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 المدخل** 

ًء إذاعيًا القاالسترالية  SBSجرى الصحفي الديمقراطي األستاذ غسان مخول من إذاعة أفي زيارتي األخيرة إلى استراليا 
السؤال سلمة الميمة والراىنية حول العراق وأحوال أىمو ومستقبمو الديمقراطي وبضمنيا مجموعة من األفيو رح معي ط
 فما رأيك؟ , الراىنة في العراقفي ظل األوضاع يعيش وىو ىناك من يترحم عمى نظام صدام حسين يقال أن  3التالي

. اك من يترحم عمى النظام الممكيبل وربما ىن, من يترحم عمى نظام صدام حسين الدكتاتوري الدمويربما ىناك , نعم
 3عن ثالثة احتماالت انويعبر في آن واحد جدًا وخطير خاطئ  الموقفين ولكن كل

 ؛أتباع النظامين المقبورينجالوزة و إما عن كون ىؤالء من .  1

نسانية ة واجتماعية وثقافية وبيلي ةكوارث سياسية واقتصادي لم يعرفوا العراق وأىمو وما جرى فيو منأنيم  وأ . 2 وا 
 ؛عامة وشاممة

 .طبيعة ىذين النظامين الفكرية والسياسيةونسوا الذاكرة  وقصير أو أنيم  . 3

في العراق حين شوه في التطبيق العممي من استبداد وقسوة وخراب النظام الممكي ىو الذي أسس لما نشأ بعد ذلك ف
ورىن العراق بسياسة العامة االنتخابات قاحة بفظاظة وو وزور  1225الدستور العراقي الديمقراطي لعام واليومي 

بريطانيا ومصالحيا وأحالفيا العسكرية واستغل الشعب لصالح فلات اإلقطاعيين وكبار المالكين والكومبرادور المحمي 
وأصدر القوانين الرجعية المخالفة لروح ونص الدستور  والمثقفين وضد مصالح الفالحين والعمال والكسبة والحرفيين

كما أصدر , 1241في العام  اقي واللحة حقوق اإلنسان الدولية التي وقع عمييا العراق بل وساىم في وضعياالعر 
بما في ذلك إسقاط الجنسية العراقية عن مجموعة من المناضمين  1254/1255المراسيم االستبدادية في العام 

 . األحرار الديمقراطيين

ينسون الكوارث المأساوية البشعة التي لبعث والدكتاتور صدام حسين الذين يترحمون عمى حكم حزب اأن ىؤالء  اكم
المدمرة ينسون حروبو الداخمية والخارجية , عامًا من تاريخ العراق الحديث 35ارتكبيا نظام الجريمة الصدامي خالل 

وضرب الشعب الكردي  في كردستان العراقاإلجرامية العنصرية و وعمميات األنفال لمعراق وعالقاتو اإلقميمية والدولية 
وترحيل الكرد الفيمية والعرب الشيعة من وتشريد سكانيا وتجفيف األىوار غيرىا بادينان و ة و چفي حمب بالسالح الكيمياوي

المنتشرة في سالر أنحاء العراق قابر الجماعية مما فعمو نظام الىؤالء ينسون , الوسط والجنوب بتيمة التبعية إليران
النتفاضة الشعبية في قوى الات القاسية التي وجييا ضربالمقبرة مكتشفة إلى اآلن ثم  300ن والتي ازداد عددىا ع

يران  لشعب كردستان نحوالزحف المميوني التي تجمت في و  1221العام  منتفضي أو اليروب إلى السعودية من تركيا وا 
ينسون قرار , ة والبيلية والعسكرية المدمرةعواقب سياساتو االقتصادية واالجتماعية والثقافيينسون , جنوب ووسط العراق

عدام  1214تصفية السجون العراقية الذي اتخذه النظام في العام  إنسان عراقي خالل أسبوع  5000ما يقرب من وا 
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والخراب االقتصادي والجوع عمى العراق الحصار االقتصادي الدولي  تسببت في فرضينسون سياساتو التي , واحد فقط
مميون  1,5زيد عن ن إن ضحايا النظام بمختمف السبل يينسو, وت والتيجير والتشريد والتعريب القسريوالحرمان والم

دع عنك جرالمو البشعة جدًا والفاشية في القفز األول  ,1261في العام البعث لممرة الثانية إلى الحكم  إنسان منذ وصول
والميجرين قسرًا من  عدد المياجرينىؤالء خرًا ينسون وأخيرًا وليس أ, عمى الحكم واإلطاحة بحكم عبد الكريم قاسم

 . ما يقرب من أربعة ماليين إنسان إلىالعراق في فترة الحكم الصدامي والذي بمغ 

القدرة عمى  وافقدأوللك الذين إال  ,عمى نظام صدام حسيناإلنسان العاقل القادر عمى التفكير السوي ترحم يال يمكن أن 
التي حمت بالعراق بعد سقوط والجديدة واحدة من المآسي الكبيرة  يعتبرن ما يجري في العراق اليوم رغم أ, التفكير السميم

إذ أقامت عمى أنقاض ذلك النظام , 2003الدكتاتورية عمى أيدي قوات االحتالل األمريكية والبريطانية في ربيع العام 
مبدأ عن شديد التراجع وتم ال. فة القسوة والمحرماتوثقاالطالفي الديني و  اليمجي نظام المحاصة الطالفية والتمييز

وىي . التي تساىم اليوم في تمزيق النسيج الوطني لممجتمع العراقي, المواطنة العراقية لصالح اليويات الفرعية القاتمة
, في والتي ال تزال فاعمة, عمىحصيمة منطقية لسياسات النظام السابقة وتركة ثقيمة من تركاتو الكثيرة الضاغطة 

عمى المزيد من المحرمات فرض وخاصة دور القوى الظالمية في , إن إدانة ما يجري اليوم في العراق .المجتمع العراقي
عصابة عن مصادرة حقوق اإلنسان وحرياتو العامة ال تسمح لنا أن نترحم عمى نظام كان رأسو مسؤول المجتمع و 

لناس األبرياء ودفعت بالبالد إلى ثقافة العنف والقسوة والتمييز دمرت البالد وقتمت الكثير من امجرمة ومافيا قذرة 
ومع ذلك فأن األجواء السالدة في . لدى الفرد العراقي ازدواج الشخصيةق واشتداد ظاىرة يتعموالعنصرية والطالفية و 

قي كالموسيقى والغناء واستكالب القوى الظالمية ضد الثقافة الديمقراطية والفنون والتراث الشعبي العراحاليًا العراق 
أن أن يرى بة من الناس ممن لم يكن يعمل في السياسة ر يمكن أن تجعل جمي, الخ...والرقص والرسم والنحت والتمثيل 
لى أن فترة النظام البعثي كنا نعرف أن قوى األمن أ من فترة حكم البعث وىم يشيرون إأوضاع العراق الراىنة ىي اسو 
ىو من ونحن نعرف  نولكننا اليوم ال نستطيع أ, فيي جية واحدة, تقل وتغيب أو تقتلوأجيزتو األخرى ىي التي تع

 ,سنية كانت أم شيعية ,الميميشيات الطالفية المسمحةومنيا , المتطرفة األرىابقوى منيم , فالجيات عديدة ,القاتل
ل ضمن العممية السياسية ولكن إضافة إلى البعض ممن يعم, وكذلك المجرمون السالبون, التدميرية البعثقوى ومنيم 

 . ويحتمي بغطاء العممية السياسية لديو ذراع تمارس ميمة القتل

عمى الحريات العامة وحقوق اإلنسان وحقوق المواطنة ومدمر إن رفض ما يجري اليوم في العراق من تجاوز فظ ومرير 
ق من إساءات وقحة عمى ثقافتنا الوطنية وما يطب, محرمات قاتمةطالفية مقيتة و وما يفرض عمى المجتمع من , الحرة

النضال ضد ىذه السياسات والعمل من أجل وضع العراق عمى طريق الحرية والديمقراطية والدولة وأن , والديمقراطية
ىو اآلخر مسؤول تمامًا عما إذ , ال يتطمب بأي حال الترحم عمى نظام فاشي أصفر مثل نظام صدام حسين, المدنية

       . لعراقيجري اليوم في ا
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ىنا سأورد , مقيتصدامي ي ددموي واستبداولكي نقطع الطريق عمى أي تفكير سقيم بالترحم عمى نظام ومع ذلك 
 1213الذي اعتقل في العام المقيم حاليًا في ميمبورن و مضمون لقاٍء أجريتو مع أحد مناضمي الحزب الشيوعي العراقي 

وحكم عميو من " واإلساءة لمسمطةو خربين والتحريض عمى اليروب منالتعاون مع الماليروب من الجيش و "ذريعة ب
العفو العام عنو  ثم صدر, 1214تموز  14رصاص في المحكمة المركزية الخاصة لمحاكمة العسكريين باإلعدام رميًا بال

تصفية السجون "تحت شعار  1214سجين سياسي وغير سياسي في العام  5000في حين أعدم , أخرين 102وعن 
دىا تكفي لمبرىنة حوىذه الحالة و  .امتألت ولم يعد فييا مكان لممحكومين الجدد باإلعدام حينذاككانت قد التي " العراقية

إن  .عمى طبيعة نظام البعث وأىمية الخالص منو ومن رأسو المستبد بأمره صدام حسين وليس الترحم عميو وعمى نظامو
ألف إنسان في إقميم  112فجرالم األنفال التي قتل وغيب فييا أكثر من , لمما جرى في العراق أبشع بكثير من ىذه الجرا

عمى الجرالم التي ارتكبيا ضد , كردستان العراق وحدىا تكفي لمبرىنة عمى عنصرية وفاشية وىمجية النظام الصدامي
نزال أالف وماليين المعنات عميو وعمى من تس ,وتكفي ال لعدم الترحم عميو, اإلنسانية بب في وصول حزب البعث بل وا 

 .   العربي االشتراكي إلى السمطة في العراق

 االعتقال والتحقيق والتعذيب والمحاكمة** 

عودتو من حركو االنصار بعد , ببغداد 1260من مواليد  ,(أبو جيفارا)تبدأ قصة المناضل الشيوعي كفاح صميوة بيتون 
مسؤول الفو عن الياربين من الخدمة العسكرية وبناء عمى اتفاق مع بعد صدور قرار الع ربيلبأبدالرة التجنيد  ووالتحاق

أبو )الرفيق ثابت حبيب العاني  ,نصيراً كفاح حيث كان , في حركة األنصار الشيوعيين حينذاكقاطع أربيل الحزبي ل
   (.  حسان

ولكن لم . ربيلضمن تجنيد أ لكونو مسجالً  إلى القطعات العسكرية العراقية في قمعة دزهمن قبل مديرية التجنيد أرسل 
  يمض أكثر من شير واحد عمى التحاقو حتى اعتقل من قبل جياز االستخبارات لمفرقو الرابعو والعشرين في قمعو دزه

وكان يطمق عمى . وأرسل إلى استخبارات المنظومو الشماليو في كركوك ومنيا إلى الشعبة الخامسة ببغداد لمتحقيق معو
 3يقول المناضل أبو جيفارا ما يمي .إذ كان من يدخميا ال يخرج منيا سالماً , "الحوتة" بـحينذاك ىذه الشعبة 

, شخصاً  15حوالي ستوعب ت وىي نصف منشأة), الكوسترحافمة صغيرة يطمق عمييا بـفي خاص مانية أشثنقمت ومعي "
ا بقطة قماش سوداء كما قيدت إلى بغداد وقد غطيت عيونن ,(شخصًا أو أكثر 30 بعتو والمنشأة تعني حافمة كبيرة تس

بسيارة أشبو بناقمة قمامة بعدىا حيث نقمنا  ,ثالثة أيام معتقميا قينا فيبو وصمنا إلى وزارة الدفاع . أيدينا إلى الخمف
كما من جية إلى أخرى نا ب ذفإلى عربة أخرى كانت تدور وتقوبعد فترة قصيرة نقمنا , حيث كبست عمينا من األعمى

إلى الشعبة  ,كما عممنا فيما بعد, نقمتنا "مرطبات"مكتوب عمييا ثم أخيرًا وضعنا في سيارة أخرى . منتتفعل خباطة اإلس
 . لمعتقمين العسكريينبامخصص وقسم آخر  ,قسم خاص بالمعتقمين المدنيين, مى قسمينجرى توزيعنا عالخامسة حيث 

قنعة التي كانت مامًا عدا القيود التي عمى ايدينا واألالشعبة الخاصة خمعت عنا مالبسنا وأصبحنا عراة تإلى حال وصولنا 
بدأت جولة من الضرب المبرح بالصوندات والركالت والكفخات والصفعات من جانب  حيث عيوننا تمنع النور والنظر عن



5 

 

ونحن ال نبصر شيلًا  تخمص من تمك الضربات وال ندري من أين تأتينايمكن العرف كيف كن نن مإذ ل, حرس المعتقل
ويبدو  .معاً  النفسفي ح في الجسم و و لقد كانت جولة مريعة تركت أالما مبرحة والكثير من الرضوض والجر . سوى الظالم

أن البعض منا قد سال الدم من رأسو بسبب تمك الضربات القاسية والحقد األعمى الذي حرك الجالدين القساة بأمر من 
ما يستر أجسامنا وبطانية واحدة ودفعونا بعضنا  اسممو , ا من ضربنابعد أن تعبو . سيدىم الدكتاتور األىوج صدام حسين

 .كان عاريًا تماماً بااللبسو الداخميو والبعض اآلخر كان البعض منا  .زنزاناتالإلى 

وىي من , تقريباً  متر X  1,5متر 1,5 بحدود مساحتياقدرت إلى زنزانة مظممة  تمإدخبعد أن  إال يلم تفتح عيون
وال يوجد فييا مصباح وفييا فتحة لدخول اليواء دون دخول أشعة الشمس أو النور , وعالية السقفالحديد األممس 

قبل ذاك في  اً إذ كان بعض المعتقمين موجود, حتى بعد توزيعناثمانية أشخاص أصبح ويبدو أن عددنا . كيربالي
موس والنيوض أو رفع الساقين ووضعيا عمى بل كنا نتبادل الج, وبطولنا عمى األرض النوملم يكن في مقدورنا . الزنزانة

من  ةمكونكل وجبة , جبتين من الطعام يومياً كان الحرس يقدم لنا و . كل ساعة اكتاف اآلخرين حيث نتبادل المواقع
وىي  ,معتقلكأس واحد من الماء لكل مقطعة جبن كرافت و كوب صغير من الرز و و ومتخشبة  صغيرةواحدة صمونة 
صحن و أيضًا متخشبة واحدة و ثم كانت حصة كل منا في العشاء صمونة صغيرة , معاً الغداء فطور ووجبة بمثابة ال

 .ًا من الماءواحدًا وكأس, ة عدسبصغير فيو شور 

يحق لكل شخص أن ال كان إذ , إضافيةمريرة يعتبر عممية تعذيب  كان الخروج إلى المرافق الصحية مرتين في اليوم
! حين يكون مزاج الحراس طبيعياً  10إلى  1وأحيانًا من , من قبل الحراس 5إلى  1 تزيد عمى العد منفترة ا ييبقى في

يتم و ت والكفخات والركالت الصوندامستخدمين س ايدخل عميو الحر  ,القصيرةالمعتقل خالل ىذه الفترة وحين ال يخرج 
 ةالمرافقالتقاليد اليومية ىي والبصاق كان الضرب والشتالم . وكان بعضيم ما زال لم يستكمل تغوطو. سحبو سحباً 

بمثابة عممية لمبول والتغوط لقد كان الخروج  .ولم يكن الخروج المسالي بأفضل منو وأحيانًا أكثر قسوة .لمخروج النياري
وكانت الروالح , كانت توجد في الزنزانة تنكة ألغراض التبول وكان البعض يجبر عمى التغوط فييا. ومرعبة شرسةتعذيب 

 .تنة تمنع عنا النوم أحيانًا غير قميمةالكريية والن

إذ لم يكن بعضنا يعرف , مى العالقة بين المعتقمين في ىذه الزنازينتان علغالبتان االسمما ىالشك وعدم الثقة كان 
اعتادت أن ترسل بعض العيون إلى ىذه الزنزانات في محاولة منيا لمحصول كانت قد خاصة وأن اإلدارة , البعض اآلخر

إال حين يتعرف , كان الحديث نادرًا في ما بين المعتقمين. مات يمكن أن يتحدث بيا المعتقمون وتفيد المحققينعمى معمو 
كان الظالم دامسًا فييا ال يمكن  .يبدأ اليمس الميمي أو النياريإذ عندىا , يثق بو تماماً البعض عمى البعض اآلخر و 

الم ال يعرف اإلنسان ليمو من نياره حتى حين يخرج إلى المرافق دليل فالزنزانة , لبعضنا أن يرى بوضوح البعض اآلخر
كان ىذا الجو القاتم يمحق أضرارًا فادحة بأوضاع المعتقمين  .أو بكيس أسود دة بقناع أسودالصحية وعيونو مشدو 

 .النفسية والحسية
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وال يعرف اإلنسان , حدة كل شيروأحيانًا مرة وا ,حداو الكان التحقيق يتم بالنسبة لبعض المعتقمين مرتين في اليوم 
وحين يعود يتآكمنا . لوحصل وكان البعض يعود إلينا بعد التحقيق والبعض اآلخر ال يعود وال نعرف ما . أسباب ذلك

ايًا , ؟ ىل صان أسراره أم اعترف عمى أصحابوىل من ميمة أسندت إليو لمتجسس عمى اآلخرين, الشك حول موقفو
وكذا الحال مع الزنزانات , آخرين إلى زنزانتنايجمبون  ,مناوكان حين يخرج البعض  ؟ليياكانت الجماعة التي ينتمي إ

من تقريبًا بالكامل حتى أن أحدىم كان قد أحرق جسمو , مرعبة تعذيبو بشراسةجرى كان البعض يعود وقد . األخرى
يعاني من وكان البعض  ,األلم كان يلن طوال الميل من شدة. جسموكل بقعة من إطفاء السجالر المشتعمة في خالل 

 .ولم يجمبوا ألي من مرضانا طبيب معالج, ولم نكن قادرين عمى مساعدتوالبقع المحترقة  تقيح في تمك

 التحقيق والمحاكمة** 

ثم جرى ربط أسالك . ويداي مقيدتان إلى الخمف سودقناع أبكانت عيناي مشدودتان . جرى استدعالي ألول مرة لمتحقيق
 3وقوفاً  ثم بدأ االستجواب. خصيتيبي و وقدم   ي  ي ومعصم  ذن  كيربالية بأ

 أين كنت حين ىربت من الخدمة العسكرية؟  -

 .كنت ىاربًا وأعيش في قرية في كردستان -

 ما اسم ىذه القرية؟ -

 .ونال آ -

 رج العراق؟اتكن خ مأل -

 .رج العراقالم أكن خ, ال -

 .خارج العراقوأنت عمى من تعرفت  -

 .العراقادر أغلم  -

   من تعرف من سكان القرية  -

وأسم المختار الذي كان متداواًل  ال يستخدمون اسماؤىم الفعمية, ال اعرف غير الذين ىم من الياربين من العسكرية -
 .في القرية 

عمى  مفاجلة وقاسية جداً أخرى صفعة لطمة قوية و فجالتني  ,الحظ المحقق أني أحاول أن أنظر من تحت العصابة إليو
, كما بدا من جية الضربة, دون أن استطيع رؤيتو يقف بجواريوكان كما يبدو , وجيي من شخص كان مع المحقق

. جر اً  فانيضوني, النيوض يبمقدور ولم يكن إلى الخمف مشدودتان يداي كانت عمى األرض و سقطت من جراء ذلك 
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ما أن و ؟ ...ىل تريد ان تنتقم مني بعد ذلك يا يتيا؟ ؟ ىل رأ...يا أبن  ىل كنت تريد أن ترى صورتي3 سألني المحقق
 .افقدتني توازني وأسقطتني أرضاً ىزت كل كياني و جديدة صعقة كيربالية حتى أذىمتني البذيلة انتيى من شتالمو 

فقمت ال , عالمتناوىو قريب ل, سؤلت عن المناضل الشيوعي حنا عزيز. تكررت األسلمة. جروني جرًا لمنيوض من األرض
ربما يعرفون بأنو قريب لي وأرادوا امتحان موقفي العام من اإلجابة عن  مألني وأعرفأني وكان عمي أن أقول , عرفوأ

وعادوا . ثم أوقفوني ثانية. كل كياني واسقطتني أرضًا مرة أخرىوىدت  جديدةصعقة كيربالية مفاجلة ىزتني . أسلمتيم
أنيم ب اً تأكيدذه الصعقات الكيربالية ىكانت . ثالثةت صعقة كيربالية جاءلى السؤال وكان الجواب مماثاًل لممرة األولى فإ

أعادوني ثم . بقسوة بالغة ب والركل والشتمر ضوتكرر ال. كانوا يعرفون وجود قرابة بين عالمتي وعالمة الشييد حنا عزيز
 . بعد أن أصبحت ال أقوى عمى الوقوف زنزانة ثانيةإلى ال

لم أسؤل عما إذا كنت . متحقيق مرة أخرى فقطلاستدعالي تكرر المعتمة الزنزانة  خالل وجودي ستة شيور في ىذه
وكانوا يقصدون بذلك قوى , ولكن سؤلت عما إذا كنت مع المخربين أم ال, طيمة وجودي في المعتقل شيوعيًا أم ال

ما بعد أنيم كانوا يحققون مع عممت في. عمى امتداد التحقيقين فقًا إلجاباتياكان اإلنكار مر . البيشمركة الكردستانية
أو  كان بعضيم يعرفني ولكن دون أن يعرف ىويتي السياسية أو وجودي في حركة األنصار. آخرين ويسألون عني

 .عضويتي في الحزب الشيوعي العراقي

 تفقد, ةي اإلنسانيسيساحقًا إح تفقد ,كمةاخالل األشير الستة التي قضيتيا في ىذه الزنزانة وقبل أن أساق إلى المح
جديد يعممنا باليوم معتقل وحين يأتي , وتوقف الخيال عن العمل ياتاريخو عد اعرف األيام لم , بالميل والنياراإلحساس 
والخشية من االستدعاء , ولكن سرعان ما أنسى وينسى اآلخرون ذلك الستمرار الظالم والعتمة األبدية, والتاريخ
طعم  أتناول ما يأتون بو من طعام دون أن أحس بأي تكن, داخل الزنزانةيء قادرًا عمى رؤية أي شلم أعد . والتعذيب

كنت أحس بالدوار , اليادئالمركز و تي عمى التفكير ر تردي مناعتي وقدبتناقص وزني و بدأت أشعر . فعمي لطعام أدمي
القمق كان . ولو اآلخرونقمة الماء الذي اتناولو ويتناو أحيانًا بسبب التعرق المستمر وتراجع مقدار الممح في الجسم 

ىذا العذاب من يساق إلى المحاكمة لينتيي سوف إذ ال يعرف اإلنسان متى , مع اآلخرينوحدني العذاب النفسي يو 
سعوا لمعرفة مكان . كان التفكير باألىل يعذبني ألني كنت أشعر بعذابيم. المعتمة اليومي في ىذه الزنزانة الحديدية

ما إذا و  ىذا ما عرفت بو حين أنكرت معرفتي بأحد المتوسطين لمعرفة مكان وجودي, حيتوسطوا إلطالق سرا, اعتقالي
. وكان العقاب صعقة كيربالية قاسية وطويمة افقدتني صوابي, حقاً الوسيط  لم أكن أعرف. عمى قيد الحياةال أزال كنت 
ب يوميًا حين يعود نتعذكنا . ر معرفة سابقة بوبعوصمت إليو عالمتي عميدًا في القوات المسمحة العراقية الوسيط كان 

نشعر بذلك من خالل صراخو والدماء , التعذيب اليمجي الذي تعرض لوغارق بدمالو بسبب عتقمين وىو مإلينا أحد الم
 نعتقد بأنو لن يستطيع البقاء ليمة واحدة أخرى عمى قيد الحياةكنا . هدمن دبك جسو التي كانت تسيل منو عمى األرض 

كان يبرىن , اإلنسانىكذا ىو ولكن  .كنا نتعذب معو .لقد كان أقرب إلى الموت منو إلى الحياة. ب ما كان يعانيوبسب
البقاء عمى قيد الحياة وكسر شوكة ة بأراد باستمرار بأنو قادر عمى تحمل كل ذلك العذاب الذي ينزلو بو الجالدون القساة
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الذين تعرضوا لجسدي جراحًا عميقة في نفسي وال شك في نفوس جميع لقد ترك التعذيب النفسي وا .الجالدين ودحرىم
عامًا  26ال أزال أعيش عواقب تمك الفترة في حياتي اليومية الراىنة رغم مرور أكثر من . الجسديلمتعذيب النفسي و 

وجتي وىي أحيانا توقظني ز . عمى ما تعرضت لو من عذاب مرير عمى أيدي أشرار البعثيين وعصابات األمن العراقي
أعيش حياة . ستيقض بعد أن أكون قد عشت كابوسًا ثقياًل في تمك الزنزانة أو في زنزانة اإلعداملياًل أو أتسمع صراخي 

فالتعذيب الجسدي والنفسي , أيًا كان ذلك اإلنسان, السجن كثيرًا وأشعر بالقير كمما أسمع بتعرض سجناء إلى التعذيب
عامًا لم  26رغم مرور . من كرامة اإلنسان وتصيبو بأمراض كثيرة نفسبة وجسديةإلنيا تحط , جريمة كبرى ال تغتفر

  .ىضم ما تعرضت لو وتعرض لو اآلخرون من المعتقمين ويسبب لي األرق واألحالم الكابوسيةحتى اآلن استطع 

ت إلى المحاكمة دمق ,عينوبالجحيم تجسد التي كانت ة مسالشعبة الخازنزانات بعد مرور ستة شيور عمى وجودي في  
حيث رفعت عن عيوننا داخل معتقل  ,كنت فرحًا بخروجي من تمك الزنزانة. ونقمت مع أخرين في عربة إلى محكمة الثورة

. في معتقل المحكمةعن سبب فرحي أو سروري ونحن المعتقمين  سألني أحد. السوداءأو األكياس المحكمة تمك األقنعة 
ىذا اليواء بين و , وىواؤىا الفاسد والنتنتعيش الفرق بين الزنزانة أال  ؟تحس بيما أال ؟قمت لو أال ترى الشمس والنور

المشرقة التي تعيد لنا األمل  منصرمة وأنا سعيد بيذه الشمسالفترة ال النقي الذي نتنفسو؟ لقد حرمنا من ذلك طيمة
رغم كل اآلالم والعذابات , فرحتي وسروري ىذا ىو سبب .اإنيا الحياة ذاتي, وىذا اليواء النقي ولو لفترة قصيرة بالحياة

سقاطنا كسياسيين مناضمين في  كان يراد منو إذالل كرامتنا كبشرالجينمي الذي في ىذا المعقتل معًا التي عشناىا  وا 
 . سبيل حياة أفضل ومستقبل أكثر إشراقًا لشعبنا الجريح

يم اسمي ومكان والدتي وقمت بأن المحققين ذكرت ل, في المحكمة سؤلت عن أسمي ومكان والدتي وأسباب اعتقالي
فقال . "والتعاون مع المخربين واإلساءة لمسمطةمنو عمى اليروب آخرين  ترب من الجيش وحرضاى"يقولون بأني 

وأنت ىارب من  أنيم قالوا الحقيقة في ما كنت تقوم بووال تريد أن تقول , يقولون ذلكب أنيم متدعي أييا الك 3الحاكم
عواد بعدىا قرر . كمية كبيرة من الشتالم التي تنسجم مع طبيعة ىؤالء األوباش القساةبذلك  أرفق. كريةالخدمة العس

ومنيم , وىي محكمة شكمت لمحاكمة العسكريين, ى المحكمة المركزية الخاصةأحالتي إل ,بأمر سيده الحاكم ,البندر
 .وكنت أحد المتيمين بذلك, من الخدمة العسكريةالياربون 

كان ذلك في الرابع عشر من . كان الحكام ىذه المرة يرتدون الزي العسكري. ى المحكمة األخرى في نفس اليوملنقمت إ
جيت لي ذات األسلمة وذات التيم بعد أن طمب مني رليس المحكمة حيث و , 1251يوم ذكرى ثورة تموز  1214تموز 

. ب وج, أاألولى فقرة المادة  وفقرميًا بالرصاص عمى  بعدىا قرأ قرار الحكم القاضي بإعدامي, الوقوف واحترام المحكمة
سوى ستغرق المحاكمة الشكمية حقًا والمعدة سمفًا لم ت. ام بعد المصادقة عميو بمرسوم جميورياإلعدينفذ حكم عمى أن 

ت وجي يضاً عمى شخصين آخرين أد أصدروا حكمين باإلعدام رميًا بالرصاص قالحكام قبل ذاك  كان, دقالق معدودات
أىالي من ( البارتي)و من الحزب الديمقراطي الكردستاني گشمر پيالييم نفس تيمتي وىما كل من عبد الرحمن محمد امين 
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مجموعة  كبيرة أخرى من إصدار  ,الحكم عمي  باإلعدامصدور  كما جرى بعد, بغدادأىالي وحسن عمي حسن من  ,كركوك
    .وال حتى االعتقال يرة كميا ال تبرر إصدار مثل ىذه األحكام الشالنةعمى آخرين من األشخاص وألسباب كث اإلعدامأحكام 

 

   في زنزانات اإلعدام ** 

ولكن بعد يومين نقمت ,  1بعد صدور حكم اإلعدام عمى عدد كبير من الذين كانوا معي نقمنا مباشرة إلى سجن رقم 
ثم حولت إلى سجن خاص يضم المحكومين , ستانفي إقميم كردإلى سجن االستخبارات العسكرية في قمعة دزه بمفردي 

ن بقطعة يوبعد عدة أيام نقمت إلى سجن أبو غريب ببغداد وكانت عيناي طيمة فترة النقل مشدودت. باإلعدام في كويسنجق
. خاكيين ووضعت في المحجر اً وقميص ىذا السجن خمعت كل مالبسي وأعطوني سرواالً  ىحال وصولي إل. قماش سوداء
وىي عمى العموم غرف  .يطمق عمييا بالخاص واالنفرادي والمحجرأنواع من الزنزانات  ةا السجن ثالثوجدت في ىذ

كان جميع من معي في . آخرين من المحكومين باإلعدام 13حشرت في محجر مع , صغيرة متالصقة وعمى طابقين
كانوا من اتجاىات فكرية وسياسية  ولكنيم كما يبدو, المعتقل من العراقيين المسممين وكنت المسيحي الوحيد بينيم

دين استبدل ديني بالمنذ البدء محاوالت من أجل أن ىذا البعض بذل . اإلسالمية كان بعضيم من حزب الدعوة. مختمفة
إلى تطويقي  ىذا البعض دفع, إال أن رفضي ذلك بكل أدب. كانت المحاوالت في البداية ىادلة وتوضيحية. اإلسالمي

ثم ال يمكنكم دخول . التيديدىذا فعالم  حكم اإلعداكوليس ىناك أكثر من كم نا محكوم باإلعدام مثمقمت ليم أ !ديييدتو 
ثوابًا يمجون لقد كانوا يعتقدون بأن إقناعي باالنتقال إلى الدين اإلسالمي سيمنحيم . الجنة بتحويمي إلى اإلسالم بالقوة

ولن أغير ومسيحي لكنيم تراجعوا بعد أن أدركوا بأني شيوعي و . بعد إعداميمات النعيم والتمتع بحور العين جنبموجبو 
 .وكان ىؤالء بسموكيم يزيدون من جحيم الزنزانة, كانت الزنزانات جحيماً  .ولكنيم واصموا سياسة العزل, ديني

 فكيف, إذا كان ىذا سموك ىؤالء الناس من قوى اإلسالم السياسي وىم في زنزانات اإلعدام وفي طريقيم إلى الموت
وما يجري اليوم في العراق يعبر . لك قارئ وقارلة أن يتصور ذلك, األمر معيم وىم عمى قيد الحياة أو في السمطة

 .   بوضوح عن ىذه الحالة المريرة

لى إتون في فترات مختمفة يأ, 1263وىم ال يختمفون أبدًا عن الحرس القومي لعام , كان جالوزة النظام من الحرس
مسد تممس ويي ,الجالد والمسؤول عن تنفيذ أحكام اإلعدام شنقاً , كان ابو وداد. داموقت اإلععضنا بزنازيننا ليبمغوا ب

كان بعض السجناء يطمب تسريع أمر إعدامو لمخالص من واقعو الراىن ويطمب . رقاب السجناء ويبشرىم بقسوة اإلعدام
يقوم فعاًل باالتصال  "بو ودادأ"كان ! إعداموبتقريب وقت " الخدمة"منو االتصال بأىمو لمحصول عمى مال لقاء تمك 

من خالل إقناع تمك العالالت بأنو سيرحم ابناؤىم باستخدام حبال أرق بحيث ال يعاني كبيرًا  اً مبمغيمتيم منيم الل و و بالع
بأي حال  عممًا بانو ال يستطيع, أو أنو سيحاول إلغاء حكم اإلعدام عنيم, الضحية اآلم اإلعدام شنقًا بالحبال الخشنة

         . تنفيذهموعد ء أو إبقاء حكم اإلعدام أو بغاإلالتحكم ب
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 اإلعدام في بسمايةتنفيذ أحكام في ساحة ** 

المدير أوعد  .دخمت عمينا مجموعة من الجالدين مصحوبة بمدير السجن 4/2/1214في يوم عيد الضحى المصادف 
الخبر  وأن مجموعة ستأتي لتبشرىم بذلك" !السيد الرليس صدام حسين حفظو اهلل ورعاه"بمكرمة كبيرة من السجناء 

أحد  قرأ3 جاءت المجموعة فعاًل مصحوبة بضوضاء وحركة دالبة وطمبوا منا النيوض واالستماع لممكرمة. الطيب
شدوا وثاقنا وعيوننا وطمبوا . حكومًا باإلعدامم 50إلى وصل عددنا . كان ترتيب اسمي الثاني, أسماء كثيرةالمسؤولين 

, ال نعرف إلى أين. طمبوا خفض رؤوسنا وكأنيم أنزلونا إلى سجن مظمم جداً . منا الحركة عبر خطين من حراس السجن
ىل , كنت وغيري من المحكومين باألعدام بين مصدق ومكذب لما يجري .وال ما ىي المكرمة التي يراد منحنا إياىا

أم أنيم ينظمون لنا حفمة قتل جماعية؟ كان , ىل سيطمقون سراحنا بعفو عام, أحكام اإلعدام إلى المؤبدسيغيرون 
كنا في حيرة من أمرنا . وليس بيذه الصورة الجديدة, المعتاد في تنفيذ أحكام اإلعدام أنيم يأخذوا شخصًا واحدًا كل مرة

 .والقمق ينيشنا

و وعدم النظر يمنة أ, الركض من جية منا طمبتصرخ بنا و وىي تميوري جالحرس ت ىناك مجموعة  كبيرة من الكان
ثانية ليقف عمى قدميو من شعره أو من قميصو وكان يسحب  ,كان البعض يسقط عمى األرض. يسرة من جية اخرى
 . وييرول مع اآلخرين

وىنا . النقلاي حافالت  ,المنشآتركبنا . شعرنا بذلك من خالل اليواء النقي الذي بدأنا نتنفسو, مفتوحلى فضاء إوصمنا 
بقطعة سوداء غطت وبعضيم كما بدا بقي دون كيس بل , كياسًا سوداء تصل إلى حدود أكتافناوضعوا عمى رؤوسنا أ

                    .كما كان الحال معي, عينو

سمتية تحمق فوق ولكن وبعد فترة من السير سمعنا اصوات طالرات , ال نعرف وجيتياونحن سارت بنا الحافالت 
تحمل وىي  الثانية (حافمةال)منشأة الكنت في . تسير أمام وبجوار الحافالت( دراجات بخارية)الحافالت وكذلك مطرسكالت 

وصمنا إلى السجن . ولكن كانت ىناك حافالت أخرى تحمل أعدادًا مماثمة, كانت أجسادنا متالصقة جداً , سجيناً خمسين 
 توصم. بقينا في زنزاناتنا حتى الصباح الباكر. لنا وكأن الوقت كان بعد منتصف الميل وبدا. في معسكر الرشيد 1رقم 

فأي كممة من أي , منع الحديث أو اليمس بشكل تام. ناعيونوأيدينا مشدودة إلى الوراء وكذا  اصعدنا فيي, ةمدنيحافمة 
أن الوجية كانت صوب ميدان الرماية عرفنا بعد ذلك . منا تكون حصتو ضربة من أخمص بندقية في موقع ما من جسده

توقفت  !عرفنا عندىا أن المكرمة الرلاسية الصدامية ىي تنفيذ حكم اإلعدام فينا. عمى طريق الكوت (بسماية)في 
كل منيا يحمل خمسين سجينًا . الحافالت المدنية أمام السدة حيث بمغ عددىا وفق أحاديث الحراس في ما بينيم خمس

كما وصمت شاحنات مميلة باألعمدة الخشبية التي غرست باألرض حيث عرفنا من خالل قراءة . قريباً ت محكومًا باإلعدام
 .عموداً  25سماء أن عدد ما غرس منيا بمغ األ
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بدا لنا أن بعض . في سماء المنطقةفوق رؤوسنا و كانت ىناك حمايات في كل المنطقة وكانت الطالرات السمتية تحمق 
في , يصمي ويطمب المغفرة نوالبعض اآلخر كا, والعويلبالبكاء والصراخ  أوالبعض األخر بد ,المحكومين قد اغمي عميو

لقد شعر اإلنسان . حين رفض البعض األخر شد عينية وطالب برفع القناع عن عينيو حين تنفيذ حكم اإلعدام بو
سجينًا  300- 250فيما بعد بين تراوح العدد كما ظير من قراءة األسماء حيث , بيستيريا فعمية شممت ساحة اإلعدام

 .لتنفيذ األحكام بيم

شدوىم إلى األعمدة . لم اكن بينيم, أسماً  25قرأ . بقراءة األسماء ثم بدأ, دين وطالب باليدوء والصمتوقف أحد الجال
طاء الموجود عميكم أن تتصورا العذابات النفسية لممحكوم باإلعدام وىو يتابع ىذه العممية رغم الغ .المثبتتة عمى األرض

 .عمى عينيو

عمى شكل ثالث مجموعات كل مجموعة مكونة من  ت المفرزةتقدم. بعدىا تقدمت مفرزة إعدام يتقدميم ضابط عسكري
 . باإلعدام اً محكوم اً سجين 25مقابل  اً جندي 25

 !أرمي.. كنت حاضرًا عمى ىدفك إن . اإليعاز بصوت مرتفعالضابط  أعطى

أعطي اإليعاز . انسحبت لتتقدم المفرزة الثانية. إلى األعمدة ينالضحايا المشدود تم إرسال أول عشر طمقات صوب
. ثم انسحبت إلى الخمف لتتقدم المفرزة الثالثة, فأرسمت صوب اجساد الضحايا عشر طمقات أخرى ,بدفعة جديدةالثاني 

ساد  .يم بتمك الرصاصاترسال عشر طمقات أخرى صوب أجساد الضحايا التي نخرت أجسامإأعطي اإليعاز الثالث ب
تقدم الكادر الطبي لفحص انقطع بنداء أطمقو الضابط المسؤول عن تنفيذ أحكام اإلعدام طالبًا . بعدىا صمت مطبق

 . !"طمقة الرحمة"لينيوا حياتو بـ الضحايا وتحديد من مات منيم ومن ال يزال عمى قيد الحياة

س ىذه الضحية أو تمك ممن كان ال يزال بيذا أبوا نيرانيم إلى ر الضحايا برفقة الحراس الذين صو الفريق الطبي  فحص
  .القدر أو ذاك عمى قيد الحياة

أوقفو الضابط وصرخ بأن ليس لدينا الوقت  .الفاتحة عمى روح الموتى واحدًا واحدا اءةقر وبدأ بدين الخ و شيتقدم أحد ثم 
  !المجرمين الخونةىؤالء أرواح عمى واحدة وطمب منو قراءة فاتحة جماعية الكافي 

نقاالتو تقدم فصيل النقل ب. مبت إلى موقع األعدامنادى الضابط عمى فصيل نقل القتمى لنقميم إلى مجمدات ج  بعد ذلك 
إلى بخشونة احدًا بعد اآلخر و  قذفتو ى النقاالت عمجثامينيم وضعت  صوب األعمدة وحل وثاق الشيداء ثم( سديات)

في من جديد قذف حمل ويلي, عمى األرضاآلخر وبعضيا في المجمدات سقط ي نكابعضيا ولكن  ,المجمداتداخل 
 !كانوا يتعاممون مع الضحايا وكأنيم قمامة ال غير .المجمدات
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سمع أىل القرية المجاورة ذلك فخرجوا من بيوتيم رجااًل ونساًء , األولىرمي لعمعة الرصاصات األولى من مفرزة البعد 
إال أن الحماية قد تحركت صوبيم وكذا الطالرات السمتية التي أجبرت . يحصل قرب دورىمأمر ما وا ستطمعوأطفااًل لي
 .وغمق أبوابيم العودة إلى منازليمباألىالي 

 .وترسل بيم إلى المقابر الجماعية ثم بدأت قراءة اسماء الوجبة الثانية لتحرم عيون الضحايا من النور والرؤية إلى األبد

وفي المحصمة تبين وجود سبعة أشخاص لم تكن اسماؤىم ضمن ىذه . ل تبين انو كرديلم يقرأ اسمي واسم معتق
 .من العرب الشيعة 3و, من الكمدان 2و , من الكرد 32 الوجبات

قيل لنا في طريق (. 1)إلى سجن رقم تم تنفيذ حكم اإلعدام بذات الطريقة بالوجبة الجديدة في حين أعادونا نحن السبعة 
الحظ بالموت كم لم يحالف3 ثم أضاف الحراس, سمع سيقتل فورًا وعمينا الصمت المطبقما ث بما رأى و النقل بأن من يتحد

 !!بعيداً األمر وليس الموت قطعًا ىذه المرة ولكن سيأتيكم 

كل عدد المقرر إعداميم وصل  .إنيا ايام عجاف مميلة بالقير والمرارة والعذابات, يام أخرىأاستمرت ىذه العممية سبعة 
وكان كل مرة يزداد عدد . وكنت أرسل مع كل الوجبات األخرى وكذلك السبعة اآلخرين. شخص 300إلى أكثر من م يو 

في نياية  وبالمحصمة النيالية أصبح عدد من لم ينفذ بيم حكم اإلعدام. من لم تكن اسماؤىم ضمن قرار تنفيذ األحكام
كم اإلعدام فقد بمغ وفق تقديرات من بقي عمى قيد الحياة بحدود أما من نفذ فيو ح .محكومًا باإلعدام 110 األيام السبعة

المعدة لإلعدام اختالف بين قوالم السجن برز لقد . شخص 3000والبعض كان يشير إلى أكثر من , شخص 5000
وت لقد كنا نم .عن تنفيذ أحكام اإلعداموىو المسؤول  باط من الحرس الجميوريأتي بيا الضكان يالقوالم التي بين و 

ثم يعاد بنا إلى زنازيننا بانتظار اليوم الثاني لينفذ , كنا نتوقع موتنا في كل لحظة, يوميًا خالل األيام السبعة المنصرمة
وىكذا حتى بعد إعادتنا إلى الزنازين وانتياء حفالت القتل الجماعية لم نكن نعرف ما سيجري لنا . فينا حكم اإلعدام

 .  الحقاً 

ماليين من  10فال مانع من قتل , نسمة مميون 11مامنا قالمين بأن الشعب العراقي يبمغ اليوم كان الحراس يتحدثون أ
 !!ماليين نسمة 1إذ يكفي العراق أن يبقى فيو من المخمصين , الخونة

 قرار العفو واإلفراج واليروب** 
ممن يحكم عميو بالموت في ظل ولكنو كان ينتظر الجديد , صبح السجن فارغًا تماماً أ, فقط اً جينس 110حين أصبحنا 

 . النظام الصدامي حينذاك

بعدىا  .ويتآكمنا القمق المرير بعد تنفيذ عمميات اإلعدام دون أن يحصل شيء لنا كامالً  اً أسبوععمى ىذه الحالة بقينا 
البالىة سيطرت .. يبكي والبعض اآلخر يضحك منا كان البعض . في كل لحظة نقمونا إلى سجن آخر وكمنا ينتظر الموت
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وبين رؤية قريبة لجنود يحولون جسده إلى منخل , فيو بين مصدق باحتمال النجاة من الموت ,عمى البعض منا
  .بزخات من الرصاص القاتل( غربال)

حيث فتح الباب  ,كعادة ىؤالء القتمة األوباش, بعد عشرة ايام من نقمنا إلى سجن آخر حدثت ضجة كبيرة داخل السجن
 .2كان سجن رقم . فتييأنا لمموتتنا الرليسي لزنزانا

إذ قرر مجمس قيادة  ,صدر بحقكم مرسوم جميوري.. اسمعوا 3  مغمومغاضب و  ,صرخ مدير السجن بصوت مرتفع
, قرأ األسماء.. الثورة أعفاء األشخاص المدرجة اسماؤىم من حكم اإلعدام وتسفيرىم إلى منازليم أو وحداتيم العسكرية

  !فمن زنزانة الموت إلى الحياة من جديد, انت المفاجأة كبيرة لنا جميعاً ك. وكان اسمي من بينيا

ومنحتكم  التي عفت عنكم لماذا ال تيتفون بحياة القالد والقيادة, ...أييا  لماذا ال تصفقون3 صرخ مدير السجن مجدداً 
بدأ الضحك والبكاء في آن , درغم ىذه الشتالم البذيلة من مدير السجن الجال ..الحياة التي ال تستحقونيا من جديد

معية وفي اليوم التالي سفرت إلى وحدتي العسكرية السابقة ب.. لم نصدق الموقف .. ولكن لم تحصل ىتافات. واحد
 .كما سفر اآلخرون كل حسب وضعو .الحرس إلى قمعة دزه  في كردستان

ستفيام رت عمى وجيو عالمات االبمجيلي وظيأحد الضباط فوجئ , حين وصمت إلى الوحدة بمعية الحرس العسكري
يعمن بأن حكم يوم أمس لقد وصمنا كتاب رسمي , كيف جلت ثانية.. ىذا كفاح  ملك.. قال ثم ندىاش الستغراب واال وا

 . بإطالق سراحويقضي رد الحرس المرافق لي قالاًل بأن قرارا صدر عن مجمس قيادة الثورة  !اإلعدام قد نفذ فيك

, بغداد مستفسرين عن صحة القرارتم االتصال بوزارة الدفاع ب. ة دزه ثانيةالعسكري في قمع ذلك وضعت في السجنرغم و 
طالق سراح كفاح صميوة بيتونصحة بمغوا بفأ أن أخرج حااًل وأذىب "ذاك قال لي ضابط األمن بان عم ي دعن. قرار العفو وا 

وأدركت . ولم افعل ذلك طبعاً  !!!"ل حياتيلصنع قالدة ذىبية تحمل صورة القالد صدام حسين وأضعيا في عنقي طوا
 . وربما الموت أيضاً , عندىا بأني سوف لن أتخمص من مطاردات األمن العسكري والحزبي في الجيش

وكانت رغبتي االلتحاق  كن قررت بعد شير واحد اليروب من الجيشلو . إلى وحدتي العسكرية دتخرجت من السجن وع
بسبب األجواء المتوترة التي كانت تسود العالقات بين الرغبة بمقدوري تنفيذ ىذه  لم يكن. بقوات األنصار الشيوعيين

 .3891 تفاقمت في أعقاب أحداث بشت آشانكانت قد والتي حينذاك االحزاب الكرديو 

 فيل يمكن لمن يتعرف عمى مثل ىذه الحاالت, لقد تم إعدام الملات واآلالف من الناس األبرياء بيذه الطريقة الوحشية
ولكن ال بد أن يكون من يترحم عميو من , نعم ممكن. ىمجي مجرم مثل نظام البعث الصداميفاشي أن يترحم عمى نظام 

 .الصدامية يعةذات الطينة والطب

 كاظم حبيب
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