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انــــتم لـم تـــخــــرجــــوا من اجـل ازالـــة
شـخص وتــنـصــيب اخـر بل خــرجـتم
لـصــنـاعـة عــهـد عـراقـي جـديـد بــعـقـد
اجتـماعي جـديـد يضـمن لكل ذي حق

حقه 
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الـــعـــراق يـــعـــيش حـــالـــة صـــراعــات
مـستـمـرة بـ طـبـقـة حتـاول احلـفاظ
على رؤيـته بطـريقـة بنـاء الدولة وفق
مصـاحلـها ومن يـدعـمهـا وبـ شعب
تلقى اخلـيبات بـان يرى نورا بـنهاية
كل انفـاق الطـبقـة السـياسـية ليـحقق
ـــــشــــروعــــة وفق بــــعـض حــــقــــوقه ا
دستورنا اجلامد الـذي ابقاه الساسة
ـنـافـعـهم ولـهـذا حـالـة الـثـبـات مـرنـا 
والـــصــــمـــود بـــســـاحــــة الـــتـــظـــاهـــر

شروبات وغيـرها من احقاد وفساد ا
اجلـــــهـــــات االخـــــرى الـــــتـي حتــــاول

احباطكم وفشل الثورة 
وضياع دم الشهداء هدرا".

أنتم جـيل عـلم األجيـال مـعان جـديدة
لــلــشــجــاعــة واالقــدام والــتــضــحــيــة
.علـمـتـوا اآلخرين كـيف يُـبـنى الوطن
وكـيف حـولـتم األمـاكن من مـسـاحـات
مـيـتـة وخـربـة إلى مـسـاحـات نـظـيـفـة
ومـلــونـة ومـلــيـئـة بــالـزهـور ..قــلـبـتم
الـقـبح الى جـمـال واحلـرب الى سالم
ــوقف ..سالمــا"لــكم والــقــوة ثــبــات ا

عتقل . وللشهداء  وا
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أقـول ان مــا قـمـتـم وتـقـومــون به هـو
فعل تاريخي وثورة حقيقة تستوجب

صيانتها وإدامتها سياسيًا 
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في عشية مضي خمسة شهور قاسية
عــلـى احلــراك اجلــمـــاهــيــر الـــنــاشــد
لـلتـغـيـيـر وقلـع جذور الـفـسـاد وبـناء
وطن يـلـيق بــشـعب احلـضـارات وفي
لـيونـية تـهز اركان غمـرة التحـضيـر 

الفاسدين 
والجل  شـــد عــضـــد الــثـــوار وابــقــاء
جــذوتـهـم مـشــتــعـلــة  لــلــوصـول الى
حتـقـيـق اهـداف الـثــورة اكـد عـدد من
مـــثـــقــفـي الــعـــراق دعـــمــهـم الــكـــامل
وتـقـديـرهم الـعـالي لـكل الـتـضـحـيـات
اجلسام التي بـذلت من اجل ان ينجز
االصالح الــتـــام والســتـــكــمــال  اولى
ـطـالب خـطـوات الــبـنـاء واخلـضــوع 
اجلمـاهيـر في تشـكيل حـكومـة ملـبية

حلاجاته وتطلعاته
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لـقــد اثـبت جــيل االنـتـفــاضـة تــمـتـعه
ـــتــاز بــوعـي مــدهـش بل مــتـــقــدم و
ـقــدرة فـذة عــلى الـتــطـور ومــعـرفـة
ــوضـوعي لـلــبـلـد احلـالــة والـظـرف ا
واخلاص لالنـتـفـاضة ومـا تـقدمه من
تضـحـيات جـسام  ,ليـست لـدي كلـمة
ـنـتـفـضـ جـاهـزة اتـوجه بـهــا الى ا
فــهم االكــثـــر وعــيــا وال اريــد اعــطــاء
نـصــائح لـهـم ولـكــني اود ان اذكـرهم
بضـرورة خلق الـتوازن الذي تـفرضه
الـضـرورة االجـتـمـاعـيـة والـسـيـاسـية
ومـــا اعـــنـــيـه بـــخـــلق الـــتـــوازن هـــو
االحــــتــــكـــــام الى الــــوعـي الــــوطــــني
ـوقف االهم واالجـتــمــاعي بـاتــخــاذ ا
ـــوقف ) ان يـــدفع ــكـــنه ( ا والـــذي 
االنتـفـاضة الى امـام من اجل حتـقيق
ـرجتـاة والــتي من اجـلـهـا االهـداف ا
ئـات من خيرة شـبابنا ... استشـهد ا

اجملد للشهداء والـنصر لثوار العراق
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شكلت الـتظاهـرات في وسط وجنوب
العـراق ظاهـرة وطنـية غـير مـسبـوقة
عـلى طـول تـأريخ الـعـراق الـسـيـاسي
واالجــتــمـــاعي اذ ظــهـــرت بــعــد ضخ
نــفـــسي بــ اوســـاط الــشـــبــاب كــان
يـعـتــقـد الـبـعض انـه اوصل الـشـبـاب
ومـعـهم طـبـقـات الـشـعب االخـرى الى
ـوقـف تـغــيــر واثـبت الــهـاويــة لــكن ا
الـــشــبـــاب انـــهم االهـم واالقــدر عـــلى
االصالح واعادة االمور الى حقـيقتها
والـشعـار الـذي طـرحه الـشـبـاب نـريد
وطن اشـارة عـمـيـقـة الى فـكـرة غـياب
ـطـالـبـة الـوطن مـعـنـويـا ونـفـسـيـا وا
ـــا تــعــنـي الــبــنــاء بــاســـتــرجــاعه ا
واالعمار والـتكوين االنـساني.. حتية
لكل دم شرف الساحات وكتب بخلود
الـعــراق وعــظـمــته  و تــقـديــرنـا الهل
الـشـهــداء ايـنـمــا كـانـوا نــقـبل ايـادي
االمـهات الـلـواتي يـفـخـرن بـالـشـهداء
ونـدعـو الـشـبـاب الى رص الـصـفـوف
ونهمش لهم الرجـوع صعب والفساد
يحاول اشعار الساحات بخيبة االمل
ــراهـــنــة عــلـى الــزمن.. لــنـــصــمــد وا
جـــمـــيــعـــا.. من اجـل مــســـتـــقـــبــلـــكم

ومستقبل عراقكم.
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كــنــتم ومــازلــتـم مــثال"لن يــتــكــرر في
فـالـثـبـات مع كل الـتـغـيـرات الـتـاريخ 
ـنــاخـيـة الــقـاسـيــة والـتــصـدي لـكل ا
ــــة من جـــهـــات ـــواجــــهـــات الـــظـــا ا
ـكن حتديدهـا وحسـابها مجهـولة ال
ومن رصـاص غــادر وهـجــوم مـبـاغت
وقـتل بالـسـكـاكـ وتـارة اخـرى بسم

واالعــتـصــام هي الــنــبض احلــقــيـقي
لـلـمـمــثـلي الـشـعـب الـذي يـجـد هـؤالء
الشباب هم الطريق احلقيقي للتغيير
ــــنــــتــــظـــر واالصالح الــــســــيــــاسي ا
لـلـوصـول الى حــقـوق الـشـعب ولـكن
االمر بالكفة االخـرى يحتاج الى جهد
صــادق وجــاد بــتــوحــيــد رؤى ســوح
ثل جمـوعة  التظاهـر واخلروج 
ال يـخــشـون ذلك خــوفـا من الــتـعـرض
والـضــغـوط فــقـوى الــسـلـطــة مـازالت
تالعب الـــســوح بــالـــعــصــا واجلــزرة
لتـصل الى مـبـتـغاهـا وقـدمتـم الكـثـير
من الــشــهــداء ومن يــتـصــدر عــمــلــيـة
االصالح عـلــيه ان يــزيل كل اخملـاوف
ويبـدأ بالـعـمل بواقـعـية تـواجه سعي
االخـرين البـقـاء احلـال كـمـا هـو عـلـيه
احدثتم فرقا بتلبـية قوى السلطة كما

بغداد
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القصص األنسانية في هذا العالم منذ بدء اخلليقة حتى هذه اللحظة قصص
ـا تثـير وحـكايـات كـثيـرة ال تُـعد والتُـحـصى . في كل حكـايـة عبـرة ودرس ر
ن حتـدث أمامه أو يـطلع عـليـها تـلك اللـحظـات أشجـان أو شجـون البـعض 
عن طـريق الـصـدفة. تـظل تـلك الـصـور أو احلـكايـات عـالـقـة في ذهن الـبعض

حتى نهاية احلياة العامة أو اخلاصة. 
من تـلك احلكايات التي شاهدتها بالصدفة حكاية تلك الطفلة التي حاولتْ أن
تـصافح أمـير مـن أمراء أحـدى الدول الـعربـيـة لكـنهـا لم تـفلح عـلى الرغم من
سـتقـبل ومـدّت يدهـا لكن شيخ أو ـضنيـة للـوصول الى صف ا مـحاولتـها ا
أمـير تلك الدولة لم ينتبه لها ومـضى في طريقهِ دون أن تلمس يدها الصغيرة
الـرائـعـة يـد ذلك األمـيـر. احلـكـايـة هـنا  –الـتي هـزت كـيـاني وجـعـلـت الـدموع
احلـارة تـنـساب مـن عـينـيَّ كصـنـبـور مـاء مـكـسـور يـجـري بـأسـتـمرار- لـيس
كسـورة القـلب. من يريد ان حكـاية االمـير مـطلقـا لكـنها حـكايـة تلك الطـفلـة ا
يـعرف حكـاية تلك الـطفلـة يكتب في الـيوتيـوب عبارة ( الـشيخ محـمد بن زايد
نـزلها ويقـبل يدها النه لم يتـمكن من مصافحـتها أثنـاء استقبال يـزور طفلة 
ـأساوي الذي مـرت به تلك الـزهرة اجلمـيلة. نـظر ا ولي الـعهد) وسـيشـاهد ا
ـرات لكـنـني في كل مرة أشـاهـدهُ تتـفـجر شـاهدت الـفـلم القـصـير عـشـرات ا
عـيناي بـالدمـوع ليس لشيء اال ألنـها كـانت قد ركضت بـشجـاعة من الصف
الـذي كانت تقف فيه الى الـصف اآلخر كي تكون فـي صف األمير الذي كان
يُـسَـلّم عــلى األطـفـال. حــاولتْ أن تـدخل تـاريـخ الـعالقـات الـدولــيـة عن طـريق
نـتشرة في كل مـكان لـكنهـا في اللـحظة حلظـة خاطـفة تـسجلـها الـكاميـرات ا
الـتي مدت يـدها لـتـلمس يـد األميـر سـحب يده دون أن يـنتـبه لـها وبـذلك ظلّت
ـة الى األبـد وغابـت تلك ـدودة في الـفضـاء بـخـذالن وشـعـور بـالـهـز يـدهـا 
الـلحظة التاريخيـة مع فشلها الطفـولي وستظل تلك اللحظة  –حلظة الفشل –
ا تـنسل حلظة الـفشل تلك الى عـقلها تـطارها مادامت عـلى قيد احلـياة...ور
الالواعي وبـذلك جتـعـلهـا حتـقـد على دولـتـهـا وامـيرهـا الـغـافل الى االبد ..او
ـا تتحول الـى كاتبة يـوما ما وتـكتب عشـرات احلكايـات عن خذالن النفس ر
قت كل ا تتـحول الى مخلـوق بشري  الـبشرية في حـقبة زمنـية معيـنة أو ر

تاريخ العالقات األنسانية مهما كانت انواعها. 
الـغريب في أألمـر - وال أعرف كيف حـدث هذا- في يـيوم آخر سـارع االمير
الى مـنزلـها لـيلـتقِ بهـا ويصـافحـها بـطريـقة جتـعلـها تـدخل التـاريخ الى االبد
ويـكتب عـنهـا كتـاب كثـيرون وتـنشر صـورها وسـائل الحصـر لهـا من وسائل

االعالم. 
ـســتـوى الـشــخـصي سـأصــارح الـتـاريخ في هــذه الـلـحــظـة وسـأكـون عـلى ا

صادق الكلمة بكل ماتعنية هذه العبارة من معنى. 
مـررتُ بأحداث خالل فترة اخلمسن او الست من عمري تقشعر لها األبدان
بَـيْدَ أنني لم اذرف دمـعة واحدة ولـكن هنـا بذرتُ دموعـاً سخيـة لصورة طـفلة
ال أعرف أين تعيش وال أعرف اسمها لكنني شعرت انني امام حدث انساني
تـقـشـعــر له االبـدان.مـات والـدي وامي وشــقـيـقي واعـز اصـدقــائي لـكـنـني لم
اذرف دمـعـة واحـدة لـيس ألنـني ال أحـبـهم ولـكن ألن ذلك احلـدث مـكـتوب من

قبل اخلالق اجلبار وال اعتراض على ارادته.
سـتبـقى تلك الـصـورة عالـقة في ذاكـرتي مادام هـنـاك نفس يـرتفع ويـهبط في

صـدري. مسـاك اطفـال العـراق في كل زاوية من زوايا
ـمـزق بـالفـسـاد والـتـناحـرات اخملـتـلـفة...ال هـذا الـبلـد ا
أحـد من حـكـومـاتـنـا يـنـــــظـر الى الـطــــــفل الـعـراقي
بـجــديــة وال أحـد يــسـلـم عـلــيــهم وال أحـد يــبــني لـهم
مـدارس عمالقة على الرغم من كـمية الدوالرات التي
تـتـفـجـر من الـنـفط ....مـسـاكـ اطـفـــــال الـعــــــراق

حقا.

ـرجـعـيـة الـرشـيدة لـبـعض تـصـفـهم ا
ـطالب والكـمـالـهـا يـجب االنن الـبدء ا
ــنـــظم لــيس بـــالــعـــمل الــســـيــاسـي ا
شاركة الـسياسية بل بـطريقة عمل با
الــســيـــاسي لــلــوصــول الـى مــبــتــغى
الـشـعب وهـو ايـجـاد فـريق تـفـاوضي
ـية وبـخـبرة وحـنـكـة وبـضـمـانـات أ
ـطـالب ويـلـزمـهم وخـكـومـيـة لـيـنـقل ا
بـتـحـقــيـقـهـا او بــعـضـهـا وفق جـدول
زمــنى. الــســيــاســة لــعــــــــبــة ومن لم
يــــحـــسـن اخلـــوض بــــهــــا ســـتــــذهب
ـا تـضـحــيـاته لـلــبـحـر فال تــفـرطـوا 
حققـــــــتموه من اجناز بايجاد الروح
الـــــعــراقــيـة الــثـابــتــة عـلى احلــقـوق
ــطــالب بــســلــمــيــتــهــا بـعــيــدا عن وا
الــتــصــعــيــد الــذي ســيــخــســركم هــذ

االجناز.

لتقى اجللسة االولى من ا
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ــتــابع كــشف الــبــاحث الــســيــاسي وا
ألحـــداث تــاريخ الـــعــراق فــارس (جنل
الــفـــريق الــركن عــبــد الــوهــاب االمــ
عـضـو اجلنـة العـلـيا لـتنـظـيم الضـباط
االحــرار الــتي خــطــطت ونــفــذت ثـورة
14تــــمـــوز 1958 وغــــيـــرت الــــنـــظـــام
الــسـيـاسي من مـلــكي الى جـمـهـوري 
ووزيـر الـعـمل والـشـؤون االجـتـمـاعـيـة
ووزيـر للزراعـة تموز 58- شـباط 63)
عن مــــعــــلـــومــــات خــــاصـــة تــــتــــعـــلق
بـالتدخالت االمريكية في العراق خالل
الـقــرن الـعـشـرين  مـنـذ أنـشـاء الـدولـة

العراقية احلديثة عام 1921.
وكـشـف االم خـالل حـوار خاص ان 
األســبـاب اإلقــلــيـمــيـة والــدولـيــة الـتي
ــتـحــدة األمــريـكــيـة دفــعت الــواليـات ا
لـلـتـدخل في مـرحـلة الـقـرن الـعـشرين 
بــدأت نـهـايـة االربــعـيـنــات مع انـتـهـاء
ـيــة الـثـانـيــة  وتـصـاعـد احلــرب الـعـا
الـصراع األمريكي السوفـيتي للتنافس
عـلى لـلـسيـطـرة علـى العـالم  وارتـفاع
وتـيرة احلـرب البـاردة  ظهرت ارادات
لـلـسـيـطـرة الـسوفـيـتـيـة االمـريـكـية من
ـــو األفــــكـــار الــــرأســـمــــالـــيـــة خـالل 
االشـتراكية القومية الثورية الشيوعية
 مـع تــــــراخي الـــــــدور الــــــفــــــرنــــــسي

البريطاني .
1 r — qšb² «

الـــــــتــــــدخـل األول األمـــــــريــــــكـي عــــــام
1947حــيـث تــأســيس حــزب الــبــعث 
الــذي يـرى الـبـاحث انـه كـان مـشـروعـا
ـنـطـقـة لـلـحـد من نـفـوذ امـريـكــيـا في ا
االحتـــاد الــســوفـــيــتي والـــشــيـــوعــيــة
ـية  واحتـوائهـا ومنع انتـشارها الـعا

بــالــعــالم  ودعـم احلــركــات واالحـزاب
الــقـــومــيــة الــعـــربــيــة عــلـى مــخــتــلف
األصـعـدة وحـتى اإلسالمـيـة  واحلزب
الذي يتمتع بشخصيات شعبية وقوية
 حــزب الــبــعث الــعــربي االشــتـراكي 
فــكـان قــوة جـاهــزة النـدفــاع وشـراسـة
قـــيـــاداته والـــدعم الحـــتـــواء الـــتـــمــدد
الــشـيـوعـي ومـحـاربــة الـشـيــوعـيـة في
الــعـــراق ولــبــنــان ومــصــر ?وســوريــا
ـنطقة  وان والـسودان وإيران ودوّل ا
ـؤرخـ الـسـيـاسـيـ في الـكـثـير من ا
ـــذكــرات يـــتــنــاولـــون عالقـــة وكــالــة ا
ركزية االمريكية باألحزاب اخملابرات ا
واحلـــركــات الــقــومـــيــة واإلسالمــيــة 
والــدفع بـالـصــدام الـشـيـوعـي الـبـعـثي

االسالمي الذي برز الحقا .
امـا احملـور الـثـاني فـحـسب الـدراسات
ومـن خالل اجتـــــاهـــــات األشـــــخــــاص
وافــكـارهم  كــان دعم حـركـة الــضـبـاط
االحـرار وثورة 1952 فـي مصـر  فهي
كـانت ألغـام أمريكـية واضحـة  فعالقة
جـمـال عـبد الـنـاصـر بـالسـوفـيت قـوية
ــلـؤن الــســجـون لــكن الــشــيـوعــيــ 
فـاجأة في 14 ـصريـة وكانت ثـورة ا ا
تـموز 1958 والـتي جعلت الـعالم يقف
مـصـدوم من احلـدث الـتـاريـخي  حتى
ـا الــصــراع األمــريــكي مع الــعــالـم  
تحـدة تعـمل بكل قوة جـعل الواليـات ا
عـــلى إســـقـــاط ثـــورة قـــادهـــا ضـــبــاط
اجلـــيش الـــعـــراقي من خالل تـــنـــظــيم
حـركـة الـضـبـاط ألحـرار  والـتـي بدأت
بـخـطـوات اصالحـيـة بـتـحـيـد االقـطـاع
وكـل رؤوس االمــوال وتــنــويع تــوريــد
الـــسالح لــلــجــيـش الــعــراقي  وبــدأت
الـدولة التـعامل األمثل السـعار النفط 

وجــهــود الــشــخــصــيــة االقــتــصــاديــة
ــالـيـة الــنـقـديــة مـحــمـد حـديــد وزيـر ا

بتأسيس منظمة أوبك في العراق .
وان قـيام الثورة العراقية تموز 1958
االكــثــر شــعـبــيــة في تــأريخ الــثـورات
ــعــاصــرة  وكــانت مــفــاجــأة كــبـرى ا
لــلـغـرب والــشـرق اضـطــرت الـواليـات
ـتـحـدة انزال االسـطـول الـسادس في ا
لـــــبــــنــــان في 16 تـــــمــــوز  وارســــلت
SAS) الى االردن بــريــطــانــيــا قـوات (ٍ
ـنع انــتــشـار احلــركـات في17 تــمــوز 
الـوطنية في الـشرق االوسط  وحماية
مــــصــــاحلـــــهــــا الــــكــــبــــرى في االردن
واســـرائـــيل . واعـــطت اجلــمـــهـــوريــة
الـــعـــراقــيـــة االولى بـــقــيـــادة الـــزعــيم
عـبـدالكـر قاسم  اعـطت مجـال كبـير
لالحـزاب الشـعبيـة كاحلزب الـشيوعي
وحـــزب الــبــعث  و اصــدار صــحف
ومــنــشــورات حــزبــيــة واصــبـح ابـداء
الرأي حق مشروع للمواطن العراقي .
فـــكــان الـــدعم الــســـوفــيـــتي لـــلــحــزب
الــشـيــوعي الــعـراقي ادى الى نــشـوب
صــدامــات دمــويــة مع حــزب الـبــعث 
ومـن هـــذه الــــنـــقــــطـــة بــــدأت وكـــالـــة
ـطلق ـركزيـة بـالـتعـاون ا اخملـابـرات ا
مع عـبدالناصـر بالتخطـيط لقلب نظام
احلــكـم الــوطــني الــعــراقي بــواســطــة
حـــزب الــبــعث الــعـــربي االشــتــراكي 
ادي للقيادات البعثية فقامت بالدعم ا
ــعــلــومــات عن وكــذلك تــقــد كــافــة ا
تـواجـد خاليـا ومـقرات سـريـة لـلـحزب
الـشـيـوعي وتقـد الـرشـاوي الكـبـيرة
ــقـربـ من لــكـثـيــر من الـعـســكـريـ ا
الـزعـيم عبـدالكـر قاسم او في مـراكز
امـنية عليا وعـلى اثرها قامت حركة 8
شـــبـــاط  و الــقـــضـــاء عــلـى احلــكم
الـــوطـــني الـــعــراقـي بــواســـطـــة قــرار
امـــريــــكي وتـــاســـيـس حـــزب الـــبـــعث

العراقي) .
≤ r — qšb² «

كــان الـتــدخل األمـريــكي الـثــاني بـدعم
حـركة 8 شـباط 1963 فـبعـد ان سجل
الـتـاريخ نـقـطـة إيـجـابـيـة الـشـخـصـيـة
الـسـيـاسـيـة والـعـسـكـريـة اجملـتـمـعـيـة
وعـالقـة احلـاكم واحملــكـوم وقــيـاسـات
مـهـارات احلـكم  كـان اجتـاه الـعـسـكـر
بـــعـــكس االجتـــاه  وانـــحـــنى خـــمس
رؤســــاء فــــرق ال تــــتـــحــــرك  وأنــــهت
اتـــفــاقــيـــات تــقـــد الــعــيـش الــكــر
واالهـتـمـام بالـفـقـير  واعـادت الـعراق
ــنــطـقــة لــلــخـلف بــالــقــرارات الـتي وا
اتــخـذت   وفــاتـورة شــبـاط 63 كــانت
تـدخل منحاز يـخدم مصالـح رأسمالية
 واسـتـغالل تـشـغـيل احلـرس الـقومي
لـضرب كل اللذين يـعارضون التدخل 

ـئـات وتــوفـيـر الـدعم اإلعـالمي وقـتل ا
ــعــتــقالت وزج االالف بــالـــســجــون وا
ومـجازر حزب البعث الدمـوية القاسية
ال تـنسى عبر التاريخ  وبعدها انقسم
االنــقالبــيــ بــ عــبــد الـسـالم عـارف
والـبعـثي وزج الـبعثـي بالـسجون 
ــنــحــرف واســـتــمــر احلــال والـــواقع ا
ـؤلم  وحـركـات حـتى االخـتـالف ب ا
عـبد السالم عارف والـشيوعي  ومن
ثـم حـادثــة مــقـتــله الــتي تــقف وراءهـا
إيـدي بعثيـة مطلقـا  ومجي وسيطرت
الــرئـــيس عــبــد الــرحــمن عــارف الــذي
اخـتيـر بعد اغـتيـال رئيس اجلمـهورية
عـــبـــد الـــسالم عـــارف فـي عــام 1966
وبــدأت احلـريـة االعالمـيــة والـرفـاهـيـة
الـسـيـاسـيـة تـنـمـو والـعالقـات مع دول
اوربـا الـكـبـرى تـتزايـد بـصـورة كـبـيرة
في مـختـلف الصـناعات الـنفـطية مـنها
والـصـناعـات االخرى  فـقـامت الوكـالة
ركزية بالتعاون مع حزب البعث مرة ا
اخــرى ودعــمه ونــفـوذه في الــقــيـادات
ال ,و انقالب 17 تموز العسكرية با
1968 وسـيطر حزب البعث على زمام
االمــور بــالــدولــة الــعــراقــيــة بــأســنـاد
امــريـكي واضح وصـريح ومـؤكـد عـلى
سـتويـات  وعلى اثـره تمت مـختـلف ا
ـــعــارضــة تـــصــفـــيــة كـــوادر احلــزب ا
لــســـيــاســة الـــغــرب وكــذلك تـــصــفــيــة
الــشـــيــوعــيــ واالكـــراد والــقــومــيــ
ن كان لهم حق احلياة والـعسكريـ 

بالدولة العراقية.
انـتهى بـقيام الـتدخل األمريـكي الثالث
ودعـم ثورة تـموز 1968 والـبـاعث هو

نـتيجة إنشاء امريكي وتصفيات القتل
واالعـتقال واالنـقالبات التـي جرت بعد
وال تـتـحـمل زعـامـة عـبـد الـكر 1958
قــــــاسـم مـــــا حــــــصـل في دفـع الــــــبالد

والشعب العراقي ووقع ضحية . 
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ـتـحـدة االمـريـكـيـة ومـهـدت الـواليـات ا
لـسيطرة البعثي على السلطة في 17
تـموز 1968  وبـدأ حمـلة قـمع واسعة
والـسـيطـرة النـامة عـلى البالد لـصالح
احلـزب الواحـد والفـكر الـواحد  فـبعد
أن كـانت في السبـعينات أسـعار النفط
ـا اسـتغل أجـزاء مـنـهـا  لكن جـيـدا ر
ــشــاريع تــؤسس حــول اجلــزء اآلخــر 
حلـزب الـبـعـث واجتـاهـات عـدة وتـفرغ
اجملـتمع من احلركـات واألفكار األخرى
 وبــيـنـمــا كـان اجتـاه الـرئــيس احـمـد
حــسـن اذكــر بــاجتــاهــات قــويــة  كـان
اجتـاه دكتـاتوري لنـائبه صـدام حس
ومــــــنـــــحـه مــــــلف االمـن وتـــــأســــــيس

اخملابرات واجهزة سرية وقمعية .
لـذلك رأيـنـا بـعد سـنـ قـلـيلـة سـيـطرة
احلــزب الـــواحــد والــقــيــادة الــواحــدة
والـعشيرة والقبيلة الرئاسية  وتفريغ
الـدولـة من الـقـيـادات احملـلـية ورؤوس
األمـــوال  وجـــر الـــعـــراق الـى احلــرب
ـة الــقـاسـيــة مع ايـران ــؤ الــطـويــلـة ا
ـشـترك الـسـوفيـتي االمـريكي والـدعم ا
ــعـلـومــات االسـتـخــبـاريـة بــالـسالم وا
لــلــجــانــبـ  وكــان الــقــرار األمــريـكي
االخـيـر هـو تـأسـيس التـمـهـيـد لـدخول
ـنـطـقـة الــكـويت من أجل امـتــصـاص ا
والــسـيــطـرة  عـلــيـهــا ومن ثم احلـرب

لــتــحــطــيم الــعــراق وتــقــويــة الــكــيــان
الـصـهـيـوني ودولـة إسـرائـيـل  وبـعده
تـــــنــــويـع احملــــاوالت بـــــ احلــــصــــار
االقـــتـــصــــادي الـــظـــالم الـــذي أدى الى
جتــوع الــشــعب الــعــراقـي  وانــتــشـار
جـوانب اجـتـمـاعـيـة مـؤسـفـة والـفـسـاد

ستشري . الي ا االداري وا
تحدة بـتجنيد وجـانب قيام الواليـات ا
ـعـارضـة من خالل شـخصـيـات أحـمد ا
اجلــلـــبي وإيــاد عالوي وغــيــرهــا  من
أجل تـمـهـيد لـلـتـدخل األمريـكي يـنـتهي
ـــنــطــقـــة  ويــحــطم دور الـــعــراق في ا
احلــضـــارة والــتــاريخ واجلــغــرافــيــا 
ويـــحـــاول الــــنـــيل من حـــضـــارة وادي

الرافدين العريقة .
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ـتــحـدة األمـريـكـيـة وعــمـلت الـواليـات ا
عـلى الـتدخل الـرابع في العـراق والذي
انــتـهى بــواقع مـؤلم نــراه حـالـيــا بـعـد
اكــثـر من 16 عــامــا من دخـول الــقـوات
تـحالـفة بـقيادة ـتعـددة اجلنـسيـات ا ا
أمـريكيا  وما حـدث منذ نيسان 2003
بــاجــتـيــاح الــعـراق وحتــطــيم اجلـيش
ــؤســســـات والــســيـــطــرة عــلى وحـل ا
مــــوارد الــــنـــفـط وفــــتح اجملــــال لـــدول
اجلـوار الـتـدخـالت وإجـراء انـتـخـابات
الــواحـدة تــلــو األخـرى غــيـر صــادقـة 
وحـــتـى اإلرهـــاب الـــذي ضـــرب الـــبالد
ـتمـثل بـتنـظيـمات الـقاعـده وما بـعده ا
داعـش  أدى في النـهـاية إلى أن يـكون
إعـــادة الـــتـــدريب لـــلـــقـــوات االمـــنـــيـــة
ــشـتــركـة خـاصــة اجلـيش الــعـراقــيـة ا
والــشـرطـة ضــعـيف ومــهـزوز وفـاشل 
شــــــــتركة وباتت القـــــــوات االمنية ا
لــــيــــست كــــالــــســــابـق وال تــــعـــــــــــود
لـسياساتـها وسياقـاتها وانضـباطــــها
الـعسكري  اال باالعتماد على اخلبرات
والـتاريخ العسكري للعراقي حصراً 
بـالتدريب بصورة صحيحة ومعلومات
مـتقدمـة دولية  وهذا الـتدخل األجنبي
فـي الــبــلـــدان ال يــخـــلق وال يــؤدي إلى
الــدمــار والـعــنف والــفـوضـى وتـدمــيـر
احلــيـاة االجـتــمـاعــيـة واالقـتــصـاديـة 
والــدخـول بـصــراعـات سـيــاســــــــيـة ال
نـهـايـة لـهـا قـومـيـا ومـذهـبـيـة وعـرقـيـة

وإثنية .
وبـقي نسـيج اجملتـمع العـراقي يصارع
إرادات الـــتـــقـــســـيم  انـــتـــهت بـــثــورة
وانــتـفـاضــة تـشـرين 2019 الــسـلــمـيـة
ـستمرة  وظهر جـيل عنيد من شباب ا
وطـلـبـة وكـسـبة وطـنـيـتـهم وانـدفـاعهم
خـــالص ادت الى ســتـــقــتــلـع حــكــومــة
والـشـروع لتـأسـيسه حـكـومة انـتـقالـية
ـستـقـبل االجـيال ـا حتـقق االقـضل  ر

للبالد .
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بـحضور عددي ونوعي مـتميز  وعلى
قاعة الدكتور عزالدين مصطفى رسول
 في فندق گراند ميلينيوم  في مدينة
الـسـلـيـمانـيـة  انـطلـقت من بـعـد ظـهر
الـسـبت الـثـاني والـعـشـرين من شـباط
اجلــاري  فـعــالـيــات مـلــتـقى الــشـاعـر
الـعـراقي الكـبيـر مظـفر الـنواب  حتت
شـــعـــار  مـــظـــفـــر الـــنـــواب يـــتألأل في
ـلــتـقى بـقـراءة ضــمـائـرنـا .  وابــتـدا ا
ســـورة الــفــاحتــة وقـــوفــاً عــلى ارواح

شهداء كردستان والعراق.
وبـعبارات منتـقاة بعنايـة  وبتركيز ال
اســتـبــعـد  كـونـه مـقـصــوداً  وبـلــكـنـة
ـية كـرديـة مـحـبـبـة  افـتـتـحت االكـاد
الـكـرديـة الـدكـتورة ابـتـسـام اسـمـاعيل
قـادر  رئـيـسـة مـركـز كالويـز  ( جنـمـة
ـلـتقـى  الذي الـصـبـاح )  فـعـالـيـات ا
ـركز بـكلـمـة بالـلغـتـ الكـردية اقـامه ا

والعربية .
تـالهـا الـنـاشط الــسـيـاسي فـاروق مال
مــصـطــفى الـذي حتــدث بـاســهـاب عن
عالقـته بـالـشـاعـر الـنـواب . مـعـلـومات
مـــثــيــرة تـــضــمــنـــتــهــا كـــلــمــة االديب
السياسي اليساري فاروق مصطفى .
واعـــقــبـه عــرض فـــلم وثــائـــقي  حــول
ســـيــرة الــشـــاعــر الــنـــواب. وهــو فــلم
اسـتـقـطب متـابـعـة احلاضـرين . بـعده
الـــقت الــشـــاعــرة امــنـه عــبــدالـــعــزيــز

مــخـتـارات شــعـريــة لـلـنــواب  حـظـيت
بتصفيق احلاضرين .

وقالت الشاعرة :
ـظــفــر الـنــواب الــذي جـمــعــنـا شــكــراً 

ا جاء فيها : اليوم. و
.. ال مرّيتْ

.. وال سئليتْ
.. وال طارش چذب وديتْ

وال مرّه ارفعت عينك تعرف البيت..!!
ــفــكــر الــعــراقي ــنــصـة ا ثم اعــتــلـى ا
اليساري الدكتور عبداحلس شعبان.
وكـــان حـــضــــوره    وكـــانت كـــلـــمـــته
ـرجتـلـة  قـد اضـفـيـيـا مـهـابـة اخـرى ا

لتقى.  على ا
وابتدا شعبان كلمته بالقول :

حتية نوابية..

ثم عــرج عـلى مـعـنى هـذه االحـتـفـالـيـة
ودالالتها العديدة . 

ـركــز لـهـذه وثــمن ابـو يــاسـر شـعــار ا
االحـــتـــفــالـــيـــة. وبــكـــلـــمــة الـــدكـــتــور

عبداحلس شعبان  انتهت
وقائع االفتتاح..

v Ëô« W K'«

ثم انـتـظمت اجلـلسـة االولى للـملـتقى

بــادارة د.نـوزاد احـمــد اسـود . حتـدث
فـيــهـا الـدكـتـور قـاسم حـسـ صـالح 
والـدكـتـور عـمـار عبـد الـبـاقي الـصـفار
ــــــرواتي  واالســــــتــــــاذ غـــــزاي درع ا

الطائي. 
ثم اخـذ احلاضرون استـراحة قصيرة.
بـعدها بدات اجللـسة الثانيـة للبحوث
 بـــادارة الــدكـــتــورة بــســـمــة حـــبــيب

وشــارك بــهــا قـحــطــان جــاسم وســعـد
احلـسـني وجـاسم غـيالن. وفي اخلـتام
 تـقد مـعزوفـات موسـيقـية واغاني

من كلمات الشاعر مظفر النواب. 
ــلــتــقـى بــتــقــد شــهـادات واخــتــتم ا
. ودون شـــــك  تـقــديـــــريـة لـلـبـاحـثـ
كــان مــلــتــقــــى عــراقــــــيــاً ثــقــافـــــــيـاً

بامتياز .

عباس عبود

فارس األم يتحدث لـ (الزمان)

فارس األم في منزله وتبدو صورة عبد الكر قاسم

ثنى تـصنع فـيها مـنتوجـات متنـوعة من الـغازات السـامة مثل كـانت منشـأة ا
سـيلة فضال عن الـغازات ا غـاز األعصـاب  الـسارين ,الـتابون غـاز اخلردل 
نشـأة تنتج مبـيدات اآلفات الزراعـية وأنواع من األدوية كمـا كانت ا لـلدموع 
ـنـشـأة ـانـيـة ا الـكـيـمـيـائـيـة لالسـتـخـدام الـبـشـري. وقـد زودت الـشـركـات اال
غـاز الــســارين  ــواد اخلــام إلنـتــاج غــاز اخلـردل  بــحـوالي 1027 طن من ا
ـســيــلـة لــلـدمــوع في عـامي 1983 و والـغــازات ا غـاز الــتـابــون  األعـصــاب 
نـشأة بـاإلنتـاج حتى عام 1991 م إذ انـتجت مـا يزيد 1984م . واسـتمـرت ا
عن 3857 طن من االسـلحة الكـيميائـية ب عامي 1981 و1991 م. اسـتخدم
قـسم منها في احلرب العراقـية االيرانية والقسم اآلخـر استخدم الحقا لقمع
دني األكـراد وأبناء األهوار في جـنوب العراق وشـمل اإلنتاج أنواع وقـتل ا

الغازات اآلتية: 
1- غاز السارين

أُنـتج 5 اطـنـان من غـاز الـسـارين عـام 1984م ثم تـضـاعف اإلنـتـاج عـشـرات
رات ليبلغ  209 طناً عام 1987 م و350 طناً عام 1988 م . ا

2- غاز التابون
ثنى ما ب 60ـ 80 طناّ من غاز التابون سنوياً ب  انتجت منشأة ا

1986.1984م .
3- غاز سيانيد الهيدروج

واد األَوليـة لصـناعـة الغـاز تمـثل بوجود 180 ـتبـقي من ا إال أن ا لم يُـخزَن 
طن من مادة سيانيد الصوديوم .

وبـعـد صـدور قـرار مـجـلس األمن 687 في 1991 م اخلـاص بـتـدمـيـر جـمـيع
من مـبانٍ ومـخـتبـرات وعُدَد األسـلحـة الكـيـميـائـية الـعـراقيـة ومرافق انـتـاجهـا
قـامت مـجـمـوعـة الـتـدمـيـر الـكـيـمـيـائي الـتـابـعـة لـلـجـان ومـكـائن ومـواد أولـيـة
ـدة بـ عـامي 1992-1994 ـتـحــدة في ا اخلـاصـة الـدولــيـة الـتـابــعـة لأل ا
بتـدمير العوامل الكـيميائية بعد انـشاء محرقة لتدمـير اخلردل ووحدة التحلل

ائي لتدمير عوامل األعصاب.  ا
وفـي عام 1996م دُمّـرت (000.30) قـطـعة مـختـلـفة وبـحدود (000.480) لـتر
من الـعوامل الـكيـميـائيـة وملـيـوني لتـر من السالئف. وقـد تعـرض ما تـبقــــى
ـنشأة لـلتفـكيك من قـبل جلان التـفتيـش عن اسلحـة الدمار الـشامل ب من ا
عامي 1994.1992م والـتي كانت منـتشـرة في جميع أنـحاء العـراق. فلم تبق
ّ تـفتـيشـهـا وجرد مـا خزن ـواد الكـيـميـائيـة اال و ايـة مؤسـسة تـتـعامل مع ا
ـزدوج والعـزالت البـيـولوجـية ـواد الـكيـميـائـية ذات االسـتخـدام ا لـديهم من ا
ـنتـشرة اجلـرثومـية. وعـلى الرغم من االجـراءات الـشديـدة وجلان الـتفـتيش ا
في جـميع انحـاء العراق ومـؤسسـاته وعملـيات الـتدميـر لألسلحـة الكـيميـائية
وُجِـدت ـواد األولـيـة واالجــهـزة والـعــدد الـتي كـانت تــسـتـخــدم لـلـتــصـنـيع وا
مـؤشـرات تـؤكـد ان الـعـراق كـان يـخـفي الـكـثـيـر من أسـلـحـته وكـمـا جـاء في
ز بتأريخ 20/12/1998م إذ تؤكد مـؤشرات نشرت في صحـيفة نيويـورك تا
وجـود نقـاط خالف بـ مـجلس األمن والـنـظام  الـعـراقي البـائـد في ادعاءاته
بانه قـد قام بتـدمير جمـيع االسلحة الـكيميـائية بـينما تـطالب اللجـنة اخلاصة
ـسؤولة عن تصفية االسلحة بتزويدها باألدلة عن مواد تعدّها مخفية وهي وا

كاالتي :
.Vx 1- إخفاء 3. 9طن من غاز االعصاب

.Vx واد االولية إلنتاج غاز 2- إخفاء 600 طن من ا
3- إخفاء 3000 طن من غازات احلرب السامة .

4- إخفاء 500 قنبلة سالح جوي معبئة بغازات سامة .
5- إخفاء 550 قنبلة مدفعية معبئة بغاز اخلردل .

6- إخفاء 107500 حاوية يحتمل انها تستخدم خلزن االسلحة الكيميائية.
ـسـتـمـر ولـهـذا الـسـبب اسـتـمـرت الــلـجـان اخلـاصـة بـالـتـفـتــيش والـتـحـري ا
والـضغـط على الـنـظـام السـابق لـعـلـمهـم بعـدم مـصـداقيـته حـتى بـعـد ان قدم

فصل والـشامل عن برنامـجه البيولوجي الى تـقريره ا
وفيك) عام 2002 م. جلنة (اال

ــثــنـى كــانـــــت مــركـــــــزاً عــلــمــاً أن مــنـــشــــــأة ا
لـبــرنــامج األســـــلـحــة اجلــرثــومـيــة بـــــــــ عـامي

1987-1985م  

{ وزير التعليم العالي األسبق

لتقى محوطة رئيسة ا


