروض في كل وسائل االعالم والتواصل االجتماعي
ومــفـروض بــحــيث يــتــعــرض الـيـه كل من يُــســاق الى هــذه االمـاكـن الـتي
اصبحت جـهنم حقيـقية يـتم فيهـا تلفـيق وترتيب الـتهم اجلاهـزة بناءأً على
شكاوى واخبار اخملبـر السري والوشايات الـكاذبة او الكيديـة وما يتبعها
ـقـاس وشـخـصـيـة الـذي يـتـعـرض من اعـتـراف مـفـصـلـة ومـرتـبـة حـسب ا
ستـمر مع انعـدام اخلدمات الـضرورية االنـسانية من منـهج وا للتعـذيب ا
مكان اجللوس او النـوم وقوفاً وسوء الغذاء وانـعدام اي اهتمام باوضاع

قبول. السجناء الصحية او االنسانية بحدها االدنى وا
ـواطن العـراقي الذي ـصيـر الذي آل الـيه حال ا ـوت هو ا تعـذيب حتى ا

عرفنـا اسمه هويـته واتخذت بـعض االجراءات القـانونية
بـحق الـلـذين عــذبـوه وقـتـلـوه حتـت الـتـعـذيب ولـكن
مـــاذا عن مـــصـــيـــر عـــشـــرات او مـــئــات او آالف
ـفقـودين مـنذ عـدة سـنوات ُـغيـبـ وا عـتـقلـ وا ا
والذين مات الـكثـير منـهم ولم يعـرف احد هـويتهم

وتهم أحد?!!. او لم يعرف 


